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JAUKIU Šv. KALĖDŲ - LAIMINGU NAUJUJU 1950 METU
Betlejaus šviesa

Savaites apžvalga
Pasaulio dėmėsi šiuo metu
traukia Kinijos ivykiai. JAV ir
D. Britanijoje linkstama sutikti
su komunistu pergale ir del pre
kybiniu interesu galvojama
apie nauju viešpačiu pripaži
nimą. Bet yra ir priešingu bal
su. Taip JAV krašto apsaugos
sekretorius Johnson spaudžia
Valst. Dep., kad butu imtasi
priemonių komunistu ekspansi
jai sulaikyti. Londoniškis "Eco
nomist" pereitą savaitę sukri
tikavo visus pagrindinius ko
munistu pripažinimo argumen
tus. Jis nurodė/ kad Kinijos ko
munistai jau šiandien ruošia
si savo itaką plėsti i gretimus
kraštus. Gruodžio 1 d. pasibai
gusios kom. Azijos ir Australi
jos profesiniu sąjungų suvažia
vimo Pekinge nutarimai faktiš-

Išganytojo Užgimimas yra visos pasaulio istorijos ivykis. Tad
nenuostabu kodėl šis ivykis yra skaitomas naujosios eros pra
džia.. Kristaus atėjimas i pasauli reiškė visos žmonių gimines
tūkstantmetiniu lūkesiu ir svajonių išsipildymą: "Rasokite, dan
gus, iš aukštybių, ir tegu debesys išlyja teisu] i, tegu atsiveria
žeme ir teišželdo Gelbėtoją", — maldavo, akis pakėlusi i dangų,
žmonija pranašu lupomis.
Ką krikščionybe yra davusi Europos ir pasaulio tautoms per
tą nepilnu dvieju tūkstantmečiu laikotarpi, negalima butu sura
šyti nei i tuksiančius, nei i milijonus tomu, nes tai reikštu sura
šyti visus žmonijos laimėjimus, pasiektus dvasinėje srityje. Už
teko, kad viena kita krikščioniška tauta tik trumpam laikui kry
žių pakeitė ar tai kūjo ir piautuvo ar tai "hackenkreuzo" ženklu,
ir, štai, visas tas laikotarpis yra ne kas kita kaip tu tautu atkriti
mas i pati žemiausi barbariškumo ir žvėriškumo laipsni...
Vienok šiandien, kada klaiki dvasios neregyste ir tamsą anaip
tol neapsiriboja Kremliaus sienomis, bet, kaip ta juoda naktis,
pamažu užslenka ant Europos ir Azijos veido, atsiranda žmonių,
kurie Betlejaus Šviesos tarsi nemato ar matyti nenori: savo dva
sinei neregystei pateisinti jie yra išsigalvoję pasaką, esą, tikėji
mas ir mokslas — tai du niekaip nesuderinami dalykai. Ne vie
ŪKINES PERSPEKTYVOS
nas šitokiam teigimui ir patiki. Jeigu taip iš tikrųjų butu, tai patys
Ekonomistai pranašauja, kad
didžiausi pasaulio mokslininkai butu drauge ir patys didžiausi
1950 m. pirmasis pusmetis bu
bedieviai. Dabar ką gi mes matome? Kas tiki: mokyti žmones ar
siąs JAV prekybos ir viso ūki
nemokyti? — Štai atsakymas. 1. Tiki nemokyti žmones tie_
kurie jokiu mokslu nėra ėję, bet už tatai kuklus, paprasti, dori
nio gyvenimo klestėjimo laiko
būdami, dar nėra sugadinti ir dar nėra praradę sąžines «šyiesęs.
tarpiu. ,
t'
2. Tiki tikrai mokyti žmones, tikri mokslininkai, kurie tiesą yra
KANADOS PREMJERO ’ ‘
pažinę ir ja gyvena. 3. Netiki nedamokyti žmones, t.y. tie, kurie
REZIDENCIJA
mokslo yra šiek tiek ragavę, bet tikro mokslo pasaulio nei matę,
Lig šiol Kanados premjeras
nei pažinę. Bet šie žmones, mokyti ir nedamokyti, ir yra patys
pastovios rezidencijos neturėjo.
pavojingiausi. Ne kas kitas, o kaip tik jie ir yra patys didžiausi
Dar spalio menesi parlamentas
siauraprotybes skleidėjai bei dvasines neregystes platintojai žeir senatas padare nutarimą, kad
meje. Visiškai neaišku, kas tuos žmones yra įgaliojęs kalbėti
tokia rezidencija turi būti, kaip
mokslo ir religijos vardu, kada nei mokslas, nei religija netelpa,
kad yra visuose kraštuose.
i ju galvas? Juk norint kalbėti apie mokslą ir religiją ir ju tarTam yra parinkti ir rūmai Otpusivi santyki, reikia pažinti ir nusimanyti ir apie mokslą ir apie
tawoje Sussex gatvėje, kuriuo
religiją. Kaip mes žiūrėtume i žmogų, kurs imtųsi mums aiškinti,
se iki šiol gyveno Australijos
sakysime, mokslo ir meno santyki, nei apie mokslą nei apie
atstovas. Rūmai yra valsty
meną nieko nenusimanydamas? Gi religija yra daug sudėtin
bes nuosavybe. Australijos ats
gesnis reiškinys negu tas pats mokslas, menas, dorove, kultū
tovui teks išsikelti kitur. Šiam
ra, civilizacija, technika, nes jinai juk liečia pačius pagrindinius
nutarimui priešinasi tik vienas
ir drauge pačius didžiausius gyvenimo klausmus. Religija nėra
vienintelis senatorius iš konser
tai mokslas apie vieną kurią nors visatos reiškiniu sriti, kaip
vatorių. Pasak jo, turėdamas
antai: augmenis, gyvulius, atomus ir tt, bet tai yra viso gyveni
atskirą rezidenciją, premjeras
mo mokslas, tai yra mokslas ir menas gyventi; gyventi ir laimėti
turėsiąs per daug laiko skirti
ne tik žemišką, bet ir amžiną gyvenimą. Štai kodėl religija ne tik
reprezentacijai, o tai ji atitrauk
neprieštarauja mokslui, neprieštarauja protui, bet atvirkščiai:
sią nuo tiesioginio valstybinio
religija taip praplečia, taip patobulina musu proto vyzdi, kaip
darbo.
kad teleskopas ir mikroskopas praplečia, patobulina musu akiu
vyzdi. Kaip paprasto musu akiu vyzdžio neužtenka ižiureti vi
satos sąrangai, taip gamtines musu proto šviesos neužtenka
JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES NEPRIPAŽĮSTA TERRITORINIU PAKEITIMU RYTU EUROPOJE
suvokti ir perprasti, visai sudėtingai, dieviškai gyvenimo tvarkai:
JAV vyriausybe yra paruo mentą, prašydama aptarti, ko neso salų Graikijai yra pripa acceded".
antgamtine tikėjimo šviesa neišjungia ir nenaikina gamtines šusi raštą, kuris bus patiektas
kie teritoriniai pakeitimai Eu žįstami. JAV taip pat pripažisJAV nepripažįstami terito
proto šviesos, bet, atvirkščiai, ją pagilina, atbaigia, praplėsdama
81-jo kongreso antrajai sesijai, ropoje yra padaryti teisėtai ir ta Suomijos žemiu ir Karpatų
riniai pakeitimai dokumenmusu dvasios vyzdi iki begalybes. Štai kodėl patys didžiausi
susirinksiančiai 1950 m. sausio kokie neteisėtai. Valstybes de- Rusijos žemiu prijungimą prie
* te yra išvardinti:
musu amžiaus mokslo autoritetai, kaip Arthur Stanley Edding 2 d. Šiame dokumente Vals
kokie neteisėtai.
SSSR, nes pirmosios buvo pri
a. Užėmimas Lietuvos, Lat
ton, Max Planck, Bernhard Bavink, Robert Andrews Millikan,
tybes departamentas pareiškia,
Valstybes Departamentas jungtos taikos sutartimi, o ant
vijos ir Estijos;
garsus kosminiu spindulių atradėjas bei tyrinetojds, Vannevar kad nepripažįstąs nei Pabaltijo
atsake:
rosios specialia Čekoslovakijos
b. Užėmimas dalies RytBush ir kt. nuolankiai lenkia prieš Betlejaus Šviesą galvas, iš
nei Lenkijos rytiniu žemiu pri
1. Teisėtais yra laikomi ir JAV ir SSSR sutartimi.
prusiu ir Karaliaučiaus;
keldami fundamentally ir nelygstamą krikščionybės reikšmę
jungimo prie SSSR.
pripažįstami teritoriniai pakeiti
2. JAV nepripažįstančios te
C. Užėmimas buvusios Len
mokslui ir gyvenimui. "Mokslas mums reikalingas pažinti, o
Šis reikšmingas dokumentas mai, padaryt pagal JAV pri ritoriniu pakeitimu, padarytu be
kijos žemiu i vakarus
tikėjimas — gyventi", — pabrėžia Max Planck, vienas iš pačiu
atsirado gana pripuolamai. Ka pažįstamas taikos sutartis, rati ju žinios ir joms neprisidejus,
nuo 1939 m, buvusios
garsiausiu XX amžiaus fiziku. Savaime suprantama, kad pir
dangi pagal 1949 m. imigracini fikuotas JAV senato, t.y. pagal kaip dokumente angliškai sako
SSSR ir Lenkijos sienos.
miau reikia gyventi, norint ką nors pažinti, nes juk pažinimas yra
Įstatymą DP Įvažiavimui vizos taikos sutartis su Bulgarija, ma. "Teritories incorporated
Šis dokumentas naujo neattik viena musu gyvenimo dalis. Vadinasi, religija yra pirmesne
yra duodamos pagal tam tikrą Rumunija, Italija ir Suomija. into the USSR as a result of ša nieko, tačiau tai labai reikš
už mokslą. Tai turėdami galvoje,' Sir Arthur Stanley Eddington,
proporciją, tai JAV federaline Tuo budu Besarabijos ir Buko agreements to which the United mingas naujas seno JAV vy
pats žymiausias musu amžiaus astronomas, ir Robert Andrews
Displaced Persons Commission vinos prijungimas SSSR, Tran- States was not a party and to riausybes nusistatymo pakarto
Millikan ir yra priėję išvadą, kad netrukus turi prasidėti didelis
kreipėsi i Valstybes Departa silvanijos Rumunijai, Dodeka- which the United States has not jimas.
suartėjimas ir bendradarbiavimas tarp mokslininku, atstovau
--------- ------ >-------- -.---t,
jančiu gamtinę mokslo šviesą, iš vienos puses ir Bažnyčios, ats
tovaujančios ir skleidžiančios pasaulyje antgamtinę tikėjimo damas savo tautai ir žmonijai. Gi antgamtines, dieviškosios dainų melodijom, paslaptingesneni už Nemuno šalies šimtame
šviesą, iš antros puses. Štai kodėl Vannevar Bush, būdamas šviesos' gesintojai užsitarnaus ne šviefeuolio, bet: obskuranto, čiu giriu ošimą, retais nuostabiais drobių raštais, aki ir sielą
vienas iš vadovaujančiu mokslo gaivu JAV, neseniai, š.m. gruo tamsuolio vardą. Ir tatai bus taikoma tiek pavieniam žmogui, užburiančiom Čiurlionio sonatomis, o vienok juk visa tai plaukia
ir žiburiuoja pasauliui iš vieno ir to paties šaltinio: religiniu lietu
džio men. 5 d., žinomo Amerikos žurnalo "Life" skiltyse išspaus tiek ir visai tautai.
dino straipsni prieš musu amžiaus obskurantizmą, t.y. prieš
Lietuviu tautai nuo amžių yra svetima bedievybės bei netikė viu tautos dvasios gelmių ...
Tai štai kodėl lietuviu tauta bus didi, tai štai kodėl jos vardas
marksizmą, bolševizmą ir jo apaštalus, kaip Lysenko ar Bogo- jimo dvasia. Tegu ir kukli musu tėviškėlė: pakelei rymantys
molec. kuriems tikėjimas ir mokslas iai du nesuderinami daly kryžiai, prie variu svyruojantys beržai, kaip akys užmato — paliks istorijos lapuose neišdildomas ir nemirštamas, jeigu tik
lygumu, kalneliu, kloniu toliai, išvingiuoti mėlynais miškais, mes ryšimės musu tėviškės žiburiu šviesą, kurią iš gimtosios pa
kai.
Vakaru pasaulis bedievystes liga jau baigia persirgti: priar ežerais, upėmis, bet kokia skaidri, kokia spindulinga, kokia gaji stoges su savim išsinešem, ne gesinti savyje ir kituose, bet išne
tėjo laikas, kad inteligento, arba šviesuolio vardo bus vertas lietuvio siela, bakūžėj samanotoj ir po pilka sermegele per išti šioti, paskleisti ją po visą pasauli, vis gyvendami ir vis atsinau
tik tas, kas eis per pasauli vienoj rankoj užžiebęs gamtines švie- Į sus šimtmečius išsaugojusi lietuvybės dvasinius lobius, per išti jindami ta Didžia Negestama Šviesa, Kuri jau 20 šimtmečiu
sos, ty. mokslo, žiburį, antroj rankoj — antgamtines šviesos Ly. sus šimtmečius išlikusi atvira antgamtines šviesos amžiniesiems šviečia ir nušviečia visoms žemes tautoms ir visai žmonijai ke
Antanas Ramūnas.
tikėjimo, žiburį. vieną ir antrą šviesą plačiai dalindamas, skleis šaltiniams. Žavi pasauli lietuvio siela, prabylanti ilgesingom lius: BETLEJAUS ŠVIESA,

kai yra ,Tol. Rytu kominformo įkūrimas, tad ramybes vil
tys neturi pagrindo. Apie vadi
titoizmą taip pat negali būti
kalbos. Vakariečiu apleistose
pozicijose komunistai, operuos
400 milijonu mase.
Generalissimus Chiang Kaishekas, vos išvengęs atentato,
persikėle i Formozos salą, kur
iš seno buvo jo 300.000 armija;,
tačiau ir ten jo pozicijos nestip
rios, ir ten reiškiasi stiprus kom.
sąjūdis. Vienas didžiausiu JAV
savaitraštis "Life" perspėja vy->
riausybę, kad darytu kokiu
žygiu apsaugoti nuo kom. nors
tą salą, tačiau vargu ar begalirma ko laukti.
Pereitos savaites didžiausia
sensacija buvo buv. Bulgarijos
kom. partijos CK pirmininke
Kostovo teisme atsisakymas
parodymu, kuriuos buvo -davęs
per tardymą. Tai nustebino ne
tik teisėjus, bet ir visą pasauli/
nes- bolševikiniu teismu prak
tikoje tokie atsitikimai labai reti.
Jis buvo nu’.GistaSj^akCTti,
kaltinimu riepatyeigę’ io
bendrininkai —-■ nubausti kalėji- mu. Kad išsaugotu bolševikinio,
teismo "neklaidingumo" vardą**
buvo paskelbta, kad prieš pa
kariamas jis visdelto prisipa
žinęs.
Eilinio "apsivalymo" rezulta
tas yra pasiuntimas "gydytis“
i rusu karišką ligoninę buv. Ry
to Vokietijos kanclerio Grote-wohl, to paties,’kuris 1948 m.
socialistu partiją suVede su ko>munistais i vieną ’'Einheits"
partiją. Savo rolę atlikęs, dar
įtariamas titoizmu, Grotewohl
iš skelbiamojo gripo vargu ar:
"bepasveiks".
Didelio susidomėjimo taip pat'
buvo sukėlęs pereitą savaitę
Londone vykęs 53 kraštu darbo
uniju atstovu suvažiavimas,
ikuręs pastovią organizaciją IC7
FTV — International Confedė-ration of Tree Trade Uninons, —
kuri bus aiškiai-antikomunisti
ne tarptautine darbininku orga
nizacija. Suvažiavimas užak
centavo, kad ekonomine ir ūki
ne demokratijos yra neatskiriamos. Organizacijos C būstine-'
bus Briųsselyje, o gen. sekreto
rių- iprjnktas olandas Oldenbrock. Ji užsimojusi aktyviai
kovoti su komunistiniu interna
cionalu, suvedžiojančiu darbi
ninkus.
Šventųjų metu pasiruošimai
piligrimauti i šv. Žemę, • sutam
pa su labai1 neaiškia padėtimi
Polestinoje. JTO pilnatis 38 bal
sais' prieš 14, 7 susilaikius, nu
tarė Jeruzolimą sutarptautinti.
Betgi Izraelio užsieniu reik, ministėris tuoJaufe pareiškė/ kad
Izraelis niekad niekam ’ savo
širdies —• JerilzOlinio —‘ neati
duos'. Naujamiesti Jeruzolimos valdančio Jordano užs. r. min.
paskelbė, kad Jordanas gins
savo "teisėtus reikalavimus". O
ką darys JTO? Ar nebuvo tei
sus JAV ir Britu atstovai JTO.'
kurie balsavo prieš intemacionalizavimą, pareikšdaml, kad
tokio nutarimo vistiėk nepasi
seks Įgyvendinti?'
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Plačiam bare
Išeiviu gyvenime deginančiai aktualiu problemų daug dau
giau negu gyvenime tautiečiu, gyvenančiu savame krašte, savo
tėvu žemeje. Išeiviai turi daug daugiau ir grynai praktiškųjų,
asmeniškųjų ir visuomeniniu bei tautiniu problemų. Tinkamas
šilu problemų pastatymas bei tinkamas sprendimas ir nedidelėm
qrapem išeiviu laiduoja gerą ateiti, tautai garantuoja nuo jos
organizmo atskirtųjų daliu gyvastingumą, ju gyvesni pasireiš
kimą ir naudą visos tautos reikalui.
Palyginus jauna, dar ne šimto metu neturinti, lietuviškoji išei
vija, deja, atsparumu negali pasigirti. Kaip norma, jos trečioji
karta Įsiautąja, pasiduoda aplinkos veikimui ir nuo tautos ka
mieno nutolsta. Tai liūdnas reiškinys. O pagrindine priežastis
beabejo yra ta, kad dažnas lietuvis išeivis, ateidamas i naują
kraštą, nebuvo pakankamai sąmoningas, neatsineše vientisos
dvasios, čia nebuvo, kas pagelbėtų jam išlaikyti amžių sufor
muotą lietuviškojo tipo asmenybę, išryškinti lietuviškąsias ver
tybes bei lietuviškuosius bruožus. Svetur lietuvis išeivis ne
įvertino savęs, bei savųjų tautiniu vertybių, nesuprato galis di
džiuotis jomis ir lenke galvą prieš kitoniškas gyvenimo formas,
stengėsi jas kuo greičiau pasisavinti.
Lietuviu tauta nuo 19 amž. pabaigos pergyveno dvasinę krizę.
Lietuviškoji dvasia buvo suskaldyta beatodairiškos kritikos se
nųjų tautos tradicijų. Viską neigianti nihilistine srove, dar ir
dabar nesusigaudanti, ko nori ir ko siekia, sužalojo tautos dvasią,
apardė jos veidą, bet nedave jokios pozityvios atramos. Visai
vienišas arba kad ir gyvenąs kiek didesniame būrelyje savu
tautiečiu, tokios apardytos dvasintos išeivis savo viduje neberadą gaivinančios jėgos šaltiniu, nesijautė turis savu brangintinu
vertybių ir laipsniškai linko susilieti su vyraujančia aplinka.
■ "Tėviškės Žiburiai" nori stoti pilnutinio lietuviškumo sargybon, nori’gaivinti pilnutinę lietu viską dvasią, suformuotą amžių
kely, nori gaivinti ir palaikyti visas lietuviškąsias tradicijas bei
papročius, puoseleti lietuviškąją kultūrą, skleisti lietuviškuju
lauku'gaivinančiojo vėjelio dvelkimą, šviesti daugybe šviesu,
švieseliu, žiburiu žiburėliu, kurie spindi tėviškės pastogėje ir
* žydriuoju jos dangumi.
po
Veikiamas rytu Europoje perilgai užsitęsusios pozityvistines
'•UiiIistin.es dvasios, patekęs i klystkelius, neretas lietuvis šianprisipažinti prie esŪiinio lietuviškojo bruožo —
religingumo ir katalikiškumo. Dažnai net didelis patriotas ne
jaučia tuo budu žalojąs pilnutini lietuviškumą. Juk religines,
katalikiškos nuotaikos, yra neatsiejamas lietuviškojo charakterio
bruožas; nuo amžių buvęs vienas iš pagrindiniu veiksniu tautos
gyvenime. * Lietuvio dvasią gaubiąs katalikiškumas visais sun
kiausiais tautos gyvenimo momentais yra buvęs ir tebera tik
riausias pajėgumo šaltinis ir atsparumo laidas. Ir niekad lietu
vis nėra Tiek lietuviškas, kaip gaubiamas religines nuotaikos.
Katalikybe ir jos amžiais išdirbtos gyvenimo formos lietuviui yra
būdingiausios. Su ja yra susijęs visas lietuvio gyvenimas. Lie
tuvoje beveik nerastum plačiau paplitusio papročio ar kokios
apeigos,-kuri vienu ar kitu budu nebutu surišta su religija. Lie
tuvio niekta tide nejaudina, kaip jo tikėjimo įžeidimas. Ginda
mas tikėjimą lietuvis gynė savo tautą, o gindamas tautą gynė
tikėjimą. Tai mums rodo pavyzdys sunkią maldaknygių naštą
tempiančio knygnešio, bažnyčią ginančio Kražių skerdynių karš
tuolio arba ir nūdienio Lietuvos žaliųjų giriu kovotojo, kryžiaus
ženklu prašančio Aukščiausiojo globos ir stiprybes. Ir kasdie
nybėje lietuvyje niekad taip nesireiškia pilnutine lietuviška
dvasia, kaip tada, kai suklupęs prieš altorių gieda "Pulkim ant
keliu" ar kitą kurią religinę giesmę; kaip tada, kai išeidamas i
lauku darbus meta žvilgsvnši i pavartes kryžiaus Rūpintojėli ar
Nukryžiuotąjį; kaip tada, kai sekmadienio popietę, apžiūrėdamas
derliu, dėkodamas Kurejui ir prašydamas sėkmingos pinties,
kalba poterius.
Kokia jėga lietuvyje reiškiasi religinis momentas, kaip jam
patrauklus yra religinio bei bažnytinio gyvenimo papročiai, pa
stebėjo net religijos priešai.' Juk net Lietuvos laisvamaniu patriarchasir organizatorius J. Šliupas, vedamas patriotizmo, pats rū
pinosi lietuviškuju parapijų organizavimu ir bažnyčių statymu
JAV. Ir kas šiandien galėtu sakyti, kad Šliupas tada klydo?
Ar bažnyčia ten nėra visas tenykščio lietuviškojo gyvenimo
centras? Ištikruju lietuviui nėra kitos tokios stiprios atramos pa
saulio platybėse, kaip jo iš tėvynės išsineštoji nesužalota lietu
višką katalikiška dvasia. Atsisakęs tėvu dvasios, ju gyvenimo
formų, papročiu bei tradicijų, lietuvis nebebus lietuvis. Kuo gi
jis tada skirsis nuo kitu? Nejau vien kalba?' Ją juk ir nelietu
vis gedi išmokti. Bet nelietuvis niekad neigys pilnos lietuviškos
dvasios, neigys lietuviškojo charakterio. Ko kitatautis neigys,
to lietuvis ir norėdamas ilgai neatsikratys. Norėdamas pasirodyti
tarytum modemiškas, neigdamas tėvu religiją ir papročius, lie
tuvis tik save sukarikatūrina, bet amžiais suformuotuju tautiniu
bruožu nepajėgia atsikratyti. Net pačiam jam nepastebint, lie
tuvyje lieka religingumo dvasios ir tada, kai jis net kovoja
prieš ją.
"Tėviškės Žiburiai" dėlto laikosi nusistatymo, kad išeiviu lietu
viu gyvenimas turi būti tvarkomas ir organizuojamas nepamirš
tant šią pagrindinio veiksnio, visada jam skiriant tikamą vietą
ir vaidmenį. Tai nebus pastoracijos reikalams skiriamas reli
ginis laikraštis, bet lietuviu kataliku laikraštis. Jei lietuviu iš
eiviu tarpe nesirodytu tendencijos žaloti pilnutini lietuviškumą
paneigiant katalikiškąjį ’bruožą, "Tėviškės Žiburiams" ne ner&iketu savo katalikiško nusistatymo akcentuoti, nes jo noras
yra tam auti savo tautai bei tautiečiams išeiviams. Dabartinėse
sąlygose -tą tenka užakcentuoti. Kitaip butu nesuprantamas
ne laikraščio pasirodymas. Išeivijoje yra pakankamai laik-

KAS DEDASI KINIJOJE
Kinjia yra didelis ir senas"
kraštas. Senais laikais ir vidur
amžiais ji turėjo ankštą kultūrą,
kurios palaikais dar dabar te
begyvenama. Ilgus šimtmečius
išbuvusi imperija, nuo 1912 m.
ji virto respublika. Kinijos stip
rybe yra didelis gyventoju
kiekis, o silpnybe — jos didelis
plotas. Dabartiniu metu Kinija
turi apie 470 mil. gyventoju ir
virš 4 mil. kvadratiniu myliu
plotą. Taigi, apie pusę mil. kv
myliu daigiau už Jungtines
Valstybes su visomis jai pri
klausomomis teritorijomis.
Kaipo turtingas kraštas, ji
trauke i save Europos koloni
zatorių dėmėsi, ir XIX amžiuje
čia pridygo visokiu užsienie
tišku koncesijų, kurios naudojo
kinu gamtos gerybes pačios
Kinijos ir savo naudai. I tai su
pavydu žiurėjo japonai, purto
ruošėsi išstumti iš Kinijos euro
piečius ir patys ten įsiviešpa
tauti. Ju šūkis buvo: Azija azi
jatams.
