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AR KANADIEČIAI ĮSIRIKIUOS?
Šiandien lietuvių tautos var

du vien išeiviai begali kalbėti. 
Jei prieš keliolika ipetų išeivija 
su tam tikru pijetizmu žiūrėjo į 
tėvų žemę ir iš jos sau bent mo- ■ 
ratinės paspirties laukė, tai šian
dien išeivija beliko vienintelė 
krašto viltis. Šiandien, kaip nie
kad dar, lietuvis į išeiviją žiūri 
kaip į vienintelį savo ateities lai
dą ir išsigelbėjimą, didžiausia pa
guoda kenčiantiems vergijoje 
yra radijo bangomis išgirstas iš
eivijos lietuviškas žodis.

To aky vaizdo j e iškyla reikalas 
kovai dėl tautos laisvės ir ken
čiančiųjų paguodai įjungti visas 
išeivijos jėgas, visą pasaulį ap
jungti, o pirmiausia pajėgiausius 

j ir arčiausiai susiglaudusius ma
syvus.

Nėra jokios abejonės, kad, gre
ta seniausios ir pajėgiausios mū
sų išeivijos JAV, pirmoje vieto
je stovi Kanados lietuviškoji 
bendruomenė. Deja, stebint abie
jų kraštų lietuviškąjį gyvenimą, 
tenka konstatuoti, kad, kai JAV 
jau veikia visa eilė lietuviškųjų 
politinių organų, skirtų kovai dėl 

4 krašto laisvės, Kanados lietuviš- 
’• koji visuomenė šiuo atžvilgiu yra 

blogesnėje padėty. Nors ir čia 
kovos entuziazmas gyvas, tačiau 
čia visa veikla daugiau sukasi 
apie lietuviškojo gyvenimo išlai
kymą, taip sakant, apie savo na-

;mus

mums reikėtų šiuo atžvilgiu su
siorganizuoti savo tarpe. Reika
las yra bendras, visų vienodai 
suprantamas, tad sutartinai ir 
dirbtinas. Juo didesnis kūjis — 
juo smarkiau sminga pleištas.

Šiandien amerikoniškieji mū
sieji organai pagalbos dar nesi- 
šaukia. Bet jie dar tebėra savo
sios veiklos pradžioje. Vieni dar 
neseniai teįsikūrę, kiti — kaip 
ALT — iki šiol neturėjo, plates
nės veiklos galimybių ir visur su
sidurdavo su užkeltais vartais. 
Dabar padėtis radikaliai keičiasi,, 
veiklos plotai darosi prieinames
nį. Nedaug čia mūsų yra Kana
doje, tačiau visi kartu galėtume 
atsverti nemenką JAV koloniją. 
O abiejų kraštų naujųjų ateivių 
santykis juk yra maždaug 1 prieš 
2. Nejaugi visa tai turi likti ne
išnaudota?

Perijodas vien vidinės, namų 
veiklos, atrodo; turėtų baigtis. 
Politinė mūsų veikla lig šiol reiš
kėsi tik atskirų kolonijų memo
randumais ar rezoliucijomis, 
siunčiamomis Kanados vyriausy
bei — o retkarčiais ir tarptauti
nėms institucijoms — tautinių 

tšvenčii£ ar gedulo dienų proga. 
Bet suderintos akcijos nebuvo. 
Laikas ją sukurti, kad tinkamu 
-momentu galėtume efektyviau 
pasireikšti. Kaip tai turėtų būti 
atlikta, reikėtų .pasvarstyti. At
rado, kad tinkamiausia būtų pri-

D. Britanijos rinkimai 
vyks šį ketvirtadienį, spalio 25 
d. Bendra viešoji spauda prana
šauja, kad laimės konservatoriai, 
nors gal ir nedidele persvara.

Kandidatų išviso pastatyta 
1375, kai praeituose rinkimuose 
buvo net 1868. Šį kartą mažai 
kandidatų stato liberalai — Vos 
108, nes susilpnėjusi partija- ne
turi pakankamai reikalaujamo 
užstato ir nenori rizikuoti. Mat, 
nelaimėjus, užstatas dingsta. Per 
praeitus rinkimus liberalai savo 
užstatus buvo apdraudę, o ben
drovė turėjo nemažų nuostolių. 
Dabar jie neberizikuoja ir, gal 
būt, yrą susitarę su konservato
riais. Laikoma, kad ši partija bai
gia skirstytis tarp abiejų didžių
jų — konservatorių ir darbiečių. 
Šios abi stato po 617 kandidatų, 
komunistai 10 ir kiti dar 23. Pa
stebėtina, kad kandidatų tarpe 
yra Attlee ir Churchill sūnūs, o 
šio pastarojo dar ir žentas. Be to, 
dar 4 tėvai kandidatuoja su sū
numis, 3 vyrai su žmonomis ir 8 
poros brolių.

Kadangi rinkimai vyksta par
lamento kadencijai dar toli nepa
sibaigus, tai agitacijos dėmesio 
centre stovi nė tiek vidaus be> 
ūkinės, kiek dabar D. Britaniją 
palietusios tarptautinės proble
mos, kurių greta statomas ; tik 
gyvenimo pabrangimo klausi
mas. Atrodo, britai gali palinkti 
prie Churchill, kuris taikomas 
tvirtesnės rankos žmogum j su 
kuriuo gal labiau skaitytųši ir

SAVAITĖS ĮVYKIU APŽVALGA
atsisakyta nuo Britų pateiktos 
rezoliucijos, reikalaujančios vyk
dyti Haagos tarptautinio tribu- 
nolo sprendimą, reikalavusį de
rėtis, o kol derybos nebaigtos 
naftos eksploataciją tęsti bri-

JEI ankstyvesnėse mūsų ap
žvalgose turėdavome savo dėme
sį sukoncentruoti ties dviem pa
saulio neramumų židiniais, tai 
nuo praeito Nr. turime reikalo 
jau su trimis,-kurių pastarasis— 
Egipto — savo reikšme pirmuo- tams. Kadangi šią rezoliuciją pa
sius prašoka ir, be to, kai pirmie
ji du palengva pereina į ramesnį 
rusenimą, šis pastarasis gresia 
įsiliepsnoti toli siekiančiomis 
komplikacijomis. ,

Korėjoje visą pereitą savaitę 
buvo vykdomi JT kariuomenės 
puolimai žiemos pozijoms gerin
ti. Didelių pasikeitimų fronte ne
įvyko, tačiau centriniam ruože, 
kur vyko puolimas, daugely vie
tų pasistūmėta pirmyn, užimant 
svarbiai kalnų pozicijas. Tuo me
tu vykusios derybos per ryšinin
kus dėl paliaubų derybų atnau
jinimo pagaliau privedė prie su
sitarimo. Jos atnaujinamos Pan- 
munjom, paskelbiant neutralią 
zoną aplink jį 1000 jardų spin
duliu; o į komunistų bazę Kae- 
songė ir JT Munsane mylios 
neliečiamą kelią.

Pasirodo, kad JAV ambasado
rius Kirk per atsisveikinimo vi
zitą Višinskiu! prašęs, kad Sovie
tų Rusija įsikištų į Korėjos bylą, 
paveikdama, kad -būtų pasiekta 
paliaubų. Višinskis ta proga pa
siskundęs dėl JAV elgesio Korė-

žadėjo vetuoti Sovietų Rusija, 
parėmusi Irano tezę, kad byla 
yra jo vidaus reikalas ir ST ne
tinka ją svartyti, tai Ekvadoras 
buvo pasiūlęs naują rezoliuciją, 
kurioje neprisimenamas Haagos 
sprendimas, bet tik rekomenduo
jama tartis. Sovietų Sąjunga pa
sisakė ir ją vetuosianti. Tada bu
vo rasta dar nauja išeitis, Irano 
klausimą faktiškai išskyrusi iš S. 
Tarybos darbų be jokio sprendi
mo. Tai Prancūzijos pasiūlyta re
zoliucija, kuria byla paliekama 
T. Haagos Tribunolui, kuris ją 
tebesprendžia ir yra paprašęs iki. 
gruodžio mėn. Irano vyriausybę 
pateikti savo argumentus dėl 
naftos nacionalizacijos teisėtu-, 
mo. Tai beabejo reiškią ilgą pro
cedūrą ir Britai nepatenkinti, 
bet kitą išeitį dabąr sunku rasti.

Egipto užsimojimas išvaryti 
Britus iš Sueso ir Sudano yra ne 
vien D. Britanijos problema, bet 
labai svarbi ir visiems vakarie
čiams, nes .Suesas turi nepapras
tos feikšides Artimųjų ir Vidu
riniųjų lWtų saugumo organiza
vimui.

nuo lietuviškosios Kanados ben
druomenės. Daug lemia skirtinga 
tarptautinė abiejų kraštų padė
tis, jų pajėgumas, tarptautinis 
vaidmuo ir vyriausybių pažiūros 
į svetimųjų veiklą krašto ribo
se. Kanadoje, pav., mums dar ne
pasiekiama nei lietuviškoji radi
jo tarnyba, skirta Lietuvai, nei 
kas nors panašu į Free Europe 
organus.

Tačiau ištiktųjų toks parale
lizmas ir nė nesiektinas. Kanados 
lietuviškosios pajėgos, atrodo, 
galėtų visai sėkmingai priside
rinti prie amerikoniškosios veik
los bei tenykščių galimybių. Tik

turl šaukti vienu balsu, o juo la-' 
biau šių kaimyninių kraštų.

Dabartinėse sąlygose atitinka
mų organų mes negalime sukur
ti, nes kiekvienos pastangos de
struktyviai paveiktų ir taip jau 
perdaug užvilkintą bendruome
nės organų kūrimą. Tačiau užtai 
yra būtinas reikalas tą paskubin
ti. Kol tai nebaigta, Kanados lie
tuviškoji bendruomenė yra su
pančiota ir šiuo atžvilgiu ir dau
geliu kitų gyvybinių reikalų. 
Kitaip niekad neišklamposim ir 
nuo pasibarimų prie pozityvaus 
darbo neprieisim.

s atstovu Sir

SIŪLO NAUJĄ LAISVĖS KOVOS
DP komisionierius siūlo įjungti gudus ir ukrainiečius. Gu
dai aktyvėja. Atominė “ateitis”. Žydai skyla JAV-bėse. 
Genocidas UN. Rengiasi Baltijos problemą iškelti Pary
žiaus Jungtinių Tautų visuotinėje sesijoje. Žurnalistai 

jungiasi antikomunistinėn akcijom ;

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)

ORGANIZACIJA
ir

Kanada 4 pabėgėliu nepriima
Rugsėjo 11 d. su traukiniu išv---------- ---------------------------

Čekoslovakijos pabėgusius 25 as
menis IRC nori atvežti į Kana
dą. Betgi Kanados saugumo ats
tovai Vokietijoje keturis iš jų at
metė. Motyvų, žinoma, niekam 
nesako. Atmesti yra gydytojas 
Dr. J. Svec, kuris dalyvavo ir 
pabėgimo suorganizavime ir trys 
buvę studentai, iš universiteto 
pašalinti už tai, kad neprisidėję 
prie komjaunimo.

Visi jie pro JAV saugumo 
skryningą buvo praėję neužkliu- 
vę. Juos užtaria IRC ir Radio 
Free Europe, palaikąs ryšius su 
Čekoslovakija. Abi tos organiza
cijos buvo kreipęsi į Kanados 
saugumo aukštesnį pareigūną 
Ludwigsburgo emigrantų sto
vykloje Killian, bet ir tas pra
šymą atmetė. Tada jos apeliavo 
į Otavą, iš kur pareikalauta pri
siųsti visų jų bylas galutinam 
sprendimui.

Apeliacija-skundas yra parem
tas dviem motyvais: kad Kana
dos saugumo valdininkas, kuris 
pravedė skriningą, Kubiček, če- 
koslovakų tremtinių esąs žino
mas kaip nacių bendradarbis dar 
prieš karą ir karo metu ir kad 
pagal turimas žinias studentai 
negalį, hi|l>4aikomi įtariamais.

Įdomu, kaip šis konfliktas iš- 
sispręsAŠfis beabėjtf tutės^ir ne
tiesioginių vaisių, nes užangažuo- 
tas y ra, ir Kanados saugumo pa
reigūnų, ir .IRC bei.RFE autori
tetas. Šiais pastaraisiais JAV 
Valstybės Departamentas iki šiol 
labai pasitikėdavo. Jiems užta
riant, jau daug asmenų į JAV bu
vo įleisti, nors saugumas ir buvo 
užkvestijonavęs.

imtasi kitokio ūkinio spaudimo siuntė rimtų sustiprinimų^ .savo - 
... .. ...... - ... . ... ijjufonjs'bei karišĮ^tivų. ;Pereitęs|^

savaitės antradienį Sue& ženoj^ s 
esančiame Ismailio mieste įvyo 
neramumų, vėliau susidūrimų šu 
Egipto kariuomene, bet visa tai 
netrukus pasibaigė. Minių riau
šės ten nutilo, Egipto kariuome
nė pasitraukė nuo britų Kairo 
link ir tvirtinasi pozicijose už 60 
mylių. Britai miestuose apsitvėrė 
savo kvartąlus. Visoje zonoje pa
skelbė karo stovį ir užėmė stra
tegiškai svarbias pozicijas, tvar
ką Port Said ir Ismailią miestuo
se palaikyti palikdami egiptiečių 
policijai. Vaikus ir moteris betgi 
gabena į saugesnes vietas.

Egipto vyriausybė tuo tarpu 
jokių nuolaidų nerodo. Siūlymą 
suorganizuoti 5 valstybių štabą 
Sueso saugumui laiduoti, parla
mentas atmetė, tačiau karalius 
įstatymo, kuriuo jis skelbiamas 
Egipto ir Sudano karaliumi dar 
nepasirašė. Premjeras parlamen
te deklaravo, kad bus kovojama 
iki galo, kovojama sunkiai, nes 
teisės nebūna dovanojamos, bet 
iškovojamos, o Egipto kantrybė 
dėl pažeidžiamų teisių jau išsi
baigusi. Britams įteikta nota, ku
ria reikalaujama iš Egipto teri
torijos savo kariuomenę išvesti 
arba Egiptas būsiąs priverstas 
imtis priemonių jų dominavimui • 
kanalo zonoje užkirsti kelią.

Jei Sudanas D. Britanijai svar
bus kaip medvilnės tiekėjas jos 
Lancashire tekstilės pramonei, 
tai Suesas svarbus susisiekimui 
su imperijos likučių kraštais ir 
strategiškai. Dėl to juo susirūpi
no ir kitos valstybės. Prancūzija 
jau oficialiai deklaravo remianti 
D. Britanijos teises, JAV siūlosi 
dalininkėm ne tik Sueso, bet ir 
Sudano valdymui, o visus nera
mina, dar nepatvirtintos žinios, - 
kad Sovietų Rusija pasiūliusi ne
puolimo sutartį ir kad Egipto vy
riausybė tai jau svarstanti.

prieš S. Rusiją.
Matyt* prekyba kitų interesais 

vykdoma, nes spalio 18 d. Višins
kis jau pareiškė, kad S? Rusija 
esanti pasiryžusi svarstyti san
tykių su JAV klausimą. Galimas 
dalykas, kad šioms deryboms 
ruošiant kelią ir Korėjoje paro
dyta nuolaidumo.

Irano byla spalio 15 d. pradė
ta svarstyti Saugumo Taryboje 
pagal D. Britanijos skundą. D. 
Britanija beabejo iš anksto žino
jo, kad čia ji negalės būti galu
tinai išspręsta, bet norėjo suma
žinti konflikto aštrumą, išlošti 
laiko ir įtraukti į ją-kitas valsty
bes, kurios yra suinteresuotos, 
kad naftos tiekimas nesustotų, 
kad ji netektų Rusams, o JAV 
dar svarbu, kad šis Britų reikalas 
nesudarytų viliojančio precen- 
dento tiems kraštams, kur JAV 
naftos b-vės turi koncesijų — la
biausiai Saudi Arabijoje ir Vene- 
cueloje. Padėtis susidarė labai

Visada gerai informuotas 
rimtas NYT karinis komentato
rius Harold Baldwin, kalbėda
mas apie amerikiečių naujuosius 
ginklus, sakosi jų nelaikąs lemia
mais galimo karo atveju, nes dar 
praeisią daug laiko iki juos bus 
galima efektyviai panaudoti. Va
šingtono sluogsniai “žiną”, pasak 
jo, jog sovietai tarp šešių mėne
sių ir metų turėsią pakankamą 
skaičių, “strateginių” atominių 
bombų su kuriomis išmuštų va
kariečius iš Europos ir sunaikin
tų Amerikos pramonę.

Ši data derinasi su Drew Mid
dletown, NYT korespondento 
Frankfurte, kuris neseniai rašė, 
kad Eisenhoverio štabas ypatin
gą krizę numatąs 1952 metų pa
vasarį ir vasarą, kaip galimo so
vietų puolimo sezoną.

• Neseniai lankydamasis Ame ! nepatogi. JAV norėtų paremti 
rikoje, Izraelio premjeras Ben ■ Britus, bet bijo įžeisti arabus, 
Gurian pareiškęs, jog pasaulo žy- tad pasisakė tik už taikų spren- 
dų troškimas yra matyti Ameri- dimą. kuris patenkintų abi pu- 
kos žydiją tvirtą, nepriklausomą j sės. Ieškant kompromiso, kuris

saugią, puse lūpų jiems pri- išgelbėtų Saugumo Tarybos au- 
(Nukelta į 2 psl.)

DP komisijos Vašingtone šefas ' Pavergtoj Gudijoj nuolat karto- 
Edward M. O’Connor, nekartą! 
kalbėjęs lietuvių parengimuose, 
nuoširdus mažųjų bei pavergtų 
tautų draugas, užpraėjusį šešta
dienį padarė pranešimą spaudai, 
kurį vėliau pakartojo Ukrainie
čių Šalpos Org. susirinkime Niu
jorke, garsiai nuskambėjusį per 
JAV, nes, atrodo, pataikiusį į 
naująją Valstybės Departamento 
užsienių politikos Rusijos atžvil
giu liniją. Mr. O’Connor siūlė, 
kad neatidėliojant būtų sukurta 
nauja organizacija, padėti išsi-

1 vaduoti Sovietų Sąjungos nerusų 
j tautoms. Spaudos konferencijoje 
! komisionierius detalizavo, jog

! jasi sukilimai prieš rusus. 1867 
metais Gudijoje buvo uždrausta 
gudų kalba spaudiniai... NYT 
vedamasis už Achesono pareiški
mą iššaukė rusų emigrantų pro
testus. Nieko nuostabaus, nes pa
saulyje nėra rusų emigrantų 
'grupės, kuri būtų buvusi caro 
imperializmo pavergta ir perim
ta sovietų. Visos rusų politinės 
grupės gina nedalomos Rusijos 
idėją ir išsaugojimą joje kitų pa
vergtų tautų. Vienintelis spren
dimas būtų apsisprendimo tei
sės pritaikymas šiam Euro-Azi- 
jatiniam kolosui ir pagelbėjimas 

jog išvaduotoms tautoms atkurti sa- 
ir imtasi atsargumo oriemoniu i 54% gyventojų yra ne- vas valstybes”. Šis straipsnis til-

rusai, o Amerikoje tebegalvoja- po pora dienų prieš O’Connor

Nušautas Pakistano premjeras
Pakistano premjeras Liaquat 

Ali Khan spalio 16 d. viešame 
mitinge buvo peršautas ir netru
kus ligoninėje mirė. Žudikas mu- 
zulmonas afganistanietis minios 
nulinčiuotas ir į gabalus sudras
kytas. Spėjama, kad tai vidaus 
ir pasienio sričių įtampos vai
sius. Krašte paskelbtas gedulas

Naują vyriausybę sudarė Kha- 
waja Nazimuddin, Britams ir 
JAV artimas aristokratas.

— Karachi. — Naujasis Pakis
tano premjeras pareiškė su In
dija dėl Kašmiro sieksiąs taikaus 
sprendimo.

Užgrobė dalį Vak. Berlyno
Steinstuecken Berlyno sritis 

buvo administruojama amerikie
čių, nors ji yra Rusų zonoje, nuo! 
JAV zonos atskirta 700 jardų 
ratio. Spalio 18 d. rytų Vokieti
jos policija staiga užėmė tą sri- 
telę — vos 250 gyventojų, — pa
skelbė ją prijungiamą prie rytų 
Vokietijos, įvedė ten rytų mar
kę, maisto korteles ir tt. Tai jau 
ne pirmas toks “sienos išlygini
mas”. Prieš metus taip buvo pri
jungta Weststaahen sritis su 5000 
gyventojų.

Dėl pastarojo užgrobimo JAV 
komendantas Berlyne Mathew
son pareiškė protestą ir reikala
vimą ištuštinti. ,

— Vašingtonas. — A. Harri
man paskirtas saugumo paramos 
direktorių, ty. daug bilijoninės 
ūkinės ir karinės paramos ki
tiems kraštam’s direktorių.

ma, kad Sovietų Sąjunga esanti 
vienalytė rusiška. Pagal 1939 m. 
davinius ir įvykusių pasikeitimų 
duomenis, iš 202 milijonų So
vietu Sąjungos gyventojų 91.500- 
000 yra rusai, o 110.000.000 ne
rašai. t

Mr. O’Connor pasiūlė naują 
galingą organizaciją, vardu 
“Amerikiečių Komitetas Išlais
vinimui Sovietų Sąjungos nera- 
sų tautų”, kuri pirmiausia turėtų 
gelbėti išsivaduoti “ukrainie
čiams, gudams, estams, latviams, 
lietuviams ir visiems kitiems ir 
įtikintų pasaulį, kad Sovietų Są
junga tėra mistinė Vakariečių 
nesuprantama pajėga”.

Visi Niujorko gigantai laikraš
čiai pareiškimui skyrė ypatingo 
dėmesio ir palankius komenta
rus.

• Gudų Centrinės Tarybos 
prezidentas San Martin, Argen
tinoje, Radaslav Astrovski pa
siuntė “NYT” laišką, kuriame 
sveikina Achesono pareiškimą 
dėl 500 metinės rusų imperialis
tinės politikos, tęsiamos sovie
tų. Jis rašo: “Gudų-lietuvių ku
nigaikštija (!) ištisus šimtmečius 
turėjo gintis nuo rusų puolimų.

irpareiškimą.
• LPG pirmininkas V. Sidzi

kauskas lankėsi Vašingtone. 
Spėjama, jog egziliniai politikai 
ten derino savo veiklą ir šlifavo 
ruošiamą bendrą memorandumą 
UN plenumui. Taip pat galėjo 
būti svarstomas grupės radijo 
klausimas ir valdžios įstaigų nu
sistatymas šios įstaigos atžvilgiu. 
Esama nuomonių, jog kaikam' sprendimu paskirti Vatikana'n 
Vašingtone nepatinka Laisvojo, savo ambasadorių gen. Mark 
Komiteto “truputį” prorusiškas; Clark, priklausantį episkopalinei 
nusistatymas, apie kurį “TŽ” jau bažnyčiai ir masoną, 
buvo daug rašyta. Atseit, O’Con- P . ’ ” ‘ ,
noro pasiūlymas yra pačiu laiku tikanu JAV neturėjo nuo 1868 m. 
ir nepaprastai pagerinąs mūsų Nuo 1797 m. JAV turėjo Vati- 
padėtį.

• Amerikiečius vis labiau jau
dina žinios apie rusų pasiekimus 
naujų ginklų srityje. Jie nenori 
būti užpultųjų ir naikinamų ro
lėje. Tai parodo beveik be rimtos 
opozicijos Šiais metais priimtas 
kongrese įstatymas 7 milijardų | liau buvo skiriamas apaštališka- jis būtų paskirtas ne nuolatinio 
paskolos ginklais ir medžiaga sis delegatas. Praeito karo metu ambasadoriaus, bet laikino pre- 
Europai ir kitiems kraštams bei 1940 m. prez; Roosevelto inicia- zidento atstovo titulu. Paskyrimą 
vis aršesnis kongresmenų reika- tyva Vatikąnan buvo paskirtas sveikina katalikai, už jį pasisakė 
lavimas, kad taktikinis atominis asmeniškas prezidento atstovas ir žydai, pripažindami, kad Va- 
ginklas be jokių kalbų būtų pa- Taylor, tose pareigose išbuvęs iki Į tikanas yra valstybė, nors ir ma- 
naudotas prieš Stalino diriguo- 1950 m. sausio mėn. Į žytė, tad nerandą motyvų, kodėl
jamus vergus Korėjoje.

toritetą if nepaaštrintų padėties,

JAV paskyrė ambasadorių Vatikanąn
Ilgai svarstytas ir diskutuotas! nuo to meto daug kartų buvo iš- 

JAV diplomatinių santykių sudilęs ir sulaukdavo didelio pro- 
Vatikanu klausimas nelauktai iš-; testantų , pasipriešinimo, kurie 
spręstas prezidento Trumano ... . . , ... ..... r ......... s j aiškina, kad normalių diploma

tinių santykių su Vatikanu už
mezgimas esąs priešingas JAV 
bažnyčios nuo valstybės atskyri
mo įstatymui. Šitas argumentas 
keliamas ir dabar, prikergiant 
dar ir naują, kad naujasis dip
lomatas yra kariškis, o JAV įsta
tymai draudžia kariškiui imtis 
civilių pareigų. Bet šis reikalas, 
žinoma, gali būti sutvarkytas. 
Kiti, pripažindami reikalą lai-

Diplomatinių santykių su Va-

kane konsulą, nuo 1848 m. dip
lomatinį atstovą. 1868 m. atsista
tydinus įg. min. R. King jo įpė
dinis nebuvo paskirtas, nes 1870 
m. Italija Vatikano valstybę 
okupavo. Popiežiaus konsulatas kyti savo atstovą Vatikane kovos 
JAV veikė dar iki 1873 m., o vė- su komunizmu metu, norėtų, kad

Į žytė, tad nerandą motyvų, kodėl 
Atstovo paskyrimo klausimas j ten negalėtų būti JAV atstovo.

S. Rusija susprogdino 
trečią atom, bombą

Baltieji Rūmai pranešė pirma
dienį. Tai esąs Stalino pažadė
tas naujas bandymas. Smulkme
nų neskelbiama.

Tuo pat metu JAV Nevados 
dykumose susprogdino pirmąją 
liliputinę atominę bombą ar gal . 
artilerijos sviedinį.

į. /
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GEDIMINAS GALVĄ, \ Lėktuvu fabrikai pažangėja
pagaminta'30. Numatyta 
ti CF-100 lėktuvų po 25 į mėn.,

MIŠRIOS VEDYBOS
Daugelis mūsiškių jaunuolių, 

atrodė^ žino, jog šeimų sudary
mas su kįtos^autps partnerių ąr

savaitei prasimaitinti ir užsimo
kėti už labai prastą butą nuomą. 
Apie ąpskalbimą ąr šiąip buto 

j — esą, netenka nė galvoti.

pęmaža pa^įtaiko^ . ,
Begaliniai daug pavyzdžių by

loja, kukių pasekmių susilaukia
ma mišriose šeimose, tačiau kiek
vienas jaunuolis, vesdamas kita
tautę žmoną, ar jaunuolė ištekė
dama už kitataučio vyro, galvo
ja: “Mūsų tarpe panašių dalykų 
negalės atsitikti. Mes gi vedamės 
iš meilės...”

Deja, toji meilė dažnai neilgai 
tęsiasi. Ją, tarytum rudens mig
lą, išsklaido bepradedą pasireikš
ti nuomonių skirtumai, skirtingo 
būdo bei auklėjimo ypatumai, 
nevienodas gyvenimo tradicijų 
supratimas, kalba, o dažnai — ir 
skirtinga religija.

Sausi sakiniai ir nereikšmingi 
išvedžiojimai šiuo atveju nelabai 
daug galėtų pasakyti. Mišrių ve
dybų žiaurias pasekmes puikiau

siai gali iliustruoti patys gyve
nimo faktai. Štai, kad ir paskuti
niajame “Laiškų Lietuviams” 
numeryje, skaitome vieno tokio 
nelaimingo jaunuolio laišką 
draugui, kuriame jis skundžiasi: 
“Esu tokioje padėtyje, iš kurios 
neberandu išeities”. O toji padė
tis susidarė jam vedus italę, kaip 
lygiai tame pačiame laiške mini
mam jo draugui — vedus lenkę. 
Tik pastarasis — jau e'sąs-išsisky- 
ręs ir civiliniu būdu susituokęs

i b nunnnas gž
t?

