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ĮVAIRESNIŲ FORMŲnarni miestai dideles iškilmes suruošė sosto įpėdinės lankymosi proga. Jos pravažiuotam kely plevėsavo tūkstančiai vėliavų. Bet ar buvo kuf nors iškelta nors viena lietuviška tautinė vėliava? Žinoma, greta krašto vėliavos. Neteko girdėti nei matyti O kitos tautybės juk iškėlė. Prie vokiečių klubo Toronte, pav., plevėsavo ir Vakarų Vokietijos vėliava. Kodėl tautinės vėliavos negalėtų plevėsuoti tą dieną arba lietuvių švenčių progomis prie visų lietuviškų įstaigų, jei jau ne prie visų lietuviškų namų? Jei jaučiamės lietuviai, mes gi nenorime slėptis. Priešingai, norime būti pastebėti, tad atžymėkim, kur esam. Taip kaip daugelis atžjlmi savo krūtines smulkiais tautiniais ženkleliais arba vėliavikėmis.Taip pat reiktų pagalvoti ir dėl pačių švenčių pravedimo. Susimąstymas, pasiguodimas, sustiprinimas savos dvasios, geras ir reikalingas dalykas, tačiau visų švenčių uždavinių tas dar neišsemia. Pagrinde mūsų veiklos yra kova dėl krašto laisvės bei tautos teisių. Tam būtinas dalykas, nors šiokį tokį įspūdį padaryti svetimiesiems, išnaudojant visas galimybes. Didmiesčių mes, žinoma, nesujudinsim, tačiau turė-

SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA
O vis dėlto esam sustingę. Tie

sa, iš dalies gal kiek užuiti, bet 
tuo viską vargu ar galim "patei
sintiMūsų organizacijų veikla nie- kaip neišbrenda iš tradicinių veikimo formų — susirinkimai, su prezidijumo rinkimais ar kvietimais, protokohj skaitymais, bent vienu pranešimu ar paskaita, einamaisiais reikalais ir kelione namo pasišnekučiuojant? Tai greičiau vykdomiesiems organams — valdyboms — tinkamos formos. Pasiutusiai nuobodžios ir atgrasinančios nuo dalyvavimo organizaciniam bei visuomeniniam gyvenime. Ar nevertėtų paieškoti patrauklesnių bendravimo formų. Kad ir angliškai—klubinių? Juk visur šiandien skundžiamasi, kad visuomenė atšalusi, niekuo nebesidominti, nelankanti susirinkimų ir tt. Bet, atvirai kalbant, užsiplieku- siam žmogui norisi kažko daugiau kaip pasėdėti salėje klausantis arba patetiškų gražbylystės srovių arba — dar blogiau — pasibarimų.Šabloniškos juk mūsų ir didžiosios iškilmės. Amžinai tas pats. Per kiekvieną šventę. Kiekvienas iš anksto gali žinoti, kas bus — gal tiknevisada aišku, katras kalbės, katras dainuos ar kokiu instrumentu gros.

Per kiekvieną šventę rengė
jai neriasi iš kailio, kaip čia likti 
čia jų gausiai, apdalina literatūra, raštais ir tt., o vaisiai dažniausiai būna blogi. Gerai, kad užklysta koks kurio lietuvio bičiulis ar tą valandą kitur kur neturįs vykti žurnalistas bei fotografas arba ir išviso nei vienas. Susirenkam savo, kartais ir entuziazmo bangas sukeliam salėje, o už 10 jardų gretimam name gyvenantieji kitataučiai net nenuvokia, kad čia kažkas vyksta.Net iškilmių salių neatžymime niekuo, kas praeivio akiai užkliūtų. Scenoje ištiesiame tautinę vėliavą, papuošiame Vytį, o iš lauko nieko. Kodėl neturėtume vėliavą ir iš lauko iškabinti? Negi slepiamės.Prieš mėnesį Torontas, taip pat i voti. Reikia tik pagalvoti, įver- Montrealis ir kiti lietuvių gyve-! tinti aplinką ir apsispręsti.

Chaillot rūmai Paryžiuje, kuriuose prasidėjo Jungtinių Ta atų visumos posėdžiai

. Jungtinių TautųLapkričio 6 d. Paryžiuje prasidėjo JTO plenumo posėdžiai. Prie dabartinės tarptautinės įtampos posėdžiai turėtų būti labai reikšmingi ir išryškinti daugelį šiandien įklimpusių problemų. Laukiama, kąd Sovietų Rusija pasirodys su įprastaisiais savais manevrais, siekiančiais supainioti darbus ir uždelsti laiką. Spėjama, kad jie vėl garsiai kels nusiginklavimo bei atominės energijos kontrolės siūlymus prikergdami taip pat Vokietijos šutome stengtis būti pastebėti bent 1 vienijimo siūlymą, o vėliau visa savo gyvenamoje aplinkoje. i tai padaryti neišsprendžiamais
Kaip to pasiektl reikėtų ap- Į^yk^8- ... . \

- . tokių jO^galėtų ] jj. Schuman—pradėjo, posėdžiau-

te organizuojamos karinės laisvės kovotojų savanorių formacijos. Joms vadovauja buvęs štabo viršininkas gen. Aziz EI Miszi, karo metu britų kalintas už pastangas Egiptą surišti su “Ašies” valstybėmis. Kadangi neramumų dar vis pasitaiko, tai britai atiminėja iš gyventojų ginklus. Didžiausio nerimo Egipte sukėlė Britų karinės vadovybės sprendimas nutraukt naftos tiekimą Kairui, paliekant tuo tarpu dar atvirą tiekimą dviem vamzdžiais.

Visuose pasaulio įtampos židiniuose praeitoji savaitė praėjo pasiruošimuos, be sprendimų ir be aiškių posūkių.
Korėjoje vyko kovos su aiškia JT kariuomenės persvara, dažnai įvykstant oro kovoms. Tik lapkričio 4 d. c kiniečiai įvykdė didesnio masto puolimą su 20 tankų. Jiems buvo pasisekę užimti dalį teritorįjos į vak. nuo Yom chon, bet ..priešpuoliais viskas buvo vėl atsiimta.Derybose dėl paliaubų dar ne-; buvo kalbėta nieko daugiau, kaip; Egipto vyriausybė teigia, kad

Organizacijos posėdžiai prasidėjoišspręsti Austrijos^taikos klausi- f taikos problemą ir pagaliau primą; 4) įvesti atominės energijos ' imti į JTO Italiją bei kitas vals- bei masinių žudynfĮįginklų kont- j tybes, kurių įsileidimas buvo ve- rolę, kuri būtų vykdoma visuose tuotas Sov. Rusijos.Taigi vien pasaulinės taikos išlaikymo reikalu prieš JTO plenumą stovi visa eilė labai rimtų ir sunkiai išsprendžiamų klausimų. Greičiausiai jie liks neišspręsti ir dar labiau paryškins skilimą tarp Rytų ir Vakarų.

rolę, kuri būtų vykdoma visuose kraštuose. Toliau dar. JAV ruošiasi siūlyti, kad būtų išspręstas Korėjos ateities klausimas, sudaryta speciali komisija, kuri studijuotų Vokietijos^sujungimo ir bendrų rinkimų ^žūsimą; išspręsti Palestinos -ir Vid. Rytų
. Nevados Las 
JAV atliko®

paligone

tik dėl paliaublų zonos linijos, i Britai tuo bylą dar paaštrinę, Komunistai buvo pateikę savą Į nes naftos netekus turės sustoti siūlymą, o JT savą. Deramasi j eilė įmonių ir darbininkai atsibuvo dėl kompromiso, bet jo durs gatvėje, o tokie būsią linkę nepasiekta. Dėl JT siūlomos Ii- į ekscesus.nijos rytuose, kur JT turėtų užleisti apie 200 mylių, sutariama, to žingsnio savo piliečiams už- bet komunistai jokiu būdu neno- drausdamas dirbti Britų įmonė- ri sutikti užleisti Kaesong, iš ku- se. Tokių darbininkų esą 45.000. rio pagal JT projektą jie turėtų Iš jų 40.581 jau užsiregistravę pasitraukti. Dėl šio klausimo derybos ir įklimpo. Komunistai paskutiniu puolimu, beabejo, norėjo paspausti JT delegaciją padaryti nuolaidesne. •
Irano byloje kažkas daroma, ° . Vašingtone, kur Mossadegh tebe- į sėdi ir vis konferuoja su Valst. 

i Departamento pareigūnais. JAV 
i jau aną savaitę siūlė kompromi- įsinį sprendimą, kuriuo būtų ga- suvienijimo; 3) pataisyti Vokie- lųtinai ' pripažintas Britų-Irano ! tijos sienas, kai tai būsią įmano- j Naftos. B-vės panaikinimas, o 

keliu. ir I

Tuo tarpu Egiptas ėmėsi griež-

MANEVRAI

valdžios įstaigose, prašydami naujo darbo. 21.600 jau išvykę iš kanalo zonos, 17.000 esą parūpinta naujo darbo, o tiems, kuriems darbo nebūsią.rąsta, atlyginimas vistiek būsiąs mokamas, kad tik nedirbtų pas britus. Aiškus dalykas, kad britams tai sudarys sunkumų.Reiškiama nuomonė, kad Egip- to atsisakymas, dalyvauti. Suesoy'' kanalo 5 valstybių štabe bei Vięt
3e-būti, pav.,'atžymėjimas kokiuo nors nešiojamu ženklu pačios šventės fakto. Juk daugelis mūsų tautinių švenčių išpuola darbo dienomis. Nedirbti mes negalim. BūsiąTpltįktos vūsls planas'tal Bet taip pat negalim pamxrsti,-kai pasauiyje. Pagai JArta arar^ifi mt»- V-bių nusistatymą, daug ką esą Į1000 pėdų aukštyje, 7 vai. 30 min.sėjo 8 d mes visi nešiosim tauti- Salima bet viena pa- rytą lapkričio 1 d. Nuo sprogimoJ ’ grindinė sąlygų esanti Sov. Ru- langai išbiro už 65 mylių. Tai jaui sijos bendradarbiavimas. Kitaip ketvirta šių bandymų metu su- nusiginklavimo neįmanoma bū- sprogdinta bombą,” galimas dalysią pasiekti. JAV plenume pa- ' kas, dar ne paskutinė, siūlysiančios: 1) Turį būti pa- Manevrų išvada esanti, kad siekta taikos Korėjoje ir garanti- atominė bomba galinti būti pajų, kad agresija neįvyks Indoki- , naudota kariuomenei praskinti nijoje, Irane, Indonezijoje ir Fi-i kelią ir kad radiacijos pavojai lipinuose; 2) Sov. Rusija turi at-! galį būti aplenkti, nes radijoak- šaukti savo karinius instrukto- tyvumas tuojajus po bombos rius iš satelitiniu valstybių; 3) sPr°gimo esąs nedidelis ir kariuomenė be pavojaus galinti į pražygiuoti netoli sprogimo centro.

ti iš anksto. Apie svarstomus klausimus neskelbiama. JAV pozicija, sakoma, būsianti išdėstyta Trumano kalboje šį trečiadienį.
karo ministeriui ir sausumos kariuomenės vadui. <Pratimo pagrinde buvo stebėjimai sprogimo 7 mylių nuotoly, ypač kaip-jis paveikė įrengimus bei gyvulius — avis, šunis, žiur- . kės. Bomba buvo susprogdinta j

nį ženklelį, o birželio 14-15 d. perjuosim jį gedulo juostele, tik jau neliksim nepastebėti bendradarbių kitataučių. Bus progos atsakyti į kausimus, paaiškinti dienos prasmę bei svarbą. Tai ir bus ambasadoriavimas, apie kurį mes neretai kalbame. Galima, žinoma, būtų ir kitokių formų išgal-

jV-bės dar pasiūlė, kad tuojaus iš- ‘ pat būtų parduota 2.000.000 tonų į naftos gaminių už $40.000.000. : Beabejo, tai duoklė Iranui, kuris i labai reikalingas pinigų, bet už, _ _ _tai tuo nepatenkinti britai, kurie viešpačių daro įtakos. Pastarosio- ; visą viltį deda į finansinę Irano i mis dienomis ėmė judėti prieš i prancūzus Maroko arabai.. .. ‘..j Reikia manyti, kad tuos klau- Britų pozicija yra stipri ypačbuvo numatyta, teko Edenui, ku- ‘ simus Achesonas Paryžiuje aiš- dėl to, kad juos šiame reikale paris, be užsienio reik, ministerio kinsis su Edenu ir gal už kokios rems visi Vakarai. JAV laivyno pareigų, dar yra miniserio pirm, savaitės daugiau paaiškės. įvadas Fechteler spaudos atsto- pavaduotojas ir partijos vadas Tuo tarpu pačiame Irane pra- vams dar praeitą savaitę-pareiš- parlamente. Šių pareigų jis vis sidėjo reikštis gyvesnis komunis- kė, kad laisvas naudojimasis Sue- nori atsisakyti. j tų judėjimas, dėl kurio net uždą- so kanalu yra svarbus ir JAV Vi-Kokių nors stambesnių užsi- ■ rytas Teherano universitetas, du r žemio jūrų laivynuimojimų naujoji vyriausybė dari Matyt, komunistai jaučia, kad

padalinto Berlyno valdymą.Tikimasi, kad reikalas bus siaiškintas dar šią savaitę.
Churchill dar
neišryškėjoChurchill kabinetas jau suda- krizę, rytas. Svarbiausia vieta, kaip irį

mis, kurios tam pritaria. Sako-^ ma, kad dėl to Egiptas prara- siąs vadovybę arabų pasaulyje, bet iš kitos pusės Egipto užsimojimas atsikratyti koloni j alinių

Sovietai nenori 
nusileisti

nepareiškė. Manoma, kad Chur- bus padaryta nuolaidų ir paga- chill pasimatys netrukus su pre- liau susitarta su vakariečiais, i zidentu Trumanu, bet apie tai Komunistų mitinguose šaukiama: Voice of America ir Free Eu- oficialiai neskelbiama nieko. Dėl i išvyti Britus ir iš Barein salos rope įsigijus galingus radijo
100 milijonų dolerių pavergtiesiems išlaisvintiCentras, 233 Broadway paskelbė, kad Amerikos Lietuvių Taryba,• Amerikos Lietuvių Taryba' jog “vykstančiame nepaskelbta- kuri praėjusį rugsėjį puolė nau- T *TZ" ’ me kare prieš tiraniją ir žmonių jąjį kodo projektą, gavo Amerikiečių Jungtinių Tautų delegacijos informacijos skyriaus šefo Porter McKeever laišką paaiški- , ka<j Vak. Vokietijai pripažįsta- nantį, jog kodas “tebėra tik pro- j jektavimo stadijoj”. Mr. McKeever toliau pažymėjo, jog “Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybės nuomone, šis projektas neturėtų būti galutinai ateinančioje Paryžiaus Jungtinių Tautų se- ' sijoje išspręstas”...Tai jau rimtas posūkis, kuris privers susiimti ne tik pavergtųjų tautų tarpusavyje besitrinan-

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)

ir jos organas LAIC, praėjusį rugsėjį, energingai protestavo• prieš taip vadinamos “International LAW Commissions” pasiūlytą įstatymo projektą, vardu “Jungtinių Tautų Kodas Apsaugoti Žmonijos Taigai ir Saugumui”. Kartu su Genocido konvencijos kūrėju Dr. Lamkin, len- , , _ kais ir kitais, lietuviai užprotes- ’ nedaugiau kaip 100.000.000 dole- tavo, jog tuo būtų pažeista šven- į rių bet kokiems parinktiems as- ta lietuvių ir kitų tautų teisė ko- menims, kurie TEBEGYVENA voti prieš tėvynės plėšikus. Pen- 1 arba yra pabėgę iš Sovietų Są- silvanijos senatorius Mr. Flood, bylą iškėlė kongrese. Wisconsin© atstovas, respublikonas C. J.• Kersten tuo reikalu kreipėsi į ambasadorių Austiną protestuodamas, jog naujasis Kodo projektas prieštarauja Kongreso priimtam “The Mutual Security Act of 1951” ir, jei būtų veikęs tais laikais, prancūzai nebūtų galėję kada Jungtinių Amerikos Vals-1 padėti amerikiečiams išsikovoti tybių prezidentas nuspręs jog tai • nepriklausomybę

laisvių prispaudėjus, kalboms apie neutralumą nėra vietos”.• Neseniai kongreso priimto įstatymo suteikti Europai 7 milijardų karinę ir ekonominę paskolą, kurią išdalyti pavesta A. Harriman, 101 dalyje, a-1 straipsn. sakoma, jog Aktas... “suteikia

jungos, Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Bulgari
jos, Albanijos, LIETUVOS, Lat
vijos ir Estijos arba komunistų 
dominuojamos ar okupuotos Vo
kietijos ir Austrijos dalies, orga
nizuotis į karinius vienetus, ku
rie remtų Atlanto Pakto Organi
zaciją ar KITIEMS TIKSLAMS,

Sprendžia Vokietijos klausimąJAV, D. Britanijos ir Prancūzijos užsienių reikalų ministerial Paryžiuje tarp kitko svarstė ir sutarties su Vakarų Vokietija projektą. Jo pagrinde yra dėsnis,mos suvereninės valstybės teisės. Išimtis numatoma tik 4 atvejais: 1) sąjungininkai pasilieka sau teisę paskelbti pavojaus padėtį ir sutvarkyti reikalą, jei grėstų pavojus demokratijai; 2) derėtis su Sov. Rusija dėl visos Vokietijos

rinkimų kampanijos metu pa-i Persų įlankoje, kur naftos šalti- reikšto Churchill užsimojimo’su-į nius eksploatuoja betgi ameri- sitikti su Stalinu nebekalbama.: kiečiai.Spėjama, kad tik jis galėtų įvyk- Į Sovietų Rusija ruošiasi tuojaus ti tik po susitikimo su Trumanu. : pasirašyti su Iranu sutartį pasie- Bet ir šis susitikimas įvyks grei- ! nio nesusipratimams išvengti, čiausia tik po to, kai Eden Pary- Beabejo, norima padaryti Iranui žiu j e daug ką išsiaiškins su gerą įspūdį.Achesonu ir Schumanu bei kai' Egipto byloje nei viena pusė susiformuos vakariečių bendro-. nuolaidų nerodo. Britai nuolat sios pozicijos. Eden tikisi Pary- i didina savo pajėgas Sueso zono- žiuje kai ką išsiaiškinti ir su j e. Pasiuntė ten net savo geriau- Iranu bei Egiptu. | šią diviziją iš metropolijos. Ka-Iš plačiosioms masėms taiko- nalo zona faktiškai yra britų val- mų naujovių minėtinas paskel- Į doma, nors jie ir stengiasi kur bimas, kad naujosios vyriausybės ; galima, nesikišti. Tuo tarpu Egip- nariai, ginklavimosi metu, neimsiu pilnų algų. t

siųstuvus ir nuolat informuojant gyventojus už geležinės uždangos, sovietai pasijuto nebegalį jų sutrukdyti jokiom savo birbynėm. Dėl to, kaip tik dabar sužinota, rusų inžinierių priežiūroje Berlyne baigiama statyti 300 kilovatų radijo stotis, kurios galingumas amerikiečių stotį Berlyne . prašoks 3 kartus. Ji turinti pradėti veikti gruodžio 21 d. Stalino 72 gimtadienį. ’Amerikiečių nuomone ši stotis galėsianti užblokuoti jų siųstuvus, o jų galingumui padidinti iki reikiamo lygio reikėsią $3.000.000.

Iš , KLB Apylinkių LOKu žiniaiTautos Fondo Atstovybės, Negalėdami dabar tiksliaucius politikus bet ir visus pabė- Kana(Joje palyreme kad neužil. | pranįti apie Tautos Fondo Val.; ge lūs, jų . ir. 1 p Vs i go atvyks ir lankys lietuvių kolo- i dytojo galimybes aplankyti lie- greičiausiai organizuotis i paie- rv. -1___ ■ ™ . L • ? , ■■ .gelius,' jų tarpe ir lietuvius kuo greičiausiai organizuotis į pajė-
eias bendruomenes ir atsidėto- nijaS VLIKo naiYs ir Tautos tuvių kolonijas, išsidėsčiusias 
^. . . . . j j Fondo Valdytojas prof. J. Ka- milžiniškuose šio krašto plotuo-

minskas. Žinodami visų lietuvių se. reiškiame viltį, kad jo apsi- 
norą išgirsti gerbiamą svečią ap- lankymas Kanadoje iš naujo su
tariant aktualiausius lietuvių rei- ; kels mūsų pastangas įgyvendinti 
kalus, prašome KLB Apylinkių reguliarų ir Visuotiną Tautos 
LOKus ypač didesniuose cent- Fondo rėmimą ir užbaigti darbus 
ruošė pasiruošti sutikti svečią ir susijusius su KLB įkūrimu.

Niujorke paskelbtoj sudaryti sąlygas visuomenei jo 
“kitiems tiks- “Iron Curtain Campaing“ Pabal-' paklausyti.

šiai ruoštis mūsų svajonei — pa
remta apvalia 100 milijonų aukso 
krūvele, kuri jau ir didžiausius 
pesimistus turėtų įtikinti, kad 

.... * • i ‘‘Yankee means business”,nepriklausomybę. j yra reikalinga Atlanto Pakto ir I
Išvadoje, amerikiečių delegaci- Jungtinių Valstybių saugumui”. | “International Rescue Com- 

ja nustatė JT Pilnaties sesijoje 1 Ypatingai įsidėmėtini žodžiai mittee” 
naujojo Kodo projekto nepra- “tebegyvena” ir ( —--------- -------r—o -------
leisti atidedant vėlyvesniam lai- \ lams”. Reikia įsivaizduoti šių žo- tijo valstybes ne tik kad aplen- 
kui. Ambasadorius W. Austinas džių, lyg atominės bomboą spro- kė, bet net it žemėlapyje jos nė- geliams “stočių” išilgai geležinės 
atstovui Kersten atsakė, jog iš gimo, įspūdį sovietinių rusų* pa-1 ra pažymėtos. Kampanijos tiks- uždangos. Kampanijos vykdyto- 
tiesų Kodo įstatymas taip sure- vergtiesiems, tarp kurių ši žinia,! las moraliai pasmerkti Sovietų jai, kreipėsi per spaudą ir radiją 
daguotas, kad užkirstų kelią lais- “Amerikos Balso” ir BBC per- Rusijos, Lenkijos, Vengrijos, Ru- bei televiziją į amerikiečius, pra- 
vajam pasauliui padėti Rusų pa- teikta, pasklido žaibo greitumu, munijos, Bulgarijos, Albanijos iri šydami aukų paremti pabėgė- 
vergtoms tautoms išsivaduoti iš Tuo pačiu laiku, kaip rašo Čekoslovakijos vykdomus nusi- liams “kaip lenkų jūrininkams, 
vergijos. Mr. Austin nusiskun- “New York Herald Tribune” ko- kaitimus prieš žmoniją: pravesti keturiems pabėgusiems lėktuvu, 
dęs, nežinąs ką Amerikos vyriau- respondentas Peter Kihss, “Lie- pabėgėlių perkeldinimo progra- Čekams Freedom traukiniu” ir 
sybė šiuo reikalu daro, pastebėjo, tuvių Amerikiečių Informacijos. mą ir finansuoti visą eilę pabė- (Nukelta į 2 psl.)(Nukelta į 2 psl.)