Kadangi Kinijoje paskutiniais
laikais niekados nebuvo tvar
kos, nei tvirtos valdžios, ir vis
vyko tarpusaiai karai tarp Pie
tų ir Šiaurės provincijų, tai ja
ponus tas sugundė pradėti Ki
nijos nukariavimą. (1937 m.).
Griuvus Japonijai, karas Kini
joje nesiliove: Sovietu Rusijos
palaikomi, eme kilti Kinijos rau
donieji, kurie žingsnis po žings
nio stūmė Tautinę Kinijos ka
riuomenę su jos vyriausybe i
pietus ir šiuo, metu užvaldė jau
beveik visą Kiniją. Šių metu
spalio men. buvo oficialiai pa
skelbta "Kinijos Liaudies Res
publika" — komunistine res
publika.
Raudonieji savo valdžioje
jau turi arti 400 milijojnu gyven
toju. Jie eina i tautą su taikos
Šukiu. Tai labai viliojantis šū
kis, nes kinai tos taikos neturi
jau visas ketvirtadalis šimtme
čio ir neapsakomai jos -pasiil
gę. Antras pažadas — beže
miams suteikti žemes. Tai irgi
neapsakomai viliojantis paža
das visada alkanam žmogui.
Tai lygiai tie patys pažadai, ku
riais rusu bolševikai viliojo ka
ro išvargintą rusu kareivi ir že
mes ištroškusi bežemi. Kinu
tautinei ambicijai pažadinti
apyvarton paleistas dar vienas
šūkis: Kinija kiniečiams. Tai
komunistu metodas kuo grei
čiausiai išstumti visus nemėgia
mus užsieniečius, geriau pasa
kius, vakaru bloko šalininkus,
kad tuojau galėtu apsitverti ge
ležine uždanga.
Gimsta nauja Kinija. Rau
dona Kinija. Valstybe su ne
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paprastai dideliu žmonių ištek
lium, su pigia darbo jėga, nuo
seno pripratusi skursti ir pus
badžiu gyventi. Ta visa didžiu
le žmonių mase šiandien yra
kariu valdoma. Komunistine
vyriausybe ypatingai išlaikyti
rūpinasi kariu discipliną ir pa
kelti ju autoritetą. Nuo karo
lauko atliekami kareiviai yra
Įpareigojami padėti kaimie
čiams lauku darbuose ir patyp,
kur tik gali, turi auginti mais
tą. Tai yra noras parodyti kai
miečiui, kad kareivis, kuris pir
miau buvo piešimo simbolis,
dabar yra jo draugas.

Ir tas naujai gimstantis kai
miečio draugas tuojau virs
nauju enkavedistu. Auga prole
tariato diktatūra. Ji bus tokia
pat negailestinga ir žiauri, kaip
rusiškoji bolševikine diktatūra,
nes režisoriai gi atvežti iš Mas
kvos. Ju pats vyriausias, sako,
esąs pats Molotovas.

kinu patrijotai ir kad kalami I
vergijos pančiai, vakariečiams j
tai nerupi.
Pinigas yra galingas, — tai
Diena po dienos laukiama pasirodant "Tėviškės Žiburiu" —
tiesa. Bet taip pat tiesa, kad jis
antrojo Kanados lietuviu laikraščio, kuris atsistos šalia "Nepri
yra aklas. Lygiai akli vakarai,
klausomos Lietuvos".
kurie dar nesuskaito, kad Ki
Šia proga, tebus man leista pasveikinti šio sumanymo vyk
nija pasaulio bolševikijai duos
dytojus leidėjus, redakcini kolektyvą ir vyriausioji redaktorių.
apie šimtą milijonu kareiviu,
Palinkėti jiems noriu: glaudaus bendradarbiavimo tarpusavy
— žmonių, kurie kareiviavimą
ir su lietuviškąją visuomene; atviros minties ir tolerancijos, o pa
laiko savo amatu ir ji atlieka
sisekimas pats gims ir augs.
visai gerai. Vakariečiai akli, jei
Ne vieną tenka išgirsti tvirtinant, jog galėję ar turėję kol kas,
jie nemato, kad Maskva ten
užtekti
Kanados lietuviams ir vieno laikraščio, kad dviems bus
yra sutelkusi visą savo dėmė
si ir iš savo nagu naujo grobio sunku išsilaikyti. Daleiskim, kad galėjo užtekti, bet ką daryti
pigiai nepaleis. Titui Kinijoje tokiu atveju, kada dauguma skaitytoju nustoja pasitikėjimo, to
vietos nebus, nes jam bus nu vieno laikraščio reiškiamomis mintimis? Kada vienaip rašoma
kirstą galva /anksčiau, negu ar sakoma, o kitaip daroma? Kada garsinamos visiems
"atidarytos durys", o i jas pasibeldus, per užpakalines duris
ji spės pakilti.
patenki
tiesiai i gurbą. Ką brangus broliai ir seses lietuviai tada
Bepigu tad Maskvai dabar
atleisti vadeles Europoje ir net daryt?! Aišku, kad reikia ieškoti išeities, o kad patenkinti čia
pamojuoti alyvos šakele, kai Kanadoje, daugumoje naujai suvažiavusius lietuvius, ta pras
ji deda leteną ant baisiai dide me, kad jie galėtu pasirinkti sau artimesnę širdžiai spaudą, kad
lio parblokšto milžino, kurio ju dvasia sutaptu su tuo, kas spaudoje dedama, kad jie ne tik
raudonas šešėlis nusidrieks jaustu pasitenkinimo, bet kartu, kad ir išeivijoje gyvendami,
jaustu lietuvišką auklėjimą, lietuvybės palaikymą, jos ugdymą
toli i kaimynu daržus.
—
tam reikia platesnes spaudos, o tos erdves pasiekimui, rei
Raudonoji armija auga. Au
ga i pasakiškai didelius skai kalingas antras laikraštis. Jam gimti laikas, atrodo, visai pri
čius. Išaugs ir ginklu kalves, brendęs.

Antrojo laikraščio orota

nes geležies ir plieno ir vergu
Vakarai, ypač Amerika, kuri nepritruks. Kremliaus bokštu
yra atsakinga už pasaulio liki paūksmėje ju jau yra aštuoni
mą, nedveriino Kinijos reikš šimtai milijonu, — visas treč
mes. Jie vis save ramino, kad dalis žmonijos. Juose visuose
Kinijos nacionalistai nėra de Maskva diegia neapykantą
mokratai, taigi neverti paramos. likusiam pasauliui. Pasauliui,
Jie dar ir dabar tebesiguodžia kuri reikia sunaikinti. Sunai
mintimi, kad Kinijos komunis kinti, nes bolševikas nori tik
tai bus savarankiškesni ir kad vienas viešpatauti. Ir Kremliaus,
ryšiai su Maskvą yra gana pa valdovams vien apie tai pa
laidi. Jie tiki, kad Kinijoje išaugs galvojus jau iš džiaugsmo
naujas Tito. Del to gatavi jau svaigsta galva.
šiandien tiesti komunistinei Ki
Kinijos praradimas yra bai
nijai ranką, pripažfiinti naują dus smūgis pasaulio demokrati
jojs valdžią, kad tik kaip nors jai, žmonijos laisvei ir visai va
išgelbėjus idetus ten pinigus. karu civilizacijai.
P. Klevinis.
O kad ten yra ir bus žudomi
~~~~~~~~~~~~~ -—.

Amerika ir Sibiras
Amerika lietuviu tautai se
niai žinoma. Dar caro laikais
lietuviai bėgdavo i Amerika
arba patekdavo i Sibirą. Da
bar muši mta vėl genama i
Sib&ą, o p atsegusieji ‘daugiaūsia susitelkia Amerikoje.
Amerika ir Sibiras ne tiktai
mums, lietuviams, bet ir dau
gumai kitu tautu yra laisves
ir vergijos simboliai. Kai tik
užgriuvo kurią šąli Sibiro mas
koliai, užgula ir vergija, isigali
badadvesis ir žmogaus prie
vartavimas. Žmones patenka
po pjautuvu ir kuju. Amerika,
priešingai, ateina nešdama
laisve ir išsivadavimą, kaip
buvo per abudu praėjusius
karus. Ji pakelia prispaustą
žmogų ir padeda tautoms atsi
kurti sugriautą gyvenimą.
Amerika, tiesa, nėra "sukū
rus! kokio rojaus ar dieviškojo
sodo žemeje", kaip atvirai sa
ko Stephan Benet, vienas iš žy
miųjų Amerikos rašytoju, pasi
miręs prieš keletą metu. Jis

raščiu, bet, deja, ne visi jie yra pilnutinio-lietuviškumo sargybo
je, ne visi pakankamai įvertina katalikiškoji lietuviškos kultūros
pobūdi, ne visi pakankamai vertina katalikiškas visuomeninio
šeimyninio ir asmeninio gyvenimo formas. "Tėviškės Žiburiu"
nusistatymas yra, kad jos yra saugotinos visomis jėgomis, nes
tai musu savaimingo gyvenimo ir tautinio išlikimo laidas. Ka
talikiškumas yra neatskiriamas lietuviškojo charakterio bruo
žas, kuris amžiais saistė visas tautos gyvenimo formas ir papro
čius. Tai yra tiesa, kurios irodineti nereikia. Ir."T. Žiburiams" ši
to nereikes. Del to, deklaravę savąji nusistatymą pradedami dar
bą "TŽ" toliau imsis visu aktualiu problemų, kokias iškelia lietu
viu išeiviu ir lietuviu tautos dabar pergyvenamas momentas.
Jungdamiesi i bendrą kovą del tautos teisiu' del gimtojo krašto
laisves, rūpindamiesi lietuviu išeiviu visuomeniniu, kulturiniu
ir asmeniniu praktiškuoju gyvenimu, "Tėviškės Žiburiai" ypatin
go dėmesio kreips i lietuviškuju gyvenimo formų, lietuviškuju
papročiu bei tradicijų išlaikymą, lietuviškos kultūros puoselėji
mą, o kartu bus ryšininkas ir cementuotojas lietuviu išeiviu
bendruomenes. Šiam pastarajam reikalui yra įvedamas platus
informacinis skyrius ne tik iš Kanados, bet taip pat ir iš viso
pasaulio lietuviu gyvenimo. Tam organizuojamas platus ben
dradarbiu tinklas. Mes kviečiame tad visus dorus lietuvius jung
tis i bendrą darbą ir nuoširdžiai talkininkauti straipsniais, na
grinėjančiais principinius, kultūros ir praktiškojo gyvenimo plau
simus, o taip pat korespondencijomis ir žinutėmis iš viso pasau
lio kampeliu lietuviu gyvenimo. Bendromis jėgomis ir pastan
gomis "Tėviškės Žiburius" padarysime mielu, visu laukiamu
svečiu, kiekvienam teikiančiu tėviškės gaivinančios dvasios, taip
reikalingos ir išsiilgtos išeiviu, gyvenančiu moderniškojo gyve
nimo ivairumoje, veikiamu jo svaiginančio tempo, varginamu
kasdieniškųjų rūpesčiu.
Išeiviu gyvenimas dvasiškai vyksta tyruose, kepinamas sau
les, iššaukiančios brangios tėviškės dvasios troškuli. Prie gai
vinančiojo gyvybes vandens sroves kaskime šulini bendromis
telktinemis jėgomis. Atsigaivinę ir atsikratę nuovargio paju
sime, kad ne veltui dirbta ir vargta.

teisingai nurodo, kad Amerika
neišlaisvina žmogaus nuo vi
su rūpesčiu ir neapsaugo jo nuo
nedėlios. Yra joje vargo ir sun
kumu, bet tai neslepiama ii
taisoma. Amerikoje ir netikima,
kad žmones galėtu žemeje rojų
turėti.
* .*
Yra kitas kraštas, kuris ku
ria "žemes rojų" — tai sibirine
Rusija. Tas didžiausias pagy
ru puodas, kokio svietas neži
nojo, giriasi savo tobula san
tvarka ir visokiu gerybių ap
stumu. Iš tikrųjų, Sibiro vieš
pačiai patiekia žmonėms "vi
sokio gerto", daugiausia vargo
ir priespaudos, mažiausia duo
nos ir laisves. Rusijos gyveni
mas skurdus ir šaltas kaip pati
Sibiro taiga.
Amerika ir Rusija, du kai
mynai prie Šiaurės ašigalio,
sudaro ir du priešingus gyve
nimo polius, nes kiekvienas iš
ju kitaip vertina žmogų. Ame
rika ima žmogų toki, koks jis
yra: nemėgstanti prievartos,
gimusi laisvai spręsti ir sava
rankiškai veikti. Ta laisva
ąmogaus iniciatyva ir padeda
jam geriau žemeje įsikurti. Iš
Amerikos ji padare vadinamojo
"aukso šąli" arba kraštą, kuris
traukte pritraukia žmones. Imi
grantams yra kvotos, kad per
daug neivažiuotu.
Rusija ai turi rūpesčio, kad
ios "roius"" neliktu tuščias. At
keltu tiktai vartus ir minios žmo
nių išsibeaiotu: nieko nereikėtų
varyti iš Sibiro rojaus". Taip
vra dėlto, kad katorgine tvar
ka atėmė bet kokią žmogui
laisve. Rusijoie žmogus ne
gali. pakrutėti kitaip, kaip iam
isckvta. Bolševikai n»rša žmo
nėms tiktai vieną laisve: pa
tams lvsti i iu raudona būda.
Kas užsinori išlysti, tai išlenda
imi be galvos, jei nespėja iš

Kaip sena kanadiete lietuve, norėčiau atkreipti dėmėsi gerb.
"TŽ" redakcijos ir busimuju bendradarbiu bei korespondentu
i vieną, naujai atvykusiu lietuviu sąvoką, kuri pakartotinai lietu
viu spaudoje buvo ir gal dar bus reiškiama. Būtent: kad ne
šiaučiams ir kriaušiams spaudoje ar visuomeniniuose reika
luose savo mintis reikšti; tą esą reikia palikti diplomuotiems
žurnalistams ir kitokiems profesionalams.
Ši mintis ne tik klaidinga, bet galėtu virsti ir labai žalinga.
Žalinga lietuvybės išeivijoje išlaikymui ir pačiai kovai už Lie
tuvos nepriklausomybę. Panašiu minčių reiškėjams reiktu at
siminti,” kad mes visi ne laisvoje Lietuvoje randames, bet išblaš
kyti tūkstančiu myliu plotuose, tarytum diegeliai sukaišioti kur
ne kur tankiuose ir svetimuose miškuose, ar nendrele neišma
tuojamuose tyruose, vėjo linguojama ar saules kepinama. Ir
kas su tais daigeliais ir su ta nendre atsitiktu, jeigu jie atsisakytu
kovoti prieš tas kliūtis ir už savo išsilaikymą? Jie išnyktu. Iš
nyktu ir lietuviai, patekę svetimon šalin ir visiškai skiriingon kulturon, jeigu jie apsidairę ir neradę diplomuotu žurnalistu ir kito
kiu profesionalu, numotu ranka sakydami: Eh, nėra čia išmoks
lintu žmonių, o ką čia man šiaučiui, kriaušiui ar kaimo bernui
pradėti... tegu buna kaip yra...
Taip, mieli broliai dipukai, šiandien jus atvykę Kanadon ir
patekę didesnėn ar mažesnen lietuviu kolonijon, ne tik galite su
sikalbėti, dažnai gražia lietuviu kalba, bet jus randate lietuviš
kas parapijas, daug draugijų ir nepalaužtą lietuvišką dvasią.
Ir už tai turėtumėt būti dėkingi ne kam kitam kaip tiems šiau
čiams, kriaušiams, kaimo ūkininkaičiams ir bernams, o neretai
ir kitokiems amatininkams, nes prieš 25 metus i Kanadą beveik
išimtina? tik tokie imigravo.
Taigi, mums reikia ne skirstytis i profesijas ar nurodyneti, kas
kam dera veikti, bet šaukti bendrai visus, broliai ir seses, i darbą,
i talką už Lietuvos laisvę ir už lietuvybės išlaikymą išeivijoje!
Taip kaip mirtis lygiai skina visus iš gyvenimo, ar tai butu
karalius ar ubagas — taip tautos idealai vienodai brangus vi
siems ir mokekim bendrai už juos kovoti!
Maria F. Yokubyniene.

šokti per langą.
Prievartaujamas žmogus vi
sada nuvedamas i katorgą ar
ba "Sibirą", kuris gali būti ir
ne už Uralo. "Sibiras" esti vi
sur, kur žmogus žmogų kaip
gyvuli pavergia. Tuo tarpu
laisvas žmogus sau susikuria
"Ameriką", kuri gali būti bet
kurioje žemes vietoje. "Amerika"bus ta šalis, kur žmogus
gales visai laisvai savo gyve
nimą tvarkyti ir kitiems ne
kenkti.
Kai mes buvome nepriklau
somi ir musu šalis buvo vadi
nama "Mažąja Amerika". Va
dino ją tuo vardu ne kas kitas,
o žmones atėję iš Sibiro ir su
trypę visą musu darba ir lais
vę. Bolševikai pagiežiai ne
kentė Lietuvoje viso, kas tik
tai primine jiems laisvę ir ge
resni gyvenimą, kas užminė
jiems Ameriką. Amerikos jie
nekente ir nekenčia visu savo
išiutimu, nors uždusę ją veja
si ir pasivyti negali. Ju pagieža
nukreipta ne tiek i Amerikos
medžiagines ir dvasines aervbes, kuriu jie neturi, kiek i pa
čia gyvenimo tvarką.
Laisvo gyvenimo pranašu-.

mas prieš vergiją duria i opiau
sią bolševikams vietą. Visos ju
išpustos iliuzijos kad žmones
galima padaryti laimingus
prievarta, supliuško kaip muilo
burbulai. Antai, valdydami ke
lis kartus didesni plotą negu
JAV, turėdami ne mažiau gam
tos Turtu įr milijonus ver
*gu,
vergdami nuolat kitus kraštus,
bolševikai vis dėlto negali sa
vo žmonių nei gerai aprengti,
nei pavalgydinti nei laimingais
padaryti. Komunistinis "rojus",
kaip neramstomas, vis atrodo
žemes pragaru, o del planuoja
mojo kolektyvinio ūkio vis ne
simato šviesesnes dienos. So
vietu Rusijoje visos dienos per
visus 32 metus vis tokios pa
čios ašarotos, kruvinos, nykios
ir alkanos. "Tarybiniam" žmo
gui, valdomam lazdelines ko
munistu tvarkos, telieka vis
guostis, kad kada nors bus ge
riau, kada nors — kai bus su
niokotas ir likęs dar laisvas pa
saulis. Sibiro vergija graso vi
siems. net ir tiems, kurie šian
dien džiaugiasi Amerikos lais
ve, jei skubiai nebus imtasi
laisvinti visi, kurie jau Sibire
kenčia.
S. Suž.

Kanados Lietuviu Katalikių Moterų Sąjungos

nares,
skyrių valdybas ir
Dvasios Vadus

sveikiname Kristaus Gimimo Šventeie ir Naujuose Metuose.
Linkime laimes asmeniniame Jusu gyvenime, sėkmingos veiklos vykdant Sąjun
gos udavinius ir įgyvendinant lietuviu moterų tarpe musu šūki TIESĄ ir MEILE.
Kanados Lietuviu Katalikių

Moterų Sąjungos ....

Centro Valdyba.
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bendras tikslas — iškovoti lais- * Mums reiketu įsigyti savo nd- Valstybėse yra žymiu musu
vę musu pavergtajam Tėvynei. mus, kur koncentruotųsi musu mokslo pajėgu, garsiu artintu,
Kiekvienas lietuvis, kur tik pa kultūrinis ir ekonominis- gyve patyrusiu bankininku, valdiniu
sitaiko proga, turėtu būti savo nimas. Mes neturime savo ku, ivairiu tarnautoju, kuriems
krašto ambasadorius ir tinka bendros savišalpos kasos, ne šiuo metu tenka uždirbti pragy
mai atstovauti savo tautą, aiš kitokios finansines ištaigos, kuri venimą neįprastose.jiems pro
ciju?
su laiku pajėgtu teikti paskolas fesijose. Tai nėra produktyvus
— Trūkstant lešu man neten kint kitiems teisybę apie pa
savo nariams, norintiems gauti jegu panaudojimas. Reikia
ka galvoti apie personalo už- dėti okupuotoje Lietuvoje, išdestyt musu siekimus ir demaskuot paramos tam tikrais atvejais tiems asmenims padėt surasti
angažavimą. Tačiau, aš neabe
pav., ligoje, ar kitokioje nelai tinkamesnio darbo.
joju, kad lietuviu organizacijos priešą.
Ypatingai mes turėtume susi
Lietuviai turėtu but vieningi mėje, įsigyjant nuosavybę ir
Toronte, Montrealyje, Hamil
rūpinti
likimu tu musu broliu
tt.
Atsirastu
ir
daugiau
sumany

tone ir kit. žymesniuose cent ir drausmingi ir tik tuomet jie mu, kuriuos galima butu įgy ir seserų,, kurie palikti pavo
ruose, kai i jas kreipsiuosi, pa bus geriau suprasti kitataučiu. vendinti, kai musu gyvenimas jingoje kaimynystėje su tary
dės man atlikti užduotis. Ypa Tarpusaves rietenos tremtiniu čia susitvarkys ir ieis i norma bines Rusijos agentais ir iki šiol
tingai daug paramos aš tikiuosi tarpe, kaip pastebėjau Skandi lesnę vagą. Tuomet čia atsi nesurado galimybių išvykt i ra
iš musu spaudos darbuotoju navijoje, Kenkia ju reikalui ii rastu darbo ir tiems, kurie šian mesnę vietą.
Toronte, Montrealyje ir JA Vals -6AS bdĮDSDd DTJpDSST ĮDUZDp dien negali pritaikyt savo pasi
Visiems broliams lietuviams
timuju sluoksniuose.
tybėse.
ruošimo del senyvo amžiaus, Kalėdų ir Naujųjų. Metu pUggia
Rūpindamiesi savo asmeni nesveikatos, ar neturi progų dar norėčiau pareikšti daug .ge
— Ką daugiau Tamsta, Po
ne Ministeri, rastumėt reikalin niais reikalais, mes neprivalo panaudot savo turimos specia riausiu linkėjimu ir sveikinimu.
ga šia proga pasakyti Kana me užmiršti ir tremtiniu Vakaru lybes.
Budekim ir tikėkim, kad atei
doje gyvenantiems lietuviams? Europoje, kur musu žmones pa
Kanadoje, Vokietijoje ir JA.. nantieji melai bus šviesesni.
— Pirmiausia -aš norėčiau teko apverktinon buklen. Mes
nuoširdžiai paraginti visus ge turėtumėm stengtis sudaryti
Vyšinskio atsakymas vėl buvo tuščiažodžiavimas, išmargin
ros valios lietuvius baigt ne jiems galimybes emigruoti i
tas
Stalino citatomis.
santaiką, padaryti galą susi laisvuosius kraštus.
Gruodžio 2 d. buvo tremtiniu diena: Gudijos atstovas Stepa
skaldymams ir "vardan tos
Lietuviai Kanadoje turi kele
Lietuvos" visiems stoti i bend Į tą parapijų, vieną kitą savąją nenko reikalavo "repatrijuoti visus DP i ju tėvynės". Vokietijoje
veikią "visokie fašistai ir pro-fašistiški komitetai, tokie kaip Mal
rą darbą. Visu musu yra vienas mokyklėlę; bet to dar maža.
tiečiu Komitetas ... purvina fašistiška spauda — karo nusikal
tėliai... išdavikai". Girdi, stovyklose laikomi "tūkstančiai,.so
vietiniu piliečiu". Tai žmones "fašistiškojo agresoriaus iš namu
išrauti karo eigoje".
Debatai tęsėsi ir gruodžio 3 d.