M.WS.

švatą
Pati žmopa nieko nedirbą, o bal- 
tiniūs nunešti į skalbyklą — nėra 
pinigų. Vyrui sumuštinį pasida
ryti einant į darbą, taipogi nevi- 
suomet galima, nes neranda spin
telėj duonos...

Jis pats, vargšas, sako: “Ne
duok Dieve, apsivedus kitatau
tę žmoną. Nesuprantu aš jos, ne
supranta ji manęs. Jeigu ne vai
kučiai — išeičiau kur akys mato, 
kur kojos neša, arba.., nusižu- 
dyčiau”.

Kitas vėl, lenkų kilmės mano 
bendradarbis fabrike, prieš dvi
dešimtį su viršum metų atvykęs 
į Kanadą. Vedęs ukrainietę. 
Skundžiasi, jog šiuo metu nebe
mokąs gerai kalbėti nei viena 
kalbą. Angliškai — jis nepajėgė 
išmokti, lenkiškai primiršo, o uk- 
rainietiškai — taipogi neįprato, 
gi jo žmona atsisakanti kalbėtis 
lenkiškai ir tekalbanti tik ukrai- 
nietiškai. O dar vienas latvis fab
rike, mokąs desėtką žodžių lietu
viškai, pasipasakojo iš kur tuos 
žodžius išmokęs.

Buvęs vedęs lietuvaitę, kažkur 
iš lietuvių-latvių pasienio. Žmo
na šiuo metu likusi Lietuvoje pas 
tėvais, o jis čia Kanadoje. Jis ilgai 
taręsis su žmona, kaip jie turį 
kalbėti:' latviškai ar lietuviškai? 
Pagaliau buvę prieita susitari
mo jog abu ir. abi kalbas tuęi iš
mokti gęfąi ir abi kalbas vartoti 
lygiagrečiai; Susitprį

T .g uk britus!
Š.m. spalio mėn. 8 d. karalius 

Farukas paskelbia įstatymą, ku? 
riuo nutraukiama Egipto-D. Bri
tanijos sutartis, sudaryta 1936. 
Britų kariai stovyklaują Egiptą* 
turi jį apleisti. Jiems vadovybes 
įsakyta tuojau užsidaryti Port 
Saido, Sueco ir Ismailia kareivi
nėse. Jie lauks įsakymo iš Lon
dono tolimesniam žygiui. Ar tas 
žygis kartais nebus panašas į tra
gikomiškąjį, kuris nesenai nuti
ko Abadane?

Karalius Farukas galop nusi
kratė britų globos. Jis nutraukia 
ir 1899 m. sutartį dėl Sudano 
bendro valdymo su britais. Su
dano karaliumi pasiskelbia jis 
pats. Sudanas milžiniškas kraš
tas, kuris prilygsta veik Argen
tinos plotui, teturįs. 8,3, mil. gy
ventojų. t

Kai ministeris pirmininkas 
Mustafa EI Nahas Pašą paskelbia 
parlamente karaliaus dekretus, 
reiškiamas didžiausias džiaugs
mas. Triumfuojanti minia šau
kia: “Lauk britus!”,. O toje mi
nioje užtinkama apstybė komu
nistų, vadovaujamų Kremliaus 
agentų. Tie agentai jau senai 
pluša milijonuose skurstančių 
darbininkų ir felachų. Senai jie 
kursto muzulmonųs prie mečečių 
vartų, o studentus auditorijose, 
koridoriuose ir gatvėse. Praban
ga ir skurdas, ir valdininkijos 
korupcija komunistams yrą ge
riausi talkininkai.

Šiuo metu ne’ vien Egipto, ku
ris vadovauja arabiškam pasau
liui, bet ir viso pasaulio akys yra 
nukreiptos į Faruką, kuris iki šio 
meto buvo duosniu svečių Pran
cūzijos Rivieroje. Egiptiečiai ląu- 
kia 6000 metų, kad ateitų tikras* 
karalius, kuris nors paskubomis 
išspręstų krašto problemas. Jis 
iki šio laiko turėjo daug pomė
gių, kurie nusmelkė socialinio 
gyvenimo' klausimo sprendimą.
- * 1 ■ '*

Skurdas
Egipto plotas nemažas, bęt gy

tai judri susirinkti ir' išnykti. Ji 
nekenčia svetimšalių, daątjmi

kaus ėgiptiečiąmę ton vakariętišr 
kąjį transportą trukdant Egiptas 
skVtlingįąUjSias gyventojąis. Jis 
yrą viešpats Suece, 1$ Kairo ap-

neteisybes. Tas pats mįnįsteris 
pirmininkas, kuris šiati^^ą šei
mininkauja, neSėnai buvo pagau
tas spekuliuojant medvilne: nu- 
mušant kainas jos supirkimo me
tu ir staiga pakeliant, kai jo 
agentų ji jau supirktą. Valdan
čioji Vafd partija nesenai buvo 
užtikta supirkus 'sugedusius 
ginklus, bet gerai pasipelniusi. 
Ministerio pimdinĮnlĮb Šinoną tu
ri, dvarą už 25 km. nuo Kairo. 
Valstybės lėšomis pięntas nu
tiesiamas tik iki dvąro, bet nei 
vieno milimetrą toliau; Kokios 
išvados? Šimtai padorių egiptie
čių pasitraukė • nuo vaįštybįnio 

• j , i - a •' * • - * • i _ •

sibįaškė po visą ąrąbų pasaulį.
VtmdnteĮįąi rf,įtovietų ągęntai 

ten randa geriausią dirvą Kas 
kaitąs, kad skurdas vyraują? Ir 
jie atsako: “Britai įr amerikiečiai 
imperialistai”.- Q minia pritaria: 
šalin juos.

Pęrvęrsmas
Nūdien visas skurdžių įnirši

mas yra nukreiptas prieš britus 
ir amerikiečius. Iš Egipto; išva
rius britus bus sukeltas entuziaz
mas visuose arabiškuose kraštuo-

panaudoti tą. ginklą ne vien 
Egipte, bet visąme arabiškame 
pasaulyje, kūpame siekiąma su
kurstyti ne vien skurdžius prieš 
turtuolius, nacionalistus prieš 
svetimuosius, bet ir musulmoniš
kąjį . fanatizmą prieš krikščioniš- 
kąjį pasaulį. ■ -

Arabiškojo pasaulio kįlimę.So- 
vietai .ieško sau vietos. Kas šian
dieną dedasi Egipte ryt gali nu
tikti Transjordanijoje, Lįbgne, 
pirijoje^ąr nęt4į^lingąme|rąke. 
Jei jiė karo mefu paskubomis ne
galės pasiekti Sueco, talkinin-

tįką. TaČiąu jų kariuomenę tesie- 
kįa 97.000. Ji silpna, nęgebęjo net 
žydų nugalėti Karinmkija geraį 
paruošta, bet be kareivinių ir 
moderniškų ginklų. Todėl Arti
muose . Rytuose, kuriuose kyla 
sambrūzdis, vienas kitą besek- 
damas, išskyrus Turkiją, nėra jė
gos, galinčios sovietinei armijai 
pąsiprĮešintį. Maskvos akyje 60 
tūkstančių gerai ginkluotų britų, 
stovinčių Sueco pakraščiuose, 
buvo nepakenčiamą rakštimi. 
Suecąs yra svarbiausia pasauli
nė arterija, jungianti Europą su 
Artimaisiais ir Viduriniais Ry
tais. Nieko tinkamesnio britai 
nepasirinkOtkąip ją ginti. Iki Sut 

ecas buvo britų kontroliuojamas, 
negalėjo kilti suirutė Artimuose 
Rytuose. Jiems'pasitraukus Egip
tas užvaldys Suecą. Tačiau kie
no jis bus vadovaujamas? Ir to
dėl niekp tikslįngeshio sovietams 
nėra, kaip britus išguiti.

Britai, savo buveinėse, kaip ir 
visos okupacinės ir stovyklaujan
čios kariuomenės, puikiai įsikū
rę. Britų kariuomenės krautuvės 
perpildytos prekėmis.: Karių klu
bai. spindi. Žaidimų vietovėse 
vartosi nors ir nuvertinti svarai. 
Egiptįeįis alkanas ir už maistą 
moka tris kartus daugiau, kaip 
1939 metais.

Komunistų partija, uždrausta, 
bet ji randa vietos sėti daigą ne- 
pasitėhkinūsiuoše, kurių apstu 
visuose Artimuose. Ryttįose," ‘b 
ypač 'Egipte. Opozicijos partijos 
visą bėdą' suverčia svetimša
liams, o ypač baitams. Tamsioje 
mašėjė- brandinama pikto ir 
griaunamoji sėklą. Griaunamoji 
jos jėga augą. Įr visa tai dedasi, 
kai pasaulio dangus netikrumo 
ir baimės-debesimis yra dangs
tomais. ’

Montrealio spalio 10 d. išleido 
120-tąjį F-86-E Sabre'lėktuvą. 
Šio įipo lėktuvų masinė gamy
bą pradėta š.m. sausio mėn. Pra
dėjo su dęšimt lėktuvų, o vėliau 
dyidešįmt per mėnesį. Fabrikas 
lengvai galėtų gaminti 50 lėktu
vų į mėnesį, bet neįmanoma gau? 
ti daugiau kaip 20 J-47 sprausmi- 
nių variklių į mėnesį iš JAV. 
Lėktuvų pareikalavimas didelis. 
Vieni Kanada yra užsakiusi 400 
ir mielai juos visus norėtų turėti 
jau dabar.

Kaip ir dviejų praėjusių pa
saulinių karų metu santarvinin
kai pastato tik tiek lėktuvų, kiek 
fabrikai pagamina variklių. Va
riklių statyba reikalinga didelio 
pasiruošimo ir karui prasidėjus 
jų gamyba nebeįmanoma taip 
staigiai išplėsti, kaip kitų lėktu
vo dalių. Sakoma, kad JAV va
riklių trūkumas sutrukdė aviaci
jos išplėtimą 6 mėn. pagal numa
tytus planus. Kitokia padėtis yra 
Anglijoje. Ten net keli naujausi 
ąprausminiai varikliai yra masi
niai gaminami. Bet, priešingai 
negu Amerikoje ar Kanadoje, 
anglams yra sunkiau su viso lėk
tuvo statyba. Šiuo laiku jie daro 
bandymus įstatydinti F-86-E Sa
bre naikintuvui savo gamybos 
sprausminį variklį. Jei rezulta
tai bus patenkinami, tai greitu 
laiku Canadhir prie Montrealio 
statyk po 50 Sabre į mėn., tiktai 
30 iš jų dar be variklių siųs į 
Angliją. Sabre yra geriausias iŠ 
aktyvioj tarnyboj esančių dabar
tinis amerikiečių lėktuvas — nai
kintuvas. ; ■

Avro lėktuvų fabrikas Malton 
prie Toronto iki spalio 1 d. paga
mino vos keturis CF-100 lėktu
vus. CF-100 yrą naktinis tolimo 
skridimo naikintuvas. Jo gamy
ba pavėlavo net penkius mėne
sius pagal planą. Aktyvi gnasinė 
gamyba pagal paskutinius davi
nius vos tik kitais metais prasi
dėsianti. Du lėktuvo sprąusmi- 
niai varikliai Orenda tipo gami
nami vietoje. Jų iki spalio 1 d.

riklių po W0 į mėn. Sparčiai ga
myba prasidėsįąnti tada, kai bus 
baigtos statyti didžiulės papildo
mosios dirbtuvėj, kurių tik Vie
nos statomos šalia fabriko kai
nuosiančios 35 mil. doL Dalis va
riklių numatoma skirti Sahre 
naikintuvams, nors su Orenda 
tipo varikliais jie nustoja kaiky- 
rių gerųjų savo savybių. Pirmieji 
CF-100 lėktuvai turi tiesius vie
noje linijoje sparnus ir pritaiko
mo daugiau apmokymui, bet se
rijinėje gamyboje numatoma ga
minti su atgal atlaužtais spar
nais. P. Brakas.

Naujasis lėktuvas pagamintas
Kanados Ąvroaviaęijos dirbtu

vių naujasis lėktuvas CF-100 su 
Orenda sprąusminiu varikliu, 
dėl kurio pastaruoju metu daųgy 
buvo kąlhąma, praeitą ketvirta
dienį perduotas. kariuomenei.. 
Karinė vadovybė reiškė pasiten
kinimo, kad per 5 m. Ąvro pa
tiekė lėktuvą, kokio pasauly dar 
nėra įr reiškė vilties,-kad. gamy
ba sėkmingai bus vystoma. Pa
grindinė kliūtis sparčiai gamy
bai esanti ta, kad atskirų dalių 
laiku nepagaminą subkontrakto- 
riai — kitos firmos.

Naujieji Kanados ginklai
Ginklavimosi Tarybos pirmi

ninkas Dr. O. M; Soland pareiš
kė, kad Kanada nesiryžusį tobu
linti visas ginklų rūšis, bet tik j 
kaįkurias susikoncentravusi. To 
vaisiai esą tobuliausias prieštan
kinis ginklas? bei tobuliausias 
šarvams-' pramušti sviedinys — 
17 svarų, 76 milimetrų, n .nė*Sv x

Iš karinio biudžeto didžioji da
lis buvusi išleidžiama tyrimams • 
bei laboratorijų statybai. .

t

us pasaulio
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sivėrzti galima

dėlių. Su manimi fabrike dirba 
Kanadoje gimęs ukrainiečių kil
mės vyriškis. Jis nuolat liūdnas, 
apdriskęs, nešvariais baltiniais, 
dažnai neatsinešąs jokio sumuš
tinio pavalgyti. O dirba žmogus 
dąųg. Dažnai pliekiasi su viršva
landžiais ir uždirba neblogai. 
Man kilo klausimas, kodėl jis 
taip atrodo? Gal girtuokliauja? 
Gal šiaip netvarkingai gyvena? 
Ryžausi jį užkalbinti. Jis nuošir
džiai išklojo visą savo gyvenimo 
išpąžįntį. Tą, kiek vėliau, patvir
tino ir jį gerai pažįstąs kaimynas.

Jis vedęs taipogi italę. Turi du 
vaikučius. Deja, tik tie vaikučiai 
teikią jam jėgų ir ryžtingumo to? 
liau gyventi, vargti' ir sunkiai 
dirbti. O dėl žmonos,-jo žodžiais 
tariant, “seniai būtų pasikoręs”.

Uždirbtuosius pinigus visuo
met parnešąs ir atiduodąs žmo
nai. Juk šeima — reikią gi gy
venti, apsirengti. Deja, žmona to
kia išlaidi, tokia netvarkinga, 
kad jo uždarbio vos vos užtenką

Deja, kaip jis sako, kuomet 
būdavusi “lietuviška savaitė”, jis 
pasistengdavęs kuo mažiau būti 
namie, nes mokintis lietuviškai 
“labai tingėdavęs”... Todėl ir iš
moko tik apie dešimtį lietuviškų 
žodžių.

Matome, kokią tai sunkią 
problemą mišrioje šeimoje suda
ro pasirinkimas tik kalbos, tai ką 
bekalbėti apie kitus reikalus: 
tautines tradicijas, būdų suderi
nimą ir pan. Kiti gi mišriose šei
mose, norėdami apeiti kalbos 
vartojimo problemą, susitaria 
vartoti visai kitą kalbą, ne gim
tąją nei vienam, nei antram. At
seit, jie gera valia, “pagal susi
tarimą”, pasmerkia savo tautinės 
prigimties pradą ir užmiršta kuo 
yra gimę....

O kiek vargo tokiose šeimose, 
kurių partneriai ne vienos tiky
bos, su vaikų auklėjimu, su tiky
bine praktika ir pan. — sunku 
ir beaptarti. . - ' -

Taigi, ar neteisybė, kad mišrios 
vedybos — pražūtis?

Pr. Alšėnas.

ha plote. Tėtį hHi _ . .. 
neregėtas skurdas, kuris toli pra- 

’ šoka Kinijos kuli ar Indijos ūki
ninko dalią. Daugelis ūkininkų 
negali vartoti kviečių, kuriuos 
jie gamina, tinkamai apsirengti 
medvilniniu aprėdu, kurio žalia
va jo prakaitu auginama. Jie gy
vena landynėse ir purve.

Jų įpirkimo galia nepaprastai 
menka. Kiekvieną grašį jie taupo 
reikalingiausiems įrankiams ir 
žemės sklypeliui. Jiems nereika
lingas butas, baldas, raštas ar 
mokslas, kai kovoja tik už savo 
gyvybės ; išlaikymą. Egiptietės 
neaudžia ir nesiuva, nes jos, nė
ra tiek turtingos, kad turėtų 
stakles, siūlų ar net adatą. Karš
tas klimatas ir skurdas sudaro 
palankiausias sąlygas trachomai, 
kuria jau 6 savaičių vaikai ap
krėsti ir išauga aklais, dezinte- 
rijai, šiltinei ir apstybei kitų li
gų. Neapšviestas egiptietis, pri
slėgta egiptietė sų didžiausiu at
sidėjimu klauso, kai atsiranda 
kas jiems žodžiu pasako ar par 

; skaito iš kraštutiniausių laikraš
čių. Ir toji minia įjautrinama iki 
kraštutinumo. Ar miestuose ki-

’ O i Si Ė i
JAV kardlląiyyno vadas admi

rolas Fechteler pasikalbėjime su kandidatūrą į prezidentus ir ti- 
U.S. and World News Report at- kįs, kad respublikonai jį išrink- 
stovu pareiškė, kad sovietų kari- šią savo kandidatų. Tąi bus jau

— Vašingtonas. — Senatorius 
A. Taft paskelbė statysiąs savo

Keisis atominės energijos - 
žiniom

JAV kongresas svarsto siūly- ‘ 
mą dalį atominių paslapčių per-. 
duoti draugingoms valstybėms, ’ 
išgąupąnt ir jų patyrimą.

Čią bęąbejo turimą gyvoje 
Kanadą, kuri yrą išradusi sąyą.

SIŪLO NAUJĄ LAISVĖS KOVOS ORGANIZACIJĄ
(Atkelta iš 1 psl.) 

mindamas, jog jie vistiek turį 
jaustis esą “tremtyje”. Tai susi
laukė gan didelės amerkiečįų žy
dų dalies protesto mitingų, ku
riuose, kąip paskutiniame Čika
goje, buvo nutarta, kad “yra ak
siomą, jog Amerika yra mūsų 
vienintelė tėvynė ir mes socia- 
liškai, politiškai ir kultūriškai 
pilnutiniai priklausome savo 
naująjai šaliai”. Amerikiečiai 
sionistai tam perdaug nesiprieši- 

w na, bet kiti pasipiktinę.
• Jungtinių Tautų būstinėje 

vyksta, uolūs pasiruošimai Pary
žiaus sęsijai. Lietuvių pareigūnai 
juos uoliai seką ir mano, jog 
šiuo kartų pabaltiečių byla stovi 
nepalyginamai stipriau negu bet 
kada po mūsų tėvynės okupaci
jos. Visuose JT komitetuose ir 
komisijose galima išgirsti minint 
Baltijos tragediją ir atvirai kal
bama delegatų slųogsniuose, jog 
genocidas Pabaltijy bus iškeltas 
Jungtinių Tautų visuotiniam su- 
sįrįnkime šių metų lapkritį Pa
ryžiuje.

Tarptautinės Moterų Tarybos

prie JTO pirmininkė Dr. Jean 
Eder, grįždama iš Ženevos spe
cialiai buvo užtrukusi Niujorke, 
JTO būstinėje, kur Žmogaus Tei
sių komisijos “Subcommission 
for minorities and discrimina
tion” turėjo pasikalbėjimą dėl 
moterų ir vaikų padėties nelai
mingose Baltijos valstybėse. Ki
tas malonus dėmesys mums buvo 
Pensilvanijos atstovo Mr. Flood, 
kuris spalio 8 d. “Congressional 
Recards” savo iniciatyva patalpi
no NYT straipsnį, liečiantį lietu
vių ir kitų memorandumus geno
cido klausimu ir jėzuitų vedamo 
žurnalo “America” vedamąjį 
apie genocidą Pabaltijy. Pabėgė
lių organizacijos, jų tarpe ir lie
tuviai, deda dideles pastangas iš
saugoti JTO priimtos genocido 
konvencijos nepriklausomumą. 
Jos esmės nesuprantą delegatai, 
mat, norėtų, sąmoningai ar nesą
moningai, ją sulieti su Human 
Rights ar panašiais tarptautiniais 
aktais. \

• “Sovietų Ambasados žinio
se”, leidžiamose Niujorke, sako
ma, jog Lietuvoje 1.300.000 as-

menų pasirašė “Taikos Apeliaci
ją”. Maskvoje pasirašę 4.500.000, 
o Ukrainoj net 10 milijonų.

MŪSŲ ŽURNALISTŲ 
SUSIORGANIZAVIMAS 

BŪTINAS
Lietuvių žurnalistų susiorgani- 

zavimas pasidarė dar aktuales
nis, kai spalio 13 d. Paryžiuje 12 
tautų laikraštininkai, yad. Bri
tų Žurnalistų Sąjungos sekreto
riui Clement Bundock, išrinko 
komitetą, kuris surengs pasaulio 
antikomunistų žurnalistų konfe
renciją ateinančių metų gegužės 
11 d. Briuselyje. Tai paskutinis 
skambutis visose lietuvių koloni
jose išsih^MDri^h^nnjsukbau-

nė invazija į JAV esantį visiškai 
negalima, nes JAV kontroliuoja 
visus vandens kelius įr viso pa
saulio vandenis. Gi įsiveržimas į 
Sovietų Sąjungą ir užgrobimas 
eilės gyvybinių cęntių bei rajo
nų, o ypač Ukrainos, esąs įvyk
domas,

Padėtis esanti tokią; kad dar 
bent 20 metų laikotarpy JAV ne
galinčios pralaimėti jokio karo. 
Sovietų aviacijos pavojūs nesąs 
didelis, didesnis esąs jų povan
deninio laivyno' pavoj us, nors 
priemonės kovai su jais' esą 
žymiai patobulintos. Sovietai da
bar povandeninių laivų turį per 
300, o JAV — vos 100.

Britai uždaro Tasso, t 
agentūrą

Karo metu, 1941 m., D. Britani
ja ir Sovietų Sąjunga sudarė su
tartį, pagal kurią britai Maskvo
je, o sovietaįLondone gavo teisę 
įrengti savas radijo priimtuvų 
stotis ir spaudai platinti savus 
biuletenius. Sovietų žinių agen
tūros Tass tokia agentūra Lon
done tebeveikė iki šiol Dabar 
britai ją uždarė, motyvuodami 
tuo, kad dabar nebe kąro metas 
ir kad jokia britų organizacija 
jąu nebegalinti veikti Sovietų 
Rusijoje. ; ' ■ ~ v f i."- \ *• k'

JAV ginklavimosi mąstąs
Įklimpus į kąrą Korejoje.’jĄV 

perprato, kad žodis tartin^tik 
tada, kai esi ^įtakąmąį apsi
ginklavęs. Dėf to ginkląvimąsis 
vyksta labai didėliu mastū.

Štai sekantiems 12 mėnesių 
užplanuota pagaminti: 35.800 
šarvuočių, 37.000 lėktuvu, 190 ka
ro laivų, 47.500 patrankų, 1Q?

jose išsi’

visuotinų i. _
delegatus

tuviai žurnalistai taip pat galė
tų susimesti krūvon. Ir jiems, ir 
lietuviškai spaudai ir visam ko
vojančių lietuvių reikalui tai iš
eitų naudon. Almos.

gal Indi j a, nežinanti paslapčių, 
bet turinti 34 pasauly žinomų 
thorium atsargų. O thorium at
rodo būtų daug tinkamesnis ato
minei energijai gaminti, kąip 
uranįjus.

Albertos gazai
Transporto K. Valdyba jau da-% 

vė leidimą nutiesti 3000 mylių 
vamzdžius, kuriais tolimos Al
bertos natūralios, iš žemės besi
veržiančios, dujos bus atvestos 
ir aprūpins daugybę Ontario ir 
Quebec pro v. miestų, jų tarpe 
Torontą, Oshawą, Otavą, King
ston, Quebec, Montreal. Vamz
džių nutiesimas kainuosiąs 250 
milijonų dolerių.

Visur biznis
Karalaitės vizito metu jos rei

kalams bus panaudota 40 naujų 
automobilių, kuriuos duoda fir
mos. Visi tie automobiliai po vi
zito bus parduoti tose pačiose 
vietose, kur jie panaudoti. Tai 
Chrysler, Ford ir General Motors 
firmos. -
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~ Paryžius. — Eisenhoweris
perspėjo vakariečius, kad gink
lavimosi tempas negalįs būti su
silpnintas. Jis stovįs prieš 4 mil. 
sovietų-satelitų armiją. Su tuo 
reikią skaitytis. Tai greičiausiai 
reakcija į Britų ir Prancūzų bal
sus siaurinti ginklavimąsi.

— Otavą. — Kanados ir JAV 
techniniai daliniai nuo sausio 15 
d. iki liepos mėn. Yukone atliks 
manevrus operacijoms arktiki- 
nėse sąlygose ištirti. Dalyvaus 
135 kanadiečiai ir 300 iš JAV, 
kurie prieš tai bus dar paruošti 
specialiose stovyklose.

— Otava. — Karinė vadovybė 
pakvietė aplankyti Korėją visų 
stambiųjų Kanados bažnyčių at
stovus: Quebec \katąlikų arki
vyskupą M. Roy, presbiteri jonų 
moderatorių. N. Kennedy įš Re
ginos, Jungtinių bažnyčių mode
ratorių C. H. Nicholson iš Hali
fax ir anglikonų primą W. Bar- 
foot iš Edmontono. Pastarasis 
jau sutiko.

tręčias Tafta • pasisiūlymas, bet 
nei 1940, nei 1948 m. respubliko
nai jo kandidatu neišrinko.

r— Tokio. — Spalio 16 d. taifū
nas nusiaubė centrinę Japonijos 
salą. Žuvusių per^50, sužeistų 
apie 1000. Pavojun buvo patekęs 
JT laivąs su 500 karių. Vėjo grei
tis sįękė 140 mylių per vai.

— Londonas. — Marlborough 
kunigąikščio sūnus, Blandford 
markizas, prieš metus visur ro
dęsis kartu su princese Marga
rita, spalio 20 d. vedė žinomo 

t biznieriau? Hornby dukrą Susa- 
ną. Jaunuolio tėvo dvarai ir 15 
tūkstančių ąkrų žemės vertina
mi $5.600.000, Vestuvėse dalyva
vo ir princesė Margarita.

— Ziurichas. — Ziuriche nusi
leido Jugoslavijos keleivinis lėk
tuvas su 2 pilotais ir 22 kelei
viais, skridęs įš Ljubljana į Bel
gradą. Pilotai su šeimomis papra
šė pabėgėlių teisių, o keleivius 
parvežė j Jugoslaviją atskridęs 

, naujas pilotas. Kas pabėgė
liai, tuo tarpu neskelbiama, nors 
duodama suprasti, ka£ tai ne pa
prasti pilotai.

— Berlynas. — “Demokratinės 
Respublikos” antrų metinių pro
ga Vokietijos rytų zonoje pa
skelbtas panaikinimas kaikurių 
produktų normavimo — muilo, 
sirupų, uogienių, sintetinio me
daus ir sintetinių audinių, — o be 
to, sumažintos kainos, kurios bet 
gi tebelieka daug aukštesnės už 
Vak. Vokietijos kainas ir rytų 
Vokietijos markė yra 4 kartus 
pigesnė už vakarinę. •

— W’FMssy. -č kpmisija
ruošia 
betkokią 
valsty 
ti

-?

Kan

as
i bū-

Jugoslavija 
O itiamdą, kad Sbvietų

įmą«U 
te U.divj

tyrimų instituHF J 
riiai ir 
dę, kad jie 
pagal algą, bet 
Čių jie negalėję nuvežti Maskvai.

tautųrezis- 
T ir JAV 

įtei-

mui. Dar 1946 m. iš Jugoslavijos 
išvykę į Maskvą mokytis 63 ju
goslavų vaikai, kurie iki šiol 
esą negrąžinti.

