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PIRMAME PLANE SAVIEJI SVARBIAUSIEJI REIKALAIVYKDOMOSIOS TARYBOS 
PIRMININKO, K. ŽAL- 

KAUSKO, PRANEŠIMAS 
VLIKui.

VLIKo š. m. rugsėjo mėn. 
23 d. posėdyje naujasis Vyk
domosios Tarybos Pirminin
kas, K. Žalkauskas, VLIKe iš
dėstė Vykd. Tarybos veiklos 
gaires ir darbo planus.

Padėkojęs už jam ir kitiems 
Vykd. Tarybos nariams išreikš 
tą pasitikėjimą, Pirminin
kas pabrėžė, kad sėkmingesnei 
veiklai už Lietuvos laisvę yra 
reikalinga lietuviškų, Lietu
vos laisvinimo darbą dirban
čių, veiksnių konsolidacija, jų 
veiklos derinimas ir stiprini
mas. Todėl Vykd. Tarybos vie 
na iš pirmųjų darbų bus jau se 
niau numatytos veiksnių kon
ferencijos paruošimas. Vykd. 
Tarybos Pirmininkas pareiškė 
viltį, kad lietuvių politiniai su 
sigrupavimai stiprins lietuviš
kąją visuomenę jungiančius 
pradus ir šalins ją skaldančias 
ir vienybę ardančias jėgas. 
Vykd. Tarybos Pirmininkas pa 
reiškė:

„Akivaizdoje didžiosios ne
laimės, ištikusios mūsų tėvų 
žemę, tarpusavio ginčai ir rie
tenos, siekiai ir ambicijos, eik 
vojimas jėgų ardančiam, o ne 
konstruktyviam darbui yra tik
ra nuodėmė prieš mūsų ken
čiančius brolius ir seseris Lie
tuvoje“.

Paliesdamas VLIKo ir Vyk 
domosios Tarybos bendradar
biavimo su Lietuvos Diploma
tais būtinumą ir reikalingumą 
visų lietuvių tėvynės išlaisvi
nimo labui dėti visas pastan 
gas, kad tas bendradaroiavi- 
mas būtų sklandus ir simboli
zuotų lietuvių vieningumą ko
voje už t opaties — tiek VLI 
ko, tiek Lietuvos Diplomati
jos — siekiamo tikslo įvykdy
mą, Vykd. Tarybos pirminin
kas šitaip apibūdino VLIKo 
ir Lietuvos Diplomatijos santy 
kius:

„VLIKas ir Diplomatai sie
kia to paties tikslo. Tačiau 
VLIKas ir Diplomatai yra skir 
tingos prigimties. VLIKas yra 
revoliucinis - rezistencinis or
ganas, atstovaujantis už savo 
laisvę kovojančiai Lietuvai. 
Lietuvos Diplomatai gi remia
si suvereninės Lietuvos Res
publikos valstybinio tęstinu
mo dėsniu. Todėl vieni ki
tiems nėra subordinuotini. Lais 
vinimo kovos baras toks pla
tus, jog tiek VLIKo, tiek Lie
tuvos Diplomatijos laukia be
galybė darbų, kurie bus tik ta
da sėkmingi, jei jie bus sude- Tarybos Pirmininkas panaudo 
rinti ir vykdomi vieningai”.

Konstatavęs liūdną taktą, 
kad iki šiol reikalingo vienin
gumo ne visur ir ne visada pa
siekta, Vykd. Tarybos Pirmi
ninkas apgailestavo, vienos iki 
šiol VLIKe atstovaujamos gru 
pės išėjimą iš VLIKo sudėties. 
Tos grupės žygis esąs smerk
tinas ne vien dėl to, kad jis 
siaurina VLIKo bazę ir tuo ar 
do lietuviškos laisvinimo ko
vos vieningumą, bet ir dėl to, kaip prel. M. Krupavičiaus įpė 
kad išėjimo motyvai rodą iš- dinis tose pareigose, pasisteng 
stojusios grupės nedemokartiš- siąs eiti savo pirmtakūno nu- 
ką galvoseną: negalėdama savo statytu keliu toliau, t. y. iki

Pasaulio Lietuvių Bendruome- Tarybos Pirmininko praneši
nės Seimo sourganizavimo ir mo ir Vykd. Tarybos darbo pla 
sušaukimo, svarbiausios prie- nu, juos patvirtino ir tiek V. 
monės po platųjį pasaulį vi- Tarybos Pirmininkui, tiek ki- 
siems išblaškytiems lietu- tiems Vykd. Tarybos nariams 
viams apjungti, jų tautinei sa- pakartotinai pareiškė savo vi-

Eita.

grupė, iki šiol užėmusi VLIKe 
raktines pozicijas, savo žygį 
bando pateisinti motyvais, ku
rie nesutinka su tikrenybe.

„Naujai sudarytosios Vykd. 
Tarybos darbas bus sėkmingas 
ir našus tik tuomet, jei jos na
riai sudarys ne įvairių politi
nių grupių palaidą sambūrį, bet 
tvirtą politinį junginį, kurio na 
rius jungs meilė Lietuvai ir 
laisvinimo darbo atsakomybės 
bendrumas. Dirbdami tik Lie
tuvos labui, jos nariai vado
vausis ne kokiomis iš šalies 
gaunamomis instrukcijomis, 
bet savo sąžine, patriotiškumu 
ir protu", baigė Vykd. Tary
bos Pirmininkas savo pareiški 
mą, nustatantį bendras naujo
sios Vykd. Tarybos gaires.

Po to Vykd. Tarybos Pirmi
ninkas VLIKui pateikė atski
rų Vykd. Tarybos tarnybų pa 
ruoštus darbo planus. Užsie
nių reikalų tarnybos svarbiau
sias uždavinys būsianti siste
minga akcija už Lietuvos vals 
tybės statuso atstatymą tokion 
plotmėn, kokioje jis yra Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, 
kurios Lietuvą pripažįsta ne
priklausoma valstybe. Šitą ak
ciją Užsienio Reikalų Tarny
ba vykdysianti savo prigimtį 
atitinkančiais keliais ir būdais, 
kurie bus suderinami su Lietu 
vos Diplomatijos veikla taip, 
kad Lietuvos užsienio politika 
būtų tik viena. Kitas Užsienio 
Reikalų Tarnybos pagrindinis, 
taip pat suderintai su Lietuvos 
Diplomatais vykdytinas užda
vinys — ryškinimas santykių 
su Lietuvos kaimynais, ypač 
su latviais ir estais. Jungtinių 
Baltijos Valstybių problema 
vis labjau aktualeja ir rei
kalauja jau dabar ypatingo dė 
mesio. Atsidėjus sektina Jung 
tinių Europos Vals-bių organi 
zavimosi raida, nuo kurios pri
klausys Lietuvos ir Baltijos pa ganizavimu ir tinkamu jų skel Kad esančių VLIKe grupių 
dėtis naujai kuriamoje Europo bimu, bet ir visą Lietuvą be- atstovų legitimacija būtų for- 
je. Lietuvių dalyvavimas tiek 
Centrinės ir Rytų Europos, 
tiek bendro Europos vieningu 
mo siekiančiuose organuose tu 
lės būti stiprinamas, taip pat 
lietuvių dalyvavimas visuose 
veiksniuose, kurie kovoja su įvykdymas priklausys nuo Tau 
Kremliaus imperializmu ir bol tos Fondo lėšų ištekliaus. V. 
ševizmu. Savo uždaviniams at 
likti Užsienio Reikalų Tarny
ba kvies talkon visus po pla
tųjį pasaulį išblaškytus, bet Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės 
jungiamus lietuvius.

Apibūdindamas Lietuvybei jos vykdymą prižiūri ir kontro 
išlaikyti Tarnybos planus, Vk.

PAVADUOTOJAS 
KLAUSIMAIS.
Šidiškis,

AKTUA-VLIKo PIRMININKO
LIAISIAIS

1. Plačioji visuomenė domi
si, kas yra iš tikrųjų sukėlę 
Lietuvių Fronto pareiškimą iš 
eiti iš VLIKo?

— Pakeliui iš Berlyno į 
New Yorką rugpjūčio mėn. 
pradžioje į VLIKo posėdžius 
atsilankė Dr. A. Trimakas, ku 
ris ta proga išdėstė Amerikos 
lietuvių visuomenėje ir oficia
liose sferose vyraujančias nuo
mones apie mūsų laisvinimo 
veiksnių organizaciją. Pačiame 
VLIKe buvo jau pribrendęs 
nusistatymas užsitęsusį Vyk
domosios Tarybos sudarymą 
kiek galint greičiau baigti. Pa
aiškėjus, kad visa padėtis yra darizuoja su aukščiau minėtais 
pakankamai išryškėjusi, buvo 
nusistatyta V. T-bą patvirtinti 
nedelsiant. Visas VLIKas bu 
vo vieningas, kad V. T-ba bū
tų sudaroma plačios koalicijos 
pagrindais, lygiomis joje ats
tovaujant abu sparnus: ir lai
cistinį, ir vad. krikščioniško
sios ideologijos. Dėl koalicijos 
pagrindų jokių nuomonių skir
tumų nebuvo. Buvo įteikti da 
V. T-bos sudėties sąrašai, ku
rie skyrėsi tik tuo, kad viename pasiūlymui neradus pritarimo, 
sąraše Liet. Fronto atstovu bu buvo nusistatyta eiti prie V. T- 
vo siūlomas p. Brazaitis, o ant bos sudarymo čia, Europoje, 
rame — prof. Ivinskis. Pasta Klaidintų visuomenę kiekvie 
rasis buvo pareiškęs, kad jis sa- nas, kas bandytų teigti, kad vie 
vo kandidatūrą atsiima. Ka- na ar kita grupė ar asmuo bū- 
dangi V. T-bos sudarymas rei tų buvę diskriminuojami arba 
kalauja kvalifikuotos daugu- kad būtų buvę iš kurio nors 
mos, būtent — septynių dešim sparno pastangų siekti sau per 
tadalių balsų, 
balsavimą 
nesurinkus 
mos, buvo 
kartą, ir to 
tas — patvirtinta V. T-ba šios sėdy, manau, nebuvo jokio abe 
sudėties: 1) prof. K. Žalkaus- jojimo, kad, jei p. Brazaitis bū" 
kas, 2) Dr. P. Karvelis, 3) T tų buvęs išrinktas, jokių pa-

tai, per pirmąjį 
nė vienam sąrašui 
reikiamos daugu- 
balsuojama antrą 
balsavimo rezulfa-

4) doc. 
Ivinskis.

padarius, 
Lietuvių 

Federacija

M. Biakas, 
Šį nutariu ą 
, Vienybes 

Frontas ir 
rezervavo

VLIKui 
Sąjūdis, 
Darbo 
sau teisę padaryti pareiškimus. 
Kaip žinoma, L. F. ir V. S. bu 
vo padarę labai toli einančias iš 
vadas. V. S., kaip žinoma, sa
vo tuometinio atstovo p. Pra
puolenio žygius pasmerkė ir jį 
is VLIKo atšaukė, pareikšda
mas, kad Sąjūdis VLIKe pasi 
lieka ir paskirs savo naują ats
tovą. L. F. iš VLIKo pasitrau
kė. Darbo Fed. C. Komitetas, 
tuometiniam atstovui Dr. J. 
Griniui pareiškus, kad jis soli-

pareiškimais, jį iš VLIKo taip 
pat atšaukė. Sudarant V .Ta 
rybą balsavimas buvo slaptas 
ir ėjo visiškai tvarkingai. Jo
kių programinės rūšies pasiū
lymų ta proga niekas nebuvo 
įteikęs, ir bet kurių VLIKo pa 
grindinių nusistatymų vienoj 
ar kitoj srity keitimas iš viso 
nebuvo, svarstomas. Tiesa, V. 
S-džio vardu buvo pasiūlyta 
VLIKą kelti į JAV, tačiau, tani

svaros. L. F. savo išvadas pa 
darė tiesioginiame ir betarpiš
kame sąryšyje su p. Brazaičio 
neišrinkimu į V. T-bą. Nie
kam iš dalyvavusių VLIKo po-

čiančių ir laisvinimo bylai rei- maliai užtikrinta, nutarta pr 
kalingų žinių sutelkimu vienon syti visų 
vieton.

Bet, — baigė savo praneši
mą Vykd. Tarybos Pirminin
kas, — visų užsibrėžtų planų

Taryba naudojasi Tautos Fon
do surinktomis lėšomis laiky
damasi didžiausio taupumo ir 
racionalumo. Išlaidos daromos 
tiktai VLIKo kas pusmetį tvir 
tinamos sąmatos rėmuose, o

liuoja Kontrolės Komisija. Vi
sos sąmatos vykdymo apyskai
tos saugojamos, kad ateityje, 
kai tik tai bus įmanoma, būtų 
skelbiamos visuomenei, sudė

jo progą pabrėžti ypatingus 
prel. M. Krupavičiaus nuopel
nus. Būdamas tos tarnybos vai 
dytoju, prel. Krupavičius savo jusiai pinigus savo aukomis, 
darban įdėjęs tiek meilės ir Šia proga Vykd. Tarybos Pir- 
energijos, jog tai buvę jaučia- mininkas nuošrdžiai padėkojo 
ma visur, kur tik esama lietu- lietuvių visuomenei už ligšioli- 
vių. Vy*kd. Tarybos Pirminiu. nes aukas Tautos Fondui, ypač 
kas, kaip buvęs Laikinio Orga- Jungtimi! Amerikos Valstybių 
nizacinio Komiteto Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse narys, 
tatai galįs pats paliudyti. Jis,

lietuviams, gausiai aukojan- 
tiems per ALTą, Kanados lie
tuviams už gausias tiesiogines 
aukas Tauto* Fondu: ir vi
siems kitų kraštų lietuviams 
aukotojams.

VLIKas, išklausęs Vykd.
tikslo — būtent savo kandida 
to išrinkimo į naujai sudaro
mos Vykd. Tarybos narius — 
pasiekti demokratiškais; VLI 
Ko instituciją ir veiklą grin
džiančiais principais, ji nu
sprendė apleisti VLJKą, tuo monei stiprinti ir tuo kovoti su sišką pasitikėjimą, 
imdama sau didelę atsakomy- nutautimo pavojumi.
bę už lietuviško kovos fronto — Lietuvos laisvinimo by- 
ardymą ir kartu pademons- los propagavimui bei parengi- 
truodama savo nenorą ar nesu mui ir visų lietuvių ko glau- 
gebėjimą daugumos valią ir lie dėsniam susižinojimui Infor- 
tuvių vienybę statyti aukščiau macijos Tarnybai teks plėsti ir Reutlingene, 
už savos politinės srovės inte- stiprinti savo veiklą. Numato- patalpose, įvyko VLIKo posė 
resus. Ypatingai skaudu esą ma ne tik efektingiau rūpintis dis. Posėdis vyko vieninga ir 
konstatuoti, kad išstojusioji reiaklingų žinių šaltinių suor- darbinga dvasia.

IŠ VLIK-O RUGSĖJO 23 IR 
24 D. D. POSĖDŽIO DAR

BOTVARKĖS.
Rugsėjo mėn. 23 ir 24 d. d. 

Vykd. Tarybos

SVARSTOMAS JUNGTINIŲ 
BALTIJOS VALSTYBIŲ 

KLAUSIMAS.
Rugsėjo 13 d. įvyko eilinis 

politinis Baltų Tarybos posė
dis, kuriam iš eilės pirmininką 
vo estų atstovas ats. pulk. 
Jakobsenas. Lietuviams ats
tovavo V. T-bos pirm. K. Žal 
kadskas ir Užs. R. Tarnybos 
vald. Dr. P. Karvelis. Be kitų

reiškimų nebūtų buvę susilauk 
ta. Patį įvykį tenka labai ap
gailestauti, nes kiekvienas mū 
sų nevieningumo pasireiškimas 
neina mūsų naudai. Būtų labai 
sveikintina, jeigu vienybė bū
tų atstatyta.

2. Kaip tenka vertinti VL1
Ko ir diplomatų susitarimą Fa- reikalų, išsamiau buvo svarsto- 
ryžiuje?

— Labai apgailėtina, kad 
ir vėl mūsų spaudoje pasirodo 
balsų, reiškiančių nepasitenki
nimo pasiekus susitarimo VLI 
Kui ir diplomatams. Būtų la
bai neteisinga, jeigu Paryžiu
je pasiektas susitarimas būtų 
laikomas neišsprendusiu buvu
sių nuomonių skirtumų tarp 
VLIKo ir diplomatų. Nusta
tytas bendradarbiavimo būdas 
atskleidžia kelią derinti wsai 
mūsų užsieninės politikos veik 
lai. Paryžiaus susitarimą vyk
dant pirmas pasitarimas jau r.u 
matytas ir turėtų įvykti arti 
moję ateityje. Min. Lozoraitis 
šiam reikalui atvyksta į VLI 
Ką, kur jis mielai laukiamas. 
Mano manyrpu, nėra jokių kliu 
čių VLIKui su diplomatais 
bendradarbiauti praktiniais 
klausimais. Pasiektas sustato
mas turi savo reikšmę tuo atž 
vilgui, jog pranyksta vienas iš niai visų tautų tremtinių veiks 
svarbiausių skirtumų, kurie 
skaldė mūsų visuomenę ir lie- riais. Plačiau buvo sustota ties 
tė net VLIKo vieningumą. Vi Maskvos politika Baltijos vals 
sas VLIKas yra vieningas p-a- lybėse. Prieita išvada, kad ten 
dėti su diplomatais bendradar
biavimą aptariant ir derinant 
užsieny daromus žygius.

mas Jungtinių Baltijos Valsty 
bių reikalas. Nutarta prašyti, 
kad patariamosios grupės, vei
kiančios prie Laisvosios Euro
pos Komiteto, pradėtų ruošti 
Jungtinių Baltijos Valstybių 
konstituciją ir atskirus pagrin
dinius įstatymus. URT val
dytojo Dr. P. Karvelio duoto 
spaudai pasikalbėjimo mintys 
susilaukė visiško pritarimo. Ta 
rne paskalbėjime, be kita ko, 
siūloma, kad Jung. Baltijos V ■ 
bių sostinė būtu kas 5 metui 
keičiama ir iš eilės būtų kiek
vienoj Baltijos valstybės sosti
nėje. Taip pat siūloma, kad vie 
nos iš Baltijos Valstybių prezi
dentas būtų tą patį laikotarpi 
prezidentu ir Baltijos Jungti
nių Valstybių.

Suaktyvinti Baltijos Tautų 
dalyvavimui laisvinimo darbe 
nutarta sukviesti bendrą posė
dį, kuriame dalyvautų centri-

niai kartu su Baltų Tarybos na

ka ypatingą dėmesį kreipti į jo 
se varomą rusifikaciją. Nusista 

Ra- tyta išleisti leidinį, apibūdinan- 
dus šiuo klausimu laimingu bū lį rusifikacijos politiką praeity- 
du išeitį, bet kurių blokų rei- je i rdabar. Mūsų pozicijas st.p 
kalas VLIKe nustoja prasmės. 
Susidaro atmosfera spręsti vi
sus reikalus vien tikslingume 
sumetimais. Atrodo, kad jokių 
.kliūčių visiškai VLIKo kon
solidacijai nėra ir kad visos jė
gos galės būti sutelktai nukreip 
tos į pozityvų darbą.

3. Kaip tenka vertinti nau
jos V-. T-bos sudarymą?

— Visų pirma tenka džiaug visuomenei labai gerai žinomų 
tis, kad Vykd. Tarybos pirmi- asmenų — VLIKo darbui tal- 
ninkas iš JAV jau yra atvykęs kinti. Iš VLIKo pusės bus de 
ir įsitraukė į darbą. P. Žal- damos visos pastangos pritrauk 
kauskas yra pirmas iš mūsų po ti ko daugiausia kompetentin- 
litinių veikėjų, kuris iš pato- gų asmenų ar iš Europos, ar iš 
gių Jungtinių Amerikos Vals- užjūrių juos parenkant.
tybių atsirado Europoje, pasi- Apie pačią V. T-bą visuomc 
imdamas V. T-bos pirm, naš- nė galės spręsti iš jos darbų, 
tą. Ligi šiol daug kas buvo ža Svarstant sąmatą V. T-ba tu- 
dėjęs grįžti, bet, tų ar kitu są rėjo progą pateikti savo darbu 
lygų sutrukdytas, negalėjo tat planus ir juos plačiau išdisku- 
įvykdyti. Aišku, kad laisvini- tuoti VLIKe. Kiek iš ligšioL- 
mo darbui reikalinga kompe- nio patyrimo galima spręsti, V. 
lentingų ir visuomenei žinomų T-ba rodo noro savo tarpe ditb 
asmenybių. P. Zaikausko par- ti sutartinai. Dabar Vyk. T-ba 
vykimas reiškia gražią pradžią, kuriasi naujose, žymiai erdves- 
Yra visai apčiuopiamų duome- nėse, nors ir labai kukliose, pa
nų, kad p. K. Žalkausku pa- talpose. Elta.

rinant tarptautinėje plotmėje, 
nusistatyta surinkti paskuti
niais metais atsiradusius vie
šus aktus, kur manifestuojama 
Baltijos Valstybių nepriklau
somybė, ir paskleisti juos foto 
kopijų forma. Kitas posėdis 
nusistatyta šaukti spalio mėn. 
antrojoje pusėje.
seks dar vienas ktias plačiajai

VLIKą sudarančių 
grupių centrus raštu patvirtin
ti savo atstovų VLIKe manda 
tus.

VLIKas, pavedęs naujai su
darytąja! Vykdomajai Ta* y- 
bai atlikti Teisių ir Politinės 
Komisijos darbus, šias komisi
jas panaikino. Taip pat parai 
kintos ir kitos komisijos.

Revindikuojamų Sričių Tar
nybos pavadinimas pakeistas. 
Jai duodamas naujas pavadini
mas: Bendrinių Lietuvių Rei
kalų Tarnyba. Jos valdytojas 
yra M. Brakas.

Š. m. rugsėjo mėn. 22 d. nu
matytas min. St. Lozoraičio ir 
VLIKo Pirmininko, prel. M 
Krupavičiaus, pasimatymas 
atidėtas, min. St. Lozoraičiui 
dėl techniškų kliūčių negalėjus 
sutartu laiku atvykti Vokieti
jon. Pasitarimas įvyks arti
miausiu metu. P. St. Lozora*’- 
tis laukiamas VLIKe.

Nutarta papildyti Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Vyriausią 
ją Valdybą der dviem nariais: 
Dr. V. Karveliene ir T. šidiš- 
kiu. Vyriausioji Valdyba sa
vo š. m. rugsėjo 25 d. posėdyje 
pasiskirstė pareigomis taip: 
J. Norkaitis — pirmininkas. 
Dr. V. Karveliene — vicepir
mininkė ir Moterų Sekcijos ve 
deja, T. Šidiškis — vicepirmi
ninkas, V. Gailius — narys ir 
reikalų vedėjas ir M. Brakas— 
narys.

— VLIKo ir VLIKo Pirmi
ninko adresas liko tas pats: 
(14) Pfullingen, Goethestr., miai geresnių rezultatų. 
16, Germany. Tuo adresu taip reikalu nutarta paruošti plates- 
pat prašoma siųsti VLIKui 
skiriamus raštus ir laikraščius.