Ukrainos atstovas Voina plepėjo kaip ir S tepanenko. Girdi,
•
/
Pasauliniame, forume bolševiku imperializmas, pavergtųjų DP tai Hitlerio ištremti žmones, kuriems anglai -ir amerikiečiai
tautu naikinimas ir apskritai žmogaus priespauda diplomatiškai neleidžia grižti namo. Apart to, dar esama "karo kriminalistu
nebenutylimi, kaip kad buvo daroma pirmaisiais keleriais me ir kvislingu, ne tiktai ukrainiečiu, bet ir lenku,, rusu ir asmenų
tais po karo. Ir Jungtiniu Tautu Organizacijos posėdžiuose jau iš Baltijos valstybių", kurie yra kariškai lavinami". SSSR ats
nebesivaržoma pasakyti atvirą žodi. Nenuostabu, kad tokioje tovas Paniuškin "iš Jungtiniu Valstybių spaudos" potyre, kad
padėtyje neretai prisimenamos ir Lietuvos bei lietuviu tautos JAV "pastaruoju metu įsileidžia ištisus krovinius DP iš Europos",
reikalas. Jis dar neinešamas i darbotvarkę, nėra svarstomas ir ir tas esą "neteisėtas ikurdinimas" ir "šnipinėjimo darbas";
sprendimu del jo nedaroma, tačiau jis jau minimas. Su Lietu
Galop, išėjo kalbėti Anglijos atstovas G. E. Corley Smith.
vai padarytąja ir daroma skriauda ir neteisybe bolševikiniams
Ponas Smith primine, kad 1939 metais Sovietu armija ižęnge,
atstovams badomos akys. Tegul ju akys ir aštriu dygliu nesi i Lenkiją. Esą suprantama, kad lenkai, paragavę kalėjimo Si
bijo, tačiau šitokie prisiminimai beabejo yra naudingi, nes vei bire, nenori grižti rusu kontroliuojamon Lenkijon.
kia pasaulio viešąją opiniją, demaskuoja bolševizmo imperializ
"Tą pati galima pasakyti apie Baltijos tautas. Sovieti
mą ir nežmoniškumą.
nes pajėgos isiverže i tris mažas Baltijos respublikas, ir tuč
Lietuvos klausimas JTO dar niekad taip aštriai nebuvo iškel
tuojau po tos invazijos, dideli baltiečiu skaičiai — estu, lat
tas, kaip šio rudens, t.y. ketvirtojoje sesijoje, vykstančioje Flu
viu ir lietuviu buvo deportuoti i Sovietu Sąjungą. Po to atėjo
shing, N.Y. Lietuvos ir kitu pavergtųjų tautu klausimą čia iškėlė
naciškoji invazija, o po jos Sovietine kariuomene vėl sugrį
vakariečiai, reaguodami i arogantiškus Vyšinskio, jo kolegų ir
žo pergalėje. Šios deportacijos tebesitęsia (continued ever
sateliniu atstovu išvedžiojimus.
since). Deportuojama iš Baltijos valstybių i priverstinu dar
Kai lapkričio 29 d. Vyšinskis baigė savo ilgus išvedžiojimus
bu stovyklas Urale, Arktikoje ir Sibire".
apie SSSR taikos politiką, lenkas Wierblowski nuolankiausiai
Čia i Smith kalbą buvo įsikišęs SSSR atstovas Paniuškinas,
dėkoję SSSR, kad ji išgelbėjusi Lenkiją nuo pražūties ir už para pasiprašls kalbėti, tvarkos klausimu. Jo dvieju pastabu pirmi
mą atgaurtanLėtetariškas žemes prie Oderio ir Dniepro (J). Po ninkas beegi nepripažino pastabomis del tvarkos ir leido Sfnitb.
to kalbėjęs Prancūzijos atstovas Chauvel pirmas primine, kad tęsti. Toliau kalbėdamas jis tarp kitko pareiškė:
nuo 1939 m. rugpjūčio 23 d. (nuo Molotovo — Ribbentropo pakto)
"Dabar, Sovietu Sąjungos atstovas tari teises paneigti
SSSR absorbavo didžiumą Lenkijos teritorijos, Lietuvą, Estiją,
ką aš esu pareiškęs apie žmonių trėmimus iš Baltijos ValeLatviją, Karelu Sąsmauką, Viipuri, Petsamo, Besarabiją, Šiaurės
tlbiu. Aš turiu skaitlines — detales skaitlines — apie Įvai
Bukoviną, Rytprūsius ir Ruteniją".
rius masinius trėmimus, kurie ten vyko, bet dabar neketinu
Ukrainos atstovas Manuilskis po to šoko irodineti, kad kapita
ju pateikti seimui. Aš tiktai sutraukiau jas, pasakydamas,
listiniai kraštai netverią apmaudu, kad Rytu Europa išsprūdusi iš
kad apie milijoną su pusę žmonių iš trijų Baltijos valstybių,
ju orbitos ir bolševikiškai puolė "anglo - amerikonišką bloką".
musu žiniomis, buvo ištremta. Jeigu Sovietu Sąjungos ats
Esą, "juo labiau šie tarakonai, vabalai ir uteles siunta, juo la
tovas paneigia tą, tai — kaip su investigacija? Sovietu Są
biau jie parodo savo silpnumą"".
jungos atstovas, Lenkijos atstovas ir kiti iš Rytines Europos,
Gruodžio I’ d. Čilės atst. Hermandez Santa Cruz primine, kad
kaltino, kad Suvienytos Karalijos vyriausybe blogai trak
SSSR ir satelitu atstovu kalbos tebuvę tuščios deklamacijos. Jie
tuojanti pabėgėlius musu krašte, kad mes juos išnaudojame
visiškai neatsakę i padarytus priekaištus bei kaltinimus. O tie
kaip pigią darbo jėgą, kaip vergu darbo jėgą, kad mes ne
kaltinimai buvę šitokie:
leidžiame jiems grižti namo. Aš paneigiau tuos kaltinimus,
"1. Sovietu Sąjunga geografiškai save praplėtė Lietuvos, Esir aš padėjau savo kozirus ant stalo — ne vieną syk, bet ke
tios ir Latvijos sąskaiton, ir Lenkijos, Čekoslovakijos ir Rumu
liais atvejais, JT seimo paskutiniosios sesijos ir dabartines
nijos teritorijų sąskaiton. Sovietu ekspansija krypsta vakarop
sesijos metu. Taip pat padare ir kiti mano delegacijos na
per rytinę Vokietiją ir intervencijos Jugoslavijoje keliu...
riai. Mes sakome štai ką: jeigu atstovai šiame seime tiki
"2. Ji izoliavo save nuo betkokio kontakto su civilizacija, nu
kaltinimams, kad Suvienyta Karalija blogai traktuoja pabė
eidama taip toli, kad net uždraudė savo piliečiu vedybas su
gėlius ir neleidžia jiems grižti i savo namijs, lai tegul atvyks
svetimšaliais ir atsisako leisti iš Sovietu Sąjungos išvykti mote
ta i Suvienytą Karaliją ir patys pamato. Tegul jie pavaikš
rims, kurios ištekėjo už kitu valstybių piliečiu".
čioja, tegul jie aplanko betkuriuos musu D? hostelius. Tegul
Po idomios, bolševiku autoritetais paremtos, p. Cruz kalbos,
jie keliauja ir patys isitikina. Šitie žmonės nėra laikomi už
Kanados atstovas ir užsieniu reik, ministeris Lester Pearson at
spygliuotu vielų; ten nėra kulkosvaidžiu; ten ju nesaugo
sake Vyšinskiui, kuris buvo pareiškęs pasipiktinimo del jo anks
slaptoji policija. Jus galite vykti i ju hostelius ir galite įsi
tikinti. Aš kartoju savo kvietimą betkuriam atstovui čia —
tyvesnes kalbos apie "naująjį imperializmą Europos rytuose".
Jis taip pat primine SSSR pavergtąsias tautas bei ju dalis: suo
kuris tiki, kad mes skriaudžiame pabėgėlius Suvienytoje
mius, estus, latvius, lietuvius, lenkus, rumunus. Tarp kitko jis
Karalijoje — nuvykite ir patys pamatykite.
"Tai yra mano siūlymas. Ar Sovietu atstovai padarys
pasakė:
"Visas aistringas p. Višinskio arba p. Manuilskio iškal
panašu kvietimą Generalinio Seimo Nariams aplankyti Bal
tijos valstybes?
bingumas negali mus įtikinti, kad šios tautos, savo laisva
valia, laimingai ir pasitikedamos patikėjo savo likimą ir
Ar Sovietu Sąjungos atstovas leis Jungtiniu Tautu KoKmisijai patikrinti koncentracijos stovyklas, pataisomąsias dar
savo asmenis SSSR-ijai. Patsai faktas, jog Sovietu Sąjungos
vyriausybe randa reikalingu atriboti savo teritorijų gyven
bo stovyklas, priverstino darbo stovyklas — vadinkite jas
kaip norite —- Sovietu Sąjungoje, kaip kad Ekonomine ir
tojus nuo betkokiu normaliu santykiu su kitais kraštais, ir
iškraipyti bei manipuliuoti informacijas apie kitas tautas
Socialine Taryba prašė? Sovietu Sąjungos atsakymas 1 ši
klausimą, gali būti suktas, bet aš galiu užtikrinti Generalini
tikslu sukurti nesusipratimą ir baimę, yra musu akyse, įtiki
Seimą, kad jis reikš gerą tvirtą "NE", praktikoje.
nantis įrodymas priešinga kryptimi.
"Metodai, naudojami šiai Sovietines itakos sferai sukurti
"Mes esame atdari inspekcijai. Mes esame pasiruošę leis
ti,
jums
ateiti apžiūrėti, laisvai judėti. Jeigu yra bent kiek
ir palaikyti, pavertė ją. i vieną nepastoviausiu, neramiau
tiesos jusu kaltinimuose, tai jus galite patikrinti... Mes
siu ir sprogstamiausiu pasaulio sričių. Tas sudaro slegianti
kelis sykius anksčiau prašėme, kad tai butu padaryta, betgi
pavoju taikai, ko įrodymas kasdien prieš mus stovi. Tūks
aš nepastebejau, kad Sovietu Sąjungos atstovas butu pa
tančiai žmonių iš Pabaltijo bendruomenių turėjo būti išguiti
sinaudojęs kvietimu. Aš taipgi nepastebejau, kad jis pri
iš savo namu; SSSR maršalas tapo Lenkijos apsaugos miimtu
mano kontr-pasiulymą, kad Jungtines Tautos inspek
nisteriu.
tuotu priverstino darbo stovyklas Sovietu Sąjungoje",
"Tai yra pasibaisėtina būkle. Todėl, mano nuoširdi ir
I aiškius p. Smith kaltinimus Paniuškin atsake akiplėšiškai:
karšta viltis yra, kad, prisidedant prie taikos pasaulyje, SS
H
Aš neketinu atsisakyti i Suvienytos Karalijos ątstovo provo
SR vyriausybe pames šią agresyvią intervencija kitu kraštu
reikaluose. Eitose pasaulio dalyse tautos atgauna laisvę katorišką puolimą prieš mano kraštą. Aš laikau tai žemiau ma
susitaikymo ir derybų keliu. Jei Sovietu Sąjunga atleistu sa no digniteto ir tikiu, kad niekas su sveika sąmonę nenorėtu atsa
vo griežtą ranką nuo tautu savo pasieniuose, kad jos irgi kinėti i tokius puolimus".
Beabejo, kad šitų diskusijų ispudis pasaulyje liko. O |š to,
galėtu laisvai nustatyti savo santykius su savo didžiaisiais
kad
JTO posėdžiuose taip kalbama ir tokie argumentai nąudokaimynais, tai mes visi laisviau atsikvėptume. Mes ne
norime matyti pasauli trečią kartą skęstant kare, iš priežas jami, matyti, kad VLIK ir kitu lietuviškųjų organu memoran-,
ties neramumu Balkanuose arba Rusijos pasienio kraš durnai ir kitokia medžiaga vis delta įkaitoma.
(Pagal LAIC Biuletepi).
tuose".
r

Pasikalbėjimas su p. min. Gyliu
X

Naujo Lietuvos Respublikos'
konsulo paskyrimas yra dide
les reikšmes ivykis, rodąs, kad
Lietuva tarptautiniame gyve
nime yra tebelaikoma gyva.
Sužinojęs šia linksmą naujie
ną, musu korespondentas krei
pėsi i p. ministeri Gyli, prašy
damas painformuoti lietuviš
kąją visuomenę apie padėti
pasikalbėjimo forma. Ponas ministeris, maloniai sutikęs, i mu
su korespondento klausimus
atsake:

bes palankumą musu tautai ir
susidomėjimą pavergtųjų liki
mu. Kai S. Rusijos itakos ang
losaksu valstybėse buvo dides
nes, atkurti čia musu konsuląrinę ištaigą, tur but, butu buvę
neįmanoma.

— Kaip Tamsta vertinate
pati paskyrimą ir Kanados vy
riausybes pripažinimą šito pa
skyrimo?
— Lietuvos Generalinio Kon
sulato atkūrimą Kanadoje aš
vertinu, kaip musu tautos lai
mėjimą. Leidimas mums čia
veikti rodo Kanados vyriausy

rasti patalpas musu ištaigai ir
ten susitvarkyti. Kol tie reikalai
dar nesutvarkyti, apie asme
nišku ryšiu užmezgimą be ypa-'
tingo skubaus reikalo netenka
galvoti. Kaip /Pabaltijo Federa
cijos Pirmininkas jau iš seniau
esu suėjęs i malonu kontaktą
su Latvijos garbes: konsulu p.

— Ar Tamsta jau spėjote
prisistatyti Kanados valdžios
organams?

— Mano prisistatymas Kana
dos centriniu ištaigu pareigū
nams galėtu būti atliktas nuvy
kus specialiai i sostinę Ottawq.
— Kokia yra, p. Ministeri, Trūkstant lešu tą padaryti tuč
Tamstos oficiali bei juridine pa tuojaus yra neįmanoma. Tai'
dėtis Kanadoje?
gales būti padaryta vėliau, pa
— Esu paskirtas eiti Lietuvos sitaikius svarbesnio! progai. ’
Generalinio Konsulo pareigas
— Ar Tamsta jau spėjote užKanadoje. Paskyrimo aktas yra megsti kokius ryšius su kitu
pasirašytas musu Diplomatijos kraštu konsulariniais pareigū
Užsienyje Šefo p. ministerio S'. nais?
Lozoraičio. Mano konsularines
— Prieš užmezgant ryšius
jurisdikcijos plotą sudaro visa su kitu valstybių (draugingu
Kanados teritorija.
Lietuvai) konsulais, tenka susi

Iš ANAPUS
Lietuva “Tiesos” puslapiuose
SOVIETIŠKAS ANTSNUKIS
Margi vaizdai iš anapus ___
"Komjaunimas jungia ge
riausią ir priešakinę musu jau
nimo dali'', — tokiais žodžiais
komunistines "Tiesos" pusla
piuose pradeda savo "išpažinti"
drg. A. Glumbakas, LKP(b)
Klaipėdos apskrities, Kretinga
lės valsčiaus komiteto sekreto
rius. Mušdamasis- i krutinę jis
atgailaujančio partijos nusidė
jėlio balsu šaukia: "Partijos
apskrities komiteto plenumai
teisingai kritikavo LKP(b) Kre
tingalės valsčiaus komitetą ir
mane, kaipo komiteto sekreto
rių, už nepalaikymą vertingos
komjaunuoliu iniciatyvos. Ple
numas taip pat teisingai nuro
dė i nepatenkinamą partini
vadovavimą politiškai auklė
jant komjaunuolius ir tarybini
jaunimą" ... (T., nr. 238).
Toliau — per ištisas tris skil
tis drg. A. Glumbakas teisinasi
padarytąsias klaidas atitaisęs
200% —‘ atseit, savo valsčiaus
komjaunuoliams parūpinęs LK
P(b) "aukles" su bizunu ranko
je. "Pasitaisymo" pavyzdžiu
jis mums patiekia sekanti epi
zodą: Kretingalės tarybinio
ūkio komjaunuoliai turėjo susi
rinkimą, kuriame buvo puola
mi darbo drausmę ardę kom
jaunuoliai. Susirinkusiuju tarpe
prasidėjo aršios diskusijos. Da
lis komjaunuoliu stojo ginti
kaltinamuosius. Tuo dramatiš
ku momentu pakilo komjauni
mo vadovybes specialiai i su
sirinkimą pakviestoji LKP(b)
"aukle" — drg. Grigorjevas ir
partijos vardu paskelbė savąjį
"veto". Komjaunimo iniciatyva
savaime suprantama, buvo nu
tildyta arba, kaip drg. Glum
bakas tvirtina, "įstatyta i teisin
gas vėžės"...
Kaip matome, išradingoji LK
P(b) randa priemonių net ir
komjaunuoliams uždėti apinasrius su stipriais komunistines
cenzūros varžtais. Jeigu jai, LK
P(b), nepatinka kurie nors kom
jaunuoliu veiksmai ar žodžiai,
nors jie butu ir teisingiausi, tuo
jau pakyla nuo kėdės iš anapus
Volgos atvykę Grigorjevai, Kopustovai, Lapuškinai ir reika
lą "sutvarko".
Tokios priemones, be abejo,
komjaunuoliu nemėgstamos.
Ne be reikalo, tur but, drg. A.
Glumbakas savo "išpažinties"

pabaigoje nusiskundžia: "...
dar ne visuose kolūkiuose die
viškas naujadaras sovietiniam
"kolchozui") yra komjaun. or
ganizacijos ir komjaunimo ei
lių augimas pastaruoju metu
susilpnėjo".. .
MURINES LIETUVOS
PARODIJA
Prievarta i kolchozus suva
ryti Lietuvos ūkininkai atsiduria
prieš sunkią nauju trobesiu
problemą.
Nepriklausomos
Lietuvos dienomis ju kiekvie
nas gyveno nuosavoje pasto
gėje. Tačiau dabar, ibiųkti i
kolchozini vežimą, juk negali ir
toliau likti savo vienkiemiuose.
Kolchozams reikalingi pastątai kaimo pobūdžio arba, tei
singiau sakant, — dvaro, kur
musu protėviai kadaise ėjo
baudziavx. Neveltui sakoma
— istorija kartojasi... Deja,
sovietiniam okupantui, atrodo,
daugiau rupi pats musu tautie
čiu suvarymo i kolchozus fak
tas kartu su naujuju kolūkiu
skaičiumi, negu tu nelaimingų
jų dvidešimtojo amžiaus bau
džiauninku tinkamas Įkurdini
mas.
Užuot suteikusi apčiuopiamesnę paramą ju isikuirdinimui
LKP(b) "Tiesoje" talpina eilę
vedamųjų kolūkio plytiniu te
momis — atseit, diplomatiškai
nusiplauna rankas: ko mes,
Stalino išrinktieji, rūpinsimės
baudžiauninkais, mužikais...
Jeigu jie nenori gyventi po atvi
ru dangumi, tegu patys gami
nasi plytas ir statosi mūrinius
rumus... Ir ką gi — Dievo va
liai palikti musu tautiečiai min
ko moli savo kolūkio laukuose,
džiovina plytas kaip anais bau
džiavos laikais ir keikdamiesi
lipdo užuovėją nuo vėjo ir lie
taus, o "Tiesos" išminčiai,
trindami rankas, džiaugiasi: —
Matote, Smetona nemokėjo
murinės Lietuvos sukurti, o mes
mokam — visa Lietuva bus mu
rine ...
ALYTUS IR JO VIEŠPATS
DRG. LOPATO
Alytuje ivyko apskrities par
tinio aktyvo susirinkimas, ku
riame turėjo būti paruoštas par
tinio švietimo planas. Pagal
lietuvišką šios vietoves pavadi
nimą, aišku, vyriausiu kalbė
toju, atrodo, turėjo būti koks
nors Liepinis, Kalnaitis ar šiaip
jau kuris nors kitas žmogus su

Bryson. įvairiomis progomis esu
taip pat susipažinęs su kaikuriais Toronto ir Hamiltono mies
tu valdybos nariais. DP reika
lais turėjau pasimatymą su 7Emin. kardinolu Mgr. J. Mc Guigan ir Toronto vyskupu.
— Kokioje padėtyje Tamsta
randate Lietuvos konsularinius
reikalus Kanadoje?
— Musu konsulariniai reika
lai mirus čia Lietuvos Garbes
Konsului pulk. Grant-Suttie liko
visai apleisti. Dabar man yrą
perduodamas jo archyvas. Ten
ka sutvarkyti ir suregistruok
musu piliečiu bylos, atsakyti ?
krūvą užsigulėjusiu laišku,
grąžinti dokumentus ju savinin
kams, prisiuntusiems juos a.a.
Grant-Suttie įvairiomis progo
mis, Įvairiausiais reikalais.
— Kokias Tamsta numatote
veikimo sąlygas ir kokius rū
pesčius?
— Kokios bus veikimo sąly
gos, paaiškės artimiausioje
ateityje. Musu piliečiu rūpesčiai
bus drauge ir mano rūpesčiai.
— Prie dabartiniu sąlygų
konsulato didesnio personalo iš
laikymas beabejo bus neįma
nomas. Tad kokios paramos
Tamsta lauktumet iš Kanadoje
veikiančiu lietuvišku organika-

lietuviška pavarde.
Tačiau
"švietėjas" buvo drg. Lopata.
Gaila — "Tiesa" nepažymi iš
kurio Rusijos pasviečio tas Sta
lino pateptasis atsikraustė i
musu lietuviškoji Alytų. Jo ti
tulas — partijos apskrities ko
miteto sekretorius — nedvipras
miškai rodo, kad šiuo metu drg.
Lopata yra tikrasis Alytaus
viešpats...
VISUOMENINE GYVULI
NINKYSTE
Pastaruoju laiku "Tiesa"
pradėjo linksniuoti lig šiol ne
girdėtą terminą — "visuomeni
ne gyvulininkyste". Komunis
tine santvarka, reikia manyti,
stachanovišku tempu gyvulius
prieš ju norą bando visuomeni
ninkais padaryti. Viešai kalba
ma apie "motinines , kiaules",
tik dar neaišku, kodėl nei Pa
leckis, nei Stalinas toms "moti
ninėms kiaulėms" medaliu už
gausesni prieaugli nedalina ...
I laikraščiu puslapius atėjo
naujas bendradarbiu žanras —
kiaulių šerejos, karvių melžėjos,
aviu kirpėjos, vištų prižiūrėto
jos ir tt. Žinoma, nesinorėtu
toms garbingoms visuomenines
gyvulininkystes nusipelniusiom
reprezentantams uždaryti duris
i laikraščiu puslapius. Tačiau
ju rašiniai apie kiaules, karves,
avis ir vištas paprastai per
daug jau primityvaus pobū
džio: rašoma tai, kas kiekvie
nam pusberniui ir be ju rašiniu
žinoma.
Antai — drg. Magde / Šalčiute, Kauno apskrities, Raudon
dvario vaisiaus "Pergales" kol
ūkio kiaulių šereja (koks stam
bus sovietines okupacijos at
neštas etapas!), visu rimtumu
porina "Tiesos" reporteriui save
nuopelnus visuomeninėj kiauli
ninkystėje: "Man nemaža padė
jo gyvulininkystes fermų vedė
jas Jurgis Garšva ir Raudon
dvario valsčiaus zootechnikas
Juozas Remeika. Ju dėka išaiš
kinome, jog musu turimos kiau
les yra geros veisles—didžiųjų
jorkširu, tik labai apleistos.
Pirmoje eileje ėmiausi jas ati
taisyti ir dar iki žiemos gauti iš
-ju bent po dešimti paršiuku
Svarbiausia buvo gauti suau
gusi, geros veisles kuili. Čia
mums padėjo Žemes Ūkio Mi
nisterija, išskyrusi didžiųjų jork
širu veisles kuili" ... Na, ir ne
sijuok, žmogau, iš drg. Šalčiutes, nusipelniusios kiaulių še
rejos, tokios filosofijos. Neat(Nukelta i 6 psl.)
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Iš lietuviško pasaulio

NAUJOKAI KURIASI
šomis išlaiko aukštuosius moks
TREMTINIU GLOBA IRO
mažai lietuviu išvyko dar i
TREMTINIU VARGAI
čius, iškilo 'reikalas atkreipti
ARGENTINOJE
lo
kursus Sucre ir La Paz mies
BAIGS 1950 M. BIRŽELIO
Australiją, Kanadą, iš dalies ir
VOKIETIJOJE
ypatingą dėmėsi i Anglijos rin
tuose. Surinkęs 20 gabiausiu
MEN. 30 D.
i Pietų Ameriką, tad tremties
ką. Šitai misijai Lietuvos vy
— Spaustuvininkas Vaitke mokiniu, dvejus metus vąrgo su
Bad Kissingene esanti USA
riausybe pasirinko V. Gyli, pa Tremtiniu-'gyvenimas stovyk stovyklose ju nebe taip jau la
vičius
renka "Argentinos Lietu jais, apleisdamas savo tiesio
skirdama ji Generaliniu Konsu lose šiuo metu yra pilnas rū bai daug belikę. Šiuo metu zonos vyriausioji IRO būstine
pesčiu ir nerimo. IRO vadovy JAV zonoje lietuviu tremtiniu visoms stovykloms išsiuntinėjo viu Balsą". Jis dirba dar ir ki gines pareigas ir prasiskolinda
lu Londone.
be visą rudeni vykdė naujus priskaitoma apie 7.000, o Ang bendrarašti, kuriame praneša, toje spaustuvėje. Jo žmona p. mas. Tačiau jis del šito nenusi
Vos porą metu sėkmingai pa skryningus, turėjusius išaiškin lu zonoje apie 8.000. Yra dar kad IRO veiklos prailginimas Vaitkevičiene siuva namuose, mena ir drąsiai kovoja su
sidarbavus Londone ir tik su ti visu DP ateities perspekty keletas tūkstančiu Prancūzu numatytos ištaigu likvidacijos o dvi dukterys, Birute ir Va kliūtimis.
spėjus arčiau susipažinti su Di vas. Nežinios iškankintiems zonoje. Emigraciniai formalu datos nekeičia nei Vokietijo lentina, darbuojasi vienoje eks — Tapyčiau, — rašo jis vie
džiosios Britanijos ekonomi žmonėms pagaliau suteiktas mai dabar atliekami greitesniu je nei Austrijoje ir kad nuo porto bendroves raštinėje. Jie name laiške, — ir aname pa
niais reikalais, V. Gyliui teko dar vienas smūgis, būtent pa tempu. Po Nauju Metu juos ža birželio 30 d. tremtiniai jokios gyvena J. Laurinavičių namuo saulyje, jei tik netraktu medžia
pasitraukti iš to darbo ir vykti skelbimas, kad nuo 1950 m. bir da dar sparčiau vykdyti.
IRO globos nebetures. Išimtis se, tačiau jau turi susipirkę bal gos, kurios stoką taip skaudžiai
i Klaipėdą, i begaliniai atsa- želio 30 d. IRO jokios paramos
Jei bus priimtas naujas DP daroma tik tiems, kurie tuo me dus ir dairosi kur pirkti sklypą jaučiu šioje ašara pakalnėje.
komingą Klaipėdos Krašto nebeteiks. Atrodytu lyg tie isileidimo įstatymas JAV, jei tu atlikinės emigracinius for namams pasistatyti.
— L.