Pagerbimui laukiamo svečio 
prašome ALOKus atnaujinti pa

stangas užbaigti lietuvių regis
traciją apylinkėse ir seniūnijose. 
ALOKų triūsas ir bendras susi
pratimas daugelyje vietų yra vai
nikuotas gražiu pasisekimu, kas 
leidžia tikėti, kad jau artimoje 
ateityje galėsime pereiti į pas
kutinę organizavimosi fazę — 
rinkimus.

KLB LOKas Montreal.
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Anei rašto, anei druko 
mums turėt neduoda, 
tegul, sako, bus Lietuva 
ir tamsi, ir juoda...

Ant. Baranauskas.

0 KAIP SU BIGAMISTAIS?
turėjimas dvie-Bigamija — turėjimas dvie- 

jųržmonjp, Tiesa, yra dar ir šiuo 
metu pasaulyje vienas kitas atsi
likęs kraštas, kur bigamija yra 
leidžiama, tačiau prie tokių kraš
tų Lietuva tikrai nepriklausė.

Vispsę,valstybėse, o taip pat. ir 
Lietuvoję,:bjgamiją Laikoma nu- 
sikaliixUHi4j»Jldžiąų»ą, ;a

Deja,; jeigu šiuo mętų. paklaus
tų kaanors, ar ir šiuo metu nėra 
mūsų tarpe bigamistų, atsaky
mas turėtų' būti lietuvių tautos 
nenaudai. Ne vienas ir ne du, bet 
didoka eilė vyrų, kurių žmonos 
su vaikučiais likusios pavergtoj 
Tėvynėj ar ištremtos į Sibirą, 
jau spėjo “naujai apsivesti”.

Prisiminus tai, darosi labai 
liūdna, jog mūsų spauda, dažnai 
sielodamosi smulkesnėmis nege
rovėmis, niekad nebuvo užsimi
nusi apie šį baisų palaidumą. 
O vis dėlto tai yra baisus daly
kas. Tie “jaunavedžiai“ juk su
laužė tvirtas ir įsišaknijusias lie
tuvių tautos tradicijas, pamynė 
po kojomis duotą priesaiką prie 
altoriaus ir pažemino bei suter
šė savo kenčiančių žmonų atmi-. 
nimą.

Neseniai atskiru straipsniu bu
vau užsiminęs apie mišrių vedy
bų liūdnas pasekmes, bet šis at
vejis žmoniškai yra daug baises
nis, tragiškesnis.

Užtenka tik prisiminti artėjan
čią Lietuvos laisvę. Kai nukrisi . j ujuje ueiiiuiiiu uaidKuubc ar jaunuo musu kenčiančios Tėvynės x > r -•, - v. . . butų atvykęs kur nors slapus
raS Ver^°S ■pan-aai' ^“Atlanto, jis perdaug gerai gyve- 
r h ■ Y , a?®a’ 13 V,SL^ ras ų i no ar gyvena, jei apie “naujas lietuviu laytum gerves pavasa-.vedyb“ galvo>a ištrė- 
"fr —; rr a " i i * mime, tur būt, nei vienas išskir-krastą. Kartu, gal norės parva-1- - - - ....
žiueĮi ir ’’jaunavedžiai“, žinoma, 

iįaįg parsiveš naujas žmonas, 
... ir vaikučių. Įgiyaizduo- Pastabar Blogybė, deja, neap-

limojo Sibiro daug metų išken- 
tėjusi pirmoji žmona, gal taip 
pat su vaikučiais, ir žvelgs jų 
išbadėjusios akys į šeimos tėvą, 
bus tiesiamos išdžiuvusios ran
kos į labai seniai bematytą bu
vusį šeimos maitintoją. Ir ką toks 
tėvas galės pasakyti savo senajai 
šeimai?... L

Ir vis dėlto liks daugelis gyvų 
tokių nelaimingų moterų, nežiū
rint kur jos šiuo metu rastųsi: 
tebevargtų pavergtoj Lietuvoj 
ar būtų ištremtos į Sibirą. Mat, 
kaip jau praktika yra parodžiu
si, žiaurieji budeliai bolševikai 
savo naikinamuosius metodus 
daugiau kreipia į vyrus, kiek 
mažiau į moteris. Tai rodo gau
namos žinios: ištremtųjų šeimų 
vyrai dažniausiai jau žuvę, o mo
terys dažnai tebegyvena su vai
kais.

Kokie gi yra motyvai mūsiš
kių tremtinių, “naujai apsivedu
sių”, kurie, jų didelei laimei, pa
kliuvo į vakarus, bet ne į rytų 
tremtį? Nagi: sunku vienam gy
venti, nuobodu, jeigu kada ir grį
šiu Lietuvon, anos žmonos ir vai
kų gal tikrai gyvų neberasiu. O 
gal... ir Lietuva niekad laisva 
nebebus...

Taip liūliuojami tokio “jauna
vedžio” egoistiniai jausmai. Rei
kia pasakyti, kad, nežiūrint kur 
toks tremtinys rastųsi: Vokie- 

; tijoje tremtinių barakuose ar jau

ne 
oi

i tasis naujai neapsivedė ir neap
sives ... Pr. Alšėnas.

Kai vienoje tremties vietoje 
buvo norėta suorganizuoti lietu
višką chorą, pradžioje atsirado 
gražus būrelis choristų. Tačiau 
vėliau jie dėl įvairių priežasčių 
išlakstė. Supykęs chorvedis pas
kutinėje repeticijoje pasakė:

— Ar tik dėl to jūs nenorite 
lietuviško choro, kad čia niekas 
nedraudžia lietuviškai dainuoti?' 
Man atrodo, kad jūs visi rinktu
mėtės lietuviškai dainai, jeigu 
šios šalies šeimininkai griežtai 
uždraustų mūsų tautines dainas...

Vienas lietuviškos spaudos 
platintojas pasakojo man tokį at
sitikimą:

— Nueinu su knygų ryšulėliu 
pas inteligentą lietuvį, turintį 
mažų vaikų. Pasiūlau jam įvairių 
knygų. Jis pasklaido jas, pavarto 
ir man sako: “Bereikalo vargs
ti... Pas mus knygų kiek tik no
ri; ir ne tokių,brangių, kaip ši
tos. Kiekvieną savaitę po vieną 
kitą atsinešu”. — “O iš kurgi jų 
gauni?” — klausiu. “Ogi anglų 
knygynuose, negi lįęžinai?!” Kai 
aš nustebęs tebežiūriu į jį, jis pa
sijunta truputį nejaukiai, paima 
pigiausią lietuvišką knygą ir 
man sako: “Tai jau. paimsiu vie
ną. Bent bus už žygį” ...

Tiedu čia suminėti gyvenimo 
įvykiai vis dėlto būdingi.

Kultūrinis gyvenimas daug 
kur merdi, nes nėra kam dirbti. 
Naudodamiesi pilna laisve burtis 
į lietuviškas organizacijas ir me
ninius padalinius, nejaučiame 
jokio išorinio spaudimo ir nedo
vanotinai apsileidžiame.

Mūsų tremties spauda šaukiasi 
ir niekaip neprisišaukia daugiau 
skaitytojų. Lietuviška knyga, jei 
ir pasirodo autorių ar leidėjų už
sispyrimu, nesulaukia pirkėjų.

O alaus bokalai balta putele 
žydi, o kai kur visi pinigai į 
smukles nunešami, o kai kur ne- 
saikus gyvenimas pergreit m . L 
da į.kapūš... -b* | ‘

1. “Kad mes negaištame 
karčiamose...” «

Pravartu laikas nuo laiko 
žvilgterėti į praėjusius laikus, 
kada “anei rašto, anei druko 
mums turėt neduota”, kada bu
vo prievarta grūdamos graždan-

sustabdyti to, kas yra būtinas 
proto ir širdies reikalas. Šitos 
priemonės tik įšetrina žmones, 
kai jie baudžiami už tai, ko nė 
motais jie nelaikė nusidėjimu; 
gadina jų būdą, pripratinami 
slapstytis: dabar netik atsitikti
nai pasisukęs svečias valdinin-

Is plataus pasaulio
__ »

• VLIKo plenumas, posėdžia- Kanados brigada Europon 
vęs spalio 13 ir 14 dd., sutarimo 27-oji Kanados brigada, 5,500 

karių, jau vyksta Europon. Pir
masis dalinys — 340 karių, jau at
vyko į brigados numatytą vietą 
Hanovery. Tai ūkinės tarnybos. 
Pirmasis rikiuotės dalinys, kele
tas šimtų karių, išvyko iš Que
bec į Rotterdamą, iš kur vyks 
taip pat į Hanoverį. Taip po ke
letą šimtų vyksią maždaug kas 
savaitę ar 10 dienų iki apie gruo
džio vidurį brigados pervežimas 
bus baigtas.
Žydų bendruomenių vadovybė
Montrealy įvykusiame Kana

dos Žydų Kongreso suvaž., da
lyvaujant 300 atstovų, vadu iš
rinktas Samuel Broufman, vyk
domojo komiteto pirmininku M. 
Gerber iš Montrealio, o vicepirm. 
Monroe Abbey, Montrealis; J. I. 

I Irving, Toronto; S. Kanee, Win
nipeg ir E. Laudo, Vancouver.

Kinų laivai su Kanados 
vėliavom

1946 m. Kinų bendrovė Hong 
Konge Ming Sung pastatė 9 pre
kybinius laivus. Finansinė ga
rantija $22.750.00 buvo suteikta 
Kanados ir nacion. Kinijos vy
riausybių. Tie laivai dabar plau
kioja Kinijos vandenyse su Ka
nados vėliava ir gabeįia į; Kiniją 
prekes, nebodami blokados. Dėl 
to Kanadai daroma daiig prie
kaištų. Kanados vyriausybe ne
gali tų laivų suvaldyti ir pradėjo 
bylą Hong Kongo teismeme vien 
dėl vėliavų, bet ir dėl pinigų. 
Mat, firma negalėjo sumokėti 
Kanados bankams rugsėjo įnėn. 
paskolos ratos. Jąturėjasumokė- 
ti Kanados vyriausybė, viso 
$1.275.000.

Keleivių Pagalba
Visose Kanados geležinkelių ir 

autobusų stotyse veikia vad. 
“Keleivių Pagalbos” tarnyba, tei
kianti visokias informacijas.

• VLIKo plenumas, posėdžia-

su min. Lozoraičiu tvirtinimą 
dar kartą atidėjo.

• VLIKo narys prov. J. Ma
kauskas su šeima išemigravo į 
JAV. Savo įpėdiniu VLIKe pali
ko J. Jaks-Tyrį.

•- Egzilų konferencija Ameri
koje nutarė įteikti genocido rei
kalu memorandumą Jungt. Tau
toms. Memorandumas įteikiamas 
estų, latvių, lietuvių, lenkų, ru
munų, vengrų ir čekoslovakų 
vardu. Iš lietuvių pusės pasira
šoma VLIKo vardu. Sykiu daro
ma pastangų surasti, kas genoci
do klausimą galėtų iškelti UNO 
ir įrašyti jį į darbų tvarką. Ir 
ALT Amerikoje yra pravedusi 
plačią akciją. Buvo paruošta, ar
ti 3000 tik individualių laiškų, iš
siuntinėtų kam reikiant. Genoci
do problemą svarstė taip pat J. 
Tautų Soc. ir Ūkio Taryba Švei
carijoje.

• Vidurio ir Centro Europos 
Komiteto vienu iš vicepirminin
kų Europinio Sąjūdžio Lietuvių 
Tautinės Tarybos siūlymu yra 
priimtas Dr. S. A.- Bačkis. Iš 
anksčiau yra buvęs estas A. Rei. 
Tokiu būdu baltai dabar turi jau 
du vicepirmininkus.

• Mūsų rezistencinėms įstai
goms susirišus, su vokiečių 
“Volksbund fūer Friede und 
Freiheit”, su jos vadovybe susi
tarta, kad minimoji vokiečių or
ganizacija išleis vokiečių kc Lie
tuvos tikinčiųjų laišką Popiežiui, 
atneštą į Vakarus Lietuvos parti
zanų. Tas pats dalykas jau buvo 
net 2 lėidimais išteisi Šveicari
joje. Daumanto “Partizanai už 
geležinės-, uždangos” sutrumpin
tai verčiami į: prancūzų kalbą.

Teis. M: Brokas; Revindikuo- 
tinų Sričių Tarnybos valdytojas, 
pradėjęs eiti pareigas, paruošė 
veikime planą, kurįtVykd. Tary- ——-----------------------—
ba patvirtino. Darbas pradėtas. Ypač dar- nepažįstantiems

Pasaaliečk) Kūt Apaštalavimo/ ’’ 
konferoncijėjeispalio 7-14 d. Ro
moje dalyvavo su lietukų dele-* 
gacijar E. Turauskas, prof. Zi 
Ivinskii ir Kt Lietuvių detega- oro eskadrilė — 416— šią savai- 
cijos pirmininkas R Turauskas

krašto ir nemokantiems kalbos 
patariama informuotis ten, bet 
ne pas pripuolamus žmones.

■ tę išplaukė karo laivu į Angliją. 
pasakė apie pavergtas tautas kai- ši ir sekanti, kuri netrukus, iš- 
bą, jų buitį pailiustruodamas vyks, turi po apie 30 Sabre F-86 
Lietuvos, pavyzdžiais. Elta, i lėktuvų.

snūduriuota, nieko neveikta ir 
prisiderinta prie okupantu norų?

Ne, nebuvo žiūrima apatiškai į 
svetimos dvasios knygas, nes jau 
tada paprastų pilkų žmonelių 
suprasta, kad jos neisugdys susi
pratusių lietuvių. Nereikėjo tada 
į knygynus eiti, — rusų raidėmis 
spausdintos knygos buvo veltui 
dalinamos lietuviams. Už tų kny
gų laikymą ir skaitymą laukė 
ramus, žandarų laiminamas gy
venimas. O tačiau lietuviai dras
kė ir degino prievarta bruktinas 
svetimybes, rizikavo savo lais
ve, kovojo ir... laimėjo.

Imkime būdingą istorinį do
kumentą, kurį “Darbėnų vals
čiaus žemaičiai” įteikė “Jo Eks
celencijai Ponui Vidaus Reikalų 
Ministeriui”. Toje peticijoje 1898 
metais buvo taip argumentuo
jama:

“Daug jau metų praslinko, 
mums belaukiant; kada gi mes, 
nelaimingi lietuviai, susilauksi
me įvykstant senovinės mūsų 
svajonės — be baimės, naudotis 
savomis knygomis (visur mano 
pabraukta. J. Kz.). Praeina vie- 
neri metai, laukiame antrųjų lai
mingesnių, t. ir t. ir vis veltui. 
Ir manome, nejaugi mus visiškai 
užmiršo? Nejaugi užmiršo, kad ir 
mes, lietuviai, trokštame khy- 
gų? Štai, valdžia kovoja su ger
tuvėmis, ji norėtų, kad mes ne- 
gaištume karinamose. Tik kuo gi 
mes prasiblaivysime ir nusira
minsime? Valdžia sako — kny
gomis ir laikraščiais. Taip ir mes 
manome ir trokštame. Nebętauk- 
šime niekų karčemoje prie bute
lio degtinės per ištisus šventa
dienius, skaitysime knygas ir 
laikraščius. Tik,, ai man, kad tų

rašė: '
“Labai dėkų, kad rūpiniesi 

pardavinėti nąano knygas, bet 
labai malum signum (blogasrauskį, už kurią labai dėkų; skai

tydamas džiaugiausi, kad nors 
gramatikos žvilgsniu parašyta 
nelabai taisyklingai, bet kalba 
gryna, pamokslininkams vienin
telis kalbos grynumo pavyzdys: 
niekur nėra žodžio griekas, bet 
visur n u d i e m e, mūsiškai 
noudieme, nuo žodžio nusi
dėt L Bent pavyzdys bus klie
rikams, kurie lig šiol neturėjo 
jokio popierėlio, parašyto gryna 
kalba. Kol kas nesirūpink, kad 
maža pirkėjų, nes nevisi dar 
žino.../

“... Nerašai man apie tai, ar 
gavai kiek žemaitiškų knygų iš 
Kražių knygynd, reikia pasirū
pinti, nes Varnių knygynas stin
ga senobinių knygų, ir . tie, kurie 
norėtų mokytis tos kalbos, netu
ri vadovėlių...

“... Tame pat knygyne (Pet
rapilyje. J. Kz.) atsirado dar vie
nas Daukšos, egzemuliorius; rėi-< 
kia rūpintis, kad mūsų Varnių 
knygynas rinktų^ žemaitiškas 
knygas. Laukys paaukojo Varnių 
knygynui savo fvetkalėlį, kurį 
rasi aptaisytą ir su popierių su
vyniotą, buvau norėjęs dar sa
vo dainas paaukoti, bet nedrįsau, 
kad nesu terščiau; mano nuomo 
ne, geras knygynas privalo turė
ti visokių knygų, pasaulinių ir 
dvasinių”.

Tačiau ir Simanas Daukantas 
net anais laikais nebuvo paten
kintas, kad dalis'kunigų nesirū
pina ir apsileidžia su lietuviškų 
knygų platinimu. Tame pačiame

kad per dvejus metus teišpar- 
duota tik trys šimtai ir kelios 
dešimtys elementorių, nors baž
nyčių yra 160 su viršum; vadi
nas, kiekvienai bažnyčiai nu
pirkta 3 egzemplioriai minis- 
trantūrai — tai labai bloga; tai 
rodo didžiausią kunigų apsilev 
dimą — nemalonų blogų vaisių 
ženklą. Kurše prie bažnyčių vi
sur įtaisyti tikybinių knygų kny
gynėliai, kad kiekvienas ^netur- 
tingas ūkininkas, nevaliodamas 
pirkti, galėtų imt ir skaityti ir 
mokyti tikybos tiesų savo šei
myną — štai kur protas!”- (“Mū
sų Senovė“, I, 4-5 kn., 785-8 psl.).

besuranda knygų, nors jų yra” 
(t.p. 56 psl.).

Šiandien daug ką turėtų su
gėdinti šios paprastų žmonelių 
peticijos, kai nereikia jokių pra
šymų rašyti, tik skaityti jau 
atspausdintas knygas. Jos ir 
šiandien galėtų mus “prablai
vinti ir nuraminti”, nes “visiems 
jos yra įmanomos, visi mokame 
skaityti savąsias lietuviškas kny
gas”... 

*
2. Slapto lietuviškų knygų 

platinimo vaizdas
Pereikime per savo pažįstamų 

ir bičiulių/kambarius. Pasidairy
kime po juos. Paklauskime, kiek 
lietuviškų, knygų jie įsigyja per 
mėnesį, per metus. Mūsų įspū- 

. džių vaizdas nevisuomet bus 
.džiuginąs ir optimistiškas.

Ir tada vėl žvilgterėkime į tuos 
laikus, kada okupantas norėjo, 
kad Lietuva .būtų “ir tamsi, ir 
juoda”.

Vaclovas Biržiška, rašydamas 
apie “Vyskupo M. Valančiaus 
bylas”, davė šitokį vaizdą:

“Daugiausia, žinoma, buvo su
gaunama knygų Raseinių apsk
rityje, nes per čia anuo laiku ėjo 
visa kontrabanda iš Mažosios 
Lietuvos. 1869 m. lapkričio mė
nesyje rasta daug knygučių 
Švėkšnoj pas Vincą Razutį, Tek- 
lią Paulavičiūtę, Oną Bergenie- 
nę, Ceciliją Rusteikienę ir Bar
borą Serapinienę, ir Šiluvoje pas 
zakristininką Vaitkevičių. 1870 
m. balandžio 6 d. Nemakščiuose 
sulaikyta su knygutėmis Petro- 
nelia Čeponytė. Pradžioje ji ne-^ 
va pasisakiusi knygas nešanti 
vyskupui Valančiui nuo Žvingių 
klebono kun. Butkevičiaus; ta
čiau paskui nuo to parodymo at
isakiusi. Dvejetą savaičių palai- 

atiduota policijai prižiūrėti. 1870 
m .birželio mėn. Jurbarke gana 
daug knygų rasta pas Mataušą 
Maskolaitį, suvalkietį, Nikodemą 
Bujevskį ir pas Oną Petraieiu- 

i kę. Kiekvienas jų pasėdėjo ka- 
j Įėjime daugiau kaip po 4 mėne
sius, galop buvo paleisti pradžio
je lapkr. mėn.; Bujevskis išsiųs
tas Suvalkijon. 1870 m. rugsėjo 
m. Kibaičiuose Girkalnio vai. 
pas Vincą Ščerūnauskį rasta 
knygutė. 1870 m. rugsėjo 14 d. 
ties Gargždais pasienio sargyba 
sulaikė keletą maišų su liet, kny
gomis. Nešėjams pavyko pa
sprukti. Galop didžiausias pun
das — 1096 egzemplioriai įvairių 
liet, knygų rasta Tauragėje pas 
Julioną Baldauskienę 1872 m. 
spalių 16 d. Ji gruodžio m. t.p. 
metų buvo išsiųsta į Vilniaus 
tardymo komisiją ir tik vasario 
mėn. 1873 m. buvo paleista ir 
ątiduota policijos priežiūrai” (t.