Elta.

POSĖDIS PASIUNTINYBĖJE WASHINGTONE.
„Nepr. Lietuvai" lėktuvu iš JAV sostinės.

tas memorandumas visiems Už 
sienių reikalų ministeriams, 
kurie yra UN nariai, pakartoti
nai juos prašant deportacijos 
klausimą įrašyti į darbotvarkę 
ir kelti bendrame UN posėdy. 

Pranešimą apie New Yorko 
CEEC subkomiteto darbus pa 
darė V. Sidzikauskas.

Gyvename įkaršty preziden
to rinkimų kampanijos. Res-

Centrinės ir Vakarų Euro
pos Komitetas — CEEC daž
nai daro posėdžius, kuriems 
pirmininkauja kas kart naujas 
pirmininkas, vis kitos tautos 
atstovas (iš 9, dalyvaujančių 
tautų, esamų dabar už geleži
nės uždangos). Šios konferen
cijos, įvykusios spalio 1 d., pir 
mininku buvo Lietuvos Min. 
Pov. Žadeikis.

Bendrą pranešimą padarė publikonai ir Demokratai sako 
K-to Gen. sekr. Dr. J. Slavik, ilgas ir turiningas kalbas. To-

Dėl glaudesnio bei tikslin- se kalbose paliečiami Europos 
gesnio Laisvosios Europos Ko reikalai ir, kas mums rūpi ypa 
miteto
CEEC išsamų pranešimą pada rie šiandien yra Sovietų vergi- 
rė Mr. Visoianu ir dr. Slavik. 
Paaiškėjo, kad suderinus dar
bą, būtų galima pasiekti žy- dalyviai vaišinosi Lietuvos Pa 

Tuo siuntinybėje.
Bendrose diskusijose dalyva 

nį memorandumą Valst. D-tui. vo daugelis atstovų. Įdomų 
Deportacijos klausimas ūžė- pranešimą apie dalyvavimą vie- 

mė labai svarbią vietą. Išsiųs- Nukelta į 8 pusi.

bendradarbiavimo su tingai, išlaisvinimas kraštų, ku

joj.
Trumpos pertraukos metu
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Daugiau geros valios
Nieko nuostabaus, jeigu tū- reikia dar labai daug dirbti ir; 

la partija, siekdama savo tiks- nuoširdžiai dirbti, kad bent pu 
lų, apie kitas organizacijas pa sę tikslo atsiektume?
skleidžia kokių gandų. Taip, Todėl jokiu būdu negalima 
deja, gyvenime dažnai pasi- sutikti, kad tokie provokaci

niai ir insinuaciniai rašiniai, ko 
pastebimas kylant iš tų srovių, kius ir dabar dar , kai jau džiau 
kurios turi tendencijos domi- giasi laimėjimais, 
nuoti bet kokia kaina. Tokiais Žiburiuose“ turėtų vietos, 
atvejais nežiūrima net elemen- tokių straipsnių viena peršasi 
tarios moralės. Paleidžiama išvada: mes patenkinti, nieko 
gandų, kurie, kaip sakoma, yra mums daugiau nereikia ir jūs 
„iš piršto išlaužti“. Taip, pa- kraustykitės velniop. Mes to- 
vyzdžiui, pasielgė 33(143)-me kį nusistatymą laikome anti- 
„TŽ“ n-ry tūlas slapukas, pasi bendruomenišku, negražiu ir 
rašęs „5 plius 5“ slapyvardžiu, Kanados Lietuvių Bendruome- 
kuris rašo, kad „NL“ redak- nei kenksmingu. Ir štai kodėl 
cijoje esą „slaptam posė- KLCT tęsia savo darbą visu 
dy sutarta pirmoji organizuo- pasiryžimu, laikydamasi senų- 
ta konspiracija praeitos žiemos jų ateivių nustatytų principų, 
pabaigoje prieš kuriamą Bend- kurių pagrindinis yra: jungti 
ruomenę“. Tai labai negražus visus lietuvius, kokių jie įsitiki 
melas, „iš piršto išlaužtas“ pra 
simanymas. Kad tai taip yra, 
jau iš to paties paskvilio many 
ti, nes jame sakoma, kad KL 
CT trejus metus dėjo pastan
gų suorganizuoti Kanados Lie
tuvių Bendruomenę, ir ten pat kelią, gali jungti į galimai di
dėdamas tas prasimanymas, dėsnį būrį, glaudesnį susibūri- 
kad ta pati KLCT, kuri rūpino mą, ir nuoširdesnį bendradar- 
si suorganizuoti Bendruomenę, biavimą. 
ji pati, atseit, prieš sa^e kons 
piravo. . . Savaime aišku, kad 
čia jokios logikos nėra. Bet at 
virai sakant, šis „5 plius 5“, ar 
ba dar kitais šimtų vardu pa
sivadintų, yra puikiausiai žino 
mas asmuo1 ir, reikia pasakyti 
atvirai, yra nerimta firma arba 
„firma nustojusi kredito“. Ir 
tenka labai apgailestauti, kad 
tokie žmonės, deja, „Tėviškės 
Žiburiuose“ dar gauna žodį. 
Tiesa, paskutinėje vietoje, bet 
vis dėlto dar gauna progos iš
lieti savo nesveiką tulžį.

Yra daug blogiau, kad tokie 
raštai ir tokios tendencijos, kad 
ir be rimto pasitikėjimo, vis 
dėlto randa vietos tose sfero
se, kurios Bendruomenėje vai
dina pirmaujantį vaidmenį. 
Štai kodėl mums šiandien vėl 
tenka tuo klausimu pasisakyti. 

Kanados Lietuvių Centro Ta 
ryba (sutrumpintai — KLCT; 
tikrai dėjo daug pastangų su
organizuoti Kanados Lietuvių 
Bendruomenei. Tas uždavinys 
buvo labai nelengvas, ypač tu
rint savo tarpe tokių asmenų, 
kaip „5 plius 5“, kurie nuolat 
išrasdavo visokių kliauzų ir, 
patys dalyvaudami KLB-LOK 
e, jį visokiais būdais stengėsi 
diskredituoti, kenkti jo darbui 
ir jieškoti tų kelių, kurie pri
vestų juos prie „laimėjimo“.

KLCT atstovai KLB-LOKe 
rūpinosi, kad juo didžiausis 
Kanados Lietuvių skaičius bū
tų apjungtas KL Bendruome
nės organizacijoje. Kad joje 
dalyvautų ne tiktai naujai at
vykę, bet ir seniai Kanadoje įsi 
kurusieji. Tai buvo labai svar 
bus tikslas, nes pagal Lietuvių 
Chartą, visi lietuviai savaime 
jau yra Lietuviškosios Bend
ruomenės nariai. Tačiau rei
kia juos suburti, kad jie ne tik
tai formaliai 
nės nariai, 
veiksmingai, 
„5 plius 5“, 
nas sąlygas 
KLB-LOKą, 
KLCT pirmininkas, 
et nefas siekė siaurai partinio 
tikslo. Dabar jie džiaugiasi sa 
vo atsiekę. Bet ar Bendruome 
nė tuo pačiu yra ideali? Ir ar 
nėra rimto reikalo, jeigu mes 
tikrai norime tokios Bendruo
menės, kuri būtų visai autori
tetinga ir apjungtų bent Ka
nados lietuvių daugumą, ar nė 
ra reikalo atvirai ir nuoširdžiai 
prisipažinti, kad idealas toli 
gražu neatsiektas ir kad murns

taiko. Dažniau tas reiškinys

būtų Bendruome- 
bet ir faktiškai, 
konkrečiai.Tačiau 
turėdami išimti- 
ir koneveikdami 

kuriam vadovavo 
per ras

Tėviškės
Iš

nimų bebūtų, į bendrą lietuvis 
ką šeimą, bendriems tikslams 
siekti. Einant šiomis gairėmis, 
tolerancija yra tas kelrodis, ku 
ris tiktai mums gali nurodyti 
kryptį j bendrą visų lietuvių

PA VERGTOJE LlE'l V VOJE
II — grįžusi 1952 m. pavasarį:

Aš buvau nugabenta į Pane- vaikšto sustiprinti policijos pa 
vėžį, Lietuvon, 1947 metais, sa 
motina. Žmonės pasakoja, kad 
gyvenimas jame pirma buvo 
daug geresnis. Gyventojų dau 
gumas dirba kolchozuose, ku
rie buvo sudaryti iš žemių, pir 
miau priklausiusių deportuo
tiems lietuviams ūkininkams. 
Kolchozuose buivo pakankamai 
arklių, karvių ir kiaulių. Bet 
galvijų stovis prastas, dėl pa
šaro stokos. Galvijų kiekis de
rinamas prie kolchozo žefnės 
kiekio.

Kolchozo vadovą paprastai 
vadina pirmininku. Jo štabas 
susideda iš knygvedžio ir bri
gadininko, kuris yra atsakin
gas už kolchozo darbininkus ir 
pats turi dirbti lauko darbus. 
Santykiai tarp kolchozo vado- 
”'i ir darbininkų, bendrai 
imant, buvo geri. Kolchozo 
darbininkai gyveno senose ūki 
ninku trobose ir buvo apmoka
mi ti knatūra, nors buvo žadėta 
mokėti ir pinigais. Tik kolcho 
zo vadovas, kiek žinau, gauna 
mėnesinę algą pinigais apie 
350 rublių.

Kolchozų darbininkai dau
giausiai buvo labai menkai ap
sirengę. Jie dėvėjo drabužius 
iš naminės gamybos medžiagų. 
Naujų drabužių ir ypač avaly 
nės beveik neįmanoma įsigyti, 
nes tam nėra pinigų.

Visa ikolchozinė sistema vei 
kia ne žavėtinai, nes ūkininkai 
neturi intereso dirbti, kadangi 
iš gaunamo atlyginmo nedaug 
tetuiri naudos. Be to, darbo 
paskirstymas ir metodai daž
nai esti nustatomi kolchozo va 
dovo ar brigadininko nuožiū- 
ro, o jie kartais apie tą darbą 
menkai tenusimano. Ir maši
nų kolchozuose dažnai stigda
vo. Javai dažniausiai kertami 
dalgėmis ir kuliami rankiniu 
būdu — kultuvais. Tai suėda 
nepaprastai daug laiko ir labai 
nuvargina.

Yra ir krautuvių, kur už ge 
rą pinigą galima šio to pirkti 
Naktį jas saugo policija — dau 
giausiai slaptoji policija, kurių 
tarpe yra moterų. Naktimis

truliai.
Važinėti Lietuvoje galima 

be leidimo. Net ir į kitus kraš 
tus — į Latviją bei Estiją ga
lima važiuoti. Traukiniuose ga 
na dažnai susiduriama su pa
sų kontrole. Ypač kontroliuo
jami tie keleiviai, urie vežasi 
daugiau daiktų. Kontrolė daž
niausiai atliekama geležinkelių 
stočių milicijos įstaigose. Ke
leiviai turi į jas nusinešti sa- buvo sąryšyje su Lietuvos, Lat 
vo daiktus. Tokia kontrolė kar 
tais trunka ištisas valandas ir 
traukinys turi laukti.

Iš Rusijos į Lietuvą laiškas 
ateina maždaug per 10 dienų. 
1951 metais aš gavau siuntinė- puoti tas šalis, 
lį nuo savo tėvo iš Vokietijos. Toliau seka pertraktacijos 
Turėjau pati eiti į paštą jo at dėl Vilniaus tarpe Lietuvos ir 
siimti ir primokėti 80 rublių, Sovietų. Spalio 2 dieną, 1932 
nors atrodė, kad išsiunčiant bu metais Lietuvos atstovas Wa 
vo tinkamai apmokėtas.

Radijo imtuvus reikia regis
truoti ir pašte ir policijoj. Pa
nevėžio apylinkėje žmonės tu
rėjo nemažai radijo imtuvų. 
Lietuviai neprisipažįsta, kad 
klauso Vakarų radijo, bet va
karais ir naktimis daugelis sė
di prie radijo.

Buvo visuotinai žinoma, kad 
Panevėžio apylinkių miškuose 
yra stiprios partzianų grupės. 
Asmenys, kurie dirbdavo ar ■ 
čiau prie miškų, 
kad partizanai gyvena 
įrengtuose bunkeriuose, 
bėdavo, kad jie turi radijo 
tuvus ir siųstuvus. Bet 
dėlto tarp lietuvių ir ten 
metu gyvenusių vokiečių apie 
partizanus buvo mažai kalba
ma, nes buvo bijoma užsitrauk 
ti keršto iš valdžios pusės.

Man pačai pasitaikė turėti 
šiokių tokių kontaktų su par
tizanais. Aš buvau išsiųsta 
dirbti iš savo pagrindinės sto
vyklos už kokių 60 km. Naktį 
(aš miegojau ūkio troboje), iš 
girdau beldžiantis į duris. Tro
bos šeimininkas atidarė, į vidų 
įėjo ginkluoti vyra. Jie kalbė
jo lietuviškai ir aš manau, kad 
tai buvo partizanai. Jie nenu 
sijuosė diržų su šoviniais bei 
pistoletais ir nepadėjo į šalį 
kitų ginklų, o tiesiog sėdo prie

kokia butų 
reakcija

toliau pa

VAŠINGTONAS APIE KRITIŠKUS LIETUVAI 
LAIKUS. «

Neseniai Valstybės Depar- bė norėtų patirti, 
tamentas Washingtone paskel- Jungtinių Valstybių 
bė rinkinį dokumentų, kurie pa tuo atžvilgiu, 
liečia amerikiečių - sovietų dip P-nas P. Žadeikis
lomatinius santykius 1933 — reiškęs, jog Lietuvos vyriausy 
39. Tie dokumentai paliečia bė yra įsitikinusi, kad jeigu at 
ir Lietuvą, ypatingai rudenį sišakys nuo tokio pasiūlymo, 
1939 metais, tai ne tik gali netekti Vilniaus,

Apie tą laiką pradėjo plaukti kurį ji laiko savo sostine, bet 
gausūs raportai Amerikai ats taipgi pavestų mases lietuvių į 
tovų iš Baltijos kraštų. Vienas 
pranešimas, kuris sukėlė neri
mą Valstybės Departamente,

vijos ir Estijos premjerų pa
šaukimu j Maskvą, kai Moloto
vas pareikalavo įleisti sovietiš
kas įgulas. Iš to jau buvo aiš
ku, jog Sovietai ruošiasi oku-

shingtone Povilas Žadeikis at
silankė pas Hendersoną, Euro
pos departamento šefo pavaduo 
toją ir pareiškė jam, jog Sovie
tai yra linkę perleisti Vilnių 
Lietuvai. Lietuvos vyriausy-

kalbėdavo, 
gerai 

Kai 
im- 
vis 
tuo

KLOT visų pirma pasisako 
prieš diskriminaciją. Prieš tą 
diskriminaciją, kuri visą laiką 
reiškiasi ir bando įsigalėti iš tos 
pusės, kuri niekina visa, kas ne 
jos. KLCT tikslas siekti pla
čiausio - senųjų ir naujųjų — 
lietuvių apjungimo. Jokie 
mums įsitikinimai, išskyrus 
tuos, kurie neina į tą bendrą 
darbą, nekliudo sugyventi ir 
bendradarbiauti. Priklausy
mas bet kokiai partijai arba ne 
priklausymas jokiai, mums ne 
sudaro priežasties, kad mes ne
galėtume jų priimti į bendruo
menę, jeigu jie tiktai patys no 
ri į ją eiti.

KLCT pasisako prieš žūtbū 
tines pastangas dominuoti,kaip 
tas yra pasireiškę Krašto Ta
rybos suvažiavimo metu, ren
kant Krašto Valdybą. Aišku
mo dėliai pabrėžiama, kad ir 
turėdama daugumą, KLCT ne 
siektų dominavimo, nes tas 
bendruomeniniams principams 
yra priešinga. Bendruomenės 
darbo sklandumui, jo nuoširdų 
mui ir produktyvumui yra bū
tina suburti visas einančias į 
Bendruomenę jėgas, jas deri
nant, jas konsoliduojant, bet 
ne joms dominuojant, kaip tas 
yra pasireiškę dabar Krašto 
Valdybą sudarant. Šis princi
pas KLCT atstovų Krašto Ta
rybos suvažiavimo metu buvo 
pareikštas ir pabrėžtas. Šio 
principo laikantis, buvo pasisa 
kyta ir derybose sudarant Kraš 
to Valdybą. Šio nusistatymo 
laikomasi ir dabar ir tuo keliu 
einama ir toliau.

Žinoma, galima šių principų 
nepripažinti, galima juos pulti 
ir koneveikti, bet tam reikia 
turėti, bent nurodyti, įtikinan- siems lietuviams 
čių orgumentų. i

KLCT, matydama pasireiš- O tokios 
kimus, kurie nesiderina su tiks- susilauksime 
lais apjungti kuo didesnius Ka gerbsime vieni kitų įsitikini- 
nados lietuvių kiekius, veikia mus, paremtus demokratine 
ir toliau ir siekia tų tikslų, ku- dvasia, kai mūsų tarpe viešpa- 
rie jai yra būtinybė, jeigu yra taus ne diskriminacijos, bet te
noras, kad Bendruomenė bū- lerancijos nuotaikos, kai į kiek 
tų galimai autoritetingesnė ir vieną lietuvį žiūrėsime, kaip į juje, ir visų mūsų pareiga dė- 
galėtų kalbėti Kanados lietuvių savo rimtą tautos žmogų, turin tis į bendrą darbą, jį organi- 
daugumos vardu realiai ir efek tį visas ir visiems lygias teises, zuojant, jį konsoliduojant, bet 
tingai. nežiūrint jo religijos, nežiūrint ne diskriminuojant dalį mūsų

KLCT, priešingai skleidžia- politinių pažiūrų, nežiūrint ar .tautiečių, 
miems totalistinių įsitikinimų jis priklauso kokiai partijai, ar 
žmonių gandams, Kanados Lie jokiai nepriklauso, 
tuvių Bendromenės negriauna, ' ’
jos neignoruoja, ją ne tiktai pa 
laiko, bet eina daug toliau — 
ji siekia pilnesnės ir tobules
nės jos struktūros, — siekia to
kios Bendruomenės, kuri vi-

Ką rašo kiti
APIE

„Dr. A. Graičiūnas 
vo rašyti laiškus.

Vienybės archyve yra kele partijos laikraštėlyje, nei ne- 
tas tuzinų jo laiškų, 
džiui, viename jis

„Atmetus tokius 
Prūseikas, Bimbas, 
kitus bolševikinės 
Rusijos interesams 
sius tuti fruti, visos lietuvių 
srovės, mažiau ar daugiau, tar kad pagaliau pasakė tiesą savo 
nauja visų mūsų motulei Lie
tuvai“.

Taip Graičiūnas rašė 1936 
metais“.
•J. Tysliava, „Vienybė“ 3

APIE MOKYTOJUS.
„Žinot, pasiutusiai daug 

kytojų atsirado“.
Visiškai sutinkame su 

viškės Žiburių (nr. 37) aiški
nimu, kad dažnai „moralus 
pradeda berti žmonės savo gy 
venimo kritiškiausiais momen 
tais nepajėgę išsilaikyti tinka
moje augštumoje“, kad „da
bar štai koks buvęs okupanto 
agentas drįsta dėstyti viešai viškės Žiburiai sau pamokslą 
spaudoje savo teorijas. . . drįs pasakė. Tik, ar buvo verta da 
ta kolioti asmenis, kurie lietu- ryti viešą išpažintį?“ 
viškojo reikalo sargyboje kan P- Danta, „Vienybė" 38 nr.

DR. A. GRAIČIŪNĄ.
mėgda- čių patyrė if vos gyvybę išsau 

gojo. . . prisiglaudęs kuriame

Pavyz- mirkčiodamas suvedinėja sąs- 
rašo: kaitas su savo ir to laikraštė-
Andruiius, lio politiniais priešais, . . patrio 
Mizaras ir 

matuškos 
parsidavu- eiti“.

tizmo mokykdamas tuos, prie 
kurių netiktų neparaudus pri-

Bravo Tėviškės Žiburiams,

nr.

mo

Tė-

redaktoriams! Bravo, kad jos 
redaktoriai mušasi į krūtinę!

Skaitytojams bus geriau su
prantama, jei priminsime, kad 
vienas Tėviškės Žiburių redak 
torių sovietų okupacijos metu 
bendradarbiavo komunistinėje 
spaudoje:

Po ranka turime Tarybų Lie 
tuĮvos 1940 m. gruodžio 13 d. 
Nr. 64, kuriame vienas dabar
tinių Tėviškės Žiburių redakto 
rių, pasirašydamas pilna pavar 
de, rašė: „Balsuokime už tik
ruosius liaudeis sūnus ir duk
ras“.

Bet dar kartą bravo, kad Te

sovietiškas rankas. Lietuvos 
vyriausybė spėja, jog Lenkija 
geriau norėtų matyti Vilnių 
Lietuvos globoje, Vakarų civi 
lizacijoje, negu bolševikų val
domą. Valstybės departamen
to atsakymas buvo toks:

„Jungtinių Valstybių vyriau 
sybė pripažįsta ir toliau lenkų 
valdžią ir visas tas sritis, ku
rios iki rugsėjo 1 dienos, 1939 
metų priklausė lenkų valstybei, 
skaito lenkiškomis. Todėl J. 
V. negali duoti lietuvių vyriau
sybei jokio patarimo arba iš
reikšti savo pažiūras tame rei 
kale.

Bet 
Adolf 
riaus 
jog nors USA niekad nepripa 
žins užkariavimų, atliktų smur 
to keliu, tačiau jo vyriausybė 
supranta, jog Vilniuje susidarė 
ypatinga padėtis ir kad Lietu
va neturi kitos išeities kaip tik 
tai priimti patektas sąlygias. 
Kitaip sakant, Washingtonas 
pateisino Lietuvos žygius Vil
niuje.

Kai Vilnius jau buvo lietu
vių rankose, Washingtonas ga 
vo pranešimų apie tai, kaip So 
vietų kariuomenė apiplėšė Vii 
niaus krautuves ir butus, išvež 
darni į Rusiją kas tik pakliuvo 
į jų rankas.

Lietuvos ministerių pirmi
ninko pavaduotojas K. Bizaus 
kas pareiškė amerikiečių atsto 
vui, jog 
Vilniaus palengvinęs ir neva 
pateisinęs Sovietų įžengimą į 
Lenkiją. 
Maskvoje, 
nęs, jog Lietuva pradžioje bu 
vo palikta „vokiečių sferoje“, 
bet vėliau Sovietai „atpirko“ 
ją iš vokiečių atiduodami pa
stariesiems lenkų žemes tarp 
Bugo ir Vislos upių.