Tabako augintojai už rūkalų atpiginimą
Iš JAV Kąnadon atvykę turis

tai nustemba, kad čia cigaretės 
ir kiti tabako gaminiai yra dvi
gubai brangesni. Kaf JAV 20 ci
garečių pokelis kainuoja 18-22 c., 
Kanadoje' jau 42 c. Ir tai ne dėl 
to, kad čia būtų brangesnė žalia
va, bet kad per dideli yra tabako 
mokesčiai. Pagal dabartinį san
tykį iš už 42c. parduodamą poke- 
lį 25 c. tenka valstybės iždui, o 
tįk 17 c. (prieš trejetą savaičių 
—15 c.) tabako augintojams, ap
dirbėjams — gamintojams ir pre
kybai.

Ryšy su tuo Kanados Tobacco 
Marketing Board ir kt organi
zacijos pradėjo rūpintis^ kad ta
bako mokesčiai būtų sumažinti- 
Prieš kiek laiko tuo reikalu pas 
finansų minister! buvo nuvykusi 
speciali delegacija. Ministeris 
Abbott reikalavimo nesutiko pa
remti, tačiau delegacija jaučiasi 
šį tą laimėjusi Būtent, anksčiau 
finansų . ministerija aukštus ta
bako mokesčius aiškino tuo, kad 
tabakas yra liuksusinė prekė, o 
šį kartą ministeris sutikęs, kad 
tabako pramonė yra svarbi Ka
nados ūkio šaka. Nuo jos pri
klauso ūkininkų pajamų dydis, ji 
turi didelės įtakos Kanados fi*

nansų politikai bei amerikinių 
dolerių rezervams, atseit tai yra 
ūkio šaka, kuri turi būti verti
nama išeinant iš plačių viso 
krašto ūkio interesų.

Tobacco Marketing Board ko
vos dėl tabako mokesčių sumaži
nimo yra pasiryžusį neužleisti ir 
statosi tikslą mokesčius tiek su
mažinti, kad cigarečių pokelis 
galėtų būti pardavinėjamas po 
35 c. Šiuo metu vyksta rajoniniai 
tabako augintojų susirinkimai, 
kurie šią kovą remia.

Aną savaitę įvyko toks Bay
ham distrikto tabako augintojų 
susirinkimas Straffordville mies
to halėje, kuris priėmė atitinka
mą rezoliuciją. Ta proga T, M. 
Board buvo pastebėta, jog bus - 
stengiamasi, kad iš naujai 2 c.' 
pakeltos cigarečių kainos dalis 
tektų ir tabako augintojams; Dis
kusijose buvo i nurodoma, kad 
Kanados tabako augintojai visa- ■ 
da gaudavo mažiau už JAV taba- ■' 
ko augintojus, o ten tabako ga
miniai visdėlto pigesni ir iš ten 
cigaretės į Kanadą plaukią šmu
gelio keliu. Taip tokiam Windso
re pusė surūkomų cigarečių esą 
amerikoniškos. Bausmės už šmu- 
geliavimą esą per žemos.



Tautybė ir religija straipsnis yrą išspausdinttas ma-
Šis straipsnis — atsakymas p. Lymantui —• buvo pasiųstas “Nepriklausomai Lietuvai”, kuri jį išspausdino tik po 4 savaičių, Nr. 40, kurį gavus, straipsnis jau buvo surinktas ir įlaužtas “TŽ”. Jis paliekamas dėl to, kad paskutiniu mementu išmesti ilgą straipsnį prie- mūsų darbo techniškų sątygU yra nelengva, o antra dėl to, kad “NL” pridaryta daugybė klaidų, kaikur visai phkeičiančiu arba supainio- jančių mintį — sukeistos raidės, praleisti žodžiai, vienoje vietoje iškritus eilutė, o kitoje net dvi eilutės.

?■ " i !ti. Lietuvai brangus kiekvienas lietuvis. (“TŽ” Nr. 31-32).

“Nepr. Lietuva” Nr. 33 išspausdino ilgą Anso Lymanto straipsnį: “Ar tikyba mus turi skirti?”, kuriame autorius rado malonumo nuoširdžią ar dirbtiną savo širdgėlą išlieti mano adresu. Išklausius tų visų kaltinimų, man norėtųsi dėl to pasakyti keletą žodžių.Straipsnio pradžioje p. L. užrašo' motto: “Mus lietuvius iš kitų turi skirti katalikų tikėjimas ir lietuviškieji papročiai” (Dr. Šapoka, “Tėviškės Žiburiai” Nr. 31- 32).P. L.,aiškina, jog Kanados Liet. Katalikų suvažiavime aš teigęs, kad mus iš kitų turi skirti ne tik mūsų papročiai, bet ir katalikų tikėjimas, iš to išeiną, kad neka- talikai esą nelaikomi lietuviais, tai esą skaudu girdėti ir jam paltam, kaip nekatalikui, o taip pat visiems mažlietuvįams nekatali- <ams, kuriuos jis atstovaująs, dėl to, — sako gale straipsnio, — jis arotestuojąs ir nesuprantąs, kas nane paskatinę tokią tikybinę netoleranciją skelbti.Esą, iškilus Mažosios Lietuvos arisijungimo prie Didž. Lietuvos klausimui, to priešininkai teigę, kad tai negalį įvykti dėl tikybi- aio skirtumo, bauginę, kad maža- ietuviai būsią verčiami katali- <ybėn, dėl to tai iš Maž. L. veikė- ų buvę pareikštos tikybinės tolerancijos viltys, o iš D. Lietuvos katalikų pusės taip pat įsakmiai auvęs pabrėžtas vienodas visų iikybų lietuvių vertinimas. Čia n. L. pacituoja vysk. Karevičiaus r kun. Krupavičiaus žodžius. Klaipėdai prisijungus prie Lietuvos, ištikrųjų buvusi religinė aisvė ir niekas neaiškinęs, kad ietųvis turi skirtis iš kitų tauty- nų katalikybe. Tik tremties gyvenime, stovyklose, iškildavę ne- olerancijos reiškinių “po pana- iaus pareiškimo, kaip Dr. Šapokos”.Po šitokių pareiškimų, p. L. svarsto ar religija gali padėti iš- aikyti tautybę tarpe svetimųjų, š pradžių tai paneigdamas, paskum teigdamas, kad gali padėti, >et tik tam tikromis sąlygomis, lar toliau tikybą pavadina svarbiu varžčiu prieš nutautėjimą, >asako “Aš taip pat pripažįstu, :ad tikyba yra svarbus faktorius >rieš nutautimą”, nors nedrįstąs akyti, kad “vien religija... gali garantuoti mums nenutautimą” r baigia, kad “šie klausimai yra lisku tuo tini ir apie juos galima urėti įvairių nuomonių”.Tik gaila, kad p. L., pats šitokių išvadų priėjęs, mane už tą iatį apšaukė nusikaltėliu ir tolau vėl grįžo prie protesto, kam są “duodama suprasti, kad tik okios tikybos pilietis gali būti ietuvis... jei duodama švelniai uprasti, kad nekatąlikai iš lie- uvių tarpo išskiriami”. Baigda- las p. 'L. rašo, kad šiuo tikybi- io sugyvenimo klausimus iškels “ne pigiam savo piktumui ar artumui išlieti”, bet norėjęs įtikinti, kad dėl tikybos mes, etuviai, neprivalome skirtis ar ėl to būti išskiriami”.Labai nenorėčiau įtarti, kad p. ymanto pastarasis pasisakymas ra nenuoširdus, tačiau giliau anagrinėjęs savo nuotaikas p.kažin ar neprieitų išvados, ad ten kažkur jo dvasioje tūno lintis, panaši į pagarsėjusio pro- istantų kunigo Niemoeller prieš orą metų mestą šūkį: “Geriau ;bus bolševikai, negu katalikai”.Prašyčiau p. L. dėl to neužsi- auti. Jis man yrą metęs kaltini- lą didesnį. Esą, aš protestantų elaikąs net lietuviais, ty. netik asmerkiąs jų religiją, bet dėl >s išskiriąs juos net iš lietuvių, š tik prašyčiau p. L. išsiaiškinti ivo dvasioje vien pažiūrą į ka- dikus. Jei neateitų į galvą ši totą išvada, kaip gi galima būtų įprįasti jo prakaitavimą tem- iant ant savojo kreivos logikos urpaliaus mano mintis, pasaky- is II. Kan. Liet Kat suvažia- ime? Aiškinti visa tai nelogiš- umu negalima, nes dėstymas lo- škas, tik pagrindas iškreiptas, esisxaitant su faktu, kad jis its mano žodžių negirdėjo ir k! jie buvo pasakyti ne protes- intams ir ne kurių kitų tikybų

lietuviams, bet uždaroje lietuvių katalikų šeimoje, svarstant jos , vidaus klausimus.Pats p. L. geriau gali pasakyti i ar sąmoningai, ar nesąmoningai, bet savo šituo straipsniu jis įsijungė į tą pačią giesmelę, kurią čia išeivijoje atstovauja “Nepriklausomoji Lietuva” ir “Naujienos”, nuolat stengdamosios kiršinti mažalietuvius prieš katalikus. P. L. primena, kad kadaise mažalietuvius abiejų Lietuvos dalių susijungimo priešai baugino, jog juos vers katalikybėn, o “Nepr. Liet.” juk dar neseniai rašė, kad katalikai visai nenorį Mažosios Lietuvos prisijungimo, nes ji nekatalikiška. Jei p. L. prieš partinę demagogiją nepasisako, o dar ir pats šaukia, kad katalikai nelaiką mažalietuvių lygiai vertingais lietuviais, kažin ar nelogiška būtų išvada, kad tuo būdu ir “Nepr. Liet.” ir' jis- pats atsistoja toje pačioje platformoje, kurioje stovėjo jo dabar iškelti abiejų Lietuvų susijungimo priešai anuomet? Juk tai taą pats bauginimas ir kiršini- mas. Šiais žodžiais aš nenoriu mesti -'šitokio absurdiško priekaišto žinomam Klaipėdos krašto lietuvių visuomenininkui, bet tik noriu priminti, kur nuveda užsidegimas pulti katalikus, priekabiaujant, iškraipant mintis bei žodžių prasmę ir nesiskaitant su gyvenimška patirtimi.Pagaliau keletas pastabų dėl paties p. L. straipsnio.Visą savo ilgą straipsnį p. L. parašė prikibęs prie vieno “TŽ” sakinio, paimto iš kalbamojo suvažiavimo aprašymo.Nenorėčiau laikyti p. L. naiviu, kad neskirtų kurio nors asmens pareiškimo, patiės pasakyto ar parašyto, nuo reporterio gtpasa-. kotos jo minties, kalbamasis sakinys yra paimtas iš p. Krali- kausko reportažo, bet prie jo prikergta mano pavardė. Sąžiningas publicistas, norėdamas oponuoti jam nepriimtinai minčiai, būtų parašęs, kad, pasak reporterio, toks ir toks, ten ir ten pasakęs šitaip. Tuo tarpu p. L. rašo: “Labai nustebau, paskaitęs “Tėviškės Žiburiuose” Dr. Šapokos pareiškimą, duotą II Kan. Liet. Katalikų suvažiavimo metu”... Kas suvažiavime nebuvo, ir “TŽ” neskaitė, turėtų padaryti išvadą, kad ten buvo išspausdintas mano kalbos tekstas.Matyt, p. L. norėjo pariebinti savąsias pozicijas, bet kiekvienu atveju tai nekalba jo naudai, rodo, kad publicistinėje etikoje mums dar daug ko trūksta. Iškraipydami aplinkybes, kitam primesdami sakinius bei minties suformulavimą, vargu ar susikalbėsime.Žinoma, tai yra formalinė pusė, bet būdinga, kūri sunkiai derinasi su jau minėtais p. L. nuoširdumo užtikrinimais. Tai yra iškraipymas aplinkybių.Ano sakinio minties gintis aš nemanau. Tačiau p. L. yra nesąžiningas, kai man priskiria kito suformuluotą sakinį ir nepasako, kad anoji mintis buvo pareikšta mano referatėly lietuvybės išlaikymo klausimu, kur be abejo buvo pasakyta ne vien tai, bet ir dar kaikas. Jau net tai, kas pasakyta reportaže, neleistų sąžiningam oponentui šokti ginčytis, pav., ar gali tautybės išlaikymą laiduoti vien religijos išlaikymas. Aš leisiu sau čia pacituoti ano reportažo vieną posmelį:“Lietuvybės išlaikymo reikalą referavo Dr. A. Šapoka: Gyvenimo praktika rodanti, jog svetimšaliai, ilgiau gyvendami kultūringose šalyse, nutausta. Nenutausta tik tie, kurie išsiskiria kuo nors specifiniu, pav., angliškai kalbą airiai — katalikybe, žydai — savo papročiais ir Mozės religija etc. Mus lietuvius iš kitų turi skirti katalikų tikėjimas ir lietuviškieji papročiai. Priaugančią kartą reikia taip nuteikti, kad į savo tolimąją šalį Lietuvą žiūrėtų kaip į svajonių ir laimės, legendos ir herojų žemę. Reikia kurti Lietuvos mitą. Svarbu ne tik jaunimą išlaikyti lietuviškoje dvasioje — svarbu kuo daugiau ir senesnės išeivijos atšildy-

mas išvadas apie kięna nors kur dėstytas tezes, nepamirš, kad reporteris niekad visko pilnai neperteikia, juoba nedarys priekaištų, kuriuos paneigia net reporterio atpasakojimas.Dar labiau p. L. turėjo nepamiršti, kad apie tai buvo kalbėta katalikų suvažiavime, atseit katalikams, bet ne protestantams ar kitų tikybų lietuviams. Pasakyta ne aptariant, kas yra lietuvis, bet kalbant apie lietuvybės išlaikymą išeivijoje, ieškant veiksnių, kurie galėtu tam padėti. Lietuviams katalikams aš ir šišandie .— po visų p. L. puolimų — pasakyčiau tą patį, būtent, kad išlaikymas savojo katalikų tikėjimo, Lietuvoje įprasto Dievo garbinimo būdo, išlaikymas lietuviškųjų tikybinių ir kitokių papročių bus geriausias lietuvybės išlaikymo laidas ir kad šito atsisakius nutautėjimo procesas bus nepalyginamai spartesnis. O p. L. prašyčiau nereikalauti, kad, kalbėdamas į katalikų veikėjus, ir šioje tezėje prisiminčiau lietuvius protestantus, pravoslavus, ir net. muzulmonus, kurių taip pat šiek tiek yra. Prašyčiau atsiminti, kad taip buvo kalbėta grynai katalikų, bet ne kokiame mišriame suvažiavime. Gal p. L. teko kada nors būti, pav., liet, evange-

Jei p. L. to neskaitė (lygiai kaip prof. kun. Paųperp kielių straips- nių tuo reikalu dar Lietuvoje},rėtų tas tezes girięyii, aš būčiau prof. Paupero pusėje.Vertinti tikybinį momentą ir savos tikybos tautiečiams teigti, kad išlaikymas savos tikybos su tautos išdirbtomis Dievo garbinimo formomis bęi papročiais yra jų pareiga, nėra joks nusikaltimas ir nėra joks paneigimas kitų tikybų tautiečių. Nežinau, kokių tremties stovyklų kokius įvykius ar kokių pakampių šūkius p. L. prisimena, tačiau aš pats tą tesu girdėjęs tik antikatalikiškoje propagandoje.Nežiūrint viso kryžiavojimosi, deja, sunku patikėti, kad p. L- straipsnis būtų buvęs tik nuoširdus sielvarto pareiškimas. Kaipgi primesi žmogui šitokį nesugebėjimą padaryti tikslią išvadą iš sakinio, kai toliau sugebama sklandžiai mintis reikšti, kai sugebama apdairiai, aplenkti aplinkybes?.P. L. galėčiau nurodyti ir daugiau tokių nevydonų, kaip aš. Pav,. mūsų poezijoje daugelio autorių rasime Lietuvą apibūdintą kaip kryžių šalį, Rūpintojėlių .žemę. Mažojoje Lietuvoje nei protestantų sodybose, nei pakelėse nematyti nei kryžiaus, nei Rūpintojėlio. Tai ar tie poetai Mažosios Lietuvos nelaiko lietu-likų sinode? Ar ten kokią proble- žeme? Qal L pareikšmą svarstant nurodomi receptai ir katalikams? Jei katalikas kalba į katalikus — kalba ne teoretiškai, bet svarstydamas veiklos linijos klausimą — Jcalauti, kad jis kalbėtų ir dėl kitų tikybų tautiečių laikysenos. Taip pat nesąmonė arba pikta valia iš tokių žodžių daryti, apibendrinančias išvadas.P. L. sakosi netikįs, kad vien tikyba gali išlaikyti tautybę. Ir aš netikiu. Ir Dr. J. Šliupas netikėjo, kai Amerikoje organizavo lietuviškas parapijas. Bet, nors bedievis, vis dėlto organizavo, nes visiškai teisingai suprato, kad;sų^^Ėymas^t|M<^Ėd^^ Sif tikybfhitį reikalų* sav^s^DelŽ^ nyČios. (su Lietuvoje įprasta pamaldų tvarka), bus labai didelis veiksnys lietuvybei išlaikyti. Nėra čia vietos aiškinti bei kartoti kat. suvažiavimoe mano keltas tezes, tačiau nesuprantu, ko p. L. karščiuojasi, jei pats nenurodo jokio veiksnio, kuris būtų pajėgesnis už tikybą bei atitinkamos konfesijos tautiečių įprastą Dievo garbinimo būdą, savotiškas bažnytines apeigas, religinio gy- Į jausmas mažėja. Tačiau, ken-

taip pat protestą?Nejaugi p. L. ginčys, kad protestantai tesudaro tik mažą lie- . i tuvių tautos dalį? Nejaugi jis ginčys, kad netikslus yra Lietu- j vos- vadinimas katalikišku kraštu? Nejaugi jis reikalaus, kad katalikai, svarstydami savosios veiklos gaires, nedrįstų pasakyti

sakinio, kuriame nebūtų rezervų dėl tos tautos dalelės, kuri yra protestantiška? Ir kažin ar jis nesijaudintų ir nešauktų, kad katalikai kišasi į jų reikalus, jei katalikų suvažiavime būtų bandoma nustatyti gaires jų veiklai? Mielieji mūsų Mažalietuviai ir visi protestantai, nedrauskite katalikams pasirinkti tokį kelią, kokį jie laiko tiksliu. Anuokart lietuviai katalikai svarstė klausimą, kaip svetimųjų jūroje jiems išlikti nesutirpus. Ar tai jums buvo įžeidimas? Ar manot, kad tie receptai, kuriuos jie priėmė, ir jums taikomi? Man rodos, kad lietuviai katalikai nesijaudintų, jei lietuviai protestantai pasvarstytų tą patį klausimą ir paieškotų sau tinkamų priemonių. O jeigu jų paieškotų, esu tikras, viena iš tų priemonių pripažintų išlaikymą savo tikybinių papročių, savojo, lietuviško Dievo garbinimo būdo, kuris veikia ir visą gyvenimą.Baigdamas, p. L. norėčiau palinkėti visada likti jautriam savo tėvų tikėjimui, bet taip pat suprasti, kad katalikų akcijos suvažiavimas rūpinasi savais, katalikų, reikalais ir kad protestantams dėl to nėra jokio pagrindo jaudintis. Vienas yra dalykas žodis ar mintis, taikoma specialiai katalikams, o kitas reikalas visai lietuvių masei. Jei p. L. panašią mintį, be rezervų dėl kitatikių ir visiškai netikinčių, išgirstų mišriame suvažiavime, galėtų pareikalauti pastabos. Tik ne šį kartą. O dėl to ar veikia žmogų religinio gyvenimo sutvarkymas pagal Lietuvos papročius, tegul pasiklaus tų lietuvių, kurie dešimtis metų lankė kitų tautų bažnyčias ir vieną gražią dieną patekę į lietuviškas pamaldas pasijuto lyg atgimę, lyg savo tėvų krašte atsidūrę.Dr. A. Šapoka.

Auklėjimas*- patarnavimas ir 'privilegija“Kokį didžiausį ir geriausį pa- t tarnavimą galėtume mes suteik- įpareigojimų, ypatingai pareiga ti savo respublikai, sako Ciceronas (De divinatione, L.II, ch. 3), jeigu ne mokyti ir auklėti jaunimą?”Tai patarnavimas, už kurį vieną dieną bus atlyginta danguje, užtikrina pranašas Danielis: “Tie, kurie ugdo pasauly teisingumą, spindės kaip žvaigždės amžinybėje” (Dan. XII, 3). Šis patarnavimas priklauso Bažnyčiai, tėvams ir valstybei, kaip globėjai.Bažnyčiai tai priklauso pirmiausia dieviška teise, nes Išganytojas įsakė savo apaštalams, o per juos ir Bažnyčiai: “Eikite ir mokykite visas tautas”... (Mat 28.19). Norėdamas sutvirtinti savo įsakymą ir išblaškyti abejones savo dieviška galia, tuoj prideda: “Man duota visa valdžia Danguje ir žemėje” (ten pat). Siekdama esminės auklėjimo pažangos, kurios tikslas padėti žmogui pasiekti savo Tvėrėją, Bažnyčia neužsidaro aklame konservaty- vizme, neieško priebėgos neapsvarstytame užsispyrime: drąsiai ir pastoviai ji prisitaiko prie modernių ir būtinų mokymo reikalavimų. Technika ir visi kiti praktiškieji mokslai Bažnyčios yra visuomet palankiai įvertinami. «Šeimai priklauso auklėjimas prigimtąja teise, pačiai vartojant visas priemones ar per autoritetingus jos įgaliotinius. Šios teisės pagrindas glūdi tėviškume, kaip moko šv. Tomas: “Tas, kuris yra tėvas, tuo pačiu yra ir auklėtojas” (S. T., Ha Ilae, q. 7, a. I). Tėvai yra gi griežtai įpareigojami pasirūpinti, pagal savo išgales, savo vaikų religiniu, moraliniu, fiziniu ir civiliniu auklėjimu (kan. 1113).

Iš šios teisės išplaukia ir daug

Toronto ir apyl. lietuviai
BRANGŪS TAUTIEČIAI-TĖS, ^.|3Jyjnas mums lėmė apleisti pasklisti po visą pasaulį, kad išgelbėtume savogyvybęir rastume prieglobstį savąjai egzistencijai. Mes ją radome įvairiuose pasaulio kraštuose, kur ir senieji ateiviai mūsų tautiečiai gražiai tebedirba lietuvišką darbą.Nemažas skaičius lietuvių susirinko į Torontą ir jo apylinkes. Laikui bėgant, vieni nuo kitų tolstame, lietuviškas ryšys mumyse nyksta, tautiškumo

t>ūtų Toronte Lietuvių Namai, kuriuose koncentruotųsi visas lietuviškas gyvenimas. Čia būtų

venimo papročius bei religinį momentą visame tautos gyvenime? <<|P. L. abejoja ar padėjęs, pav., mažalietuvių nuoširdus religingumas jiems spirtis prieš nutautėjimą. O gi, žinoma, kad padėjo. Juk Mažosios Lietuvos lietuviai buvo išsidirbę savotiškas religinio gyvenimo formas, kurios juos skyrė nuo vokiečių. Ryškiausias skirtumas buiv.o vad. sakytojų institutas. Apie tai pakartotinai tremtyje, rašė protestantų teologas

čianti tėvynė ir mūsų tautos balsas primena mums mūsų aukščiausią pareigą — lietuvybės išlaikymą.Norėdami lietuviškumą išlaikyti mes turime artimiau bendrauti, lietuviškai ugdyti jaunąją kartą ir burtis į lietuviškas organizacijas — lietuvių bendruomenę.Artimesniam mūsų bendravimui reikalingos sąlygos: vieta susirinkinąams, pasilinksminimams, sportui ir visai kitai visuomeninei veiklai. Toji vieta-

jų šiandien mes neturime. .Veltui jų niekas mums neduos.-Tačiau mūsų pareiga juos įsigyti.Gi kitų tautybių bendruomenės Toronte turi net po kelis savo namus su puikiomis salėmis. Mes esame tikrai nemažesnio tautinio susipratimo, kaip kiti, ir pajėgūs įsigyti savo, namus.Toronte priskaitoma apie 4-5 tūkstančius lietuvių ir jų skaičius vis didėja. Jeigu mes kiekvienas tam reikalui skirsime tik 25 dol. vieno šėro įsigijimui per metus išsimokė j imui, tai po metų jau turėsime virš 100.000 dol. kapitalą, iš kurio būsime pajėgūs savo namus įsigyti. Tuo mes neapsunkinsime savęs, o atliksime lietuvišką pareigą.Toronto Lietuvių Namų Fondo Valdyba, sudaryta visų Toronto lietuviškų organizacijų atstovų susirinkimo, šiuo skelbia Toronto Lietuvių Namų Fondo kapitalo verbavimo vajų ir krei-

piasi į visas Toronto ir jo apylinkės lietuviškas organizacijas ir pavienius asmenis prašydama visokerjopos-paramoSr^-^.Toronto Lietuvių Namų Fondo kapitalas pradedamas verbuoti Šerams pirkti pasižadėjimais ir aukų lapais. Vieno šėro kaina 25 dol., kurie galės būti įmokami dalimis.Šerams pirkti pasižadėjimų i platinimas ir aukų rinkimas pa-! gal aukų lapus bus vykdomas per TLN Fondo įgaliotus asmenis, kurių pavardės bus paskelbtos spaudoje. Visos TLN Fondo lėšos bus laikomos banke ir galės būti išimamos tik namų įsigijimui. Šerams pirkti pasižadėjimų pasirašymui įpusėjus bus šaukiamas visuotinas šėrininkų susirinkimas, kuris nuo to laiko

siųsti savo vaikus į mokyklas įsigyti bent paprasčiausių žinių, kad pasiektų amžiną gyvenimą. Iš čia kyla moralinė pareiga leisti vaikus į mokyklą, nors vaikai būtų reikalingi namuose if dėlto tėvams tektų auktotis medžiaginiu atžvilgiu. Bendrai tėvai ir auklėtojai turi taip pat teisę ir pareigą pasinaudoti “tais įstatymais, kurie garantuoja mokyklos laisvę”, kaip išsireiškia Jo Šv. Pijus XII savo kalboje italų katalikų mokytojams 1949 m. rugsėjo 7 d. Tėvai ir mokytojai privalo reikalauti konkretaus laisvės įstatymo pritaikymo mokyklinei nepriklausomybei išsaugoti.“Mes kreipiamės į auklėtojus, tėvus ir mėkytojus, primlhda'mi1 ir ragindami neužmiršti, kad jie yra sielų auklėtojai, o ne žodžio verslininkai”, pastebi šv. Augustinas (£onfessiones 54, c. 2).Auklėjimas yra privilegija, kadangi auklėtojo vaidmuo atneša pasauliui trigubą patarnavimą laimės ieškojime:1. Vaikas mums kalba apie amžiną pasaulio jaunystę, kaip amžinosios Dievo jaunystės atspindį. Jis yra opozicijoj surūgusiam šių dienų pesimizmui, apsivylusiam savo viltimis ir ambicijomis, ir nieko daugiau nematančiam, kaip tik vien šaltą mirtį. Kūdikis, vos pradedantis žengti pirmuosius žingsnius, skelbia naują gyvenimą ir kuria optimzimą, norą gyventi, kadangi kiekviena gyvybė savo esme yra skaistybė, tiesa ir grožis. “Aš nežinau nieko gražesnio šiame pasaulyje už mažą kūdikį”, sako Peguy (Mystere dės Sairits- Innocents).2. Minties ir meno srityje, nežiūrint jų naujų laimėjimų, kurie atskleidžia nepaprastas intuicijas ir vaizduotės gelmes, nekaltas vaikas savo sieloje turi turtus sušvitusius dar visai nematytomis spalvomis ir formomis. Tegu tik jie gali kalbėti vaiko kalba ir esti mylimi mūsų mokytojo Kristaus pavyzdžiu.3. Vaikas ir moralinėje srity-

prof. kun. Pauperas, kurio

Gražių prisiminimų momentas egiptiečiams: po karo pasitraukiant p. Britanijos kariuomenei, Kairo citadelėje nuleidžiama Britų vėliava.

atsidavimu. Jau vienu savo buvimu jis apeliuoja į gėrį, į skaistybę, į tiesą, į mandagumą ir į paprastumą. Mintis, kad nereiktų rausti prieš savo vaikus, tėvus apsaugo nuo daugelio pagundų. Taip pat, jokių rezervų nežinantis, vaiko pasitikėjimas verčia tėvus nuolat išsilaikyti aukštesniame dvasinio gyvenimo laipsnyje. Didelė pavyzdžio įtaka vaikui įpareigoja suaugusį derinti savo žodžius su savo gyvenimu; dar daugiau, tėvai ir auklėtojai, kurie apvilia į juos sudėtą vaiko pasitikėjimą, jį pastumia pasidaryti ciniku, atmestiir bus tikrasis TLN Fondo šeimi- sąžinės balsą, tapti defetistu, nu- ninkas ir išsirinks fondo valdo- mesti į šalį krikščionišką idealą muosius organus. ir paniekinti tuos, kurie turėjoOrganizacijos ir pavieniai asmenys, norintieji atlikti į Fondą įmokėjimus betarpiai, prašomi siųsti pinigus Bank of Montreal, 568 College Str., Toronto, Ont,. Lithuanian House ronto, Account Nr.Mielas tautieti, paremk pats save, nes Toronto Lietuvių Namai bus Tavo namai.Toronto Lietuvių Namų Fondo Valdyba: J. Strazdas, inž. A. Šalkauskis, A. Kiršonis,J. Karka, inž. L. Abramonis,K. Dalinda, J. Jurkšaitis.Toronto, 1951 m. spalio 8 d.