Gubernatoriaus postą. Užmez žmones kalti, kad jie tebesedi tęs imigrantu isileidimą Aust malumus. Esą numatoma, kad
— Inž. Stašaitis, atvykęs pas
gus ryšius su vietos gyvento stovyklose. Ištikruju jie visi jau ralija, jei vėl pradės gabentis po minėtosios dienos emigra savo gimines Firevičius i Po
DAIL. A. RIMKUS DAILĖS
jais ir suėjus i geresnius santy senai butu emigravę, bet netu darbininku Kanadoj kaip žada, cines stovyklos liks Miunchene, sadas Misiones provinc., 1.350
PARODOJE BRAZILIJOJE
kius su politiniais krašto veikė rėjo galimybių. Visu viltys ir per 1950 m. pirmąjį pusmeti Augsburge,
Liudwigsburge, km nuo Buenos Aires, dirba
Lietuvis dailininkas A. Rim
jais, Vokietijoje įsigalėjo Hitle akys buvo nukreiptos i JAV, bet daugumas lietuviu emigruos. Butzbache, Amberge ir Schwein prie statybos ir jau turi savus
kus, gimęs Rygoje, bet augęs
ris. Tuomet jau paaiškėjo, kad pirmojo DP isileidimo įstatymo Tačiau liks nesveikieji, kurie furte. Taip pat liksią keletas namus.
joks bendradarbiavimas su leistieji skaičiai jau baigiami emigruoti negali. Ju ateitis stovyklų emigracijos tarnybos
— Dr. J. Kuncaitis, buvęs Svėdasu vise., Rokiškio apskr.,
provokišku elementu nėra ima- užpildyti. Iki lapkričio 1 d. vizų liūdna ir visą laiką turės būti darbininkams. Taip pąt busią Dotnuvos Žemes Ūkio Aka- per 1914-18 m. karą buvo pa
Aomas. Tuo metu p. Gylys bu i JAV buvo išduota jau 160.896. viso pasaulio lietuviu rūpesčiu. paliktos profesinio paruošimo demijos asistentas, Cordoboje tekęs Rusijon. Ten lanke Ekavo grąžintas i savo senas už Sekantiems 1950 in. iš nusta Juk vargstančio brolio apleisti mokyklos, bet tik tiems, kuriu gavo darbą pagal savo specia terinburgo meno mokyklą. Mo
kėsi iki 1924 m. Po to grizo
sienio tarnybos pareigas. Jis tytos normos liks gal apie 20 nevalia.
emigraciniai reikalai busią su lybę. Gyvena ten su šeima ir
Lietuvon, bet, kuri laiką pagy
buvo paskirtas Lietuvos atsto tūkstančiu. Visa viltis, kad nau
Daugumai tremtiniu išvykus, tvarkyti. Nauji pabėgėliai, ku yra puikiai Įsikūręs.
vu Belgijai.
— Veterinarijos gydytojas venęs, 1929 m. atvyko Brazili
jas įstatymas bus priimtas, ku kultūrine veikla Vokietijoje rie paprašė ar paprašys glo
jon. Čia, S. Paulyje, pradžioje
Tais laikais Lietuvos ekspor ris leis įvažiuoti dar 139.000 taip pat pakriko. Iš laikraščiu bos po spalio 15 d., i stovyklas Dr. Sakalauskas gyvena La dirbo mechaniku ir, kur nu
tas, smaugiamas hitleriškos DP. Deja, šiuo naujuoju Įstaty beliko vos vienas. Leidyklų nebusią priimami ir negausią Plotoje.
— Ekonomistas Šimoliunas griebdamas minutėlę laiko, vis
Vokietijos, turėjo ieškoti nauju mu lietuviai jau mažiau tega daugumas taip pat užsidarė. jokios IRO paramos, net nei
gilino meno studijas — tape,
rinku ir nauju galimybių. P. lės pasinaudoti. Jis bus palan Mokyklos vos bevegituoja. emigracijai, nei repatriacijai. gyvena Corrientes mieste, 1.100
dare ižymiu dailininku paveiks
Gyliui pavyksta surasti naujas kesnis tik Mažosios Lietuvos Joms ypač maišo stovyklų lik Po š.m. gruodžio 30 d. i esa km nuo Buenos Aires, kur tar
lu kopijas, pieše gamtos vaiz
vidavimai, . gyventoju kilnoji mas stovyklas negalėsiąs būti nauja riebalu eksporto koncerinkas Belgijoje, Liuksembur lietuviams.
dus. Jo dąrbais susidomėjo bra
Pirmuoju įstatymu lietuviu mas, mokytoju ir mokiniu emi priimtas niekas, net ir tie, kurie sionieriaus J. Jonušo fabrike. Jo
ge ir šiaurės Prancūzijoje. Mu
zilai
menininkai.
su naujai sutvertas prekybos gal pasinaudos apie 20.000, gravimas. Pasišventėliu dėka, turi taip vad. eligibility, t.y. pri žmona, provizore, dirba kaip
Dail. A. Rimkus pakviestas
laivynas reguliariai lanke Ant apie 15.000 jau yra atvykusiu i jos betgi daug kur dar tebesilai pažintas teises i globą. 1950 m. chemike.
dalyvauti
Dailės parodoje Cam
— Dr. P. Nevardauskas, ga
verpeno nuostą, pristatyda JAV. Dėka BALFo ir kitu orga ko ir daromi planai suorgani birželio 30 d. busianti paskutine
pinas mieste. Parodai mūsiškis
mas sviestą, kiaušinius ir šaldy nizacijų rūpesčiu, i JAV atvyks zuoti mokyklas vaikams tu tė diena, kurią IRO stovyklų gy vęs Sveikatos Ministerijoje pa
dailininkas atrinko 30 tipiškestančiu lietuviu nuošimtis yra vu, kurie emigruoti negales, tu ventojus dar maitins ir viskuo skyrimą, gražiai isikure šalies
tą kiaulieną i minėtas sritis.
pietuose: La Muraja, La Pampa. niu paveikslu, daugiausia Lie
Paskutinis p. Gylio postas palyginti nemažas Kadangi ne- rės likti Vokietijoje.
aprūpins.
—- Dr. Masiulis dirba ne sa tuvos ir Brazilijos gamtos vaiz
buvo Stockholme, kur jis buvo
vo srityje, tačiau yra dalinin du -ir kelias reprodukcijas. Ga
įgaliotas Ministeris visoms
ku A. Viduno ir VI. Palačionio lima sakyti, kad šis lieuvis dai
trims Skandinavijos valsty
lininkas jau atrastas ir greitai
Kalėdų ir Naujuju Metu Švenčiu proga
meniškojo stiklo braižykloje.
bėms. Bolševikams užėmus Lie
—Žuvininkystes
technikas tvirčiau atsistos ant kojų, nes
sveikiname Vyriausiąją Lietuviu Išlaisvinimo Komitetą, Lietuvos diplomatines ir
tuvą, p. V. Gylio darbuote su
konsularines atstovybes, lietuviu organizacijas įvairiuose pasaulio kraštuose ir vi
Kiesylius dirba prižiūrėtojų gu čia meno ir dailės darbu paro
stabdyta. Jo kredencialai iki
miniu išdirbiniu fabrike. Jo dose visada žymi išstatytu ku
sus Kanados bei kitu kraštu lietuvius ir linkime, kad sekančiais metais mus .nuo
šiol nėra grąžinti ir jis laikomas
žmona, Kaune buvusi banko riniu dalis esti išparduodama. Ir
tėvynės skirianti uždanga nukristu ir pamatytume Tėvynę laisvą ir Nepriklausomą.
laikinai suspenduotu savo di
Broliai kenčiamieji tėvynėj e ir Sibiro taigose!
tarnautoja, Buenos Aires yra tai neblogomis kainomis. —Ž.
plomatinėse pareigose Skandi
Kalėdų varpu garsai daugelio Jusu jau nebepasiekia. Tad nors žalia eglutes šakele
plauku šukuotoją. Kiesyliai
navijoje.
teprimena Jums Kučiu vakarą, kad viso pasaulio lietuviai jungiasi su Jumis Jusu
jau nusipirko sklypą ir daro
1949 m. balandžio men. 1 d.
kančiose
i
r
pasiryžime.
pasiruošimus
savu namu staty
Vytautas Gylys apleido Šve
DAUG "VILNIŲ" S. PAULYJE
Toronto,. Kanada.
Kanados Lietuviu Sąjungos Centro Valdyba.
bai
diją, persikraustydamas i Kana
— BRAZILIJOJE
— Laikrodininkas Balčiūnas,
dą.
Dažnai čia musu tautiečiai
atvykęs su šeima pas K. O.
Naujasis p. V. Gylio pasky-.
geria
už Vilniaus sveikatą, nors
Balčiūnus, atsidarė dirbtuvėlę,
rimas Kanados lietuvius džiu PROF. ST. KOSCIALKOWSKIS
PANAIKINTOS DP STOVYK jai pasižadėsią apmokėti ju ke taiso laikrodžius ir dairosi, kui pram. F. Čemarkos įsteigtoji
gina ne be pagrindo. Prityru
vyno, krupniku ir trejanku
LOS US ŽONOJE VOKIETIJOJE lionę geležinkeliu iš uosto iki čia susisukti sau gūžtelę.
sio diplomato asmenyje turėsi
Lapkričio pradžioje lenku iš
paskyrimo vietos. 550 ukrainie
— įdomiai savo gyvenimą dirbtuve bei pilstytuve * "Vil
me gerą užtarėją visuose mu
eiviu spaudoje pasirodė atsi
Pagal oficialius IRO duome čiu turi laukti del to, kad juos pradėjo vienas "Elza" laive niaus" pavadinimu, veikianti
su ir musu brangios Lietuvos
šaukimas, raginąs organizaci nis spalio men. panaikintos US kviečianti organizacija Zudak keleivis žemaitis Kulvinskas. V. Zelinoje, beeidama iš ranku
laisves atstatymo reikaluose.
jas paimti savo globon Libane zonoje Vokietijoje šios DP sto neturinti darboviečių. Del to jie Šis tautietis dirba tekintoju i rankas, jau kuris laikas yra
Ponui ministeriui Gyliui, per
užkliuvusius kultūrininkus. Ju vyklos (skliausteliuose buvęs ju esą išleidžiami laipsniškai, kai (tomeiro), gaudamas po 4 pe- atitekusi svetimiesiems. Lietu
imančiam Generalinio Lietuvos
tarpe yra buvęs Vilniaus len gyventoju skaičius): Weinsberg kam darboviete surandama. zus už valandą. Kad nereikėtų viai myli Vilnių, todėl "Vilnių"
Konsulo Kanadoje pareigas,
kiškojo universiteto profesorius, (406), Fellbach (676), Donau- 72 emigrantai buvę priversti mokėti buto nuomos, jis pasi ir daugiau atsirado. Štai, tau
linkėtina gražios sėkmes ir vai
Mokslo Bičiuliu Draugijos ilga bastion Ulme (565), Leopold Bremene užtrukti del šeimyniš statė "nameli ant ratu", tuščia tietis Kazimieras Rutkauskas,
singo darbo.
S. Paulyje, ikure net tris "Vil
metis veikėjas ir jos muziejaus Kaseme Bayeruth (2.550), Fisch ku santykiu, pav., vyrai lau me vieno lietuvio sklype . ..
Pranys Aiženas.
nius" ...
vedėjas, žinomas istorikas, ra bach (1.550), Bleidom Kaseme kia žmonų ar priešingai. Ill del
h:
Siuvėjas K. Rutkauskas, su
šęs
tik
iš
didžiosios
Lietuvos
Ansbach (500), Stėphans-Kir- ligų, 17 per nesusipratimą i BreLIETUVIAI MENININKAI
tea
valkietis, kilęs iš Dabkiškiu kai
kunigaikštijos istorijos, paruo chen (1.350). Iš viso — 7.597 , meną buvę atsiusti be vizų, o
AUSTRALIJOJE
šęs didžiuli darbą apie Tyzen asmenys.
t Sveikinu Šv. Kcdedu proga visus savo mielus klijentus,
Australija turtėja lietuviais mo, Gižu valse., Brazilijon atvy
8 sulaikyti del veneriniu ligų.
hauzą, St. Košcialkowskis. Bol
t
linkėdamas laimingu Nauju 1950 Metui
Lapkričio men. panaikinta
menininkais. Vieni iš pirmųjų kęs 1927 m., baigęs "Michel"
V
ševiku 1940 m. išvežtas i SS stovyklos Hanau (1.260), Wasį Visi mieli tautiečiai prašomi apsilankyti mano jaukioje
ten nuvyko smuikininkas Gab siuvimo ir kirpimo akademiją ir
NERAŠTINGUMAS DP
SR gilumą, po Sikorskio sutar seraldingen (2.250), Wuerzburg
rijolavičius ir šokėja Nasvyty- diplomuotas pagal JAV siste
f
TARPE
mą, pirmąją "Vilniaus" siuvyk
LIETUVIŠKOJE VALGYKLOJE
ties amnestuotas, išvyko i Ira (180), Schleisheim (4.850), Muen
Kadangi daugelis valstybių te-Gabrijolavičiene; vėliau nu
KAZYS CIBAS
lą atidarė dar 1931 m. Mooca
ną, p 1948 m. persikėle i Bey- hen — Daim (1.260). Viso 12.800
neįsileidžia beraščiu imigrantu, vyko rašytojas, feljetonistas
gatvėje, antrąją — 1933 m. prie
rutą. Teherane jis buvo ikuręs asmenų.
1002 Dundas Street West. Toronto. Ont Telef.: ME 0023.
tai IRO pastaruoju metu surin Pulgis Andriušis, dailininkas
S. Joao avenidos ir trečiąją —
Irano Studijų Institutą, o Bey
ko neraštingųjų statistiką ir Rukštele ir muzikas Šimkus. Pa
Duque de Caxias avenidoje
rate — Lenku Mokslo Institu
NAUJAS LTB VYR.
Sveikiname su Šv. Kalėdomis ir linkime savo mieliems
pradeda apmokymą. Kartu nori starasis jau suorganizavo cho
Nr. 237. Šią pastarąją netrukus
tą, kuris buvo surinkęs daug
KOMITETAS
klientams — kostjumeriams linksmu 1950 Nauju Metui
pramokyti šiek tiek ir anglu rą, kuris birželio 5 d. turėjo pa
nupirko žinomas siuvėjas Juo
vertingos medžiagos. Kai IRO
kalbos. Kaip skelbia IRO cent sirodymą atidarant stovyklą
visus
Emigracijapakeičia
zas Karpavičius, taip pat suval
ruošiasi baigti savo veikimą, iš
LIETUVIAI KIRPĖJAI
ras (Ženevoje, neraštingu DP ties Adelaide. Ten ivyko gražus
tremtiniu
organus.
Del
jos
kinta
kietis. Taigi, dabar, kas nori
kilo ir Beyrate esančiu lenku
rasta išviso 2882: ukrainiečiu ^koncertas. Koncerto dalyviai
ir
LTB
(Lietuviu
Tremtiniu
Ben

"Vilniuje" siūti rabu, eina —
pastovaus ikurdinimo klausi
JONAS JOTAUTAS ir ALBERTAS ŠIAUDINIS
— 1530, lenku — 1230, rusu — turėjo puikią progą apžiūrėti
mas. Pagal londoniškes lenku druomenes) Centro Komiteto
arba
pas K. Rutkauską arba
dailininko Rukšteles dailės dar
472 ir jugoslavu — 40.
vyriausybes
sprendimą,
jei
kas
J
sudėtis.
Po
paskutinio
persitvarpas J. Karpavičių.
—Ž.
932 Dundas Street West. Toronto. Ont.
bu parodą.
—ALB
nepasirūpins jo pergabenti i JA kymo ji sudaro: pirmininkas
LIETUVIŠKAS TEATRAS
V-bes arba i Kanadą, prof. Koš- gyd. J. Balčiūnas, vicepirminVisus savo klijentus maloniai sveikiname su Šv. Kalė
JONAS RIMŠA ŽYMIAUSIAS
BRITANIJOJE
cialkowskis turėtu atsidurti Bel kas J. Šlepetys, sekretorius E.
domis ir linkime geriausiu ir laimingu Nauju 1950 Metui
BOLIVIJOS DAILININKAS
Lietuviškojo teatro sukūrimo
LIETUVIU DANIJOJE MAŽĖJA
gijoje, specialioje karšinčių se Noakas, nariai — adv. Repšys
A
iniciatyvos
Britanijoje
ėmėsi
LETUVIŠKA SIUVYKLA
J. Rimša šiuo metu yra lai
ir A. Vaitkus.
Lietuviai tremtiniai Danijoje
neliu prieglaudoje.
manchesteriečiai.
Susiradus komas geriausiu Bolivijos dai visą laiką jautėsi nejaukiai, c
V. NARBUTAS, F. HAGEDORNAS, J. ČAPLIKAS
KODĖL BREMENE DAUG KAS keletai aktorių, jau pasireišku lininku. Jo paveikslai puošia bolševikai nuolat dare spaudi
M
NORVEGIJA
PRIIMS
200
DP
1004 Dundas Street West Toronto, Ont.
siu Lietuvoje, prie ju prisidėjus valstybes ir miesto ramus ir yra mo i Danijos valdžią, reika
ĮKLIMPSTA
,
LIGONIU
laudami juos, kaip ir kitus pa
Per IRO spaudos konferenci mėgėjams, Manchesteryje ža labai aukštai vertinami.
dama
sukurti
visai
rimtą
kolek

Savo mielus klijentus Šv. Kalėdų proga nuoširdžiai
Nežiūrint
to,
dailininkas
gy

begelius, jiems išduoti. Danu
IRO ruošiantis likvidacijai, ją Bad Kissingene i vieno žur
tyvą.
Kolektyvo
vedeju
yra
bu

sveikinu
ir
linkiu
Laimingu
Nauju
1950
Metu!
vena
labai
kukliai,
nes
visas
valdžia šitokio nežmoniškumo
viena sunkiausiu problemų nalisto klausimą del Bremene
11
vęs
Marijampolės
teatro
akto

pajamas sunaudoja medžia nepadare, tačiau ji taip pat la
yra emigruoti negalinčiu ligo sulaikytu emigrantu, ikurdini
LIETUVIŠKA SIUVYKLA
rius
Kvedaras.
Pradižai
pasi

goms, pats pasitenkindamas tik bai pageidavo, kad jie kur nors
niu klausimas. Iš Bad Kissin- mo skyriaus vedėjas Thomas
KAZYS ARDAVIČIUS
ryžta
pastatyti
Vaičiūno
"Su

pragyvenimo minimumu. Jis išvyktu. Spalio 20 d. apie 500
gen IRO informacine tarnyba paaiškino, kad sulaikytu esą
drumsta
ramybe".
—
BrL.
yra didelis altruistas, savo le- tremtiniu iš Danijos išvyko i
pranešė, kad Norvegija pirmo 2100. Iš ju 1001 esą netvarkoje
’ 828 Dundas Street West Toronto, Ont.
Australiją. Ju tarpe buvo apie
ji yra pasižadėjusi priimti dokumentai. Dalis turinti būti
150 lietuviu. Tai sudaro maž
VERTINGOS KNYGOS
bent 200 ligoniu DP. Ju tarpe dar patikrinta CIC, kiti — kitu
daug pusę Danijoje bebuvusiu
Pas "Aufbau" leidyklos atstovą Kanadoje galima užsisakyti:
bus 50 aklu, kurie ten bus mo institucijų. 341 katalikas, kvie
lietuviu. Likusieji rūpinasi kaip
$2.50
1.
Dr.
A.
Šapoka,
"Lithuania
through
the
Ages"
LEIDĖJAI IR REDAKCIJA mieluosius skaitytojus labai atsipra komi ir atatinkamu darbu. Jei čiami privačiu asmenų, turi
nors išemigruoti i Kanadą ar P.
$2.50
2. Inž. T. J. Vizgirda, "Vilnius"
šo, kad laikraštis pasirodė kiek vėliau, kaip buvo žadėta ir ne išmokę darbo jie gales verstis laukti del to, kad ju sausumos
Ameriką. I JAV patekti jiems
$0.50
3. "Vytis", kambarinio formato
: bu visais lietuviškais ženklais. Fabrikui pažadėjus ženklus pa- patys, ju vieton bus paimti nau kelionę apmokanti labdaringa
negalima, nes DP isileidimo įs
$0.50
4. "Žalgirio mušis", spalvotas paveikslas
* gaminti greitai. buvo }u laukiama. Deja, ju nesulaukeme, o pri- ji. Iki 1950 m. birželio 30 d. ir organizacija Travellers Aid
artejusios Kalėdos priverto pirmąii numeri išleisti ir be ženklu. Norvegijoje ju išlaikymo išlai- Society tuo tarpu neturinti lešu. Knygos siunčiamos apdėtu mokesčiu arba prisiuntus pinigus: tatymas Danijoje gyvenusiu
• Ufr. 2 pasirodys 1950 m. sausio 4 dieną ir toliau eis kas savaitę. kdas padengs IRO.
Tie busią išvežti, kai ju kviete- Pr. Ručinskas, 350 — 7th Ave., Ville Lasalle, MontreaL Que. DP neapima.

1949 m. gegužes men. 24 d.
staiga mirus Lietuvos Genera•linknn Garbes Konsului Kana
doje pik. ltn. Grant-Suttie, Lie
tuvos Generalinio Konsulo
:postas Kanadoje buvo be vai.ruotojo.
Lietuviu
dideliam
■ džiaugsmui, nuo 1949 m. grao■ 'džto
*
mėn; 1 d. • Toronte Gene<
• ralinio Kdhsulo pareigoms yra
paskirtas • Ministeris Vytautas
. Gylys. Jd-paskyrimas Kanados
vyriaušybes yra priimtas. Šia
proga - apie naująjį Generalini
Konsulą- norėtųsi išsitarti kiek
plačiau ir: lietuviškajai visuo
menei patiekti keletą jo biograImlu bruožu.
Vytautas Gylys yra gimęs
Kudirkos Naumiesčio valse.
Mokslus ėjo Marijampolės ir
Kauno gimnazijose ir Petrapilio
universitete, teisiu fakultete.
Lietuvos
nepriklausomybę
paskelbus, V. Gylys grižta i Lie
tuvą-ir tuojau stoja i valstybini
darbą, užsienio reikalu tarny
bon. Jis buvo vienas iš pirmųjų
Lietuvos diplomatu, pasiustu i
užsieni. Jo tarnyba buvo labai
įvairi. Vytautas Gylys buvo
pirmasis Lietuvos atstovas
.Suomijoje. Po to ėjo tas parei
gas ir Estijoje.
Lietuvai sutvarkius savo di
plomatinius santykius su Vo
kietija, V. Gylys buvo paskirtas
Lietuvos konsulu i Karaliaučių,
nes prasidėjo gyvesni prekybi
niai santykiai tarp Lietuvos ir
Rytprusiu.
Kaip gabiam organizatoriui,
jam tekdavo dažna misija
steigti Lietuvos diplomatines ir
tarnybines ištaigas svetimuo
se kraštuose. V. Gyliui prisiėjo
tvarkyti musų prekybą su Da
nija ir teikti iš ten žinias apie
danų ūkininku kooperatyvinę
veiklą apie vystymą daniško
* eksporto i Angliją, ypač apie
■pavyzdingą danu žemes ūkio
Syaikymą pienininkystes pro
duktu ir bekonu gamybą, rašiayimą.ir pristatymą i Londono ir
“Vitu svarbesniu Anglijos mies
tu rinkoR. Jo išsamus praneši-,
mai. šitais klausimais padėjo
musu vyriausybei suqrganizuoIr ir išvystyti bekono, sviesto,
kiaulienos ir kiaušiniu ekspor. -tą i Angliją Belgiją ir kitur.
Keturis metus V. Gyliui teko
išbūti konsulu Rygoje, kur uo
liai darbavosi lietuviu koloni
joje Latvijoje.
Žemes ūkio ir gyvulininkys
tes produkciją Lietuvoje išvys-
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LIETUVA, TĖVYNĖ MUSU
Minint 50 metu nuo dr.

Vinco Kudirkos mirties

Atsistokime visi ir pagiedo la sujunda ir šaukia:
Lietuva, Tėvynė musui Tu
kime graudžią giesmę.
esi musu meile, pasididžiavi
Tai musu žemes giesme. Ji
mas ir džiaugsmas. Tu esi mu
buvo musu garbes šauksmas,
su garbe, prieglobstis ir viltis.
musu laisves dienu palydove.
Budėjimuose ir sapnuose re
Šiandien liūdni mums tie žo
gim tave, kaskart gražesnę ir
džiai: su'jais regime savo tė
skaistesnę tavo geloje.
viškę nūdienėje jos geloje ir
Ilgesio nešami, mes grįžtame
verges dalioje.
i tave — savo siela ir svajone,
Buvo ji šviesi ir laisva. Buvo
savo kunu ir krauju.
ji mums brangi ir gera, ir globe
Mes begame i tave, kaip iš
mus, kaip tikroji motina.
troškęs prie vandenų versmes.
Mes buvome jos vaikai ir
Mes begame savo triūse ir mal
džiugia širdimi giedojome jos
doje, nes tu esi musu žeme, mu
giesmę.
su brangioji motina ir ramin
Lietuva, Tėvynė musui
Ir
toja.
šiandien mes esame tavo: kiek
Tavo vardan mes stojamės ir
vienu savo alsavimu, visa savo
einam: mus veda ilgesys ir ti
būtimi ir visomis savo viltimis.
kėjimas — tikėjimas tavimi.
Tujen vaitoji savo priespau
Lietuva, Tėvynė musui Mes
doj. Mes, išblaškyti, liūdim be tikime tavimi ir tavo aušra: tu
tavęs, minėdami tavo sielvartą. patekėsi skaisti kaip žvaigžde,
Graudžiai mes giedame tavo ir laisva, ir graži.
giesmę: nėra džiaugsmo musu
Iš kruvinu laiku tu išeisi i
krūtinėse, kada tujen kenti ir amžių garbę ir i kuriančiąją
aimanuoji, senoji musu gimdy dieną.
vę ir penėtoja.
Mes tau giedosime linksmą
' Tu esi musu žeme, tnusu giesmę, susirinkę po priglo
žiloji motule ir musu lopšys.
biančiu tavo sparnu.
Tu esi musu gentis ir musu
Mes giedosime tau meiles ir
ŽĮnones, musu senovės dienu džiaugsmo giesmę, būdami
garsas ir dabarties kova bei vienas balsas su tavim, nes tu
auka.
esi musu žeme, musu motina ir
Su tavo giesme, kurią išne- musu lūkestis ligi amžių pabai
šiojom po tolimas žemes, po gos.
vandenynus ir salas, musu šie- i
A. Vaičiulaitis.

Kalėdos tėviškoje
KAZYS

BRADUNAS

Baltieji eglynai palinksta
Ir klausosi džiaugsmo užgimstant —
-Atbėga skambučiai atbėga
Per baltą kalėdini sniegą.