Gana įdomus tarpe paskelb
tų dokumentų yra raportas tuo 
laikinio J. V. atstovo Kaune 
Owen J. C. Norem. Jis paly
gino iš eilės vokiečių, lenkų ir 
rusų okupacijas Vilniuje. Iš 
visų jų blogiausio tipo okupan 
tai esą lenkai, kurie yra linkę 
prie pikto brutališkumo, kurių 
kultūra yra apverktina, o cha
rakteris suktas. („S“).

praslinkus porai dienų, 
Berle, valstybės sekreto- 
pavaduotojas pareiškė,

jau padengto stalo. Aš su kita 
mergaite gulėjau tame .pačia
me kambaryje, kampe. Tie vy 
rai mus matė, bet mūsų nekal
bino. Prieš aušrą jie išėjo. Ki 
toj vietjo, kur dirbo daugiau vo 
kietaičių, ūkininkas jas įspėjo, 
kad nesijaudintų, jei kada nak 
tį išgirs namuose judėjimą. 
Tai, galbūt, būsią tik svečiai. 
Kartą, man irgi tenai dirbant, 
miegojau daržinėj. Naktį atė
jo to ūkininko sūnus ir taip 
pat toj daržinėj apsinakvojo. 
Man atrodo, kad jis buvo par
tizanuos. Rytą ūkininkas ma
ne įspėjo, kad niekam apie tą 
įvykį nieko nesakyčiau. Vėl ki 
tame ūkyje vienas kaimietis bu 
vo staigiai suimtas ir kaltina
mas, kad davęs partizanams 
maisto. Ir aš buvau dėl to da
lyko tardoma, kadangi tuo me 
tu ten dirbau, bet aš nebuvau 
nieko mačiusi ir nieko nežino
jau.

Buvo ir netikrų „partizanų“. 
Tų buvo labai bijoma. Tai tu 
vo dažniausiai 17—18 metų ru 
sėliai iš Rusijos, kurie eidavo 
grupėmis nuo 3 iki 15 ir terori 
zuodavo apylinkkę. Visiems 
lietuviams, taip pat ir mums, 
vokiečiams, buvo aišku, kad tai 
paprasti plėšika.i Jie užpulda
vo net keleivius traukiniuose 
ar geležinkelių stotyse. Taip 
pat ir šiaip keleiviai kaimo ke 
huose būdavo 
vengdavo ir : 
jusdavo galį ; 
visų žinoma, 
nelietuviai.

Maitinimas Lietuvoje nuo 
1951 m. vasaros pradėjo blogė 
ti, nes ūkininkai turėjo atiduo
ti vis didesnes duokles, o mais
tas krautuvėse brango. Pane- nedaug, tai tą padariau pagal 
vėžio apylinkėje kaimuose bu- Jūsų teigimus, taikomus p. Juš 
vo mažos krautuvėlės, kur ūki kaičiui — pažymėjau tą, kas 
ninkai galėjo pirkti tabako. Jūsų buvo pasakyta „esminės“ 
duonos, cukraus ir 
Kiek prisimenu, 
liais buvo maždaug tokios: 
1 Rbl.
centn. rugių iki .......... 200,—
cntn. kveičiu iki............250,—

‘iki ............ 45,—■
..................... 20,— 
..................... 150,— 

12,— 
15— 
30,—

2, --
3, — 

-4,50 
32,— 
40,— 
24,—

2,—

atidavimas Lietuvai

Laike savo vizito
Bizauskas įsitiki-

i nesaugūs. Jie ne 
žudynių, jei tik 
pasiplėšti. Buvo 
kad tie banditai

cntn. bulvų 
kg kriaušių 
kg arbatos 
kg obuolių 
kg cukraus pagal kortelę 
kg cukraus be kort. iki 

ruginės duonos .... 
blogesnės kvietinės 
geros kvietinės nuo 4 
sviesto nuo 24,— iki 
lašinių nuo 20,— iki 
varškės gaminių 
pieno .................

kg
kg 
kg 
kg 
kg

> būtų miela, patenkinti atsiekę savo idealą kg 
maloni, naudinga ir efektinga, ir nieko daugiau šių siaurai par kg _

tinių tikslų nenori siekti, — kiaušinis (kainos pareina 
mums dar daug darbo. Tą 
darbą mes ,dir|bąime atsidėję, 
eidami plačios tolerancijos, hu 
manizmo ir lietuvio bei artime 
meilės gairėmis.

Mūsų tauta ir Tėvynė pavo

bendruomenės mes
tiktai tada, kai

Šių tiks
lų siekti KLCT turi, deja, dar 
labai plačią darbo ir veiklos 
dirvą. Šioje dirvoje, kurios kai 
kurie partiniai užsispyrėliai, a 
la „5 plius 5“, nenori nei ma
tyti, nei apie ją girdėti; kurie

Mes, lietuviai, kur 
išblaškyti, esame ka 
ir nevalia mums at- 
mažiausios jėgos, nė

nebūtume 
ro stovy, 
mesti nei 
vieno žmogaus, ne tiktai orga- 
rdzacijos, kurie tiktai dedasi į 
bendrą darbą siekti bendrų tau 
tos ir Tėvynės tikslu.

KLCT Sp. ir Inf. Sk.

J. KARDELIO 
PASIAIŠKINIMAS

P. J. Yakubynui. Dėl to, kad 
Kr. Tapybos (suvažiavime iš 
jūsų pasisakymų pastebėjau

rebialų. prasmės. O dėl Jūsų pasisaky 
kainos rub- mo prieš p. Juškaičio pataisas, 

tai Jūs pats to neginčijate. 
Lieka tiktai termino klausimas, 
kurio nustatyti dabar neturime 
galimybės, nes niekas mūsų kai 
bų nei stenografavo, nei mag- 
netofonino, bet Jūsų pačio pa
sisakymas, kad p. Juškaitis sa
vo siūlomomis pataisomis truk 
do laiką, savaime sako, kad p. 
Juškaitis tokių pataisų negalė 
tų siūlyti. Ko tat p. Yokuby- 
nas, prisipažindamas pasisakęs 
prieš p. Juškaičio siūlymus, 
nori iš manęs, aš nesuprantu. 
Kiti p. Yokubyno man pažerti 
„meilės perlai“, telieka jo gar
bei.

„T. Ž.“ redakcijai. Reikaias 
jau rimtesnis.

Tenka apgailestauti, ir ta pa 
čia proga atsiprašyti kitus Kr. 
Tarybos narius, kad neišėjo 
taip, kaip buvo numatyta, bū
tent: suvažiavimą aprašyti bu
vo sutartas korespondentas, 
bet jis to uždavinio neatliko ir 
teko pačiam tą padaryti. Ka
dangi tam tikslui užrašų nebu-

nuo sezono) nuo .... 0,80 
kg nedegintų kavos pup. 30,— 
pokelis cigarečių nuo 6 iki 8,—

Andiniai:
vidutinės rūšies moteriška

suknelė nuo 300 iki 360,— 
moteriškas paltas 300—3.000 
metras vilnonės medžiagos 

nuo...... 80,— iki 200.—
m II r. šilko nuo 60,— iki80,— vau pasidaręs, tai, bijodamas į 
m medvilnės ...................  50,— kitų lūpas įdėti netikslius žo-
moteriški apatiniai 60—60,— džius arba teigimus, tesuminč- 
pora mot. batukų 50—400,— jau tiktai tuos jų, dėl kurių ne 
pora vyr. batų................ 500,— abejojau. Geriausia atsiminiau
pora šilk, kojinių .... 50,— tą, ką pats pasakiau, todėl ir 
pajtas ............................... 1.200 išėjo daugiau J. Kardelio pasi
vartotas radijo aparatas 500,— sakymų, nors, tiesą sakant, jam 

ir daugiau. Nukelta į 8 psl.
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Sensacijos
u.

Vienas transatlant''.is kelei
vinis lėktuvas su keliolika ke
leivių skrido nakties metu per 
Atlantą, kai staiga pastebėjo 
visai prieašis atskrendant} mil 
žinišką keistą oro laivą, švitan 
tį lempomis ir eilėmis langų. 
Pilotas, matydamas neišven
giamą katastrofą, suko savo 
lektvą kairėn, bet tuo pačiu 
momentu „cepelinas" taip štai 
ga pasuko dešinėn, kad prasi
lenkė poros šimtų pėdų atstu
mu.

Viena JAV karo aviacijos 
stotis pastebėjo viršum aero
dromo kybančią nedidelę aps
kritą baltą šviesą. Buvo pasių 
tas i orą patyręs lakūnas, ištir 
ti, kas tas per daiktas. Pasiro 
do, buvo vos apie pėdos dy
džio šviesus kamuolys, bei. tas 
kamuolys ganėtinai privargi
no mūsų lakūną ir nemažai 
įvarė jam baimės. Savotiškas 
žaidimas truko apie 20 minu
čių. Šviesulys tai skrido lėk
tuvui iš vieno šono, tai šovęs 
per viršų ar pro apačią vėl 
skrido iš kito jo šono, vis gre 
timai ir labai arti. Lakūnas įsi 
drąsinęs ir pagaliau įtūžęs ban 
dė tą kamuolį „pulti" ir kelis 
kartus pasuko stačiai į jį. Ka
muolys kiekvieną kaitą vikriai 
tai perskrisdavo per viršų, tai 
išnerdavo pro apačią. Bet sy
kį jis nėrė stačiai į lėktuvą ir 
atrodė, kad susidūrimas neiš
vengiamas. Lakūnas instink
tyviai spūstelėjo apačion, bet 
tai nebūtų jo išgelbėję, jei ka
muolys nebūtų per sekundės 
dalelytę pasukęs viršun ir pa
greitinęs eigą dingęs dausose.

Yra žuvęs tik vienas lakūnas, 
tai kap. Mantelis, kuris gavęs 
įsakymą vieną milžiniškąjį „ce 
peliną" vytis, pakilo iki 20.000 
pėdų ir kitą dieną buvo rastas 
nukritęs ir jo lėktuvas išbars
tytas poros mylių radijusu, ši
puliuose. Ištyrus, pasirodė, 
kad lėktuvo dalys buvo stačiai 
suvytos lyg sugniuždytos. Au
torius daro išvadą, kad kap. 
Mantelis buvo priartėjęs tiek, 
kad pateko į „lėkštės" sukurį 
ir to sūkurio nepapasrtos smar
kybės buvo iškedentas į sku
tus. Jo nuomone, „lėkšte“ ne 
norėjo jo sunaikinti ir nuo jo 
bėgo.

Gerald Geard iš viso to da
ro išvadą, kad tai nėra nei žnio 
nių įsivaizdavimai, nei „haliu
cinacijos", nei tai yra šios že
mės gaminiai, o yra tokie ar 
kitokį,

apie ,,skraidant
RAŠO JUOZAS PRONSKUS

iš vienos ar kitos planetos 
„svečiai“.

Ir kas įdomiausia, kad jie pa
sirodo ypatingai gausiai, kada 
ant mūsų žemės gyksta kokie 
nors neparasti įvykiai. Pasi
rodo, kad ir pereitų abiejų pa
saulinių karų metais buvo tų 
„lėkščių“ apsčiai, bet tuomet 
jos lankėsi tik Europoje arba 
kur vyko karo veiksmai. Ame 
rikos kontinentą nepaprasta, 
gausiai pradėjo lankyti nuo to 
laiko, kai buvo pradėtos sprog 
dinti atominės bombos. Kar
tais jie aplanko ir vieną kitą 
Europos vietą, net pernai bu 
vo matytas keistas dalykas 
Antarktikos dykumose: bū
tent ten, pietų lediniame van
denyne buvo matytos dvi lėkš 
tės keistais manevrais beskrai 
dančios ore, lyg dvi plaštakės 
kada skrenda sukdamosi aplik 
viena kitą. Spėjama, kad tai 
jos daro tiksiu „pasikrauti" 
magnetinės energijos, kadan
gi, kaip žinia, prie pietų ir šiau 
rėš ašigalių yra magnetiniai aši 
galiai.

Iš to, kad atrodo jog ne tik 
didžiuliuose, bet ir mažyčiuo 
se diskusuose skraido protin
gos būtybės ir iš to, kad visi 
tie skraiduoliai gali daryti ašt 
rius posūkius greičausiai skien 
dant, ko jokia gyvybe, turinti 
organizmą, panašų į žmogaus, 
negalėtų atlaikyti, autorius 
spėja ir čia jau prasideda jo 
paties teorija, kad

tais visais prietaisais skrai 
do. . . vabzdžiai

kažkas panašaus į mūsų skruz 
dėles!

Kodėl vabzdžiai? O todėl, 
kad:

1) Vabzdžiai, gamtos ap
rengti kietu kiautu, yra vienm 
teliai gyvūnai, kurie gali atlai
kyti baisų spaudirpą, lėktuvui 
pasukant staigiu kampu, skren 
dant dideliu greičiu,

2) Vabzdžiai, kaip skruzdė
lės, termitai, bitės ir kt. pan., 
ir mūsų planetoje yra pasiekę 
gana aukštos „civilizacijos“. 
Tik žiūrėkite į bičių preciziš- 
kiausiai pastatytus korius, ter 
mitų miestus, skruzdėlynus ir 
tt. Tad gali būti, kad kitoje 
planetoje gyvybė išsivystė vi
sai kitu pagrindu, ne stubui- 
kauliniai šiltakraujai moliuz- 
gai, kaip žemėje, kurių čiuku
rą yra pasiekęs genus nomo 
(žmogus), o chitinmiai kieti 
kiančiai vabzdžiai.

ias lėkštes”
3) Tokia galmybė saules sis 

lemoje yra įmanoma tik Mar
se. Venera čia visai atpuola, 
nes viena ji yra pati jauniausia 
planeta, sunku tikėti, kad joje 
gyvybė galėjo pasiekti tokio 
aukšto laipsnio, kita ta. kad 
Venera yra amžinai apsupta ke 
iių šimtų mylių tirštų garu ir 
rūkų sluogsniu, taigi ten „gy
ventojai", jei tokių ii putų, 
dar neturėjo progos matyti ne 
tik žvaigždžių, bet ir saulės, ne 
kalbant apie mūsų žemę.

4) Tokios sąlygos yra tik 
Marse. Viena, ten oras toks re 
tas ir amžinai sausas, kad iš 
ten dangaus kūnai matyt* daug 
aiškiau, tad jo „gyventojai ’ 
galėjo pradėti stebėti dangaus 
kūnus, taigi ir žemę, daug anks 
čiau. Kita, ten Marso „žemės" 
trauka yra tokia silpna, kad 
stambiems gyvūnams vargu 
būt patogu tvirtai ant kojų sto 
vėti, bet vabzdžių dydžio t va 
riniams gali būti tinkamiau. 
Yra mokslininkų, išvedžiojan- 
čių, kad ir mūsų žemeje atei
ties viešpačiai gali būti vabz
džiai, nes jų evoliucija ir dabar 
rodo, kad jie gali būti poten
cialūs gyvybės „karalių" įpė
diniai. . . Tai lygiai galėjo 
{vykti kitur.

5) Ko jie čia jieško? O bū
tent to, kad jie yra geri astro 
nomai ir puikiai pažįsta mūsų 
saulės šeimos sistemą ir jos pa 
dėtį. Kas yra skaitęs Emanu
elio Velikovskio knygą 
„Worlds in Collision' (Pašau 
lių susidūrimas), mate jo ba;- 
siai įtikinančią šiurpią teoriją, 
kas atsitiko su mūsų žeme 
prieš tūkstančius metų, kai 
planeta Venera gimė ir netvar
kingai bekeliaudama aplink sau 
lę pirma „paspyrė" Marsą, ku 
ris, praskrisdamas daug ar
čiau žemės, sukėlė joje baisius 
drebėjimus ir audras, paskui 
pati prašvilpdama arti žemės, 
ją ko ne galutinai sunaikino! 
Apversdama „antru galu" ir pa 
sukdama žemę suktis kitu šo
nu, ką ir šiandien liudija šiau
rės arktikos leduose užsikon
servavę šiltų kraštų milžinai 
gyvuliai, žuvę staigiai net su 
žolių kąsniu nasruose.

Taigi, jei tokia žemė suskil
tų ar išsimuštų iš „vėžių”, jas 
katastrofa būtų katastrofiška 
ir tokiam Marsui. O atomo jė
gos išsprendimas ir jos panau 
dojimas karo ir destrukcijos 
reikalams galėjo sukelti mūsų 
Marso kaimynuose susirūpini
mą, ir todėl jie pradėjo rimtai 
stebėti, kas čia dedasi. . .

Lėliškai iš Pietų Amerikos. Jurgis Erdvilas.

Ponios Peronienės mirties proga
n.

Prieš taravimai.
Peronistų judėjimo eilėse, 

Peronienės figūra pradėjo su
rankioti ir surikiuoti aplink s? 
ve visas nepatenkintųjų jėgas. 
Jos meteoriškas iškilimas, jv 
gyvas pavyzdys, „guldant sa 
vo galvą už driskius", kad jie 
rytoj galėtų pakeisti turčius, 
masių galvojime sukėlė prieš 
tai buvusių vyriausybių vai;, 
dą, jų beširdiškumą, egoizmą, 
nepatriotiškumą ir kada su tų 
visokių nelaimių kaltininkais 
oei autoriais būsią apsidirb
ta tik tada, engtos žmoni i 
masės be turtų ir be horizenių, 
ateis peronizmui talkon, kaip 
atėjo Peronienė. . . Ta pati Pe

Tai tokia yra vienintelė iki 
šiol teorija apie „lėkštes“ ir jų 
tikslus.

Orl'odoksų aiškinimas.
Mūsų mokslininkai tikrumo

je yra labai dideli konservaty- 
vai arba atžagareiviai. Jie bai 
šiai nemėgsta nieko, kas yra 
nepaprasta, neįtinka į jų rėmus. 
Taip yra su naująja tyrimo sri 
linu, kuri vadinama „psichik 
reserch"* (psichės tyrimai), 
taip ir su dabartinėmis lėkštė
mis.

Pradžioje, kada iš visų pa
saulio kampų pasigirdo balsai 
apie „lėkštes", jie paprastai „iš 
aiškino", kad tai yra paprašo, s 
haliucinacijos, „pokštai" ir ma
sinė fsterika. Dabar jau to ne 
betvirtina, bet naujausia: „iš
aiškino", kad tai esą fokusai, 
kai dausose susisluogsniuoja šil 
to ir šalto oro klodai, tai e«ą 
suspaustas tarp dviejų šiltų 
sluogsniu šalto oro kamuolys 
sudaro tokį atspindį, kurs pa
stebimas ir žemėje ir ore skren 
dant. Plačiau tos „teorijos" 
nedėstę mūsų mokslininkai ja 
patiekė masėms, kaip dogmą, 
o žinote, kas yra dogma? Dog 
ina yra toks daiktas, kad jei jai 
netiki, tai esi eretikas, atskalū
nas ir bendrai vertas dėti ant 
laužo.

Atrodo, tos „dogmos“ tikin 
čiųjų skaičiui lemta pasilikti la 
bai mažam, gal vien tie, kurie 
ją paskelbė. Šiaip, masės lin
kusios likti eretikais ir laukti 
kol atsiras, kas kada nors iš
tirs ir rimtai išaiškins, kas tai 
yra.

Liksime ir mes tais „tamo- 
šiais" ir tol nepatikesim, kol 
nepačiupinėsim! J. Protišku-.

ronienė, kuri dar vakar tebuvo 
liaudies mergaitė, viena iš mi- 
lionų, kuri prieš aštuonis me
tus su savo troškimais ir pa
geidavimais taip pat buvo blaš 
koma, kaip ir tos be horizontų 
mases, jieškančios iškilimo, ge 
io gyvenimo, pripažinimo ir iy 
gios visiems pagarbos. Ir da
bar, štai, žiūrėkite, toji mergai 
tė jau pirmoji Argentinos Res 
publikos dama, strachano br?n 
giausiais kailiais vilkina, su 
perlų karoliais ant kaklo, su 
auksu ir deimantais išpuoštais 
žiedais ant rankų ir su dide
le proletariška širdimi krūtinė
je. . .

Milionai žmonių sudėjo į ją 
savo išsigelbėjimo viltis, savo 
troškimus iškilti iš skurdo, 
skausmo ir negarbės. Jos pasi 
sekimus ir nepasisekimus pra
dėjo laikyti savo pasisekimais 
bei nepasisekimais. Kartu su 
Peroniene tos žmonių minios 
pradėjo „pergalėti“ valdžiusią 
turčių klasę. Visa tai buvo prie 
žastimi to, kad po Peronienės 
kojomis šviestų brangūs divo- 
nai, ją važinėtų brangiausios 
mašinos, kad visos inrormac - 
jos priemonės — spauda ir ra 
dijo stotys — būtų josios ži
nioje. Visą tai negalėtų to’e- 
ruoti joks europiečių proleta
riato lyderis. Taip tegalima 
tik Argentinoje.

Kontaktas su žmogumi
Iki čia mes sukomės taip, 

kad pavaizdavus šiuos įvykins, 
masių vado rolės santykyje. 
Bet Peronienės įtaka Argenti 
nos visuomenėje turėjo kitą 
vaizdą, nemažiau įdomų. Tai 
tiesiogė įtaka valdžiai.

Šis vaidmuo peronistų eilė
se tapo monopolizuotas pačios 
Peronienės. Kas gi kitas pri 
eis greičiau prie Respublikos 
prezidento, jeigu ne preziden
tienė! Jos vardas pateko į mi- 
lionų žmonių lūpas, ypač į ko 
nors jieškančiųjų lūpas. Tie- 
siogės ar netiesiogės akcijos bū 
du prezidentienė veikia prezi
dentą ir greitai. Tokiose vals
tybėse, kuriose „prezidentas" 
daug gali, o prezidentienė dar 
daugiau — parlamentas gali 
kurkas mažiau. Ir Peronienė 
galėjo ir veikė darbininkų nau
dai.

Fundacija ir kūryba.
Institucijos, kurioms vadova 

vo Peronienė, ypatingai Pero
nienės Fundacija, pastatė stam 
bų labdarybės rūmą, kuriame

buvo apgyvendintas didelis be 
turčių senelių skaičius. Ligo
ninės, prieglaudos, kolegijos, 
atostogoms kolonijos, tarnautu 
jų ir darbininkų šeimų židiniai, 
ekonominiai namai — tai vis 
buvo sukurta Peronienės var
du.

Tatai ir sudaro tą ypatingą 
peronistinės Argentinos nuo
pelną. Bet į tą nuopelną pra
vartu pažvelgti atvertomis ak* 
mis. Bet kurioje valstybėje, 
tos labdarybės bei socialinės pa 
galbos funkcijos egzistuoja 
taip pat. Pastatomi, pav., na
mai darbininkams. Bet ten ei 
na kalba apie tai, kad tuos na
mus pastatė valstybė, o ne tas 
ar kitas geraširdis ponas arba 
geraširdė prezidentienė. Te- 
nais neatiduodama neužtarnau 
ta garbė tai ar kitai poniai. Vi
sai kitaip dalykus matome Ar
gentinoj. Čia viena moteris pa 
statoma kaipo priežastis. Psi
chinis efektas apie tas labda
rybės ir apie tas sušelptas bei 
tebešelpfamas mases pasadaro 
labai skirtingas. Dėkingumas 
čia reiškiamas ne valstybei, nei 
jos socialiniai bei politinei įsta 
tymdavystei, bet asmeniui. Ši 
būtybė gali apdovanoti, nusi
šypsoti, paglostyti, pažadėti, 
kai tuo tarpu gi valstybė co pa 
daryti negali. Tatai ir yra vie 
na tų teisių, kuriomis Peronie
nė sugebėjo pasinaudoti, pa
traukdama paskui save ištisas 
žmonių minias.