Fund of To- 3309.
tąjį idealą savyje įkūnyti.Kad gi auklėjimas atneštų žmonėms tuos gražius religinius ir dorinius vaisius, kurių esame taip reikalingi! Išganytojas anuo met pašaukė apaštalus pasidaryti Jo mokiniais. Kad ir dabar kuo didesnį skaičių Viešpats pašauktų mūsų vaikučių tam kilniam pašaukimui būti .“žmonių žve-■ jais”. Vikt. Skilandžiūnas.

— Berlynas. — Berlyno amerikiečių komendantas Lemuel Mathewson iš amerikoniškų išteklių paskyrė 842 milijonus markių miesto mokyklų vaikų pietums 1951-52 mokslo metams. Tuo būdu 325.000 Berlyno vaikai per metus — 210 mokyklinių dienų—suvalgys 68 milijonus pietų.
Gyvenimas dabartinėje LenkijojeIš Lenkijos į Švediją atbėgusi lenkė pasakoja:“Tiems, kurie nepriklauso komunistų partijai atlyginimas negali būti didensis 450 zlotų mėnesiui. Už viršvalandžius nemokama.Nepartiečiams darbo laikas nuo 7 ryto iki 4 vai. popiet be pertraukos. Tie, kurie partijai priklauso, turi pietų pertrauką ir nėra verčiami dirbti viršvalandžių.Disciplina geležinė. Jei pavėluojama į darbą nors keletą minučių — atskaito iš algos; jei kas pavėluoja tris kartus į mėnesį — praranda pusę algos. Ką tai reiškia sekretorei ar mašinininkei, kurios alga 300-350 zlotų į mėne-

sį, o nailono kojinių pora, kurių labai sunku gauti, 200-300 zlotų,. lūpų pieštukas — 60 zlotų, eilutė apie 1800, o suknelė 600?Jei kas atsisako dirbti neapmokamus viršvalandžius, geriausiu atveju, perkeliamas į blogesnį ir mažiau apmokamą darbą; blogiausiu — pasiunčiamas į vergų darbų stovyklas. Nors neigiamas tokių stovyklų buvimas, tačiau gautos žinios iš dingusių moterų patvirtina šias pasibaisėtinas priverčiamojo darbo vietas. Dirbti privalo visos moterys nuo 14 m., net motinos, turinčios mažus kūdikius. Dėlto vaikams nepaprastai trūksta priežiūros, o paaugliai dažnai tampa valkatomis ir plėšikais”.
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
iš paiergtos Lietums

ELTOS bendradarbiui teko susitikti ir išsišnekėti su visa 
eile ką tik atvykusių iš Lietuvos asmenų, kurie po didelių 
vargų ir pavojų pasiekė Vak. Europą. Jų pasakojimai dar 
d veikia pavergtosios Tėvynės vėju, jų akyse dar tebespin
di kryžiuojamos mūsų tautos kančia ir besąlyginis ryžtas 
iškovoti Lietuvai laisvę. Šiame ekstra K numeryje ir duo
dame jiems žodį. (E.)

rinkosi, meldėsi ir giedojo; galiausiai bolševikai įsakė,.išnešti visus 
baldus, nors buvo suremontuota ir Išdažyta. Šiauliuose taip pat 
veikia tik dvi bažnyčios, kitos — uždarytos. Uždaryta prie Stoties 
ir buv. vienuolių kapucinų. Bet žmonės neša fš paskutiniųjų, au
koja, kuo galėdami su kunigais dalinasi. Spec, mokesčių už lanky
mą bažnyčių policija bent ligi šiol dar neėmė. Tačiau reikalauja 
spec, mokesčių už procesijas. Jei nori suruošti procesiją, kad ir 
per atlaidus, pav., tokioj Ž«n. Kalvarijoj — į vad. Kalvarijos stotis, 
tenka mokėti apie 7000 rublių. Todėl, procesijdš ir nebedaromos. 
Teleidžiama tik numirusius pasitikti prie bažnyčios vartų ar ka
puose prie duobės su bažnytinėmis apeigomis palydėti. Šiaip proce
sijos už bažnyčios vartų ar gatvėse viešai neleidžiamos. Bažnyčios 
paprastai uždarinėjamos tuo pretekstu, kad nesumoka mokesčių. 
Nors jų skaičius sumažėjo, tačiau pačios garsiosios tiek Šiluvoj, 
tiek Žem. Kalvarijoj ir kitur dar tebeveikia. Tik šiaip trukdoma 
sakyti pamokslus, važinėti ir rodyti kitokią viešą religinę veiklą. 
Naujų rel. leidinių neišleidžiama, visokios rel. brolijos ir sodali- 
cijos uždraustos. Tačiau nepaisant visų tų terorizavimų, religinis 
gyvenimas Lietuvoje dar gyvas. Per didžiąsias šventes bažnyčios 
nuo žmonių tiesiog lūžta. Didž. savaitės metu; ‘kad galėtų jas ap
lankyti ir dirbantieji, pamaldos suruošiamos net ir vakarais. Vai
kai surašyti į pionierius, bet ir tie su savo tėvais, nepaisant visos 
antireliginės propagandos, Vis tiek lanko bažnyčias ir meldžiasi.

Paradinių bylų kažin kodėl kunigams sudaryti vengiama. Ma
tyti, ir patys bolševikai jaučia, kad tikinčiųjų įtaka Lietuvoje dar 
labai stįpri. Gal ir todėl ir propaganda prieš juos vis stiprinama. 
Tik Kretingoj po bylos, kur vienuoliai buvo apkaltinti, kad slėpę 
partizanus ar jiems* padėję, vienas vienuolis buvo viešai 1947 m. 
pakartas. Paprastai kunigai, kaip ir kiti suimtieji, dingsta daž
niausiai tyliai iš po nakties.

Ar plačiai žinomi partizanai?
— Taip, jie krašte žinomi, nors apie juos viešai niękas nekalba. 

Ir jie savo darbą atlieka. Daugiausia veikia mažomis grupelėmis. 
Jų padėtis labai sunki. Sunku ir ginklų gauti. Taip pat jie labai 
žiauriai persekiojami. Ne vienas tik už tai, kad per jo kiemą per
ėjo partizanas, kuriuo gali pavadinti kiekvieną nepažįstamą žmogų, 
buvo nubaustas ilgametėmis bausmėmis. Po 25 metus yra gavę 
taip pat vienas kitas ir iš vad. “stribų”, kurie buvo apkaltinti ,kad 
palaikę ryšius su partizanais ar buvę jų ryšininkai. Sugautieji par
tizanai ar jų artimieji dabar jau taip viešai, kaip seniau, nukauti 
nepaliekami miesteliuose tįsoti prieš milicijos būstines. Dažniau
siai, jei patys nesusinaikina ar nespėja susisprogdinti, kad nebūtų 
atpažinti, tai enkavedistų nukankinami ir įkišami į kokį urvą, kad 
niekas nežinotų, kur jie yra pakasti.

Kas tie “stribai”, kaip kad paprastai juos žmonės vadina? Tai 
vadinamieji istrebiteliai, dabar dar vadinami “liaudies gynėjais”. 
Tai spec, daliniai, sudaryti kovoti su vidaus priešu, tikriau — 
partizanais, jų apšaukiamais “politiniais banditais”. -Stojantieji į 
j uos. gauna pasirašyti tokį raštą, kad bus ištikimiausi iš ištikimiau
sių, eis Lenino-Stalino keliais, aklai klausys savo viršininkų ir par
tijos nurodymų ir, jei reikės, suims net savo tėvą ar motiną. Tokių 
atsitikimų, kad istribitelis būtų suėmęs savo tėvus ir atvežęs juos 
į vagonus iš kur jie paskiau buvo išvežti į Sibirą, iš tikro yra buvę. 
Išsyk į juos daug kas stojo tikėdamiesi, kad jiems nereiks eiti į 
kariuomenę, bet paskiau paaiškėjo, kad tai būta apgavimo. Dabar 
jų -skaičius smarkiai, apmažėjęs, kiti žuvo nuo partizanų, dalis bu-, 
vo įkišti į kalėjimus už įvairius nusikaltimu^. Atrodo jię prastai, 
dažniausiai su rusiškomis “fufaikėmis” apsivilkę. Gauna mėnesiui 
400 rublių, iš kurių, aišku negali pragyventi' ir yra laikomi šuns 
vietoje. Visur, kaip pirmoji jėga prieš partizanus, turi eiti pirmieji. 
Seniau jie dar galėdavo prisiplėšti iš suimtųjųų turto, bet dabar 
tos rūšies “pajamos” sumažėjo iki minimumo, nes kraštas kas kar
tas eina vis skurdyn, todėl veik visi jie vaikšto kiaurais batais, nes 
vienam žmogui šiaip taip pragyventi reikia minimum 350 rublių, 
o jei kas su šeima, tai sunkiai gėli išsiversti net ir su 600 rb. Kartą 
įstojus, iš istribitelių taip lengvai nepasitrauksi. Ir jų nė vienas sėdi 
kalėjime tik dėl to, kad norėjo žūtbūt iš j^Jašišalin^ 
nieko nepadeda nei aiškinimasis, kad. jie iš pradžių būvo -apgauti, 
atseit — viena žadėjo, o kita su jais padarė. -Istribitėlių, enkave
distų, milicijos ypač gausu įvairiuose apskričių miestuose, dabar 
vadinamuose rajonais. Rusai ypač nekenčia milicijos, kaip kad 
lietuviai “stribukų”, nes milicija paprastai suiminėja tiek nęru- 
sus, tiek ir rusus, jei jie kelia pasigėrę triukšmą, nenori klausyti 
pareigūnų ar daro kokią netvarką.

Rusui svarbu, kad jam niekas netrukdytų “gerai pagyventi”, 
gi milicininkai, tarp kurių yra ir labai gerų vyrų, visus tokius 
triukšmadarius ima lygiai už apykaklės ir sustato protokolą ar at
ima pagrobtą turtą. Jei lietuviai be eilės einančias į-krautuves ar 
prie maisto produktų ruses apšaukia, kodėl taip daro, įskundžia 
kaip “nacionalistus” ar “fašistuojančius” ir įduoda milicijai. Milici
ją rusai iš neapykantos dažniausiai vadina “lazurkininkais”.

Kokios žmonių nuotaikos? Ar laukia karo?
-— Nuotaikos prastos. Jei taip truks ilgesnį laiką, padėtis tėvy

nėje bus be galo liūdna. Po kelerių metų iš lietuvių tautos maža 
kas beliks. O kur karo nelauksi. Visi laukte laukia ir tarp savęs, 
žinoma tarp patikimųjų, šneka: karas tikriausiai prasidės birželio 
15 d. Bet kai ateina birželio 15-ji, o karo vis dar nėr, tada vėl tvir
tina: duodu galvą, kad bus liepos 1-ją. O kai ir tada jis nepraside
da, tada nuliūdę vėl ima laukti pavasario ir iš naujo nustatinėti 
Matas ir visokius terminus. Apie tos rūšies permainas, kurios juos 
iš vaduotų iš vergijos, visą laiką ir kalba. Tuo, žinoma, tik ir ra
minasi. Sunku rasti šeimą, kur kas nors būtų nenukentėjęs, ar 
koks artimas giminė nežuvęs ar neišvežtas į Sibirą. Lietuvių tauta 
nėra komunistiška, ypač jaunimas. Jie gerai žino, ko sovietinė pro
paganda yra verta, kad ir klausosi jos, bet netiki. Norint juos su
prasti, reikia gerai pažinti tas sąlygas, kuriose jiems tenka gyventi.

Kad Lietuvoje šiuo metu vyktų spec, pasiruošimai karui ar 
vyrų tam reikalui mobilizacija, pasakyti nebūtų galima. Kariuome
nės judėjimas atrodo normalus. Smarkiai įtvirtintas Karaliaučius, 
į kurį, kaip į karinę sritį, be spec, lydimų įvažiuoti draudžiama. 
Tokių leidimų reikia ir į pajūrio zoną, tiek Klaipėdoj, tiek Palan
goj ir visu lietuviškuoju pajūriu, išskyrus vasarviečių zoną, kai 
pradedamas vasarojimas. Į kurortus paprastai leidžiama vykti 
laisvai. Spec, karinio uosto Klaipėdoj taip pat nėra. Didesnės karo 
bazės yra Karaliaučiaus, Piluvos, Liepojos srityse, Taline, Paldis- 
ky. Klaipėdoj didelių karinių įtvirtinimų nėra. Į Klaipėdą šią va
sarą buvo atplaukę keli sovietų kariniai laivai, bet uostas jiems 
buvo per seklus. Užtat Klaipėdoj ypač stipriai saugojama pajūrio 
zona. Iš uosto niekas be specialaus leidimo išvykti negali. Kurie 
gauna tokius leidimus išvykti, kad ir žvejoti, griežtai žiūrima, kad 
niekas iš tokio šeimos negyventų užsieny. Pernai sportininkai, 
greičiausiai nežinodami tokio draudimo, iš uosto rajono mėgino 
išvažiuoti ir negirdėjo įspėjimo, tai du ią jų buvo nušauti, o trečias 
nuskendo. Pajūriu pristatyta sekyklų, iš kur sargybiniai, sargybos 
bokštuose, visą laiką budi, kad niekas nemėgintų į jūrą išplaukti. 
Be “žaliųjų”, pajūrį dar saugo vad. jūros pėstininkai. Didžiausi 
aerodromai sutelkti prie Karaliaučiaus. Ten labai daug ir lakūnų. 
Į karines sritis civiliams, aišku, uždrausta vykti. Dar yra lietu
vių, kurie buvo paimti į kariuomenę 1945 m. ir negrįžo ligi šiol, 
bet tokių yra palyginti nedaug. x

Ka žino žmonės apie išbėgusius 
j Vakarus?

— Apie vienus sužino iš laikraščių, apie kitus iš “AB”, apie 
trečius iš pasakojimų vad. “repatrijantų”, grįžusių savo ar ne savo 
noru iš Vakarų. Vieni iš tų grįžusių buvo tiesiai pasiųsti į Sibirą, 
kitiems da£_buvo leista kurį laiką pagyventi Lietuvoje, treti dar ir 
dabar tebegyvena, bet turi kas trečią dieną ar kiek rečiau eiti re
gistruotis į miliciją. Jiems ir darbo kur kas sunkiau surasti, nes 
laikomi nepatikimais. Du mano geri pažįstami buvo tiesiai iš 
Vokietijos pasiųsti į Sibirą, — sako vienas iš neseniai iš Lietuvos 
per Rytų Vokietijos zoną patekusių į Vakarus. — Ten po dviejų 
metų buvo paimti į kariuomenę. Taip pat teko kalbėtis su ke
liais iš Vakarų į Lietuvą grįžusiais vokiečiais ir rusais. Visi jie 
gailėjosi pasidavę bolševikinei propagandai ir parvykę, o kiti, ku
rie gerai pažįsta dabartines Lietuvos gyvenimo okupacijoje sąly
gas, juos vadino kvailiais.

Ar girdimas Lietuvoje “Amerikos Balsas”?
Taip, “AB” Lietuvoje girdimas, tik tas girdimumas nėra ge

riausias, o kartais vsai blogas, — sako žmogus, pats ne kartą klau
sęsis. — Labai smarkiai trukdo, kartais negalima išgirsti net ištisų 
žodžių. Labai smarkiai trukdo Rusijoj, bet ir Lietuvoj jis ne taip 
gerai girdimas, kaip žmonės norėtų. Jo klausosi paprastai mies
tuose.. Kaimai negali klausytis, nes neturi radijo aparatų ir elekt
ros. Tačiau žmonės jo ląbai klausosi, nors dėl to ir smarkiai rizi
kuoja. Visi laisvos Lietuvos ląikų radijai buvo suregistruoti. Kas 
pagal įsakymą, neatnešė įregistruoti, tie šiandien jau Rusijoj. Lie
tuvoje yra radijo aparatų ir brangesnių, tik pirk ir pinigų turėk; 
deja, ne visi jų kiek reikiant turi. Geresni kaštuoja 800-1.200 rub
lių^ Tačiau visi suregistruoti ir už juos reikia mokėti tam tikrą 

* mokestį. Šiaip masės vartoja rusiškuosius aparatus, dviejų bangų, 
kurie yra labai prasti ir \fls tik kaštuoja 400 rb. Kur įtaisyti garsin
tuvai, ten aišku, “AB” nepaklausysi. Tačia iš nepr. Lietuvos laikų 
išlikusiais aparatais jį galima pagauti. Betgi bolševikai veda labai 
gudrią politiką: oficiliai klausytis nedraudžia, tik faktiškai seka, 
p jei ką sugriebia, tas savo “porciją” tada atsiima. Ar tik ne geriau
sias girdimumas rytą 7 vai., — sako tas pats žmogus, jų klausęsis 
ir naktį ir kitu laiku. Klausytojai yra labai atsargūs, bet yra ir 
nukentėjusių, enkavedistų užplaktų.

Žmonės naujienas ir kita daugiausia sužino iš “AB”. Tačiau 
klausytojai Lietuvoje dėl “AB” transliacijų turi ir savo pageida
vimų. Jie norėtų gauti daugiau tokios medžiagos, kuri juos stip
rintų dvasiškai, neleistų palūžti, išeidami iš tokių gyvenimo sąly
gų, duotų kas ten aktualiausia, atremtų bolševikų daromus prie
kaištus ir skleidžiamus melus. Kalbėtojo nuomone, per “AB” per 
daug šnekama apie bolševikus, jų žiaurybes, Sibire gyvenimo sąly
gas ir tt. Tai žmonės Lietuvoje žino net per gerai, todėl jie dau
giau norėtų tokios medžiagos, kur būtų informuojama apie pastan
gas savo tėvynei išvaduoti, amęrikiečių žygius pasauliui išlaisvinti, 
jų ginklavimąsi, nuotaikas Vakaruose, Korėjos karą ir tt. Tokių 
apžvalgų ir stiprinančių žinių norėtų dar daugiau. Sakysim, pa
sakotojo manymu, žmonėms labai patinka Aušros Vartų New Yor
ke kebono kalbos sekmadieniais, kurias jis cituoja veik net ištisais 
gabalais. Taigi — dagiau tokių transliacijų, kurios šnekėtų ne tiek 

‘ apie svetimuosius, kiek apie savuosius ir jų konkrečius žygius sa
vajam kraštui padėti.

Ruošiamasi lemiamam sprendimui
Sovietai su visu sparčiu ruošiasi karui. Dėl tų visų pasirūksimų 

ir-žmonės tiek išvarginti, jog vos laikosi. Sovietų kariai yra užgrū
dinti, matę vargo, galį kovoti pačiose sunkiausiose ir žiauriau
sio^ sąlygose, kuriose vakariečiai nekovotų; Tarp jų buvo nemaža 
ir tokių, kurie į frontą savanoriškai ėjo ir tai tik dėl to, kad 
gautų dvigubą duonos davinį. Ir jie mirties nebijo, prieš mirdami 
nori dar bent kartą gerai pavalgyti. Reikia gerai suprasti jų psi
chologiją. Vakariečiui, nežinančiam visų tų sąlygų, daug kas atro
dys nesuprantama.

- _7. / Be ;to, daug daro žvėriška drausmė; jaięks iš jų.nesakys, kad 
z ‘ meskim .ginklus, kaip> kad naiviai Vakaruose kai kas -dar galvoja, 

“ - :nes rusai gerai žino, ką tat reiškia. Todėl tokie nieką netikį ir be
■ '*• to kom. dvasia išauklėti raudonarmiečiai karo atveju puls kaip

žvėrys.-Ir dabar visi ir visiems tik kala: mes nušluosim visą pasau
lį. Apginkluosim Kiniją, tie gi turi žmonių daugiau nei ameriko
nai kulkų. Paskum stos dar mūsų, t.y. rusų, armija, o kai tie neat
laikys, galiausiai eis enkavedistų 15 milijonų (tokį skaičių jie 
skelbia tyčia padidintą, jų galingumui pavaizduoti), kuriems" nėra 
ko iš vakariečių laukti. Sako, tada Amerika bus sulyginta su že
me; karą Korėjoje vaizduoja kaip vaikų žaidimą, gi kai į karą 
.-įšiyels rusai, tada kautynės eisiančios už kiekvieną pėdą. Nors 

v ’tokiuose pasakymuose yra daug tuščios propagandos ir gyrimosi, 
tačiau geriau pažįstą sovietines gyvenimo sąlygas, tvirtina, kad 
vis dėlto vakariečiai į tą milžinišką jiems iš Rytų gręsiantį pavojų 
žiūri per lengvai ir per daug optimistiškai. Ten iš tikro kalami 
ginklai ir kraunami į sandėlius jiems pavergti. Bolševikų grėsmė 

? yra kur kas didesnė, nei daugeliui iš tikro rodosi. Jų fabrikuose 
dieną naktį eina ruoša karui. Jei jie šiuo metu šneka apie taiką, 
tai tam, kad pasauliui apdumtų akis ir laimėtų laiko. Jie nori dar 

‘ ,pratęsti vieną kitą metą, o per tą laiką išvalyti partiją, kariuo
menę, visur sukurti patikimus kadrus. Ir tegu niekas negavoja, kad 
tai — tik juokų darbas. Jei Lietuvoje dabartinė padėtis truks ilges
nį laiką, po kelerių metų mes jos visai nepažinsim. Tai yra ne
paprastai rimtas įspėjimas visiems, kas visų tų sąlygų nepažįsta, 
— sako žmonės, atnešę Vakarams naujausių žinių apie dabartines 
gyvenimo sąlygas mūsų pavergtoje tėvynėje.

Ar tebėra Aušros Vartai ir kt. šventovės?
— ^Pamaldos laikomos, prie jų taip pat galima gauti medalikė- 

lių, rožančių ir kt Bet tai tik liekanos iš to, kas buvo seniau. Žmo
nių Visą laiką prisirenka daug. Paskutinį kartą Aušros Vartuose 
esu buvęs šių metų birželio mėnesį. Nors buvo paprasta diena, 
•bet žmonių buvo tiek daug, jog ir norėdamas negalėjau užlipti į * 
viršų. Eidami pro šalį, daugumas dar ir dabar nusiima kepures, ne 
vienas, be to, užsuka ir pasimelsti. Tačiau Vilniaus katedra jau 
Uždaryta, nors ir nepaversta, kaip kaikurie lenkų laikraščiai rašė, 
šokių sale ar grūdų sandėliu. Į ją neleidžiama įeiti. 1948 m. dar prie 
Vytauto grabo katedros rūsy buvo lietuviškos juostelės, bet dabar 
jų jau nebėra. Nebėra nė Trijų Kryžių. Gedimino bokštas atre
montuotas, sustiprintas, bet nulietuvintas: ant jo plevėsuoja jau 
raudona vėliava. N. Lietuvos paminklai, ypač apskričių miestuose, 
jau “nuversti. ^Paprastai jie dingsta po nakties. Tačiau Širvintuose 
nepriklausomybės kovų paminklas, Šiauliuose karo lakūnų kapai 
•ir tt.-dar palikti, taip pat tebestovi ir į žemę prie jų susmeigti pro
peleriai. Palangoj Birutės kalne jau irgi visai kitas vaizdas. Pati 
koplyčia ir Liurdas — priteršti, ten niekadariai šventenybių nie
kintojai atlieka savo reikalus, kad net nėra kur švariai kojos pa- 
Statyti. Visi užrašai kalne nuplėšyti. Kaip seniau, jau ten dabar 
niekas neina. Jūros tiltas — apšepęs, apiręs. Bet Palangos bažnyčia 
dar visai švari, žmonių mielai ir daug lankoma. Per Roko atlaidus 
nuo žmonių net lūžo. Prie Tiškevičiaus-buvusių rūmų neprileidžia, 
ten įsikūrę rusai. Plungėj Liurdas išdaužytas, nosis ir veidas sma
la ištepti. Panevėžy iš mokinių bažnyčios padarytas grūdų sandė- 
lys, o marijonų bažnyčia paversta kareivinėmis. Iš vokiečių kapų 
--padarytas,sporto stadijonas. Visame krašte lietuviškos koply

tėlės, kryžiai, rūpintojėliai išvartyti arba sušaudyti. Kančios apga
dintos, išniekintos. Tai vis rusiškos ir bolševikiškos kultūros 
apraiškos.

Koks Lietuvos vyskupų likimas?
Tiek žinoma, kad pradžioj jie buvo suimti ir dingo. Tik vienas 

Vysk. Paltarokas yra likęs ir eina savo pareigas. Daug kunigų su-, 
imta. Yra parapijų, kur nebėra jau nė vieno kunigo. Taip pat yra

vyskupo įgaliotinis, sakė pamokslus, teikė Sutvirtinimo sakra
mentą, bet kai grįžo atgal, tai buvo suimtas Telšių stoty tiesiai iš 
traukinio. Bažnyčios apkrautos mokesčiais pagal kvadratūrą; jie 
vidutiniškai svyruoja apie 60.000 rublių. Jei jų laiku parapija ne
sumoka, tai bažnyčia konfiskuojama ir paimama valstybės “glo- 

pev., iš 4 bažnyčių, beliko 2. Į šv. Petro ir Povilo 
čios lauko pusės esantį kryžių rusai šovė. Suvarė apačioj 

*5 kulkas, bet nepataikė. Tam pat numušė burbulą
daromas pastangas savajam kraštui išvaduoti daugiausia sužino

JA VALSTYBĖS
Prof. J. Kaminskas, VLIKo na

rys ir Tautos Fondo valdytojas 
jau atvyko į JAV, kaip imigran
tas, tačiau po keleto mėnesių ža
da grįžti į Europą toliau tęsti 
Lietuvos laisvinimo darbą VLI 
Ke. Prof. K. apsistojo pas savo 
giminaičius Petniūnus Niujorke.

•Eilė studentų tremtinių iš Bos
tono ir Niujorko vyksta savo lė
šomis Vokietijon, kur tikisi galė
sią studijuoti Laisvosios Europos 
universitete.

Studentų Draugijos naujoji 
Niujorko skyriaus valdyba: K. 
Kudžma £St. John univ.j, R. 
Kežys (Brooklyn college) ir R. 
Ošpalas (City college).

Wo r c e s t e r i s
Worcestery “Lietuvių Dienos” 

lapkričio 3 d. ruošia didelį pirmą 
literatūros vakarą, su programa 
ir šokiais. Vakaras vyks didelėje 
ir gražioje salėje: Elks Home, 
Elm Str. 39, dvi minutės nuo Ci
ty Hali, prie kurios sueina visi 
keliai ir autobusai. Atsilankę į šį 
pirmą istorinį literatūros vaka
rą bus filmuojami. Vakaro pra
džia 6.30 vai. vak.

Lietuviškų organizacijų Wor
cestery priskaitoma apie 54. Vi
sos veikia ir turi savo parengi
mus. Nedaug tremtinių senose 
organizacijose matyti, išskyrus 
Labdaringą Draugiją. Senosios 
išeivijos organizacijose, parengi
muose ir kitur žilagalviai-ės lie
tuviai tedalyvauja ir taip retomis 
gretomis. O reikėtų, kad tremti
niai visose organizacijose įstotų 
ir jas išlaikytų gyvas, vieton nau
jas steigę.-Senieji lietuviai su iš_- 
skėstomis rankomis laukia trem
tinių prisirašant. Neleiskim joms 
išblėsti. Bal. Brazdžionis.