Iš tolo artėja artėja...
Pro šalil... Ir pralenkia veją! ...
Ir tuoj ten už mėlyno šilo
Tyliau, vis tyliau... ir nutilo...

■

«£

Dubysos dobilėliai
BERN. BRAZDŽIONIS
_ ______ _
\

I pietus skrido paukščiai, i vakarus šešėliai,
O tavo siela skrido i šiaurę — atgalios ...
Kas nakčiai pasiskubins, tas rytui pasivėlins
Ir perėjęs pro kryžkeles ims ir paklys keliuos.
Aš nežinau rytojaus, tu nežinai likimo,
Nuo poliaus iki poliaus — bevilte nežinia...
Nuo optimizmo kaukiu, nuo pesimizmo grimo
O, Viešpatie, apsaugok netikėli manei
Graudi daina Kentucky, sunki dalia Ohio,
Long Islando gražiausia pakrante — Stony Brook,
Bet pro Manhattan rumus regiu aš ją kaip svają,
Ją — po ramunių kilimu, po sniego sidabru.

I pietus skrenda paukščiai, i vakarus šešėliai,
O mano siela skrenda i šiaurę — atgalios...
Piliakalniu papėdės, Dubysos dobilėliai
I tolimą, "i mylimą, i Lietuvą vilios!

“SUDRUMSTOJI RAMYBE” TORONTE
Gruodžio 17 d. Toronto Lie vežęs" gana gerai. M. Laba
tuviu Meno Mėgėju Grupe pir nauskaite, jo žmonos Danutes
mą kartą pasirodė scenoje su roleje, ypač pradžioje, pirmame
J. Jagelos režisuota premjera, veiksme, dare itin gerą rimtos
Petro Vaičiūno 4-riu veiksmu ponios ispudi, net buvo neitidrama "Sudrumstoji Ramybe". ketinas jos nuslydimas, tačiau
Pastatytoji drama lietuviams, vėlesniuose veiksmuose jautėsi
ypač gyvenusiems Tevyneje stoka išgyvenimo, ypatingai
jos Nepriklausomybes laikais, kritiškaisiais momentais, kuriu
yra gerai pažįstama. Ji, kaip jos roleje netruko. A. Lapaitis,
Valstybes teatre, taip ir provin klebono, Sauleno dede, sceno
cijų mėgėju scenose, daugeli je laikėsi gerai. Gal truko jam
tik kunigišku manierų, o balso
kartu buvo vaidinta.
Žvelgiant i šio sunkoko vei intonacijoje jautėsi monotoniš
kalo pastatymo visumą, reikia kumo. Petraitis, muzikas Jonas
pasakyti, kad butą joje tam tik Tvirbutas, oraus muziko ir praru trukumu, kaip pav., tokios sigerusio valkatos rolese buvo
bendrines scenos, kaip vaišiu neblogas. Tik vietomis buvo
nuotaika — su didoka doze nuslista iš natūralumo, jautėsi
dirbtinumo, 'gal daugoka šaržo, perdėtas vaidybiškumas.
V.
o maža gyvenimiškumo. Kritiš Norkui, policijos vadui Karu
kosios scenos daug kur neiš čiui, gal kiek truko scenines
ryškintos, permaža išgyventa drąsos. S. Regelskyte pavaiz
davo įtikinančiai jo žmonos
tikrojo jausmo.
Tačiau režisierius p. Jagela Paulinos, koketes ir {rafinuo
ir aktoriai parode daug pasi tos miesto damos tipą. M. Krešventimo ir ju kruopštus darbas jeryte, klebono giminaite Ma
davė gražius vaisius. Torontię- ryte, savo rolę atliko laipsniščiai lietuviai ateityje iš ju tikisi I kai gerejančioje įtampoje. Ypač
daug ir gana daug.
i pabaigą — jos vaidmuo buvo
Iš vaidintoju B. Saplys Liudo išgyventas. V. Stukys techniko
Sauleno, architekto rolėj jautėsi Banaičio roleie buvo jaučia
savas ir įtikinantis. Tai buvo mas kaip zafoka medžiaga"
vienas iš stipriausiu aktorių, scenai, tačiau . su tendencija
dižia dalimi savo vaidmenį "iš- įprasti. V. Rūtele senio Tvirbuto,

Ne, tai nėra pasaka. Girios «rfduryje tikrai gyyeno plėšikas.
Juodu raistu klaikuma buvo jo ^gyvenimo džiaugsmas, o ne
pereinamoje pelkeje, kur dygus brūzgai ir rietenos negailes
tingai užtvėrė saules šviesai takus, stovėjo jo trobele.
VYT. TAMULAĮTIS
Nyku ir tuščia buvo viduryje girios. Nei pavasario skambe
sys nerado čia atgarsio, nei viduržiemio naktų žvaigždes ne
spindėjo toje palaimintoje tyloje, kuri apglobdavo žemę balta
me spindėjime. Tik juodas kranklys, atklydęs i girios viduri, lydėjo snaigę, krintančią iš žvaigždėtos aukštybes. Tas ji gąs
trumpai valandėlei suglausdavo sparnus.
Bet nepamatęs dino ir pykino.
Plėšikas uždare savo trobeles duris ir dideliu geležiniu skląs
aukos savo aštriems nagams, rūsčiai sukranksėdavo kurčioje
čiu jas užsklendė. Šalia dideli kirvi pasidėjo ir, prie žėruojančios
tyloje:
ugnies
atsisėdęs, ilgai rymojo. Suraukęs juodus antakius, žiu
—- Kran, kran ..'. Nieko čia nėra. Tik iš plėšiko trobeles
rėjo i pilną maišą aukso ir mąstė:
dūmai rūksta, — ir, išskėtęs sparnus, išnykdavo tolumoje.
— Turiu tai, ko norėjau! Štai mano aukso maišas jau pilnas.
Ar kas buvo ižengęs i girios viduri? Veltui butum jieškojęs
Visas
kovas aš laimėjau ir nebuvo tokio, kuris nenuvirstu po ma
ar alkana vilko pėdsako, stirnos nedrąsiu žingsneliu. Barz
no kirvio smugiu. Bet kodėl aš šiandien tuo nesidžiaugiu? Jau
dotas plėšikas čia vienas karaliavo.
Kai rudens naktų viesulai versdavo iš šaknų šimtamečius ■ žinau! Aš bijau tylos balso, kuris smelkiasi i mano krutinę
medžius ir pašėlusi vėtra laužydavo ąžuolu viršūnes, plėšikas tada, kai negirdžiu kovos šauksmu ir nejaučiu grumtynių smu
giu. Tai baisu! Ne, ne... Nebijau ne to. Aš nieko nebijau,
ramiai atsidusdavo ir pradžiugdavo jo piktoji širdis.
— Cha, cha, cha... — garsiai nusikvatodavo jis ir atida nes nesutikau dar to, prieš kuri mano širdis sudrebėtu... Tegu
rydavo trobeles duris. Peržengdavo smagus slenksti ir eidavo griūva ant manęs naktų tamsa, aš neišsigąsiu! Tegu atsistoja
per juodą, verkiančią girią, pilną mirties šešėliu ir siaubo dabar prieš mane visu užmuštuju klaikus šešėliai, mano širdis
Dideliu kirviu nešinas, jis lisdavo per tankius krumus ir klam nesuvirpes! Atiduokite, ką turite, jei nenorite dar kartą mirti!
podavo tik jam vienam težinomais raistu takais. Prie didelio — pašoko plėšikas ir užsimojo kirviu. .
Bet staiga jo veidas pabalo ir pakelta ranka nusviro žemyn.
kelio jis sustodavo. Ir vargas buvo tam, kas šią nokti per girią
keliavo. Nebuvo svarbu barzdotam plėšikui, ką jis sutiko. Ar Cit! Kas čia ateina vidury nakties prie jo trobeles? Nurimk,
tai buvo turtingas pirklys, ar tai buvo vargšas pakeleivis, ar širdie, ir buk drąsi! Kas čia begarsiais žingsniais dabar slenka
tai buvo našle su paskutiniu nudilusiu skatiku kišeneje. Gru- vis artyn ir artyn? Kas gi sustojo ant slenksčio nebijodamas
•modamas sunkiu kirviu jis ne vieno nepasigailėjo, pirma neat- mirti be aimanos lupose šią tylią žvaigždėtą nakti? ...
Atsargiai pasikels plėšikas, net kirviu užsimojo, ir selino
emęs visko, kas tilpo i jo kruviną maišą.
Daug giliu randu ir sunkiai užgijusiu žaizdų žymes paliko prie duru. Juoda jo barzda susivėlė, plaukai susitaršė, o rankos
visam amžiui liudyti apie plėšiko žūtbūtines kovas ir žiaurias eme drebėti.
imtynes. Bet kas tik išdriso atstumti jo grobuonišką ranką, tas
— Kas gi man? Lyg mirties nemačiau? — pratarė išsišie
brangiai užmokėjo už savo drąsą, nes baisus buvo plėšikas pusios lupos. Bet ausi pridėjęs prie sienos klausėsi, vis stipriau
ir atlaidumo nepažino. Kaip viesulo vejas jis blaškėsi plačios spausdamas rankose kirvi.
girios pakelese ir niekas nežinojo, kada puls kaip pasalūnas
Ten toli toli, už mėlynos girios, skambėjo Kalėdų nakties
varpas.
žvėris ramiai keliaujanti keleivi.
Laikas bego savo neužtvenkiama tėkmė, išgriaudamas pyli
— Din, din, din.. .„— vos girdimas plienines širdies verks
mus ir pasukdamas upes, bet plėšiko širdis buvo nepajudinama, mas plauke laukais, suposi tamsioje girioje ir klupo užkimęs
kaip šalto granito uola Nesušildė jos nei pavasario saule, ne čia prie kurčios plėšiko trobeles slenksčio.
sugraudino jos nei verkiantis rudens dangus virš gimtines pa
— Din, din, din ... — švelnus skambėjimas supo medžio vir
stoges. Neminkštejo ji ne nuo gegužes lietaus, netrupejo nei šūnėlę, krito su sniego deimantais i sumintą žemę ir vėl kėlėsi,
nuo ledinio viduržiemio speigo. Tik neišdildomos kruvinos pė griaudžių virpėjimu apipildamas tamsu raistą ir nakties glu
dos ženklino plėšiko gyvenimo kelią, kuriuo jis daug daug dumą.
metu taip ėjo, švaistydamasis savo sunkiu kirviu.
—Šalin iš čia! — suriko plėšikas, lyg plieno ašmenų paliestas
Vieną nokti plėšikas grižo i savo trobelę labai piktas. Kratė žvėris. —- Šalin nuo mano pastoges! Atsitrauk nuo mano kru
iš apmaudo savo juodą barzdą ir žaižaravo degančiomis akimis. vinu naktų, nedrįsdamas ju paliesti!
Veltui jis buvo išvaikščiojęs visą girią, veltui iššliaužojo visas
— Din, din, din... — tas pats švelnus skambėjimas veržėsi
tamsias pakeles, nesutikdamas jokios aukos. Žeme, kuri skendo vidun pro duru plyši, nepriekaištaudamas ir neišmetinedamas,
sidabrinėje mėnesienoje, buvo pilna neišsakomos tylos ir ramy ramus ir švelnus prieš plėšiko pakelto kirvio ašmenų rūstumą.
bes. Tik vieno plėšiko širdis buvo nerami ir daužėsi krutinėję,
— Atsitrauki Atsitrauk nuo manęs! — sūšpaude savo kruvi
nesutapdama su begarsio šios nakties daina, kuri liūliuodama ną kirvi rankose ir visa jėga smoge i duru plyši, kur veržėsi

KALĖDŲ VARPO GIESME

muziko tėvo, roleje gerai pa
vaizdavo prasigerusio Lietuvos
bajoro, o vėliau — grįžusio i
tiesu gyvenimo kelią asmens
tipą. J. Gaižutis ir V. Paukštys,
senojo ir jaunojo ūkininku ro
lese išėjo kiek daugokai suka
rikatūrinti. Tai jau režiesieriaus
dalykas.
Trukumu niekur netrūksta,
tačiau su džiaugsmu tenka
konstatuoti faktą, kad, Toronte
kuriasi jaunas, veržlus ir gražus
scenos atžalynas. Del šito vei
kalo pastatymo ir jo puikaus
pasisekimo — nemaža sale bu
vo pilna žiūrovu — didelis kre
ditas priklauso pasišventusiems
aktoriams ir ju režisieriui p. Jagelai, kuris tą viską darė, gali
ma sakyti, iš žalios medžiagos,
iš neprityrusiu mėgėju ir, svar
biausia, atitrūkstamu nuo kas
dieninio darbo laiku.
Kostiumai scenos aplinkai
atatiko. Grimas, taip pat p. Ja
gelos darbas, geras’. Dekoraci
jos — dailininko Bakio.
Scenarijaus pareigos atiteko
M. Paškevičiūtei. Kultūringą
vaizdą dare atspausdintos
spaustuvėje programos.
Toronto Lietuviu Meno Mė
gėju grupei linkėtina gražios
sėkmės ateityje.
Pr. Al.

NAUJAS

"STEBUKLINGAS"
VAISTAS

Lapkričio 29 d. Pensylvonia
Hospital Philadelphijoje gydy
tojai paskelbė, kad pirmą kar
tą sėkmingai išbandytas vei
kimas žmonėms naujo "stebuk
lingo" vaisto Neomycin. Šis
mikrobiologo Seiman Waksman atrasto vaisto veikimas lig
tol tebuvo išbandytas vien eks
perimentiniams gyvuliams. Pen
Sylvania Hospital direktorius
Dr. Duncan nusprendė jo vei
kimą išbandyti dviems arti' mir
ties buvusiems ligoniams, se
gusiems minoriniu taku" infek
cija. Po šešių dienu rizikuoti
sutikę pacientai pasveiko. Ma
noma, kad Neomyinas gali
būti labai sėkmingai panaudo
tas kovai su džiova. Vaisto
aamvbos ėmėsi net 8 farmaci
nes firmos, tačiau nakolkas t<»aaminami maži kiekiai,
n'o
veiksmas žmogui dar neišaiš
kintas.

Liet, dainininkai Toronte
Toronto ir jo artimesniųjų
apylinkių lietuviai negreit už
mirš š.m. gruodžio men. 3 d. va
karą puošnioje Eaton audito
rijoje. Daug esame turėję viso
kiu koncertu, bet ši tikrai butu
galima pavadinti didžiaisiais
lietuviškos dainos atlaidais To
ronte.
Kažkodėl lig šiol buvo ten
kinamasi nedidelėmis salėmis
ir — su mažomis išimtimis —
vietinėmis menininku atsargo
mis, kurios, deja, nepasižymi
didesniu pajėgumu. Lietuviu
Verslininku Sąjunga padare
tikrą pąrversmą Toronto lie
tuviu meniniu parengimu isto
rijoje, išnuomodama vieną iš
didžiausiu saliu ir i jos sceną
iš JAV atsikviesdama net ketu
ris neeilinius lietuvius meninin
kus: Antaniną Dambrauskai
tę, Ipolitą Naurągi, Stasi Ba
ranauską ir ju akompaniatorių
prof. Vladą Jakubeną. Kaip ir
buvo galima tikėtis — šie ketu
ri mums visiems gerai pažistami vardai sutraukė pilną salę
entuziastiškai nusiteikusios To
ronto lietuviu visuomenes, o tai
pogi ir kanadiečiu svečiu.
‘Pirmoji koncerto dalis buvo
skirta lietuviu kompozitorių ku
riniams. Stasys Baranauskas
padainavo VI. Jakubeno "Oi
mergyte", J. Tallat-Kelpšos "Lie
pė tėvelis" ir S. Šimkaus "Oi
greičiau". Ilgametis Kauno ope
ros solistas Ip. Nauragis savo
pirmą pasirodymą Kanadoje
pradėjo populiaria J. Kamavičiaus daina — "Oi kas sodai", J.
Dambrausko "Augo girelėj", S.
Šimkaus " T amsioj oj naktelėj".
Kauno operos primadona A.
Dambrauskaite kanadiškam de
biutui pasirinko A. Kamavičiaus operos "Gražina". Pirmo
sios koncerto dalies užbaigai
Ip. Nauragis ir St. Baranauskas
padainavo V. Marijošiaus due
tą "Iš rytu šaleles"".
Antroji dalis buvo skirta ari
joms ir operų ištraukoms. A.
Dambrauskaite1* su S. Baranaus
ku patiekė torontiečiams jau
kartą girdėtą (iš paskutiniuju

vidun varpo skambėjimas.
— Din, din, din.. . — lygiai taip ramiai suposi ir sklido vario
giesme, daužoma ir kapojama kirviu, nenutildoma nei grūmo
jimu, nepaskęsdama nei baisiu keiksmu juroje. Veltui tik plė
šikas švaistėsi savo kirviu, veltui keike ir spardė tą neišsakomai
švelnu šauksmą, kurio dabar buvo pilna žeme ir dangus. Nesu
laikomai jis smelkėsi i daubas ir klampius raistus, išnykdamas
ir vėl pakildamas, numirdamas ir vėl prisikeldamas, užmuša
mas, bet ir vėl atsigaudamas, krisdamas i juodą prarają, bet ir
vėl pasinerdamas žvaigždynuose...
— Bet aš nenoriu tavęs girdėti! Nenoriu, ne! — šaukė plėši
kas, užsikimšdamas ausis ir sviesdamas šalin kirvi, kuris neat
liko ši kartą savo baisios pareigos.
— Din, din, din... — veltui plėšikas slėpėsi tamsioje kerteje,
j ieškodamas užtvaros tam nenuilstamui šauksmui, kuris rado
neužtveriamą kelią i jo širdi per visas klampynes ir uolu gūbrius.
— Din, din, din — ramybe žemeje visiems — žvėriui ir žmo
gui, galvažudžiui ir nekaltajam, nupuolusiam i prarają ir sto
vinčiam kalno viršūnėje. Ramybe keleiviui ir sėdinčiam prie
šiltos namu ugnies. Din, din, din, ramybe žemeje verkiančiam ir
liūdinčiam, skęstančiam džiaugsme ir tam, kurio širdis niekados
nepažino aukštybių triumfo, plazdančio tenai Žvaigždžiu švie
siame mirgejime...
'
Din, din, din, — vedesi šitas tylusis balsas ir baisuji plėšiką,
lyg mažą kūdiki už rankutes ten, kur jo jaunystes šventumas
kadaise suklupęs meldėsi praeityje, kur vėl šniokštė ir uže tos
užšalusios upes, kuriu kietą ledą taip lengvai dabar pramušė
tas tylusis šventosios nakties din, din...
— Nenoriu ten grižti, nenoriu, — kartojo plėšikas atsiklaupęs
ant žemės, bet jo akiu ilgesys klaidžiojo anuose pavasario la
kuose, kur buvo imintos jo mažos pedeles, neužpustomos jokios
audros.
— Din, din, eikš šen su manim! — rodos, šaukė ji vardu.
— Palik savo kirvi ir užgesink savo keršto ugnil Din, din, atgniaužk savo kietą smūgio kumšti ir tavo karčios apmaudo
seiles pavirs gaivinančiu medaus saldumu, kuri kadaise suneše
tavo jaunystes pavasario dūzgiančios bites. .. Eik šen su ma
nim, palikęs savo mirties namus ir juodą gėlą, kur aušta nustabaus pavasario saule. ..
-- Ak, bet kas man atleistu už tai, ką aš padariau, — sušuko
plėšikas, staiga pajutęs savo pajuodusiu veidu riedančią ašarą.
— Din, din, aš tau jau viską atleidau, nors tau žmones ir ne
atleistu. Nes mano takai ne žmogaus gailestingumo ranka nužy
mėti, o iš šviesiojo žaibo kibirkšties ištryškę...
— Din, din, din, — ir puolė plėšikas veidu ant žemes, prąvirkdamas taip, kaip joks žmogus ligi šiol nebuvo verkęs. O, iš
tolumos, kur baigėsi mėlynoji giria, netildama vis plauke Ka
lėdų nakties varpo giesme, tokia pat tyli ir rami, pripildydama
skaidria šviesa ne tik tamsu girios viduri, bet ir šaltą plėšiko
pastogę. Savo švelniu virpėjimu ji suposi kiekvienoje kerteje
tarp rusčiu šešėliu, apipildama ne tik’sukniubusi plėšiką, bet ir
jo sunku kirvi. ..

S. Baranausko ’ir Blauzdžiunaites-Motiekaitienes
gastrolių)
Puccini "Madame Butterfly"
meiles duetą. Ip: Nauragis ita
liškai padainavo dvi arijas iš
Verdi operos "Don Carlo" ir Ro
ssini — "Sevilijos kirpėjo", bisui pridedamas Musorgskio
"Blusą". A. Dambrauskaite iš
pildė ariją iš Puccini operos
"Madame Butterfly", Gounod
"Fausto" Margaritos deiman
tu ariją ir, publikai audringai
plojant, dar kartą grižo prie Pu
ccini. St. Baranauskas savo
nuostabią balsinę jėgą toron
tiečiams pademonstravo jau ir
anksčiau čia jo dainuotose ari
jose Loncavallo "Pajacu", Pu
ccini "Toscos" ir to paties kom
pozitoriaus "Auksiniu vakaru
mergeles".
Maloni staigmena buvo A.
Dambrauskaitės ir Ip. Nauragio duetas iš Mozarto "Don Žuano", o taipogi trio — Margari
tos mirties scena iš Ch. Gou
nod "Fausto", sujungęs i darnu
operetini vienetą visus tris dai
nininkus ir žiūrovams suteikęs
galimybę keliolikai minučių
pagyventi lietuviškosios operos
maloniais prisiminimais.
Vertinant paskiru dainininku
pasirodymą, norėtųsi stabtelėti
ties kylančia žvaigžde — St.
Baranausku. Iš visu trijų kon
certo dalyviu jis, be abejo, kie
kybiniu atžvilgiu imant, turėjo
stipriausią medžiagą. Jo teno
ras tikrai reto pajėgumo. Jėgos
pranašumas buvb aiškus vi
suose duetuose ir taipogi "Faus
to" ištraukoje. Pav., duete "Iš
rytu šaleles" jis -triškiai "žudė"
Nauragi, užmiršdamas, kad
duetuose vis dėlto reikia kreip
ti atatinkama dėmėsi i savo
partneri... Kiekybę St. Bara
nauskas, tiesa, tetndo musu
operos veteranus, betgi koky
be jam vis deltą datig Jco pa
geidautina. Jo balsė? vidurys
pakankamai išlygintas.- Gerai
pastatytas kvepavinws. Susi
rūpinimo kelia jo viršutinis re
gistras, kur kartais balsas vis
dar nėra atremiamas širfitaprocentiniu tikslumu i reikiamą
vietą. Del to, aukštose gaidose
gaunasi tembro slidinėjimas,
spalvos kaitaliojimas, jaučia
mas daininko netikrumas prieš
aukštąsias gaidas, o taipogi,Il
giau dainuojant, nuovargio
itaka. Pav., "Toscos" arija jam
visada praskamba lengviau,
negu po jos išpildoma "Paja
cu" arija, nors šią paskutiniąją
dainuoja ir geri baritonai. 7.
Tai aiškus technikos trukumas.
Butu tikrai naudinga, jeigu St.
Baranauskas galėtu rasti gerą
mokytoją ir pabandytu padir
bėti su balso viršūnėmis.
Norėtųsi atkreipti St. Bara
nausko dėmėsi ir i kitą jo silp
nąją pusę — per siaurą reper
tuarą. Tuos pačius dalykus jis
jau buvo dainavęs Toronte,
gastroliuodamas su p. Motie
kaitiene. Tą pati, kiek tenka
spręsti iš spaudos atsiliepimu,
dainuodavo ir Vokietijoje, ir
Amerikoje, ir Anglijos gastro
lėse ... Dramatiniam tenorui,
Berods, netrūksta ariju.
Šios pastabos—noriu pabrėž
ti—nesiekia p. Baranausko ver
tę mažinti. Niekas negali pa
neigti puikios jo balsines me
džiagos. I ji dedama daug
vilčių. Kiekviename koncerte i
ji kreipiamas didžiausias dė
mesys. Tačiau tas dainininkui
kaip tik ir uždeda atatinkamus
įsipareigojimus — siekti visiš
ko technikos apvaldymo. Tad
suprantama, jeigu ir recenzen
tas savo dėmėsi sukoncentra
vo i ji, palikdamas ramybėj©
musu operos veteranus — jau
pasiekusius kulminaciją, 'i.Koncertas praėjo jaukioje
nuotaikoje, . kięJfyiepp j lietuvio
širdyje palikdajnriąs: mąlpnu Įs
pūdi; rasdamqs. atgąrąic ip To
ronto spaudąję^. Thęi, Telegramnx isidejo Ipbęd. palankius
atsiliepimas. Ęeręikąjingo^ .be. abejo buvo po koncerto kalbos.
Vyt. Kastytis.
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“Tėviškės žiburiams” pasirodant

viams, išblaškytiems Lietuvos
vaikams, sekant aną užburtą
tikrovės pasaką, apie mylimą
Gintaro šąli, pasipuošusią mels
vo lino ir ramunes žiedais; pa
saką apie Kalėdų naktį, ap
šerkšnotą pakeles Rūpintojėli ir
iš lietuvišku seklyčių bežerinpius (tėviškės žiburius, kuriu
prieblandoje rymo lietuviškoji
močiute, belaukdama mus sugrižtant iš toli.