Be to dar reikia turėti gal
voje — tame ar kitame argen- 
tiniškos situacijos aspekte — 
ir ankstybesniųjų dalykų stovį, 
tą laikotarpį, kuriame peroniz- 
mas prasidėjo ir augo. Argen
tina buvo valdomas labai nuo 
savo liaudies atitolusios oligar 
chijos. Iš čia liaudis susidarė 
sau įspūdį, kad visa tai, kas tik 
gero ir labdaringo padaryta dėl 
liaudies, prasidėjo su peroniz- 
mu. . . Tokiais pat argumen
tais daleidžiama, kad pirm Pe
rono ir Peronienės, niekas ki
ta nesirūpinęs efektingai Ar
gentinos darbo liaudimi ir jos 
reikalais.

Įtaka į valstybę.
Susidarius masėse šiam sam 

protavimui tarp Peronienes ir 
argentiniečių liaudies, išdygo 
stambi socialinės ir politinės 
kilmės jėga.

Be to, nabašnikes asmenybė 
buvo labai aktyvi ir pavydi vi
sose valdymo sferose. Kas ją 

Nukelta į 6 pusi.
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Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

35. BANDYMAS STEIGTI KALAKUTŲ ŪKĮ.
Montrealio miestas apima di yra nupirkę 10 normalaus dy- 

džiulius plotus. Formaliai džio sklypų (iš miesto savival 
imant, tai yra ne vienas, bet ke- dybės už 600 dol.). Čia ir 
liolika miestų, susibūrusių ap- įsteigtas kalakutų ūkis, arba, 
link Monarealio miestą, kuris kaip vietiniu žargonu įprasta 
tesudaro tiktai vad. city, o ap
linkui, nors čia pat jo pašonė
se ir su juo suaugę, susiglaudę, 
kaip Verdunas, Ville Lasalle, 
Westmontas, Montreal North, 
Longueuil, ir dar daugelis ki
tų, yra atskiri miestai, turi sa 
vo savivaldybes, savo policiją, 
savo įstatymus ir tt. Tačiau, iš 
kitos pusės, į reikalą 
populiariai, tai 
miestas, tiktai 
dalys.

kalakutidės, išsikasti šulinį, turi 200 pėdų ilgio, 20 p ėdi ir paspaceruoti. . . Eg visi gy ... kurioje atskirti negaluo-
nes čia miesto vandentiekis da'- pločio ir 11 pėdų aukščio. Ni > viai mėgsta patogumus, ne tik jantieji. Yra ir „dispanseris",
nesiekia, nėra ir kanalizacijos; žemės jie pakelti per 5 pėda, tai vienas žmogus... kuriame ne taip stiprūs turi
elektrą taip pat teko įsivesti ir suskirstyti į gardus, kuriuo Patogumų reikia ir daugiau, privilegijų — daugiau erdves,
patiems. se yra po 50 kalakutų. Taip Visi paukščiai, atavizuodami,

. reikia suskirstyti todėl, kad k,; mėgsta tupėti aukščiau. — tai
Kaip kalakutai auginami. lakutai, kokios panikos metu, ir kalakutams padaromos amfi- 
Kalakučiukai inkubatoriuo- nesusigrūstų į vieną krūvą ir teatru kylančios pakopos. Ir 

se buvo užsakyti apie Naujus vieni kitų nenuspaustų, nesu- 
Metus. Čia pasirodė irgi reikia maigytų. Tai vis reikia žinoti 
žinoti, kad ne kiekvienam sezo ir numatyti, 
nui tokia pati kaina. Brangiau 
sios laaidos yra Padėkos dienai 
ir Kalėdoms. Tai du sezonai, 
kada visa Kanada daugiausia, 
masiškai kalukutus valgo. 10- 
Čia centų kalakučiuko galva 
šiems sezonams yra branges
nė..

Inkubatoriai ūkiams kalaku- 
čiukus pristato tik ką išsiūtu- kiekvienu metu galėtų atsiger- 
sius iš kiaušinių, dar nė karto ti. 
nelesintus. Tokie paukštebai Bet tai ne visa, kas yra rei- 
yra labai trapūs ir opūs. Ypač, kalinga jauniems kalakučiu- 

kams, kai jie atimami nuo „mo
tinos“. Nors jau ir paūgėję 
jau ir apsiplunksnoję, jie dar 
labai trapūs ir opūs ir dar rei
kalingi motiniškos globos, nors

vadinti — farma.
„Iškilmingos“ sutiktuvės.
P. Lukui vežimą įsukus į 

kiemą, mus, lyg 
lūs ar maršalus, 
tančio kalakutų, 
nas, pasveikino:

— Šuldu buldu! Šuldu bul 
du! Šuldtu buldu! . .

P. Lukas pradėjo man rody 
ti kalakutų ūkį ir aiškinti, o aš 
nemažai klausinėjau, nes tai 
yra gana sudėtingas reikalas.

— Girdėjome, 
Lukas, — kad Amerikoje jau 
seniai yra kalakutų ūkiai, bu
vo ir Lietuvoj, o Kanadoj dar 
tiktai pradedami. Sumanėme 
ir mes, paskaičiavę, bandyti 
steigti kalakutų ūkį. Bet kaip ciali elektra šildoma gūžta, ku reikia dar duoti „pamotę“. Tai 

Supratimo gi neturė ri turi būti tokia didelė, kiek yra specialūs aparatai, kaip ir
kelias nėra paprastas ir nėra ne jome, kas reikia daryti. . . Pa- yra jauniklių, kad jie sutilptų, skėčiai. Jie yra šildomi ir pa-
painus. Bet vieną subatvakarį dėjo geri žmonės. Išvykome į Ta „motina“ turi turėti 95 
p. Lukas atvyko savo vežimu vieną prancūzų laikomą kala- laipsnių Farenheito šilumos o
ir mes leidomės kad ir automo kutų ūkį už miesto. Jo savi- maitinti yra specialus maiscas,
biliu, kaip sakoma, „į tolimą ninkai mielai mums paaišk'r-o,
kelionę", didžiosiomis susisie- kas ir kaip reikia daryti. Tas 
kimo arterijomis — pirma pa- užsiėmimas, pasirodo, kaip ir 
lauryniais, paskui Pijaus IX-jo normuotas fabriko darbas, 
bulvaru ir pagaliau Beckrive- greičiau fabrikas, 
rio pakrantėmis. Ir tai užėmė 
arti valandos laiko. Pagaliau savo normos, kurių būtinai rei 
išsukome į vos pradėjusią sta- kia laikytis. Jeigu jų nesilai- 
tytis gatvę, kuri, pasilypėjus į kyši — „išlėksi pro skylę". . . 
kalnelį, nutrūko kaip tiktai su
minėtų vyrų kalakutų ūkiu, ku A. Nusipirkti žemes, pasista- 
riam p. Lukas su p. Bilevičium tyti sau namelį ir kalakutams

žiūrint 
vis Montrealio 
lyg atskiros jo

Kelionė į šiaurę.

Taigi, Kazimiero Luko ir 
Vinco Bilevičiaus kalakutų 
ūkis yra šiauriniame Montre- 
aly, kuris iš Ville Lasalle ne
lengvai pasiekiamas, — tram
vajais ir autobusais į jį reikia 
važiuoti ape dvi valandas. Šis pradėti?

kokius genero 
pusantro tūks 
visi, kaip vie-

Pusė to pastato yra po atvi
ru dangum, o puse po stogu. 
Ta dalis, kuri po atviru dan
gum, grindis turi iš reto vielų 
tinklo. Takiu tinklu apvestas 
viršus ir šonai. Gale gardo yra 
pritaisyti maistui-lesalui — lo
viai ir čia pat pakabintos lėkš
tės su vandeniu, kad kalakutai

kad jie neturi motinos, kuri
— sako p. juos globotų, pašildytų po spar 

nais. . . Taigi, iš karto jiems 
reikia duoti ir maisto ir globos, 
šilimos. . . Kai motinos kala
kutės nėra, tai reikėjo jiems pa jau ir ne tiek daug. Todėl, per 
rūpinti „motinas“, t. y. — spe keltiems iš motininės globos,

ai 
negu ūkis. 

Čia viskam yra savo tvarka ir

O reikėjo viskas pradėti nuo

vadinamas pirmuoju maistu. 
Taip kalakučiukai tun būti lai 
komi ir lesinami 4 savaites. Per 
tą laiką jie turi sulesti po 4 sva 
rus pirmojo maisto. Po to, jau 
ni ir jau kiek paūgėję kalakučių 
kai perkeliami į specialius už
darus pastatus. Tai yra

kalakutidės—specialūs gurbai.

kalakutai, pasisotinę, atsigėrę 
ir pasivaikščioję, sutupia tuo
se laiptuose lygiai taip, kaip 
„Forume" kad žmonės žiūrė
dami Ice capades. . .

Toks 
tęsiamas 6 savaites 
laiką jiems supenima po 28 
svarus maisto, kuris vadina
mas jau antruoju maistu.

Po 6-šių savaičių 
kalakutai išleidžiami į 

vasarnamius, 
atseit — „ant kontriju“. . . į 
atvirą orą. Po dviejų mėne
sių, būdami ant kontriju, jie 
jau gauna trečią maistą, kurio 
turi sulesti apie 50 svarų. Ir 
taip, per 7 mėnesius, sulests 
apie 90 svarų maisto, kalaku
tas turi sverti apie 23 svarus.

Kiekvienas kalakutas pei 
dien sulesa maždaug už 6 cen 
tus lesalo.

Žinoma, kaip čia viskas fab 
rikuota ir standartizuota, 
ir kalakutams maistą čia gami
na ir pristato kompanijos, ku
rių kiekviena, turi savo maisto 

ir rei 
kia jau iš anksto pasirinkti ku
rią firmą, nes maisto Keitimas 
kalakutams yra labai kenksmin 
gas.

kalakutų gyvenimas 
ir per tą

laiko apie 80 laipsnių Faren
heito temperatūrą. Kai kala 
kučiukui šalta, jis palenda po 
„pamote" — skėčiu ir ten pa
sišildo. O kai jam jau šilta, receptus ir savo kainas, 
jis gali laisvai išeiti į atvirą 
orą.

Kalakutai mėgsta šviesa.
Todėl jiems kalakutidėje vi

są laiką yra šviesa: dieną — 
saulės, o naktį — elektros. To
kiu būdu kalakutas ištisą die-

tai

Kiti rūpesčiai.
Besilankydamas mūsų tau

tiečių kalakutų ūkyje, pastebė 
P. Luko ir p. Bilevičiaus jie na ir naktį laisvai gali ir pa- jau, kad šis, nors ir nedidelis 

pastatyti 1.500 kalakutų, jie lesti, jeigu įsinori, ir atsigerti, ūkis, vis dėlto turi..........ligoni-

šviesos. . .
Kas, gal, įdomiausia, tai ka

lakutų karai. Pasirodo, kalaku 
tai labai karingi. Nors visi tū
li lygias gyvenimo sąlygas, bet 
tarp savęs kariauja, kaip Ko
rėjoje. . .

Todėl šeimininkai turėjo įsi
gyti specialią mašiną, kuri 
elektros pagalba jiems kapoja 
snapus. Visi kalakutai, kaip 
mačiau, turi sutrumpintą vir
šutinę snapo pusę. Maždaug 
per tris savaites kiekvienas ka 
lakutas turi būti pagautas, pa
statytas po „giljotina“ ir jam 
turi būti nukirpta viršutinė sna 
papusė. . .

Įsidėmėkime: tada jau neką 
riauja, kai neturi kuo kariau
ti. . Ot, kad šitokią maždaug 
kontrolę, kokią daro p. Lukas 
su p. Bilevičium savo kalakutų 
ūky, ir kokią sovietams siūlo 
Jungtinių Tautų Organizacija, 
būtų įvesta, — ir būtų taiką.

P. Lukas pademonstravo, 
kaip jis kalakutus girdo, lesina 
ir pasilypėjęs laiptais sako:

— Tiktai pasižiūrėk iš vir
šaus į kalakutus, — kaip rožių 
daržas žydi! .. .

— Tikrai taip, — įsitikinau 
pasilypėjęs kopėčiomis: bron
ziniai kalakutai su raudonomis 
galvomis sudarė tartum didelį 
gėlyną.

— Na, tai ligi Kalėdų 
te sveiki! . ..

— Šuldu buldu, šuldu 
du, — atsakė kalakutai ir
du su p. Luku išvykome pas p. 
p. Maksvyčius. . .

Bus daugiau.

liki •

bul-
mu-
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Ne vien duona
Iš mūsų spaudos pranešimų 

aiškėja, kad Vakarų Europoj 
tebėra apie 10.000 lietuvių, iš 
kurių per 7.000 — yra Vokie
tijoj. Reikia manyti, kad tie 
skaičiai nėra pilni, nes, kiek 
yra žinoma, ne visi lietuviai yra 
suregistruoti. Sunku tikėtis, 
kad žymesnė jų dalis galėtų 
emigruoti. Todėl tenka skaity 
tis su jų pasilikimu čia ilges
niam laikui.

Apie likusių materialinę būk 
lę netenka daug aiškinti, nes 
ji daugeliui neblogai yra ži
noma. Daugumas gyvena iš 
gaunamų pašalpų ir iš betar- 
pinės (artimų draugų) ar tar
pinės (BALFo) paramos iš už 
jūrių. Čia tenka konstatuoti 
ypatingai didelę BALFo reikš 
mę, nes jo parama pasiekia ir 
tuos, kurie užjūry neturi arti
mų ar gerų draugų, galinčių 
jiems padėti. Reikia tikėtis, 
kad pasireiškusi kritika nei BA 
LFo 'vadovybės pasiaukojimo, 
nei lietuvių duosnumo nema
žins, nes juk ta kritika terodo, 
kad gaunamos paramos yra per 
maža. Tačiau ne vien duona 
žmogus gyvas. Likusiems rei
kia ne tik aprangos kūnui pri
dengti ir duonos jam pasotm 
ti; jiems nemažiaus reikia ir 
dvasiai peno, kuris palaikytų 
ir ugdytų jų tautinę sąmonę ir 
apsaugotų juos nuo svetimų, 
negeistinų įtakų.

Dabartinėmis sąlygomis kul 
tūriniai parengimai pasidarė 
beveik visai neįmanomi. Vie 
ninteliu tikru dvasiai peno šal
tiniu dabar tampa spauda. Ta
čiau „Tremtis" ir „Keleivis“ Įa 
bai retai tepasirod0 ir ->je iok‘u 
būdu negali pat^n. intl. ®Pau‘ 

.. ,b -rx^r.no lietuvių 
laikraščiai, jei jų kas ir gauna, 
reikalo daug nepaiso; nes juo
se paduodamos žinios esti jau 
labai pasenusios 
nepritaikytas.
knygū taip pat nėra iš kur gau- dos valdyba skelbia visuome- 
ti. Iš gaunamų pašalpų jų ne- nės žiniai suvažiavimo priimtą, 
prisipirksi. Pagaliau pavie- šiuo reikalu, nutarimą: 
niai atvejai neišsprendžia bend 
ro reikalo. Bepiga lenkams. 
Jų dailiosios literatūros kny
gų ir propagandinių brošiūrų 
visur pilna, kaip grybų po lie
taus.
me be gaivinančio lietuviško žo 
džio. Nenuostabu, kad ir lie
tuviai, kurie tik moka kiek len 
kų kalbos, ima jų knygas skai
tyti.

Jau seniai VLIKas buvo nu 
taręs leisti laikraštį, bet iki 
šiol nesigirdi nė garso. Dabar 
teko girdėti, kad Amerikos lie kad ateityje susidarytų palan-

žmogus gyvos
tuviai žada leisti laikraštį Miun 
chene. Prisibijau, kad neatsi
tiktų taip, kaip su tuo VLIKo 
nutarimu.

Mums būtinai reikia ne tik 
tinkamo laikraščio (bent sa
vaitraščio), bet ir kilnojamų 
bibliotekėlių. Jos turėtų būt 
sudarytos kelių tipų (skirtin
go turinio) po kokius 50—100 
knygų ir priduotos PLB Vokie 
tijos Krašto Valdybai. Iš čia, 
pagal nustatytą planą, pasikei
čiant, jos galėtų būti persiun
čiamos iš vienos apylinkės į ki 
tą. Visai pravartu būtų tokio
se bibliotekose turėti mūsų in 
teresams tinkamų knygų sve
timomis kalbomis. Jei iš kitur 
kur nebūtų galima gauti tam 
tikslui lėšų, gal tuo reikalu ga
lėtų apsirūpinti B ALF. Mano 
supratimu, verčiau sumažint 
maisto ir drabužių siuntas, o 
paskirt lėšų knygoms nupirkt 
ir bibliotekėlių dėžutėms - spin 
telėms pagamint. Geriau susi 
veržti diržus ir susilopyt se
nus skarmalus, bet žinot, Ikad 
lietuviai, ypač vaikai ir jauni
mas ir svetimoms įtakoms vei
kiant, liks ištikimi savo tautai.

M. B. J.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
FONDO AUSTRALIJOS 

APYGARDOS VALDYBOS 
PRANEŠIMAS.

Po L. K. F. Australijos Apy 
gaidos atstovų suvažiavimo, 
įvykusio š. m. birželio 28 d. 
Melbourne, Australijos lietuvių 
spaudoje buvo paskelbta visa 
eilė straipsnelių ir pranešimų 
tendencingai ir klaidingai nu
šviečiančių suvažiavimo priun 
tą nutarimą dėl Karaliaus Min 
daugo augštųjų Mokslų Insti
tuto veiklos sustabdymo.

Nesileisdama į jokias disku- 
ir jų turinys sijas dėl tų straipsnių ir piane 

Lietuviškų Šimų, LKF Autralijos Apygar-

„1952 m. birželio 28 d. 
Australijos Lietuvių Kultūros 
Fondo atstovų suvažiavimas 
tarp kitų klausimų svarstė LK 
F žinioje veikiančio Karaliaus 

O mes tuo tarpu dūsta- Mindaugo Aukštųjų Mokslų 
Instituto veiklą ir priėjo išva
dos, kad K. M. Augštųjų Moks 
lų Instiutas, ne dėl jo steigėjų 
ir vadovybės kaltės, bet dėl vi 
sos eilės kitų aplinkybių, ne
galėjo pradėti darbo pagal pa 
skelbtą statutą.

Nėra jokių davinių tikėtis,

KULTŪRIV£^KROJVIKA
LITUANISTIKOS PASKAITOS MONTREALIO UN1 

VERSITETE
tas „Literatūros Lankai“. Jo 
redakcinį kolektyvą sudaro: 
Kazys Bradūnas, Juozas Gir
nius, Juozas Kėkštas, Henri
kas Nagys ir Alfonsas Nyka- 
-Niliūnas. Žurnale savo kūry
bą ir straipsnius spausdina visa 
eilė pajėgiausių mūsų jauno
sios kartos rašytojų. Žurnalas 
yra pasiryžęs suburti visus ga
bius ir jieškančius naujo ir 
šviežaus žodžio kūrėjus, pasa
kyti atvirą ir teisingą kritikos 
žodį apie nūdienę mūsų litera
tūrą, gerbti kiekvieno rašyto
jo pasaulėžiūrinius įsitikinimus 
ir tarnauti vien tiktai literatu 
rai. Kiekvienas lietuvis skai
tytojas, norįs paremti mūsų Ii 
teratūros žmonių idealistines 
pastangas ir trokštąs augštes- 
nio lygio kūrybinio žodžio, tu
rėtų šį žurnalą įsigyti. Pirmo 
jo numerio kaina — 1 dol. Žur 
nalas žada pasirodyti 3—4 kar 
tus per metus. Žurnalas dide
lio formato, iliustruotas, ir ja
me gausu geros ir įdomios me 
džiagos.

„Lit. Lankus“ galima gauti 
„NL“ redakcijoje ir A. V. pa
rapijos kioske.

RUOŠIAMASI PABALTIJO 
TAUTŲ SIMFONINIAM 

KONCERTUI
P. V. Tysiiavienės mena- 

džiūros dėka, New Yorke ruo
šiamas Pabaltijo tautų simfcni 
nės muzikos koncertas, kuria
me bus išpildyti lietuvių, lat
vių ir estų simfoninės muzikos 
kūriniai.

Iš lietuvių kompozitorių yra Kad kaip griausmas ji smagi, 
numatyti J. Gruodis, V. Jaku- 
bėnas, V. Bacevičius ir J. Ka
činskas; iš latvių J. Vitolis; iš 
estų T. Tubinas.

Koncertui diriguos kiekvie 
nos tautos kūrinius jų ir diri
gentai: lietuvių Jeronimas Ka
činskas, latvių Bruno Skulte ir 
estų Edel Kalam.

Numatoma, kad simfoninia-

Lietuvių kalbos ir literatū
ros paskaitos Montrealio Uni
versitete (Universite de Mcnt 
real) nuo š. m. spalio mėn. 4 
dienos bus skaitomos kiekvie
ną šeštadienį nuo 2 vai. pp. iki 
4 vai. pp. B’409 auditorijoje 
pirmam augšte). Jas skaitys 
prof. dr. A. Paplauskas-Ramu 
nas ir dr. H. Nagys.

Paskaitų apie Baltų kultūrą 
(skaitys prof. dr. A. Paplaus- 
kas-Ramūnas) laikas ir vieta 
bus pranešta vėliau.

Kaip jau minėta praeitame 
šio laikraščio numery, Montre
alio Universitetas lietuviams 
studentams teikia galimybių, 
savo gimtąja kalba, parašyti 
mokslinius darbus ir, tokiu bū 
du, įsigyti akademinius laips
nius (M. A. ir Ph. D.). Šiame 
universitete galima taip pat įsi 
gyti atestatus.

Lituanistikos studijomis su
interesuotieji prašomi kreiptis 
j dr. H. Nagį (tel. DO 1451, 
kiekvieną diena nuo 7 vai. p. 
p.).

NAUJAS LITERATŪROS 
ŽURNALAS „LITERATU 

ROS LANKAI".
Šiomis dienomis išėjo naujas 

literatūros žurnalas, pavadin-

kesnės sąlygos instituto veik
lai.

Jau antrus metus vykdomos 
paskaitos neatatinka institu
to statutui bei programai, ir, 
apskritai, negali būti skaito
mos kaip augštosios mokyklos 
kursas arba jo dalis.

Turėdami tai galvoje Kult.
Fondo atstovai su nuoširdžiu 
apgailestavimu priėjo išvados, 
ikad K. M. Augštųjų Mokslų 
Instituto veiklą Kultūros Fon 
do organizacijoj reikia sustab
dyti.

Instituto steigėjams bei va
dovybei ir visiems bendradar
biams už jų kilnius norus ir pa me koncerte fortepijono solis- 
rodytą entuziazmą sukurti lie
tuvišką augštojo mokslo įstai
gą išeivijoj, suvažiavimo daly- domas didžiojo 
viai reiškia gilią padėką.

Suvažiavimas pabrėžia rei- Įėję ir pareikalaus didelių išlai- 
kalingumą paskaitų suaugu- dų, tai yra susirūpinimas, kad 
siems bei jaunimui ir jo orga- jis būtų sėkmingas. Svarbu, 
nizavimą paveda kultūros Fon kad Pabaltijo tautos pasirody 
do skyriams“. tų pajėgios ir finansiškai ir me
L.K.F. Australijos Apygardos niškai. Todėl šiam koncertui 

Valdyba. jau rimtai ruošiamasi ir jis pro
Melbourne, 1952. 7. 30. paguojamas.