Los Angeles, Calif.
— Spalio 14-15 d.d. Interna

tional Institute šiemet kaip ir kas 
metai lietuvius atstovavo Lietu
vių Tautinių Šokių grupė, veda- 

ma L. Zaikienėt Šiemet pirmą 
kartą parodoje buvo išstatyta 
lietuvių liaudies kūriniai: droži
niai, audiniai ir mezginiai. Paro
dos komisiją sudarė:: A. Derin- 
gienė, A. Skridulis yr L. Zaikienė.

— Lapkričio 4 d. bus iškilmin
gai pašventinta naujoji Šv. Ka
zimiero parap. bažnyčia. Šventi
nimą atliks J<E. arkivysk. McIn
tyre, o pamokslą pasakys prel. 
O’Dwyer. Bankieto metu dainuos 
Florencija Korsakaitė.

— Gruodžio viduryje “Lietu
vių Dienos” — “Kalifornijos Lie
tuvis” nepaprastu bankietu atžy
mės penkių -metų sukaktį. 1946 
m. gruodžio mėn. A. Skirius San 
Francisco, Calif, pradėjo leisti 

mimeo-“Kalifomijos Lietuvį” 
grafuotą. 1947 m. gruodžio mėn. 
pradėta spausdinti spaustuvėje, 
o 1948 m. Vasarą atkeltas į Los 
Angeles. Nuo 1950 m. sausio mėn. 
“Kalifornijos Lietuvis” sujung
tas su “Lietuvių Dienomis”. “L 
D” leidžia ir spausdina nuosavo
je spaustuvėje A. Skirius, o re
daguoja Juozas Vitėnas, Milton 
C. Stark ir dail. 'Pov. Puzinas.
Belgija

Į Kanadą išvyko: Zwartbergc 
•apyl. seniūnas C. Choromanskis 
su šeima, Renkių šeima iš Wa- 
terschei ir A. .Rudzinskienė, se
niausia Limburgo lietuvė, 65 m. 
•Abitibi P.P. Co Ltd.'miško dar
bams bendrovė yra sutikusi, at
gabenti 130 lietuvių. Dar tebe- 
sudarinėjami sąrašai. Tarpinin
kauja p. Adomonis. Vadinasi vie
no žmogaus rūpesčiu bus atga
benta gal apie 150 lietuvių, kurių 
kaikurie su šeimomis. Tik šei
mos turės vėliau atvykti. Gaila, 
kad tie žmonės pateks į gana 
sunkius miškų darbus, turės ten 
dirbti 12 mėn. Jei mes Kanadoje 
turėtume centrą Su skyriumi, tei
kiančiu pagalbą pasaulyje išblaš
kytiems Broliams, Kanados vy
riausybei vykdant didįjį šių me
tų imigracijos planą, būtų buvę

iti. Tokiems
per radiją. Tik visi nori, kad tokių-žinių būtų kuo daugiausia. Kad 
kas nors būtų radęs į Lietuvą paleistų laisvės balionų, kaip kad jie 
siunčiami į Čekoslovakiją ar Lenkiją, atvykusioms iš ten neteko 
girdėti; taip pat neteko matyti nei tokių^radijo aparatų, apie ku
riuos skaitė V. Europoje “Naujienose” ir su kuriais, vienu ar kitu 
būdu pasiekusiais Lietuvos teritoriją žmonės galėtų geriau ir leng
viau klausytis pranešimų iš Amerikos.

Ar ir toliau tebevežami m&sų tautiečiai 
j Sibirą? 7.,,, ■

— Kur nebus vežami. Trėmimai į Sibirą nė dabar nėra pasi
baigę, nors tokių masinių trėmimų, kaip kad seniau, jau nėra. 
Dabar užtat stengiamasi veikti slapčiau, tyliau. Per masinius trė
mimus vežė ištisomis kolonomis, buvo suorganizuotos visų įstai
gų mašinos. Tokie masiniai vežimai ypač plačios. apimties buvo 
1948-49 metais. Jie buvo vykdomi visoje Lietuvoje ir truko ne vie
ną dieną. Jei kas buvo sulaikytas ir ne savo gyv. vietoj, bet buvo 
įtrauktas į sąrašus, tai šį kartą ir tokius išvežė. “Buožės” visi su
tvarkyti, pagaliau nemaža buvo išvežta ir tbkių, kurie turėjo vos 
po du tris ha.

Yra grįžusių iš Sibiro, bet tai daugiausia tie, kurie patys par
keliavo be leidimo. Jie paskiau buvo sugaudyti ir vėl išvežti. Dau
giausia buvo griebiami vad. “buožės”. Kas turėjo nors 19 ha — ir 
jau buvo buožė. Tikriau — kas Nepr. Lietuvos ar vokiečių metu 
turėjo nors vieną samdinį — jau buvo apšauktas išnaudotoju, 
buože ir buvo išvežtas. Kiti, mažiau turėję žemės, galėjo išsisuk
ti įrodinėdami, kad prie jų dirbo ne samdiniai, bet jų giminės. 
Bet išvežė ir visai bežemių. Paprastai išveža visą šeimą. Išveža 
taip pat, jei koks įtariamas žmogus pereina per kiemą, ypač jei 
jis apšaukiamas partizanu. Taip pat išvalytos visos pamiškės, kur 
galėjo būti koks nors įtarimas, kad gali užsukti kas nors iš parti
zanų. Visur eina nuolatiniai tikrinimai, ar nepabėgo iš kolūkio, 
kur gyvena, kas davė leidimą gyventi ir dirbti ir tt. Jei neprikibo, 
kas lig laiku įstojo į kolektyvą, jei visa šeima dirba — tokių ne
išvežė. Bet vežė ir iš kolchozų. Tūps, kuriuos išmetė iš kolektyvų, 
paėmė “savo.globon” em,ye«Ėsfcėi-3f;k:aip ir galima tokiais atvejais 
laukti, išvežė. Taip pat Išvežti yei£\ūš| gyventojai tarp miškų. 
Iš išvežtųjų Sov. Sąjungoje, neturėdamos kitęs išeities, yra viena 
kita lietuvė ištekėjusi už ruso ar komunisto. Mat, reikėjo pasirinkti 
arba mirtis iš bado, arba tokios vedybos. Su išvežtaisiais galima 
susirašinėti, galima ir maisto siuntinuką jiems iki 8 kg. svorio pa
siųsti, bet tat nepigiai atsieina. Daug išvežta į Krasnojarską, Ir- 
kucką, Kazachstaną. Paskiausiai (1949-50 m.) “Vežė “laisvu noru 
vykstančius iš badaujančios Lietuvos kurti Sov. "Sąjungoje kolcho
zų”. Paprastai tie ešalonai ėjo į Kazachstaną. Tačiau šį kartą už 
Minsko atkalė langus, duris, leido vandens “pasiimti. Ir visi jie bu
vo rusams, gudams ir kitiems pakeliui sutinkantiems “plačiosios 
tėvynės” gyventojams demonstruojami kaip “darbo savanoriai”, 
bet ne tremtiniai. Išvežtieji daugiausia turi dirbti prie miško darbų, 
upių, uostų kolchozuose. Prie Volgos-Kuibyševo elektros jėgainių 
ir kanalų dirba daugiausia kaliniai. Dėl tų išvežimų dar ir dabar 
rasi ištisus ruožus, kur buv. ūkininkų sodybos apie tokius Šiaulius, 
Gustonis ir kitur, stovi tuščios, langai, durys apkaltos lentomis. 
Laukai apžėlę usnimis, lyg apie kokį Leningradą, kur taip pat išti
sais plotais pro traukinio langus matysi tik karklus, žoles, usnis.

— Sibire gyvenimo sąlygos Sunkiausios, to, rodos, nė aiškinti 
nereikia. Pieno litras kaštuoja 5 rublius, bėt ir to paties retai ir 
sunkiai tegausi. Ypač sunkus gyvenimas tų, kurie su mažais vai
kais. Nors tiek dabar geriau, kad paprastai šeimų jau nebeskiria, 
kaip kad seniau, per pirmuosius vežimus. Pirmiausia duodama 
laiko “zemliankai” pasistatyti, kuri šiaip taip “subudavojama” iš 
žemės, medžių luobų, velėnų, o paskiau — skiriami į darbus. Kai 
kur vandenį tenka gabentis net UŽ1M8 km, o ir to paties negauna 
kiek reikiant Todėl išvežtieji dėl tokių baisių gyvenimo sąlygų, 
yisiškai išsekę, krinta kaip musės. Tarp kitų prašymų, gaunamų 
iš išvežtųjų į Sibirą, būdingas ir tas, kuriuo maldaujama nupirkti 
ir atsiųsti ten taip reikalingos brezentinės medžiagos, kuri padėtų 
apsiginti nuo uodų. Tie laiškai yra labai liūdni. Kad ir kaip keista, 
bet reikia tiesą sakyti, jog ir Sibire, kaip ir visoje Sov. Letuvoje, 
kur skelbiama, kad esanti darbo žmonių valdžia, daugiausia varg
ti ir nukęsti turi kaip tik darbininkai, vis neturtingiausi. Mat, ūki
ninkai ir išvežami dar vis turi ar šiltesnį drabužį, -ar maisto šiokią 
tokią atsargą iš seniau susidėję, nes išvežimams daugumas jau iš 
•anksto pasiruošia, tuo tarpu mažažemis ar bežemis dažniausiai 
gauna vykti tik su viena terba ant pečių ir iš bado klykiančiu pilvu.

(Bus daugiau).

įmanoma jų atvykimą sutvarkyti 
be jokių ilgalaikių įsipareigoji
mų. Deja, nebuvo ir nėra kam 
rūpintis. j
ARGENTINA

Arg. Lietuvių Bendruomenės 
skyriąį dar įsikūrė Buenos Aires, 
Villa Lugano ir Avellanedoj. Ku
riamas Buenos Aires miesto cen
trinis skyrius. Itin gražiai veikia 
Temperley skyrius.

Pian. A. Kuprevičius, dienr. 
“EI Teritorio” pakviestas, suruo
šė 5 koncertus, taip pat koncer
tavo ir Paragvajuje. Spauda pa
lankiai-apie jį rašė visą savaitę. 
Sėkmingai koncertuoja ir jo se
suo smuikininkė E. Kuprevi- 
čiūtė. ' ;

Dr. A. Zotovas ir Dr. J. Kun- 
caitis skaitė paskaitas Kordobos 
universiteto Tbc institute iš visų 
vietovių suvažiavusiems Argen
tinos gydytojams.

Kaz. Šlapelis* yra stambus Ar
gentinos kelių statytojas rango
vas, šiuo metu vykdąs didelius 
kelių statymo darbus Patagoni- 
joje. Jo mastą gali apibūdinti 
faktas, kad nebeužtenka automo
bilio, bet naudojasi ir savo nuo
savu lėktuvu. -tĄ

Inž. Pr. Krapovickas Buenos 
Aires yra gavęs visas civilinio 
inžinieriaus teises.

— Rugsėjo 23 d. Buenos Ai
res centre, Moterų Bibliotekos 
salėje, Dainos ansamblis turėjo 
pirmą koncertą svetimtaučių 
publikai. Choro dirigentas pia
nistas Andrius Kuprevičius prieš 
koncertą trumpu žodžiu supažin
dino klausytojus su lietuvių tau
tos dainos ir šokių charakteriu. 
Sudainuota virš 10 liaudies dainų 
ir pašokta 5 tautiniai šokiai. Žiū
rovai sutiko ir palydėjo griaus
mingais plojimais kiekvieną dai
ną ir šokį. Didelė salė buvo pil
nutėlė. Spaudos atsiliepimai bu
vo labai palankūs, o žiūrovai po 
koncerto sveikino ansamblio va
dovus. Ansambliui vadovauja 
A. Petravičius, diriguoja A. Kup
revičius, šokiams vadovauja Y* 
Namikaš.

— Rugsėjo pradžioje buvo 
įteiktas Argentinos prezidentui 
gen. J. Peronui bendras paverg
tųjų tautų memorandumas, pra
šant užtarti tų tautų reikalus 
tarptautinėje politikoje ir gyve
nančius Argentinoje laikyti jų 
buvusių kraštų, teisėtais pilie
čiais. Be to, pabaltiečiai dar pra
šė atnaujinti suspenduotas jų 
kraštų atstovybes šiame krašte. 
Lietuvius atstovavo Lietuvai Iš
laisvinti Centro ir ALBendruo- 
menės pirm. Ig. Padvalskis ir 
sekr. agron. A. Šantaras.

— Rugsėjo 15 d. Mergaičių 
Skaučių Draugovė lietuvių salė
je, Avellanedoj e, surengė gražų 
skautišką vakarą. Skautai čia 
veikia prie Lietuvių parapijos, 
nes tik taip tautiniai skautai gali 
išsilaikyti.

’— Ilgametis Lietuvių Jaunimo 
dr-jos pirmininkas ir valdybos 
narys Jonas Žekys rugsėjo 22 d. 
susituokė su Elena Šovinyte. 
Jaunavedys yra žinomas Argen
tinos lietuvių katalikų veikėjas, 
scenos darbuotojas ir šv. Cecili
jos choro narys.

— Prie Lietuvių parapijos yra 
pradėtos katalikiškos pasaulėžiū
ros paskaitos. Pirmoji įžanginė 
paskaita apie krikščioniškos pa
saulėžiūros pagrindus buvo rug
sėjo 30 d. Paskaitoms vadovau
ja Dr. P. Brazys.

— Rugsėjo 29 d. Lenkų Na
muose, Buenos Aires, skaitė pa
skaitą buv. ir dabartinės prieš- 
bolševikinės Lenkų vyriausybės 
pasiuntinys Argentinai Arci
szewski tema “Lenkų-Lietuvių 
ginčas”. Į paskaitą buvo pakvies
ti ir lietuvių atstovai: gen. T. 
Daukantas, “Laiko” red. Dr. P. 
Brazys, agron. A. Šantaras ir 
prof. D. Gruodis. Prelegentas įro
dinėjo, kad vis dar yra galima ir 
net reikalinga Lietuvos-Lenkijos 
federacija. Tačiau net iš pačių 
lenkų buv. konsulas Paryžiuje 
H. Eustachewicz pripažino, kad 
lenkų politika Lietuvos atžvilgiu 
buvo kladinga ir kad jie Lietuvos 
nepažino. Lietuva gali gyventi 
ir be Lenkijos, ir senoji šių dvie
jų kraštų sąjunga yra visiškai 
neįmanoma. Lietuviai taip pat 
pasakė savo nuomones. Paskaita 
ir diskusijos praėjo draugiškoje 
nuotaikoje ir pagarbiai atsilie
piant vieniems apie kitus.

— Spalio 7-21 d.d. lietuvių pa
rapijos bažnyčioje vyksta lietu
viams misijos. Misijas veda kun. 
J. Bružikas, SJ.a
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Remkime lietuviu kultūros židinį
sekmingai tik per mokslinę ir 
autoritetingą instituciją — Litu
anistikos Institutą.

Prof. J. Meškauskas atkreipė 
dėmesį, kad reikia susirūpinti 
mūsų mokslo veteranais, kaip li
tuanistais, geografais, istorikais 
ir kitais, kurie dėl senatvės ar ki
tų priežasčių verčiami dirbti ki
tą darbą. Tais žmonėmis mes di
džiuojamės, bet jiems ko greičiau 
reikalinga sudaryti pakenčiamas 
darbo sąlygas, kad jie ir toliau 
savo srityje galėtų dirbti. Nau-i 
jų — vargu ar sugebėsime duoti.

Baigiant prof. A. Gylys pareiš
kė įsitikinimą, kad spaudoje g- 
kelti įvairūs klausimai Lituanis
tikos Instituto reikalu, plačios 
visuomenės su įdomumu bus su
tikti, sekami, diskutuojami. 
Kiekvieno patrioto lietuvio ar 
kultūrinės lietuvių organizacijos 
supratimas — šį kilnų darbą 
remti materialiai ir moraliniai. 
Mes turėsime vieną autoritetin
gą lietuviškos kultūros mokslinę 
instituciją už Lietuvos ribų.

Susirinkime, be kitų, dalyva
vo prof. K. Pakštas, prof. A. Da- 
mušis, prof. K. Žalkauskas, L. 
Šimutis, P. Gaučys, J. Palukaitis 
ir St. Pilka. St. Džiugas.

Spalio 6 d. Čikagoje, Tėvų Jė
zuitų namuose, Lietuvių Profe
sorių Draugija Amerikoje suruo
šė pasikalbėjimą su spaudos ats
tovais kuriamojo Lituanistikos 
Instituto reikalu.

Prof. A. Gylys,' susirinkimą 
atidarydamas, kreipėsi į laikraš
tininkus pageidaudamas daugiau 
susidomėjimo šiuo reikalu, nuo
širdaus bendradarbiavimo iš 
abiejų pusių, nes tik spauda ge
riausiai padės supažindinti vi
suomenę apie Lituanistikos Ins
tituto apimtį bei reikšmę. \

Prof. P. Jonikas plačiai nu
švietė, kaip būsimą lietuviško
sios kultūros mokslinę institu
ciją, kurios tikslas — tirti lietu
vių kalbą, literatūrą, tautotyrą, 
proistorę, istoriją ir geografiją. 
Institutas rinks, tvarkys ir skelbs 
šių sričių medžiagą, leis jų stu
dijas. Jis bus ir mokomoji įstai
ga: organizuos aukštojo mokslo 
kursus, ruoš apimtų sričių prie
auglį. Institutas turės išlaikyti 
lietuviško mokslo tradicijas, jas 
tęsti ir saugoti. Šiandien kultū
rinis momentas likimo kovoj yra 
per mažai pabrėžiamas. Kartais 
politinė kova gali nepasiekti to, 
ką gali pasiekti lietuvių kultūros 
kėlimas, ugdymas. Institutas tu
rės būti nepamainoma mokslinė 
įstaiga, kuri galės duoti kitų 
tautų .mokslininkams medžiagos 
apie lietuvių kultūrą ir tt.

Prof. D. Krivickas pakartoti
nai pageidavo, kad Lituanistikos
Instituto reikšmę bei reikalingu- biogr. bruožai, J. Girnius — Lais- 
mą keltų spauda. Ypatingai svar- vė ir pasaulis (II), J. Petronis —• 
bu yra supažindinti ir tinkamai Vokiečių mokslininkų klystke- 
apšviesti plačią visuomenę, nes liai, senosios' lietuvių poezijos, 
be jos materialinės bei morali-j VI. Šlaito ir K.-Grigaitytės eilės, 
nės paramos Lituanistikos Insti- P- Andriušio — Mamerto sielvar- 
tutas negalės tinkamai atsistoti tas. Knygos, Mokslas, Visuom. 
ant kojų. Reikia kreiptis į įvai
rias organizacijas — geriausiai 
jas pritraukiant federaline siste
ma prie šios autoritetingos moks
lo įstaigos, kad jos taptų suinte
resuotos ir remtų^ kadangi bus 
svarbus instituto dėmesys skiria
mas ir Amerikos lietuvių kultū
ros dirvonams.

Prof. G. Galva, kalbėdamas 
apie praeities lietuvių kultūrą, 
priminė vokiečių filosofo Em. 
Kanto žodžius, kuris pageidavo 
atstatyti Lietuvą vien tik dėl lie
tuvių kalbos, rodančios turtingą 
dvasinę kūrybą. Lietuviams už
tenka būti užsidariusiems savo 
minties ir meditacijoj pasaulyje, 
bet reikia išsiveržti ir rasti ke
lius, parodant kultūringam pa
sauliui, kad mes nėsame atsilikę 
nuo kitų kultūringų tautų. O tą 
padaryti mes galėsime pilnai ir

Lietuviškos Spaudos Centro vajus
ime TT Pranciškonų užsimojimą Brooklyn* {kurti Spaudos Centrą su laikraščių,

Dvidešimtojo amžiaus pabaisa, [ gyvybę ir jos išlaikymą. “Mes vi-, 
žiaurusis komunizmas, išplėšęs ■ si — Lietuvos gyvybės saugoto-
Lietuvai laisvę, kartu pasišovė 
ir fiziniai sunaikinti lietuvių tau
tą. Nuo raudonpjo budelio ran
kos jau krito tūkstančiai lietu-, 
vių. Tie, kuriuos mirtis nepasie
kė, išsisklaidė po platųjį pasaulį. 
Bet ir šiems, patekus tarp sve
timųjų, gręsia nutautėjimo pa
vojus. • *

Kai šiuo metu lietuvių tauta 
pateko mirties pavojun, vienas 
didžiausių mūsų rūpesčių yra iš
laikyti tautinę gyvybę. Būtų di
delė mūsų kaltė, jei savo tautai 
žūtume ir mes — žūtume ne nuo 
svetimos budelio rankos, bet pa
tys dvasiniai sunykę. Kaltintų 
mus už nutautėjimą istorijoje ir 
tautų Viešpaties akivaizdoje vi
sas tas kraujas, kuriuo šiandien 
persisunkusi tėvų žemė.

Negalėdami niekuo padėti 
tiems, kurie žudomi pavergtoje. 
Lietuvoje, turime dėti visas pa
stangas, kad tie, kurie gyvena už 
geležinės sienos nepaskęstų sve
timųjų jūroje. Kiekvieno lietu
vio pareiga kovoti už savo tautos

Redakcijai prisiųsta
Aidai, spalio mėn. Nr. 8 (42), Į Muzikos Žinios, vol. XI, spalio 

337-384 psl. Rašo: V. Vaitiekūnas’™— 1Q-1 ir
— Genocido nusikaltimas, Vac.
Biržiška — Vysk. M. Valančiaus

mėn. 1951, Nr. 3 (130), 16 psl.
Naujas literatūros žurnalas

Lietuvių Spaudos Centras 
Amerikoje išleido rašytojo Stepo 
Zobarsko redaguoto trimėnesinio 
literatūros žurnalo “Gabija” pir
mąjį numerį. Turinyje Jono Ais
čio, Bernardo Brazdžionio, Faus
to Kiršos, Juozo Krūmine ir An
tano Gustaičio poezija, Aloyzo 
Barono, Kazio Borutos, Jurgio. 
Jankaus, Nelės Mazalaitės, Al
girdo Landsbergio, Antano Tūlio 
ir Bražviliaus prozos dalykai, Jo
no Balio, Pr. Balučio, Kazio Bin
kio, Jeronimo Cicėno, Vinco Ma
ciūno, Antano Rimydžio ir J. 
Aisčio straipsniai. Žurnalas turi 
84 psl., iliustruotas dail. Prano 
Lapės darbo. paveikslais ir Auto
rių atvaizdais. Viršelio vinjetę 
piešė dail. P^ Osmolskis. Žurna
las talpina tikrai daug ir įdomios 
medžiagos! Kaina $1.00. Adresas: 
Gabija, 340 Union Ave., Brook
lyn 11, N.Y.

gyvenimas, 7 iliustracijos.
Š.K.A. Aidai, 1951 iri.' spalio 

mėn., XIV m. Nr. 1.
Britanijos Lietuvio Nr. 38 

(215), rugsėjo 28 d., išėjo jau po 
persitvarkymo, mažesnis, spaus
dintas savoje Liet. Namų spaus
tuvėje, redaguojamas 3 asmenų 
komisijos, bet ji rieišvafrdinta. 
Raštus nurodoma siųsti p. Bajo- 
rino vardu. fe - ,

Klasės Dienynas 195 . mokslo 
metams, 16 psl. ir Viršelis, “Žibu
rių” Spaudos Bendrovė 1951 m., 
941 Dundas Str. W., Toronto, 
Ont. Canada. Kaina $1.

Yra skyriai: Savaitės pamokų 
lentelė, žinios apie mokinius; Mo
kinių lankymasis pamokose, el
gesys, darbštumas ir stropumas; 
Mokinių pažangumas moksle; Ei
namieji dalykai, Ypatingi pažy- niai bus susiduriama ir su lietu 
mėjimai. ' vių reikalais.

— Miunchenas. — Prie Bava
rų šviet. ministerijos įsteigtas 
Rytų Institutas, kur netiesiogi-

MARIJA AUKŠTAITĖ

RAŠYTOJAS ŠLAVIKAS
(Pabaiga)

— Mirsiu! Mirsiu! Iš gėdos mirsiu! — audė mintys baisybę ir 
- jau nešė prie lūpų... Staiga vyriški smūgiai davė į duris ir jos 

atsivėrė. Stovėjo frakuoti džentelmenai ir žiūrėjo į Sintiją baisią ir 
nesavą, jos rankoje kelios piliulės išdavė jos tragediją.

Rinkosi ir kimšosi prie kambario baliaus dalyviai... Darė įvai
rius išvedžiojimus, ir kai Sintija tylėjo, jie apžvelgė kas įvykę jos. 
kambary... Rinko raštų suplėšytus skutus ir sVarstė: romano 
rankraštis davė pagrindinį įtarimą. .

— Sintija, ai?dėl jo?... Dėl Patricijaus?... Daug kas prie jos 
kelių atsiklaupę klausinėjo ir kąi jos. artimiausias dievintojas glos
tė ir bučiavo ramindamas: “Vargšė mano Sintija”, — minia kle
gėjo ir komentavo, kad yra dėl ko... Už tokį kaip Patricijus, 
“Verta ir smalos kaušas išgerti”. -

— Jo raštai, moterims tiesiog opiumas! Juos skaitant reikia 
proto, ne tik širdies... — dėstė ramiai raukšlėtos kaktos senas 
ponas.

Sintija klausėsi, visų ji klausėsi ir nerimo: pirmiau nuraudo, 
paskum išbalo, ir pašokus iš vietos karštai pareiškė^

— Jūs nežinot, kad jis tik darbinis gyvulys! Šlavikas! Rūsio 
pelė!

— Sintija, Sintija ... Kas pasidarė? Taip karščiuotis, negalima, 
— lamino priėjęs pats ponas Grunvaldas, ją visą virpančią, neri
mu degančią. — Vaikeli, nors Patricijus būtų ir šlavikas, vistiek 
jis yra genialus kūrėjas. Pavyzdin, kad ir man, jo raštai mėgia
miausi. Po visų kitų, jis man pirmas.

— Ir man! — išdidžiai barzdelę glostydamas, išsireiškė žilas 
profesorius.

— Ir man, brangūs ponai, vertingiausi raštai iš visų, tai Patri
cijaus, — patvirtino oriausias svetys, žymus gubernatorius.

— Ir man, ir man ... — pasipylė balsai Patricijaus raštus užgir- 
' darni, tarp jų pasigirdo dar vienas, rimto advokato paklausimas:

— Gerbiamieji, dėl kokios priežasties čia*išvelkamas pagarbus 
rašytojas Patricijus? ’

— Dėl to, kad prieš akis atsistojo dėl jo raštų vienai širdžiai 
mirtis, — nekaltai atsakė akiniuotas senelis.

— Bet tūkstančiams — gyvenimas! Ponai, sakau, Patricijus — 
gyvenimas! Visos šalies, visos tautos, visos žmonijos gyvenimas! 
Jeigu viena jauna širdis per klaidą ar nesusipratimą nesusfvaldė, 
bus ateičiai pamoka!

— Pamoka?! Ha, ha, ha... — ironiškai prasijuokė Sintija. — 
Užtektų jums jį tik pamatyti: sudužtų visų iliuzijos. Bėgtumėte 
nuo jo!

— Argi, Sintija, kada nors jį matei? — įsitikinusiai pareiškė 
ponas Grunvaldas.

— Ne tik aš, pone Grunvalde, bet ir tamsta — jį kasdien matai!
— Kaip tai?
— Jis tamstos tarnas! šlaviką^! Niekšas!! x

' Atsiprašau... pas mane niekšų nėr. O jeigu lies mano tarne

nekaltai atsakė akiniuotas senelis.

Iš gyvenimo okupanto replėse
Papildome LTSR mokyklų

jai — rašo Dr. J. Girnius. — Kol 
mes liksime lietuviai, tol liks ir 
Lietuva gyva. Liks Lietuva gy
va, kol liks gyvas paskutinysai 
^lietuvis”

Svetur gyvenant ir neturint 
tinkamų sąlygų tautinei sąmonei 
gaivinti ir stiprinti, šalia lietu
viškos šeimos ir mokyklos, lietu
viškas spaudos žodis yra tapęs 
tvirčiausiu tautinės gyvybės sau
gotoju.

Kai caristinės Rusijos okupaci
jos metu, tamsi vergijos naktis 
dengė Lietuvą, šiaudinėje pasto
gėje rusenančią tautinės gyvy
bės ugnį gaivina lietuviškas laik
raštis ir knyga,.pasiryžėliųatneš- 
ta iš Prūsų. Šių knygnešių žings
niai buvo krauju nužymėti, bet 
jie ėjo drąsiai, nešdami Lietuvai 
šviesą ir laisvę. . • : •

Nemažiau surikus yra šiandien 
lietuviškos spaudos žodžio kelias. 
Leisti ir išlaikyti lietuvišką laik
raštį ar žurnalą, 'reikia didėlio, 
pasiaukojimo.