Iš Winnipego

KALĖDŲ EGLUTE VAIKAM TORONTE
Toronto lietuviu parapijos pradžios mokyklos tėvu komitetas 1950
metu sausio men. 8 d., sekmadieni, 3 vai. po pietų ukrainiečiu
saleje 404 Bathurst St. ruošia
KALĖDŲ EGLUTE
Programoje mokyklos vaiku atliekamas vaidinimas "Mėlynasis
Drugelis", rež. p. Jagela, deklamacijos ir kitu idomiu dalyku.
Po programos atvyks Kalėdų Senelis iš Lietuvos.
Kadangi Kalėdų Seneliui reikia žinoti vaiku pavardes, todėl gerb.
tėvai prašomi iš anksto vaikus užregistruoti. Registruotis pas tėvu
komiteto iždininkę p. Stančikienę sekmadieniais tuoj po pamaldų
parapijos saleje. Tėvu susirinkimo nutarimu, registracijos mokes
tis yra: už vieną vaiką — $1, už kelis tos pačios šeimos vaikus
— $1,50. Eglutes dieną vaikai neberegistruojami.
Tėvu Komitetas.

RINKLIAVA BALF-UI
pego skyriaus steigiamasis su
Š.m. vasarą KLS Winnipego sirinkimas. Išrinkta skyriaus
Dieviškojo Betlejaus Kūdikio lietuviu kataliku, kurie visu nuo
skyrius pravedė tremtiniams valdyba ir parengimu komisi
užgimimo išvakarėse, Kanados širdumu rems ir sielosis tinka
paremti piniginę ir daiktinę ja. Skyriaus pirmininke išrinkta
lietuviu kultūriniam horizonte mu "Tėviškės Žiburiu" žėrėjimu.
rinkliavą. Kad ir pavėluotai, p. Šmaižiene. Susirinkimas bu
nušvinta naujas šviesus žibu
Belieka tik palinkėti naujai
suvedę galutinus rinkliavos re vo gana gausus, nes moterys
rys, Toronte pasirodo naujas pasirodžiusio laikraščio Lei
zultatus pranešame, kad po $5 labai susidomėjusios savo orlietuviu savaitraštis — "Tėviš dėjams ir Redakcijai geros sėk
aukojo: pp. Paupliai, Sprindyte . ganizacine veikla.
kės Žiburiai.
mės. Mieliesiems "Tėviškės
K., Alexander Cafe, Ziminskąs. — Lapkričio 19 d. surengtas
Garbingi šio gražaus suma Žiburiams" linkėtina savo lietu
Pov., Užupis Tomas, Dudara- KLS Winnfpego skyriaus ban
nymo iniciatoriai ir laikraščio viškais krikščioniškais spindu
vičius Algm., Tėvas kun. Gai- kietas labai gerai pavyko. Sky
leidėjai, Kanados Lietuviu Ka liais šviesti lietuviams išei
Kun. P. Ažubalis.
liušis, Andriušvte Marija, Mus riaus vadovybe dėkinga pa
taliku Kultūros Draugija, pasiteikis Kazys, Nausėdas Julius rengimu komisijos pirmininkei
ryžusi imtis tokio rimto ir atsair Demereckai. Po $4 — Vaba- M. Jakubėnaitei ir visiems ki
komingo žygio, • yra verta
liene Elena. Po $3 — Januška tiems: pp. Jauniškiui, ArmonaPAŽINKIME KANADį
aukščiausios pagarbos. Šio isMykolas, Januška Čnc., Simo vičiui, Mot. Slapčiui, J. Mali
torinio darbo Kanados lietuviu
Iš dabartiniu Kanados 13-kos naityte A., Januškevičiūte Ele šauskui.
Ar žinai, kad:
gyvenime Kultūros Draugija
— Saskačevano farmeriai p.
1. Kanada savo pilotu yra milijonu gyventoju didžiausią na ir Račys Jurgis. Po $2 —
ėmėsi labai apgalvotai ir ge
Kanados Lietuviu Bendruo ' nuolatinis prezidiumas sudary
Bukauskas
M.,
Didžbaliai,
Mo

Aleliunai
vykdami i Čikagą su
grupę
sudaro
britiškos
kilmes
treičioji valstybe pasaulyje. Už
riausiu momentu, atsiliepdama
tas visu bendru susitarimu, ir
menes kūrimosi reikalu
tiejūnas
P.,
Jauniškis
Pov.,
Pastojo Winnipege, kur aplanke
ją didesnes yra tiktai Rusija ir žmones — apie 5 su puse mil.,
i laiko šaukianti balsą.
Kanados Liet. Bendruomenes palinkėti, kad ir krašto statu
Kanados plotas yra toliau seka prancūzu kilmes gy kenas Br., Macijauskaite Van senus savo bičiulius. Linkėtina
Jei Vokietijoje, tremtyje, veik Kinija.
3,847.000 kv. myliu, kai tuo tar ventojai — apie 3 su puse mil., da, Kumpauskas P., Vaitkevi jiems gražiai atostogas pra kūrimas neina, deja, taip grei tas butu svarstomas ir priima
kiekviena didesne lietuviu sto
tai, kaip didžioji dauguma Ka mas panašioje dvasioje.
pu visos Europos plotas tik vokiškos —• 464.000, ukrainie- čiūte O., Rutkauskaite Aldona, leisti.
vykla sugebėjo leisti savą lie
KLSąjungos atstovu Otta— Paskutiniu laiku vietos nados lietuviu norėtu. Nuolat
tiškos — 305.000, skandinaviš Kazragyte Stefa, Bujokas St.,
tuvišką laikrašti, o šiuo metu, 3.776.700 kv. myliu.
woje veikla
Dručkaite
Aldona,
Kazlauskas
vis
atsiranda
kliučiu.
fabrikai paleido iš darbo gana
Žymi Kanados dalis — visa kos — 244.000, lenkiškos —
išvykus i užjurius taip pat pra
KLSąjungos C. Valdybos at
Kaip žinoma, principinis su
šiaure ir Rocky Mountains — 167.000, itališkos — 112.000. Po Domas, Ramančiauskas, Sa daug darbininku. Dalis lietuviu
dedama leisti nauji lietuviški
ju seka rusai, vengrai, suomiai, vickas J., Zavadskas Mam., taip pat neturi darbo. Farme sitarimas tarp KLS ir KLCT tuo stovas Ottawoje , Ottawos uni
laikraščiai (Australija, Pietų kalnai vakaruose, -4- nors ir
turi dideliu mineraliniu turtu, austrai, belgai, rumunai, jugo Dargužis Vyt. ir Simanavičius riai darbininku reikalauja ir Į reikalu buvo padarytas š.m. versiteto profesorius, dr. A. Pa
Amerika, Anglija), tai ir Kana
bet tebera neapgyventa. Beveik slavai, graikai ir bulgarai. Be J. R. Po mažiau aukojusius, tau moka po 45-50 dol. per mene liepos men 1 d. Po to. Centro plauskas, savo laiku iteike Są
doje, Ontario provincijos uos
visi gyventojai koncentruojasi to, gyvena 34.000 kinu, 23.000 pydami vietą, neminime. Iš vi si, su visu išlaikymu. Tačiau Tarybai pageidaujantį buvo jungos skyrių atstovu suvažia
tinėje, pasirodymą . "Tėviškės
maždaug 200 myliu pločio juos japonu, apie -135.000 senųjų gy so auku lapais surinkta $184.05. nedaug kas žavisi tokiu atlygi duotas laikas skyriams ir or vimo rezoliucijas šioms Kana
Žiburiu" tenka tik nuoširdžiai
nimu,, nes iš jo labai sunku iš ganizacijoms del šio susitarimo dos valdžios įstaigoms: Ministetoje Jungi. Amerikos Valsty ventoju indėnu ir 7.000 eskimu. Bažnyčioje surinkta $29.64.
sveikinti. Vienoj didžiųjų lietu
Rubu surinkta 290 svaru.'
siversti, perkant rubus, batus pasisakyti. Taip praėjo apie rio Pirmininko įstaigai, Užsienio
bių pasienyje. Tik paskutiniu Lietuviu šiuo metu Kanadoje
viu kolonijų Kanadoje, Toronte,
Atskaičius susidariusias Įvai ir kt.
pustrečio menesio. Per tą laiką Reikalu Ministerijai, Darbo Mi
metu, pradėjus tolimoje šiaurėje yra apie 20.000.
naujo lietuviško laikraščio pa
rias
persiuntimo
išlaidas
BALF
— Maciūnai susilaukė pirmo už susitarimą pasisakė Kana nisterijai ir Kasyklų bei Žemes
urano ir geležies eksploataciją,
S. Kanada užima pirmą vie išsiųsta 168,23 JAV doleriai.
sirodymas yra ne kas kita, kaip
jo šeimos džiaugsmo — dukre dos Liet. Sąjungos skyrių ats Turtui Ministerijai, kuriai pri
bus galimas didesnis gyventoju tą pasaulyje popierio, 'nikelio',
tinkamas ir laiku duotas atsilie
Visiems
auku
rinkėjams,
iš
les. Inž. Maciūnas dirba vie tovu suvažiavimas, Tarybos klauso ir imigracijos ištaiga. Iš
susitelkimas ir tose srityse. Šiuo radiumo, platinos ir asbesto ga
pimas į Apvaizdos skirtus Kana
metu pastovus ju gyventojai myboje; antrą f— medžio, mo- kuriu pirmavo p-le K. Sprindyte noje keliu pravedimo firmoje skyriai ir dauguma organiza visu šių ištaigu gauti raštai, ku
doje gyvenantiems lietuviams
riuose dėkojama už bendradar
yra eskimai ir meteorologijos, lybdeno, aliuminijaus ir aukso ir p. R. Michalauskas, surinkę kaip inžinierius. Jo žmona dirbo cijų.
uždaviniais.
biavimą, žadama iškeltuosius
radaro bei kitokiu stočių tarnau gamyboje; trečią — cino, cinko, 56,50 dol., taip pat visiems au siuvykloje.
Po šios ilgos pertraukos susi
Neture'u rastis ne vieno Ka
klausimus
irmti dėmesin ir pa
kotojams KLS Winnipego sk.
— Bartininkai pardavę savo rinkę posėdžio rugsėjo men. vi
sidabro, švino ir arseniko ga valdyba reiškia nuoširdžiau
nadoje lietuvio, kuris naujo tojai.
Kanados dydi pavaizduoja myboje ir ketvirtą vietą — kvie
namus William Ar. nusipirko duryje KLS ir KLCT atstovai skirti vykdymui tiek, kiek leis
laikraščic pasirodymą sutiktu
sią padėką.
net šešios laiko zonos, būtent: čiu ir mangano gamyboje.
tame pačiame rajone didesnio atsidūrė prieš naują kliūti. Su galimybes ir veikiantieji Įsta
su abejojamų ar nepasitikėjimu.
Didele
padėka
priklauso
ir naujai atremontuotus namus. sitarime buvo numatyta, kad tymai.
Atlantic time — Atlanto laikas,
Priešingc/i,
gonados pilietis pagamina Gerb. Tėvui kun. Gailiušiui, Iš BaBrtinirjku namus nupir
Antroji C. V-bos atstove Otta
Eastern — Rytu, Centrai — Ceni Krašto Bendruomenei Orga
"Tėviškės Žiburiu" pasiro
daugiau
kaip
bet
kuris
kitos
woje
— dr. Šidlauskaite yra iš
pirmajam
leidusiam
padaryti
tralinis, Mountain — Kalnu, Pa
ko p. Bukauskas, kuris -jau turi nizuoti Komitetą gali ieiti ne tik
dymas yra visu lietuviu lai
cific — Ramiojo Vandenyno ir valstybes pilietis. Gal dėlto nau bažnyčioje tam tikslui rinkliavą vienus namus Sargent Ave. KLS ir KLCT, bet ir kitu centra sikėlusi gyventi i JAV. Buvusiai
mėjimas bendrame lietuviš
Yukon — Yukono laikas. Taigi, jam ateiviui Kanados daitbo ir raginusiam lietuvius aukoti Abu seniai atvykę lietuviai lizuotu organizacijų atstovai. C. V-bos vicepirmininkei dr.
kosios egzistencijos ir kultū
kai Newfoundlande buna 12-ta tempas ivaro nemažai rūpesčio tremtiniams.
labai gražiai sugyvena su nau Atsiliepė gana daug tokiu or Šidlauskaitei reiškiame viešą
roj bare, liūdnoje musu
ir
nervu
įtempimo,
kol
apsipran

padėką už visą jos visuomeni
KLS Winnipego sk. v-ba. jai atvykusiais.
vai. nakties, tai Yukone vos
ganizacijų. Vėl truko apie gerą
mi elosios Tėvynės tautines,
tamą.
nę veiklą Kanadoje ir linkime
—
Lapkričio
13
d.
Winnipego
tik 6 vai vakaro.
menesi, kol buvo išsiaiškinta ir
religines, kultūrines ir poli
sėkmės naujam darbe.
2. Aštuoniolikto šimtmečio j Pagrindine gamybos šaka lietuviu buvo suruošta 50 m.
Švenčiu pramogos
susitarta, kurios organizacijos ir
tikes priespaudos tragediLietuvos Respublikos Gen.
nuo
dr.
Vinco
Kudirkos
mirties
viduryje Kanadoje gyveno apie Kanadoje tebera žemes ūkis.
— Kalėdų antrą dieną 7.30 po kiek atstovu turės Komitete.
joje.
Konsulo reikalu
60.000 prancūzu ir tik apie 10 1941 m. Kanadoje buvo 734,760 minėjimas.'"Vvnhejime dalyva vai. YMCA saleje KLS WinniSusirinkus galutinai sudary
"Tėviškės Žiburiu" suspindeJau
visas
pusmetis, kai KL
vo
gana
gražus
skaičius
lietu

ukiu,
kuriuose
dirbo
31,7
pro

tūkstančiu anglu. Anglai gy
pego skyrius rengia šokius. Vi tam Komitetui pirmojo posėdžio,
jjmas Kanados lietuviu gyve
ventoju skaičiumi igijo persva cento gyventoju. Kanados pra viu. Programoje buvo paskaita, si lietuviai jauni ir seni prašo visas darbas vos neiširo, kai S-gos C. -ba dėjo pastangas,
nime pradžiugins ir Kanadoje
rą aštuonioliktojo šimtmečio mone tebera jauna — pasku ir menine dalis: suaugusiu ir mi šokiuose aktyviai dalyvauti. kuriu organizacijų atstovams kad butu paskirtas naujas Gen.
gyvenančius lietuvius katali1pabaigoje, po Jungtiniu Ameri tiniu dvieju pasauliniu karu pa vaiku chorai, vedami p. Šopa— Šiais metais Winnipego pareikalavus keisti liepos men. Konsulas Kanadoje. Šis reika
kus.
gos,
deklamacijos,
smuiko
ir
kos Valstybių sukūrimo, iš ku seka, tačiau dabar ji jau dau
lietuviams Nauju Metu sutiki 1 d. susitarimą. Kanados Liet. las buvo išreikštas ir suvažia
Kanadoje gyveną lietuviai
riu persikėle i Kanadą visi lo- gelyje sričių toli pralenkia Ka piano solo, gyvasis paveikslas mą rengia KLS Winnipego sk. S-gos C. Valdyba yra nusista vimo rezoliucijoje. Tad yra la
katalikai niekad nesigailės
jalistai, tai yra, amerikiečiai, nados suvartojimą. Iš aštuo- "Vargo Mokykla" ir kt. Minė St. Paulo kolegijos Didžiojoje čiusi liepos men. 1 d. susitarimo bai džiugu, kad visu bendros
turėdami krikščioniškųjų ir
kurie stovėjo už Anglijos kara niu Kanados darbininku trys jimą ruošė visos lietuviu Win saleje. Be puikiu užkandžiu bus nuosekliai laikytis ir ji nuošir pastangos davė geru rezultatu.
tautiniu idealu tarnyboje
P. ministeri Vytautą Gyli,
lių ir kovojo prieš Jungt. Ame dirba eksportui ir penki — vi nipego organizacijos.
skanus alus. Senus metus gruo džiai vykdyti.
stovinti laikrašti.
—
KLS
Winnipego
skyriaus
peremusi
šias pareigas, nuošir
daus
rinkai.
Pr.
Ručinskas.
rikos Valstybių atsiskyrimą.
džio 31 d. vakare, prieš bankieDaug dar ko Kanados lietuviai
valdybos rūpesčiu suorganizuo tą palydėsime St. Paulo kolegiNežiūrint visu šių kliučiu, Ko džiai sveikiname, linkime Jam
katalikai galėtu pasigesti: di
ti
anglu kalbos kursai, kurie jojs koplyčioje pamaldomis. mitetas jąu yra atlikęs ir du sėkmingiausio darbo šiose sun
KANADOS PARLAMENTO
desniu bažnyčių, erdvesniu sa GINKLU SUVIENODINIMAS
vyksta YMCA saleje.
SUDĖTIS
Norintieji bankiete dalyvauti svarbius pozityvius darbus: a. kiose sąlygose, o patys pasiža
liu, savu mokyklų ar vaiku
23 GAL.
imoka: vyrai 1,50 dol., mote išsirinko nuolatini prezidiumą dame Jam nuoširdžiai talkinin
darželiu, bet neapsiriksime pa
— I vietos lietuviu klubo sa rys 1 dol. Šokiams grieš geri ir b. pafuoše PL Bendruomenes kauti, kur tik bus reikalo.
įdomus yra Kanados parla
sakę, kad viso to pirmoje vie
Kanados ministeris pirmi mento atstovu pasiskirstymas lę gaunama įvairios spaudos. muzikantai.
Kanados Lietuviu Sąjungos
Kanados krašto statuto projek
toje stovi Kanados lietuviams ninkas St. Laurent yra pareiš profesijomis. Daugiausia pasi Laikraščiu tarpe randasi ir "Tė
Centro Valdyba.
tą. Tenka pasidžiaugti, kad
reikalas krikščionišku principu kęs, kad Kanada nepajėgs per rodo yra advokatu. Iš 262 par vynės Balsas" iš Vilniaus. Kaži
UKRAINIEČIU MUŠTYNES
dvasioje leidžiamo laikraščio. ginkluoti kariuomenę standar lamento atstovu advokatais esą kokius ryšius tas klubas palaiko
WINNIPEGE
Jis yra viso pagrindas. Laikraš tizuotais su JAV ginklais. Per- užsirašę net 81, farmeriais — su dabartiniais Lietuvos oku
Winnipege
ukrainiečiu "dar
Iš anapus
ti turint, bus lengviau eiti ir prie gaminti visus ginklus Kanada 45, pirkliais — 20, knygų leidė pantais? Dabartinėje klubo va bininku" name kilusios mušty
jais — 9, mokytojais — 8, fab
čiu
(Atkelta iš 3 psl.)
visu kitu kulturiniu dalyku. negalinti. Jai butu geriausia da rikantais — 8, agentais —- 6, dovybėje daugumą sudaro rau nes buvo nuramintos tik stip
Be abejo, niekas iš musu ne
Prieš 20-30 metu vykusi Kana- li pirkti JAV, joms parduodant buhalteriais — 6, draudimo donosios krypties atstovai. Per raus uniformuoto policinku bū sargus skaitytojas, ko gero, dar
rio.
Muštynes
kilo
del
to,
kad
padarys išvadą, kad dabartine sistebi minėtųjų asmenų ištuo
don lietuviu imigracija rodo savo gamybos kitos rūšies agentais — 3, inžinieriais — nai buvęs' klubo pirmininkas
iš "keliones po SSSR sugrižukiekvienam susipratusiam lietu standartinius ginklus. Kadangi 3, dantistais — 2, devyniems šiais metais jau neišrinktas, nes siems 2 ukrainiečiams komunis Žemes Ūkio Ministerija randa komis. Nuostabą kelia pats
mums, lietuviams, nelabai ma
viui katalikui liūdną faktą. Tik JAV kongresas yta padaręs profesijas nenurodžius, likusių pasirodė, kad ne visai ištikimas tams pasakojant savo ispudžius si i.. kuiliu žinioje...
NEĮPRASTI
SKELBIMAI
lonus faktas, kad tokie Tak
rai tragiškas likimas ištiko dau nutarimą, draudžianti ivežti bet- jų yra po 1 sportininką, verte- "generalinei linijai".
ir viską vaizduojant šviesiomis
(ą, geležinkelininką, vargoni
geli praktikuojančiu lietuviu kokius ginklus iš užsienio, tad ninką, šaltkalvi, darbininku
Paskutiniame "Tiesos" pusla murzinai, Timermachai, Kirilo
— I Winnipegq grižo Angli spalvomis, taip pat du ukrai
niečiai
tremtiniai
pradėjo
iro7
kataliku, atvykusiu iš Lietuvos, jie negali, būti ivežami ir iš Ka uniju organizatorių, karininką, joje medicinos mokslus baigęs
pyje skaitytojo dėmėsi atkrei va: ir Markovos išsituokia ne
neturint katalikams palankaus
ekspeditorių
ir
tt.
Žodžiu
savo dr. Yauniškis. Jo tėvelis yra dineti, kad visa tai yra melas ir pia neiprasti skelbimai: "Pil. Maskvoje, Odesoje ar Kijeve,
nados. Tokiam atvejy ir Kana
sovietine propaganda. Kai jie
atstovu turi beveik visos profe
lietuviško laikraščio.
da negalinti iš JAV pirkti gink sijos, bet advokatai daugiausia. katališku laikraščiu rėmėjas ir buvo iš sales išmesti, jiems pa-, Takmurzinas Timerchanas, gyv kaip kad jiems deretu, bet mu
Galiausiai ypač torontiečiai
lu. St. Laurent pasiūlė JAV ir Matyti, ta profesija ir jos pri didelis patrijotas. Kanadoje jis galbon atėjo apie 150 kitu Vilniuje, Jogailos gt. Nr. 3-5, iš su Vilniuje, kur, rodos, jiems ir z
lietuviai galim džiaugtis savo
tremtiniu. Kovos metu, žinoma, kėlė civ. bylą del ištuokos pil. vietos neturėtu būti. Deja, ne
Kanadai susitarti, kokie ginklai valumai geriausiai tinka politi gyvena jau per 40 meu. Jaunojo
smarkiai nukentejo langai, du Takmuržinai Marijai Alekse- veltui savo laiku pranašinga
lietuviškosios bendruomenes ri
Yauniškio žmona yra angle.
abieju kraštu reikalams turi bū nei veiklai.
rys
ir sales įrengimai. Po kurio
bose išvysdami "Tėviškės Ži
— Paskutiniu laiku iš Win laiko’ muštynes užvirė ir gatvė jevnai, gyv. Vilniuje, Čiurlio sis Pupu Dede dainavo: "Vil
ti gaminami JAV ir kokie taip
burius". Taip, šis naujo laikraš
nipego i kiįus Kanados miestus je. Laimei užmuštu nebuvo, bet nio gt. Nr. 15-21"... Panašu nius — musu, Kaunas — tu
pat abieju vlastybiu reikalams
IMIGRACIJA I KANADA
čio išėjimas torontiečiams ir vi
išvyko gana daug meniniu pa du buvo sunkiai sužeisti. Ve- žingsni padare ir Markova Eu su". Be didesnes paklaidos ji
gaminami Kanadoje.
PADIDINS
sai Ontario provincijos lietuviš
jėgu: Pukelevičiute, Dauguvie- lyvesnis oficialus tardymas genija Sergiejevna, i kaltina dabar butu galima papildyti —
kajai visuomenei yra malonus
Vancouver South liberalu iyie-Kudabiene, Simonavičius ir irode, kad kalte del muštynių mųjų suolą pasodindama pil. "Ir Vilnius rusu" ...
tenka komunistams, kurie pir
KELIAS
PER
VISA
KANADA
dalykas, bet kartu ir rimtai ipaVyt. Kastytis.
atstovas parlamente Arthur kt. Winnipegieciai jaučia didelę mieji pradėjo prieštaraujančius Kirilovą Aleksiejų Feodoravireigojąs: — ipareigojąs mus vi
Laing, kalbėdamas Toronte Li spragą j u netekę.
mušti.
somis galimomis priemonėmis
Lapkričio men. Kanados par beral Business Men's Club pa
— Winnipego lietuviai deda
PUSE LETUVOS SUKOLCHO- tuvoje esą jau 5.454, kurie
— dvasinėmis ir materialinė lamentas priėmė trečiuoju skai reiškė-, kad tvarkant Kanados pastangas sudaryti savo para kanadoslaivininkyste
ZINTA
apimą daugiau puses krašto že
ŠLUBUOJA
mis, rašymu, platinimu ir skai tymu Įstatymo projektą del ke imigracijos reikalus netrukus piją. Dabartiniu metu pamal
mes. Visai sucholzonti esą Jur
Daugelis prekybinio laivyno
tymu — palaikyti ši, Šventųjų lio, jungiančio Atlanto pa reikėsią turėti galvoje naujus dos laikomos St. Paulo kolegi
barko,
Joniškio ir Šiaulių ap
Pagal paskutinias žinias Lie
Metu Kalėdų varpams' gau kraščius su Pacifiko krantais. valdžios numatomus didelius jos koplyčioje. Galvojama apie bendrovių savo laivu tarnauto
jus atleido, nes negauną priim tuvos kolchozinimas, pradėtas skričiai. Baigiami kolchozinti
džiant pasirodanti mielą nau Kadangi keliu statyba Kana ūkinius darbus. Tiems užsimo savo bažnyčios isigijimą.