GIESMĖ APIE GEDIMINĄ
Miškas ūžia, miškas gaudžia, Ir mana širdis su ja. . . 
Tartum amžių dainą audžia — Aš svaigstu, džiaugiuos, 
Gilią, plačią ir galingą 
Apie praeitį didingą, 
Liūdinčius milžinkapius, 
Apie vyrus karžygius, — 
Tartum žadina lietuvį 
Atgaivint senovės būvį. . . 
Miško gaudžianti daina — 
Lyg ta motinos ranka: 
Tartum guodžia, tartum glosto, 
Ir priglaudžia, ir sušildo, 
Širdį ilgesio pripildo. . . 
Ir atrodo — be žinios tu 
Nuplaukei it debesėlis 
Miško gaudžiančioj dainoj, — 
Tartum sielis Nemunėlio 
Mėnesienoje melsvoj.
Lyg pro sapną — tolų, gilų— 
Iš tų ošiančių šakų 
Lyg atgyja, lyg iškyla 
Vaizdiniai laikų senų. . . 
Kur dabar Neris sarunioji, 
Lyg sesulė vainikuota, 
Tartum juosta sidabruota 
Vilniaus miestą apvynioja 
Ir apjuosia šydų šydais, 
Mėnesienoje pražydus, 
Rūmus, bokštus ir gėlynus — 
Ten prieš šimtmečius septynius 
Ošė girios ir šlamėjo, 
pasilenkdamos nuo vėjo, 
prisiglausdamos kalnuos 
Supos saulės spinduliuos. . . 
Buvo Lietuva laisva. 
Kunigaikščiai valdė ją. 
Ji išaugo, išbujojo, 
Kai valdyti josios stojo 
Didis vyras, kurs vadinos 
Kunigaikštis Gediminas, — 
Garbanuotas ir taurus, 
Tartum uosis, stamantrus. 
Gediminas! Vardas jojo 
Tūkstantį kardų atstojo. 
Priešai ir pikti kaimynai 
Žino ranką Gedimino, —

dainuoju, 
Ir budėdamas sapnuoju. 
Rodos aš jaučiu, regiu 
Veidą tūkstančių žmonių. 
Rodos jie pro amžių šydą 
Žemę motiną išvydo, 
Pasiilgę suvirpėjo 
Ir lankyti jos atėjo. . .
Palei laužą puotą kelia. 
Laužas traška ir liepsnoja, 
Žiežirbos žiupsniais lekioja 
Lig nusvirusių beržų, 
Lig viršūnių ąžuolų.
Tauras čirška, tauras kepa. . 
Spirgančios taurienos kvapą,— 
Maloniausiąjį gardėsį, — 
Ąžuolų 
Jaučia, 
Laukia 
Lyg ji

tu bus V. Bacevičius.
Kadangi koncertas bus pil-

> New Yorko
simfoninio orkestro, didelėje sa

linksmam pavėsy 
uodžia karžygiai, 
kepsnio nekantriai, 

šimtą metų ruoštų! 
Bet kvapai taurienos lepūs
Sako jau, kad ji iškepus. . . 
Mielo kepsnio gerą pluoštą 
Atsirėžęs Gediminas 
Savo karžygiams dalina 
Ir, prieidamas prie kario, 
Kiekvienam žodelį taria. 
Ir, apvaikščiojęs visus, 
Savo karžygius narsius, 
Gediminas pirmas kelia 
Sunkiąją midaus taurelę, — 
Tauro ragą, kaip puodynę, 
Žodį tardamas auksinį: 
Mano mylimi draugai. 
Stiprūs mes, linksmi nūnai. 
Ir ugniakuro liepsna 
Iš degėsių šokdama, 
Tai suūžčios, tai sušvis, 
Tartum džiaugtus su mumis.
Ir puotauja Gediminas 
Kaip dievaitis su žyniais! 
Skamba, gaudžia ąžuolynas, 
Nuaidėdamas kalnais. . .
Gal kariai, kaip vyturėliai, 
Lig pat ryto būt čiulbėję, 
Būt potavę, būtų šėlę, 
Jeigu būt nepastebėję 
Gediminas kaip pakilo. . . 
Tuoj skaidri daina nutilo. 
Klausosi visi, kas bus. 
O jis didis ir šviesus, 
Lyg trimitas žalio vario, 
Savo vyrams žodį taria: 
— Nors puotauti malonu, 
Bet mums reikia daug jėgij, 
Kad tėvynė augt, žydėtų, 
Kad ranka nesuvirpėtų, 
Kai, it viesulas ūmus, 
Ginsim tėviškės laukus. 
Daug dar priešų Lietuvos 
Kelią mums staiga pastos. 
Nežinia, su kuo rytoj 
Susikibsime

„Giesmė apie

Kad jam Lietuva brangi. 
Kartą priešų didžią minią 
Iš savų kraštų išginęs, 
Linksmas grįžta Gediminas 
Atsikvėpt miškuos tėvynės. 
Su šauniais kariais savais 
Joja kloniais ir kalnais. 
Ir medžioja — miškas braška. 
Stirnos, briedžiai, lapės, 

meškos,— 
Aibės lekiančių žvėrių 
Klumpa, krenta nuo strėlių 
Skamba liemens ąžuolų 
Nuo trimitų, no linksumų. . . 
Miškas ūžia, gaudžia, šlama, 
Atsidūsta, suvaitoja. . . 
Ir padangesna plasdena 
Su nematomais sparnais 
Miško supanti daina, — 

(Iš Balio Sruogos knygos 
truotos dailininko V. Petravičiaus, kurią 
priklausomos Lietuvos“ redakcijoje, 7722 George St., Ville 
Lasalle, Montreal, P. Q. Knygos kaina $ 2.00).

kovoj. . .
Gediminą“, ilius- 
galima gauti „Ne
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ryškių spalvų šilko skraistėse nugalėti ir pavergti. Apie juos 
(sarri) šnabždanti Indijos pakalbėsime skyrium, 
matrona. Ji ne tik 
kų ir 'kojų pirštus aukso žie
dais apsimausčiusi, 
giais retežėliais ir 
apsikabinėjusi ausis, nosį ir lū 
pas. Juosmenį dažnai susijuo 
šia plačia aukso grandine.

Induizmo išpažinėjai, suti
kę tą žemės dievaitį bramaną 
(ukris, jų šventųjų knygų Ve 
dų aiškinimu, esąs kilmingiau
sias sutvėrimas žemėje, nes gir 
di, esąs gimęs iš paties Bra- 
mos smegenų), sveikina, ati
duodami Namaskaros pagarbą: 
sudėtomis ir prie kaktos pri
glaustomis rankomis, žemai nu 
silenkdami sako: „Saranam 
Ayya”, kas reiškia: „garbin
gai sveikinu tave, mano vieš
patie !”

PASLAPTINGOJI INDIJA
RAŠO ANTANAS SABALIAUSKAS.

Visokiu atveju mums svarbu pažinti žmones, šalis, 
kur ir sąlygas, kokiose jie gyvena. Geriau tai pažinda
mi, geriau galėsime orientuotis žmonijos gyvenime, ge
riau suprasime savo būseną ir savo rolę tame sudėtin
game ir nepaprastai įvairiame gyvenime. Indijos, ku
rioje yra apie 400 milionų gyventojų, pasidalinusių į dvi 
valstybes, gyvenimas, jo sąlygos, papročiai ir ypač re
liginė santvarka yra tokie stabdžiai į žmonijos sugyve
nimą, tobulesnį susitvarkymą, kad juos yra būtina mums 
plačiau pažinti.

Lietuvio misionieriaus kun. A. Sabaliausko knyga 
„Nuo Imsrės iki Orinoko“, per fakirų žemę, bent ap
čiuopiamai pavaizduoja Indijos žmones, jų papročius ir 

\ jų visą gyvenimą ir jo pažangą stabdančią tikybą. Se
ka ištraukos iš A. Sabaliausko knygos „Nuo Imsrės li- 
ki Orinoko“, kuri tautiečiams patartina pasiskaityti.Red. 

ĮVAIRUMAS.
Nėra, manau, kitos šalies ar 

tautos, kuri visokiomis keiste
nybėmis tiek trauktų į save vi 
sų dėmesį, kiek slėpiningoji 
Indija. Poetas, rašytojas, žur
nalistas šioje margoje visuome 
nėję savo lakiai vaizduotei ir 
jausmams užtinka neišsemia
mą vis naujų žinių bei įspū
džių šaltinį. Misionierius čia 
pastebi ne vien stabmeldijos 
prietarais sukaustytą dvasią, 
bet kartu ir ramų, švelnų bū 
dą, visą privatinį ir viešąjį gy
venimą tvarkančią religinę nuo 
taiką, gilią, sunkiai išskaitomą 
širdį ir jausmingumą, tylų bei 
užsidariusį svajingumą, dėl ku tarinės spalvos, patrauklių vei ventojų, ypatingą dėmesį į sa 
rio, manau, Indija ir yra pava- do bruožų, stiprioj rytų kos- ve kreipia juodi, tarsi pasuo- 
dinta paslaptingąja. metikoj išsipraususį, švariais dyti, nuogi, visų ujami ir nie-

Nesu psichologas, bet drįs- baltučiais šydais apsirengusį kinami Chamo giminės parijai 
tu pareikšti, jog minėti Indi- arijų giminės indų kunigą bra- arba, kaip dabar juos manda- 
jos gyventojų dvasios ir širdies 
savotumai atatinka bendruo
sius lietuvio būdo bei dvasios 
ypatumus, panašiai kaip sans
krito kalba, filologų žodžius

visus ran-

bet bran- 
briliantais

Parsi garbina ugnį, orą, van 
denį ir žemę. Jų šventyklose 
dega dar iš Persijos atneštoji 
ugnis. Savo mirusius jie neša 
į augštus vadinamuosius tylos 
bokštus ir palieka lavonus 
paukščiams sulesti.

Prie rasių ir kastų įvairumo 
Indijoje prisideda dar ir kal
bų gausumas bei skirtingumas. 
Indostani, tamil, telengų, hur- 
dų, bengališkoji, gudriarati, ka 
si ir parsi tai tik svarbiausios 
kalbų šakos, prie kurių nepri- 
skaitomos atskirų kalnuose ir

pekyboje, finansų srityje pra- miškuose išsimėčiusių tautelių 
simušę į pirmaujančias vietas. 
Paveldėję karingą dvasią, jie 
varo labai aštrią propagandą 
už savo religinius papročius 
ir įsitikinimus. Tokiu savo ag 
resyvumu jie išprovokuoja kar 
tais gan rimtų su indais susirė

Išdidus bramanas, atsakyda mimų. Be atodairos niekinda
mas ištiesia savo dešinę ir iškil mi induizmo dievų sistemą, kas 
mingai taria: „Asirvadam” (te tų papročius ir valgydami mė- 
laimina tave Dievas).

Tik bramanai, jogai, faki- 
rai ir šiaip nuo pasaulio atsi
skyrę tegali panašiai laiminti. 
Katalikų misionierius, atsisvei 
kindamas jį sveikinančius 
krikščionis ir pagonis, irgi ta 
ria „Asirvadam“, ir, tarsi pas

Be bramanų, kastos gyven
tojų ir parijų, visoje Indijoje 
užtinkama nemažas skaičius 
Alacho garbintojų, Mahome
to pasekėjų muzulmonų, kurie 
šiandien sudarė nepriklauso
mą Pakistano valstybę. Pas
kutiniais statistiniais duome
nimis jų čia priskaitoma per 
80.000.000. Tai ateivių turkų 
valdovų ugnimi ir kardu iš in
duizmo atverstieji. Jie yra stip 
riai organizuoti, pramonėje,

kartojant, mūsiškėje randa kur 
kas artimesnį atgarsį, negu ki
tose kalbose. Gal žiloje seno
vėje Tibeto plokščiakalnyje ir 
buvome artimi kaimynai?

Tokį įspūdį gavau gyvenda
mas ir dirbdamas Trimurės ša 
lyje, Brarnos, Višnu ir Sivos 
sūnų tarpe.

Be to, Indijos gyventojams 
nemaža pasakingumo teikia jų 
rasių, kalbų ir papročių įvairu
mas.

Čia šalia išblyškusio ir įvai- mus vyskupas, į visas puses lai 
riais biznio reikalais besisuki- mina. Toks jau paprotys.
nėjančio euiropiečio matai pra Šalia bramano ir kitų švie- 
einantį šviesios, švelnios gin- sesnės odos spalvos rasių gy-

šnektos. Vien tik Asamo sri
tyje 6.000.000 gyventojų tar
pe, sako, kalbama daugiau kaip 
šimtu kalbų.

KULTŪRA

są, jie užsitraukė visų Brarnos 
išpažinėjų neapykantą. Mu- 
zulmonų tikslas yra ištempti 
indusų dvasią ant Mahometo 
kurpalio. Tuometinė anglų 
valdžia palaikė indusų bei ma 
hometonų nesantaiką, nes tai 
išėjo jų politinei naudai.

maną. Jį, nuleista galva ir į že gįhu vadina, adidravidos-nelie 
mę įbestomis akimis, seka kuk čiamieji. Jie yra pirmykščiai 
Ii bei nusižeminusi jo žmona: ir seniausi krašto gyventojai, 
basa, šafrano geltonu skiedi- vėliau nuo Tibeto plokščiakal
niu visą kūno odą išsitepusi, nio atplūdusių tautų grup..j

Kultūros ir civilizacijos atž
vilgiu čia rasime ištisą la’ps- 
niuotę : augščiausiąją — rnoder 
nišką ir žemiausiąją — lauki
nę. Deja, europinė pastebima 
tik didmiesčiuose, ir tai tik kai 
kuriose dalyse, dažniausiai bėl 
taodžių gyvenamose vietose. 
Visa didžioji vietinių gyvento
jų masė griežtai laikosi senų
jų protėvių papročių ir į mūsiš

Mažesnes skirtingų rasių da kąją žiūri visai šaltai ir net 
lis sudaro atskiros tautelių gru kaip į priešingą savam tradici 
pės, gyvenančios giriose, kal
nuose, ir iš Persijos seniau 
atėjusieji Zoroastros sekėjai, liau susidūrusi
Šie pastarieji nėra gausūs, bet vakarų pasauliu, šiandien jį jau 
ekonominiame krašto gyveni- pilnai pasekė. Indija gi, nors 
me kaikuir jie yra ir labai reikš jau tris šimtus metų pažįsta va 
mingi. Jie vadinasi parsi. Bom karus, bet vis dar užsispyrusi 
bėjuje jų yra per 100.000. Vi- laikosi salvo kartais gan keistų 
'os svarbiausios miesto įmo- papročių, nelinkusi gerinti ap- 
nės ir kapitalai yra jų rankose, gailėtinų gyvenimo sąlygų ir 
Jie pasižymi dideliu gailestis- gydyti opiausias tautos žais
tumu, bet tik saviesiems. dąs.

niam gyvenimui dalyką. Ne 
viena pasaulio tauta, daug vė

su civilizuotu

Krašto kultūrinimo darbas 
eina lygiagrežiai su krikščio
nių tikėjimo plitimu. Kristų pa 
žinę ir pasekę čiabuviai atsi- 
palaidoja nuo bramanų, indu
izmo kunigų išnaudojimo, me
ta prietarų vergijos pančius ir, 
galvą augštyn pakėlę, žvelgia 
į šviesesnę ateitį.

Ar gali būti varomas kultū
ros darbas ten, kur religijos 
prietarų nuostatais yra laiduo
jamas ir net įsakomas pasyvu
mas ir inercija? Ar gali gimti 
stiprios, energijos pilnos, ge
resnę ir šviesesnę ateitį prana
šaujančios kartos ten, kur nuo 
visų varžtų atpalaiduojamos, 
net dievinamos kai kurios že
mosios kūno aistros, kur mer
gaites ištekdina devynerių me
tų amžiaus, kur, it šunys, uja
mos dešimtys milionų našlių, 
kurioms nevalia antrą kartą iš 
tekėti, kur 80.000.000 parijų 
dar tebeslegia apgailėtina, 
nors įstatymais jau panaikin
ta, bet tikėjimo ir papročių pa 
laikoma, vergijos padėtis?

Visur ir viskas čia šaukiasi 
reformos. Milionai vaikų gims 
ta šiurpulingose higienos ir sa 
nitarijos atžvilgiu sąlygose, už 
tat milionai jų, o kartu ir mo
tinų, tuoj sutinka mirtį. O ką 
bekalbėti apie išbadėjusius, vi 
sų apleistus ir savo lūšnelėse, 
tarsi mėšlynuose, tūnančius Ii 
gonius, raupsuotuosius?. . . 
Stabmeldžiai sako, kad toks 
jau jiems yra skirtas dievų li
kimas ; paliegusius ir silpnuo
sius reikia palikti, nes negali
ma eiti prieš dievų valią.

Tai dievų valiai paliktieji 
žmonės, gyvuliai ir augalai su
nyksta, išsigema.

Et’s daugiau.
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Moksto-technikos naujienos
KAIP GALIMA ILGAI GYVENTI

Daugumas žmonių nori ilgai mo eliksyrą“. Praeito karo rne 
gyventi. Noras dažniausia yra tu, bebandyčLamas eliksyrą, 
toks didelis, kad žmonės del Bogomoliec išgelbėjo šimtams 
to sielojasi ir daro įvairių pa- tūkstančių beviltiškai sužeistų 
stangų, kad kaip nors pratęstų raudonarmiečių gyvybę.

* LIETUVIŠKA SKRYBĖL AIČIŲ KRAUTUVĖ
ĮĮ JUDITH HAT SHOPPE j
* 7334 St. Hubert St., Montreal. Tel. CA 8859. «
J* Rankų darbo skrybėlaitės ir pertaisymai. «
» Vestuviniai šydai. $
* Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS

posveTiffiu

Veda sktn. inž. J. Bulota.
KALENDORIUS VISIEMS LIETUVIAMS.

gyvenimą.
Gamtininkų tyrimai paro

dė, kad žinduolių klasės gy
viai gyvena šešis kartus tiek, 
kiek trunka jų augimas. Žmo
gus galutinai nustoja augęs 25 
metų. Pagal šią gamtos taisyk 
lę, žmogus turėtų ir gyventi 
25x6 lygu 150 metų.

Toks būtų vidutinis žmo
gaus amžius, bet paprastia esti 
nukrypimų ir į vieną ir į ki
tą pusę. Todėl vieni miršta 
anksčiau, bet kiti ir žymiai vė 
liau. Tikrovėje taip ir yra, kad 
kaikurie žmonės ir mūsų lai
kais išgyvena ligi 200 metų ir 
net ilgiau.

Ilgai gyventi vis dėlto nedau 
geliui passdka. Tačiau noras 
ilgai gyventi visais laikais ver
tė žmogų jieškoti priemonių, 
kurių dėka galima būtų ilgai 
gyventi. Štai Drakenbergas 
ištisus metus miegodavo atvira 
me ore, Durieux kasdien gėrė 
po 40 puodukų stiprios kavos, 
R. Brown visą gyvenimą ne
metė pypkės iš dantų, Whit- 
tingtonas gėrė degtinę, sena
sis Plynijus saviesiems patarė 
valgyti gyvates.

Multimilionierius Rockfele- 
ris jau 50 metų būdamas, jau
tėsi nestiprus. Tačiau gydy
tojai jam pratęsė gyvenimą iki 
96 metų, maitindami žindyvės 
pienu, o naktį pagirdydami 
tarp dviejų jaunuolių, kad i§- 
laikūtų normalią kūno tempe
ratūrą.

Taip buvo padaryta su Rock 
felleriu. Bet tai ne vienintelis 
būdas ir ne vienintelė priemo
nė. Mokslininkai daro bandy
mus, tyrimus. Gal tiktai tokių 
asmenų, kurie tam tikslui turi 
neribotus turtus ir jų neribo
tai nesigaili, paskatinimai atne 
ša naujų atradimų. Greta mul 
timilionieriaus Rockfellerio sto 
vi nemažesnis multimilionie
rius Stalinas, kuris labai susi
rūpinęs gyvenimo prailginimu.

Garsus rusų mokslininkas, 
Nobelio laureatas Miečnikovas 
(1845—1916), dirbdamas Pa
ryžiuje Pasteuro Institute, ban 
dymais pasiekė to, kad skiepy 
damas vieno gyvio audnius ki
tam, jis taisė jų sveikatą ir ii 
gino gyvenimą. Jam mirus jo 
tyrimus tęsė jo mokiniai Bogo 
molec ir Bordach.

1920 m. Vienos prof. Stei
nach 
hams 
tines 
augo 
ir pradėjo lankytis pas pate
les. Prof. Voronovas pamėgi
no seniems persodinti jaunų 
beždžionių lytines liaukas, šia 
operacija pasinaudojo daugelis 
Amerkos milionierių.

1923 m. prof. Koch Čikagoj 
iš vyriškų gyvių liaukų išsky
rė hormoną, kurį, įleidus 
nam, šis vėl atgauna lytinį 
traukimą.

Kai Stalinas pasijuto 
senstąs, jis, kitų padedamas, 
kinį Bogomolecą, prie jo pri
statė savo asmens gydytoją 
Speranskį ir abu pasiuntė į 
Kaukazą. Ten jie turėjo išaiš
kinti biologinius ilgo gyven- 
prisiminė prof. Miečnikovo mo 
mo pagrindus tarp senių nuo 
100 iki 145 metų amžiaus.

Kaukaze, esą, jie tyrė senius, 
o po to grįžę ir pradėję bandy 
mus su kitais žmonėmis. Rusi 
jos diktatoriaus gyvybei pra
tęsti nesigailima nei tūkstančių 
kitų gyvybių. Bogomoliec Ki
jevo biologijos institute iš žmo
gaus kaulų smegenų pagami
no skaidrų serumą, kurį pava
dino A. C. S. (Antireticula-Cy 
totoxinis Serum). Stalinas 
kai įsitikino, kad A. C. S. pui
kiai veikia, tuoj pradėjo ir pats 
jį naudoti.

Bogomoliec darė įvairius ki
tus bandymus. Jis ištraukė se 
rūmo iš blužnies ir krūtinės

seniems žiurkių patine- 
įsodino jaunų žiurkių ly~ 
liaukas. Tuoj jiems at
plaukai, pasidarė judrūs

se- 
pa-

jau

Rusai tačiau Bogomolieco 
atradimų vaisius slepia, lyg tai 
būtų atominė bomba arba skrai 
dančios lėkštės.

Bogomolieco kolega Bor
dach bandė gauti žinių apie jo 
atradimus, bet veltui. Todėl 
jis pats pradėjo tyrimus, iš ku 
rių jau pagamino keletą tūks
tančių vienetų į ACS panašių 
vaistų. Neseniai vienas Pran
cūzų Akademijos narys — gar 
sus rašytojas, beviltiškai ser
gąs vėžiu, buvo pagydytas 
naujais Bordacho vaistais. Šią 
vasarą jis tų vaistų įleido vie
nai buvusiai garsiai, bet jau ne 
pirmos jaunystės, balerinai, 
kuri sunkiai sirgo kaulų reuma 
tu. Po trumpo laiko pastaroji 
vėl pradėjo šokti, kaip 24 me
tus turėdama.