Kaip kadaise viduriniais am
žiais vienuoliai nurašinėdami 
rankraščius išgelbėjo daug seno
sios kultūros vertybių, kurdami 
pirmuosius universitetus ugdė 
kultūrinę kūrybą, taip ir šian
dien lietuviai vienuoliai kaskart 
labiau įsitraukia į kultūrinį lie
tuvių gyvenimą.

Ypatingu ryžtingumu į lietu
vių religinį ir tautinį gyvenimą 
įsijungia -Lietuvos Pranciškonai. 
Įkūrę Brooklyne, -N.Y. savo vie
nuolyną, pranciškonai yra pasi
ryžę čia įkurti dr tvirtą Spaudos 
Centrą. Šiame spaudos centre 
steigiama gerai.organizuota mo
derni spaustuvė, čia leidžiamas 
jungtinis dvisavaitinis laikraštis 
“Darbininkas”, kultūros žurnalas 
“Aidai” ir visa >eilė kitų žurna
lų: “Ateitis”, “Karys”, “Varpe
lis”, čia -koncentruojamos tvirtos 
mūsų kultūrinės jėgos.

Atsižvelgiant tai, kad trem-

skolą, kuri ugu» u.etus slėgs jų 
pečius. Bet mylėdami sa*ą^ą tau
tą ir trokšdami jai moralinio ū 
kultūrinio didingumo, jie drąsiai 
ėmėsi šio žygio, pilnai pasitikė
dami, kad Amerikos ‘lietuviai, 
kurie iki šiol taip nuoširdžiai tal
kininkavo jų veiklai, taip pat ir 
dabar parems jų užsimojimą 
Brooklyųe įkurti ir išlaikyti Lie
tuvybės tvirtovę — Pranciško
nų vienuoliją ir Spaudos Centrą.

Tad šiuo ir kreipiuosi į visus 
lietuvius, kuriems brangus savas 
spausdintas žodis, stoti į talką ir 
savo kuklia auka paremti-naują
jį Lietuviškos Spaudos Centrą.

T. Just. Vaškys, O.F.M. 
Provincijolas.

(žr. “TŽ” Nr. 36 (89)
Vilniaus Bibliotekinis Techni

kumas — Žemaičių 6. Priimami 
u* c 14-30 metų. Mokslas prasi
dėjo iug ėjo 1 d.

Kauno Poli r thnikumas — 
Tvirtovės Al. 37. Primena nuo 
14-30 metų. Mokami butpinigiaž 
Stipendijos gerai besimokan
tiems.

LTSR Maisto Pramonės Minis
terijos mokykla — Vilnius, Kali
nausko Ha. Priimami 15-18 me
tų. Visi gauna stipendijas, spec, 
rūbus ir bendrabutį.

Vilniaus Kooperacijos Techni
kumas — Uosto-Kanto gt. 6.

Vilniaus Suaugusių Vidurinė 
mokykla — Maksim Gorki buv. 
Didžioji, gt. 58. Papildomai pri-

Kailį yju kanadiečiu tapybos paroda
Naujų kanadiečių tapybos dar

bų paroda bus suruošta Londono 
Viešosios Bibliotekos ir Meno 
Muziejaus galerijose, Queens 
Avenue London, Ontario, lapkri
čio 23 — gruodžio 30 dd. Vėliau 
paveikslai bus gabenami į kitus 
Ontario centrus.

Paroda turi du tikslus — padė
ti naujiems Kanados piliečiams 
įsijungti į Kanados socialinį bei 
•kultūrinį gyvenimą ir parodyti 
kanadiečiams, kokį įnašą pasku
tinieji imigrantai davė Kanados 
kultūrai.

Parodoje galėš dalyvauti me
nininkai emigravę Kanadon po 
antrojo pasaulinio karo, po 1945 
m. rugsėjo 2 d. Kiekvienas gali 
duoti 4 paveikslus, aliejinių, tem
pera, vandeninių dažų, “goua
che” arba pan.

Paveikslai gali būti siunčiami 
ekspresu arba įteikiami sekan
čiose vietose: London Public Li
brary and Art Museum, London, 
Ont.; The Art Gallery of Toron
to, Grange Park, Toronto, Ont.; 
The National Gallery of Canada, 
Ottawa, Ont.; Montreal Museum 
of. Fine Arts, 1379 Sherbrooke

ruošiamoji atranka, paskutinioji 
Londone. Parodos komisijos 
sprendimas yra galutinis.

Komisija atmes kiek vieną pa
veikslą, kuris bus rastas neorigi
nalus. Meno studentai irgi gali 
pateikti paveikslus bet su sąly
ga, kad jie būtų sukurti ne klasė
je, mokytojo priežiūroje.

Aliejinių darbų dydis negali 
būti mažesnis kaip 16 colių ilgio 
ar aukščio. Vandeninių dažų dar
bai turėtų būti mažiausiai 15 x 18 
colių. Kiekivenas paveikslas tu
rėtų turėti klijinį ženkliuką, pri
tvirtintą rėmo antroje pusėje. 
Paveikslai, kurie siunčiami “Ex
press Prepaid” turėtų būti gerai 
supakuoti dėžėse.

Meno Muziejus Londone yra 
moderniškas pastatas, apsaugo
tas nuo gaisrų ir meno kolekci
jos yra tinkamom priemonėm 
saugojamos. Jis priima tačiau pa
veikslus be jokių garantijų nuo 
praradimo, nelaimingų atsitiki
mų, t vagysčių arba sužalojimo, 
kuris laike gaisro ar kitaip galė
tų atsitikti. Paveikslai priimami 
ir kabinami tiktai savininkų ri
zika.

Kauno Aklųjų Mokyklą Inter
natas — Tvirtovės Al. 60, pri
ima aklus vaikus nuo 7-16 metų.

spaudą darysis kaskart sunkiau, 
tvirtas pranciškonų Lietuviškos 
Spaudos Centras, ryžtingai rū
pinsis palaikyti spausdintą lietu
višką žodį. Lietuvai atgijus ir 
atgavus laisvę, "Spaudos Centra?^ House, Calgary, Alberta, 
bus perkeltas į laisvą tėvynę ir 
prisidės prie nepriklausomo gy
venimo atkūrimo.

Kurdami savo vienuolyną ir 
'Spaudos Centrą Brodklyne, pran 
ciškonai užtraukė milžinišką pa

partment of Fine Arts, Mount Meno 'Galerija Londone galės 
Allison University, Sackville, nupirkti paveikslų šitoje parodo-' 
New Brunswick; Winnipeg Art Je už $750. Visuomenė ir kitos 

Public Auditorium, galerijos bus skatinamos pirkti 
Winnipeg, Manitoba; The Coste laike parodos Londone ir kituose
Gallery, Public

Kanados centruose.
Darbai ir dalyvių blankai turi ’ Dalyvavimo blankus -— Entry 

būti įteikti ne vėliau lapkričio j forms — galima gauti išvardin- 
5 d. Visos supakuotos dėžės turi t tuose centruose arba raštu iš 
būti -su aiškiu antrašu: “New. Clare Bice, Curator, The Public 
Canadian Exhibition”. j Library and Art Museum, Lon-

Kiekviename centre bus pa-;don. Ontario. CSc.
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galva tokia šviesi ir plati aureolė, einū ir prieš ją nusilenksiu.
— Ale ką Čia, pone Grunvalde, tik šposai... — apstojo jį ratas 

frakuotų ponų ir ramino, bet jis pritaikęs valandėlę paliko visus 
įrišėjo. .

Sunėręs rankas už pečių pastovėjo plačiuose ir aukštuose mar
muro laiptuose, paskum praėjo kiemą ir tamsoj tūnantį rūsį, kurs 
visa jėga pasibeldė į jo sąžinę ir širdį, su tuo sunkiu jausmu atsi
darė vartelius ir nuėjo į sodą. '

Šlamėjo medžiai ir krūmai lengvais atsidūsėjimais, iš rūmų 
plito muzika ir aidėjo alėjomis, mėnulio tviskėsiai gelsvi ir ramūs 
glostė sodą ir už jo ežero vieškeliu yrėsi vežimas.

Sintijos kambary dar vis ėjo kalbos: — Jei mes-žiūrėsim j mū
sų talentus tik tokiomis akimis, kad jie tik “šlavikai” *ir “niekšai“, 
tai turbūt kas nors jau negerai mūsų apačių galvosenoj. Reik pa
nagrinėti, paanalizuoti, kas talentą padarė šlaviku? Ar tik me mes 
patys?! Ar ne mūs pastatytoji sistemą?! Pagaliau, palikus 'viską, 
ar tai jau priėjom prie tokio susmukimo, kad, ieškant :išdties, Teik 
griebtis nuodų?. v. Gėda, ponai ir pcįnioš! Ikss morš nesvei
ka mūsų santvarkoĮje.’Tafentus turimadtsihiinti.;'*1’ ‘ " Duot 
.jiems progų pasireikšti. Ne ^patamšįų į ijudį . Tštiest 
jiems ranką, pagalbą, nes kitaip — žūstame! Žūsta .^tatata, smunka 
civilizacija, gema iškrypimai išsivystydami į visokius izmusf ar 
tai ne mūs pačių kaltė?... Mūsų rankose vadžios, dolerių milijo
nai, tad kodėl nepavedėti žmoniją iper savo talentus augSčiau :į me
ną, į žmoniškumą ir švelnumą? Juk žmonės paprastai dažnai‘purkš
čia tik dėl to, kad jie basi ir alkani. Talentai, mors kartais basi ir 
alkani, bet daugiau pakelia smūgių už eilinę ’liaudį, -ir savo teptu
kais ar plunksnomis — išgieda žmonijos reikalavimus. Tai *<Jt, ger
biamieji, ir išrėžiau. Tegu čia ir pats gubernatorius, ir senatas, 
daktarai ir advokatai, ponios ir panelės, 'bet talentus mindžiodami • 
suskursime! Dvasia suskursime, — baigė kalbėti pagarbus ponas.

— Tai ką? Tamstos nuomone, aš jau turėčiau tik atgailoti? — 
atsiliepė Sintija.

— Dėl atgailos, tai tamstos vienos reikalas, panele Sintija: aš 
kalbu tautos balsu.

— Tautos?! — pradėjo juoktis jaunimas. — Mes amerikonai vi
sokių tautų! Ir ką čia, ponas advokatas švaistosi?! Juk pas mus 
laisvė ir demokratija!

— Kaip norit... — numojo ranka žilstantis ponas ir nuėjo... 
Sintija beveik ant rankų nunešta į šokių salę įsiliejo su savo part
neriu į valso bangas, suvirę judėjimas.

Pro atdarus langus plaukė Strauso išgyvenimų aimana... 
Skambėjo sodais verkiantys motyvai, atsimuŠdami į seną rūsį, ku
riame gęso paskutiniai pulsai Patricijaus širdies, styrantis delnas 
stipriau savy įgaubė mažą kryželį.

Sode vaikščiojo ir graužėsi ponas Grunvaldas. Blyški mėnulio 
šviesa jam perstatė jo sodus, parkus ir laukus rūmų muzikoje ver
kiančius, žmonių krauju, prakaitu ir ašaromis rasojanČiųs.

.. Tos didelės rasos žiūrėjo iš visų gėlių, medžių ir žolių jį sekio- 
damos, gyvais blizgesiais lyg vilyčiomis jo širdį varstančios.

— Mes tik malda. Tik maži užmiršti karoliai. Juosiame, pone 
Grunvalde, tau rankas ir kojas, už rodomą jautrumą. Nes tu pa
likai muziką, taures ir moteris, atėjai pas mus.. * 
dą, kada dar viena ašara prisijungė prie mūs. 
gražiausiu deimantu iš rūsio stogo!

rasų... Ne, jų jau nėr. Tik medžių šešėliai ilgi ir platūs, ryškiai 
virpa ant pievų! ir takų... Vienu dideliu sparnu gaubia jo kojas, 
vysto tamsioje skarojė ir kalba jau ne rasos, tik šlama žolėse 
šešėliai:

— Pone Grunvalde, mes tik liūdni sekioto j ai. Tik iš kančių ir 
bado prasikeikę tamsumai... Supame tau kojas ir-vystome į savo 
drobes... Nes mus suvystė į vargus ir į grabus tavo didžiųjų in
dustrijų bizniai kraugeriai...

Tiesiasi šešėliai ir bėga mėnuly į baisius sparnuočius besilanks- 
tydarni... O, ne. Tai ne piktosios dvasios, tik sąžinės juodi šmėkš- 
tėlėjimai, išrasoję ponui Grunvaldui kaktą, kaip dar niekad!

Sustojo jis ties nuoga stovyla ir apsišluostė veidą... Vėjelio 
gaivi srovė ir žydinčių krūmų kvėpėjimaš jį atgaivino... Žings
niavo jau ramesnis ir atgijęs, bet akys vėl įsmigo į ten dar toli 
gumšantį rūsio stogą ir jau ieško žėrinčio deimanto!

— O, ne, ne... — susigriebė ir paėmė save kontrolėn.,*. — 
Juk protingai mąstantis žmogus, šitaip neturi daryti! — save .su-; 
barė. — Yra išeičių, ponas magnate, — atsivertimas!

Kalbėjo sieloje su savim ir užsižiebė ugnim atsilyginimo vi- 
' sieros,... Kuo tik galės ir išgalės... Paskubino žingsnius<vėdan- 
sičiu’s į' kiemą, kad pažvelgus į rūsį ar ten dar vis lange*nežiba 
‘šviesa?... Juk gera valiajbęga.pas Patricijų. Gaila, kad anksčiau 
•juo nesidomėjo,’užmiršo kaip šimį,?phHėp^. ąįsimint senai virėjai. 
Kai sąžinė užėjo ant šito taško, jis uždarė vaitelihs fir, atsigrįžęs į 
kiemą, beveik apstulbo. ;( J, ..

Rūsy degė šviesa. Ir kiemas apšviestas... Išneša iš rūsio du 
vyraiPatricijų ant rankų, jau mirusį, skeletu pavirtusį.

Vėdyluoja vėjas jo ilgus baltus plaukus nuo atšalos galvos ir 
'veidas kaip drobė.Eina paskui sulinksi jo motina, kančioje 
klupdama, ašarų nesulaikydama.

Neša Patricijų jo tikri broliai už vartų į vieškelį ir deda į veži
mą prastą su kripėmis... Kuinas atsigrįžęs pasižiūrėjo ar sunki 
našta... Neiškenčia ponas Grunvaldas ir sušunka:

— Sustokit! Pasigailėkit! Negi tai Patricijų išnešat?!
Pribėgo sunkiai alsuodamas ir kvapo neatgaudamas... Senu

tei išsiveržė rauda ir rankas suvožusi dejavo... Ir muziką ir 
■raudą kartojo sodai, stovėjo nuliūdę Patricijaus broliai.

— Nevežkit! — maldavo Grunvaldas. — Aš savo šeimos mauzo
liejuj jį priglausiu! Nupirksiu grabą, gražų ir brangų!

— Ar tokį, koks buvo jo butas?... — prilinkęs prie pono Grun- 
•valdo tyliai išreiškė skausmą Patricijaus brolis.

— Sūneli, be išmetinėjimų... Patricijus tik meilės liepsna, tuo 
degė ir sudegė. Nekalbėk prieš jo valią, — maldavo juodoj skaroj 
virpėdama motina.

Rūmuose nutilo m&zika. Laiptais pasipylė šokėjų minia... At- 
bėgo ir Sintija be kvapo... Bet juodas kuinas jau juda ir traukia 
vieškeliu vežimą, žegnojasi moteris juodoj skaroj ir ima Patrici
jaus galvą ant savo rankų... Erdvėje užsidega kaip žvakė maža 
žvaigždėlė, nuslenka lėtai per dangų ir užgęsta ties plačiais 
okeanais.

— Čia įvyko tik mažas incidentas, — pareiškia vienas iš subė
gusios minios. — Atsiprašau visų, be reikalo tamstas sutrukdžiau 
— maniau, kad poną Grunvaldą nori kas pavogti arba apiplėšti!

Suūžė sodai griaudžia aimana. Minia grįždama į rūmus juo
kuose klegėjo... Sudundo maršai pasitikdami ir šokėjus į poras 
rikiuodami, šį kartą Sintija susitaikymui pakvietė poną'Grunval-

Telšių Vidurinė Taikomosios 
Dailės mokykla — Respublikos 
gt, 20 — priėmė mokinius 14-30 
metų amžiaus į šiuos skyrius: 
tekstilės, keramikos, medžio ir 
metalo. Mokslas tęsiasi 5 metus. 
Stipendijos ir bendrabutis nevi- 
siems. ,:

LTSR Darmato-Venėrologinis 
Institutas — Vilnius, Bokšto '6. 
Ieškojo trijų klinikinių ordina
torių. -

Klaipėdos Mokytoj ųsem inar i - 
ja — S. Neries 5. Gauna stipen
dijas ir bendrabutį. ' • "

, Mokslų Akademija:
Liet. Mokslų Akademijos vi

suotiname susirinkime buvo pa
sigirta, kad buvo pravestos 24 
mokslinės ekspedicijos, tarp jų— 
nustatyti resursams kaimo elekt
rifikacijai pravesti ir išplėsti sta
tybinėms medžiagoms iš vietinių 
žaliavų. Baigta studija “Ištyri
mas užliejamų pievų Nemuno 
žemupy”. Biologijos institutas 
atliko tyrimo darbus Kuršių ma
rėse. Ypač buvo užsipultas Lietu
vių kalbos institutas ir jo direkt. 
J. Balčikonis, nes ten rastą “daug 
trūkumų ideologiniam darbe”. 
“Prezidentauja” vėl Matulis, vi
cepirmininkas — J. Žiugžda, sek
retorius K. Bieliukas, kuris drau
ge vadovauja geologijos ir geo
grafijos institutams. Kodėl ir kuo 
“nusikalto” Balčikonis, paaiški iš 
jo adresu pareikštų per “SL” No. 
113 Ariškmo, Vilniaus Ped. Ins
tituto direktoriaus užsipuolimą. 
Girdi, institutas gyvuoja jau 9 
metai, sudarymas žodyno pradė
tas jau prieš 20 metų, bet jo pa
sirodė vos 2 tomai.' Trečiasis tu
rėjo būti išleistas 1949 m., bet 
“rankraštis dėl didelių klaidų ne
galėjo būti priimtas”, todėl jo iš
leidimas buvo nukeltas į 1951 m. 
Girdi, institute “mokslo darbas 
atskirtas nuo realybės, jis labai 
maža yra nuveikęs propagandoj 
ir aiškinime genialių Stalinų kū
rinių?. Dir. Balčikonis, “blogai

instituto darbą ir visiškai-neši- 
rūpina tinkamu idėjinių-politi
niu atžvilgiu kadrų parinkimu”.

Žemės Ūkio Akademijoj moks
linė konferencija -buvo ;skirta 
“derliui ir gyvulininkystei pakel
ti”. Joj dalyvavo mokslinis per
sonalas ir studentai, taip pat “so
cialistinio darbo herojai” Žmie- - 
jauskas ir Prunskus. Pranešimu® 
darė doc. Baginskas, doc. Vasi
liauskas ir kt.

Kultūriniai paminklai z
. Vilniuje restauruota barokinio 
stiliaus šv. Mikalojaus bažnyčia, 
pastatyta 18 amž., taip pat .17 a. 
bažnyčia Šiauliuose. Tarybų Lie
tuvoj randama 16 paminklų,-tu
rinčių “visasąjunginės reikšmės” 
tarp jų Trakų pilis iš 15 a.,-Rau
donės ir Gelgaudo pilys iš 14 a. 
ir šv. Petro ir Povilo bažnyčia 
Vilniuje. Lietuvoj randama apie 
500 paminklų, turinčių “respubli
kinės reikšmės”.

Kaimo Mokytojų seminarijai 
trūksta mokinių

Kaune, Gorkio 59, veikianti 
Kąūno Mokytojų seminarija ieš
ko mokiųjų ketvirtajam kursui, 
kuris kitaip ^negalės veikti. Taip 
pat daug laisvų'vietų esąll, JII 
kursuose. Esąs naujas erdvus 
bendrabutis, siūlomos visos ge
riausios darbo ir poilsio sąlygos.

m

Kaip leidžiama aiškinti 
Napoleono pralaimėjimą

Rusų bolševikų laikraštis “Bob 
ševik” smarkiai užsipuolė sov. 
istoriką Tarlę už jo knygą apie 
Napoleoną ir nurodė, kaip gali-

jimus Rusijoje. Tarlė būtent aiš
kino, kad Napoleoną sužlugdė di
deli rusų plotai ir “išdegintos že
mės taktika”. “Bolševik” dėsto, 
jog toks aiškinimas yra “buržua
zinis”: g tikro reikią taip aiškin
ti, kad “Napoleono agresija bu
vo sugniuždyta herojgkos rusų 
liaudies ir marš. Kūtūzovo ko
vos”.
• Rugpjūčio 10 d. prasidėjo 

Vilniuje knygų platinimo mė-

• Jaunas dailininkės L Na-

pasiųstos j “Lenino Kelta”

dą į grakščią eiseną. ’ ’ jos A. P&uk
Su aušra, Patricijaus gimtoje lūšnoje įsižiebė šermenų žvakės., kompoziciją”.
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Parduodant ar perkant namą
1 mielai Jums patarnausiu!

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas i 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt

J

Jūsų patarnavimui

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite teL KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

1. $16.000 Indian Rd. Howard 
Park. 9 kambarių atskiras 
su garažu namas. Įmokėti 

i $7000. •
_ ę -K-s, . - M-

I j. 15.500 College & Dover- 
court. 11 kambarių dviejų" 
butų mūrinis atskiras .na
mas su labai dideliu kiemu 
ir privačiu įvažiavimu į ga- 

į ražą. Patartina atkreipti 
dėmesį į šį pigų pirkimą. 
Įmokėti $7000.

3. $10.500 Bathurst Davenport 
6 kambarių mūrinis namas. 
Įmokėti $3000.

4. $8.500 Dundas &' Runemi- 
de 6 kambarių mūrinis na
mas su garažu. Įmokėti tik

' $2500.

ma $1.05. Žodžiu, darbas kasykli- 
nio pobūdžio ir sunkokas, be to, 
pigiai apmokamas, dėlto ir norin
čių j| dirbti neperdaugiausiai at
siranda. Sk. St.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju visiems 

prisidėjusiems prie a.a. mano 
motinos laidotuvių. Dėkoju kle
bonui kun. Dr. Tadarauskui už 
malonų patarnavimą, taip pat ir 
visiems mūsų tautiečiams, kurie 
prisidėjo prie laidotuvių ir su
teikė paskutinį patarnavimą.

' Pranas Stankevičius.

ir

TI M IA REAL ESTATE
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossington Avė.)

TILLSONBURG, Ont.
Spalio 14 d. Tillsonburge pa

krikštyta ponų Rušinskų dukry
tė Gražina Birutė Stanislava 9 
metų amžiaus. Didelis būrys 

* žmonių dalyvavo krikšto apeigo
se bažnyčioje. Krikšto sakramen
tą suteikė kun. V. Rudzinskas. 
Krikšto tėvais buvo p. Jonas 

-Liutkus ir p. Liudvika Buzienė.
Vėliau Įvyko didelė puota pp. 

Rušinskų ūky. Svečių tarpe ma
tėsi pp. Stradomskiai, Gurkliai, 
Šimaičiai, Statkai, Mikėnai, Mei
liai, Vilkai, Rekščiai ir Mačiai 
— apie 70 dalyvių. Pareikšta 
daug gražių linkėjimų naujai ka
talikei ir tėvams už taip šaunias 
vaišes.

ir savo vaikeliams daug nelau
kiant" suteikti Kristaus šviesą — 
krikštą. .

Linkėtina visiems lietuviams 
pasekti pp. Rušinskų pavyzdžiu , . ... - - • -V K.

Dėmesio 
Mokykloms!

Naujiesiems mokslo metams 
“Žiburių” Spaudos Bendrovė iš
leido klasės žurnalą, specialiai 
pritaikytą šeštadienio lituanisti
kos mokykloms. Žurnale yra šie 
skyriai: pamokų lentelė, mokinių 
registracija, praleistų pamokų ir 
elgesio pažymėjimai, mokymosi 
pažangumo pažymėjimai, kasdie
ninių pamokų registracija ir pa
stabos. Žurnalo kaina $1.09. Už
sakyti “Žiburių” Sp. Bendrovėje, 
941 Dundas St. W., Toronto, Ont 
Canada. Kanadoje siunčiama 
paštu apdėtu mokesčiu.

Kristaus Karaliaus šventė
Spalio 28 d., 5 vai. p.p. “Daina

vos” salėje — 469 Bay St N. — 
Hamiltono ateitininkai ruošia 
Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimą. Maloniai kviečiami visi 
gausiai dalyvauti.

Visuotinas susirinkimas
Kanados Lietuvių Bendruome

nės, Hamiltono Apylinkės Val
dyba skelbia visų Hamiltono lie
tuvių žiniai, kad 1951 metų lap
kričio 4 d. 5 vai. p.p. “Dainavos” 
salėje — 469 Bay St. N. Hamilto
ne, šaukiamas visuotinis metinis 
Hamiltono Apylinkės gyventojų 
susirinkimas šia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko 

sekretoriaus rinkimai.
3. Praėjusio visuotinio narių 

susirinkimo protokolo skaitymas.
4. Apylinkės Valdybos pirmi

ninko pranešimas dėl atliktų 
Valdybos darbų..

5. Kontrolės Komisijos prane
šimas. '

6. Tautos Fondo Atstovybės
pranešimas. •-

7. Apylinkės Valdybos ir Kon
trolės Komisijos rinkimai.

8. Klausimai ir sumanymai.
Kviečiamu laiku nesusirinkus 

pakankamam dalyvių skaičiui, 
po valandos, t.y. 6 vai. p.p., toje 
pat vietoje įvyksta antras susi
rinkimas, kuris laikomas teisėtu 
bet kuriam dalyvių skaičiui at
silankius (KLLB Statuto 9 str.).

Apylinkės Valdyba maloniai 
kviečia tautiečius skaitlingai ir 
visiems dalyvauti metiniame or
ganizacijos susirinkime, kuria
me bus tariami svarbūs mūsų or
ganizacijos reikalai.

Apylinkes Valdyba.
— Sunkiai serga p. Naikaus- 

kienė. Ligonė gydosi šv. Juozapo 
ligoninėje. . •

— Spalio 5 d. mirė VI. Stanke
vičienė, sulaukus 83 metų.

— Atėjus rudeniui ir čia pa
sunkėjo su darbo gavimu. Pa
daugėjo ir lietuvių bedarbių 
skaičius. Šiek tiek lengviau gau
ti darbo pas statybos, rangovus, 
kurie kalne vykdo kanalizacijos 
vedimo darbus. Dirbama iki 60 
pėdų po žeme. Į valandą moka-

Vancouver, B.C.
Šiais metais mirtis išplėšė iš 

gyvųjų tarpo 6 lietuvius, penkis 
iš senųjų ateivių ir vieną ką tik 
gimusį. Nežiūrint to, kolonija 
nesumažėjo, nes paskutiniu laiku 
atvyko keletas iš Toronto, vie
nas iš Švedijos ir kitų Kanados 
vietų, viso 7 asmenys. Prie to 
gandras gausiai apdovanojo pir
magimiais: Z. J. Klimavičiams 
dukterį Aldoną, E. V. Barisams 
sūnų Vaidutį Aloyzą, o taip pat 
E. A. Draskevičiams ir O. P. Pą- 
dvolskiams po sūnų. Naujuosius 
tėvus kolonija -sveikina ir linki 
įpėdinius išauginti gerais lietu
viais. Vancouverietis.

Ieškomi 
paveldėtojai

Sąryšy su palikimo byla Lietu
vos Generalinis Konsulas ieško 
sekančių asmenų:

1. Stanislava Norvaišaitė-Tu- 
zinienė.

2. Zigmas Norvaišas, 1940 m. 
tarnavęs puskarininkiu 8 p.p. 3 
kp. Šiauliuose.

3. Julius Tuzinas (Zigmo bro
lis), dabar turėtų būti 21 m. amž. 
1921 m. rudenį Stanislava Nor
vaišaitė gyveno Gelučių dvare, 
apie Kelmės m., vėliau, kaip Tu- 
zinienė, Medindryžio vienk., Ba
zilionų pėt., Šiaulių aps.