Radviliškio, Pagėgių, Rietavo,
jagimi J
doje priklauso provincijų val jimams reikėsią daugiau darbo
— St. Paulo kolegijos saleje, tinu užsakymu. Pagrindine prie 1947 m., jau baigiamas. Maž
Kėdainių
apskričiai. Pasak Ged
žastis
esanti
ta,
kad
Kanados
daug puse Lietuvos valstiečiu
Ne trupučio netenka abejo džiai, tai federaline valdžia šiuo jėgos. I naujus imigrantus ne gruodžio 33 d., KLS Winnipego
*
os kolchozai ir sovti, kad "Tėviškės Žiburius" lau reikalu pažada tik paramą — reikią žiūrėti kaip kanadiečiu skyrius pastate "Aušros Sūnūs" firmos mokančios didesnius at jau suvaryti i kolchozus. Kol vilos, Lietu
chozai
{iki
(spalio revoliucijos
kia šviesi ateitis. Jį vairuoja grąžinti provincijoms 50% ju iš darbininku konkurentus, ati Režisavo p. Šmaižiene. Dekora lyginimus ir negalinčios atlai chozu arba kolūkiu — kolekty
įgudusio redaktoriaus ranka, leisimu sumu. Tam reikalui yra mančius ju darbą, bet kaip i cijas pieve p. Myk. Slapšys. Ar kyti britu ir Panamerikos laivu viniu ukiu — kaip dabar Lie šventes atidavę visas duokles
talkininkaujant patyrusiam Re paskirta 150 milijonu doleriu. darbo jėgą, laiduojančią Ka tistą! mėgėjai savo roles buvo konkurencijos. Vienintele išeitis tuvoje jie pradėta vadinti, pa bei pyliavas, išpildami dar
esanti valdžios parama. Kitaip sak LTSR ministru tarybos pir 4.000 centneriu virš plano. Ka
dakciniam Kolektyvui.
Laik Jie turės būti išmokėti per 7 m. nadai didelę ateiti.
parengę labai gerai.
žin kiek užplanuota tu kolcho
rašti leidžia didelis būrys pasi
— Lapkričio 20 d. St. Paulo laivininkystes merdėjimas nei mininko M. Gedvilo pareiški
zu
ir sovchozu baudžiaunin
šventusiu idealistu, o už ju sto
kolegijos saleje išyko Liet. Ka giamai atsiliepsiąs i visą krašto mo, išspausdinto Maskvos "IzVisi
skelbkites
“
Tėviškės
Žiburiuose
”
•
vestiju" lapkričio 1 d. Nr., Lie- kams valgyti?
vi milžiniškos gretos Kanados
talikių Moterų S-gos Winni-1 ūki.
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Administracijos atsišaukimas
"Tėviškės Žiburiai" džiaugia [numeruoti ir per musu platin
si dėmėsiu, kuris plačiosios lie tojus arba prisiunčiant pinigus
tuviu visuomenes jiems buvo tiesiai administracijai.
8. Norėdama, kad laikraščio
parodytas dar prieš gimstant ir
visiems savo bičiuliams nuo ir pirmieji NN kuo greičiau pa
siektu skaitytoją, . "TŽ" Admi
širdžiai dėkoja.
Mes atsiprašome, kad dau nistracija yra išsiuntinejusi pla
gelio Adičių laikrašti pamatyti tintojams kvitu knygutes ir pre
žymiai anksčiau negalėjome numeratos rinkimo lapus. . Su
patenkinti del grynai techniš daugeliu platintoju del to buvo
ku kliūčių. Ilgai buvo laukta susitarta iš anksto, bet su kailietuvišku spaudos ženklu, bet kuriais to padaryti nespėta. Jei
fabrikas mus apvylė, žadėtu mes kam tuo budu užkrovėme
laiku ženklu nepagamino, tad sunkiai pakeliamą naštą, labai
pirmąji numeri teko išleisti, de atsiprašome, bet tikimės, kad
ja, toki, koki Tamstos matote. musu numatytieji žmones bent
Leidėjai ir redakcija tikisi, kad laikinai tą naštą prisiims. Jei
mielieji musu skaitytojai nebus kas to negalėtu atlikti, prašo
per griežti teisėjai ir aplinkybių me mums kuo skubiau praneš
atnešamus trukumus dovanos. ti, jei galima, kartu pasiūlant
Kad ir pavėlavęs, laikraštis iš savo gyvenamos vietoves
vis dėlto jau Tamstų rankose. kitą asmeni arba jam stačiai
Administracija, visiems bičiu perduodant knygutes ir lapus.
9. Prenumeratos
rinkėjas
liams ir rėmėjams už lig šiol
teiktą paramą nuoširdžiai dė kiekvienam prenumeratoriui,
koja, o norėdama savo reikalus Garbes Prenumeratoriui, Gar
tvarkyti sistematingai, skelbia bes Rėmėjui ar aukotojui išra
keletą pirmųjų nurodymu bei šo kvitą ir tą pati irašo i pre
numeratos rinkimo lapą. Kny
prašymu:
v
gutę laikydamas pas save, kol
1. Prenumerata:
jos kvitai išsibaigs, platintojas
Kanadoje — $3,
kas savaitę pasiunčia adminis
JAV — $3 amerikoniški,
tracijai gautus pinigus ir i pre
Australijoje, Pietų Ameri
numeratos lapus surašytus
koje ir kitur — $4 ameriko.
prenumeratorius. Pagal tuos
niški.
lapus administracija tuojau
Galima prenumeruotis ir pradės siuntipeti laikrašti. Del
pusei metu — Kanadoje to prašome ypač tiksliai ir aiš
$2, visur kitur $2,50.
kiai užrašyti adresus.
2. Kiekvienas kas sumoka
Jei kam iš platintoju mes perprenumeratos bent $10 ar dau mažai pasiuntėme knygučių ar
giau, yra laikomas Garbes Pre lapu, prašome skubiai pranešti.
numeratorių. Ju vardai skelbia Prisiusime daugiau.
mi laikraštyje.
10. Galimas dalykas, kad
3. Kiekvienas, sumokėjęs pre kaikuriose vietovėse', kur ir ne
numerates bent $25 ir daugiau mažai lietuviu yra, mes savo
yra laikomas laikraščio Gar platintojo dar nesame numatę
bes Rėmėju. Ju vardai taip pat arba kaikur ju permažai nu
skelbiami laikraštyje, jei kas matėme. Spaudos mylėtojus
nepareikš priešingo noro.
prašytume atsišaukti ir nurody
4. Laikraštis kartu su prenu ti, kiek maždaug knygučių (po
merata ir atskirai renka taip 25 kvitus kiekviena) ir kiek la
pat ir aukas. Aukotoju sąrašai pu prisiųsti. Mes tikime, kad
tokiu geros valios žmonių daug
taip pat skelbiami.
5. Laikraščio atskiro numerio yra ir laukiame. Tamstos tuo
kaina yra 10 c. Numeris 1 ne budu patamausit ne tik mums,užsiprenumeravusiems
skai bet ir savo gyvenamųjų vietotytojams pardavinėjamas, o šiu tautiečiams.
prenumeratoriams duodamas I "TŽ" jokiu skambiu pažadu
veltui, prenumerata skaitoma neskelbia. Jie garantuoja rimtą
lietuviška žodi, o vertinimas
nuo Nauju Metu.
6. Naujai atvykstantiems j priklauso skaitytojams. Dar
lietuviams "TŽ" 1 menesi siun prieš pasirodydamas sulaukęs
tinėjami veltui susipažinti. Pra- ‘ didelio palankumo iš visu Ka
nados ir JAV stambiųjų lietu
šome tik prisiųsti adresą.
7. /Laikrašti galima užsipre-1 višku kolonijų, dabar mes ti-

KRIMINALINE AR CIVILINE
Mes suteikiame Jums

B YL.A.?

TEISINE IR KALBINE PAGALBI
Jusu sutarčių ir kitu dokumentu sudarymas, prašymu su
rašymas, vertimu padarymas ir patvirtinimas lietuviAi,
anglu, prancūzu, vokiečiu bei kt kalbomis. Atstovavimas
ir tarpininkamas įvairiais reikalais ištaigose bei imonese.
Lietuviu interesu gynimas Kanadoje ir kt. kraštuose. Jums
patarnavimai atliekami bendradarbiaujant teisininkams
ir kalbininkams, studijavusiems Š. Amerikos ir Europos
universitetuose.
TONAS JUŠKAITIS
108 St. George St., Toronto, Ontario, Canada; TeL KI 1495.
Skyrius: 750 Dundas St W., Toronto.
TeL WA 0006.

Kiekvienas lietuvis skaito
VIENINTELI PASAULIO LIETUVIU KULTŪROS ŽURNALĄ

us sveikinu su Šv. Kalėdų Šventėmis ir linkiu laimingu

PETRAS KAIRYS,
Mėsos ir visokiu valgomu pro
duktu krautuve ir valgykla.
889 Dundas St W. Toronto, Ont.
Telefonas: WA 0062
r

Atsidėkodami visiems musu klijentams, paremusiems sunkioje musu kūrimosi pra
džioje, maloniai sveikiname Šv. Kalėdų proga ir linlrim a Laimingu Nauju 1950 m.
MĖSOS IR KOLONIALIU PREKIŲ KRAUTUVE
911 Dundas Street West. Toronto, Ont TeL PLaza 7171.
SAVININKAI.

r“
'Apsidraudusius ir besirengiančius save bei visos šeimos apdraudimu užtikrinti padengimą išlaidu ligos bei nelaiminga atsitikimu atveju nuoširdžiai sveikina Šv.
Kalėdų ir Naujuju Metu proga.
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DR. JUOZAS KAŠKELIS,
MUTUAL BENEFIT HEALTH AND ACCIDENT ASSOCIATION
ATSTOVAS
870 Dundas Street West Toronto, Ont. Telefonas PLaza 7060.

kimes to palankumo ir paramos
dar daugiau. Nuo piniginiu laik
raščio reikalu priklauso ir jo
tobulėjimo greitis. Del to prašo
me visus platintojus ir prenume
ratorius bei Rėmėjus pasisteng
ti tuos reikalus sutvarkyti kaip
galima greičiau. Už tai Tams
toms visiems priklauso musu
nuoširdi padėka.
"Tėviškės Žiburiu" adresas:
941 Dundas St. W., Toronto,
Ont. Canada.
"TŽ" Administrarijet.

DĖMĖSI O!

Pradedame skelbti musu laik
raščio pirmuosius Garbes Rė
mėjus, Garbes prenumeratorius
ir aukojusiu sąrašus:
GARBES RĖMĖJAI:
1. Mr. ir Mrs. EI. it K. Gu$28.
dinskai

GARBES PRENUMERATORIAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kun. S. K.
$10.—
A. Augutis
10.—
M. Dervinis
10.—
P. Kairys
10.—
F. Karaliūnas
10.—"
S. E.
10.—
S. Paketuras
10.—
S. Lungyte
10.—
B. Vaičiūnas
10.—
Prėl. J. Balkunas 10.—
AUKOS

1. Kun. A. K. Vasys 11.—
2. O. ir E. Naručiai
10.—
3. Al. Puida
2.—
4. K. Rimkevičius
2.—
5. J. Paukštaitis
,2.—
6. V. Kriščiūnas
2.—
7. A. čaičius
2.—
8. S. Bakšys
2.—
9. J. Poviliauskis
2.—
10. P. Žulys
2.—
11. Petr. K.
2.—
12. V. K.
2.—
13. J. Petuška
2.—
14. K. Bružas
1.—
15. P. Stoškute
1.—
Visiems, maloniai paremu
siems laikraščio išleidimą, nuoširdžiai dėkojame.

Leidėjai ir Administracija.

AIDAI
Nuo spaliu 4 d., 1949 metu mėnesini kultūros žurnalą

AIDAI
pereme leisti
LIETUVOS PRANCIŠKONAI AMERIKOJE

AIDAI yra vienintelis mėnesinis mokslo, literatūros bei me
no ir visuomeninio gyvenimo žurnalas.
AIDAI žadins tautines kultūros kūrybą ir skelbs jos laimė
jimus.
AIDAI burs aplink save visas musu tautos intelektualines,
menines ir religines pajėgas.
AIDAI iki Nauju Metu bus leidžiami Vokietijoje, nuo sausio
1 d., 1950 metu — Jungtinėse Amerikos Valstybėse.
AIDUS redaguoja redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žy
miu lietuviu mokslininku, rašytoju ir kitu kultūrinin
ku. Vyriausias redaktorius — rašytojas Antanas
Vaičiulaitis.
AIDU prenumerata metams: Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, Pietų Amerikoje, Meksikoje ir Ispanijoje —- $5.
Kanadoje — $5.50, kituose kraštuose — $6. Atskiras
numeris JAV 50 ., kituose kraštuose — 55 c.
AIDU redakcija: Ant. Vaičiulaitis, 2087 N. Main Ave.
Scranton 8, Pa. USA.
AIDU administracija: AIDAI, Kennebunk Port, Maine.
USA. Telefonas 5.
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ŽIBURIAI

KANADA SAVARANKEJA
Kanados senatas lapkričio 9
d. nutarė paprašyti D. Britani
jos vyriausybę sutikimo pakeis
ti konstituciją ta prasme, kad
kaikurie reikalai, dabar priklau
są D. Britanijos vyriausybes
kompetencijai, butu palikti
spręsti f pačiai Kanadai. Nesi
priešino tam nutarimui ir opo
zicija, nors jos vado J. T. Heig
nuomone iš D. Britanijos vy
riausybes kompetencijos srities
reiketu išimti ne tuos menkos
reikšmes klausimus, bet daug
svarbesnius, kaip švietimo rei
kalai, dvieju oficialiu kalbu ar
ba senato sudėties klausimai,
kurie ir toliau lieka priklausomi
Londono. Bet vis dėlto tai yra
faktas, rodąs Kanados tenden
cijas nors palengva Įgauti
daugiau savarankumo.

Iš Hamiltono
— Jaunute Hamiltono lietu
viu kolonija per pastaruosius
metus išaugo savo dydžiu i tre
čiąją lietuviu, koloniją Kana
doje. Hamiltonas — Kanados
plieno pramones centras prie
didžiųjų JAV ir Kanados eže
ru teikia palyginamai geras
pragyvenimo sąlygas, pav.,
vyru uždabis yra tarp 75 c. —
1.10t c. — 1.50 c. ir daugiau per
valandą, žiūrint darbininko
kvalifikacijos ir darbo sunkumo
bei atsakingumo. Šiuo metu
darbo paklausa yra labai maža
— esama net bedarbiu lietuviu
tarpe, bet dėka kun. Dr. Tadarausko energingu pastangų di
delis skaičius lietuviu yra ga
vęs gerą darbą, o kitiems pa
rūpinama vis nauju darbu. Ha
miltono lietuviai yra labai dė
kingi už šias kun. Dr. Tadarausko pastangas.
— Vilniaus Aušros Vartų Šv.
Paneles bažnyčia yra uoliai
lankoma žmonių. Ypatingai
yra mėgstamos šv. Mišios 11
valandą — bažnyčia pilnutėle,
nes gausus parapijos choras
puošia pamaldas savo giesmė
mis. Chorui vadovauja gabus
ir nuoširdžiai darbui atsidavęs
dirigentas p. K. Bagdonavičius^
Jo giliu rūpesčiu; ir nenuilsta
mu darbu choras yra pasiekęs
aukšto lygio. Tenka palinkėti
energingam dirigentui ir choro
dalyviams nepailstamos iš
tvermes šiame vaisingame^ dar
be.

$117. Už dali pasiusta siuntiniu
i Vokietiją 140 (sv. Be to, KM
D-ja ruošia bendras Kūčias.
Linkime sėkmingai tęsti savo
veiklą katalikėms moterims.
— Minėtinas ivykis musu
kolonijos gyvenime — įsteigi
mas lietuviškos mokyklos St.
Mary patalpose. Mokykloje
dirbs šeši mokytojai ir bus dės
toma. tikyba, lietuviu kalba,
istorija, geografija, visuomenes
mokslas, auklėjimas ir daina
vimas.
— Prie parapijos sales įs
teigtas knygynėlis. Čia gauna
ma devocionalai, knygos ir
laikraščiai. Knygynėliui sėk
mingai vadovauja- p. Matkevičius. Knygų užsakymai ir lakiraščiu prenumeratos priimamos
po pamaldų knygynėlyje arba
pas p. K. Matkevičiu, 24 Phipe St. Tel. 5-7314. Jis laukia
{širdingos ir( efektyvios para
mos knygų aukomis iš visuo
menes tik įsteigtai prie knygy
nėlio bibliotekai.
— Hamiltone lietuviu spor
tininkus atstovauja Liet. Spor
to Klubas "Kovas". Jis istojo i
Hamiltono Kataliku Sporto Ly
gą. Klubas pasireiškia ir kul
tūrine veikla.
A. Baltūsis.
TALISMANAI ATNEŠA
MILIJONUS

Tikrai, talismanai atneša mi
lijonus, bet tik ne tiems, kurie
juos nešiojasi.
Laimę atnešančiu dalyku
— Spalio 26 d. Hamiltono nešiojimasis yra labai senas
vyskupas FF. J. Dr. Ryan vizita žmonijos paprotys. Jis atėjo iš
vo parapiją. Jis buvo sutiktas Rytu. Žodis talismanas yra ki
gausiai prisirinkusiu bažnyčio lęs iš arabu kalbos žodžio
je žmonių bei vaikučiu su gėlė "tilsam". Daug kur žmones ju
mis. Suteikė eilei asmenų Su turi, tačiau masine ju produk
tvirtinimo Sakramentą. Vysku cija yra tik JAV. Pramoninin
pas savo pamoksle išreiškę ku propaganda yra padariusi
gilias simpatijas ir savo lin tai, kad JAV vien vieną talis
kėjimus lietuviams.
mano ruši —; kiškio kojelę —
— įsisteigusi • Gyvojo Ro kasdien nešiojasi kišenei e bent
žančiaus Brolija uoliai dalyvau 10 milijonu žmonių. Antras dar
ja maldos apaštalavime už Tė plačiau paplitęs talismanas
yra keturlapio dobilo šakute,
vynę.
— Kolonija pasižymi gausė kurią milijonai amerikiečiu kas
jančiomis lietuviškomis šeimo dien perka kartu su kitais na
mis. Šiais metais suteikta mote- Į mu ūkio dalykais.
Kiškio kojyte nėra "paprasta"
rystes sakramentas apie 50 po
ru t.y. apie 12% visu gyventoju. kojyte. Ji yra yptrtinga. Talis—- Hamiltono Kat. Moterų manines lengvai negali gauti
D-ja, vadovaujama energingos joks medžiotojas. Nuo nelaimiu
valdybos yra išvysčiusi gyvą sauganti kiškio kojyte yra tik
veiklą. Valdybos sudėtis: p. Žy kaire kojyte kiškio, nušautc prie
mantiene — pirm., p. Baltruko- jauno menesio ir sidabrine
niene —’vicepirm., p. Kiženai- kulka. Bet ir tai dar ne viskas.
tyte — sekret., p. Meškauskie Kiškutis turi būti nušautas me
ne — ižd., p. Kazlauskiene — nesio 13 d., o tai turi būti ir
reik. ved. I, p. Karaliūniene — penktadienis. Pagaliau ir to dar
reik. ved. II.
neužtenka. Reikia dar, kad
Kun. dr. Tadarausko rūpes medžiotojas butu raitas ant
čiu buvo padaryta bažnyčioje širmo arklio.
rinkliava ir KMD-jos valdybos
Beabejo iš milijonu kiškio ko
iniciatyva šokiai bažnyčios sa jyčių, kurias amerikonai kas
lėje, kuriu pajamos paskirtos dien nešiojajsi kišeneje vargu
sušelpti Vokietijoje likusius se ar bent viena kada buvo kojy
nelius, ligoniš ir vaikus bei te kiškio, nušauto prie jauno
padengti išlaidas ruošiamai Ka menesio, sidabrine kulka, 13
lėdų eglutei lietuviu vaiku dieną, penktadieni ir nuo širmo
čiams Hamiltone.
Surinkta arklio. Visos jos pagamintos

Redakcija visus, kas valdo plunksną, kviečia talkininkauti ras
tais. "TŽ" didelio dėmesio kreips i informaciją iš Kanados ii
viso pasaulio lietuviu gyvenimo. Del to kviečiame ir prašome
visus rašyti kuo daugiau korespondencijų iš savo gyvenamųjų
vietovių — tiek iš Kanados, tiek iš kitur. Pasaulio lietuviams
labai idomu, kaip kur broliai lietuviai gyvena ir ką veikia. Tad
prašome rašyti apie viską: apie gyvenimo sąlygas, darbus, atly
ginimus, santykius su kitataučiais, lietuviškąją veiklą ir tt Pra
šome rašyti taip, kaip kas sugeba. Svarbu ne forma, svarbu
pati žinia, faktu užregistravimas. Visiems korespondentams, o
taip pat kitiems bendradarbiams iš anksto bičiuliškai dėkojame.
Prašome nepamiršti, kad "TŽ" eis kas savaitę. Tad ir iš Tamstų
žinių laukiame taip pat kas savaitę.... ....... "TŽ" REDAKCIJA.

raye, esančio Prancūzijos pa
sienyje. Jo vardas busiąs TALGO. Apie šio traukinio ypatin
gąsias naujoves neskelbiama
nieko. Reporteriams teiraujantis ispanai yra tik pareiškę, kad
jis turėsiąs 16 vagonu ir 9001000 arklio jegu lokomotyvą.
Spaudos nuomone panašaus
tipo traukini, pavadintą "Trau
kinys X", ruošią pastatyti Che
sapeake ir Ohio geležinkeliu
bendrove. Jis busiąs tuojau
pradėtas statyti ir busiąs baig
tas 1950 m., o 1952 m. tokiais
traukiniais jau galėsią būti per
vežami keleiviai. Apie ji yra
jau paskelbta ir šiek tiek davi
niu. Jis busiąs iš aliuminijaus;
vagonai trumpučiai, neilgesni
10 metru, dabartiniai vagonai
turi 25 metrus, svorio entras
užpakalyje;, vagonai teturės 1
aši su 2 ratais ir vienas prie ki
to bus prikabinami kaip auto
mobiliu priekabos; durys bus
tik kas penktame vagone, o ki
tuose tik langai. Ratuose bus
gumines juostos, kurios panai
kins bildesi. Qiandieninis tipinnio X" 3 vagonuose bus 84
vieos, o jie svers nepilnus 15
MODERNIAUSIAS TRAU
gas 76 vietų vagonas sveria
KINYS
50 tonu, modemiškojo "Trauki
Žurnalistai jau ' senai labai te.
’
CCourier.
REPATRIJAVO I LENKIJĄ
domėjosi ir negalėjo išsiaiškin
ti, kas tai per traukinys, kuris
Varšuvos radijas paskelbė,
gana dažnai ir kaskart vis di kad po karo iš kitu kraštu i Len
desniu greičiu važinėja tarp kiją atvyko — repatriavo dau
New York ir Chicagos iki pat giau 2 mil. lenku. Taip iš UĮ^ratu paslėptas — aptemptas rainos atvykę 788.(jJū? Jš Va
specialiu audekliniu apdanga karu Europos 521.182, iš Gudi
lu. Pasirodo, kad tai bandomo jos —274.000, iš Lietuvos So
sios keliones naujos sistemos vietų Respublikos atvykę 178
traukinio, žadančio pervers tūkstančiai lenku. Beabejo, kad
mą geležinkeliuose. Šis aprė kad ju tarpe yra didelis pro
dytas paslaptingas traukinys centas lietuviu. Mat, Lenkija
priklauso American Car and dar nėra SSSR inkorporuota,
Foundry Co, o po pusmečio jis tad turi daugiau laisvių ir daug
busiąs perkeltas i Ispaniją ir kas i ją smunka, kad tik nelikkursuosiąs tarp Madrido ir Hen-1 tu sovietiniame rojuje.

fabrike, kuris "žaliavą' gauna
iš skerdyklų sudorojančiu kiš
kiu ir triušiu mėsą. Pelnas iš ju
betgi talismano pramonininką
Brand jau senai padare multi
milijonieriumi. Ji talismanai
tikrai, saugo, nors jo klijentai
neretai ir po mašinom patenka
ir bankrutija.
Keturlapis dobilas vos nesu
griovę ir paties Brand laimes.
Ir tai visai pripuolamai.
Tūlas ūkininkas del papras
to smalsumo pradėjo auginti
keturlapius dobilus. Apie tai
pripučiamai patyrė vienas ap
sukrus New Yorko verslininkas
Fuchs. Po kurio laiko visame
krašte pasirodė milijonai laimę
nešančiu džiovintu keturlapiu
dobilėliu. Trumpu laiku Fuchs
pasidarė turtuolis. Brand bandė
konkurentą susmukdyti ir pasi
rūpino, kad plačiai butu išgar
sinta, kaip tie dobilėliai yra
auginami specialiame ūkyje,
tačiau Fuchso tai nesusmukde.
Talismanai yra žmonių prie
taringumo dalykas. Bet įstaty
mai ju prekybos nedraudžia,. Jie
nelaikomi apgavyste.

Teisine pagalba lietuviams Kanadoje
STASYS DAUKŠA
Paryžiaus Universiteto Teisiu Daktaras, ilgametis advokatas
Lietuvoje ir Austrijoje bei Vokietijoje prie Prancūzu Teismu;
antri metai advokatas—konsultantas Montrealyje pas Me
Paul Masse, C. R.
Teikiamos teisines konsultacijos, ’vedamos bylos teismuose
ir valdžios ištaigose, tvarkomi imigracijos, pilietybes, pali
kimu, pajamų mokesčiu ir kiti reikalai. Atliekami patvir
tinti vertimai.
Biuras:
Rezidencija:
152 Notre - Dame East
5657 — 12th Avenue
15 kamb. Tel. BE 1971
Rosemoujit, Tel. HO 5438
MontreaL Que.
UŽSISAKYKITE SAVO VAIKAMS
vieninteli mėnesini mažųjų laikrašti

EGLUTE
LEIDŽIA: LIETUVIU KULTŪROS INSTITUTAS
Redaguoja: VYTE NEMUNĖLIS
EGLUTES 1 nr. išeina šiais metais prieš Kalėdas.
EGLUTE bus lietuviško žodžio mokykla visame laisvame
pasaulyje.
EGLUTE jungs visus lietuvius valkus 1 vieną šeimą, augan
čią Lietuvos laisvei ir gerovei.