'iknygų ir laikraščių nėra. Rusiš- 
iuve-’!kuosius mes s^ĮĮome ir skaity-_____ _

Idfiš ka^ejime'ji buvb tėviškėje
.aižių labai

Lohse pensininkas
Buvęs hitlerinis Pabaltijo

kalbos. Tik td 
nedaug; visi mūsų apylinkės gy
ventojai iš visos Kauno guberni
jos arba nieko rusiškai nemoka, 
arba. temoka keletą žodžių, iš
girstų ar girdžiamų valsčiaus 

įr valdyboje. Jiems vis tąsią, ar bus
Gudijos reichskomisaras Lohse, ant stalo rusų knygų, ar ne. 
prieš tai buvęs Schleswig-Hol
stein gauleiteris ir oberpreziden- 
tas Bielefeldo denacifikacijos 
teismo 1946 m. buvo nuteistas 10 
m. kalėti, kaip trečio laipsnio na
cis. Po 5 Va metų dėl nesveikatos 
jis iš kalėjimo paleistas. Remda
masis pensijų įstatymu, jis įteikė 
prašymą ir gavo pensiją kaip bu
vęs valdininkas. Tik kaip trečio 
laipsnio naciui pensija paskirta 
ne pilna, bet 25%.

Dėl to SDP parlamente patei
kė paklausimą valdžiai ir pareiš
kė protestą.

Bruening grįš
CSU lyderiai pareiškė, kad 

Brueningas, buvęs priešnacinis 
Vokietijos kancleris, dabar Cam
bridge, Mass., universiteto pro
fesorius, sutikęs grįžti į Vokie
tiją ir perimti kanclerio postą, 
jei Adenaueris, kuriam dabar 75 
m., dėl senatvės turėtų pasi
traukti. Brueningui dabar 65 m.

— Rotterdamas. esąs naudoja
mas kaip tarpininkas nelegaliam 
Vak. Vokietijos prekių eksportui 
į Rytų Vokietiją. Prekės esą čia 
atgabenamos iš V. Vokietijos ir 
paskiau per ją “transitu” siun
čiamos į rytus.

“Visai kitas dalykas būtų, kad 
mes turėtume lietuviškųjų kny
gų ir laikraščių: visi įdomautume 
ir skaitytume, nes visiems būtų 
jos įmanomos, visi mokame skai
tyti savąsias lietuviškas knyga?, 
lietuviškomis raidėmis spaus
dintas”.

“Pagalvokite, Jūsų Ekscelenci
ja, apie tą naudą, kurios duptų 
lietuvių knygos, laisvai pardavi
nėjamos drauge su rusų knygo
mis. Užjauskite nelaimingą mū
sų padėjimą ir vėl pakelkite 
klausimą, kad būtų leista tų kny
gų spausdinti Rusijoje” (“Mūsų 
Senovė”, 1921,1 knygos, 53 psl.).

Panašias peticijas rašė Ginti- 
liškės, Mosėdžio, Kretingos ir ki
tų valsčių žmonės. Mosėdžio 
valsčiaus “žemaičių pranešime” 
rašoma drąsiai ir atvirai, kad ru
sų raidėmis spausdinamos kny
gos “jau bibliografiška reteny
bė, nes jas lietuviai ^bematant 
naikino, taip keistos jiems jos 
matės“ (t.p. 55 psl.). Toliau, aiš
kinant, l<aip lietuviai, nors ir 
griežčiausiai policijai persekio
jant, gaudo lietuviškas knygas 
lotynų raidėmis, rašoma: “Mat, 
policijos priemonėmis negalima
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Dr. P. Vileišis 1877 m. gruo
džio 13 d. iš.“Petersburgo” rašė 
dr. Jbnui Basanavičiui (vertimas 
iš lenkų kalbos):

“Kaip lietevis nelinkiu nė vie
nam lietuviui pataikaujamos 
karjeros, kur reikia savęs paties 
išsižadėti, užkimšti savo tautinę 
dvasią, išsižadėti tėvų kalbos ir 
niekuomet jos apie save negir
dėti, dirbti gi visuomet kitų nau
dai, nors ir atlyginimą imant” 
(t.p. 614 psl.).

Kaip tinka šie žodžiai ir mums, 
tremtiniams, išsisklaidžiusiems 
plačiame pasaulyje! *

J. Kuzmickis.

100 milijonu dolerių pavergtiesiems
(Atkelta iš 1 psl.) Į tautų vedamą kovą už pagrindį- 

panašiai. Tačiau užmiršta pami- nes žmogaus laisves ignoruoja, 
nėti tuos 3 narsuolius lietuvius
žvejus. Argi jų žygis menkesnis? ravus, JAV kariuomenės ofįcia- 

Komitetui vadovauja: garbės lūs asmuo pareiškė, kad “yisi 
Richard E. Byrd draugiškų šalių “aliens” (ir lie

tuviai) svetimšaliai priklauso JA 
V-bių karinės prievolės įstaty
mams. Kiekvienas gali atsisakyti 
paklusti šaukimui, bet tada toks 
nustotų Amerikos pilietybės pri-

• Jūsų bendradarbiui pasiteL

Ve. Biržiška daro išvadą, kad 
“taip tatai per kelerius metus vi
soje bu v. Kauno gub. suimta ke
letas tūkstančių knygučių” (19 
psl.). Jeigu turėsime galvoje, 
kiek knygų sėkmingai pasiekė 
savo skaitytojus, be abejo, šian
dien turėtume su pagrindu -nu
rausti.

Nors už lietuviškų knygų ga
benimą ir jų skaitymą laukė įvai
rios bausmės, tačiau mažai kas 
to paisė. Buvo atsitikimų, kad 
net muitipių tarnautojai rizika
vo tarnyba ir laisve: “Vinklerio 
nuomone, daug padedą knygų 
platinimui ir Jurbarko muitinės 
tarnautojai katalikai (Petravi
čius, Dargevičius, Volyncevičius- 
Sidoravičius ir Stancevičius), 
kurie, nežiūrint 1866 m. įsakymo, 
iki šiol dar nėra iš Jurbarko iš
kelti” (21 psl.).

3. Simanas Daukantas

pirmininkai -
ir Sumner Welles, pirmininkas 
— gen. Carl Spaatz, direktorius 

David Martin, žydų tautybės 
kanadietis- žurnalistas ir iždinin
kas — David F. Seiferheld. Igno
ravimas . jau antras, praėjusių 
dviejų mėnesių laikotarpyje. Kai 
Laisvosios Europos Komiteto 
“Crusade for Freedom” kampa
nija pabaltiečius praleido, lietu
vių veikėjai ir diplomatai, kaip ir 
kiti, pareiškė protestą ir buvo 
jiems atsakyta, jog tai nelaimin
gas “užsimiršimas”, nes JAV tau
tos “politika Baltijos atžvilgiu 
tebėra nepasikeitusi“. Juo labiau 
keista, prisiminus, jog ne vienas 
lietuvis tremtinys yra per juos 
atvykęs ir net tokie asmenys kaip 
pp. Sidzikauskas su Audėnu, Lie
tuvių Patariamosios Grupės prie 
Laisvosios Europos Komiteto va
dovaują nariai, abiems Davi
dams. gerai žinomi. Gaunasi 
skaudus įspūdis, jog kaikurie 
amerikiečių politikai pabaltiečių

klausimų, mūsų- spaudoje jau ku
ris‘laikas vyksta diskusijos, pri
menant, jog tie patys “svetimša
liai” kariai ir jų šeimos negalį 
gauti geresnio darbo ir sąlygų, o 
politikoje jų tautos, nors "“friend
ly”, kaip šiuo atveju, yra sava
vališkai paskirų akmenų igno
ruojamos, neatsižvelgiant į daro
mą milžinišką moralinę žalą.

• Lietuvių P. Grupės pirmi
ninkas V. Sidzikauskas ir VLIKo 
pasiuntinys V. Kaminskas, pra
ėjusios savaitės gale lankėsi Va
šingtone.

— Londonas. — Iš 77 kandida
čių Į Anglijos parlamentą išrink
ta vos 17 atstovių moterų. Per
eitam parlamente buvo 21.

įpareigoja
Netgi Simanas Daukantas rū

pinosi, kad žmonės turėtų lietu
viškų knygų. Tam tikslui jis ne 
tik rašė knygas, bet ir siuntė jų 
iš Petrapilio į Lietuvą, patarda
mas, kaip jas platinti net vysk. 
M. Valančiui.

1846 m. balandžio 5 d. jis ši
taip rašė vysk. M. Valančiui:

“Gavau Tamstos du laiškus, 
rašytus praėjusio kovo 8 ir 16 
dieną, ir Sirvydo perspausdintą 
knygelę per kun. Prefektą Ba-|

Platinimo ir' prenumeratų pratęsimo vajus 
skelbiamas nuo lapkričio 15 d. iki

1952 m. vasario 15 d.

Kreipiamės į visą mūsų skaitytojų šeimą ir ' t visuj bičiulius, 
kurie taip daug kartų pakartotinai skatinote tęsėti darbe ir, ra-? 
gindami dirbti, žadėjote savo paramą. * Visiems žinoma, kaip 
sunki yra našta išeivijoje leisti laikraštį ir jį nuolat tobulinti. 
Jei šitą naštą prisiėmėme ir per dvejis metus tęsėjome, tai tik 
dėka Jūsų, mielieji, paramos.
Būdami tikri Jūsų pagalba, trečiuosius metus pradėsime drąsiai 
ir su viltimis laikraštį dar labiau pagerinti O kad galėtume su
daryti veiklos ir laikraščio tobulinimo planą, prašome per tuos 
du vajajus mėnesius padėti mums išsiaiškinti finansinius pa
grindus.

TAD PRAŠOME:
1. Vajaus metu pratęsti savo prenumeratas,
2. Supažindinti su “TŽ” savo kaimynus bei pažįstamus arba 

prisiųsti mums galimų skaitytojų adresus, kad galėtume
• siųsti laikraštį susipažinti. Prašome nepamiršti, kad no

rintiems susipažinti “TŽ” siunčiami f mėn. nemokamai.
3. Kas gali, prašome imtis platininio darbo, susirišant su į 

laikraščio administracija, kuri pasiųs kvitų knygutes bei 
prenumeratorių lapus ir praneš sąlygas prenumeratos: 
rinkėjų naudai.

Kas iki vajaus pabaigos užsiprenumeruos, nemokamai gaus 
priedą — “Tėviškės Žiburių” kišeninį.kalendorių 1952 metams 

su dąpgybe reikalingų informacijų ir. užrašų lapais.

“Tėviškės Žiburių” kaina nepakelta?
ir 1952 m. prenumerata Kanadoje ir JAV metams $4, visur kitur 

$4.50, o pusei metų visur $2.50.
“TŽ;’ pigiausias toks didelis — 8 psl. didelio formato — 

savaitraštis visame lietuviškajame pasaulyje.
Adresas: “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”, 941 Dundas Street West; 

Toronto, Ont, Canada.
“TŽ” redakcija ta proga prašo siųsti savo pageidavimus dėl laik
raščio turinio, išvaizdos, kokių straipsnių daugiau pageidautu* 
mėt, kas juose Tamstoms patiko ar nepatiko, ko truko ir tt 
šiaip gal sunku prisiruošti, bet prenumeratą pratęsiant kelis 
žodžius prikergti lengviausia. Redakcija dėkoja šia proga tiems, 
kurie tokių pastabų yra prisiuntę, bus taip pat dėkinga visiems, 
kurie dar prisius “TŽ” Leidėjai.
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Pagrindiniai jo veikimo 
bruožai

“Likau namie^ Tėvas pristatė 
prie ūkio darbų. Šieną beplau
nant ant delnų susidarydavo kru-» 
vinos pūslės. Bernai ir pusber
niai su panieka sakydavo, kad aš 
nemoku dirbti. Tėvas nuolatos 
būdavo piktas, o motina amžinai 
susirūpinusi ir nuliūdusi... Kel- 
davome 2-rą valandą ryto, ir ei
davome su spragilais į kluoną 
kulti rugių. Kiek buvo kūlikų, 
tiek ir klojimų reikėdavo iškulti 
iki pusryčių...”

Šitaip pasakojo vysk. P. Bū
čys pernai pavasarį iš savo jau
nystės dienų. Tai buvo 1889 me
tų prisiminimai. Tada jis Mari
jampolės gimnazijoje likosi 5-je 
klasėje antriems metams. Kursą 
kartojant nebuvę vilties pereiti 
į 6-ją. Tad nuo Velykų tėvas jį 
atsiėmė iš gimnazijos.

Ar daug trūko, kad toks trupu
tį prasimokęs pusbernis liktų so
džiaus liaudyje ir taip pat varg
tų Zanavykų žemės kasdieninį 
vargą, kaip ir kiti to pat Šilgal- 
lių kaimo žmonės. Šitaip tačiau 
neįvyko! Tas jaunuolis nuo Šešu
pės stataus kranto (Slavikų pa- 
rap.) greit ir energingai prasi
kalė iš kaimo, lyg-kokia pavasa
rio žibuoklė, iš sušalusios žemės. 
Jis sužibo ne vien savo parapi
jai ir Šakių apskričiui, bet ir vi
sai lietuvių tautai. Sužibo jis 
stipriausia šviesa, atnešdamas 
Bažnyčiai ir lietuvių tautai žy
miausių nuopelnų. Nuo kunigų, 
seminarijos, kurią jis'baigė Sei
nuose (1895), jo gyvenimo laip
tai ėjo vis aukštyn ir aukštyn: 
Petrapilio dvasinės Akademijos 
teologijos magistras ir kunigas' 
(1899), Friburg (Šveicar.) teolo
gijos daktaras (1901), Seinų se
minarijos ir Petrapilio dvas. 
Akademijos profesorius (1902), 
jos prorektorius ir laikinas jos 
rektorius (1912, 1914), Ameriko
je “Draugo”” redaktorius (1917, 
1918-21) ir tt. ir tt.

Nepriklausomoj Lietuvoj, ka- 
;. da taipareikėjo šyięsių ir mokytų 

vyrų, velionis pačioje pradžioje 
užima aukščiausius mokslinius 
postus. Jis yra vienas iš Lietuvos 
universiteto (Kaune) organiza
torių (1922), tuoj tampa Teologi
jos-Filosofijos fakulteto dekanu, 
išrenkamas universiteto prorek
toriumi (1923). 1924 jis tampa 
universiteto rektoriumi. Čia pat 
jis yra Katalikų Akcijos (Kata
likų Veikimo Cėntro) organiza
toriumi ir jos sekretorium ir tt. 
ir tt.

Paskiau taip pat velionis nuo
lat pririšamas prie aukščiausių 
postų ir pareigų. Jis daug atlie
ka ir tokio darbo, kuris visuome-

-’. r ’~ž — •’ '<

Šveicarų “Woch. Zeitung” Nr. 
35 duoda smulkesnių įinių, kas 
yra tikrieji sovietinės užsienio 
politikos vadai ir ką veikia fak
tiškasis Lietuvos pavergėjas De
kanozovas. Maskvoj akredituo
tiems ' užsienio diplomatams 
“Kuznecki Most” — Kalvės tiltas 
— yra tas pats, kas tokioj Pran- 

__ ________ ___  Ryte” iš-’cuzijoj Quai d’Orsay. Čia ir yra 
spausdino daug strp. Vysfc. Bū- SSSR užs. reik, ministerija su 
čio publicistinė veikla kiek su- daugybe labirintų, kurie sveti-' 
mažėjo konsekravus jį vyskupu, oriesiems, nepripratusiems prie 
bet grįžęs iš Romos, jis vėl at- jtokios sistemos, atrodo tokie pat 
naujino intensyvų plunksnos- paslaptingi, kaip ir jų sargybi- 
darbą (Tiesos Kelias, Židinys, niai. Jos šefas Višinskis turi net 
Soter, Kosmos ir tt.). ' 18 padėjėjus. Pasaulis šį tą žino

Universitetinis-pedagoginis bei apie tokius Gromyko, Lavrentie- 
auklėjamasai darbas yra dar kita v^> Zoriną, Bogomolovą ir De- 
a. a. vyks. Bučio svarbi veiki- kanozovą, bet jis veik nieko nėra 
mo'saka. Jis pradėjo tą darbą dar girdėjęs apie tokį Jereminą, Ku- 
1902, trylika metų dėstė funda- mykmą arba Lošakovf, nors tie 
men t. teologiją bei apologetiką yra kiek nemažesni už pir- 
Petrapilyje, profesoriavo viso-; muosius. Laurentievas ilgą laiką 
kiosė mokyklose; buvo minėtų ėjo pasiuntinio pareigas Sofijo- 
dalykų profesoriumi Kaune te- Je ir Bielgrade, Bogomolovas

“Apžvalgoje”, “Tėvynės Sarge”, 
’’Žinyčioje”, “Vienybėje Lietuvi
ninkų” ir tt. Redagavo kalendo
rius, bendradarbiavo prieškari
nėje spaudoje (Draugija, Šalti
nis, Vadovas, Viltis....). 1921 m. 
Kaune redagavo “Laisvę” (dien
raštis), 1922-29 m. “]

Tačiau jie visi tiktai įvykdo! 
gautuosius įsakymus ar priimtus 
nutarimus, gi sprendimus daro 
politinis biuras, tikriau — pats 
Stalinas, kuriam priklauso pas
kutinis žodis. Svarbiausias pla
navimo vaidmuo tenka vad. “už
sienio reikalų komisijai”, o ypač 
Vjaceslavui. Molotovui, asmeni
niam Stalino draugui, į kurį tas 
visuomet kreipiasi vardu. Jis yra 
pats galingiausis Sovietų užsie
nio politikoj žmogus, bet ne Vi
šinskis, kuris dėl tavo patekimo 
į užs. reik, komisarus turi būti 
dėkingas tik Ždandvui. Prie nuo
latinių tos rūšies patarėjų pri
klauso ir Litvinovas, buv. ilga
metis užs. reik, komisaras. Taip 
pat branginamas paties Stalino, 
—ir dėl to tik turįs būti dėkingas 
už dabartinę savo vietą.. Visokie 
gandai, kad jis patekęs į nemalo
nę, pastebi “WZ”, yra nepagrįsti.

Tų sovietų užsienio politikos 
“galingųjų” eilę baigia nuolatinis 
užs. reik, ministerijos sekretorius 
Podčerovas ir Vladimiras Deka-

nozovas, buv. Sovietų pasiunti
nys Berlyne, į minimąją komisiją 
pasiųstas Berijos. Mat, Berija 
Zdanove, kai tas ėmė aktyviai 
reikštis užs. politikoje, įžiūrėjo 
grėsmę savo interesams. Berija 
taip pat turėjo, ypač Europoje, 
tam tikrų politinių ambicijų, o 
jomis rūpintis kaip tik ir gavo 
Dekanozovas, kuris drauge su 
Semionovu, polit. gen. Čuikovo 
patarėju, kaip pažymi žurnalas, 
ir suorganizavo Lietuvos, inkor
poravimą į So v. Sąjungą. Deka
nozovas ir Semionovas taip pat 
dalyvavo, kai Molotovas 1940 m. 
atvyko į Berlyną, norėdamas 
įteikti Hitleriui, nors ir nesėk
mingai, naujus rusų reikalavi
mus. Be jų visų, nemenkas vaid
muo tenka taip pat okupacinių- J 
komendantų polit-. patavėjams'-ib’-^ 
generolams, kaip kad rodo ypač - 
R. Vokietijos pavyzdys. Tačiau 
vis tiek visais politiniais klausi
mais paskutinis žodis galų gale 
priklauso polit. biurui, kuriam 
pirmininkauja pats Stalinas.

atstovavo Sov. Sąjungai Paryžiu
je, Zorinas “susidarė sau vardą” 
likviduodamas demokratines pa
jėgas Čekoslovakijoje. Gromyko 
yra laikomas vienu iš gabiausių 
mokinių Višinskio, kuris kadaise, 
laikydamas rankoje laikrodį, pa
statė ultimatumą Rumunų kara
liui Mykolui. Jis — tai “Višinskio 
ietis pulti Vakarams”, o Bogomo
lovas vadinamas “švelniu pagal
vėliu” arba “mažuoju žmogum su 
pirštinėmis”, kuris faktiškai tar
pininkauja tarp Višinskio ir Va
karų valstybių diplomatų. Lav
rentievas paprastai veda koordi
naciją tarp satelitų, o Zorinas — 
sėkmingai rodosi ten, kur reikia 
pravesti “valymus”. Tipingą jo 
veiklos pavyzdį rodo Čekoslova
kijoj'įvykdytas komunistų per
versmas ir išstūmimas Masary- 
ko. Kumykinas, Jereminas ir Lo- 
šakovas yra “savo veidus nukrei
pę į Rytus” ir seka įvykių eigą 
ypač Azijos žemyne. Svarbiausiu 
iš jų laikomas Lošakovas, kuris 
ypač geras kinų reikalų žinovas. I Paskutiniuoju 4laiku vokieti-

olog.-filos. fak-to teologams, ir 
paskiausiai dėstė (1935-37) Tel
šių kunigų seminarijoje (buvo 
klierikų dvasios vadas), vis, 
kaip ir anksčiau, turėdamas dau
gybę progų būti rekolekcijų va
dovu kunigams ir pasauliečiams.