4. Juozas Norvaišas ir jo se
suo Elena, Raseinių aps., apie 
Kelmės miest.

5. Apolinaras Norvaišas, gyve
nęs bene Šlapgariuose.

Jie patys arba apie juos žinan
tieji prašomi kuo skubiausiai at
siliepti::
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd St.
, New York 24, N.Y. s
Ta pačia proga dar kartą pri

mename visiems naujai atvyku
sioms užsiregistruoti Generali
niam Konsulate paduodant apie 
save žinias. Nesiregistravimas 
apsunkina mūsų darbą tiek pali
kimo bylų atvejuose, tiek ir pa
ieškojimuose.

Generalinis Konsulas.

SUDBURY, Ont.

SPORTO ŽINIOS

Jau laikas pagalvoti apie 
Kalėdų dovanas

didžiausią pasirinkimą Europos rankdarbių specialistų 
dovanų: gražių odos išdirbinių lietuviškais motyvais, 

austų ir siūtų prekių, medžio raižinių, keramikos ir tt. Gimimo 
_ dienoms, konfirmacijoms, vestuvėms ir kt.

REIKALAUKITE mūsų naujai išleidžiamo prekių katalogo. 
Mes taip pat turime: Lietuviškų plokštelių, įgrotų Europoje ir 
Amerikoje 78 RPM, taip pat turime daug EUROPOS KLASIKI
NIŲ ir populiarių plokštelių, ypatingai įgrotų Vokietijoje, Aus
trijoje ir Šveicarijoje. Taip pat turime ilgo grojimo (Long play
ing) — 33% ir 45 RPM plokštelių. Turime daug radio ir nešioja
mų patefonų. ------- -- ------ Aplankykite mūsų krautuvę, kuri
atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro .

609 YONGE STR;' ART HANDICRAFTS Telefonas 
TORONTO, ONT. WALTER KOPPEL PR. 4596

LUMA 
fote studija

Šeštadienio mokykla
Sudburio Tumo-Vaižganto šeš

tadienio mokykla pradėjo darbą 
spalio 6 d. Mokytojauja G. Lum- 
bienė, vedėja, ir kun. A. Sabas. 
Pirmąją dieną susirinko YJ moki
nių, bet užsiregistravusių yra 19. 
Tikimasi, kad mokinių skaičius 
dar padidės.

Spalio 7 d., sekmadienį, buvo 
pamaldos, pritaikytos mokslo 
metų pradžiąj, Mokiniai dalyva
vo organizuotai jiems rezervuo
tose vitose.’

Spalio 14 d., sekmadienį, Kris
taus Karaliaus bažnyčios salėje, 
tuoj po lietuviškų pamaldų, įvy
ko mokyklos tėvų susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė tėvų komi
teto pirmininkas A. Jasiūnas. Bu
vo priimta naujiems mokslo me
tams sąmata ir nutarta suruošti 
vaikų eglutę Kalėdoms ir šiaip 
daugiau parengimų, kad visuo
menė turėtų kur praleisti jau
kiau laiką, ir kad mokytojai gau
tų daugiau honoraro. Tėvai įsipa-

reigojo, kaip ir pereitais metais, 
mokėti po $1.50 mėnesiui nuo 
šeimos ir tuo apmokėti patalpų 
nuomą.

Į naująjį tėvų komitetą išrink
ti: A. Jasiūnas, pirmininkas, S. 
Gudaitienė, sekretorius, ir Z. La- 
buckas, iždininkas. Į revizijos ko
misiją; J. Kručas, V. Beniušis ir 
S. Poderienė.

— Pereitas mokyklos vakaras 
davė gryno pelno $203,71.

— Staliai gali gauti lengvai 
darbo prie statybos. Pradinis at
lyginimas $1.50-1.58. Statybinin
kai dirba 44 vai. savaitėje. Į ka
syklas tuo tarpu nepriimama, sa
ko priimsią po 4^6 savaičių.
‘ —? Šimkai nusipirko namus.

— Mikštai pakrikštijo savo sū
nų Petro vardu. .

— Povilaičiai susilaukė sū
naus.

—- Petrovai Jieško įsūnio. Pa
geidautinas lietuviukas.

Sudburiškis.

Pirmasis įvykis Š. Amerikos 
kontinente V

Praslinko jau dešimt metų, kai 
lietuviai nebegali plačiau pasi
reikšti kultūriniame gyvenime. 
Tėvynėje viskas užgniaužta, o iš
eivijoje esarpe dar gana* silpni 
didesnio masto kultūriniam su
brendimui pademonstruoti. Kiek 
galimumai leido darėme, kas bu
vo įmanoma, tiksliau sakant, daž
niau reiškėsi pavieniai asmenys, 
iškeldami savo sugebėjimus ir 
populiarindami Lietuvos vardą.

Nors lietuvių išeivių visuome
nė, net atsakingieji asmenys, 
gan skeptiškai žiūri į lietuvių 
sportinį gyvenimą ir jo pasireiš
kimus, tačiau tai yra baras, lie
tuvių kultūrinio gyvenimo, ku
ris, tenka pripažinti,, labiausiai 
išpopuliarino Lietuvos vardą šia
me krašte.

Ateinantį šeštadienį Toronto 
Sp. klubas “Vytis” suorganiza
vo pirmąją platesnio masto lie
tuvių sporto šventę — olimpiadą. 
Ji tęsis 2 dienas: spalio 27 d., šeš
tadienį ir 28 d., sekmadienį. Joje 
dalyvauja Amerikos šie sporto 
klubai: Čikagos “Perkūnas” ir 
“Ateitis”, Cleveland© “Žaibas”; 
Hamiltono “Kovas”, Montrealio 
sp. klubas ir rengėjas “Vytis”. Be 
to, atvyksta Čikagos šachmati
ninkai, kurie susitiks su “Vyčiu”. 
Kaip žinome, šių dviejų koman
dų sudėtyje dalyvauja mūsų tau
tos išeivijoje patys geriausi ats
tovai: Kanados šachmatų meiste
ris p. Povilas Vaitonis ir Čikagos 
miesto meisteris p. Povilas Taut- 
vaiša. ,

Tokiu būdu šis lietuvių visuo
menės sportinis pasireiškimas — 
sąskrydis yra pirmas žingsnis 
platesniam kūno kultūros pasi
reiškimui, lietuvių visuomenės

glaudesniam suartinimui, vieny
bės ir mūsų tautos idealų įpras
minimui.

Į šį Sp. klubo “Vytis” pirmąjį 
žingsnį — organizavimą tokio 
masto sporto šventės — lietuvių 
visuomenė turėtų atkreipti dė
mesį ir labiau įvertinti, ne kaip ■ 
paprastą kurios nors organizaci
jos reikalą, bet kaip visos kovo
jančios lietuvių tautos gyvybinės 
reikšmės pasireiškimą, jaunuo
menės ryžtą per sportą pasiruošti 
vieningam mūsų tautos idealui— 
žygiui laisvei atkovoti. Šios idė
jos lietuviai sportininkai nepa
mirš ir tokias iškilmes, tikiuosi, 
kitais metais bei kasmet, suruoš 
kiti klubai.

Lietuviai sportininkai ir Sp. 
klubas “Vytis” susilaukė šios pir
mosios olimpiados rengimo pro
ga daug simpatijos iš visuomenės 
gaila tik, kad šiai idėjai įgy
vendinti labiau prisidėjo pavie
niai asmenys, o ne organizacijos^ ■■ 
Tai mūsų politinių pakrikimų ir 
neorganizuotume pažymys. •«'

Esame dėkingi visiems sporto - 
populiarizuotoj ams: Dr. Kaziui • ' 
Alminui už paskirtą pereinamą- 
ją dovaną Š. Amerikos krepšinio 1 
nugalėtojams su įrašu: “Kilnūs ‘ 
siela, tvirti kūnu — tarnaukime • 
Lietuvai”, p. Vladui Bakūnui už • 
pereinamąją dovaną stalo teniso ■ 
nugalėtojams; p. B. Aušrotui už j 
vienkartinę dovaną moterų pa- ‘ 
vienio turnyro nugalėtojai — ; 
“Lietuvių Dienų” metinę prenu- ; 
meratą. . "X".

Tikiuosi, kad visuomenė, pa
remdama šią olimpiadą savo at
silankymu, aktyviai prisidės prie 
mūsų visų troškimo — išgarsinti 
vardą mūsų Lietuvos.

LONDON, Ont.
K. Lukošius.

Prie Glencoe, Ont., ant Wind- Birutė. Pamaldas atliko ir pa-'J
sor plento spalio 13 d. po pietų 
automašinos nelaimėje žuvo jau-

mokslą pasakė ant kapų kun. V. *
Rudzinskas. *

984 DUNDAS ST. W.
TORONTO

Telef. ME. 8967

KCN1TAKTCRIUS
JON. GREIČIŪNAS

Parduodame:
231 nauju ir vartotų vyr. ga
bardino paltų — įvairių rūšių 
kaina nuo $I0 iki M0 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už $10.

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

—**—7- ~ - -- - - j 
Pašaliname
pleiskanas
ir sulaikome krentančius 

plaukus.
Pasisekimas garantuotas.

Atidaryta vakarais
LYDIA LAWTON

636 COLLEGE ST.
Tel. ME. 3060.

; (prie Health Bread Bakery) ,

KEPAME
juodą ir baltą ruginę duoną.

Taip pat priimame užsakymus 
sviesto tortams ir kt. 

pyragaičiams.

ESTO BAKERY
1017 Pape Avė., Toronto, Ont.

Telef. GL. 2607 
vakarais LL. 6173. 

Savininkas S. Krabi.

na moteris Ona Gurčinienė 32 m., 
duktė Bronė 4 metų guli abiem 
sulaužytom rankom Viktorija li
goninėje. Tikimasi pagis. Šofe
ris Jonas Ulinskas liko gyvas ir 
mažai nukentėjo.

Ona Gurčinienė buvo pašarvo
ta laidotuvių namuose 412 Kings 
gatvė Londone. Vakarais buvo 
kalbamas rožančius ir kt. maldos. 
Spalio 17 d. 9 vai. Šv. Petro ka
tedroje atlaikytos gedulingos šv. 
Mišios. Laidotuvėse dalyvavo 
daug giminių, draugų, pažįstamų 
iš Montrealio, Toronto, Tillson- 
burgo, Delhi, Rodney ir Mount
bridge apie 200 asmenų. Daug 
vainikų uždėta ant velionės ka
po. Liko vyras Aleksas, sūnūs Jo
nas ir Aleksas, dukterys Lilija ir

A.a. Ona Gurčinienė Kanadon • 
atvyko 1938 m. Gyveno moteris- ; 
tėję 13 mętų. Buvo linksma, jud- 
ri, draugiška, malonaus" ir pa- ; 
trauklaus būdo. Daug senųjų ir - 
naujųjų lietuvių lankydavosi jų—' 
ūkyje prie Glencoe. Visi rado/j 
malonų priėmimą. ' »

Ilsėkis brangi ir mylima Onute ’ 
Viešpatyje, taria nuliūdę vyras, 
vaikai, giminės ir bičiuliai. , *

♦

D. HOLOTA REAL ESTATE. ' 
Pirkimo — pardavimo ; į 

tarpininkas
496 Queen St. W. *

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

Lietuviškoje rūbų krautuvėje 

“BELLWOODS DRY GOODS” 
921 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

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

dideli bei maži'darbai

91 Hillcrest Drive, Toronto - ME. 7651

■ Ž
j HIGH PARK CHIMNEY SERVICE
L Valome, statome naujus ir taisome senus kaminus ir tvarkome
i gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining).
į v - • ; K. D A R G I S • .
[ 54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

||,Į|IR —m Iii

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St W. Toronto 

(prie Gladstone)

MANNING CARTAGE .
& MOVERS

184 Manning Ave.
Tel. WA—0791

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

kai, rusiškai ir lenkiškai
AR APDRAUDEI VISKĄ KĄ TURI?
Visais apdraudimo reikalais kreipkitės į:

Y. ONYSCHUK
: INSURANCE & REAL ESTATE 

Susikalbu įvairiomis kalbomis.
Perku ir parduodu, keičiu įvairias nuosavybes

1165 Dundas St W. Toronto. Norint skambinkit KE 5944.

GIBSON ŠALDYTUVAI MES TURIME krosnių, 
skalbimo mašinų, radio ir ki

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

dame specialius 
VAIKŲ VEŽIMĖLIUS 

už $6.50 ir daugiau.
Miegamojo kambario komp
lektas 5-kių gabalų už $119.50

ŠALDYTUVAI už $325 
ir daugiau. 

Taisome radio ir elektr. 
reikmenis.

CKCTELL
ELECTRIC

214 OSSINGTON AVĖ. 
TORONTO 

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

Jūs pirksite visuomet geros kokybės vyrų, moterų ir vaikų 
apatinius ir viršutinius rūbus. Geriausios firmos “Forsyth” 

vyr. viršutinius baltinius.
Gaminame krikšto sukneles ir priimame kitus spec, užsakymus.

Vestuviniai vyr. baltiniai. Moteriškos suknelės ir kostiumai, 
taip pat vyr. kostiumai duodami išsimokė j imui.

J. Jurkšaitis, savininkas.

■ ................—----------------Į J

Lietuvių Baldų Krautuvė : M
“MOHAWK FURNITURE” •

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

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

Lietuviams 10% nuolaida
*r i «

. Krautuvė atidaryta iki 9 vai. vakaro. . ,,, J
_________________________ . ................................. ....................................................................................... • 

" ....... ........... . ' .................’........ 1 ......................................................... " ....................

Geriausias dovanų pasirinkimas 
naujai atidarytoje liet parduotuvėje 

“THE TIMES”
CIGAR AND GIFT STORE

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

iki 10 vai. vak.
Sav. J. Beržinskas.

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
<, Kalbu slavų kalbomis. 
Room ?04, 221 Victoria St 

office telef. PL 1753, 
Rds. tel. LY 5797

“EUROPA” FOTO STUDIO 
TeL WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies
gg=38=a=egaB= .. ■=»

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

St Catherines ir Toronto rajonuose?
• Kalbame visokiomis kalbomis.

Kreiptis 'A. DAGELIS, Telef. 94684 arba 5-1509 
reprezentuoja Kenneth J. Coope, Real Estate Broker 

and General Insurance.
707 Barton St E. Hamilton, Ont Telef. 94684 arba 5-1509.

Lietuvis elektrikas -
— TORONTE —

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

ros darbus, atlieku pigiau ir greitai.

Vytautas Juškevičius
Skambinti vakarais tarp 7 ir 9 vaL teL LO 3517

TEL.

24 
valandas

THE TWO LITTLE 
JEWELLERS

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

menių ir sieninių laikrodžių.
Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga

lite mokėti genais arba duodame 
išsimokė j imui. Kalbame ukrainiškai.
Užeikite į
558 QUEEN ST. WEST, TORONTO 

TeL E M4-0047
MSflKBSSSSS
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. - REAL ESTATE
Tmtta St. W. fpirmas sustojimas į vakarus nuo Dundas) 
■ Didelis pasirinkimas namų lietuvių mėgiamuose .»?• 

• distriktuose su neaukštais {mokėjimais grynais,

i ’ A 4 U J i/ t į Įtt:

< ...
Genialu

Svečiuose kartą grupė ameri

Mūsų firmoje dirbąs
trr > V, MEILUS .

mielai Tamstoms patais bei patarnaus kreipiantis 
* asmeniškai ar telefonu OL. 2354.

Televizija padėjo
Bąltimprės gatvėje pasimetė į 

svečius pas tetą atvykęs 7 metų 
teipiukas. Paimtas policijos glo- 
3on, ji? negalėjo pasakyti nei te- 
X>s pavardės nei adreso. Bet jis 
prięiminė, kacį teta turi televizi
jos aparatą ir, turbūt, pažintų, 
ięį policija jį parodytų. Taip ir 
įvyko. Policija jį pademonstravo 

poros minučių teta jau pa- 
skąihbino telefonu, kad atvyks- 
^aptį jo atsiimti.

Cigarečių dėžučių kolekcija .
Egipto karalius Parūkąs ren- 

sa •4usčiąs cigarečių dėžutes ir 
ių -jau turįs 30.000, nuo 1880 iki 
19^0 m. Iš vieno anglo jis nupir- 
co. tokių dėžučių 6.000, sumokėda 
nąg; $4.000.

V*

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas 

^Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Dr. Chas. OKUN
ori..
„. DANTISTAS
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave.)
Priįma vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

DANTISTAS
A. GORCHYNSKI 
^BJL, D.D.S.

312 Bathurst St

-Telef. EM 3-6373 Toronto
■ J -111-1-1 ' ........... - • 1

Dr. WILUAM J. ZINCHESIN
B*A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų

< $86 Bathurst St. Toronto
į Tel. WA 1344
t

ž, ,,——-Į Į,------- --------------------------------
f \ '* ' r : .

’ DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA a

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

{ 386 Bathurst St. Toronto 
I TeL EL 6515 
į».-|. J .. H lllll , Į . m. '

r AKIŲ SPECIALISTAS
:• M.STĘFANUK

(optometrist)
■ •Patikrina akis ir pritaiko
i akinius, jei reikalinga

• /Bathurst Medical Building
312 Bathurst Telef, EM 3-6373

■4—I I. ■ ..n.m i;
R'lĮUU. l- JI. J .1 . I.I.; .1.-11-—!. — 

t BR. BUKOWSKA, R.O. 
' AKIŲ SPECIALISTĖ

Tjkrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems u* vaikams. 
Ptjėmimo valandos: kasdięn 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadien. pagal susitarimą/

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

Tel. LYndhurst 0052

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.

akių 
Ištiria akių ner- 

kurie dažnai sukelia gal- 
vds skaudėjimą ir nervingumą 

1 Kalba slavų kalbomis
476 College St W. Toronto 

J TeL RA 3924

Perilgu laukti
Į planetariumą užeina lanky 

tojas. Vedėjas profesorius, prie 
parodydamas stebimą žvaigždę 
ėiškina: < • ■

-L- Šviesa nuo žvaigždės, kuri 
tamstai parodysiu, iki mūsų že 
mės ateina tik per 6 Vai.

Lankytojas susirūpinęs išsi 
traukia laikrodį, pasižiūri ir vai 
žydamasis pastebi:

— Deja, Pone Profesoriau 
taip ilgai aš negaliu laukti.

Civiliškai , .
Portugalų kolonijoje centrinė

je Afrikoje buvo suimtas karei
vis pasirodęs gatvėje visiškai 
nuogas. Jo byla buvo persiųsta

komu- 
kad žiūro-

esą išrasti ruso. i kariniam teismui, kuris jį įštei- 
dalykas žiūronai, sino. Mat, kareivis, pasirodė, bu- 

-s- pastebi kitas. — Nereikia čia vo gavęs viršininkų leidimą atos- 
kažkokio genijaus. Bet tikrai ge-' togų metu pasirodyti civiliškai, 
niališka, kad rusai sugebėjo taip O centrinėje Afrikoje civiliai —

Vienas pasakoja skaitęs 
nistiškame laikrašty, ka< 
nai išlik rujų esą išrasti r

'I-.J 1 ■l'W"Y«ii 11!- . I I

Originalūs lietuviai
The Muskegon Chronicle” įsi

dėjo 2 nuotraukas lietuvių Juo
zo ir Marijos Gėrybų namo, į ku
rį panašaus, kaip pažymi laikraš
tis, “niekas neturi pasaulyje”. 
Prieš kiek laiko Gėrybąi kilo 
mintis, “pastatyti tai, ko dar nie
kas nėra matęs”, • ............... ...
rė” namą iš įvairių kraštų akme
nų. Tai tikras “retenybių rinkėjų 
rojus”. Tarp jų rasime akmenų 
iš Kalifornijos rūdos kasyklų, 
auksinių smiltainių ir kt. rūšių 
gabalų, f ©solinių formacijų, įvai
riausių, kokių tik begalima rasti. 
Europos ir Amerikos uolienų at-1 
laužų. Virtuvės langąs yra pada
rytas iš Italijos, Prancūzijos, 
Tennesy ir Misūri marmuro. Ki
tur — iš akmenų sulipdyta jau
nos mergaitės statula ir tt. Ame
rikiečiai stebisi Gėrybos origina
lumu ir giria jo tos rūšies ryžtin
gumą.

Paieškojimai
Bedarbis Gilbertas, 1949 me

tais iš Vokietijos Cuxhafen uos
to išplaukęs į Kanadą, ieškomas 
sesers Onos Grigolaitienės, (24b) kartus pakeičiau kaspiną, vieną 
Ęutin, Rettberg-Kaserne, Block kartą buvau davęs išversti, o va- 
“D” — 56-55. Germany. Į kar vakare kavinėje sukeičiau:

ilgai tą nuslėpę
Niekad nematė

Gatvės kampe sėdi aklas elge
ta. Policininkas įtaria, kad tai 
vienas senai policijos ieškomas 
apgavikas ir priėjęs užkalbina.

— Tamsta klysti, — sako elge
ta. — Tamstos savo gyvenime aš 

— ir jis “sukū- ’ dar nesu niekad matęs.
Pakęitė ir vardą

Restorane sepyvas ponas su
stabdo praeinantį kitą lankytoją 
ir džiaugsmingai sušunka:

— Kaip senai besimatėm, po
nas Petrėnai! Džiaugiuosi! Bet 
kaip jūs pasikeitėt — suplonėjo
te ir net sumažėjot...

— Labai atsiprašau, čia, ma
tyt, klaida. Aš ne Petrėnas, bet 
Jonėnas.

— O, — nustebo pirmasis. — 
Jūs net ir vardą pakeitėt...

Nauja skrybėlė
— Oho, Kaziuk, tavo skrybėlė 

nauja! Sveikinu!
— Niekai, — sumurma šis. — 

Kaip tik labai sena. Ją pirkau 
prieš 20 metų. Per tą laiką ją jau 
4 kartus buvau davęs išvalyti, du

negrai vaikšto nuogi
Jei nesustojo — aš neįlipau

Mažoje provincijos stotelėje 
Londono universiteto profesorius 
laukia traukinio. Pravažiuojąs 
greitasis traukinys, pripuolamai 
sustojo ir nudžiūvęs profesorius 
jau buvo belipąs į vagoną, kai 
stoties budėtojas šukteli jam:

— Jūs negalite šiuotraukiniu 
važiuoti — jis čia nesustoja!

.— Gerai, jei šis traukinys čia 
nesustojo, tai aš į jį ir neįlipau. 
— atsiliepė profesorius jau iš va
gono.

Gerai nebaigs
Vokietijos rytų zonoš' kalinių 

darbovietėje sargas praneša:
— Rytoj, sulauksim valstybės 

prezidentą Wilhelm Pieck.
— Matot, ar nesakiau, kad jis 

gerai nebaigs, — pastebi drau
gams vienas kalinys.

— o —
Ji: — Prisipažįstu, kad buvau 

neteisi, bet jei tu mane myli, 
brangusis, atsiprašyk.

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

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

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

Patarnauja lietuviams jau 16-ka metų!!
xTurime pilnus.baldų komplektas, 

įvairiems kambariams. Skambin
kit mums, mes savo auto paimsime 
ir atvesime krautuvė® VELTUI.

Šis kuponas vertas $10.00
jei pirksite prekių už $100.00.

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

i r n —i ■mii.n.iw -i !■■■■■ ... ■ i ■ ■■—.

PARKWAY 
BAKERS

Specialūs gimimo 
dienos ir vestuvių 

tortai.
290 Queen Street West 

Telef. EM. 3-7676

HNATYSHYN

paruošia vaistus pagal Kana
dos ir Europos receptus.

Greitas pristatymas.
312 Bathurst St. Tel. WA 4956

Toronto, Ont.

x SHIFF’S
VALYMAS —

PROSAVIMAS —
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Be jėgų neatsilaįkjtsi
Storokas ponas vis pasakodavo 

savo draugams kaip laikytis die
tos ir nęnutukti. Kartą restora
ne vienas jo draugų užtinka jį 
valgant poros svarų kepsnį.

— Na, na, aš maniau, kad jūs 
laikotės dietos.

— Visai teisingai, — aš laikau
si. Sis kepsnys’ tik priduoda man 
jėgų laikytis jos.

Įsikalė į galvą
Prancūzų gydytojas Cone mė

gino pacientus gydyti visada 
įteigdamas, kad “jau geriau”.

Vieną dieną, atėjęs į. kliniką, 
jis klausia asistentę:

-r- O kaip su paciente?
— Blogiau, Pone Profesoriau.
— Taip negalima sakyti. Pa

cientė taip tik įsikala sau į galvą.
Sekantį rytą, užklausta to pa

ties, asistentė atsakė:
— Pacientė įsikalė sau, kad 

jau mirus. /

YORK PAOKING CO. LTD- |
104-106 Trowell Ave., TeL: JU. 2794, JU. 5197. Toronto 9, Ont j 
Mes gaminame geriausios I
kokybės produktus: |

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras. I
Rinkos kainomis. Į

Priimami užsakymai vestuvėms, I
piknikams, pokyliams.

prityrusi siuvėja
siuva vestuvines ir šiaip įvairias 
sukneles, naujausiomis madomis.

, Papigintomis kainomis. ? - - Kreiptis, po; 5 vai. vak.
340 SHAW STREET, TORONTO, ONT TEL.: LA. 2588

Dėmesio! Dėmesio!
PARDUODAME lovos baltinius, kilimus ir kitokias 
tekstilines prekes PAPIGINTOMIS KAINOMIS ;

1218 DUNDAS STREET W., TORONTO. TEL. LO. 9082 ’ -i * . 7 I

RUDEMf JEZONUI
• Koncertų programas, • Bilietus, • Vokus,
• Pakvietimus, > • Vizitines korteles, *. • Atsišaukimus
• Vestuvinius kvietimus, • • Įvairius blankus, • Ir kitus spaudos darbus

švariai ir greitai spausdina

Snaudės Bendrovė
941 DUNDAS ST? W, - - TORONTO, ONT. - - Tel. EM. 3-4265 

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

“TŽ” knygyne gauta naujų kny
gų. Knygynas atidarytas sekma

dieniais po pamaldų.

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

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

Lietuviška Baldų Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

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

■i >■ —ų.įjĮĮ .

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką

* Kalbu lenkiškai
M. MAIJNA —1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

»Wi
LIETUVIUI KIRPYKLA

867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave.) TORONTO 
Kerpame skubiai. Nesugaišite brangaus laiko.

'J •.;> -J". K g! !
L.PJW.ON H '

baldų pasirinkimas.' Minkšti baldai-^-parduodami ,nau|i 
atnaujinami seni. - Kalbame eupop. kalbomis

875 Queen St. W. Toronto. TeL PL 2010

’ Mąistingiausiąs, 
Lengvhiisiai virškinamas 
Pigiausias maistas,

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės 
ukrainiečių pieninės Toronte

ROGERS DAIRY
459 ROGERS RD. — — ■ Telefonas JU. 7193 -
B l-PWl URM—Illi—HJĮĮiĮl^^ĮĮMiyĮĮ.Į ĮI.BĮĮ.JĮ ^lį. 1

Mes perkame kur: Modem! lietuvišką
Vyriškų Rūbų Krautuvė
Paltai ir kostiumai parduodami gątąvi

T i ir pagal užsakymus. O taip pat visi kiti' 
apsirengimo reikmenys.■ NUOLAIDA LIETUVIAMS 10%

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

$18.00 iš karto.
DERBY MEN’S SHOP

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

jūsų plokštelėms naudokite naują
D E C C A patefoną ; ,,

3^ jų greičiu tik
DECCA 3-jų greičių nešiojamą r |

Radio-patefono kombinaciją tik -r- -
Išpildome užmiesčio užsakymus tik
ciklą (25 ar 60 cycle)
Visokių >rūšių radio taisymo specialistai

SNIDERMAN RADIO LTD.
Tel. ME, 6200.714 College St., Toronto, Ont.