EGLUTE duos gražios vaiku literatūros — apysakų, pasa
kų, aprašymu, poezijos; didžiųjų žmonių biografijų;
} istorijos ir geografijos raštu apie Lietuvą, Ameriką
ir tuos kraštus, kur tik' yra bent viena lietuviška
šeima.
EGLUTEJE bendradarbiauti kviečiami mėgiamiausi vaiku ir
kiti rašytojai ir auklėtojai — pedagogai.
EGLUTEJE bus korespondencijų, galvosūkiu, juoku, pačiu
skaitytoju kūrybos skyriai.
EGLUTE bus iliustruota vaizdais iš Lietuvos, kitu kraštu, iš
moksleiviu gyvenimo ir musu dailininku paveiks
lais; kiekvienas nr. turės naują viršelio paveikslą.
EGLUTES prenumerata: Kanadoje metams — $3.50 kanadiškais doleriais. Mokykloms, grupėms ir platin
tojams už 10 apmokėtu prenumeratų viena duoda
ma dovanu.
LUTES adresas: B. Brazdžionis, 107 Concord St., Lawrence,
Mass. USA.
Jžsisakyklte iš anksto. Užsakykite savo draugams kituose
kraštuose.
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The Lithuanian Association of Canada extends to the Government of Canada their heartiest wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year!
They also take this opportunity of expressing unanimously their deepest thanks to the Government firstly for the kind attitude which the Government has

taken towards the forwarded resoliutions of the conference, and especially for the kind refuge which they have given to several thousand Lithuanian

DP’s who have been enabled thereby to start a new

M

Žinios iš Toronto
BENDROS KŪČIOS
Kaip pernai, taip ir šimet, To
ronto lietuviu parapija rengia
bendras Kūčias, kurios ivyks
gruodžio 24 d. 8 vai. vakare
parapijos saleje. Parapija yra
pasikvietusi i talką skautus,
ateitininkus ir sporto "Vytis"
klubą talkininkauti Kučiu pa
rengime. Posėdžio metu yra nu
tarta bendras Kūčias pravesti
laikantis lietuvišku papračiu:
tiek Kučiu stalo parengime
tiek ir pačioje kultūrinėje prog
ramoje. Bendrose Kučiose gali
dalyvauti kiekvienas lietuvis.
Tikimasi, kad i jas atvyks ir iš
provincijos musu tautiečiu.

■f

LIET. PARAPIJOS MOKYKLA
JAV lietuvišku parapijų pa
vyzdžiu, ir Kanadoje pradėjo
steigtis lietuviškos parapijų mo
kyklos. Toronto par. mokykloje
šiuo metu yra per 70 vaiku, ku
rie yra padalinti trimis klasė
mis: pagal išsilavinimą ir, da
linai, amžių. Moko trys pasduliečiai lietuvicd mokytojai ir
vienas kunigas. Darbas vyksta
kas savaitę šeštadieniais šv.
Pranciškaus kataliku parapijos
mokyklos erdviose patalpose.
Mokyklos ir visiems kitiems lie
tuviams vaikučiams kas sek
madieni yra rodomas kinas.

V. KUDIRKOS MIRTIES SU
KAKTIES MINĖJIMAS
Gruodžio 12 d. KLS- Toronto
skyrius parapijos saleje suruo
šė Dr.' V. Kudirkos 50 metu, mir
ties sukakties minėjimą. Išsa
mią paskaitą apie didiji Lietu
vos vyrą skaitė p. A. Rinkunas, pateikdamas biografinius
duomenis ir apibudindamas jo
darbus bei iškeldamas idealis
tini pasiaukojimą savo tautai
ir tėvynei.
Po paskaitos buvo menine
programa. Vyt. Kastytis gražiai
paskaitė fragmentą iš Kudirkos
satyros "Tilto atsiminimai", p.
Maurukiene — padeklamavo
"Labora" ir "Ne tas yra didis",
p. Petraitis iš Inčiuros "Vincas
Kudirka" deklamavo Kudirkos
priešmirtini monologą.
Paskaitininkui ir meninės da
lies išpildytojams padėkojo KL
S-gos Toronto skyriaus pirmi
ninkas p. Simanavičius, pa
kviesdamas minėjimą užbaigti
to paties Kudirkos Tautos Him
nu. Sale buvo pilnutėlė daly
viu ir minėjimas praėjo gana
gražiai.
—a.

life of freedom in this country. •

i Žinios iš Montrealio
KALĖDŲ EGLUTE
KL S-gos Montrealio skyrius
Kanados ir viso pasaulio lietuvius pradžiugino žinia, kad nuo 1950 m. sausio 8 d. 3 vai. po
s.m. gruodžio 1 d. yra atgaivintas Lietuvos Respublikos Generali pietų, parapijos saleje rengia
nis Konsulatas.
Montrealio
lietuviu
vaiku
Pavasari mirus garbingos atminties Lietuvos Generaliniam čiams Kalėdų eglutę. Visi atsi
Garbes Konsului pulk. Grant-Suttie konsulatas nebeveike ir Ka lankę vaikučiai bus Kalėdų
nadoje gyveną Lietuvos piliečiai buvo likę be globos. Visi Kana, Senelio gausiai apdovanoti ir
dos lietuviai ir organizacijos del to labai sielojosi ir kreipėsi i palinksminti menine programa.
tebeveikiančius politinius veiksnius — i VLIKą ir diplomatines
Registruoja:
atstovybes — prašydami kuo skubiau daryti žygiu tam reikalui
L. Balzaras, 6421 Briand St.
sutvarkyti. Visu pastangų dėka konsulato reikalas jau sutvar
A. Sakalas, 4878 Parthenais
kytas. Lietuvos Diplomatu Šefo autoritetu min. p. S. Lozoraitis St. Telef. HO 5343.
yra pasirašęs aktą, kuriuo Kanados Generalinio Konsulo parei
G. Vaičiūnaite, 2165 Hagon
goms eiti yra paskirtas įgaliotas Ministeris p. VYTAUTAS | St. Telef. HO 1526.
GYLYS. Kanados vyriausybe ši paskyrimą yra priėmusi ir mi
M. Lukošiūte, 1124 Stephens
nisteris p. V. Gylys jau yra oficialus Lietuvos Respublikos Kon St. Telef. TR 1855.
sulas Kanadoje, su rezidencija Toronte, kur rezidavo ir velionis
K. Toliušis, 350 — 7 Avenue,
konsulas.
Ville Lasalle, TTelef. HE 2938.
Šis faktas yra labai reikšmingas ir paguodžiantis visus pasau
Ir kiekvieną sekmadieni po
lio lietuvius. Tai yra aiškus įrodymas, kad ir Kanados vyriau pamaldų parapijos saleje regis
sybe Lietuvos reikalą teisingai vertina ir Lietuvę tebelaiko vals truos vienas iš valdybos nariu.
tybe, pripazista jos dar išlikusius valstybinius organus, nors
Valdyba.
tautos suverenumo pilnutinis vykdymas ir yra sutrukdytas.
ŠV. ONOS PAŠALPINE
Beabejo, kad ir Kanados lietuviškosios organizacijos tinkama
DRAUGIJA
proga pareikš vyriausybei atatinkamą padėką.
Lapkričio 20 d. surengė tra

Į lis. Pati vakariene praėjo gana
jaukioje nuotaikoje ir atnešė
gražaus pelno, kuris padidėjo
išleidžiant i loteriją suaukotus
daiktus. Draugijai vadovauja
ponia Girdauskiene.
— Montrealio ateitininku kuo
pa gruodžio 10 d. atšventė me
tines. I susirinkimą atvyko ne
tik ateitininkai, bet ir keletas
svečiu. Susirinkimo metu kalbė
jo agr. p. Pr. Rudinskas aktua
liausiais siu laiku klausi
mais. Susirinkimo nuotaiką kė
lė puikiai ateitininkių paruošta
vakariene.
— Nekalto Prasidėjimo mer
geliu metine švente buvo gruo
džio 11 d. Per mišias buvo pri
imta 20 nauju nariu, o per ben
drus pusryčius buvo Įteikta kle
bonui bažnyčios reikalams 100
dol., kurie buvo gauti per drau
gijos metini parengimą.

ĮSIGYTAS kino aparatas
Toronto lietuviu .parapija įsi
BERNELIU ŠV. MIŠIOS
ivyksta dvyliktą valandą nak gijo naują "Ampo" firmos kino
ties. Pamaldos bus tik bažny aparatą. Yra stengiamasi kiek
čioje (saleje tuo pačiu laiku kitu galint gauti genesnio turinio
pamaldų, kaip kad iprasta sek filmu ir jas lietuviams demonst
madieniais, nebus). Berneliu ruoti. Tinkamas filmu parinki
Mišiose giedos parapijos cho- mas yra ypač svarbu mokykli
giamos prasmingos kultūrines nio-amžiaus musu jaunimui: tu
tomą musu solistu vienos kalė rint savo kiną juos galima bus
lengviau suburti prie lietuviš
dinės giesmes duetas.
kosios parapijos ir kartu apsau
METINIS ŠV. JONO DRAUGI goti jaunimo dvasią nuo krimi
TRETININKU KONGREGACIJA
JOS BANKETAS
nalinio turinio mieste rodomu
Kasmet Naujuju Metu išvaka filmu.
Šv. Kazimiero parapijoje jau
Pasikalbėjimą su naujuoju Generaliniu Konsulu ir straipsni dicinę vakarienę. Buvo pradėta
rėse Toronto šv. Jono Pašalpine
nuo
seno veikia vienintele Ka
su biografiniais jo duomenimis mes spausdiname atskirai. Žiur. malda, kurią atkalbėjo ir stalą
LIETUVIAI NEWMAN KLUBE
Draugija rengia iškilmingą ban-.
3 ir 4 puslapius.
palaimino T. Klemensas Žala- nadoje lietuviu šv. PiancišGražiai gyvuojąs kanadiečiu
kietą. Šimet bankietas ivyksta
T kaus Trečiojo Ordino Kongre
kataliku akademiku Newman
šeštadieni, gruodžio men. 31 d. klubas neseniai Toronte suren GRAŽI MORALINE PARAMA
gacija. Nors apie ją ir nieko ne
Kanados Lietuviu Katalikių
vakare. Bankietas numatomas gė parodą, kurioje svarbiausią
MONTREALIO VISUOMENINIAI ŽIDINIAI
sigirdi, bet ji veikia gana uoliai.
labai ivairus ir kultūringas. To- vieta buvo paskirta krikščioniš Moterų Sąjungos Toronto sky
Kas
menesi daro savo susirin
Montrealio seniausias lietu kapelios. Gaila tik, kad klubas čia patraukia pp. Tamošaičiu
rontietes šeimininkes žada pa ko ir tautinio meno ekspona rius, suprasdamas liūdną trem
viškas židinys beabejo yra šv. savo šeštadienio šokiu neper- vedama dailės darbu studija ir kimus. įkūrėjo šventę atšventė
ruošti lietuvišką vakarienę su tams. Buvo ir lietuviams sikrtas tiniu džiovininku būklę, užpre
kampelis. Jis buvo turtingai ir
Kazimiero bažnyčia su sava; trauke nei advento metu. Šiaip dingiu kalbos kursai. YMCA va bendrai, paruošiant net bend
skaniomis dešromis ir kopūs skoningai įrengtas. Be ekspo numeravo 1950 metams "Tė
svetaine bei lietuviu parapija. ar taip tai nėra suderinama su dovybe sudaro čia patogias kul rus pietus. Tretininkių Globėjos
tais, užsigeriant skanaus toron- natu, vaizduojančiu lietuviu viškės Žiburius" visoms Britu
Čia nuo seno būrėsi visos lie lietuviškomis tradicijomis bei tūringo laiko praleidimo sąly šv. Elzbietos šventę lapkričio 19
tietiško alučiio.
tautini meną — skulptūra, tau ir Amerikiečiu zonų — Gau
tuviškos pajėgos ir reiškėsi kul Lietuvos papročiais.
gas. Nors lietuviams katalikams irgi kartu švente bendrai pri
Malonu prisiminti, kad šv. Jo tiniai drabužiai, knygos ir kt. ting, Heilbron ir Amberg — lie
tūrine veikla. Ir dabar prie baž
Jau daug ir gražiai pasireiš protestantiško apaštalavimo or imant šv. Komuniją. Nekalto
no Pašalpines Draugijos gyva — buvo taip pat paveikslais tuviu džiovininku sanatorijoms.
Prasidėjimo šventes proga turė
gausiai vaizduojama dabartine
Šios trylika metiniu prenu nyčios veikia visa eile lietu kęs Vytauto klubas, toliau ei ganizacijos prieglobstis ir nėra jo susirinkimą gruodžio 11 d.
vimas yra labai sutapęs su To- lietuviu tautos tragedija po ru
meratų tebūna paskatinimas višku organizacijų, nuolat ro damas šiuo keliu, galėtu pasi tinkama vieta, tačiau ten su kurio metu Kongregacijos direk
ronton^^oęities vardo lietuviu siškąja okupanto letena.
parapija. Minėtoji Draugija, ku
Pirmąją parodos dieną stu kitoms organizacijoms "Tėviš dančiu savo gyvumą. Parapijos daryti visai rimtas kultūrinis daroma patraukianti atmosfera torius T. Klemensas Žakilis, O.
riai priklauso daug geru kata dentu iniciatyva buvo sureng kės Žiburius" užprenumeruoti svetaine dažnai naudojasi ir su židinys. Šansu tam jis turi labai veikia. Reikia tikėtis, kad laikui F.M., atliko naujai istojančiu
liku, yra iniciatore ir lietuviško tas Newman klubo patalpose visoms likusioms sanatorijoms. parapija tiesiogiai nesurištos or daug. Reiketu tik dar daugiau bėgant bus surasta kitu pana ivilktuves. Kongregacijai vado
kuriame iš lietuviu
ganizacijos. Kadangi bažnyčia dėmesio kreipti kultūrinei veik šaus patogumu vietų ir nuo YM
sios parapijos. Jos nariu uolu koncertas,
gražiai pasireiškė Solistai p.
yra jau persenusi, tai energin lai ir atatinkamai pertvarkyti CA bus atsipalaiduota. Kaiku- vauja parapijos klebonas kun.
PO MIESTU KASAMAS
mu, vieningumu ir pastangomis Radzevičiūte ir p. B. Marijošius
gasis ilgametis klebonas kun. patalpas — irengti didesnę sa rie sambūriai tą jau yra pa J. Bobinas, o laikinai pavaduo
TUNELIS
gali torontiečiai lietuviai jau
Šioje akademiku surengtoje
ja pranciškonas, kuris šiuo me
Jau nuo praėjusios vasaros Bobinas jau eile metu rūpestin lę su bent keliais nemažais darę.
per 20 metu džiaugtis lietuviš parodoje buvo atsilankęs ir To
tu gyvena Montrecdyje.
ronto kardinolas, J. Em. C. Mc uoliai varomi kasimo darbai po gai kaupia lėšas naujos baž kambariais kitokioms kulturi-,. Iš organizacijų dar praeitais
ka parapija.
metais
*
vyravo KLCT, bet šimet
Guigan. Šventes metu iškil Toronto miestu, tikslu pravesti nyčios statybai. Montrealio lie nems pramogoms, posėdžiams,'
IŠ LKMS VEIKLOS
LIET. NAMU STATYBA
Toronto kultūriniame lietuviu mingas pamaldas graiku kata požemini susisiekimą. Torontas tuviai džiaugiasi, kad gal jau skaityklai ir tt. Klubas turi sun ji mažiau besireiškia. Pasibai
Rudeni iškeltas Lietuviu Na
gyvenime labai svarbu vaidme liku apeigomis atlaike ukrainie pirmasis iš Kanados miestu nelabai užilgo susilauks naujos kumu ir savo viduje. Pavasari gus pikniku sezonui jos ilgai ne
nį vaidina Katalikių Moterų Są čiu tautybes vyskupas J. E. Izimu
statybos klausimas buvo
tokius darbus pradėjo ir, turbut, gražios bažnyčios, o kartu be pasirodęs valdžios organu ne buvo ne girdėti. Tik gruodžio 17
junga. Jos sumani valdyba, va dore Borecky.
abejo ir puikios sales bei kito palankumas klubui, pasirodo, d. ji surengė pirmąją pramogą iššauktas gyvo reikalo kur nors
Už tinkamą lietuviu parodoje pirmasis susilauks požeminio
dovaujama energingos pirmi
surasti patalpas "N. Lietuvos"
ninkes dr. Aldonos Užupienes, atstovavimą, didžiausia pagar susisiekimo. Prie tunelio darbu kiu patalpų, kuriu Montrealy buvo iššauktas fakto, kad. klubo — p. Barausko vadovaujamos
yra suburusi nemažą narju ba pirmiausia tenka Newman yra užsiregistravę ir šiuo laiku,, taip stokojama vis plačiau besi- nariu tarpe yra priešvalstybiniu vaidybos mėgėju trupes vaidi spaustuvei ir redakcijai. Kartu
skaičių ir gražiai užsirekomen klubo narei ir taip pat minėtos turi darbą nemažas skaičius šakojančiai kultūrinei ir visuo nuotaiku asmenų. Ju pašalinti nimą K. Puidos "Mirga", su buvo užsimota patenkinti ir ki
davusi kultūrinėje lietuviu veik-. parodos“ ruošimo pirm, poniai
negalima, nes tokios galimybes šokiais, o sausio 14 d. žada su tus kultūrinio gyvenimo ir veik
meninei lietuviu veiklai.
lietuviu.
loję.
Butkevičienei. Tenka nuošir
nenumato klubo konstitucija — ruošti "spaudos balių". Gaila, los reikalus. Nėra jokios abe
Antras taip pat senas Mont
Pirmasis viešas Moterų Są džiai pasidžiaugti, kad didele
DRAMOS MĖGĖJAI
statutas. Bandymas reikalą su kad ir čia nebojami lietuviškieji jones, kad tai sveikintinas su
jungos pasirodymas ivyko pra dalis lietuviškojo akademinio
realio lietuviu židinys yra
tvarkyti radikaliomis priemo papročiai advente nešokti. Ne manymas. Montrealio lietuviu
Dar neseniai i Torontą iš Vo
ėjusi pavasari, puikiai suruo- jaunimo Toronte priklauso New
DLK Vytauto D. vardo klubas.
nėmis — pakeičiant konstituci- jaugi musu niekas nebegali kolonija yra pakankamai dide
šiant Motinos dienos minėjimą, man klubui ir, savo aktyvumu, kietijos atvyko žinomasis vaidy
sutraukusi apie 1000 dalyviu. tinkamai atstovauja lietuviu binio meno entuziastas p. Jogele, jai namai yra reikalingi ir ji
. Klubas yra iš es- jq jr nepageidaujamoji elemen patraukti be šokiu?
Neseniai Moterų Sąjungos katalikiškąją studentiją šio la. Šiuo metu p. Jogela darbuo mes ūkine šerininku organiza tą pašalinant — nedavė vaisiu.
Šiais metais žymiai daugiau galėtu tokius namus pasistaty
iniciatyva buvo suruošta kele krašto studentu tarpe.
A.B. jasi kaip režisorius net su tri cija, bet savo statutan įsirašiusi Paruosti konstitucijos pakeiti aktyvjumo rodo Moriįtrealio ti, kad ir ne taip greitai, kaip
tas kulturiniu paskaitų, kurias
mis mėgėju grupėmis. Gruodžio ir kulturiniu uždaviniu. Turė mai reikalingo balsu skaičiaus KLS skyrius, prieš adventą entuziastai skelbė. Nors reika]aike prof. dr. Agota Šidlaus
GAUSĖJA ATEITININKU
kaite. Kat. moterys taip pat
17 d. ivyko jo režisuotos Vai damas pakankamai lešu, klu nesurinko. Reikia tikėtis, kad spėjęs surengti kelis šokiu va las, atrodo, yra įklimpęs kiek,
KUOPA
uereme globoti lietuviu parapi
Toronto ateitininkija priskaito čiūno keturiu veiksmu dramos bas savo veiklą nuolat plečia, padėtis susitvarkys be ypatingu karus, o lapkričio 27 d. ir turtin tačiau iniciatoriai jo neturėtu
jos katalikių mergaičių sekciją. šiuo metu arti šimto nariu. Daž "Sudrumstoji Ramybe" pasta savo pastogėn sutraukdamas priemonių. Gyva pozityvi klubo gą koncertą parapijos saleje. užmesti. Kad reikalas gali pasiPavienios KMSąjungos nares nai daromi susirinkimai ir ren- tymas. Greitu laiku torontiečiai nemažai kulturiniu pajėgu. Klu veikla visus sucementuos i vie Koncerte pirmavo operos soliste . sekti, galima spręsti ir iš to,
aktyviai pasireiškia karitatyvi-'ras
’
ir oktetas. Taip pat numap. Radzevičiūte, išraiškos meno i kad Šerus pirkti prisižadėjusiu
neje veikloje, lankant ligonius. paskaitos. Daugumas ateitinin pamatys komišką vaidinimą bas turi savo chorą, kvartetą, ną gražią lietuvišką šeimą.
Yra dar lietuviškojo gyveni šokėja B. Vaitkunaite ir p. Pie- skaičius yra ne taip jau mažas,
Advento metu Kat. Moterų ini ku yra įsijungę i bendrą kul "Svetimos plunksnos". Parapi o pastaruoju metu prisiglaudė
ciatyva, prieškalėdiniam dva tūrini Toronto lietuviu gyveni jos vaikučiu eglutes proga sau ir tautiniu šokiu trupe. Didelio mo celių ir už čia suminėtųjų šinos vedamas oktetas. Kon o keliolika šimtu doleriu yra ir
sios atnaujinimui, buvo pa mą. Jie taip pat aktyviai pasi- sio 8 d., Bathurst saleje bus pasisekimo turi klubo kas šeš židiniu ribų. Reikia pasakyti, certo pelnas buvo paskirtas Ka imoketa. Tik, atrodo, nevertėtų
kviestas svetys kunigas. Ši flreiškia karitatyvinejte srityje, statomas jo režisuotas vaiku tadieni ruošiami šokiu vaka kad bene gyviausiai, nors ir ne- lėdų eglutei ir dovanėlėms vai šito labai rimto reikalo spręsti
sveikintina mintis turėjo para lankant ligonius, prisidedant vaidinimas "Mėlynasis Druge rai, kurie sutraukia nemažai apimdama didelio žmonių skai kučiams.
paskubomis. Ar nevertėtų pri
pijos moterų tarpe geriausio pa prie lietuviu parapijos klestė
Kitos organizacijos taip pat siminti patarlę: "Du kartu atma
sisekimo: antrą Advento sekma jimo ir tt. Toronto ateitininkai lis". P. Jogelos energija ir darbš jaunimo, ypač dėka klubo pa čiaus, ji reiškiasi YMCA patal
dieni, veik visos buvusios baž labai gyvai remia ir "Tėviškės tumu tenka vien stebėtis ir samdytu jau pagarsėjusiu mu- pose. Čia daugiausia buriasi juda ir veikia savomis formo tuok, o vieną kartą nupiauk".
Reiketu gal persvarstyti ir na
nyčioje moterys per pirmąsias Žiburius".
džiaugtis.
i.zikantu — trijų broliu Lapinu nesenai atvykęs jaunimas. Juos mis.
pamaldas priėmė Švenčiausimu vietos parinkimo klausimą.
ji, o po to, klebonijos patalpose,
Numatytoji vieta Ville Lasalle
dalyvavo bendroje agapeje. '
vis dėlto yra perdaug užmies
Iš Toronto Kat. Mo't. Sąjun
*
tyje ir vargu ar ji gali kelti en
gos kultūrines veiklos prisimin
tuziazmą tu Montrealio gyvento
tinas dar ju surengtas puikus
GRANDIOZINIS NAUJU METU SUTIKIMAS —BALIUS
GRANDIOZINIS NAUJU METU SUTIKIMAS —BALIUS
koncertas, kuriame iš JAV at
ju, kurie Ville Lasalle gali pa
t
vykę solistai: p. Motiekaitiene
siekti vos per 1 ar net po 2 vai.
Visi, kas nori linksmai jr nuotaikingai sutikti Naujus Metus, kviečiami jame dalyvauti
ir p. Baranauskas, per dvi die
keliones. L. Namai turėtu pasi
nas duotuose koncertuose, pa
daryti visokios veiklos centru,
siekė gražu pasisekimą.
tad jie turėtu būti nepersunkiauIr ateičiai Toronto Kat. Mo
terys yra užsibrežusios daug
siai pasiekiami kuo platesniems
Baliaus metu šokiams grieš geras orkestras .
gražiu sumanymu. Linkėtina,
miesto rajonams, turėtu būti ir
Svečiu
dideliam patogumui v eikš turtingas bufetas.
kad KMS, kuri jau turi eilę sky
prie gero susisiekimo linijų. O
Linksma menine programa. Be kitu dalyvauja torontiečiu mylimas oktetas vad. p. Verikaičio.
rių, išplėsti juos per visą pla
i Ville Lasalle juk viena auto
•
l
čiąją Kanadą; kad ten, kur tik
busu liriija tegalima patekti.
plaka katalikes lietuves moters
Nauju
Metu
sutikimas
ivyksta
gražioje
italu
saleje
Dundas
ir
Grace
gatvių
kampas,
—
prieš
lietuviu
bažnyčią.
r
~
įžanga
tik
$1.50.
—motinos širdis, Kanados kraš
Užsirašyti iki grudžio men. 29 d. vakaro "Tėviškės Žiburiu" administracijoje Dundas St. W. 941, nuo 4-8 vai. arba sekmadieni ir pirmadieni po pate, rastųsi iniciatorių, suburti ka
maldų parapijos saleje.
Skubėkite užsirašyti, nes gali pritrukti vietų.
Pradžia 8 vai. vakaro.
KLK Kultūros draugija.
talikes lietuves moteris po Ka
Skaitykite
nados Lietuviu Katalikių Mo
terų Sąjungos vėliava: tarnauti
t
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS’
TIESAI IR MEILEI.
Nijole A.
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