Nors auklėtas Seinų seminari
joje ir Petrapilio Akademijoje, 

, kada abiejose įstaigose domina- 
Į vo perdėm lenkiška dvasia, o lie
tuviškos sąmo.nės reiškimasis 
(ypač Seinuose) buvo persekio
jamas ir galėjo ten būti tik slap
tas, velionis jau nuo klierikavimo 
dienų buvo apsisprendęs lietu
vis. Jis buvo augęs su pasienyje 
lengviau gaunamom slaptom 
knygom, su Maž. Lietuvos lietu
vių- laikraščiais^ Per visą savo 
šviesų gyvenimą visur reikšda- 
masis, kaip labai pareigingas 
Bažnyčios bei vienuolyno žmo
gus, vysk. Būčys nuolat pasi
reikšdavo taip pat kaip taurus ir 
patrijotas lietuvis. “Tėvynės Sar
ge” 1948 m. jis aprašė, kokiu bū
du, dar klierikas, buvo vienas iš 
inicijatorių įkurti spaudos drau
dimo “Tėvynės Sargą”. Jo lie- 
viškai visuomeninis veikimas 
reiškėsi ir Petrapilyje. Tame pat 
laikrašty ■ gąlima^^g^yti vėl, 
kaip Akadenaijos-p^. Bučys da- das-ir- TLNF -Valdyba-sudaryta Namų kapitalaa400.009dol., vier 
lyvavo Didž. Vilniaus seime, ir 
buvo to seimo prezidiumo narys. 
Iki pat savo paskučiausių dienų 
vysk. Būčys nuolat sielojosi Lie
tuvos reikalais. Pernai per Tau
tos šventę (IX. 8) Remos lietu- ■

PASAULIO LIETUVIAMS
Mažosios

D-jos Toronto skyriaus narių su
sirinkimas, 1951 met. rugsėjo 31 
d., primena visiems lietuviams 
pasaulyje, kad Mažosios Lietuvos 
lietuviai, amžius gyvenę skirtin
gose sąlygose ir išsiugdę skirtin
gą galvoseną, vistiek pasiliko 
ištikimi savo tėvynei Lietuvai ir 
šiuo audringu momentu nors pa
likti beveik-vieni, be visų lietu
vių paramos, jie ryžtingai kovoja 
už savo teises ir galutiną įsijun
gimą į lietuvių tautos šeimą.

Mažalietuvių kova dėl išsilais? 
vinirno iš svetimo jungo, visą 
laiką iššaukia stiprią reakciją 
pas jų priešus vokiečius, kurie 
įvairiausiais būdais stengiasi tą 
kovą sulaikyti, o žymesnius ko
votojus sunaikinti.

Lietuvos Bičiulių ninkai pradėjo akciją’prieš di- 
džiąusią Mažosios Lietuvos vei
kėją ir kovotoją Dr. E. Simonai
tį, šmeiždami jį biauriausiais žo
džiais ir jam.grąsindami vokiečių 
teismu. Jų skundai ir grąsinimai 
jau daėjo iki to, kad vokiečių val
džia nutraukė p. Simonaičiui mo
kėtą pašalpą,- kaip buvusiam na
cių kacetininkui ir tuo būdu' su
darė jam žiaurų bandymą dėl eg
zistencijos.

Tokios brutalios priemonės 
prieš mūsų pasiaukojusius tautai 
kovotojus, kaip ir prieš prigimtą 
teisę žmogui dirbti savo tautos 
labui, turi išjudinti mus iš apa
tiškumo ir suburti visus lietuvius 
į bendrą kovą už lietuvių teises.

Gana kantrybės ir apatiškumo 
lietuviškiesiems reikalams!

Mažosios Lietuvos lietuvių ko
vai paremti, tuojau organizuo
kime Mažosios Lietuvos Bičiulių 
D-jos skyrius, stokime į jų gretas 
ir tuo būdu galėsime organizuo
tai'-ir realiai padėti 
.viąms jų.s.uhktose bar 
rioSe.

I Tegul priešai pamato, jog kuo

nei lieka nežinomas. Kaip labai. VII. 6 jis buvo Romoje konse- 
artimas arkiv. J.' Matulevičiaus kruotas rytų apeigų vyskupu, ir ■ 
bendradarbis ir šio atgaivintos gavo Olimpo vysk, titulą. Aplan- 
Marijonų kongregacijos vienuo- kęs rusų emigrantus 8-se valsty- 
lis (jau nuo 1909), prof. P. Bū- bėse Europoje ir Popiežiaus Ko- 
čys talkininkauja vizitatoriui misijos Rusijai pavedamas, jis 
įkuriant Bažnytinę Lietuvos pro- ’ dviem atvejais -(1931, 1932) . iš 
vinciją, surenka daug medžiagos Romos vyko į Jungt. Am. Valsty

bes, ten organizuoti katalikų ru
sų misijos.

Apskritai vysk/ P. Būčys yra, 
iš iki šiol gyvenusiųjietuvių vys
kupų, daugiausia važinėjęs po 
pasaulį. Tris kartus jis dalyva
vo tarptaut. Eucharistiniuose 
kongresuose (1*928 Sydnejuje — 
Austrai., 1930 Kartaginoje — Š. 
Afr., 1932 — Airijos Dubline). 
Dešimtį kartų vyskupas buvo Š. 
Amerikoje. Du kartu iš ten lėk
tuvu skrido iki Buenos Aires. Jis 
pažino Angliją, Prancūziją, Por
tugaliją ir kitus Europos kraštus. 
Tai buvo tikras Odisėjas! Didelė 
dalis tų gausių kelionių.,buvo ma
rijonų ’ vienuolynųvizitacijos. 
Paskutinį skridimą lėktuvu atli
ko senelis vyskupas (77 metų!) 
U SA-Argentina-Anglij a-Portuga 
lija-Roma 1949 m.

Vienuoliškai-marijoniškoji ir 
vyskupavimo (rytų apeigomis) 
sritys toli gražu neišsemia pla
čios vysk. Bučio veiklos. Nuo pat 
savo pirmųjų klierikavimo diepų 
(1891) jis jau reiškėsi kaip rašto 
žmogus. Jo plunksnos darbas la
bai įvairus ir gausus. Pagrindi
niai jo veikalai yra teologijoje. 
Apologetika (fundamentalinė te
ologija) buvo vysk. Bučio moks
linio, jo pedagoginio ir rašto dar
bo pagrindinė tema. Mintis kovo
ti su “Bažnyčios mokslo falsifika- 
toriais”, atremti daromus puoli
mus, jau sukosi dar jauno klieri
ko galvoje. “Aš pats buvau pasi- 

. šovęs būti Kristaus Bažnyčios 
apologetu Lietuvoje ...” Ir kai 
tik a!a. vysk. Būčys baigė Akade
miją Petrapilyje, jis išvyko pas 
garsų apologetą, prof. A. M. 
Weissą Friburge. Ir vysk. Bučio 
raštai daugiausia apologetiniai: 
Apie Dievo buvimą (1908), Šv. 
Panelės apsireiškimą Liurde i 
(1909, 1934’ 1943), Katalikų tiky
ba sulig Apaštalų sudėjimu — 3 
tomai (1921-32), Trumpa apolo
getika (3-čias leid. 1926), Fun
damentalinė teologija (2-ras lei- 
din. 1925) ir tt. Vysk. Būčys la
bai kukliai apie visd tai, ką jis 
parašė, pats atsiliepia: “Šiandien 
jau neverta tą viską surinkti, nes 
dabar jau kitokį abejojimai, ne 
tie reikalai, nė tos ne pažiūros 
abejojančių žmonių. Į tarptautinį 
katalikų apologetikos mokslą 
nieko nesu įdėjęs...”

Vysk. Būčys tašė ir daugiau: 
Trys pamokslai apie girtybę 
(1925), Dievas Sutvėrėjas (1929), 
Pasikalbėjimas apie sielą (1930), 
šventoji Dvasia (1932), Rusai 
stačiatikiai ir sentikiai Lietuvo
je (1936) ir tt D^r reikėtų pridė
ti apologetinius raštus pusiau be
letristinėj formoj (įdomus “Ro- 
pukus kaupiant“, 4929), per 600 
straipsnių įvairiom kalbom, eilę 
vertimų ir rankraštyje likusius 
dalykus. Ypač pažymėtina čia 
kun. Justino Pranaičio biografi
ja ir jo darbai (apaštalavimas, 
ginčai su žydais). Penki dideli 
rankraščio tomai (viso du tūks
tančiu ir 18 psl.!) buvo parašyti 
1942-44. šitaip vysk. Būčys yra iš

konkordatui etc. Ark. Matulevi
čiui Kaune staiga mirus (1927. I. 
•27), velionis tuoj išrinktas Kon
gregacijos generolu. Keliais at
vejais marijonų generolu vysk. 
Būčys išbuvo 18-ka metų. Daug 
takto ir švelnaus supratimo rei
kėjo vis rodyti daugiatautėje 
Kongregacijoje (lietuviai, lenkai, 
gudai, latviai, Amerikos lietuviai 
ir amerikiečiai), kai naujai atsi- 
stačiusiose tautinėse valstybėse 
nacijonaliniai skirtumai ėmė vai
dinti svarbią rolę. Nepaprastu 
rūpestingumu ir vysk. Bučiui 
charakteringu nuolatiniu budė
jimu ir darbštumu, jis išplėtė 
marijonų veikimą Lietuvoje (Pa
nevėžys, Žem. Kalvarija, Ukmer-, 
gė), nekalbant apie Marijampo
lės centrą, kur buvo atgaivintas 
“Šaltinis”, leidžiamos knygos ir 
tt. Plėtėsi ir augo marijonai ir 
kitur, ir lietuviams vis atitekda
vo ten žymiausias vaidfriuo (Ar
gentina, USA, Anglija). Vysk. 
Būčys parašė instrukcijas ordino 
nariams parapijose, auklėjimo 
statutus, pasaulinių brolių apaš
talavimo taisykles ir kt. Jis la
bai kruopščiai atlikinėjo kano
niškas vizitacijas ir tt.

Velioniui teko dar ir kita svar
bi ir gana atsakinga našta. 1930.

IŠ VISUR TRUMPAI
— Vašingtonas. — Gen. Eisen- 

howeris, atvykęs į Vašingtoną, 
pareiškė, kad jo atvykimo tikslas 
pasitarti kariškais reikalais su 
“savo viršininkais”. Jis neturįs 
jokių politini ųtikslų. Mat, kaikas 
spėjo, kad tai galį turėti ryšio su 
artėjančiais prezidento rinki
mais bei galima jo kandidatūra.

— Paryžius. — Per gedulingas 
pamaldas už liepos 23 d. mirusį 
maršalą Petainą prie Notre Da
me katedros įvyko susidūrimas 
tarp I ir II pasaulinio karo vete
ranų.

— Bonna. — Pastaruose Bre
meno rinkimuose naujųjų nacių 
socialistinė Reicho partija, va- 
dov. gen. E. Remer, laimėjo 8 
vietas iš 100. Vokietijoje prade
dama kalbėti apie reikalą už
drausti totalistines partijas — ir 
naciškas ir komunistus.

— Stockholmas.
medicinos premija už 1951 m. pa
skirta Pietų Afrikos gyd. Dr. 
Max Theiler, išradėjui skiepų 
prieš geltonąjį drugį, tropinių 
kraštų rykštę.

— Kairo. — Sovietų Rusija 
perspėjo arabų valstybes, kad jų 
prisidėjimas prie Vid. Rytų ka
rinės vadovybės būtų laikomas 
Sovietų Rusijai nedraugingu žy
giu. Sirija, Libanonas, Iranas ir 
Irakas betgi esą linkę prisidėti,
tik varžąsi dėl Egipto pozicijos, | — Otava. — Katalikių Moterų 
kuris paskelbė nesidėsiąs tol, kol

' britai neišeis iš jo teritorijos.
— Madras. — Indijos katalikų 

akcijai už tikybos mokymą mo
kyklose pritarimą pareiškė vie
tos muzulmonai, o indai parėmė

Nobelio

— Otava. — Karalaitė Elžbie
ta su vyru lapkričio 2 d. grįžo iš 
JAV ir ilsėjosi iki šio pirmadie
nio Ste. Agathe,’ 65 mylios nuo 
Montrealio. Šią savaitę jie lanko 
rytines provincijas. \

— Otava. — Rugsėjo mėn. Ka- 
rfados eksportas prašoko importą 
$11.700.000. Tai tik abtras šių me
tų mėnuo prekyboje nedavęs 
nuostolių. Pirmas buvo liepos.
- — Otava. — Kanados gen. gu
bernatoriaus tarnyba prailgina
ma iki sekančio rudens. Tai jau 
antras prailginimas. Atrodo, kad 
tai bus gal paskutinis gen. guber
natorius britas. Jo įpėdinis bus 
greičiausia kanadietis. Per šį pa
skutinį prailginimą tikimasi jį 
surasti.

— Otava. — Kanada nupirkusi 
Egipte 8 dvimotorinius trans
porto lėktuvus. Du iš jų išga
benti, o 6 liko Egipte ir juos da
bar c-užklupo įsakymas neišvežti 
krašto gynimui svarbų prekių.

— Otava. — Per rugsėjo mėn., 
kaip dabar paskelbė Statistikos 
biuras, pragyvenimo indeksas 
pašoko iki 190,4.

— Otava. — Trijų 
protestantų bažnyčių
lanko kanadiečius karius Korėjo
je. Kiek anksčiau ten išvyko ka
talikų vyskupas ir 3 karo ape- 
lionai.

Kanados 
atstovai

Lygos rezoliuciją prieš antireli
gines CBC transliacijas parla
mente parėmė atstovas J. J. 
Smiht, pareikšdamas, kad nei jis, 
nei kiti negalį toleruoti translia
cijų ir joms skirti pinigų, jei tos 
transliacijos tokios, kad negalį 
leisti jų klausytis savo vaikams.

«

tinės literatūros gamintojų lietu
vių kalba. Pradėjęs nuo rankraš-

' ‘f

Toronto Lietuviu Namu Fondas
etųr^0]^Qri^0 Lietuvių Namų Fon-] Šėrų taisyklėse numatytas TL

1950 m. birželio 21 d. KLB Toron- no šėro kaina 25 dol.
to LOK organizacijų atstovų su- Vienas fizinis asmuo gali pirkti . . .
sirinkimo. šėrų nedaugiau, kaip už $1000, i ^r^ta !au eigiash tuo labieu

TLNF valdybą sudaro 9 orga- organizacijos— $10.000, KLBen-; Pa^udina mumyse broliškuosius 
nizacijų atstovai. TLNFondas druomenė iki 100%.Šerai galės pr tautinės ambicijos jeusmus.

■ veikia pagal statutą, kuris buvo ■ būti perleidžiami tik valdybai: burkime jėgas, remkime
1 i M. Lietuvos lietuvių siekimus,

i dirbkime Lietuvai!
Susirinkimo pirmininkas

Pranas Berneckas
Sekretorius.,

M. Abromatiis

Vienas fizinis asmuo gali pirkti

viams jis laikė pamaldas ir prašė > priimtas 1950 m. spal. 26 d. LOK. sutikus.
giedoti “Dievas mūsų Prieglauda i TLNF statute nusakytas tiks

las: “Sutelkti fondo kapitalą ir 
iš jo įgyti (pirkti arba pastatyti) 
Toronto Lietuvių Bendruomenei 
Toronte namus, kuriuose teiksis 
visas lietuviškas kultūrinis-tau
tinis židinys, jo patalpomis nau
dosis visi lietuviai, visos lietu
viškos organizacijos, išskyrus 
tuos lietuvius ir jų organizacijas, 
kurios yra priešingos laisvos Lie
tuvos valstybės atstatymui.

TLNFondo kapitalas sudaro
mas: a. iš aukų, b. rinkliavų, c. 
subsidijų ir pašalpų, d. palikimų, galima pasiimti 921 Dundas Str. 
e. parengimų ir kt. įv. pajamų, W. J. Jurkšaičio krautuvėje, tėl.

! f. šėrų-akcijų.
TLNF kapitalas sudarytas a-e Paskelbus TLNFondo kapitalo 

būdu yra Toronto LBendruome- verbavimo vajų aukos ir šėrų pa
nes nuosavybė ir už juos perka- sižadėjimų pasirašymas vyksta Skandinavijos kraštus yra ir keli 
mi šėrai.

ir Stiprybė”. Giliai įspūdingo jo 
pamokslo buvo pagrindinė min
tis paimta tik iš tos giesmės. 
“Mums likosi tik vienintelė prie
glauda ir stiprybė — Dievas”.

< Apie vysk. Bučio lietuviškąjį 
veikimą reikėtų plačiau atskirai 
kalbėti, bet čia tik norime pri
minti jam savo laiku darytą prie
kaištą ir jį paaiškinti. Keldamas 
ateities Lietuvos klausimą mari
jonų laikraštyje “Tikyba ir Do
ra” (1917), prof. Būčys pradžio
je rimtai reiškė nusistatymą jog 
Lietuvai pakaktų*tik autonomi
jos, tik “kad visi valdininkai J 
Lietuvoje nuo žemsargio iki gu
bernatoriaus visose dikasterijose 
būtų savo krašto žiųonės””. Bet 
jis buvo disciplinuotas žmogus, 
ir pamatęs savo klaidą, vėliau ra
šė: “Jei būtume žinoję, kad visa 
katalikiškoji pakraipa sutarė rei
kalauti savistovybės, tai būtume 
patylėję. Dabar mums telieka tik 
pasiteisinti, dėlko kitaip minti
jome”.

Pernai Romoje buvo surašyti 
viso jo gyvenimo atsiminimai, 
išskyrus tai, kas iki tol spausdin
ta. Viso jų yra 262 psl. mašin
raščio. Užrašinėjančiam jis bu
vo nuoširdžiai atviras visiems sa
vo gyvenimo faktams, gal kar
tais, savo kuklume, net per kie
tas, kai vertindavo savo praeities 
darbus ir veiksmus. Kai atsimi
nimai bpvo užbaigti, jis pats pa
norėjo savo ranka užrašyti viso 
gyvenimo sintetinį piūvį. La
biausiai, sustodamas prie savo 
apologetinio darbo, ir lyginda
mas savo ir kitų xžyrAių amžinin
kų veikimą (ark. Matulevičius, 
ark. J. Skvireckas), jis atsisakė 
nuo jam kartkartėmis viešai pri
skirto “Katalikiškosios Lietuvos 
patrijarko” titulo, nes jis jo ne^ 
užsitarnavęs, ir taip užbaigė: 
“Bendrąjį sintetinį ir galutinąjį 
mano gyvenimo įvertinimą ne
klaidingai padarys V. Jėzus man 
mirštant Ta diena ar naktis jau 
negali būti tolima nuo šios die
nos...” Toji diena atėjo 1951 
metų spalio 25. v

Ivinskis.

TLNFondo garbės rėmėjai
Aukotojui, paaukojusiam TLN 

Fondui nemažiau $100, išduoda
mas garbės lapas, paaukojusio 
$500 ir daugiau pavardė įrašoma 
namų garbės lentoje, laikomoje 
TLNamų garbingoje vietoje.

TLNFondo valdyba, po užtru
kusių išsiaiškinimų, Ontario pro-

Ligonys į Skandinaviją
Tbc traukinys ketvirtą kartą 

atvyko į Švediją, atveždamas 41
vinc. valdžios įstaigose, tęsia ak- tbc sergantį pabėgėlį ir 40 jų šei- 

■ mos narių. Iš viso Švedija yra 
priėmusi 250 tbc ligonių ir 200 jų 
šeimos narių. Taip pat 100 tbc li
gonių priima ir Norvegija. Tuo 
būdu šios rūšies DP ’’įkurdinta“ 
1.300 asmenų. Tbc sudaro 40% 
kietojo branduolio DP. Norvegi
ja, be to/ priėmė 40 neregių ir 
priims dar 10. Tarp patekusių į

tyviai savo veiklą toliau.
Aukų ir pasižadėj imu lapai Še

rams pirkti jau išsiuntinėti vi
soms Toronto organizacijoms. Jų

PL. 4177.

toliau. Ofic. inform, i lietuviai.

Heartbreak kalnas Korėjoje, kurį JT kariuomenė po poros savaič ių puolimų paėmė su didelėmis 
-į aukomis. Mūsų žemėlapy 2 psl. jo vieta nurodyta rodykle Nr. 2.Roma, 1951. X. 26.



Ii l AVIROTCS TĖVYNĖJ
......... . Veda ALMUS

' Mokinio knygelės
Jau kuris talkas girdėti tėvų Iš lietuviškojo pasaulio

Speciąjus prižiūrėtojas L Be
lousov ‘Tiesoje”, No. 189, puola 
vietinius maskolbernius, jog jie 
apsileidę konferencijų plenumų 
šaukime. Pažeidę VKP<b) įsta
tus Rietavo, Šeduvos rajonų ko
mitetai. Kai kur tie įstatai iškrei
piami. Tai Šakių, Marijampolės, 
Anykščių; Pasvalio, Pagėgių ir 
kitų rajonų darbuotojai, kurie 
sukviečia į tokius plenumus vi
są ^aktyvą, kurie reiškia savo 
nuomones ir dažnai nustelbią ra- 
joritv ’partijos komiteto narius, 
turinčius ^sprendžiamą balsą. Tik 

i reikią »atsiminti, cųog H‘fliaudies 
'tbęmčkratijos- rėspubhkbje” dar 
13Wmetais buvo atsisakyta šito
kių . aktyvo ir vadovaujančių 
Žmonių susirinkimų. (O lietuviai 
tokios demokratijos, mat, vis dar 
neišmoko. Jei juos sušaukia į su
sirinkimą, jiė nori pasakyti sa
vo nuomonę). Belousev kaltina 
ryiefinius komunistus, jog jie la
bai paviršutiniškai sprendžiu to
kias-svarbias problemas kaip 
partinis švietimas kolūkiuose ir 
pan.

. -Mūsų kaimas- nesiduoda 
mulkinamas

Lietuvos KP (b) Centro Komi
teto IX plenumas pakartotinai 
špyrė, jog ’būtų .suaktyvintas 
komjaunuolių organizavimas 
kaime, t.y. kolūkiuose. Jų pirmu
tinė pareiga būtų šnipinėti, kad 
geriausieji grūdai būtų išvežti 
Rusijon, kad laiku būtų kuliama 
jr panašiai. Buvo nurodyti Jur- 
Xankp,.- Raseinių; rajonai, kur 
“kontrolinių komjaunimo postų” 
ypač maža suorganizuota. Šių 
/kontrplinių postų, pareiga yra 
pranešti komjaunimo. organįza- 
cijai apie pastebėtus trūkumus, 
netvarką, brigadose. “Komjauni- 
ino organizacijos savo ruožtu 
privalo apie tai signalizuoti par
tinei organizacijai” ...
<Viską veža į Rusiją
** Po karo, pasiįikušiai tuščiomis 

: kišenėmis, Maskvai .nieko ‘ kito
Visišką jos 

pavergtų tautų eksploataciją. 
Naujai prijungtos Pabaltijo res
publikos, nors jau septinti metai, 
kai “džiaugiasi” tarybine laime, 
vis dar neprilygsta broliškosioms 
respublikoms. Tad eksploatacija 
čia Vykdoma pilnu tempu. Šiuo 
metu iš Lietuvos vežama “Di
džiųjų komunizmo statybų mūsų 
tėvynės pietuose” vardu. Taip 
rugsėjo 19 d. iš “Laumės” che
minių gaminių fabriko Kaune į. 