Mokslininkai sako, kad 150 
metų yra riba, kada kraujo kū 
neliai taip susidėvi, kad jokiais 
vaistais jų negalima atstatyti 
ir žmogus turi mirti. Tačiau , 
Dr. Jaromsky įrodė, kad žmo
gui perpilant kito jauno žmo- I 
gaus kraują, galima jį žymiai I 
atjauninti, ir, kad po 150 metų 
vienintelis būdas palaikyti 
žmogų gyvą, yra kraujo trans- 
fūzijos. 
atidengta 
yer per 
paslaptis, 
no „Vandenį nr. 507“, kurį vo 
kiečių gydytojai konstatavo, 
kaip efektingą vaistą seniems 
atjauninti. Tai paprastas van
duo, per kurį praleidus aukš
tos įtampos 250.000 voltų elekt 
ros srovę, pasidaro labai akty
vus ir tinka gydyti.

Kaip matome, žmogaus pro
tas skverbiasi į visas gyveni
mo paslaptis. Atomo skaldy
mas, nepaprastų elektroninių 
mikroskopų išradimai ir tt., 
veda į naujus atradimus, nau
jus visokių paslapčių išsiaiški
nimus, o jų tarpe — ir gyvy
bės paslapčių sužinojimą. To
dėl yra visiškai patikima, kad 
dar šio amžiaus žmonės jau ga 
lės patenkinti savo norą žymiai 
ilgiau gyventi. Tikimasi, kad 
ne seniausis žmogaus amžius 
bus apie 175 metus.

APIE VORONOVĄ
Jis buvo pagarsėjęs kaip se 

nių pajaunintojas, bet pats mi
rė 85 metų.

Voronovas apie dešimt me
tų išbuvo Egipte. Per tuos de 
šimt metų jis turėjo progos ste 
bėti prie haremų priskirtus 
eunuchus ir pamatė, kad šie 
žmonės, kurie buvo seksualiai 
bejėgiai, retai kada išgyvenda
vo ilgiau 50 metų.

Iš to jis padarė išvadą, kad 
liaukos, kurių jiems trūko, žmo 
gaus gyvenime vaidina didelę 
rolę — prailgina amžių. Visa 
problema buvo, iš kur gati liau 
kų. Voronovas nutarė pasinau 
doti beždžionių liaukom, paim
damas iš šimpanzių, kurių krau 
jas panašesnis į žmogaus krau
ju

Pirmąją atjauninimo opera- 
! ei ją jis padarė 1920 m. birže- ) 

lio 12 d. Rezultatai buvo sen- a 
sacingi. Pirmasis „atjaunin- k 

' tas“ Sis Arthur Evelyn Liar- 8 
' det, buvo 76 metų amžiaus. Vie ? 

niems metams praslinkus po d
1 operacijos, jis atrodė 20 metais įį 
’ jaunesnis.

Voronovas pasakojo, kaip vie 
nas kunigas davėsi operuoja
mas ir buvo taip sužavėtas re
zultatais, jog atvyko pas Vo- 
ronovą pasakyti:

— Ar žinote, kad mano pir $ 
mosios mišios buvo už jus, dak ® 
tarė ? ®

__  Bažnyčia yra mano ge- ® Sąžiningas patarnavimas vi sose draudimo srityse, 
riausia draugė, — sakydavo ® Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių. 
jis, — pats Mgr. Le Roy man | 5637 Jearme fj>Arc Ave Montreal 36, Que.
atveze penkias beždžiones iš » ' ’
Gvinėjos, kurių liaukas aš nau w Telefonas: CL 2363
dojau operacijoms.

O paskutiniu laiku 
ir vokiečio Neuma- 

karą išrasto vaisto
N au may e r pagami-

kaulo vieno raudonarmiečio, Jis pasakojo tokį anekdotą, 
praėjus 6 valandom po jo mir- — Viena labai stipraus su- 
ties. Gautą skystimą jis sutry dėjimo brazilietė atvažiavo pas 
nė su smėliu ir ištirpino drus- mane sakydama: „Aš turiu 48 
kos skiedinyje. Šitą medžiagą metus. Mano vyras manęs ne- 
jis įšvirkštė arkliui, iš kurio myli, nes randa, kad aš labai 
kraujo jau pagamino „Gyveni riebi. Aš sėdau į laivą ir at

TEL. FA 0209

Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.
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AMERIKOJE „NEPRIKlAU SOMĄ LIETUVĄ” i
GALIMA GAUTI: į

J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y. j 
J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. j 
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, £ 
VI. Pauža, „Neringa“, 1906—25th St, Detroit 16, Mich. £ 
D. Krause, 3466 So. Hoisted St., Chicago 9, Ill. į 
J. Bajorinas, 3100 So, Halsted St., Chicago 8, Ill. t 
J. Giedraitis, 3301 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. i
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Duodame ir kreditan I

PARAMOUNT JEWELLERS

0

363 ST. CATHERINE ST. W. netoli Bleury HA 0888
78 SAVAITĖS IšSIMOKĖJIMUi 

be nuošimčių
Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA 0 LONGINES
■ BULOVĄ 3 OMEGA

Šviesiai melsvi deimantai
Mokame aukščiausias kainas 

__  už seną auksą ir deimantus.
EKSPERTŲ GARANTUOTAS 

LAIKRODŽIŲ TAISYMAS ----* - ---
L1E1UV1A1PAS SAVUOSIUS!

National hestau rant
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. 

SAVININKAS M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Verdun Ave) arti naujosios 
lietuvių bažnyčios. TE L. TR 0141

Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATITEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

Gruodžio pradžioje knygų 
rinkoje pasirodys 400 pusi, ap 
imties 1953 m. kišeninis kalen
dorius vardu „Tauta budi“. Ja 
me be kalendariumo bus žinių 
apie Lietuvą, genocidą ir kt. 
aktualijos. Be to, bus gausu 
iš viso pasaulio kraštų lietuvių 
Įmonių, verslininkų ir laisvųjų 
profesijų darbuotojų adresų— 
skelbimų. Pastarieji padės 
orientuotis lietuviams naujaku 
riams, kurie visados jieško sa 
vųjų tautiečių patarnavimo ar 
pagelbos. Pasiskelbusieji šia
me kalendoriuje visus metus 
bus ramūs, kad jų adresai bus 
visiems lietuviams klijentams 
žinomi ne tik jų apylinkėje, bet 
ir plačiame pasaulyje gyvenan
tiems lengvai surandami.

Šį kalendorių leidžia Lietu
vos Skautų Brolijos Vadija To 
ronte, Kanadoje. Tuo norima 
pasitarnauti geriesiems skau
tų bičiuliams ir sudaryti tam
presnius ryšius tarp visų lietu
vių išeivijoje. Numatoma 
spausdinti 5000 egz.

DVI VASAROS STOVYK
LOS VOKIETIJOJE.

Šią vasarą Diepholzo „Auš
ros“ tuntas prie Rechdeno 
miestelio Doenselio paežeryje 
stovyklavo 10 dienų. Stovykla 
buvo pavadinta „Tau, Tėvyne" 
vardu. Kiekviena stovyklos 
diena buvo pradedama atskiru 
vedamuoju šūkiu, kaip—„Skau 
tas visada linksmas“, „Dievas 
mūsų Apsauga ir Viltis“ ir pn. 
Stovykloje buvo leidžiamas 
nuotaikingas laikraštėlis „Pu
šelių pavėsy”. Šiai stovyklai 
vadovavo Vokietijos rajono 
skautų vadeiva sktn. A. Venc- 
lauskas.

Ten pat, pasibaigus „Auš
ros“ tunto stovyklai, stovykla
vo neorganizuotas britų zonos 
lietuviškasis jaunimas. Iš įvai 
rių vietų buvo suvažiavę 96 
berniukai ir mergaitės. Ir ši 
stovykla vadinta „Tau, Tėvy
ne“ vardu. Jai vadovavo sktn. 
A. Venclausk'as ir pasktn. O. 
Gešventas, talkininkaujami 
„Aušros“ tunto draugininkų 
ir skiltininkų. Stovyklos kata 
likų dvasios vadovas buvo 
pasktn. V. Šarka, o evangeli
kų dvasinius reikalus tvarkė 
mokyt. J. Jurkaitis. Ji buvo 
pravesta religinėje —tautinėje 
dvasioje, užakcentuojant šūkį
— lietuviais esame mes gimę
— lietuviais norime ir bute“

Džiugu konstatuoti, kad Vo 
kietijoj lietuviai skautai ne tik 
patys ryžtingai veikia, bet gai 
vina lietuvišką dvasią ir po vi 
są tą kraštą išblaškytų jaunuo
lių tarpe.

Jų nenuilstamos pastangos 
duoda pavyzdį mums šiapus 
Atlanto gerai įsikūrusiems, ta
čiau kartu ir įpareigoja inten
syviai remti skaistų lietuvybės

švyturį — Vasario 16-sios gim 
naziją Diepholze ir ten veikian. 
tį „Aušros“ tuntą. Juos nieką 
dos nevėlu paremti. Tad su
kruskim — remkim pasiryžė
lius siuntiniais ir lėšomis. Grei 
ta parama yra visados efektin
gesnė, negu uždelstoji.

STOVYKLA STRĖLĖS 
KALNUOSE.

Gausių stovyklinių aprašy
mų tarpe „Skautų Aide“ pami
nėta ir vakarinio JAV pakraš 
čio — Los Angeles lietuvių 
skautų vietininkijos stovykla 
Arrow Head kalnuose prie 
skaidraus ežero pušyne. Šia 
vasarą ten kartu su 33 skau
tais smagiai stovyklavo ir 6 
skautų bičiuliai — rėmėjai. 
Stovyklai vadovavo vietinin
kas pasktn. VI. Pažiūra. Šalia 
skautiškojo patyrimo dalykų 
stovyklautojai pramoko lietu
viškų žaidimų ir dainų. Pui
kius prisiminimus paliko vyr. 
skltn. S. Makerevičiaus pra
vesti laužai. Šią stovyklą gra 
žiai paminėjo Los Angeles l.e- 
tuviškoji radijo valandėlė.
PAS BOSTONO SKAUTUS

Išnaudodami puikų orą Bos
tono skautai ir skautės iškyla
vo gamtoje. Birželio 14—15 
dd. 7 „lapinai“ dalyvavo ame 
rikiečių skautų iškyloje (Explo 
rers Randez-vous) — Loon 
Pond stovyklavietėje, kur lavi 
nosi skautų manymosi gamto
je pratimuose.

Kiek anksčiau 16 kęstutėnų 
turėjo smagią iškylą Blue Hills 
rezervate. Ten teko susitikti 
su Bostono latviais skautais.

DLK Gedimino vilkiukų 
draugovė birželio 15 d. turėjo 
iškylą į Franklin Parką, kurio 
je lavinosi žaidimuose ir gami
nosi valgį. Dieną anksčiau jie 
turėjo priešatostoginę dr-vės 
sueigą, kurioje Bostono skau
tų vietininko įsakymu jų net) u 
ilstamas draugininkas Vytau
tas Strolia buvo pakeltas į vy
resniojo skiltininko laipsnį.

Neatsiliko ir skautės. „Vo 
verys“ su vadove skiltn. Dalia 
Barmute iškylavo Arnold Ar
boretum Botanikos sode. Jos 
stebėjo gausiai ir puikiai žydim 
čias gėles ir medžius.

Bostono skautės ir skautai 
džiaugiasi savo vadovų ir vyr. 
amžium narių pasisekimais 
moksle. Skautų vietininkui 
sktn. L. J. Končiui Tuft Col
lege suteikė bakalauro laipsnį. 
Vyresn. skautei Gr. Čaplikai- 
tei tokį pat laipsnį suteikė Bos 
tono U-tas.

Kęstutėnų draugininkas vyr. 
skiltn. A. C. Banevičius ir skau 
čių vadovė skiltn. D. Barmūtė 
baigė gimnazijos mokslus 
(high school). Skautas R. Prie 
kus baigė Technical Hifh Ssho 
oi.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

ui $o,of $l.000,oo
per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000.

vykau pas jus, kad padarytu- broliais, kad juos irgi operuo- 
mėte operaciją“. — Aš ją ope- čiau.
ravau, įskiepijau liaukas ir ji — Ir jūsų vyras? — jos pa 
per keturis mėnesius neteko klausiau.
32 svarų. Po dviejų metų ji — Nuo to laiko aš pas jį 
vėl grįžo, įgavusi jaunos mo- nebesugrįžau, nes nebuvo to 
terš išvaizdą, su dviem savo vertas.

!
 LIŪDESIO VALANDOJ |

KREIPKITĖS PAS |

Laidotuvių Direktorių |C. Halpin Funeral Home Reg’d.|

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM $

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS | 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 |WWWeWiiliilWWiilfclWiHlilWtllilliUltllillilliiailrtiillHiiiilt

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.
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MŪSU^SPORTAS
V. KOŽENIAUSKAS — VICTORIJOS STALO TENISO

SUDBURY, Ont.
BĖGANČIOJI KRONIKA.

WINDSOR
NAUJA LIETUVIŠKA VALGYKLA.

it, . ČEMPIONAS
Melbourne „Wirth’s Olym

pia“ stalo teniso varžybose dėl 
Viktorijos (country) čempio
no titulo, individualinėse vyrų 
varžybose pajėgiausias pasiro
dė šių metų Gippslando sriteis 
čempionas, mūsų tautietis Vla
das Koženiauskas.

Varžybose dalyvavo 20 vals 
tijos stalo teniso komandų. Fi 
naliniame susitikime, įvykusia
me liepos 18 d., V. Koženiaus
kas pelnytai išsikovojo Vikto
rijos (išskyrus metropoliją) 
stalo teniso čempiono vardą; 
jis laimėjo prieš G. Wiese (Eil 
don" santykiu 21—8, 21—18.

Be to, V. Koženiauskas veda 
mąja ranka buvo ir dvejeto fi
nalinėse rungtynėse, kurios bai 
gėsi S. Dawson — V. Kože- 
niausko (Moe) laimėjimu prieš 
J. Hosking — F. King (Benal- 
la). Rezultatas: 21—7, 21— 
12.

Šiose varžybose V. Kože
niauskas laimėjo dvi pirmąsias 
asmenines dovanas.

Tenka pažymėti, kad vos tik 
prasidėjus varžyboms, jų vado
vybės V. Koženiauskas buvo 
skaitomas favoritu, ir žymus 
Melbourne dienraštis „Argus“ 
stambioje nuotraukoje užfiksa
vo jo vieną būdingą žaidimo 
momentą.

Stalo teniso sekciją pavyzdin
gai tvarko vadovas V. Binkaus 
kas.

— Kovo vyrų ir moterų sta
lo teniso komandos dalyvauja 
Sydnėjaus australų B klasės 
stalo teniso pirmenybėse. Vy
rų komandą sudaro: V. Bin
kauskas, B. Šaltmiras ir Skei
vys. Vyrai jau laimėjo ketu
rias rungtynes. Moterų ko
mandą sudaro: V. Karpavičiū
tė, Z. Slefertaitė ir L Moraitė. 
Moterys jau laimėjo prieš. 
Sydney Country Councyl, — 
7:4, university No. 2 — 7:4, 
Table Tennis Centre — 8:3, 
Fenaday — 7 :4 ir Y. W. C. A. 
—6.5. Savo kietu žaidimu mū 
su moterys sunkiai suranda 
sau varžovų.

ANGLIJOS LIETUVIAI 
KREPŠININKAI 

PRANCŪZIJOJE.
Lietuviai krepšininkai — 

„Kovo“ komanda, dešimt as
menų, rugsėjo mėnesio pabai 
goję viešėjo Prancūzijoje, kur 
turėjo 8 rungtynes.

„Kovo“ komandoje dalyva 
vo šie asmens:

1. G. Glatkauskas (kpt.)
2. L. Puzinas
3. V. Stabačinskas
4. E. Butkus

— Lietuvių šeštadieninės 
mokyklos tėvų komitetas ir m<? 
kytojai bendro posėdžio metu 
aptarė mokyklos reikalus. Ve
dėju bus R. Bagdonas. Pamo
kų tvarka, atsižvelgiant į mo
kytojų darbo laiką, nustatyta 
sekančiai: vieną šeštadienį
kun. A. Sabas mokys Lietuvos 
istorijos, geografijos ir tiky
bos, kitą šeštadienį R. Bagdo
nas (kasyklose dirbdamas tik 
kas antrą šeštadienį laisvą tu
rįs) dėstys lietuvių kalbą. P. 
S. Poderienė dirbs su mažai
siais ir vieną valandą kartu su 
visais mokiniais, mokindama 
dainų ir žaidimų.

— Mokyklos rengiamas šo
kių vakaras, spalio 11 d., šeš
tadienį, bus Kroatų salėje. Pra 
džia 6 vai. vakare. Pakvieti
mai bus išsiuntinėti visiems tau 
tiečiams, kurių tik adresai yra 
bendruomenės valdybos ir pa
rapijos sąrašuose.

Būtų gera, kad visi naujai at 
vykę tautiečiai, ar pakeitę adre 
—h n —h >t ■ -

sus, apie tai praneštų bendruo 
menės valdybai ir klebonui, nes 
yra asmenų, kurie negavę pa
kvietimų, užsigauna, bet tai 
dažniausia įvyksta dėl jų kal
tės, kad nepraneša savo adre
sų.

— Į tautiečio R. mašiną, 
prieš kurį laiką, atsimušė taxi, 
gerokai ją aplamdydamsa. Teis 
me, tačiau, taxi šoferis buvo 
išteisintas.

— Rotary klubas yra nu
matęs suruošti didelį tautų pa
sirodymą naujojoje Sudbuno 
arenoje. Jų atstovas kreipėsi 
tuo reikalu ir į lietuvių atsto
vą prie Council of Friendship, 
kuris principe tam pritarė. 
Apie vakarą, gavus smulkes
nių žinių, bus pranešta plačiau. 
Dabar tik tiek žinoma, kad 
planuojamoji data — spalio 22 
d. Pelnas bus skiriamas polio 
klinikai.

— Šiomis dienomis Sudbu- 
rio mieste gana sausa — ali
nėse dirbą streikuoja. . . (b) 
=>f_■ — U H----

Antanas Patašius Windsoro 
mieste atidarė naują lietuviš
ką valgyklą, 1100 Cadalac gar 
vėje. Valgykla labai geroj 
vietoj, prie pat Ford fabriko 
vartų. Daug kanadiečių ir lie 
tuvių čia pusryčiauja, pietauja, 
vakarieniauja ar šiaip užkan
džiauja. Patalpos erdvios, pui 
kios. Patarnavimas mandagus 
ir greitas. Ten pat telefonas 
3-1843. Valgiai skaniai gami
nami. Kainos žemos. Daug 
lietuvių lankosi iš Detroito pas 
svetingą ir mandagų šeiminin
ką. Taigi Kanados ir Ameri
kos lietuviai, važiuodami per 
Windsora, aplankykite ir mū
sų tautietį Antaną.

Jis priims jus maloniai ir 
gražiai.

KAIP GYVENA LIETUVIAI
Windsore lietuviams būna

kas sekmadienį 12 vai. Kro
atų katalikų bažnyčioje, Al
bert Rd., pamaldos. Žmonių su 
sirenka mažai, 30—iO asmenų. 
Mieste senųjų ir naujųjų skai
toma per 300 asmenų. Pamal
doms vadovauja kun. J. Danie 
liūs.

Šiaip senieji lietuviai turi 
įsigiję namus, biznius, amatus. 
Naujieji irgi perka namus, mo 
kinasi amatų, stengiasi prasi
mušti į šviesesnį gyvenimą. 
Uždarbiai vyrams geri: 1,45 
—1,70—2,05 už valandą. Mo 
lerims darbų nėra. Tautietis 
p. Stasys Racinkaitis pirko 
Chilver gatvėje maną. Jise sta 
to kitiems namus mieste.

Kai kurie lietuviai Windso
re, netekę darbų, išvažiavo į 
miškus. Bet užsidirbę pinigų 
mano grįžti miestan.

Kun. V. Rudzinskas.

PONIOS PERONIENĖS MIRTIES PROGA...

LETHBRIDGE, Aha
ŽINIOS APIE MŪSŲ TAUTIEČIŲ GYVENIMĄ.

LIETUVIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 

AUSTRALIJOJE.
Sydnėjaus lietuvių sporto 

klubas Kovas priėmė A LB 
Krašto Valdybos pasiūlymą 
suruošti Australijos lietuvių 
1952 metų krepšinio pirmeny
bes Sydnėjuje. Nutarta šias 
rungtynes ruošti š. m. spalio 
3—4 dd. Į pirmenybes pakvies 
tos visos Australijoj veikian
čios lietuvių krepšinio koman
dos. Klubo vadovybė pasi
stengs visomis išgalėmis pa
ruošti šias pirmenybes taip, 
kad Sydnėjaus lietuvių visuo
menei tai būtų tikra lietuviš
ko sporto šventė.

— Kovo krepšininkai Syd
nėjaus A klasės pirmenybėse 
liepos 11 d. po sunkios kovos 
laimėjo prieš Moore Park — 
32:31. Šis varžovas yra vie
nas stipriausių N. S. W. vals
tijos krepšinio vienetų.

LIETUVIŲ STALO TENI 
SAS AUSTRALIJOJE.

— Birželio mėn. SLA Klu
bas Kovas suruošė stalo teni
so vyrų varžybas. Dalyvavo 25 
žaidėjai. Po Įtemptos kovos 
varžybas laimėjo J. Baltrušai
tis, kuris išvyko Į JAV. Klubo 
vadovybė ir nariai linki J. Balt 
rušaičiui kuo geriausios toli
mesnės sportinės sėkmės. —

5. V. Čiakas
6. R. Dambrauskas
7. V. Baleiša
8. J. Tamoliūnas
9. S. Aleknavičius

10. R. Virbyla.
Prancūzijoje jie, sportinin 

kai mėgėjai, rungėsi su profe 
sionalų komandomis. Bend 
rai imant, visumoje rungtyne1 
jie pralaimėjo, nors ir nedau 
gelio taškų skirtumu. „Kovo“ 
krepšininkai sako, kad jiems 
buvusi staigmena, kad prancū 
zų krepšininkai žaidžia kitokiu 
metodu, negu jie, žaidžią ame 
rikonišku būdu.

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje
„ARTI S“

priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles“ medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
Biuras St. Denis 1251,
(prie St. Cathemre). Spe 
ciakai lietuviams šešta

dieniais iki pietų.
Telef.: TAlon 3345.

Gegužės mėn. pradžioj ap
lankė Lethbridgėe lietuvius 
kun. Kairiūnas. Buvo atlaiky
tos lietuviškos pamaldos St. 
Michels ligoninės koplyčioje. 
Dalyvavo skaitlingas lietuvių 
būrys (senųjų ir naujųjų atei
vių). Po pamaldų buvo pa
krikštyta St. ir G. Noreikų dūk 
relė vardu Virginija. Krikšto 
tėvais buvo Bajoras su žmona. 
Po pamaldų įvyko pobūvis pas 
Dubausku^. Kun. Kairiūnas 
buvo apsistojęs pas Rojus.