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

psa> G. L U K E’S
4 & Electrical Appliance Ccu

I 797-799 Dundas St. W. :
- Toronto,

7- Tel. WA 9228 Tel.WA 9228

" Pardyo^ąpię ,
SKALBIAMAS MASINAS

DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI/

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

- — r . . L

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti,fabriko
- ' * V «, ■ f į . •' ■ii-’5“ ‘ - "i1'4* ‘ 1 f

.. .. MCffAI
Parduodame piano akordeonus H

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

MARGIS VAISTINĖ
4 JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.)
RECEPTAMS NAUJIEMS AR SENIEMS tik paskambink 

ar parašyk — mes pristatysime kuo greičiausiai.
TAIP PAT TURIME:: Trejos devynerios, foto reikmenų, 

mažų vaikų valgių, kosmetikos, vitaminų ir tt
' N <, - * •* w

TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 ■* ’ 9 a.m. — 9 p.m.

111

LIETUVIŠKAI ULBAS KJILUUMK4S
j"* ' - * k ’ 4 i

Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai 
Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui 

BERGMAN FOR CO TORONTO
197 Spadina Avė. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509 

"------------—------- imu nu

if Wi>!» i1 ■' "■ 1 1 111 ■■ .*< ■" 1 - 11 ■■■ "
Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

StINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vaL vakaro.
i i _ U i ' . ■ !.! .. II.... ....... ................ .

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
' ; i Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų:
Dirbame pagal užsakymus baldų — chesterfield ir. studio *-■ 

komplektus ir parduodame kilimus.

Pirmos eilės lenkiška rankinė ■ Telefonas EM 3-0360 j
SKALBYKLĄ — WOODBINE HAND LAUNDRY 

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

205 Euclid Ave. (prie Dundas St), Toronto, Ont
■ ...... .. . .... . ........ . I ....     " 1 1 1 «J ■ ................... .

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

THE VICTORY FWRIST
Vestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei > vazonai
Sav. Ą. MFRKER » 576 QUEEN ST» W, TORONTO

i|U . LIJt.iiJl .. "kt") 'i'1;.?"

Užsi>akykite audit
krosnys ir tt Savininkas W. WILSON ' ?

Telefonas RI 4411 . 143 Hamilton St, Toronto ,
- ....... -11--------------------------------- i



TORONTO, Ont.
Kristaus Karaliaus šventė

Katalikų Bažnyčia švenčia Kris
taus Karatams šventu. Tą dieną' 
yra lajJ^pc^ iškihjiingoą paroal-

aukojimas Kristui, kaip visos 
(kūrinijos Valdovui.
! ; i pMokinitrišpažintis *
į Kristaus k Karaliaus, šventės 
proga, ■- - lituanistinės mokyklos 
mokinių išpažintis įvyks ateinan
tį šeštadienį, spalio 27 d., tuojaus 
po pamokų. GG Tėvų žiniai pra
nešama, kad tą šeštadienį moki
niai į namus sugrįš kokiu pusva
landžiu vėliau.

Susirinkimas — arbatėlė
■: Sekmadienį, spalio 28 d., 5 vai. 
p.p; parapijos salėje įvyksta To- 
tonto Vyr. At-kų kuopos susi-

kaip visada stebino savo didžiu 
minčių lengvąja išraiška, akto
rius Henrikas Kačinskas žavęjo 
pagaunačiom deklamacijom ir 
skaitymais, o atsigavimo momen- ...... . .13 tikė humoristas AnUnas ‘ (ve^ms"“lselta1, vlSkl 
Gustaitis.

Tik gaila, kad tuo pačiu metu 
vyko dar du parengimai, tad1 
publikos buvo permaža, vos apie 
pustrečio šimto. Daug kas, ir la
bai norėdamas, mūsų didžiųjų 
menininkų pasirodyme dalyvau
ti negalėjo, nes pareiga vertė ki
tur būti. Bent jau šitokias šven-

Pereitą šeštadienį didžiulėje 
Eaton auditorijojė įvyko vad. tri? ’ 
jų didžiųjų literatūros vakaras;1 i

seserteirbrolius
Kalėdų Šventės nebe ūž kairių.

Neriai prašomi aktyviai daly-

Vyr, At-kų Kuopos V-ba.
Nuoširdžiai dėkojame

Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos Toronto skyriui, “Tė
viškės Žiburių” leidimui paauko
jusiam šimtą dolerių, nuoširdžiai 
dėkojame.

K. Liet. Kat. Kultūros D-ja.
Padėka

Š.m. spalio mėnesio pirmą sek
madienį-Toronto Liet. R.K. baž
nyčioje buvo surinkta $185,86 au
kų naujos bažnyčios statymui.

Širdingai dėkojame mieliems 
aukotojams.

Bažn. SL Fondo V-ba.

išvengti. - • ’ ;
* *■ ’■ • * ’’ - - • - a

Bernardas Brazdžionis
,savo viešėjimą Toronte pralei
dęs kaip “TŽ” literatūrinės da
lies redaktoriaus svečias, sekma
dienį aplankė ir redakciją.

“Aušros” choro parenginias
Dvylika metų “Aušros” cho

ras, vadovaujamas p. Motiejūno 
ir pianisto p. Pociaus, buvo To
ronto lietuviškojo gyvenimo pa
žiba ir jo pajėgumo rodyklis. 
Prieš ketvertą metų jis sustojo 
veikęs, bet formaliai tebebuvo 
gyvas. Pabaigoje savo veiklos 
choras ypatingai pasižymėjo Ha
miltono 100 metų jubiliejaus 
šventės pasirodyme ir po to buvo! 
nufilmuotas užrašant taip pat 
keletą jo dainų. Kadangi dabar 

. ta filmą jau pagaminta, tai choro

burti. Kabėjo kebonas kun. Ažu- 
bais, Dr. A. Šapoka, kun. Pace- 
vičius, p. A. Rinkūnas, prof. Zub
rys, o baigiamąjį žodį tarė, vi- 

i siems padėkodamas, choro valdy
bos pirmininkas p. Samulevičius. 
Po to prasidėjo šokiai.

Šokių metu atvykus gen. kon
sului p. min. Gyliui su ponia, 
choro vedėjas p. Motiejūnas su- 
sikvietė choristus ir padainavo 
dar 3 dainas:

’ • - ( . ■ .j- . !

Vakaras buvo baigtas smagio-. 
je bičiuliškoje nuotaikoje., 
, Šia proga mes taip pat kvies
tame “Aušros” criorą ir visus Iviet reik." Vadovė Eridrijonienė. 
ankstyvesniųjų dienų visuomet • Šių mėtų* lapkričių 1 d. suei- 
nininkus veteranus šio gražaus .na 30 mętųjjuo Liet. Med. Sese- 
vakaro nelaikyti savo veikios rų S-goš įkųrimo. Ta proga, lap- 
baigiamuoju pasirodymu, betlkričo 4 d. įvyksta minėjimas, į 
vėl rasti būdų išjudinti ir burti kurį kviečiamos dalyvauti ir Ka- 
lietuviškąją visuomenę, daina Į nados liet seserys. Norinčios va- 
gaivinant jos, dvasią ir garsinant žiuoti, kreipiasi į A. Mačiuikie- 
lietuvišką vardą. Esam tikri, kad nę, 933 W. 34th Pl., Chicago 8, 
tai sveikins visi. III. USA.

Bažnyčios Statymo Fondo Val
dyba širdingai dėkoja Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gijos Toronto skyriui už pirmą 
taip gausią auką bažnyčios sta
tymui sumoje $371.35.

Kartu reiškiame džiaugsmą, 
kad mūsų darbe turime taip 
darbščių talkininkių.

Bažn. St. Fondo V-ba.
Medicinos seserų dėmesiui -:

Čikagoje: yrą atsikūrusi Liet 
Med. fSesęrų S-ga. Valdybon iš-, 
rinktos:, pifm. Ą. Mačinskienė, 
vicepihn. 'Mockienė, sekr. Mulo; 
kienė,kasininke M. Vaičiene ir

ųuo Lieti. Med. Sese-

Steigiamas vaikų darželis
Lietuvaitės kotrynietės seselės

artimoje ateityje žada įsteigti veteranai susirūpino ją įsigyti,“ 
vaikų darželį, kuriame darbo kad liktų lietuvių rankose kaip x 
dienomis būtų globojami lietu- j vertingas mūsų istorijos dokCh-: 
viai vaikai nuo 2 iki 5 m. amž. I men tas. Norint sukaupti tam lė- ’ 
Vaikų darželio įsteigimu norima šų, praeitą šeštadienį parapijos ! 
pasitarnauti lietuvėms moti- salėje buvo surengta vakarienė 
noms, dirbančioms įvairiose dar- su choro pasirodymu.
bovietėse, o kartu ugdyti tautinę Vakarienėn susirinko gausus • 
ir religinę dvasią lietuvių vai- būrys choro gerbėjų bei bičiulių •

Lapkričio 4 d., sekmadienį, &30 vai. vak.,
lenkų salėje, 62 Claremont St.,

muziko Br. Budriūno vadovaujamas 
DETROITO VYRŲ KVARTETAS, 
sėkmingai pasirodęs JAValstybėse,

Pirmą Kartą Koncertuoja "Toronte
Programoje lietuvių ir tarptautiniai kūriniai

Visa Toronto ir apylinkės lietuvių visuomenė maloniai kviečia-^ 
ma skaitlingai dalyvauti. Bilietus prašome įsigyti iš anKsto “Tul
pės” valgykloje ar sekmadieniais po pamaldų liet, parap. salėje.

Toronto Lietuvių Dramos Mėgėjų Grupė.
kūose. * i — daugiausia senosios mūsų kar-

Yaikų darželio reikalu tiksles- tos atstovų, bet netrūko ir nau
jųjų. Susirinko pilnutėlė salė — 
apie 200 žmonių, — o iš anksto 
nepasirūpinusiems kvietimais te
ko grįžti namo, apgailestaujant, 
kad prie stalų nebėra vietų.

Vadovavo vakarui p. Jokuby- 
nas. Visiems gerai pasistiprinus 
prie gausiais valgiais apkrautų 
stalų, choras, kurio iš per 50 bu
vusių narių susirinko 27, padai
navo 8 dainas: Artu žinai?—Va- 

jnagaičio; Berneli mūsų — Alek- 
!sio; Pasisėjau žalią rūtą — Nei
manto; Atėjo jau laikas, Šviesi 
skaisti ir Piauti linksma — ne- 
žin. autorių; Vilniaus rūtai — 
Šimkaus; Tu ir aš — Vanagaičio. 
Kiek vėliau pianistas p. Pocius 
dar paskambino keletą dalykėlių 
pianinu.

nės informacijos pas lietuvaites 
seselės — 1638 Bloor St. W, tel. 
OL. 5773 — arba Toronto lietu
vių klebonijoje. Darželis bus ati
darytas, kaii, susidarys atatinka
mas vaikų skaičius. <

A.a. Juozas Pilkauskas
Spalio 15 d. New Toronte mi

te ’senas lietuvis ateivis Juozas 
Pilkauskas. Velionis buvo itin 
aktyvus lietuviškosios spaudos 
platintojas, ir jos mylėtojas. Pa
laidotas Vilties Kalno kapinėse 
spalio 18 d.

Platesnį nekrologą apie velionį 
spausdinsime kitame “TŽ ’’nu
meryje.

A.a. Juozas Astrauskas
Spalio 17 d. vakare savo sesers

Hamiltono L.D.M. Teatras

PREMJERA

L. Fuldos 4-rių veiksmų komedija

bute po trumpos ligos mirė Juo- Susikaupė salė; klausydama 
zas Astrauskas, vos 35 metų am
žiaus, palikęs našlę žmoną ir po
ra mažų vaikučių. Į Kanadą ve- dainų, plaukiančių iš choro, ku- 
lionis su šeima atvyko vos prieš 
pora metų. Kurį laiką apsistojęs 
Toronto mieste ir kiek susitau
pęs, su kitu lietuviu įsigijo taba
ko ūkį. Gydytojo priežiūroje 
prieš keletą dienų velionis vyko

patriotinio šauksmo lietuviui ir 
vedžiojama po tėviškės laukus

rio dalyvių tarpe nemažas skai
čius jaunimo tėvų žemės nėra nei 
matę.

Kai choras, lydimas gausių 
plojimų pasišalino, o p. Jokuby- 
nas pasakė, kad tai jo atsisveiki- 

į Torontą sveikatos pasitikrinti.! nimo pasirodymas, kalbėtojai 
Čia atvykęs buvo perblokštas' reiškė padėką chorui už atlik- 
mirties. Mirties priežastis buvo 
piktoji anemija.

Velionis, po iškilmingų Re- 
ųuem pamaldų Toronto liet, baž
nyčioje, dalyvaujant labai daug 
lietuvių, buvo palaidotas Toronto 
Vilties Kalno kapinėse.

tąją misiją Toronto ir plačios 
apylinkės lietuviškajame gyve
nime, kviesdami, nelaikyti savo 
darbo baigtu, bet ir toiau judin
ti lietuviškąją visuomenę, kaupti 
ją į būrį, taip, kaip šiandien, 
ypač, kad naujiesiems vienetams

KINO “CENTRE” 772 w
Kasdien nuo 6 vaL vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį •—> šeštadienį, spalio 25-27 d.
1. 3 LITTLE WORDS — spalvota — Fred Astaire, Red Skelton
2. LOST TRIBE — Johny Weismueller

Pirmadienį — trečiadienį, spalio 29-31 d
1. TOKYO JOE — Humphrey Bogart, Florence Marley
2. SKIPPER SURPRISES HIS WIFE —

Robert Walker, Joan Leslie

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

“The Canada Life Assurance Company”,
' ’ ATSTOVAS TORONTE ir VERTĖJAS

AdClfas LAJCLINAS
Nurodomi patogiausi taupymo planai šeimos ir vaikų.

' . v ateičiai užtikrinti, apdraudžiama gyvybė. ■
J • * - - k “ JĮ J *

Atliekami vertėjo patarnavimai įstaigose, padaromi
•’ 1 'dokumentų patvirtinti vertimai. Duodamos anglų 

kalbos pamokos ir konversacijos
Kreiptis šiokiadieniais nuo 7 Vai. iki 8 vai. vakarais; išskyrus 
antradienius: 941 Dundas St W. (“Tėviškės Žiburių*patalpos), 
tek EM. 3-4265. Kitu metu: 43 Thome Cres., Toronto, tel. ME 8951

HLNTI LAI , QtiCi
i Montręaiio ' apylinkės lietuvių . 

aplankyti. Rįjbai šiuo metu tebūs ] 
užregistruojami, nes kolkas nė- j 

Ir-Vėl' susirinksime prie Kūčių ~ galutinai paeiskėję kokiu bū- , 
rtalo: šetatis, gimini, draugai 1“ >uoa Europ?“- 1
Bus praėję dar vieni skaudaus'atsk™P??™ 
laukimo metai. Prisiminkime fa- sP®ūdoje. ŠIUO metu tode O . 

pageidauja, kad būtų aukojami 
pinigai — juos galima greitai ir < 
lengvai pasiųsti reikalingiems 
jų DP stovyklose, Vokietijos ir 

i Austrijos vietovėse. Bus stengia
masi pasiekti kiek galima dau
giau ligonių, senelių, skurstančių

■ šeimų. Apie rinkliavos rezulta
tas ir pinigų paskyrimą LOKas 
paskelbs, lapkričio pabaigoje, 
Kanados lietuviškojoj spaudoj.

Prisiminkime savo brolius ir 
seseris nelaimėje.

Montrealio Apylinkės Lai
kinasis Organizac. Komit.

Šv. Onos Pašalpinės Dr-jos 
vakarienė

Spalio 29 dieną įvyksta Šv. 
Onos pašalpinės dr-jos metinė 
vakarienė, Šv. Kazimiero para
pijos salėje, 4 vai. po pietų. Bus 
įvairiausių skanių valgių ir gė
rimų — vertingos loterijos. Po 
vakarienės atsilankiusieji galės 
linksmai pasišokti. Įėjimas $1.50. 
Valdyba kviečia visus kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

— Lapkričio 3 d. Aušros Var
tų parapijos choras rengia puikią 
Vakarienę.

— Pereitą šeštadienį, YMCA 
salėje Park Ave., įvyko lietuvių- 
lątvių krepšinio rungtynės. Jas 
laimėjo lietuviai rezultatu 55-30.

— Apie rugsėjo 9 d. Montrea- 
lyje dingo lietuvaitė, kurios dar 
pakolkas nei policijai nei lietu
viams surasti nepasisekė. Dingi
mo priežastys spėliojamos.

Sukaktuvių šventė.
Aušros Vartų parapijos salė

je spalio 21 d. draugai suruošė 
“NL” red. J. Kardeliui ir jo žmo
nai operos solistei, trilypę sukak
ti: vedybų, operos dainavimo ir 
redaktoriavimo. Reiškia, kiekvie
nam po vieną, ir abiem vieną 
bendrą. Minė to jų atvyko per 250. 
Nuoširdžiausi linkėjimai teko E. 
Kardelienei. Be abejojimo, nuo
širdžiai sveikinta ir vedusių po- 

. ra., Rėdaktorinei sukakčiai, ta
čiau, stigo druskos.

Spauda liko vienintelė gera 
priemonė išblaškytus lietuvius 
jungti, jų sąmonę skaidrinti ir 
auklėti kovai už prarastą laisvę. “ bu”, klebonas kvietė parapijon 
Deja, jau per 10 metų “NL”. su- neskaityti šitokio laikraščio.
kaktį pajusta, kad kažkas serga: j — Šiais metais lapkričio 14 
visuomenė, ar laikraščio vado- yra numatomas lietuvių kuni, 
vybė. į vienybės suvažiavimas, kuris s

Šį vakarą daugelis pasigedo da įvykti Montrealyje. V.

b

laukimo metai. Prisiminkime ta-, 
da tuos, kurie negali būti su mu-' J 
mis kartu: tuos, kurių namai yrą, 
pačioj motinoj žemėj — kritusius 
kovoj, ir jų draugus, tebekovo- 
jančius su priešu iš savų pože
mio namų, — tuoš, kurie palikę 
gimtinėje su baime ir neapsako
ma viltimi pasitiks dar vienus 
vergijos metus; prisiminsime ir 
tuos, kuriuos liga ir įvairios ki
tokios kilūtyš sulaikė Vokieti
jos ir Austrijos vietovėse ir DP 
stovyklose.

Tėvynėje likusiųjų negalime 
pasiekti. Už tai Vokietijoje ir 
Austrijoje likę laukia mūsų pa
galbos. Jie jos taukia kasdien, 
Ne taip seniai, kai didžioji mūsų 
dalis dar tebegyveno Europos DP 
stovyklose;, ir mės laukėm gelbs- 
tinčios’rankos iš užjūrio.- Ir koks 
džiaugšinas apimdavo, kai jinai 
pasiekdavo mus. Mes jautėme, 
kad lietuviai buvo ir tebėra vie
na didžiulė šeima, kad jie nepa
lieka vienas kito nelaimėje ir ne
užmiršta savo skurstančios se
sers arba alkstančio brolio.

Šiandieną dar daug lietuvių 
gyvena Vokietijoje ir Austrijoje. 
Didelė dalis jų niekad negalės 
emigruoti į kitas šalis. Ir jie visi 
žiūri į mus: Ar mes nepamiršome 
jų? Jie laukia mūsų rankos. Iš
tieskime ją, pilną dovanų ir mei
lės! Keli doleriai, kuriuos pa
aukosime jiems, mūsų nenu
skurdins, bet pasilikusiems su
teiks nepaprastai daug gero. Pa
galvokime kaip baisu ir skurdu 
būtų mums tenai šiandien, vie
niems nedraugingam krašte.

Montrealio Apylinkės Laikina
sis Organizacinis Komitetas ligi 
š.m. lapkričio mėn. 17 dienos ren
ka pinigais ir rūbais aukas Euro
poje likusiems mūsų tautiečiams. 
Visų organizacijų atstovams yra 
išdalinti aukų lapai ir jie pasi
stengs kiek galima daugiau

McryiLos omrJOAii
įvyks lapkričio mėn.' 3 diėttąT 

Hamiltone, 855 Bafton St. E.
(ukrainiečių salėje)

BUS ŠOKIAI «

Visus kviečiame atsilankyti
, Pradžia 7 vai. vak.

“Aukuras”

REIKALINGA ŠEIMININKĖ 
tabako ūkyje. Nesvarbu amžius. 
Gali būti ir vedusi pora tik be 
vaikų. Atlyginimas geras, pagal 
susitarimą. J. Astrauskas, R.R. 3, 

i Vanessa, Ont.

Išnuomojami 3 kambariai ir vir
tuvė — suaugusiems. 106 Wilt
shire Ave. prie-Davenport.-Tei

rautis po 6 vaL vakaro.
- Kanadčs 27 briga

dos pirmasis dalinys pereitą šeš
tadienį išvyko į Europą. Netru
kus išvyks ir ji visa.

— Otava.

*

Real Estate Brokers, Simcoe, Oqt. 
Didžiausias šioje apylinkėje tabako fermų pasirinkimas 

su neaukštais {mokėjimais grynais. 
KREIPTIS Į MŪSŲ BENDRADARBĮ

gyv. R.R. 6 Simcoe, Ont (tabako farmoje)
Simcoe

Co
co

’ i: TUrkey Point Rd. g
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Padėka
Esame giliai sujaudinti mūsų 

brahgaus vyro ir tėvo a. a. Anta
no Dvariono atminties pagerbi
mu, pastačius ^ražų paminklą 
velionies amžino poilsio vietoje. 
Tatai galėjo būti padaryta tautie
čių duosnumu ir Paminklui Sta
tyti Komiteto energija bei rū
pestingumu.

Visiems prisidėjusiems savo 
darbu ir lėšomis prie paminklo 
pastatymo nuoširdžiai dėkojame. 
Ypatingai dėkojame už rūpestį, 
pastangas ir kilnumą komiteto 
pirmininkui p. Juozui Januškai, 
komiteto nariams: prof. Steponui 
Kairiui, dailininkui Telesforui 
Valiui — ne tik kaip komiteto 
nariui, bet ir kaip gražaus pa-' 
minklo projekto autoriui, — kun. 
P. Ažubaliui — kaip*paminklo 
statymo iniciatoriui, komiteto 
nariui, atlaikiusiam gedulingas 
pamaldas ir pašventinusiam 
minklą; p. N. Ščepavičienei, Pr. 
Radzevičiūtei, D. Rautinš, “ 
Dauguvietytei-Kudabienei, Br. 
Marijošiui, Vyt. Meilui ir J. Si- 
monavičiui.

Nuoširdus ačiū p. Kačanaus- 
kienei prisidėjusiai prie koncer
tų pravedimo.

A. Dvarionienė ir sūnus.

Aušros“ Vartų klebono kun. J 
Kubiliaus. Priežastis bene ta, ka< 
redaktorius — sukaktuvininkai 
pradėjo atviriau įžeidinėti Baž 
nyčią ir tikybą. Sveikintojų tar 
pe redaktoriui nebuvo nei vieno: 
katalikiškos organizacijos, ne 
vienos senųjų lietuvių organiza 
cijos ir nei vieno įžymesnio šen 
kurio kanadiečio. Matyt, “plačio 
ji tolerancija” redaktoriaus šuo 
le nesugebėjo apimti šias plačia 
mūsų visuomenines grupes. Jo 
pasiliko tylios.

Sukaktuvininkams įteikta kc 
lėtas dovanų ir albumas su daly 
vių vardais ir sveikinimais. Su 
sirinkusių nuotaika buvo links 
ma, nes vakaro šeimininkai i 
šeimininkės paruošė puikų štai;

— Jūsų kor. teko pasikalbę 
su tik ką iš Čikagos grįžusia { 
M, lyąškevičiene, kuri su sav 
vyru Kostu, nuosavu automob 
liu buvo nuvykusi pozuoti A< 
Varnui dėl portreto. Menininke 
jį buvo pažadėjęs prieš 25 metu 
kai visi linksmi gyveno tėvynėj' 
gražiuos Dubysos pakraščiuos.

Čikaga, sako, švara ir groži 
įspūdžio nedaro, bet lietuvi 
gausumu — širdį patraukia. Č 
galima sutikti visi seni Lietuve 
pažįstami ir draugai. Naujaki 
riai, rodos, visi gerokai įsikūr 
nes- randa darbo ir butu. Net ( 
metų moterys uždirbą po $60 s: 
vaitėje. Tačiau, ten labiau, neį 
kitose Amerikos Vietose, pa-' 
Bostone ar Niujorke, pastebim; 
mūtų tautos širdį graužiąs kirm 
nas: tai perdidelis girtuokliav 
mas.

Kun. Bobinas dėl “NL”
Šv. Kazimiero parapijos kl 

bonas kun. J. Bobinas savo bal 
pridėjo prie kylančio katalil 
pasipiktinimo “NL” rėdaktoria 
pradėtąja atvira kova prieš k 
talikų tikėjimo nuostatus 
mokslą. Misijų sekmadienį kl 
bonas pasakė pamokslą, kuriai) 
priminė, kad pagonių esama i 
tik Azijoje ar Afrikoje, bet 
“NL” redakcijoje, kuri deda ra 
tus, giriančius ne sakramentin 
pobūdžio jungtuves bažnyčio; 
bet civilinius aktus civilinėse j 
taigose. “Neprikl. Lietuvos r 
daktorius puola katalikų: moky 
las, nors jose mokslas tiek p 
aukštai, jei ne aukščiau pastat 
tas, kaip ne katalikiškose. Pav 
dinęs tokius raštus “šėtono da

APSIRŪPINKITE ANGLIMIS
per mūsų atstovą V. AUŠROTĄ, 263 Havelock St., Toronto 

Skambinkite vakarais telef.: LO. 3647.
Galima išsimokeiKokybė garantuota.

NORRIS FUEL CO.
30 Polson St., Toronto, tel. GL. 2491.

pa-

E.

• Visų lietuviškų laikraščių 
ir angliškų žurnalų

;; PRENUMERATAS
priima ir pratęsia įgaliotas 

atstovas
Vytautas Aušrotas 

263*'Havelock St., LO. 3647
Sekmadieniais — parapijos 

salėje

NAUJAI ATIDARYTA! PIGIAUSIOS KAINOS

GAECS APPLIANCES
Mūsų atstovė p. A. DVARIONIENĖ kalba lietuviškai

Elektriniai šaldytuvai, elektrinės ir gazinės plytelės, skalbiame 
sios mašinos, stalinės lempos, chrominiai baldai, laikrodžiai ir k“ 
RADIO MARCONI aparatai, o ypač trumpomis bangomis PA’S 

kuriais galima klausytis Europos radio stotis.
ŽEMOS KAINOS! ’ GEROS MOKĖJIMO SĄLYGOS
751 DUNDAS ST. W. (prie Bathurst) TORONTO. Tel. PL.406 
Suprasdami kaip sunki pradžia daugumai naujai atvykusių - 
žinodami žemus uždarbius—parduodame pigiausiai, kaip galime

AR JŪS PAGEIDAUJATE 3 
PIRKTI namus;

PAR DUODAMA:

Lietuvis pigiai perveža baldus,

235 Pacific Toronto, brit. > 
Telefonas MU.1214

g ’/ » ~ ,tT\l
P- pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto patarnavimą

pigiai atlieka STANLEY V A S A
* Gabenam. tr |

9 Delaware Ave. Toronto, Ont Telef. (nuo • vai. vak.) OL 4403

IŠNAUDOKITE 
RETĄ PROGĄ!

Toronte, lietuvių ir kitų euro
piečių apgyventame rąjone 
Dundas gatvėje, parduodamas 
pilnon nuosavybėn gražiai 

,, įrengtas
. < RESTORANAS - 

DELIKATESSEN
su dviejų aukštų mūriniu na
mu, turinčiu 6 patalpas ir rūsį. 
Kaina: už valgyklą ir jos įren
gimus$4000; namas su sklypu 
$13.WiAėŠti 1300d: Hvisokai- 
na $UJ)W,iP įnešti 97000. Li
kusieji ilgam , išsimokėjimui.
Parduodama dėl pakeitimo ki

to biznio.
Teiraukitės telefonu Toronto 

ME. 6498.

1. $10.000 įmokėti — tabako farma 85 akrų, 35 akrai sodinam 
tabako. Metinės pajamos apie $21.000. Visa kaina su trobesia 
$42.000.

2. $10.500 — prieš 4 metus statytas, vieno aukšto, vandeniu a] 
šildomas, namas prie Eglinton g-vės. Įmokėti apie $5000.

3. $10.5000 — 6 kambarių namas Oakwood ir St. Clair rajon
2 aukštų, su dvigubu garažu. Įmokėti tik $4000. ' *

Kreiptis: A. GARBENIS — vakarais — HY. 1543 
arba V. ANDREJAUSKAS-Andrews (

M.DAVY&CC
REAL ESTATE BROKERS

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