! “Statybas” buvo išsiųsta 4 to. 
nifroemalio ir 30 to. kito. Sumo
kėta žemiausiomis kainomis, ne
atlyginančiomis nėt savikainos.

Vilniaus mechaninis fabrikas 
Nr. 1 “pastoviai siunčia į staty
bas”” įvairius statybinius mecha
nizmus: šachtinius keltuvus, 
vamzdinius-pastolius ir kit. Prieš 
tris savaites “į ten” buvo pasiųs
ta keturi vagonai brangių įrengi
mų “bendron sąskaiton”. Apie tą 
laiką iš Naujosios Vilnios išvyko 
“eilinis ešalonas su eiline siun
ta” statybinių medžiagų, jų tar
pe trys vagonai stiklo, pagaminto 
Radviliškio fabrike.

Rugsėjo 20 d. Kauno “Neries” 
fabrikas pasiuntė broliškoms res; 
publikoms 2 vagonus centrinio 
apšildymo radiatorių. Tai 4 va
gonai šiais-metais. Viso, lietuviai 
pasiuntė jiems 2.000 kv. metrų 
radiatorių.

Tai tik keli pavyzdžiai — žmo
nių galvų niekam dar nepavyko 
suskaičiuoti. Miško medžius kas 
suskaitys? Viskas statybų var
du — ir neturėdama kapitalo, nei 
prekybos talento,. Rusija tarpsta, 
kaip ant mielių. Juk šitaip į ją 
plaukia iš visų kraštų, tautų, tau
telių. Milijardai suplaukia iš 
“broliškų respublikų”, kad Stali
nas galėtų šaukti taikos iki pasi
gamins pakankamą kiekį atomi
nių. Tada jis atsiųs “taiką” ir 
mums čia....

• Valstybinės Grožinės Lite
ratūros Leidykla išleido knygą 
“Levanto’Partizanai”, kurioje ap 
rašomi Ispanijos komunistų žyg
darbiai. Nors knyga laikoma gro
žinė, nepažymėtas net jos vertė
jas, ir, kaip iš recenzijos matyti, 
tėra eilinis agitacijos šlamštas. 
Autorius -kažkoks Chesus Iska- 
raj. ,

• Mokyklų remontas nebuvo 
suspėtas iki mokslo metų prad
žios šiose "Prienų rajono mokyk
lose: Išlauže, Maciūnuose, Anta- 
navoj. Remontas iš vis nebuvo 
pradėtas Vartuose, Klebiškyje ir 
Siponyse. Spėta atremontuoti 
Birštone, Prienuose: Naujos kla
sės įrengtos Kunigiškiuose, Kun- 
siuose, Pašvenčiuose.

■> Nepaprastai daug dėmesio 
LTSR spauda skyrė liaudies. jau
nimo festivaliui Berlyne, bet nė 
vienu žodžiu nebuvo užsiminta 
apie Lietuvninko, jauno pasižy
mėjusio lietuvių boso sėkmingą 
pasirodymą.

• Rugpiūcio 12 d. Vilniuje mi
rė “LTSR Mokslų Akademijos 
Žemės Ūkio Instituto Mokslinės 
Tarybos narys, žemės ūkio moks
lų kandidatas; docentas S. Gir- 
ševičius”.

• Vilniaus universitetas ir 
Dailės institutas kreipėsi į Vil
niaus gyventojus, prašydami ras
ti vietos apgyvendinti studen
tams.

< Po visos eilėš išeikvojimų ir 
apsileidimo LTSR A. Taryboą 
Prezidiumas iš pareigų atleido 
N. Kalugin, o jo vieton paskyrė 
V. Boreiką naujuoju LTSR Vie^ 
tinės Pramonės ministru.

* Taip pat ir Druskininkų lai
mingieji vasarotojai turėję daug 
kuo nusiskųsti. Esą labai nešva
rios gatvės, nesą suolų prisėsti, 
trūkstą žalumynų ir medžių.

• Kelias dienas po paskelbimo 
prez. Trumano laiško, “Tiesa” 
talpino trigubai ilgesnį I. Zo- 
bačiov straipsnį, perspausdintą iš 
“Sovietinio Sibiro”, “E Ameri
kos imperialistų įsiveržimo isto
rijos”. y

Sovietai tiek tikri savo MV 
D ir MGB veikla, jog pradėjo 
nesibaidyti savo spaudoje dėti 
laiškus iš laisvojo pasaulio ir net 
spausdinti “Daily Workers” iš
traukas, jog girdi va, Anglijoje 
neleidžiama kalbėti komunistų 
partijos sekretoriui Polrtui. Gir
di, kokia čia laisvė. Matyt, nesi
bijo, jog jų baudžiauninkas ga
lėtų pagalvoti ir palyginti šią ži
nią su savuoju gyvenimu.

Sargėnų plytinės inžinie
rius J. Barauskienė, kaip vieną 
priežasčių, kodėl jos plytinė pa
gamina mažai plytų, nurodo, jog 
jau treti metai krosnių darbinin
kai laukią, nesulaukią specialių 
darbui pirštinių.

♦ Kom. propaganda visokias 
JT, JAV ir Vakarų valstybių tai
kos pastangas valstybėse už ge- 
lež. uždangos aiškina kaip vaka
riečių silpnumą ir “maldavimą 
taikos”. Pekino radijas tvirtina, 
kad tuo būdų “kinų savanoriai” 
su š. korėjiečiais “išėjo nugalėto
jai, nes įveikė visą pasaulį”. Sov. 
komunistų laikraštis “Voprosy 
Ekonomiki” taip pat patvirtina 
žinias apie rumunų kaimiečių ne
pasitenkinimą ir padidėjusį pasi
priešinimą Sovietams. Jie, esą, 
“vykdo sabotažus”, grobia valst. 
turtą, “agituoja už Tito ir Vaka
rų imperialistus” ir 11 Tai vis — 
“ginkluotųjų fašistinių pogrin-

mokiniai turėtų knygeles jų 
darbui mokykloje paženklintt 
AtsSiveigiant j tai, “Žiburių” 
Spaudos Bendrovė yra tokias 
knygeles išleidusi. Knygele 
yra kieto popieriaus i/ turi

pamokų praleidimui ir mokyk
linio 'mokesčio sumokėjimui 
žymėti.
Knygelės kaina 15 centų.
Užsisakyti “Žiburių” Sp. Ben
drovėje, 941 Dundas St. W. To
ronto, Ont. Canada.
Taip pat dar turime ir klasės 
žurnalų, specialiai pritaikytų 
šeštadienio litunanistikos mo
kyklai.

JA VALSTYBES
Vysk. Brizgyš aną savaitę Bos 

tone vedė misijas vyrams.

Jau laikas pagalvoti apie:
KalėthĮ dovanas

Turime didžiausią pasirinkimą Europos rankdarbių specialistų, 
padirbtų -dovanų: gražių odos išdirbinių lietuviškais motyvais,' 
austų « siūtų prekių, medžio raižinių, keramikos ir tt. Gimimo ; 

dienoms, konfirmacijoms, vestuvėms ir kt.
REIKALAUKITE mūsų naujai išieidžiame -prekių katalogo. : 

Mes taip pat turime: Lietuviškų plokštelių, įgrotų Europoje ir 
Amerikoje .78 RPM, taip pat turime daug EUROPOS KLASHEQ- ; ■. 
NLŲ ir populiarių plokštelių, ypatingai įgrotų Vokietijoje, Aus- | 
trijeje ir ’Šveicarijoje. Taip .pat turime ilgo grojimo (Lbng play-1 
ing) —33% ir 45 RPM plokštelių. Turime daug radio ir neŠioją- ; 
nrų patefonų.)- ---------------Aplankykite mūsų krautuvę, kuri!
atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. pakaro

pavyzdžiui:
$ 7;00Q įmokėti — 50 akrų, teisė sodinti 18 akrų.

Pilnai įrengtas stf traktorium ..... .......
$ -8.000 įmokėti — 67 akrai, teisė sodinti 20 akrų.

^ntfftoriTiiT ir visi įrengimai ......................$30.000 
$10.000 įmokėti — 98 akrai, teisė sodinti 3J% akrų.

•. Traktorius ir kitos mašinos ............ ............... ^37.000 
$15.000 įmokėti — 146 akrai, teisė sodinti 38 akrus,

6 kilnos su alyva, labai geri visi pastatai,
> - traktorius, stimeris, kombainas ir kitos

mašinos ...... . ............................................... .....  ^65.000
$20.000 — 205 akrai, teisė sodinti 68 akrus. 7 kilnos,

3 bamės, 2 gyvenami namai, garažas 2 maši
noms, traktorius ir visos reikalingos tabakui 
auginti mašinos (Mount Bridges districte) $68.000 -

Kreiptis į

STAN AUGUSTINE 
Iteal Bstate Agent

R. 4, TELEFONĄ S-m R. 2.
...   —.... --------- — i ■  .................................................................. ............

•$28:000

TilĮstabu 6 n L

— Lapkričio 4 d. po pietų St. 
Catharines šaukiamas lietuvių 
kolonijos tėvų susirinkimas vie
nuolyne. Pradžia 4 vai. pp. Svars
toma bus lietuvių mokyklos ati
darymas.

— Lapkričio 10 d. 6 vai. vak. 
ukrainiečių salėje St. Catharines 
Bendruomenė rengia šokius — 
pasilinksminimą. Kviečia visus 
lietuvius dalyvauti. Laukiama 
svečių iš kitų kolonijų, ir iš JAV.

— Į St. Catharines atvykus iš 
Norandos vargonininkui p. J. 
Vyšniauskui,'organizuojamas lie
tuvių bažnytinis choras. Lietu
viai mielai dędasi ir, atrodo, kad 
greitai jau mes girdėsime chorą 
ne tik bažnyčioje, bet ir kitur. 
Gražu, kad lietuviai prisideda 
prie lietuviškos „giesmės bei 
dainos. s

— VTėllande šeštadienio lietu
viška mokyklą jau veikia. Vaiku- 
•čių dalyvauja gražus būrelis. 
Mokytojauja; T Ambroziejus 
Prakapas, OEM, P- Petrylienė ir 
p. Skaistiėnė. A .

— Niagara’; ‘ Falls kolonijoje 
padaugėjus lietuviams, Tėvai 
Pranciškonai .įvedė lietuviškas 
pamaldas kasjdekvieno mėnesio 
paskutinį sekinadienį 12 vai. Su-

redaktorių pasirašąs Alb. Vaba
lu, suimtas deportavimui, kaip ir 
Andriulis. Kaucija $5000 jau 
esanti įteikta ir jis paleistas.

Pastebėtina, kad Prūseika ke
letą metų maištavo prieš Bimbos 
vedamus statininkus, tad tėvelio 
karalystės tikrai gali bijoti.

Pranciškonų vienuolyno ir 
spaustuvės Brooklyne pašventi
nimas įvyks baigus remonto dar
bus gruodžio 9 d.

H. Kačmricas pradėjo vaidinti 
Niujorko rusų teatre. Pirmas pa
sirodymas Ostrovskio “Belugi- 
no vedybose" -buvo labai puikiai 
įvertintas ir rusų spaudos.

rūpintis “Draugo”, “Laivo” ir 
“The Mariah” platinimu Čikagoj.

J. Būga renka tautosaką Niu
jorke, Bostone ir kt. Suranda 
dainininkių, padainuojančių po 
kelias dešimtis dainų.

d. Čikagoje atkurta kunigaikštie
nės Birutės D-ja, veikusi Lietu
voje karininkų ramovėse. Į val
dybą išrinkta: S. Oželienė, Ba- 
bickienė ir Z. Toliušienė.

♦ Rytinėse JAV valstijose te
bevyksta lietuvių pabėgėlių kil- 
nojimasis. Daugelis keliasi į vi
durį Amerikos, kur esą didesni 
uždarbiai, bei pigesnis pragyve
nimas. Ir atominės... jau pra
dedamos minėti kaip vienas iš- 
sikėlimo faktorių.

• Daugelis lietuvių inteligen
tų su didžiausifr susidomėjimu 
seka Churchillio atsiminimus 
“The New York Times”, kurie 
atidengia sensacingų dalykų, pa
rodančių koks buvo naivus jų pa-, 
sitikėjimas kaikuriais didžiai
siais sąjujngininkais.

VOKIETIJA
Emigraciniai vargai

Pagalbinės emigracinės orga
nizacijos rūpinasi, kad ir į JAV 
vykstantiems būtų padaryta pa
lengvinimų, ypač užkliuvusiems 
su plaučiais. Agentūrų pareiški
mu tarp atmestųjų yra tokių, ku
rie atmesti be reikalo ir vokiečių 
gydytojų nuomone yra sveiki. 
Ryšium su tuo iš JAV atvyko 
vyr. konsulas Mc Tigue. Orga
nizacijos rūpinasi, kad atmestų
jų bylas dar kartą peržiūrėtų 
tarptautinių plaučių specialistų, 
nepriklausančių USPHS tarny
bai, komisija ir kad būtų sušvel
ninti įstatymo keliu emigraciniai 
nuostatai, įsileidžiant bent 1000 
tokių asmenų, kurių JAV-se jau 
kiti šeimos nariai ir kurie nesu
darytų jokios naštos vyriausybei. 
Ten, jei reikėtų, jie galėtų būti 
kurį laiką laikomi medic, prie
žiūroje ar net gydomi sanatori
jose ir pasveikę galėtų pastoviai 
įsikurti. Senoji PHS 5 gydytojų 
komisija, peržiūrėjusi apie 3.200 
atvejų, apie 70-;80% iš jų visai at
metė. Tuo būdu atmestų su šei
momis susidarė apie 10.000.

Gautingas yra virtęs didžiau
sia Tbc sanatorija Vakaruose pa
stebi “Die Neue Zeitung” No.187. 
Pristačius 4 naujus pastatus, lovų 
skaičius pakeltas iki 1150. Už tai 
bavarų ministeris Dr. J. Muel
ler įteikė TRO amer. zonos direk
toriui Ryanui .padėkos raštą, nes 
IRO, paskyrusi 2 mil. DM, įgalino 
tuos darbus atlikti. Naujieji būs
tai pavadinti “Don. Kingsley na
mais”, gatvė — Dr. Gellnerio 
g-ve ir paviljonas — Ryano pa
viljonu. Naujieji pastatai turės 
360 lovų. Virtuvėj galės gaminti 
maistą 2000 asmenų, personalą 

, sudaro 480 žmonių, iš jų 22 gydy
tojai. Plotas užima 3,5 kv. km., 
pacientų yra 18 tautų, tarp jų ne-

VflHCOUVER,B.C.

kamos didžiausios; savaitinis 
mėsos davinys sumažintas iki 60 
gramų. Visur eina sovietinimas. 
Rumųjų kariuomenė išvyta iš 
Moldavijos, kur ją pakeitė rusai, 
o civil, administracija ten paves
ta “konsului” Beževui Jasuose. 
Tat reiškia šaltą Moldavijos
aneksiją.

Gražiai praėjusios misijos
40 valandų atlaidai, kurie mū

sų parapijoje vyko spalio 18-21 
d., praėjo pakilioje dvasioje. At
vykęs iš Čikagos tėvas Venskus, 
SJ, vedė misijas. Jo žodžiai, skel
bią Dievo ir tėvynės meilę, kiek
vieno širdyje buvo priimti su 
pasiryžimu tapti geresniais, bet 
šioje milžiniškoje materializmo 
srovėje plaukti kita kryptimi yra 
tikrai begalo sunku. O plaukiant 
pasroviui — mums tikra pražū
tis, kaip dvasiniai taip ir tautiš
kai. Svarbiausia tėvo Venskaus 
šių misijų mintis, kurią jis kiek
viena proga pabrėžė, — mūsų 
tautos gyvybės išlaikymas atei
tyje, o tam svarbiausia sąlyga — 
skaitlingos šeimos! Šioje srityje 
jis tiesiog su ašaromis maldavo 
tėvus atsisakyti nuo vis labiau 
plintančio žalingo įpročio — vie
no ar dviejų vaikų sistemos.

Misijos — .atĮaidai baigti sek-

kas yra viena sąlygų, norint ti-

dus.

Spalio 28 d. 17 vai. Hamiltono

demiją trumpa įžangine kalba,

Hamiltono kolonija vargu ar 
yra turėjusi tokį puikų prelegen
tą, kokio dabar susilaukė iš Ang
lijos. Paskaitos gilus turinys, iš-
reikštas paprasta kalba, kalbėto
jo puiki dikcija k nuoseklus min
čių dėstymas visiems katalikams 
paliko tikrai £ilų įspūdį.

Kanados lietuviai, gj-v. St. Ca- 
thąrine5;įm^|įs^J^igi malonia^ 
■prKideda prį^ieios lietuvių bū? 
relio ir noriai visiems padeda, 
ypač lietuviškam vienuolynui, 
kuriame matome padarytą gražų 
altorių. Taip pat pasižadėjo pada
ryti lietuvią^ą kryžių, kurį ma
tysime pavasarį prie vienuoly
no. Tėvai Pranciškonai už tai pp. 
Satkevičiams ir jų sūnums labai 
dėkingi. . '

Nedarbas
Daugiau kaip pusė visų mies

te gyvenančių tremtinių vyrų
- - . \

piūvėje. Šiuo metu kaikuriems 
sukanka trys metai, kai čia pa
stoviai sau uždarbiauja. Bet, kaip 
jau vasarą pranašauta, dėl rąs
tų stokos (miškų stovyklos dėl 
sausrų apie 3 mėn. buvo uždary
tos), spalio 18 d. darbas sustojo 
ir mūsų vyrai liko be darbo. Blo
giausia padėtis vedusiųjų, nes be

Petro Babicko “Maldą” dekla
mavo Aid. Gurgždytė.

Meninės dalies pabaigai Stasė 
ir Teresė Verbickaitės su Br. Liš- 
kausku išpildė 6 dalių montažą. 
Visi deklamuotojai savo partijas 
gražiai atliko. Šia proga norėtų
si pabrėžti Stages Verbickaitės 
didelį įsijautimą į deklamuojamo 
dalyko turinį, kas tikrai patrau
kia klausytojų dęmesį ir eilėraš
čio mintį lengviau įlieja į širdį.

Minėjimas bagitas “Marija, 
Marija”.

Hamiltono ateitininkams, su
rengusiems tokį stiprų ir įdomų 
Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimą, priklauso didėlė padėka 
iš mūsų kolonijos tikinčiųjų.

— Hamiltono šachmatų klubas 
aną savaitgalį suruošė bankietą 
čempionui A. Vaitoniui pagerb
ti. Miesto vardu jam buvo įteikta 
dovana —aukso žiedas. Susirin
kimas buvo baigtas Toronto ir 
Hamiltonošachmatųklubo rung
tynėmis torontiečių naudai — 
6%:3%.

Vizitavo vyskupas
Spalio 24 d. vakare Hamiltono 

lietuvių parapiją aplankė' J. E. 
vyskupas Jordan ir vaikams su

Vyskupą sutiko klebonas kun. 
Dr. J. Tadarauskas, tėvas Vens- 
kus, SJ, kun. Narbutas ir didokas 
parapijiečių būrys. Ataskaiti
niam pranešime tėvas Venskus,

tarinę praeitį ir išgyventus var
gui, o taip pat ir mūsų tautos 
didelį prisirišimą prie "Dievo ir 
jo įsteigtos Katalikų Bažnyčios.

Vyskupas papasakojo keletą

baigė paklausinėdamas vaikus 
katekizmo angliškai ir paprašy
damas juos bendrai sukalbėti 
gimtąja kalba Tėve mūsų, Svei
ka Marija ir Tikiu į Dievą.

Sk. Bt.
Padėka

Pirmasis šį sezoną Tautos Fon
dui vakaras — šiupinys hamilto- 
niecių buvo sutiktas su didėliu 
dėmesiu ir, nors buvo didokų iš
laidų, davė $180 gryno pelno.

Šiuo turime išreikšti mūsų gi
lią padėką šiems programos da
lyviams, kurie suteikė rengėjams 
galimybę paruošti šį parengimą 
įvairesnį:

Poetui Pr. Kozuliui iš Toronto 
ir p. A. Sakavičienęi iš Buffalo, 
dainavusiai solo. Hamiltonie- 
čiams — akordeonistui Vyt. Ba- 
beckui, pašokusiai baletą N. Sta- 
naitytei ir jai akomponavusiai 
bei skambinusiai pianinu solo L. 
Šukytei; tautinių šokių vadovei 
p. Brechmanienei ir šokėjams: 
G. Veraitytei, G. ir R. Vyšniaus- 
kaitėms, A. Šarauskaitei, A Sut- 
kaitytei, Br. Liškauskui, St Ver
bickui, A. Laugaliui, V. Verbic
kui ir R. Kairiui; skambinusiai 
pianinu solo ir akomponavusiai 
šokiui p-lei Br. Pundziūtei, ma
žajai šokėjai J. Pundziūtei ir mū
sų mažytėms deklamuotojoms 
Mildai Pusdešrytei ir Silvijai 
Budrūnkartei, o taip pat ir jų ma
mytėms leidusioms šioje progra
moje dalyvauti.

šio vakaro konferuotojui p. E. 
Mickūnui mūsų lietuviškas ačiū!

Nuoširdžiai dėkojame poniai 
Kazlauskienei, įdėjusiai daug

pavasario negali tikėtis darbo 
susirasti. Lentpjūvės nesitiki be 
pavasario intensyviau pradėti 
dirbti, .geriausiuatveju,-pripuo
lamai gavus užsakymų iš dides
nių firmą, vieną kitą savaitę.

Ką veikia atvykę iš Toronto 
ir kitur ,

Nors daug kartų spaudoj skai
tėme, kad Vancouveryje su dar
bais sunku, vis dėlto atsiranda 
naujų atvykusių. Tokie labai ap- 
sivilia, nes darbų negauna, o iš
laidų daug pasidaro. Taip iš kiek 
anksčiau atvykusių dviems pa
vyko surasti mieste darbo, o kiti 
penki turėjo patraukti į BC šiau
rę — į miškus ir kasyklas. ♦

Lietuviškos pamaldos
Jau daugiau dviejų metų kun. 