Graži gegužinė
Rugpjūčio 17 d. buvo su

rengta Lietuvių Bendruome
nės Lethbridgės skyriaus gegu 
žinė pas pp. Dubauskus, prie, 
beveik didžiausio pasauly til
to. Pasitaikius gražiam orui, 
atsilankė skaitlingas būrys lie 
tuvių: iš Lethbridgės apylin
kių, Colmano, Calgario ir kitų 
vietovių. Šiai gegužinei su
rengti daugiausiai pasidarba
vo Stasys Pulkauninkas.

Sumažėjo lietuvių kolonija.
Juozas Dubauskas, Lethbrid 

gės skyriaus iždininkas ir pir
mininko pav. pardavė namus ir 
mano išsikelti į Calgary. Lin
kime jam sėkmės naujoje vie
toje kurtis. Dubausko namus 
nupirko lietuvis Sodeikaitis. 
Taip pat pirko namus Petr. 
Petrauskaitė.

Lethbridgės lietuvių koloni 
ja žymiai sumažėjo — daugu
ma naujųjų lietuvių išvyko į 
rytus Liko tiktai tie, kurie tu
ri geras tarnybas: St. Pulkau
ninkas — Eaton Co, Algirdas 
Arelis — Safe Way, Vyt. Are-
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SIUVĖJAS A. BERES1NEV1C1US
Priimu moteriškų ir vyriškų rūbų užsakymus iš savo ir 

į klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma
das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos.

1004 Dundas St. West, Toronto, Ont.
X Laikinis telefonas ME 6498.
* xx— xx xx— xx------ xx—

lis — Galt Hospital orderly, 
Stankevičius — Safe Way, St. 
Noreika — prie nusausinimo 
darbų braižytojais, matininkai 
— Bajoras, Lesčinskas ir Apa 
navičius — matininkų darbus, 
Gepneris — prie braižyklos dir

ba. Taip pat ir kiti prie gerų 
darbų.

Sutuoktuvės.
Rugpjūčio 30 d. St. Patricks 

church susituokė Kastė Kaluš 
kaitė su Mr. Haniuk. Kastutė 
yra Kanadoje gimusi lietuvai
tė, baigusi gimnaziją, maloni 
ir gerai kalbanti lietuviškai. 
Jos vyras studijuoja Vancouve 
ryje, B. C., dėlto ji persikėlė 
tenai gyventi. Vestuvės buvo 
šaunios, dalyvavo apie 300 žmo 
nių. Linkime jai laimingo g\ - 
venimo.

Gailestingoji sesuo gavo teises.
Perėtais metais išlaikiusi Ed 

montono universiteto nustaty
tus egzaminus, balandžio mėn. 
22 d. mok. Petr. Petrauskaitė 
gavo registruotos nursės (gai
lestingos sesers) diplomą ir da 
bar dirba St. Michaels ligoni 
nėję.

Kiti stiprinasi — kuriasi.
Juozas Žemaitis pasistatė 

gražų namą ir nusipirko nau
ją troką. M. Pulkauninkas nu 
sipirko Pontiaką naują. Iš 
Anglijos atvyko Sarpalius su 
šeima, buvo susižeidęs, nusi- 
pjovė pusę piršto, bet dabar jau 
pasveiko ir dirba grūdų sandė
ly. Jis taip pat nusipirko na
mus.

Iš Brazilijos lankėsi pp. Ja- 
kentų brolis kuris turi Rio de 
Janeiro auto stotį ir gana pa
siturinčiai gyvena. Taip pat 
lankėsi ir antras brolis kuris 
gyvena Amerikoje. Pereitą rnė 
nesį lankėsi Stankūnų duktė iš 
Californijos. R. Stankūnienė

Atkelta iš 3 pusi, 
pažino iš arčiau, tvirkina, kad 
inai buvo energinga, autorita- 
riška, fantastiška, sunkiai pa
lenkiama, pasiryžusi ir drąsi vi 
suose pavojuose. Jei kas nors 
priešinosi jos valiai, jei išdrįso 
būti' jos priešininku, tai tik to- 
kis, kuris savo užnugaryje ture 
jo jėgą. Bet jinai buvo įsigiju
si dideles liaudies simpatijas, 
mistišką masių ja įtikėjimą. 
Šia prasme jinai Peronui buvo 
naudinga ir jo partijai.

Neabejotina, kad jai mirus 
pakaitos turės būti jautrios.

Peronistų partija galės iš
naudoti Peronienės asmenybę 
ir prestižą.

Lygiagretė jėga bei valdžia, 
jau mirusi, peronistiniam reži
mui yra davusi milžinišką įta
ką masėse, bet labai susikom
promitavusi inteligentijoje ir 
užsieniuose. Ji taip pat buvo 
sudariusi labai keblią padėtį 
su karinėmis jėgomis. Beveik 
visi senieji ir karjieros karinin 
kai tos lygiagretės jėgos bei 
valdžios labai neapkentė.

Įtaka j režimo orientaciją.
Matome, kad pagrindas, ant 

kurio stovėjo toji lygiagretė jė 
ga bei valdžia, buvo masės.

Kiekvienas stebėtojas galėjo 
pastebėti, tono skirtumus, ku
rie buvo tarp Perono ir Pero
nienės. Jis yra gabus propagan 
doje, gerai pažįstąs savo liau
dį ir mokąs kalbėti tokiu lie
žuviu, koks jam apsimoka tos 
liaudies įtikinimui. Bet, paly 
ginamai, kas liečia darbininki
jos perdėtus užsimojimus ar už 
gaidas, jis yra mieruojantis. . . 
Visi pripažįsta, kad Peronas 
yra labai vandeningas su nera
cionalių žmonių minios jėgų or 
ganizavimu ir jas planiruoja 
atsargiai. Visai kitaip elgėsi 
Peronienė: jinai pasižymėjo sa 
vo tvirtu tonu, beveik rėkian
čiu, žadančiu iki dangaus gė
rybių, vyliojančių žmonių ma
ses prie riaušių ir net prie smur 
to.

Galima prileisti, kad pero- 
nistiniame režime pasireikš sai 
kingumas bent formalia pras
me, nors pagrindinė jo politi
ka pasiliks ir toliau. Mažiau
sia, reikia manyti, jis pasidarys 
mažiau prievartaujantis. Ne 
Peronas, o Peronienė pasakė, 
kai politinių Argentinos kali
niui motinos kreipėsi į ją: 
„Tamstų vaikai išeis iš kalėji
mų tik po mano mirties!“.

: VISIEMS LIETUVIAM.1 GERAI ŽINOMAS į 
r ;
• LAIDOTUVIŲ i

DIREKTORIUS
H J. H. B E N 01T |
j : FUNERAL DIRECTOR •

i -NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI J
' : 2102 FULLUM ST. AMherst 0694 '

buvo susirgusi, bet jau grižo 
iš ligoninės. Alg. Arelis nusi
pirko naują automobilį.

Mėgstantiems žemės ūkį, Al 
bertos provincijoj galima kur 
tis. Kitose šakose beveik ga
limybių nėra. P. P.

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412.
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS
Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžia
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.

E D. KONDRATAS.
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto.

Tel. LL 9626.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme 

Ave., Verdun. YO 3323. Avenue, Ville Lasalle.
TR. 7849.

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580
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j 391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL. 7

; CAPITOL FURNITURE CO., \
( Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radio apara- • 
{ tų ir elektrinių reikmenų. Visi kiti jūsų namų reikmenys t 
) Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos. (
( Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba ( 

lietuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
/ TEL.: LA 8621. j

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran
genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

/ 
!
j 
! į

MYERS COAL Co. Ltd. Hamilton. Į
Visų rūšių kuras ir įvairūs apšildymo įrengimai bei į

pataisymai. J
Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas, garah- '

tuota prekių kokybė. J
Kreiptis pas lietuvi atstovą. '
JUOZAS KARUŽAS j

147 Grant Ave. Telef. 7-477-8. Ą

\ Dr. Roman Pniewski Į
į Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir J 
I klinikose Europoje ir Amerikoje. J

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ į 

LIGŲ SPECIALISTAS.
3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623 j

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
xn***************^***********;***********!********

I SUSI VIES J IMAS
Į LIETUVIŲ AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA
I DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 

1$ 5.000,00. Nariais priima'mi abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki bO metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios bryliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, į
307 West 30111 Street New York 1, N. Y. ■

-o- -*»- - -p.-—
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Malonūs HAMILTONIEČI AI!
\ Visi pagerbkime mūsų rašytojus, suvažiuojančius į TF
J ruošiamą

Literatūros vakarą,
t kuris įvyks š. m. spalių 11 d.
! „Dainavos“ salėje, 469 Bay Str. N.
J Dalyvauja: Iš Toronto — • Vyt. Kastytis, Pr. Kozuhs,
; Vyt. Peseckas ir B. Rukša.
* Iš Hamiltono — Z. Grabauskaitė-Šukienė.
,< Ištraukas iš operų skambins Lilijana Šukytė.
J Brangūs Tautiečiai! Maloniai kviečiame Tamstas
J skaitlingai dalyvauti ir savoatvykimu pagerbti mūsų 
11 jaunesniosios kartos rašytojus!
r Po programos — šokiai, grojant italų Benni-Ferri or- 
! kestrui.
' Pradžia 19 vai. (7 vv.) Veiks įvairus buletas!
'' TF A-bės KanadojHamiltono sk.

Hamilton
MODERNAUS ŠOKIO KONCERTAS HAMILTONE.
Šokėja Birutė Vaitkūnaitė, 

gyvenanti Montrealyje, ruošia 
si atvykti į Hamiltoną su mo
dernaus šokio koncertu, kuiis 
įvyks š. m. spalio mėn. 26 d.

i Programai talkininkauti su
tiko dramos aktorė Birutė Pū- 
kelevičiūtė.

Birutė Vaitkūnaitė turi 
Montrealyje, jau antrus metus 

įveikiančią, Ritminės Mankštos 
ir Modernaus Šokio studiją, 
kurią lanko lietuvaitės ir kana
dietės.

Šokėja į Hamiltoną atvyks
ta pirmą kartą ((koresponden
to informacija praeitą savaitę 
buvo netiksli).

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ LITE 
RATŪROS VAKARAS.
Šį šeštadienį, spalio mėn. 11 

d. TF Hamiltono sk. „Daina
vos“ salėje (469 Bay St. N.) 
rengia pirmąjį literatūros va
karą Hamiltone, kuriame da
lyvauja mūsų jaunieji rašyto
jai: iš Toronto — V. Kasty
tis, Pr. Kozulis, V. Peseckas,

B. Rukša, ir hamiltonietė — 
Z. Šukienė. Be to, pianinu 
skambins, jauna, daug žadanti 
šios kolonijos atstovė, L. Šu
kytė.

Po programos, griežiant 
Benni Ferry orkestrui ir dai
nuojant L. Šturmaitytei, įvyks 
smagūs šokiai.

Vakaro pradžia lygiai 7 vv.
„ŠILKINIAI PANČIAI”, 

nežiūrint „Linksmosios naš
lės“ pastatymo Toronte, į St. 
Michel salę sutraukė per 150 
svečių, prasidėjus šokiams, be
veik padvigubėjo.

Nors HDMT „Aukuro“ vai 
dintojų sąstatą sudarė daugu
mas „naujokai“, tačiau ši A. 
Gustaičio vieno veiksmo ko
medija praėjo su dideliu pasi
sekimu.

Be abejo, „pirmu smuiku" 
grojo jau žengią į 3 darbo me
tus scenoje aktoriai-mėgėjai VI 
Panavos ir Q. ŠalČiūnas. Iš 
„naujųjų“ išsiskyrė gera vai
dyba V. Panavaitė. Kbr.

BIRUTĖS VA TKŪNAITĖS
MODERNAUS ŠOKIO KONCERTAS HAMILTONE

• įvyks
š. m. spalio mėn. 26 d.

Programai talkininkauja dramos aktorė
BIRUTĖ P ŪKELEVIČIŪTĖ

W E L L A N J), Ont.
P ; ŠOKIŲ VAKARAS.

Kanados Lietuvių Tautinės su „šiltais“ ir „šaltais“ gėri- 
Sąjungos Welando skyrius š. mais.
m. spalio mėn. 11 d., Slovakų Wellando ir apylinkių lietu- 
salėje, 162 Hagar St. rengia viai prašomi skaitlingai daly- 
šokių vakarą. vauti.

Šokiams gros europietiška Pradžia 6 vv. Įėjimas 75 et. 
muzika, veiks didelis bufetas KLTS Welando skyrius.

I ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
|' ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
i tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Import - Export

23 Romsey St. Boston 25, Mats U. S. A.

DĖMESIO
Viliasaliečiam* ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

J AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS, I 
j juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. ■
j Neaukštos kainos. į
3 ' 288—6th Ave. Ville La Salle. J
H Aid. Bobėnaitė-Puniškienė. [

nata
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
Ville Lasai! e.

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 1434 Rolland Ave., Verdun.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A.

Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2,50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90 
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25 
Siunt. Nr. 11—$ 6.50
5 sv. cukraus

Reikalaukite pilno

5 sv. baltų kv. miltų
3 sv. gr. kiaul. taukų
1 sv. šokolado
1 sv. kavos

jSiunt. Nr. 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių

12 sv. kiaul. taukų

siunt. sąrašo.
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos_________
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos

Pilnas draudimas.
1 sv. šokolado
2 sv.kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo
Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado

KOWKAUS, Ont.
NELAIMĖS MIŠKE.

Kowkash, Orit. Miškininkų jis išvežtas į Geraldtono ligo-
stovyklą, kur dirba apie 40 lie 
tuvių, sudaro suvažiavę vyrai 
iš didesnių Ontario prov. mies
tų, žiemos miškų kirtimo se
zonui.

Rugsėjo 18 d. susižeidė Jo
naitis Stasys. Jam perpjauta 
virš kelio dešinė koja dirbant 
su motoriniu pjūklu. Lėktuvu

ninę.
Rugsėjo 27 d. Zigmantas Jo 

nas kirviu perkirto sau kairės 
kojos pėdą. Jis irgi išvežtas į 
ligoninę.

Al Ai sužeistieji prieš porą 
mėnesių atvažiavę iš Toronto.

Bendradarbiai ir draugai lin
ki jiems greit pasveikti.

J. Žemaitis.

DR: ALEKSAS "vALADKaI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f

1081 Bloor St. W. — Toronto |
[ (tarp Dufferin ir Dovercourt) §
; priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4 4 
' pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933 Z

EXPERT CLEANING s DYEING 
SERyiCE FOR CLOTHES A^ID 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

P AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA CLEANERS &.DYERSCO.
Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus 
taip moteriškus drabužius. 
Taip pat išvalome apsiaus 
tus nuo lietaus uždėdami 
jiems „Drex“, Kad neper- 
leistų vandens ir duotu 

gražesnę išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.

Už mūsų atliktą darbą 
garentuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas,

MONTREALIS 2836 Allard Tr.1135

| DOMAS BUČINSKAS
i GENERALINIS APDRAUDEJAS I

$ Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių Si 
ffi apdraudimus, geriausiomis sąlygomis. ft

a Skambinkite telefonu arba užeikite: ų
$ Kasdien: Antradieniais ir ketvirta- S
a Nuo 9 ryto iki 7 vak. dieniais nuo 8 iki 10 vak. ft
į. Tel. Fa 6844 3664 St. Famille St. ft
» Tel. HA 6708 Montreal,Que. |

Dr. DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.
*TiwmwMiMW«iinMimtniiiirattrfWin<rrrwrrw-TrT--rTT^^-'‘^5

j BELLAZZI-LAMY, INC į 

| TR 5151 7679 George St” Ville Lasalle. |
g Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. | 
| Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. u 
^**a****Sa**i5ži*«55i4S*55*S*<4&**4*aSS**S****«*5

Lietuviška moterų kirpykla I 
:: DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

Winnipeg
DĖL IMIGRACIJOS 

SUVARŽYMO.
Rezoliucija, kuri „Trades 

and Labor Congress of Cana
da“ delegatų buvo priimta, tai 
buvo — prašyti Ottawos, kad 
imigracija Kanadon būtų apri
bota.

Kai rezoliucija buvo priimta 
be nuomonių skirtumų 500 de 
legatų, debatuose tačiau paaiš 
kėjo, kad daugelis jų buvo 
prieš perdėtą žmonių atvykimo 
į šį kraštą suvaržymą.

Bernard Shane, viena iš pa
grindinių asmenybių Kanadoc 
darbo judėjime ir Kanados vice 
pirmininkas 15.000-čių narių 
International Ladies Garment 
Workers, Unijos, barė delega
tus už nuomones, kurios rodo 
netolerantiškumą.

Kongreso imigracijos politi
ka, kaip priimta konvencijos, 
buvo išreikšta neaiškia kalba. 
Ji pasiūlė pilną vyriausybės

pozicijos reviziją. Tačiau rezo 
liucija neapibūdino jieškomų 
pakeitimų išskyrus imigraci
jos sustabdymą žiemos metu 
ir nesezoniniais mėnesitis.

Rezoliucijos įžanga paaiški
na, kad unija yra susirūpinusi, 
kaip ji galvoja, dideliu imigran
tų darbininkų atvykimu tokiu 
laiku, kada daug kanadiečių ne 
turi darbo.
Kongresas prašė, kad imigraci 
ja turėtų būti Darbo Departa
mento jurisdikcijoje. Ji taipogi 
pasiūlė imigracijos komisiją su 
lygiu atstovavimu iš darbinin
kų, darbdavių ir vyriausybės 
pusių.

Konvencija taipogi priėmė 
rezoliucijas: 1) reikalaujanti 
prisidedančio sveikatos apdrau
dimo; 2) kritikuojanti Domi
nijos Vyriausybę už per mažą 
paramą namų statybai su že
mom nuomom ir 3) atsisakanti 
prisidėti prie Vyriausybės rei
kalavimo nestreikuoti gynybos 
produkcijoje. (C. S.).

PERSIKĖLĖ „AIDŲ” 
ADMINISTRACIJA

Naujai pertarkyta „Aidų” 
administracija, kuriai vadovau 
ja T. Jonas Dyburys, O. F. M., 
iš Kennebunk Porto persikėlė 
j Brooklyną. Dabar visais ad
ministraciniais žurnalo reika
lais prašoma kreiptis šiuo adre 
su: „Aidai“, 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn 21, N. Y.

wwwwwxtRimmww 
„Nepriklausomą Lietuvą“

skaitysi —
Visą pasaulį aiškiai matysi.

Saul t S te Marie, Out.
MARGASIS MŪSŲ GYVENIMAS.

Dipl. inz. Leonas Nekutavi- 
čius, gyvenęs mūsų mieste ir 
dirbęs savo specialybėje didžiu 
Įėję statybos bendrovėje 
„Foundation Comp, of Cana
da“, rugsėjo mėn. antroje pu
sėje išvyko į Kingston, Ont. 
universitetą studijų pagilini
mui — ruošis doktoratui, ir 
užimti asistento vietą šio 'Uni
versiteto statybos fakultete.

Dipl. inž. R. Pašlkauskas iš 
Toronto laikinai persikėlė gy
venti į mūsų miestą ir pradėjo 
dirbti savo specialybėje „Foun 
dation Comp, of Canada“ bend 
rovėje.

Pagerinimai poperiaus fabrike.
Tarpe kitų 12-kos Ontario 

provincijos popieriaus fabrikų 
ir mūsų miesto popieriaus fab
riko „Abitibi“ darbininkams pa 
keltas atlyginimas. Prideda
ma 4 centai nuo š. m. gegu
žio 1 d. (aišku, išmokės skir
tumą už praėjusį laiką) ir dar 
4 centai nub š. m. lapkričio 1 
d. Tuo būdu po š. m. lapkri
čio 1 d. susidarys pagrindinis 
mažiausias atlyginimas valan
dai 1,41 dol. ir dar kai kurie pa 
gerinimai.

j Priimami darban.
Plieno fabrike „Algoma Ste 

ei“ beveik kiekvieną dieną pri
iminėja nedidelį skaičių iš anks

čiau darban užsiregistravusių 
darbininkų.

Nemažą skaičių naujų dar
bininkų priėmė darban „Fun- 
datiort Comp, of Canada“, ku
ri k'ai kuriose savo mūsų mies
to dabovietėse pradėjo dirbti 
net trim pamainomis.

Krikštynos.
Rugsėjo mėn. 28 d. tautie

čių p. A. Motuzų šeimoje pa
krikštytas sūnus. Krikštynų 
proga p. Motuzai surengė sau 
nu balių, kuriame dalyvavo ke 
lėtas dešimčių svečių.

Prasideda kursai.
Kaip ir kitais praėjusiais me 

tais, taip ir šiemet mūsų miesto 
technikos mokyklos patalpose 
nuo spalių mėn. 6 d. prasideda 
vakariniai kursai, kurie tęsis 
ligi sekančių metų balandžio 
mėn. pradžios. Be anglų kal
bos, kursuose bus dar meno, 
automechanikų, buhalterijos, 
statybos, siuvimo, mašinraščio, 
stenografijos, šveicavimo ir ki 
tų naudingų — praktiškų da
lykų klasės. Susidariusi 15 as 
menų ar didesnė grupė gali 
prašyti atidaryti visai naują ko 
kio nors programoje nenumaty 
to dalyko ar amato klasę. Ko 
kestis už mokslą visam 6-ių mė 
nešiu kursui nustatytas 4 do
leriai. J. Sk.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

D. E« BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. 

—im—him—wiwmuiwiiiw n .umiiinin.Tr;>ir «i m w< W..I.I n i.-jinweni.ąi j 

LIETUVIŠKA J

Mėsos krautuvė
' Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817 J
! 2379 Rosemount Blvd., Montreal. !

>?S»»»»»«»»#S:®**S**~**sf***s?’s”**”«*®*****’*»’*»^ % M
I BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
| 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. £
1 Tel. TR 8351. |
2 . £
f Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.| 
f*************#**#******************************’

į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS į 

'j D E LUXE CLEANERS* 
/ Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. ■
/ Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. 
j į ,t ;i _ - f),-t r —.   —■ »
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Pirmutinis rudens sezono Sporto Klubo ŠOKIŲ VAKARAS
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SPALJO 11 DIENĄ. ŠOKIAMS GROS PUIKUS ANGLŲ ORKESTRAS. ŠOKIUOSE VEIKS TURTINGAS BUFETAS SU VISOKIAIS GĖRIMAIS IR 
LOTERIJA; BUS PREMIJUOJAMI ŠOKIAI IR SKRAJOJANTIS PAŠTAS. ŠOKIŲ SALĖ YRA WELLINGTON GATVĖJE 1862 N R. „DOM POLSKI“.
VAKARO PRADŽIA 8 VAL. V AK., PABAIGA 2 VAI,. RYTO. ĮŽANGA 1 DOL. Vykti Wellington tramvajum Nr. 58. RENGIA SPORTO KLUBAS „TAURAS“.