Ant. Traškevičius sekmadieniais 
lietuviams atlaiko pamaldas. 
Anksčiau v jenoj e Vaucouverio 
bažnyčioje, dabar vienos senelių 
prieglaudos koplyčioje. Labai 
gaila, kartais neatsilanko nė 20 
asmenų, tuo tarpu, vien naujųjų 
ateivių galėtų apie 50 susirinkti 
ir bendrai visiems įprastas gies
mes pagiedoti. Jei randame lai
ko aplankyti šokius, kinus, kor
toms palošti laiko negailime, ne
retai ir “pabaliavojame”, tai, 
mieli tautiečiai katalikai, neap
leiskime ir pamaldų. G savo laiku 
juk turėjome gražų chorą ir net 
galvojome bažnyčią pasistatyti.

Vancou verietis.

mažas būrys ir lietuvių. Vėlia 
čia numatoma perkelti pacienti 
iš Ambergo sanatorijos ir iš nu 
rugsėjo 1 d. likviduojamo rėh; 
bil. centro Luttensee kontrolės 
darbo terapijos reikalingus ku 
sininkus. Tada lovų skaičius bi 
padidintas iki 1200. Vokieči; 
taip pat nori čia atkelti iš Har 
burgo ir savo Tbc tyrimo įstaig
AUSTRALIJA

Naujųjų australų kilnojamo 
paroda tebevyksta. Ji lanko vis 
valstybių sostines. Tasmanii 
aplankius, paroda bus uždaryt 
Lietuvių skyrius, kruopšči; 
tvarkomas dail. Bistricko, tu 
pasisekimo.

Australijos LB Kr. Valdyl 
paskelbė, kad “Mūsų Pastogė 
nesanti bendruomenės organa 
bet privatus leidėjo A. Baužį 
laikraštis, tad Kr. Valdyba d< 
jo nesiimanti jokios atsakom; 
bės.

Major. S. Narušis vienam Sy< 
nejaus priemiesty atidarė smu 
kių prekių krautuvę ir pieno u: 
kandinę.

— Pagal Australijos Statist 
kos biuro pranešimą, Australij; 
je nuo 1939 m. ligi 1951 m. mai 
to kainos pakilo 109,2%; drabi 
žiu — 228,5%, kitų prekių — 70 
% ir butų nuoma — 4,1%. Atb 
ginimai negalf pasivyti kaini 
Šiandien Australijoje ieškorr 
skubių priemonių išgelbėti ga 
vatrukčiais krintančio svaro ve 
tę. Ar tai pavyks — parodys n< 
tolima ateitis.
VENECUELA

Venecuelos lietuvių gyvenini 
VLSB centro valdybos narys P< 
ras Neniškis laiške, išspausdinti 
me Austrijos LB Informacijų N 
12 (48), liepos 7 d., šitaip apibi 
dina:

“... Apie save nedaug turiu k 
pasakyti. Gyvename taip dien 
dienon. Iš tikro, likusieji Europi 
je neturėtų mums ko nors pavj 
dėti. Vargstame nemažiau, kai 
Austrijoje vargome, o gyvenam 
ne geriau, negu Austrijoje. Ds

suknėlėmis. Gi aplinkos nei gan 
tos, nei gyventojų atžvilgiu j< 
kiu būdu negalima lyginti su et 
ropietiška.

Lietuviškoje bendruomenėj 
tiesa, šelpiamųjų nėra. Kiekvi< 
na šeima gyvena savarankiškai i 
užsidirba sau duoną vieni sui 
kiau, kiti lengviau dirbdami. Bt 
už tai ir solidarumo labai maž; 
Intrigų nepaprastai daug, ypj 
tokiems žmonėms, kurie mėgsl 
visuomeninį darbą ir norėtų 
dirbti iš širdies”.

Delhi, Ont.
Tabako didžioji dalis jau 

parduota
Tabako supirkimas šiemet pr; 

dėtas pora savaičių anksčiau n< 
gu kitais metais. Dauguma lieti 
vių ir nelietuvių ūkininkų tabal 
jau pardavė. Pardavimo auk 
čiausia kaina buvo 50 centų t 
svarą, bet didžioji dalis pardu< 
ta po 47-49 centus už svarą. K; 
dangi auginimo išlaidos šiem< 
buvo žymiai didesnės, pabrang 
ir trąšos, ir pragyvenimas, ir da: 
bininkų atlyginimas pakilo, t 
ūkininkai gautąja kaina nepatei 
kinti. Taip pat ūkininkai nep; 
tenkinti keliama mintimi sekai 
tiems metams tabako apsodini 
mą plotą sumažinti 15 iki 25%.

jos daly. Jojos daly. Jo vyskupijas plotas 
dvigubai didesnis ui Lietuvą ir 
teturi vos n>.wu KttsiiKų.

kandžius, o ponams Šukaičiui, M.
Krivickui ir A. Petkevičiui už jų

Lietuviškos Spaudos Centro Vajus
Malonus Lietuvi-e, savo duosnia auka paremk

Nąująjį Lietuvių Religinį, Tautinį bei Kultūrinį Centrą
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNĄ 

680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N.Y.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS CENTRAS 
so moderniška spaustuve ir knygų leidykla % 
Naujajame Spaudos Centre spausdinami Pranciškonų leidiniai:
1^ “DARBININKAS”, dukart savaitėje išeinąs ir plačiai Ameri

koje skaitomas laikraštis.
2. “AIDAI”, pasaulio lietuvių mokslo, literatūros bei meno ir

visuomeninio gyvenimo laikraštis.
3. “SV. PRANCIŠKAUS VARPELIS”, religinio-patriotinio po- 
• būdžio laikraštis.
Taip pat kiti lietuviški žurnalai “ATEITIS”, “KARYS”, įvairaus 

turinio knygos ir mokykloms reikalingi vadovėliai.
Vienuolyno pirkimo skoloms .padengti, naująjį Lietuviškos 
Spaudos Centrą išlaikyti reikalinga visų Amerikos lietuvių 

talka ir parama
Už kiekvieną, nors ir mažiausią auką, 
pranciškonai bus amžinai dėkingi

Naująjam Pranc&konų vienuolynui ir Spaudos Centrui aukas



Laikas statyboje MARIJA KALBA PASAULIUI
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savo naująjį kūrinį. Bet ten sta
tulos juk supintos į visą girliandą 
skelbia katalikybės triumfą.

Neprošalį būtų nepamiršti, kad 
tada, kai buvo statoma Vilniaus 
katedra, jėzuitų Lietuvoje jau

Paskutiniame “Technikos Žo
džio” numery, 7, išspausdintas ši
taip pavadintas prof. Ig. Kon
čiaus straipsnis. Savo senai žino- 

. ma teze, kad epochos dvasia su
kuria atitinkamas formas, straips 
nis visiškai teisingas. Juk kultū
ros istorijoje stiliais apibūdina
mos ne tik architektūrinės bei 
kitokio meno formos, bet ir epo
chos dvasia. Europoje gimę rene
sanso, gotikos, baroko, rokoko ar 
neoklasinis stiliai nėra vien me
nininkų pasaulėvaizdžio bei pa
saulėžiūros išraiškos, bet visos 
epochos dvasios atspindžiai. Kul
tūros istorijoje tai senai priimtas 
dėsnis.

Tačiau, kai autorius su šituo 
mastu prieina prie Vilniaus ar
chitektūros, "paliesdamas tik jo 
bažnyčias, gaunasi nesusiprati
mas. Joks Lietuvos kultūros isto
rikas niekad nesutiks su auto
riaus aiškinimu, kad Vilniaus ka
tedros architektūrinės bei archi- 
tektoninės savybės išreiškiančios 
katalikybės ir protestantizmo 
kovos epochą, atžymmčios katali
kybės krizę, rodančios katalikų 
katedros statytojų palinkimą at
sisakyti šventųjų stovylų, kprios 
ten esą išneštos iš vidaus į orą ir (pirmosios pusės, Stuokos įpinta į 
vos teprikibusios prie didingojo' 
pastato.

Autorius reziumuoja:
“Atseit, dar vienas nedidelis 

protestantų pasistūmėjimas, 
šventieji būtų visai katedros pa
stogę apleidę, ir katedra būtų ta
pusi protestantiška. Taip neįvy
ko. Bet šventieji ir šiandien su
sijaudinę dairosi, kas daryti”.

Katedra, esą, pavaizduojanti 
“tą tikibinių kovų laikotarpį, ka
da Lietuvos galiūnai nebeišma
nė, kurios tikybos laikytis, kuri 
kraštui bus naudingesnė” ...'; 
“Kitose bažnyčiose šia prasme 
laiko pigiai neįstebėsi”.

Net nuostabu, kad mūsų lei
diniuose gali pasirodyti šitokių 
nuomonių, rodančių visišką ne
susigaudymą rrtūsų krašto kul
tūros istorijoje.

Per platus būtų klausimas, ko
kią mintį, bei kokią pasaulėžiūrą 
užfiksavo Vilniaus katedros sta
tytojas Stuoka - Gucevičius bei . 
jos fundatorius vysk. Ig. Masals
kis 18 a. pabaigoje. Bet visiems 
tiktų žinoti, kad 18 a. pabaigoje 
jokios protestantų-katalikų ko
vos Lietuvoje nebebuvo. Ji bu
vo pasibaigusi jau prieš pusant
ro šimto metų ir buvo užantspau
duota laimėjusios katalikybės

gausiomis baroko bažnyčiomis. 
Kai buvo statoma Vilniaus ka
tedra, nebebuvo Lietuvoje nei 
vienos protestantiškos didikų 
šeimos. Radvilos buvo paskuti
niai ir buvo išmirę prieš 100 su 
viršum metų .

Vilniaus katedra — neoklasi- 
nio stiliaus kūrinys — be to, nėra 
išaugusi savoje dirvoje, yra sko
linys, atsineštas genialiojo Stuo- 
kos iš studijinių kelionių. Ne jis, 
ne lietuviai didikai ir ne kokie 
protestantai atėmė stovylas iš 
šio stiliaus pastatų, bet šio sti
liaus kūrėjai — kaip tik katali
kai, ne protestantai. Stuoka jų 
neatėmė, bet priešingai, pridėjo, 
pastatydamas jas,ant (stogo. Tad siteto rūmus — tą įvairių epochų, 
nesistebėtumėm, jei prof. K. ban- i kregždžių lizdų- vainiką, pagau
dytų aiškinti, kad jos ten -atkel- • nančio baroko ar puošniojo roko- 
tos iš lietuviškųjų-pakelių kry- ko pavyzdžius, prisiminkim rytų 
žiu, kad lietuvis be jų neapsieina, apeigų barokinę, pav., Šv. ®va- 
o be to, stovylos iškėlimas ant sios bažnyčią (ar tai ne tinkama 
stogo juk greičiau aiškintinas ’ 
kaip jos iškėlimas į viešumą, pa
demonstravimas. Tai greičiau jų 
triumfas, bet ne išvijimas.

Vilniaus katedroje iš jau besi
baigiančio protestantų ir katali
kų kovų laikotarpio yra išlikusi 
Šv. Kazimiero koplyčia iš 17 a.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
iš pavergtos Lietuvos

(Pabaiga)

K§ rodo kainų skalė?
— Kainos taip pat turi prisiderinti prie viso gyvenimo. Tiesa, 

gali ir Lietuvoje pamatyti taip pat sunkvežimių ir net automobi
lių. bet šiuos turi tik įvairūs kom. pareigūnai ar įstaigų šefai, en
kavedistai, taip pat raud. armijos karininkai. Prastuomenė džiau
gias, jei gauna įsigyti nors dviratį. Ir tiems reikia daug pinigo. Dvi
ratis kaštuoja taip vidutiniškai apie 860 rb., bet ir tuos tuoj iš
grobsto, o pavasarį jų nė su žvake nerasi. Tiesa, Šiaulių dviračių 
fabrike gaminami po 400 rublių, bet jie tinka greičiau vaikams va
žinėti, po pusės metų pasidaro tikri klederai. Trūksta dalių, bet 
tuo planuotojai nesirūpina.

— Kiek kaštuoja pagrindiniai dalykai? Rusams pagrindinį da
lyką sudaro “vodka”, tad jos litras kaštuoja 50 rb., neblogas kos
tiumas juodojoj biržoj su pasiuvimu iš geros medžiagos — apie 
2.000, galima gauti metrą po 90 rb., jei nutaikysi laimingą progą, 
sviesto kg gali gauti už 40 rb., lašinių 36, čekoslovakų batus, ku
rių buvo šiek tiek daugiau seniau, bet dabar jie spėjo veik visi 
išnykti, už 459, už prastesnius kasdieninius brezentinius batus gau
si mokėti 66, geresnius juodus 200-250, degtukų dėžutė 13 kp., se
niau kaštavo 20, bet paskiau numušė kainas, tada (prieš numuši- 
mą) “vodka” kaštavo 120 rb., apatinės kelnės iš Vilniaus medvil
nės fabriko tiek 1947 m., tiek dabar po atpiginimo tebekaštuoja 
30 rb. ir tt. Su tuo kainų vadinamuoju atpiginimu — tikri juo
kai. Vienur skelbia pigimą, užtat atsigriebia kitur, padidindami 
visokius mokesčius ar net kainas slaptais įsakymais palikdami tas 
pačias. Pvz., Miškų Pramonės Ministerija miško kainas atpigino, 
o netrukus atėjo slaptas iš ministerijos įsakymas, kad kainos fak
tiškai paliekamos tos pačios. Jiems svarbu propaganda užsieniui.

Po tų vad. atpiginimų tuoj buvo smarkiai padidinti mokesčiai 
už žemę. Jei žvejams už toną sugautos žuvies mokama 250 rub
lių, tai iš jų atsigriebiama kitu būdu, būtent — už konservų dė
žutę, sveriančią 600 gramų, imant net^l5 rb. Gi žvejui už darbo 
dieną išeina apie 8 rublius atlyginimo, jei atidirbs visą normą. 
Taigi, gyvenimo sąlygos net visai pajėgiems ir darbingiems žmo
nėms yra labai ribotos ir prastos.

Darbo kontrolė? /
— Darbo kontrolė labai griežta. Jei pavėluosi 5 minutes .į darbą, 

gali visai vietos netekti. Paprastai už pavėlavimus įskaito vad. 
“pragulką” — tuoj atskaito 25% mėn. atlyginimo. Pirmą kartą 
pavėlavus, atskaito 25%, bet vėliau — jau po 50%. Jei pavėluosi 
3 kartus ir tat oficialiai bus užfiksuota — išmes iš darbo ir priedo 
dar nuteis 6 mėn. darbo stovyklos, jei ne daugiau. Kalėjimų Lie
tuvoje jau yra per maža, reikia statyti naujų. Darbo stovyklos yra 
Vilniuj, Pravieniškiuose, Klaipėdoj, Šilutėj, Akmenėj, Telšiuose ir 
kt Kur jas Visas ir beišskaičiuosi. Politiniai kaliniai išvežami į 
Rusiją. Iki 5 metų nuteistus dar laiko Lietuvoje, visus kitus — 
išveža. Į nepolitinius taip griežtai sargai ir kom. valdžios parei
gūnai nežiūri. Visai kas kita su vad. politiniais. Jei, sakysim, tokį 
už ką nors, kad ir už mažiausią smulkmeną, kuri Vakaruose atro
dytų tikras niekas, nubaus kaip politinį 15 metų kalėjimo, tai prie

Brooklyn II, N.T.

kytojai gi eina per Aamus pas tėvds. Nors tie esti užsisakę po du 
tris laikraščius, kad'jų vaikai nebūtų išmesti iš gimnazijos, gau-

nebebuvo, nes ordinas buvo už- moję skubąs šių dienų gyveni- 
darytas 1773 metais. mas, pilnas medžiaginių gėrybių,

Prof. Končiaus pastaba, kad ki- smarkiai vilioja, slopina, o kar
tose Vilniaus bažnyčiose laiko 
žymės esą pigiai neįžiūrimos, taip 
pat tik apgailėtinas nesusipra
timas. Kas nusivokia Lietuvos 
kultūrinėje raidoje ir Vilniaus 
miesto istorijoje, architektūri
niais pastatais bei jų fragmen
tais galėtų pavaizduoti visą ko
vų, laimėjimų, pralaimėjimų ir 
sąjūdžių kelią. Pavyzdžių... Jų 
tiek daug, kad trumpose pasta
bose sunku ir apsispręsti, kas 
pirmiausiai 'minėtina. Prisimin
kime tik kad ir Šv. Jono bažny
čią (subarokintą gotiką), univer-

tais ir visai nustelbia žmogaus 
dvasinį pradą. ’

Du dalykai žmogui sunku 
įvykdyti: prisipažinti prie savo 
kaltės ir pasakyti teisybę. Ir

tama pabrėžti, kad užgriuvusios 
nelaimės palietė nekaltus žmo-

mas Dievas, kad Jis, siųsdamas

. tema panašiems svarstymams, 
kaip prof. K.?), atsiminkim bū
dingąsias aikštes —kokias pras
mingas ir mielas — pagaliau 
miesto darną sužalojančius rusiš
kojo per i jodo statinius —- palo- 
cius, cerkves ir. peterburginio 
stiliaus šabloniškąjį naujamies
tį. Ar gi tai ne epochos liudy
tojai?

Apie juos, apie visa tai galima 
labai daug kalbėti, bet tik nusi
vokiant krašto bei stilių istori
joje 

singai. Ar tikrai prieš amžinuo
sius įstatymus esame teisūs ir 
nenusižengę? Jei prieš save ne- 
veidmaihiausim, rasime teisingą 
atsakymą. *

Net aukštieji didžiųjų valsty
bių pareigūnai skelbia savo tau
toms melagingu^ dalykus. Kar
tais visa užsienio politika grin
džiama tik melu. Spaudos dar
buotojai tuos neteisingus pareiš
kimus išaiškina sau palankia 
prasme ir džiūgauja. Vien tuo 
remdamiesi pranašauja savo tė
vynės gražią ateitį’

Kiekvienas mūsų norime pa-, 
dėti kenčiančiai tėvynei, tremia
miems broliams, tėvams. Mūsų 
tremtis, kurios prasmė turėtų, 
atitikti v permaldavimo dvasiai, 
neina tuo keliu. Tenka dažnai pa
klausti ar tremtis atlieka savo 
dvasinį uždavinį? Iki šiol, žiū
rėdami tuščių paragrafų, nesu
gebame sukurti Pasaulio Liętu-

atkalbto laiko jam taikys dar 5 metus vad. laisvių negavimo, ir jis 
net ir po 15 metų negalės grįžti tiesiai Lietuvon. Pelitiniai iš Ru
sijos ir nebegrįžo. Jei ką ir parvežė, tai kitais tikslais. Žinoma, 
vienam ar kitam gal pavyko ir kitu kokiu nors budu išsikombi
nuot! tokį grįžimą arba be jokio leidimo parvažiuoti, bet tai — 
išimtys. Šiaip politiškai nepatikimi, kai tik kas nors apie jų nepa
tikimumą sužinoma, tuojau atleidžiami, o į jų dšrbo knygutes 
įrašoma atleidimo priežastis. Tada darbo gauti yra ypatingai sun
ku, niekas nenori priimti, bijosi, kad nebūtų apšaukti kontrrevoliu
cininku ar nepatikimo elemento bičiuliais ar ryšininkais. Ypač 
sunki padėtis šiuo atžvilgiu tų, kurie buvo apšaukti “buožėmis”. 
Tokių ir apskritai kitų nepatikimų išvežamos visos šeimos. Maty
dami, kad bus blogai, ne viena iš jų metė savo ūkius ir išbėgo 
kitur arba slapstėsi, stojo dirbti fabrikam Tačiau ir čia jie nuo
latos tikrinami, klausinėjami, iš kur atvyko, ką anksčiau darė, 
iš ko gavo leidimą persikelti ir tt.

Ar iš to “buožių”, kaip klasės likvidavimo, galima daryti išva
dą, kad tokiu būdu į Sibirą išvežti jau visi Lietuvos ūkininkai, ku
rie seniau sudarė visą Lietuvos gyvenimo pagrindą?

— Ne, taip manyti nebūtų galima. Išvežti buvo tie, kurie buvo 
kaip tokie konstatuoti ir į juoduosius išvežamųjų sąrašus įtraukti. 
Tačiau taip pat daug kam iš jų taip pat vienu ar kitu būdu pavyko 
nuo tų vežimų išsisukti. Vieni “buožės” titulo atsigynė įrodinė
dami, kad niekada neturėjo jokio samdinio, o žemę dirbo susidė
jusi šeima, kiti — patys pirmieji, pamatę, kad vis tiek savo nuo
savybės neišsaugos, pasisiūlydami į kolchozus, treti — visai me
tę savo ūkius, sprukdami į miestus, kur vis lengviau galima alsuo
ti net ir jiems ir tt. Tik pastebėkite, su kokiu malonumu ir drau
ge įniršiu sovietinė spauda vienur ar kitur kokį nors komunis
tinės santvarkos nekentėją “demaskuoja kaip buožę, pralindusiį į 
kolūkį”. Koks likimas tokio laukia, toliau netenka nė aiškinti. 
Toks demaskavimas, kaip kad jį sovietai vadina, iš tikrųjų gi žmo
gaus įskundimas, yra veik tas pat, kaip kad prie tokio “demas
kuotojo” prikabinimas lentelės su įrašu: šitas žmogus yra liau
dies priešas.

Gyventojus nuolat kontroliuoja naktimis enkavedistai, kurie 
radę ko nors jų manymū “per daug”, tuoj neša į sandėlius. Beieš
kodami po spintas “partizanų”, tain viską tau išmaišys, jog kelias 
dienas negalėsi jose buvusios tvarkos atstatyti. Ne kartą dings 
taip pat ne vienas ir daiktas. Turi tylėtines kam gi pasiskųsi. 
Dabar po darbo prie kiekvieno fabriko turi būti po 3-4 milicinin
kus, kurie vykdo kontrolę, kad ko nors neišsirieŠtum, kitaip tarus, 
kad “neapvogtum valstybės”. Didesniuose miestuose prie fab
rikų tokių kontroliuotojų yra net po kelis, žmonės! juos papras
čiausiai ir vadina enkavedistais.

Ar yra žmonių kategorija be pasų?
— Atskiros kategorijos nėra. Paprastai žmonės be pasų yra 

arba kalėjimuose, arba darbo stovyklose. Iš ten išėjus'nepaprastai 
sunku gauti darbo. Gausi nebent patį prasčiausią ir sunkiausią. Ir 
tai betgi ne visada. Viskas ten turi būti valstybei ir visagalei kom. 
partijai. Krašto komunistinimas tokiomis sąlygomis eina iš pavir
šiaus pažiūrėti gana smarkiai. Ypač didelis dėmesys kreipiamas 
į jaunimą. Matyti, senuosius nesitikima taip greitai “perauklėti”. 
Jei nebūsi komjaunuolis, tokiam nėra jokių perspektyvų įstoti į 
universitetą. Jie turi būti agitatoriai, aktyVSstiS,*ti<& dalyvauti 
kom. spaudos platinime. Ateina paprastai į klasę kbks kom. parei-

nes kam gi pasiskųsi.

tėvynėje nuolatos rieda rytų link 

niai ir baigia nykti partizanai.
Konvulsingai rengiamasi ato

miniam karui, o dvasia eina silp
nyn. Vyksta dvasios nusiginkla
vimas. Karo laukia visi nu
skriaustieji ir persekiojamieji, 
kaip išganymo, bet ar karas at
neš laukiamą gerovę? Karas yra 

nei eiga, nei pagaiba nepriklauso 
nuo politikų. Dažniausiai karas 
ateina neprašomas. Kaip Ameri
ka nenorėjo ir nenori karo, o ta
čiau jau antri metai amerikiečių 
kraujas liejasi Korėjoje. Daug 
ir mūsų jaunų vyrų, manydami, 
kad Amerikoj ras saugumą ir ra
mybę ir po audrų grįš į Lietuvą, 
jau šiandien ilsisi amžinuoju 
miegu svetimoje žemėje. Rėkia 
ir išsisukinėja nusikaltęs nepa
klusnus vaikas, norėdamas iš
vengti tėvo bausmės, bet ne jo 
valioj sustabdyti baudžiančiojo 
tėvo ranką.

Tat .pagaliau ką daryti?
Į tuos klausimus rasime atsa

kymą neseniai pasirodžiusioje 
knygoje MARIJA KALBA PA
SAULIUI, kurią parašė prof. Dr. 
L. Gonzaga da Fonseca, lietuvių 
kalbon išvertė kun. M. Vembrė. 
Knyga 264 puslapių, 18 paveiks
lų, kaina $2.

Ši knyga turi rasti vietos kiek
vieno lietuvio lentynoje, ji papil
dys labai kuklią šios rūšies mūsų 
literatūrą. Kun. M. Vembrė, pats 
būdamas tremtinys, dar Vokie
tijoje išvertė šią knygą ir dabar 
Amerikoje išleido.

Vokietijoje šios knygos pasta
ruoju metu vėl pasirodė nauja 
laida vokiečių kalboje. Nežiū
rint dabartinio vokiečių didelio 
medžiaginio skurdo, ją labai 
sparčiai išpirko. Didelis knygos 
pasisekimas ir Šveicarijoje. -

Mūsų- lietuvių pareiga yra ir 
paremti medžiagiškai lietuvišką 
spaudą ir dvasiškos naudos pa
sisemti: išklausius Marijos reika
lavimų, juos vykdyti gyvenime. 
Kad kartais neišbrauktumėm, 
kaip Marija pasirodymuose pa
reiškė, mes patys savo rankomis 
mūšų kėhčiančTbs tėvynės iš gy
vųjų tautų tarpo ir kad ir mums 
paslaptinga ranka neparašytų: 
mene, tekel, uparsi.

Kapit. M. Brazaitis 
Šveicarija,
Wallenstadtberg Sanatorija, 
1951 m. spalio 13 d.

Iš kultūros ir knygy pasaulio
Dramos konkursas

Cleveland© LKF skyrius nuta
rė paskelbti konkursą scenos vei
kalui parašyti. Skiriamos dvi 
premijos: $500 ir $300. Konkurso 
terminas 1952 m. gruodžio 31 d.

Laisv. Europos universitetas
LE Universitetas prie Stras- 

burgo un-to netrukus pradės 
veikti Darbas bus pradėtas, kaip 
formaliai prancūzų universite
tuose, nuo lapkričio pradžios. LE 
Un-to Tremtyje instituciją sukū
rė Tautinis LE Komitetas, kuris 
yri įregistruotas Niujorke, drau-. 
ge su Europos delegacija Pary
žiuje. LE koledžas įkurdintas El- 
zaso sostinės de la Robertau rū
muose, už 6 km. nuo miesto cen
tro. Rezidencija yra iš 18 a., ją 
supa parkas. Kambariuose bus 
gyvenama po 2, 3 ir 4, visur įtai
syti modernūs sanitariniai įren
gimai, įruošti studijų, poilsio, 
darbo būstai ir kt. LE studentai 
bus drauge laikomi Strasburgo 
un-to studentais ir su prancūzų 
akademiniu jaunimu turės lygias 
teises. Tarp priimtųjų yra ir be
baigiančių studijas. Vyresnio nei' 
taisyklėse nustatyta amžiaus (28- 
32 m.) klausytojai priimami tik 
su Priėmimo Tarybos spec, lei
dimu. Lietuvių prašymų studi
juoti yra apie 30. Stipendijų ki
tuose Vakarų Europos un-tuose

studijuoti yra labai maža, nes no
rima daugumą nukreipti į Stras- 
burgą. Ar kas iš lietuvių profe
sorių bus pakviesta, tuo tarpu 
neaišku, bet yra įteiktas sąrašas 
visų Europoje esančių. Ryšium 
su studijomis lietuvių grupei di
rektyvos eina per V'LIKą, kuris 
savo patarėju su užsieniu kultū
riniams santykiams yra pakvie
tęs prof. J. Baltrušaitį.

Lietuviai autoriai vokiečių 
kalba

Vokietijoje šiuo metu pasirodė 
Jurgio Jankaus “Velnio bala” vo
kiškame vertime. Vertė Alexan
der Baldus, išleido Pilger-Vęrlag 
Spayer. Knygutė turi arti 100 
pusi., įrišta į kietus viršelius, 
iliustruota vokiečiui dail., Wj iFal- 
ten. Taip pat. baigiama ^vėĖsti 
Vinco Ramono “Kryžiai’^Uurgio 
Savickio “Žemė dega” ar.pradėta 
Jurgio Jankaus “Namas geroj 
gatvėj”. ; . ' 1

Joseph Mackiewicz, • vilnietis 
lenkų žurnalistas paskelbė naują 
knygą apie Katyno žudynes: 
“The Katyn Wood Murders’’, ku-’' 
riai .įvadą parašę Arthur . Bliss 
Lane, buvęs JAV ambasadorius 
Varšuvoje, pirmininkas komiteto 
organizuojančio Katyno nusikal
tėlių teismą. Išleido Hollis and 
Carter, London, Kanadoje —- 
Palm Publishers, Montreal.

Redakcijai prisiųsta
Balys Sruoga. Kazimieras Sa- mirusių poetų B. Sruogos ir J. 

piega, 4 veiksmų, 9 paveikslų is- Krumino eilėraščių ir A. M. Ka- 
toriška kronika. 258 plius XII tiliškio novelę — Miške.

Apžvalginiame skyriuje P. 
Jurkus rašo apie Juozą Krumi- 
ną, J. Kubilius — Kaip Cvirka 
taisė savo raštus; Aug. Raginis 
recenzuoja J. Kėkšto eilėraščių 
rinkinį “Ramybė man”, J. Br. — 
Petro Pilkos knygą “žvaigždžių 
ieškojimas”, o’J. Grinius apibū
dindamas prancūzų kalba para
šytą A Židonytės veikalą apie 
O. V. Milašių, nagrinėja jo san
tykį su Čiurlioniu ir Cleudeliu. 
Meno skyriuj A Lansbergis pla
čiai pamini neseniai mirusi pran
cūzų komedininką Louis Jouvet,

plius 2 psl. Knygos gale J. Šle
kaičio straipsnis — “Balio Sruo
gos teatro bruožai”. Viršelį ir ti
tulinį puslapį piešė Albinas 
Bielskis. Tiražas 700 egz. Kaina 
$2.50. Išleido Knygų Leidykla 
TERRA, 748 West 33rd St., Chi
cago 16, Ill. 1951 m. Knyga gau
namą leidykloje arba pas pla
tintojus.

Julius Štarka. Tušti Paliktieji 
mamai. Balsui ir fortepionui. Vir
šelis dail. E. Krasausko. Išleido 
Pašvaistė, 563 Hemlock Street, 
Brooklyn 8, N.Y., USA. Kaina $1. 
“Aidų” lapkričio mėn. numeris

liaus Mindaugo krikštas, jDr. A. 
Baltinis — Literatūros nusikals
tamumas, Izidorius Vasiliūnas — 
Ekspresionizmas: Arnold Schoen 
bergas ir dvylikos tonų sistema 
ir V. Biržiška — Motiejus Va
lančius (biografiniai bruožai). 
Literatūrinėje dalyje randame

Šis “Aidų” numeris iliustruo-

na dar ekstra paimti tokią “Jaunąją gvardiją”, “Kaip grūdinosi 
plienas”, “Pakeltą velėną”, “Žuvėdrą”. Nors tos knygos kaštuoją 
po 18-25 rublius, bet jas vis tiek įbruks. Dabar pr. mokyklose veik 
-kiekvienas mokinys — jaun. kom. pionierius. Su verbavimu į 
komjaunuolius vyksta nors ir teroriziuojant, jau sunkiau. Kom
jaunuoliai gimnazijose ir šiaip mokyklose — daugiausia chuli
ganai. Bet į juos gauna įsirašyti visų mokytojų vaikai ar šiaip 
svarbesnių pareigūnų, jei tie nenori būti be duonos kąsnio išmesti 
į gatvę. Išsyk komjaunuoliams daugelis mokytojų iš baimės vis 
statydavo geriausius pažymius, bet paskiau ėmė atitokti ir dabar 
jau ne taip leidžiasi jų terorizuojami. Tačiąu. kraštas, nepaisant 
los išviršinės dresūros, savo gelmėse yra didžiai lietuviškas ir pa
triotiškai nusiteikęs.Tat gerai žino ir okupantai. Propagandos jis 
kad ir klausosi, tačiau visai ką kita kiekvienas galvoja savo širdyje.

Ar tebėra išlikusi nors kokia privačios 
nuosavybės forma?

— Tokios, kaip kad ji seniau buvo, jau nėra. Viskas kom. san
tvarkoje tik valstybei ir valstybei. Yra vad. privati asmeninė 
judomoji nuosavybė: daiktai, drabužiai, knygos, apdaras ir kit. 
Senosios butų nenusavintos normos dabar žymiai susiaurintos. 
1950 m. buvo išleistas įsakymas, kad ir nenusavintų nedidučiu 
pačių pasistatytų namukų savininkai, kurie ir taip už juos gavo 
mokėti įvairius mokesčius, pristatytų savo nuosavybei patvirtinti 
reikalingus įrodymus. «.

Daug tokių atsirado, kad neturėjo visai jokių dokumentų. To
kių namai buvo konfiskuoti. Tiesa, name galėjo veik visi ir toliau 
gyventi, bet už juos jau teko mokėti nuomas. Kiti dėl to ėjo į- 
teismą ir pristatė liudininkų, įrodančių, kad namai yra tikrai jų, 
tačiau tai nieko nepadėjo: namų jie nebeatgavo. Tokių namų buvo, 
konfiskuota apie trečdalį. Apie namų savininkus su nuosavais 
automobiliais netenka nė svajoti. Geriausias rusų automobilis 
“Pobieda” seniau kaštavo 32.000 rublių, paskiau kaina buvo ,per 
pusę sumažinta. Dabar iš įmonių už juos vis tiek ima 32.000, o iš 
privačių pareigūnų — tik pusę tos kainos. “Maskvič” firmos auto
mobiliai kaštuoja tik 9.000, bet kas ir tokią sumą susikals? Ne
bent aukšti partijos ir enkavedė pareigūnai. Bet prasti ir tie, ir tie. 
Pastarieji po poros mėnesių sugenda, o “Pobieda” už kelių km. 
išgirsti atidundant. Žmonės šnekėjo, kad “Maskvyčiai” buvo so
vietų inžinierių perdirbti iš “Opel” firmos. Tačiau gyventojai ne
kenčia tiek jų “Pabiedų”, tiek pačių rusų. Tas pats visame Pabal
tijy, ypač Estijoje. Ten rusui paklaustas estas net kelio neparo
dys. Tuo tarpu su lietuviu ir latviu šnekės mieliausiai, gal todėl 
ten rusai dar nėra taip įsismelkę į visas gyvenimo sritis, kaip 
Lietuvoje.

Ar krašte lietuviai vieningi?
— Lietuviai tėvynėje yra vieningi, partijomis nesiskaldo, apie 

jas ten nešnekama, bet vienas kitam stengiasi be pažiūrų ir įsiti
kinimų skirtumo kuo galėdami padėti. Išdavikų labai maža. Jų 
svarbiausias rūpestis yra kaip patiems išsilaikyti ir kaip išsau
goti kuo mažiausiai sužalotą tautą. Visi jie teturi vieną priešą — 
okupantą. Ir visi tikisi, kad anksčiau ar vėliau, bet vieną dieną 
tikrai kraštas bus vis tipk išvaduotas, atstatyta laisva ir nepri
klausoma Lietuva.

Kaip jaučiatės Vakaruose?
— Kaip sapne. Visko dar gerai nė nesuimame, nes ištrūkus iš 

visuotinos verguos ir staiga pasijutus vėl žmogumi, pirmiausiai 
norisi perduoti pavergtų brolių sutelktinį šauksmą laisviesiems

Valiaus, M. Dobužinskio, P. Vaš- 
kio ir D. Buračo -darbais. Virše
lį puošia įdomi Reimso katedros ’ 
detalė — Ruduo. ,.

Ateitis, 1951 m. spalio mėn. Nr.
7, 193-216 psl. ,

Rašo Br. Zumeris, A. Mažiulis,
V. - J. Narbutas, K. Žoromskis, A. 
Benderius, J. Aranauskas ir kt. 
Kreivos šypsenos, platūs apžval
giniai skyriai, eilėraščiai, ;. 21 
iliustracija.

Liet. Ūkio Atstatymo Studijų 
Komisijos Darbai, Sąs. 3,1951 m. 
Spalis, Boston, Mass., 54 psl. Kai- * 
na $0.75. Turiny Ilgas, dokumeri- 
tuotasinž. N.Dovydėno str. “Lie
tuvos durpynai ir jų eiiergetinis 
įvertinimas”. ;. . Į.' :,

Technikos Žodis,. Technikais 
Darbuotojų Nepriklausomas po
puliarus Mėnesinis Laikraštis, 
Nr. 6 ir 7,1 metai. :

Mokinio knygelė. “Žiburių” 
Sp. B-vės leid., 941 Dundas StĮ.
W. , Toronto, Ont, Canada.

Tai mokinių pažangumui, elge
siui ir pamokų lankymui atžymė
ti pritaikyta kieto popieriaus 4 
puslapių knygelė, skirta mūsų 
šeštadieninėms mokykloms.

Knyga, apie kurią kalbama ;■ 
Apie neseniai 2 spaudos išėju

sią -Jurgio Savickio novelių kny
gą “RAUDONI BATUKAI” pla
čiai kalbama ne tik skaitančioje 
visuomenėje, bet ir spaudoje. 
Rašytojas ir kritikas JonasAisr 
tis “Gabijos” žurnale taip rašą 
“Savickio stilius labai rafinuotas, 
labai išdailintas... Visos šioje 
knygoje tūpusios novelės įdo^ 
mios ir originalios... “RaudonŠ 
batukai” tikrai šviežia ir didelė 
knyga. Ji yra meistriška”. Dien
raščio “Draugo” Nr. 241 literą- 
tūriniame priede rašoma: ’’Jur
gio Savickio siužetai “pikantišį- 
ki””... Jurgis Savickis — nove? 
lės meistras. Mes džiaugiamės jė 
liauja novelių knyga “Raudoiū 
batukai”.

Šios gražiai išleistos knygos

spausdintas jo 
vardas turcjo l^uta
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Š. Amerikos Sporto Vadovybė • .
Toronte vykusios sporto olim-

“3-čias pasaulinis karas neišvengiamas”
Karas artėja šuoliais! — mirga laikraščių antraštėse
Tautieti, Tu žinai ką reiškia karo- metu gyventi mieste. Tad ne
investuok savo santaupas į namą, miesto senuose kvartaluose, 
bet įsigyk tabako farmą. Ten Tu turėsi ne tik pastogę ir puikią 

egzistenciją, bet susikurs! sau užtikrintą ateitį.
Didžiausias farmų pasirinkimas pas

FREEMAN & NEWTON
Real Estate Brokers, Simcoe, -Ont.

KREIPTIS Į PARDAVĖJĄ '
Juozą Žemaiti,

R.R. 6 Simcoe (Turkey Point Road ir 8 Concession kampas)
Šiuo metu galite matyti apie 50 parduodamų farmų sąrašus ir 
informacijų gauti pas p. Stasį PAKETŪRĄ, 54 Indian Trail, 

• telef. LL. 2252, Toronte.

Dėmesio lietuviai!
NASH NASH

LYNDHURST MOTORS
SALES

Atstovauju pardavime naujus 
Nash lengvus automobilius. 
Taip pat geros kogybės varto

tus pigiomis kainomis 
A. B. DOVYDAITIS

28 Rolyat St Tel. OL. 2971 
prie Dundas - Ossington. To
ronto. Skambinti nuo 5-7 v. v.

LIETUVIS ELEKTROS — 
RADIO TECHNIKAS

Taisau įvairių firmų radio 
aparatus ir kitus šios srities 
darbus atlieku. Pareikalavus 

atvyksiu į Jūsų namus.
Skambinti po 4 vai. vak. Tel. 

MU. 1364.
ANT ČEPONIS

564 Indian Grove, Toronto

Lietuviškoje rūbų krautuvėje 

“BELLWOODS DRY GOODS” 
921 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

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 išsimokėjimui.

x J. Jurkšaitis, savininkas.«

YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowell Ave., TeL: JU. 2794, JU. 5197. Toronto 9, Ont.

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

, šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, Įvairias dešras. 
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Laurus nusiskynė amerikiečiai
Spalio 27-28 d. Toronte vyku

sioje pirmojoje Šiaurės Ameri
kos sporto olimpiadoje, suorga
nizuotoje Toronto sp. klubo “Vy
tis”, dalyvavo 7 sp. klubai: iš JA 
V-bių Čikagos “Perkūnas” ir 
“Ateitis”, Cleveland© “Žaibas” ir 
Detroito krepšininkai, o iš kana
diečių: patys šeimininkai, Ha
miltono “Kovas” ir Montrealio 
“Tauras”.

Varžybų programoje, išskyrus 
šachmatininkams, buvo vyrų 
krepšinis, vyrų ir moterų tinkli
nis ir taip pat abiejų stalo te
nisas.

Stipriausi* varžybose pasirodė 
amerikiečiai, išsivežę beveik vi
sus trofėjus, o.moterys net nera
dę Kanadoje sau priešininkių. 
Čikagos “Perkūnas”, nugalėjęs 
Montrealio “Tauro” krepšinin
kus, išsivežė Dr. Alminausko do
vanotą pereinamąją taurę, o 
tinklinyje nugalėjo savo kaimy
ną Čikagos “Ateitį”. Šis pastara
sis klubas betgi laimėjo Vlado 
Bakūno dovanotąjį stalo tenisi
ninkams trofėjų, nugalėdamas 
Toronto “Vytį”. Kanadiečių gar
bę dalinai apgynė Hamiltono 
“Kovo” Paltarokas, kad ir ne
lengvai, nugalėdamas Čikagos 
“Ateities” J. Šoliūną ir laimėda-* 
mas ministerio Žadeikio dovaną.

Čikagos moterų rinktinė tink
linyje įveikė Cleveland© “Žaibo” 
žaidikes ir išsivežė L. Tremtinių 
D-jos dovanotąją pereinamąją 
taurę. “Žaibo” žaidikės moterų 
komandiniame tinklinyje betgi 
sukirto Čikagos “Ateities” ko
mandą ir parsivežė Cleveland© 
Kultūros Fondo skyriaus perei
namąją dovaną. Taip pat stalo 
teniso vienete cleveladiškė Lai- 
kūnienė, nugalėjusi čikagietę 
Ragauskaitę, laimėjo V. Aušroto 
skirtą dovaną — “Lietuvių Die
nų” metinę prenumeratą.

piados metu klubų pasitarime nu 
tarta sudaryti JAV ir Kanadai, 
bendrą vadovybę, kuri pavadintą 
Laikinuoju Vyr- Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Komitetu JAV ir. 
Kanadoje. Pirmininku išrinktas!, 
clevelandiškis A. Bielskus, vice-8 
pirmininku Kanadai torontiškis 
K. Sapočkinas, vicepirmininkų 
JAV-bėms čikagietis V. Radys, o 
sekretorių Z. Žiupsnys. Komiteto^ 
uždavinys sušaukti visų sp. klu
bų atstovų suvažiavimą pastoviai; 
vadovybei sudaryti, o kol tai; 
įvyks — eiti tokios vadovybės; 
pareigas.