MOįVT’ŽKl.Al.
SKAUTININKIŲ ŽINIAI

Seserijos Vadija nutarė spa- ti pas gimines. Mūsų jūrinin- 
lio 18—19 dd. Windsore, Ont., kai — p. Leipus ir p. Baltruko 
sušaukti skautininkių konferen nis lankėsi Montrealy ir čia 
ciją svarbiems reikalams aptar- kurį laiką, laivams stovint uos
ti. Taigi, sudarytos sąlygos te, viešėjo. Iš SS Marie lan- 
dalyvauti ir j Kanadoje gyve- keti p. Šaltenis. P. M. Dzęta- 
nančioms sesėms. veckaitė buvo išvykusi į On-
. . Vis°a skautininkės prašomos terio, kame 6 savaites skynė ge 
kuo akubiausiai pranešti apie rai užderėjusį tabaką pp. Va- 
savo dalyvavimą sktn. Ir. Jo- siukevičių ūky, o paskui ten 
naitienei, 7417, Mynon Avė, pat atostogavo. Prieš kelis mė 
Cleveland 3, Ohio, USA. Nak nesiūs išvykęs į Ontario p. Ja tuvių " socialdemokratų 
vynės ir apsistojimo reikalu sėnas buvo tabako ūkiuose, miš 
prašau kreiptis į sktn. Kodai- kuose, kasyklose ir sugrįžęs 
tienę, 117, Tyler Higland Prk gavo darbą Canadair. Ant ir 
3, Detroit, Mich.

Kreipiuosi į visas Kanadoje 
gyvenančias skautininkės, o 
ypatingai į tas, kurių adresai 
mums nežinomi ir kurios nėra 
gavusios jokių pranešimų, ir 
nuoširdžiai prašau šioje konfe 
rencijoje dalyvauti.

Šioj konferencijoj, pirmoj už 
jūriuose, yra kaip tik proga rio metu skaitoma J. Valaičio 
mums visoms susitikti, pasida, paskaita apie Lietuvos politi- 
linti rūpesčiais ir mintimis, pa- nes partijas. Po susirinkimo 
gyvėti ir atsigauti skautiška įvyks trumpas pobūvis. Nariai 
dvasia. Žinau, kad mes visos ir prijaučiantieji yra kviečiami 
puikiai suprantam šio mūsų su skaitlingai daliyvauti. 
sitikimo reikšmę, ir todėl tikiu, 
kad visos skautininkės, gyve
nančios Kanadoj, pasistengs 
nugalėti sutinkamas kliūtis ir 
į konferenciją atvyks. Sesės 
skautininkės, parodykim savo 
skautišką susipratimą.

Budėkim!
Kanados Rajono Seserijos 

Vadei vė.
Sktn. Ir. Lukoševičienė,

SUSIRGIMAI IR 
NELAIMĖS

Vilasalietei p. Matulienei 
prenumeravimo pasižadėjimus verdunietei p. Ivanauskienei 

salėj atei goninėje padarytos operacijos. 
J. Raudo- Ligoninėje serga Aleksas Venc 

kus.
Linkime greičiau pasveikti.
685 Beaty Ave, Verdune, 

nulūžus balkono turėklams, iš 
antro aukšto nukrito pagyve
nusi p. E. Mollins į autogara
žo iškasą ir po dviejų dienų mi
rė. Užuojauta vaikams.

TAUTIEČIŲ IŠVYKOS 
LANKYMASIS

P. Salalienė su dukra Onute 
buvo išvykusios į JAV paviešė

šaukiamas spalio 17 dieną, 8 
valandą vakaro punktualiai.Vi 
si nariai prašomi būtinai daly
vauti, nes sprendžiami svarbūs 
klausimai. Malonus dėmesys 
kreipiamas ypač tiems, kurie 
jau keliuose susirinkimuose ne 
dalyvavo, 
maloniai prašo 
sus. Susinrinkimas bus „NL“ 
redakcijoje. Prezidiumas.

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ 
KALBOS KURSAI

310 Roy St. antradienį ir ket
virtadienį; 1220 Mountain St., 
antrad. ir penktadienį; Academ 
Pich. 15 Avė, Lachine, pirma
dieniais ir trečiad.; 6200 Dės 
Ecores pirmad. ir trečiad. ;
6839 Drolet St., antrad. ir ket- 
virtad.; 6841 Henri Julien 
antrad. ir ketvirtad. Visuose 
suminėtuose kursuose bus mo
koma nemokamai anglų ir 
prancūzų kalbos. Mokykloje 
Olier, 310 Roy St. pirmad. ir 
trečiad. bus kursai pažengu
siems prancūzų kalboje. Visur 
pamokų pradžia 8 vai. vakaro.

Pernai Verdune veikusieji 
kursai, atsisakius buv. mokyto
jai p. M. Bendžaitytei, bus ki
ta mokytoja. Kursai vyks 
Churchh-Wellington g. kampe.

ŠEŠTADIENINĖS MOKYK
LOS MOKINIŲ TĖVŲ 

SUSIRINKIME
mokyklos vedėjas p. Ališaus
kas padarė pranešimą apie Mo 
tinos dienos minėjimą. Pelno 
turėta 70 dol., kurie paskirsty
ti taip: Vasario 16 gimnazijai 
20 dol., mokiniams knygų do
vanoms 20 dol., naujos bažny
čios statybai 20 dol. ir tėvų ko 
mitetui 10 dol.

Naujan tėvų komitetant iš
rinkta: p. Šipelienė, p. Zubas 
ir p. Grybaitienė; kandidatais 
— p. Gorys ir p. Urbonas.

KUN. KULBIS
ilgesniam laikui išvyko į Či- jr JDįpj 
kagą, iš kur sugrįš tiktai pava
sarį. Jis apsistos 5541 So. Pau 
liną Str., Chicago 36, Ill., USA.

SKELBTASIS ŽIEMOS 
SEZONO ATIDARYMO

vakaras, nesusitarus dėl salės, 
neįvyks.

ŠOKIŲ VAKARĄ
LAS ruošia spalio 25 d., šešta
dienį. Salė bus paskelbta vė
liau.

AT'^KSTA BROOKLYN© 
SPORTININKAI

Spalio 28-29 dienomis Mont 
realy viešės Brooklyn© lietu
viai krepšininkai ir stalo teni 
sininkai, kurie čia turės varžy- 
binių susitikimų. Plačiau apie 
tai bus paskelbta vėliau.

RINKLIAVA PARAPIJŲ 
BAŽNYČIOSE

Vasario 16 gimnazijai trem
tyje numatoma lapkričio 2 d.

EKSKURSIJA Į KANADOS 
SOSTINĘ.

Kitą sekmadienį, spalio 19 
d., Liet. Akad. sambūris ruošia 
ekskursiją į Ottawą. Registra
cija vedama iki spalio 15 d. 
pas J. Dabkų, telef. DO 7422, 
įmokant 3,50 dol. kelionės iš-

IŠNUOMOJAMAS 4-rių kam 
barių, pirmame aukšte, butas, 
1152 Argyle Ave, Verdun, pas 
lietuvius. Telef. TR 8353. Tei 

rautis po 7 vai. vakaro.

IŠNUOMOJAMAS KAMBA
RYS, SL Laurent Blvd., prie 
Rachel turgavietės, vedusiems 
be vaikų arba dviems ponams, 
galima naudotis virtuve, vonia, 
šaldytuvu ir telefonu. Teirau
tis kasdien po 7 vai. vak. ir 
šeštadieni-sekmadienį visą die

ną, telef.: HA 3605.

Valdyba.
STIPENDI

KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBOS PILNA 
TIES SUSIRINKIMAS

laidoms padengti. Montrealio 
visuomenė nuoširdžiai kviečia
ma dalyvauti.

PRANEŠIMAS
JŲ REIKALU.

Lietuvių Akademinio Sambų 
KLCT prezidiumas rio Stipendijų ir Pašalpų Fon- 

dalyvauti vi- das artimoje ateityje numato 
skirstyti [pašalpas Montrealio 
universitetuose studijuojan
tiems lietuviams studentams. 
Suinteresuotieji prašomi paduo 
ti pareiškimą L Akademinio 
Sambūrio Valdybai c. o. Pet
ras Lukoševičius 440 Principal 
Rd. Boucherville, P. Q. ne vė
liau š. m. spalių mėn. 15 d.

Visuomenės aukos priima
mos ir pašalpas paskirsčius Sti ■ 
pendijų ir Pašalpų Fondo pa
pildymui. Aukas priima Juo
zas Dabkus 7017 Cartier Str. 
Telefonas DO 7422. Nepamirš 
kime paremti išeivijos studen
tų. L. Akademinis Sambūris.

PRIIMA Į DARBUS
Lėktuvų fabrikas Canadair 

priima į darbus specialistus — 
tekintojus, gręžėjus, formuoto
jus ir kt. Šiomis dienomis ten 
jstojo dirbti p. Jonelis, p. Ja- 
sėnas ir kt. Kas turi kokią spe 
cialybę, patartina ten jieškoti 
darbo.

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS

rinks AV parapijos 
nantį sekmadienį p. 
naitytė.

VAIKŲ KAUKIŲ
Spalio 19 d. 4 vai. po pietų 

Liet. Katalikių Moterų drau 
gija AV parapijos salėje ruošia 
vaikų kaukių balių.

LIET. AKADEMINIO 
SAMBŪRIO

stipendijų ir pašalpų fondui au
kojo : Dipl. inž. Naginionis 20 
doL, J. Zabieliauskas 10 dol.,

. . inž. Balsys 5 dol.
Rugp. 31 d. A V bažnyčioje su 
rinkta 61,80 et. Širdingai dė
kojame visiems 
kun. J. Kubiliui už rinkliavos 
pravedimą. S-rio V-ba.
PRISIDĖTI PRIE VASARIO ba apginant KLB-LOKą.

16 D. GIMNAZIJOS
Dipholze parėmimo, tenka su
tikti būreliui tautiečių, kurie 
nors nedidelėmis aukomis su
darytų galimybę tęsti mokslą 
bent vienam mokiniui.

Šiuo metu naujai sudaromam 
būreliui dar trūksta kelių gera 
darių tautiečių. Sutinką prisi
dėti malonėkite paskambinti p.
L. Giriniui WE 0619.

BALIUS

rėmėjams ir

ir
Ii

IR

Magdė Girnikai lankėsi pas p. 
p. Juknelius iš Sydney, N. Sc.

8

PASKAITA APIE 
PARTIJAS 

ketvirtadienį, spalio 
vai. vak. skautų būkle

De Bullion įvyks L. Akademi
nio sambūrio susirinkimas, ku

Šį 9
3703

d.,

Valdyba.

JIEŠKO DARBO
P. Maciulevičienė, kuri gali 

globoti, prižiūrėti ir slaugyti 
dienos metu vaikus. Yra ir

Atkelta iš 1 puslapio.
no un-to iškilmėse padarė Am 
basadorius Lipsky. Visų dėme 
sys buvo atkreiptas į V. Sidzi 
kausko kalbą, kurioje jis prašė 
atkreipti ypatingą dėmesį į 
Maskvos Konferenciją. Tai esą 
naujas Sovietų triukas, bandy
mas naujos „taikos“ atakos, 
kad tuo būdu užmigdytų tautų 
budrumą.

Nutarta kreiptis į amerikie
čius prašant juos daugiau ra
šyti laiškų Prezidento atsto
vams ir prašyti juos kelti de
portacijos, bei pavergtų tautų 
išlaisvinimo klausimus.

Iš lietuvių pusės konferenci 
joj dalyvavo be Min. P. Žadei- 
kio, dar V. Sidzikauskas, pata
rėjas J. Kajeckas, St. Žadeikis, 
prof. dr. D. Krivickas, prof. 
VI. Stanka, Balys Paramskas.

J. KARDELIO PASIAIŠKINIMAS.
Jūsų sąrašas. Ir kalba ėjo dėl 

-5:4, o kai buvo pasiūlytas at- 
. bulas santykis 4—5, pagaliau 

— 5 :5 su pirmosios puses pir
mininko balso persvara, prasi
dėjo Jūsų partijos tarpusaviai 
pasikalbėjimai ir Jūs nuspren
dėte su nieku nesiskaityti. Tai 
gi, ne aš stačiau klausimą par 
tiškai, bet Jūs. Aš vos pakvies 
tas į pasikalbėjimą, visų pirma 
pasakiau, kad aš jokios nei 
grupės, nei partijos, nei srovės 
neatstovauju ir esu tiktai eili 
nis Kr. Tarybos narys.

Pasikalbėjimas nebuvo pri-

Atkelta iš 2 puslapio.
daugiau teko ir kalbėti, ypač 
ginti KLCT nusistatymus, ar-

VILLE LASALLE LĖKTŲ 
VAS NUSILEIDO į SIAURĄ 

VIEŠKELĮ.
Spalio 4 d. rytą villelasalie- 

čiai turėjo nemažą staigmeną 
atradę prie aquaeducto kitoj 
pusėj tilto, vedančio iš 9—10 
gatvių kampo, nusileidusį ne
didelį dvivietį lėktuvą, pažymė 
tą civilinės aviacijos ženklais. 
Lėktuvas pagamintas iš aliumi 
nijaus ir impregnuoto šilko.

Pasiteiravus paaiškėjo, kad 
lakūnas, privatus asmuo, buvo 
paklydęs rūke ir pritrūkęs <J 
benzino turėjo nusileisti siau- u 
rame vieškely tarp kanalo iš X 
vienos pusės ir vielų tvoros iš z 
kitos pusės. Sakoma, kad tuo 9 
laiku vieškeliu važiavusio sunk o 
vežimio vairuotojas buvęs ne- J 
mažai išgąsdintas viršum jo > 
planiruojančio aeroplano. Bet į 
viskas pasibaigė laimingai. Lėk 
tuvas buvo nukeltas nuo vieš
kelio ant siauro kranto' einan
čio, pagal kanalą. Jis sutraukė 
nemažai žiūrovų iš pravažiuo
jančių automobilistų, kurie ste 
bejosi tokiu laimingu išvengi
mu katastrofos, kur niekas ne
buvo sužeistas, o lėktuvas net 
neįbrėžtas. J. P.

Toronte gyvenančių Kr, Ta 
rybos narių pasikalbėjimų ir 
pasiruošimo naudingumo aš ne 
ginčiju.

Nesuprantu, kodėl man prie 
kaištaujamas konstatavimas pa 
sitarimų dėl Kr. Valdybos 
darymo, jeigu pati „TŽ“ 
dakcija tą pripažįsta.

Keistai man primetama, 
aš statąs tą klausimą partiškai. 
Tai yra visiškai atvirkščia tam, vatus (apie tai niekas nebuvo 
ką aš esu konstatavęs ir ką ta- nei užsiminęs), apie jį žinojo 
me pasikalbėjime pareiškęs. Są visa Taryba. Ir su manim bu- 
rašą ne aš patiekiau, bet jis vo kalbamasi ne kaip su laik- 
buvo mums (ne man vienam) raštininku, bet kaip su Kr. Ta 
patiektas. Ir jis buvo sudary- rybos nariu. Aš ir pareiškimus 
tas 5 :4 principu, dėl ko ir sekė spaudoje padariau ne kaip laik- 
pasikalbėjimai. Pati redakcija raštininkas, bet kaip Kr. Tary- 
sako, kad niekas man nekliudė bos narys.
sudaryti sąrašo partiniu pag- Jeigu aš kame suklydau, 
rindu, bet aš gi tokio sąrašo kaip ir posėdžių aprašyme, ma 
pasikalbėjime dalyvavusiems loniai prašau pareikšti, — aš 
ir nesiūliau. Buvo svarstytas mielai atitaisysiu. J. K.

su
re-

esą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 RUSHOLME DRIVE, TORONTO 

(Įėjimas iš DUNDAS gatvės),
PRIIMA LIGONIUS IR GIMDYVES ŠIOKIADIE
NIAIS 2—4 ir 6,30—8 vai., arba pagal susitarimą

Telefonas LO 1794

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
I NAMUS PADĖS NUPIRKTI IR PARDUOTI E

J. MATULIONIS.
8G3, Bloor Str. West (netoli Ossington)

į Tel. K E—-9459, Toronto.
3 R. TESLIA Real Estate Broker. 7
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PIRMAS KANADOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Ateinantį šeštadienį ii sek- suomenei bus gera proga išgirs 
madienį, t. y. spalių 11—12 d. ti savų muzikų-instrumentalis- 
d. Toronte, Woodsworth Hou 
se (CCF namuose) 565 Jarvis 
St., įvyks pirmas Kanados lie- 

_i suva
žiavimas. Posėdžiai prasidės 
lygiai 10 vai. šeštadienio ryte.

Darbotvarkėje seka: Atida
rymas, Prezidiumo rinkimai. 
Sveikinimai, Laikinojo Centro 
Komiteto raportai, kuopų ir 
grupių atstovų pranešimai, Or
ganizacijos uždaviniai, Statuto 
svarstymas ir priėmimas, rezo 
iiucijos, Centrinių Organų rin
kimai, nebaigti reikalai.

Suvaižiavime dalyvaus bran
gus svečias iš JAV — buvęs 
Lietuvos Demokratinių Seimų 
narys drg. Kipras Bielinis. 
Svečias padarys pranešimus te
momis : 1 : Esamos padėties ver 
tinimas ir kova už Lietuvos iš 
laisvinimą, 2. Bendruomeninė 
lietuvių organizacija, 3. Mūsų 
uždaviniai emigracijoje.

Šeštadienį, spalių 11 d. 7 
vai. vakare, lietuvių namuose 
— Dundas ir Ossingtono g- 
vių kampe, įvyks suvažiavimo 
bankietas — vakarienė, kurio 
je kalbės drg. Kipras Bielinis 
ir CCF Ontario provincijos ly 
deris E. B. Jolliffe. Vakarienę 
ruošia patyrusios mūsų šeimi
ninkės : Alzbieta Frenzelienė, 
Ona Indrelienė, Lidija Novo- 
grodskienė ir eilė kitų. Pakvie 
timus į vakarienę galima iš 
anksto įsigyti pas socialdemo
kratus Toronte, Hamiltone ir 
Oakvillėje. Po vakarienės vyks 
pasilinksminimas ir šokiai.

Šis pirmas KLS suvažiavi
mas turėtų atkreipti didesnį 
mūsų draugų ir prijaučiančių
jų dėmesį, ypač gyvenančiųjų 
Toronte, kurie turi gerą pio- 
gą dalyvauti posėdžiuose ir 
sekti visą suvažiavimo eigą. Ra 
šant šias eilutes jau žinoma, 
kad į suvažiavimą savo delega
tus prisius montrealiečiai. Ti
kimasi turėti delegatų iš 
Windsoro, Wellando ir mazes 
nių apylinkių. Į suvažiavimą 
pakviesti svečiais, v. liaudinin
kų, KLCT ir pavieniai demo
kratinio nusistatymo tautie
čiai.

Tad į bendrą darbą — už di 
džiuosius mūsų Tautos ir So
cialdemokratijos idealus, kaup
kime ir konsoliduokime savo 
jėgas!

Laikinas Kanados Lietuvių 
Socialdemokratų C. 

Komitetas.
„TRIMITO” KONCERTAS

Nenuilstamai dirbdamas or
kestras „Trimitas“ vėl rengiasi dymas oru, didelis kiemas, ne- 
spalių 18 d koncertui Toronte, blogas rajonas Toronte. Tik 
Talkinikauja muz.-komp. S. du tūkstančius dol. grynais įmo 
Gailevičius, S. Kairys, J. Pe- 
čenis ir p. E. Kudabienė-Dau- 
guvietytė. Išpildyti „Faustą“ 
(ištraukomis) reikalauja ati
daus pasiruošimo. Toronto vi

tų atliktą darbą.
Yra gauta patogi salė (12 De 

nison Avė), kur po koncerto 
yra numatomi smagūs šokiai.

Linkėkime „Trimitui“ sėk
mės darbe! V. B.
ANGLŲ KALBOS KURSAI

Toronto mieste Šviet. komi
sija anglų kalbos kursus prade 
da spalio 6 d. 7,30 min. vaka- 
iro, 28 Heintzman (Dundas- 
-Keele), o Naujame Toronto 
spalio 7d., 7,30 min. vakaro, 
175 Street.

GRAŽIAI PASISEKĖ 
„LINKSMOJI NAŠLĖ“

Nedaugelis parengimų To
ronte susilaukė tokio pasiseki
mo, kaip „Pirmyn“ choro at
vežtoji iš Čikagos „Linksmoji 
našlė“. Eatono salė, talpinan
ti 1.200 asmenų, buvo perpildy 
ta ir apie 300 asmenų turėjo 
grįžti nuo salės durų namo, nes 
nebuvo nė vienos laisvos vie
tos.

Operetė turėjo gražų pasise 
kimą, ypač solistai, op. sol. A. 
Brazys, „našlė“ sol. O. Stepo 
navičienė, baletas, choras ir vi 
si jos nalyviai. Gražiai diriga 
vo K. Steponavičius, „Pir
myn“ choro vadovas, su choru 
lankęsis ir Lietuvoje. Jautrus 
muzikas, jis ir Lietuvoje „Pir
myn“ choro koncertais paliko 
neužmirštamų įspūdžių. To
kio pasisekimo akivaizdoje, ten 
ka pasveikinti Moterų Bend
ruomenės Toronto skyrių už 
puikią iniciatyvą it sėkmingą 
organizaciją. Kor.

TORONTE STEIGIAMAS 
LITUANISTIKOS 

INSTITUTAS.
Rugsėjo 4 d. buvo sušauk

tas lituanistų susirinkimas ap
tarti Lituanistikos Instituto 
steigimo reikalą.

Paaiškėjo, jog institutas tu 
retų apimti tris skyrius: vidų 
rinių mokyklų (gimnazijų), 
aukštesnio laipsnio seminarų ir 
liaud. universitetų plačia pras
me.

Sudaryta komisija paruošti 
Instituto statutą ir vidurinių 
mokyklų programas. Komisiją 
sudaro: Dr. M. Anysas, mok. 
Gečas ir Iz. Matusevičiūtė. Ruo 
šiamas Instituto statutas.

PIGIAI PARDUODAMAS 
NAMAS

Plytinis, dviejų aukštų, še
šių kambarių, parketas (kieto 
medžio grindys), baldai apšil

keti. Savininkas gali perleis
ti visą tuščią namą, bet kuriuo 
laiku. Kreiptis į Joną J. Juš- 
kaitį, 707 Dundas St. West, To 
ronto, Ont. Tel. EM. 6-4880..

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per
leidimo ir kitose transakcijoise. — Imigracijos, piliety
bės, paskolų parūpinimo, civilinės metrikacijos ir kiti 
reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio
pos informacijos.—Lietuvių interesus gina prityrę spe
cialistai, studijavę Amerikos ir Europos universitetuose.

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS J. JUŠKAITIS
907 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM. 6-4880.
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DĖMESIO!
Norintiems pirkti arba parduoti namus, krautuves, res- 
tauranus ir tt., mielai tarpininkauju. Nemokamai sutei
kiu įvairias informacijas, parūpinu tinkamomis sąlygo

mis paskolas.
namų pardavimui įvairiomis kainomis ir
lietuvių mėgstamuose rajonuose bei g-vėse.

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKELIS

TelE: WA 2646; WA 2647; WA 2648
R. TESLIA REAL ESTATE & INSURANCE BROKER
575 Queen Str. W. (prie Bathurst str. antras aukštas) 

TORONTO

Mes turime 
daugiausiai
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