Krepšinio sezonas
Praeitą sekmadienį prasidėjo* 

krepšinio sezonas - turnyras, ku-i 
ris vyks kiekvieną sekmadienį, 
2 vaL p.p., 400 Bathurst St (po f 
ukrainiečių bažnyčia) ir 297 Col-J 
lege St. W. (UNF salėje). Šia-? 
me turnyre dalyvauja ir Sporto? 
Klubas “Vytis”. Į

Pirmą susitikimą “Vytis” pra
kišo St. Stans — enkų komandai. j

tejAantį sekmadienį lietuviai; 
žais gu ukrainiečiais (400 Ba-; 
thųrst St.) — antrosios rungty-, 
nės — apie 3 vai. p.p. J

Australijos stalo teniso čem-j 
pionė A. Snarskytė gyvena su tė-! 
vais ir 2 broliais Wood vile pačių? 
pasistatytame 3 kambarių su vir-5 
tu ve namely. Puikiai kalba a n g-! 
liškai; tos kalbos išmoko Diep-i 
holzo liet, gimnazijoje. Nori lan-t 
kyti universitetą ir tapti medici-’ 
nos ar dantų gydytoja. -■>

Prie lietuvių vardo per spor--- 
tą išgarsinimo prisidėjo, kaip; 
praneša populiarus popietinis; 
“The Mail”, ir lietuvių “Vyties”*; 
krepšinio komanda, įveikusi stip-I 
rų priešą — latvius. Iš lietuvių; 
daugiausia krepšių įmetė Igną-! 
tavičius — 10 ir Gurskis — 8.; 
Lietuviai tuo būdu tapo Pietų? 
Australijos krepšinio meisteriu. .

valandas

TEL.
EM 3-2131

Budime

INCOME INDEMNITY AGENCY
CENRAL BRANCH

414 BAY ST. TORONTO, ONT. TEL. PL. 6126 
representing

CONTINENTAL COMPANIES
Mūsų atstovas Br. SERGAUTIS

Telefonas KE. 7593
Drąudžia ligos, nelaimingų atsitikimų ir taupymo atvejais. z ’ 
Padeda įvairiais atvejais kaip vertėjas, garantuoja paskolas 

seniems ir naujai statomiems namams.
Kreiptis dėl informacijų betkuriuo aukščiau minėtu tel. numeriu

ECNTRAETCRILIS
JON. GREIČIŪNAS

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

dideli bei maži darbai

91 Hillcrest Drive, Toronto - ME. 7651

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

gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining).

I

54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

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

PARKWAY 
BAKERS

Specialūs giminĄo 
dienos in vestuvių 

tortai.
290 Queen Street West 

Telef. EM. 3-7676

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

LLNA 
fote studija

984 DUNDAS ST. W.
TORONTO

Telef. ME. 8967

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.

NAUJAI ATIDARYTA! PIGIAUSIOS KAINOS!

CARCS APPLIANCES
Mūsų atstovė p. A. DVARIONIENĖ kalba lietuviškai 

Elektriniai šaldytuvai, elektrinės ir gazinės plytelės, skalbiamo
sios mašinos, stalinės lempos, chrominiai baldai, laikrodžiai ir kt. 
RADIO MARCONI aparatai, o ypač trumpomis bangomis PAY, 

kuriais galima klausytis Europos radio stotis.
ŽEMOS KAINOS! GEROS MOKĖJIMO SĄLYGOS!
751 DUNDAS ST. W. (prie Bathurst) TORONTO. Tel. PL.4067 
Suprasdami kaip sunki pradžia daugumai naujai atvykusių — 
žinodami žemus uždarbius—parduodame pigiausiai, kaip galime.

VELTUI! VELTUI! VELTUI!
GAUSITE 39 GABALU SERVIZĄ, jei pirksite ENGLISH 

n"'LBIMO MAŠINA. '
MES TURIME krosnių, skalbimo mašinų, 
radio ir kitų elektrinių reikmenų. Mes 
aptarnaujame baldais įvairius kambarius.

ŠALDYTUVAI už 325 ir daugiau.

Taisome radio ir elektrinius reikmenis.

MIEGAMOJO KAMBARIO komplektas
5-kių gabalų už ............................  §119.50

CKCTELL ELECTRIC
214 OSSINGTON AVĖ., TORONTO, ONT.

(prieš PIX kino teatrą)
ATIDARYTA IK?I 9 VAL. VAKARO

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

i Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing 

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

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.

LONDON, Ont.
Kristaus Karaliaus šventėje 

spalio 28 d. 11 vai. Šv. Juozapo 
ligoninės koplyčioje atlaikytos 
šv. Mišios Kristaus Karaliaus 
garbei ir pamokslas. Po mišių pa
laiminimas Šv. Sakramentu, pa
siaukojimas Kristui Karaliui,' li
tanija ir giedama. Garbinkim Šv. 
Sakramentą. Tas lietuviškas gie
dojimas yra drauge ir Lietuvai 
propaganda. Kadangi ligoninėj 
mūsų giedojimo girdi daug sve
timtaučių. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia, daug ėjo prie Šv. Ko
munijos. Po pamaldų buvo Min
daugo kriškto 700 m. sukakties 
minėjimas salėje.

Nauja lietuviška kapela
Spalio 27 d. linksmavakarį pp. 

Statkų salėj 355 Clarence gatvėj, 
pirmą kartą viešai pasirodė nau
ja lietuviška kapela p. Jono Ado
maičio vedama iš 4 asmenų. P. J. 
Adomaitis groja akordeonu, p. 
A. Pilvinis smuiku, p. Krasnic- 
kas pi j anų, kanadietis — bara- 
banėliu. J. Adomaičio kapela už
sirekomendavo Londono visuo
menei labai gražiai. Malonu ne 
tik pašokti, bet ir paklausyti ka
merinės muzikos. J. Adomaitis 
tik ką atvažiavo iš Vokietijos. 
Naujai lietuviškai kapelai linki
me gražios ateities.

Linksmavakaris rengtas LKB 
valdybos. Pelnas skiriamas šešta
dienio mokyklai palaikyti. LKB 
pirmininkas p. Eimantas serga 
ir guli Viktorija ligoninėje.

Linkim pasveikti.

Fordo įmonės Oakvillėje *
Fordo įmonių vadovybė pa-* 

skelbė, kad Ookville, Ont., bus- 
pastatytos naujos įmonės auto-; 
mobilių Ir sunkvežimių gamybai. * 
Įmonėse dirbsią 5000 darbiniu-; 
kų. Dėl to Oakville gyventojų; 
skaičius turėtų bent trigubai pa
didėti. Dabar Oakville gyvento-, 
jų turi 7000. ;

Naujosios įmonės būsią prade- 
i tos 1952 m. pavasarį prie Eliza-! 
beth plento, 427 akrų sklype, ku-; 
ris nupirktas šių metų pradžioje.-

Dėl šitos naujos žinios ypač’- 
susijaudino Windsoras, kur bijo-- 
ma, kad Fordas nesumažintų te- -. 
nykščių įmonių. Oficialiai tai 
neigiama, nurodant, kad Wind-; 
soro įmonės dar plečiamos. ■

■— Otava. — Kanados prekybi-; 
niš balansas su JAV per šių me
tų pirmuosius 8 mėn. rodo $407.-’ 
700.000 deficito. ?

Išteisintas, bet... f ■
1946 m. garsioje šnipinėjimo 

bylojej buvo įmaišytas ir Bank8 
of Canada ekonomistas E. Adams. 
Jis tada buvo išteisintas, bet į; 
banką nebegrįžo. Jis Montreale: 
įkūrė savą patariamąjį biurą.. 
Pasirodo, kad vėliau jis tą sek--; 
mingai veikusį biurą uždarė it; 
persikėlė į Prahą, t.y. į sovietinę, 
sferą. ?

Jis ten prisidėjo prie kito ka-! 
nadiečio Malcolm Young, buvu-t 
šio Darbo Ministerijos pareigūno,; 
išvykusio į Prahą 1948 m. spalio? 
mėnesį. ?

Lietuvių Baldų Krautuvė

i
e
£— 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.

Lietuviams 10% nuolaida
Krautuvė atidaryta iki 9 vaL vakaro.

z

t

DANIEL D. STQKAL 
B.A.

, TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis.

Room 204, 221 Victoria St 
xoffice telef. PL 1753, > 

Res. tel. LY 5797

t 
f 
e 
t

INSURANCE & REAL ESTATE 
Susikalbu įvairiomis kalbomis. 

Perku ir parduodu, keičiu įvairias nuosavybes 
1165 Dundas St W. Toronto. Norim skambinkit! KE 5944.

Geriausias dovanų pasirinkimas 
naujai atidarytoje liet, parduotuvėje 

“THE TIMES”
CIGAR AND GIFT STORE 

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

iki 10 vaL vak.

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

ros darbus atlieku pigiau ir greitai.

THE TWO LITTLE 
JEWELLERS

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

menių ir sieninių laikrodžių.
Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga

lite mokėti grynais arba duodame 
išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškai
Užeikite |
558 QUEEN ST. WEST, TORONTO

3517



APYSKAITA
Toronto Apyl. LOK nutarimu 

padaryta aukų rinkliava Diep- 
holzo Vasario 16-os lietuvių gim
nazijai paremti, organizacijoms 
talkininkaujant, surinko: 
' KLSąjunga . .............  $20.00

17.50 
25.75 
64.00 
8.00 

22.50 
15.50

—f ■

........................ i I ....
DR. F. TICKETT

i' Gydytojas
A;i • • ir
* chirurgas
į Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
; 11 Gore Vale Avė.. Toronto
\ Telef.: WA 3754

i

Dr. Chas. OKUN
t DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita-
‘rimų. Tel. WA 9822

Aukos Vasario 16-osios Lietuvių 
Gimnazijai

VII ir VIII tęsinys. Nr. 95-111. 
Atkelta: VI tęsinys “TŽ” $497.80 
Lethbridge ALOKas . . .
A. Lymantas, Montrealis

5-10 mėn.............. .........
K. Skrinskas, Vanc.........
V. Bakūnas, La Cave .. 
M. Vaitkevičienė, Boston
G. Mickevičienė, Boston 
M. Lembertienė, Boston 
J. Skardžinskas, SS Mar.
H. Stepaitis, Toronto, 4-8 
J. Simanavičius, Tor., 4-8
J. Gaižutis, Toronto, 4-8 
A. Rudzevičius, Tor., 4-8
K. Grigaitis, Toronto, 4-8 
Windsoro LB Valdyba... 
“Lituanicos” orkestras,

Montrealis
H. Žmuidzinienė, Montr.
V. Anysienė, Tor., 4-8 ..

5.35

4.00 
6.00 
5.00- 
3.00 
5.00 
1.00

10.00 
5.00 
5.00 
5.00 

-5.00
5.00 

25.00

22.00 
5.00 
3.00.

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

312 Bathurst St.
.. Bathurst Medical Building 

Telef. EM 3-6373 Toronto

u. 1
Dr. WILLIAM J. ZINCHES1N

;■ B,A., M.D., L.M.C.C.
GYDYTOJAS ir

■ CHIRURGAS
Priėmimo valandos 2-4.30 ir

Į 7-9 po pietų
- 386 Bathurst St. Toronto

TeL WA 1344

5.00(7) 
3.00(5) 
1.00(3) 
1.00(2) 
1.00(2) 
1.00(2)
5.00(7) 
2.00(5)

r”

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

' Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie- 

^niais priima taip pat 7-9 popiet
386 Bathurst St. Toronto

? TeL EL 6515

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

; (optometrist) ,
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

-312 Bathurst. Telef. EM 3-6373
.............................. . .

Už tolimesnius mėnesius aukojo:
Skliausteliuose pažymėta, už 
kiek mėnesių iš viso įnešta.

J. B., La Cave, du kartus
po $5.00 ................  $10.00

K. Rimkevičius, Sudbury
4- 10 mėn....................

St. J., Sudbury, 6-8 ....
Zg. J... Sudbury, 4.........
J. C., Sudbury, 4 .......
Vyt. Grinius, Sud., 6 ....
A. Bruškevičius, Sud., 6
L. Girinis, Montr., 1-5 .. 
S. Kęsgailą, Montr., 2-4 ..
V. Irlikis, Montr., 4-9 . 6.00(9) 
V. Pakalniškis, Malartic,

6 ir 8 mėn. .........*... . 2.00(8)
A. Lapinas, Montreal, 4-

9 mėn. (po $2.00) .... 12.00(10) 
E. Vaitkūnienė, St. Paul,

5- 7 mėn.  ........... ....  3.00(8)
P. Lėlis, Toronto, 4-9 .... 3.00(7) 
J. Dragašius, Toront., 4-6 3.00(5) 
L. Tamošauskas, Tor., 4-6 3.00(5) 
A. Kuolas, Toronto, 4-6 .. 3.00(4) 
Wellando ALOK antrą

kartą 25.00
S.'-’Pylipavičius, Hamil

ton, 7-11 mėn........ .....4.00(12)
Dr. Matulionis, JAV,

4-10 mėn.    6.00(12) 
G. Rukšėnas, Mont., 5-9 5.00(10) 
J. Kardelis, Montr., 5-6. 2.00(8) 
A. Jonelis, Montr., 4-6... 3.00(7)

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

^Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems n1 vaikams. 
-^Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
jSekmadien. pagal susitarimą.
f 55 St John’s Rd. W. Toronto
' kampas 94 Laws St
? TeL LYndhurst 0052

...................

T AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.
s
j

Viso $728.15
Pp. Lapinų vadovaujamas “Li- 

thuanicos” orkestras Montrealy 
prašo pranešti, kad suruoštas šo
kių vakaras, atskaičius parengi
mo išlaidas, davė gryno pelno 
$22.00. šios pajamos ir paauko
tos. MLB D-jos Montrealio sky
rius “Lithuanicos” orkestro au
ką labai įvertina ir už ją dėkoja, 
nes orkestro nariai, patvs sunkio- 
ce sąlygose siekdami aukštesnio 
mokslo, nepamiršta ir atjaučia 
savo jaunesniuosius brolius. Tai 
sektinas pavyzdys.

Be to, pranešame, jog metų; 
gale, kiekvienam aukotojui bus 
prisiunčiami specialūs pakvitavi- į 
mai.

Visiems aukotojams lietuviš
kai gimnazijai reiškiame nuošir
džią padėką.

Aukos siųstinos p. A. Lyman- 
j tui, 7116 Cartier Ave., Montreal, 
Qeu.

MLB D-jos LC Valdyba.

Kat. Kult. Draugija.....
Ateitininkų kuopa .......
KLM Bendruomenė.....
Polit. Kalinių D-ja......
KLK Moterų D-ja ......
Moterų Grupė “Dainą”
Toronto skautų Tuntas 35.00 
MLB Draugija ...........
Kult. Samb. “pviesa” .. 
Skaučių Tuntas...........
Verslininkų S-ga..........
Parapijos komitetas ...... 
Toronto Liet, Soc. Dem. 

organizacija ...... ....
Inžinierių S-ga Toronte 
SLA 236 kuopa ............
Kult. Samb. “Šviesa” iš 

vakaro dalis pelno ....
KLTarybos sk.......... .....

21.00
3.00

12.00
31.00
5.00

2.00
6.00

23.00

10.00
6.00

Viso $327.25 
, Organizacijoms, aukų rinkė
jams ir aukotojams LAKo vardu 
ačiū. J. Novogrodskis, 

Toronto Apyl. LOK ižd.
Pagal Toronto Ap. LOK šių 

metų pradžioj išsiuntinėtus vie
tinėms organizacijoms aukų la
pus buvo surinkta vienkartinių 
aukų $327.25. Be to, gimnazijos 
išlaikymui pasižadėjo kas mėne
sį mokėti:

Po $5: “Dainos” grupė ir M. 
Ribskis.
' Po $2: Vytautas Naruševičius, 

Bruno Šadeikis.
Po $1: Alonderis Antanas, 

Anysienė Valerija, Barauskas 
Kazys, Bersenas Juozas, Bum
bulis Antanas, Dragašius Juo
zas, Gaižutis Jeronimas, Grigai
tis Kęstutis, Jucys Aleksas, Juo- 
dišius Vytautas, Kuolas Augus
tinas, Kačanauskas Gediminas, 
Lelis Petras, Liutkus Klemen
sas, Pundzevičius Audrutis, Si- 
monavičius Jonas, Sinkevičius J., 
Stepaitis Herbertas, Skirgaila 
Vladas, Tamošauskas Liudas.

Šių mėnesinių Įmokėjimų su
rinkimui ir išsiuntimui Toronto 
ALOK pavedė Maž. Liet. Bičiu
lių Draugijai. Todėl prašome 
gerbiamus gimnazijos rėmėjus 
ateity savo mėnesines aukas 
įmokėti MLBD—Toronto - sk. iž-> 
dininkui Aug. Kuolui, 143 Clare
mont Str., tel. EM. 4-1581 arba 
vald. nariui p. E. Liaudinskienei, 
311 Crawford Ave., tel. LL. 8640. 
Taip pat ir kiti valdybos nariai 
gali šias aukas priimti. ’

MLBD Toronto sk. V-ba.

Paieškojimai
Simono Kuncaičio ir kitų gimi

nių, gyv. Kanadoje, prašo atsi
liepti Marcelė Lekutytė-Rimkie- 
nė, gyv. 17 Eagle Str., Amster
dam, New York, USA.

Oną Vaitkūnaitę, neseniai at
vykusią į Kanadą, prašo atsi
šaukti Aloyzas Puida, A.P. Camp 
40, Longlac, Ont.

Atsiprašau, mes jau nebeturim
Šeimininkė pamoko tarnaitę, 

kad esant svečių reikia būti ypač 
mandagiai ir, tarp kitko, keičiant 
lėkštes reikia svečio paklausti ar 
jis dar nenorėtų^© paties patie
kalo pakartoti

Kartą tarnaitė, suimdama 
sriubos lėkštes, kiekvieno svečio 
vis paklausia: * \-

— Atsiprašau, Pone, gal dar 
malonėtumėt sriubos?

— O mielai, dar truputį pra
sčiau, — atsako vienas.

— Atsiprašau, Pone, bet sriu
bos jau nebeturim, — sako su
mišus -tarnaitė.

Nori išsiaiškinti
— Mano vyras sako, kad 

šia skrybėle aš atrodau visa 
metų jaunesnė.

— Ištikrųjų, brangioji. O kiek 
jums metų?

— Trisdešimts.
— Su skrybėle.ar be jos?

Geriau būti šunimi
Po dviejų metų kelionės jūra, 

neseniai JAV pasiekė viena vo
kiečių pora: vyras su žmona, ku
rie turėjo su savimi ir šunį. Mi
nėtieji vokiečiai išplaukė iš 
Hamburgo ir, vingiuotu keliu, 
pro Kubą, atsidūrė Amerikoje. 
Deja, kaip neturintiems atitin
kamų dokumentų, jiems JAV 
valdininkai nedavė leidinį) išlip
ti į “dėdės Šamo” žemę ir pasiun
tė į Ellis salą, pareikšdami, kad 
šunį jie galį paleisti ir JAV...
!<■ 1 ■ i ' ii m, i i

su
10

Pagal peilį ir sakutės
Raudonarmietis atjojo pas ūki 

ninką ir paprašė valgyti Kad pa 
darytų didesnį įspūdį, ištraukė 
kardą ir padėjo ant stalo. Ūkinin
kas išėjo iš trobos ir netrukus 
sugrįžo su mėšlinėmis šakėmis, 
kurias padėjo šalia kardo:

— Ką tai reiškia? — paklau
sė raudonarmietis.

— Prie didelio peilio reikia ir 
didelių šakučių, — ramiai atsakė 
ūkininkas.

Higieniški banknotai
JAV planuoja įvesti naujus do

lerinius banknotus, pagamintus 
iš šilko — nylon. Jų praktišku
mas, esą, jie nesusilamdys, ne- 
taip lengvai bus sudraskomi, 
sunkiau suklastojami, na, o prie 
to viso — higieniški, nes bus ga
lima juos plauti daugelį kartų ir 
kiekvienas galėsiąs turėti “šva
rių pinigų”.

Sekdami JAV pavyzdžiu, be; 
. abejonės, tokius banknotus galės 
įsivesti ir kiti kraštai. Todėl, ga
limas dalykas, kad nelabai toli
moj ateity, galėsime išgirsti ir to
kių pasikalbėjimų:

— Kodėl tamsta tokia privar
gusi atrodot šiandien, mieloji 
ponia?

— Skalbimas, brangioji... Ge
neralinis skalbimas. Pati viena 
turėjau perplauti visą savo kuk
lų turtelį — pinigus. Negi juos 
neši į skalbyklą ar duosi plak
ti bile kam? ...

* 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 

— . ......  « ą. , .

Lietuviška vyrų ir moterų rūbų siuvykla
Darbas atliekamas pagal paskutines madas

Telefonas EL 3161
Toronto

L. M. MAY
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

1169 DAVENPORT RD. (prie Ossington)

Perkant ar parduodant namą 
skambinkite TeL KE. 8515, KE. 8516, vakarais LY. 7178

S. Kuzmickas - Kuzmas * 
gausite teisingus patarimus ir sąžiningą patarnavimą.

Mes perkame kur:

B
s i

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

apsirengimo reikmenys.
NUOLAIDA LIETUVIAMSĮ Įgfo

^*a Pydamas pilną apsirengimą -ir
gavęs 16% nuolaidos, gali^utą^pyji

DERBY MEN'S SHOP
2576 YONGE ST., TORONTO, ONT. 

Telef.: HY. 9624.

MARGIS VAISTINĖ
JONAS y. 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 devyrierioš, foto reikmenų, 

mažų vaikų valgių, kosmetikos, vitaminų ir tt.
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 9 a.m. — 9 p.m.

t

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite i

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

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

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

875 Queen St. W. Toronto. TeL PL 2010
828 DUNDAS STRįEE W., TORONTO

73 Adelaide St. W.
Room 322

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

Tel. LO 1438

[jDėmesio! Dėmesio!
PARDUODAME lovos baltinius, kilimus ir kitokias 
tekstilines prekes P A P I G IN TOMIS KAINOMIS

1218 DUNDAS STREET W., TORONTO. TEL. LO. 9082
pritaiko akinius visiems akių 
'defektams. Ištiria akių ner- 
jvus, kurie dažnai sukelia gal
avos skaudėjimų ir nervingumų 

' Kalba slavų kalbomis
*.470 College St W. Toronto 

TeL RA 3924

▼
t HNATYSHYN
| VAISTINĖ
.paruošia vaistus pagal Kana

dos ir Europos receptus.
, Greitas pristatymas.
>312 Bathurst St TeL WA 4956

Toronto, Ont.

SHIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ  VIMAS — x 
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai f 
•09 Dundas SL West Toronto

Telefonas EM 4*6649

»

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

-----------
6 88 "i io

II
—------ * 1 1

Dėmesio! !
Sis kuponas vertas $10.00

’ jei pirksite prekių už $100.00.

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

LIETUVIŠKAI K4LBįS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymų kailiai 

Kailinių taisymas ir persiuvamas.
Duodama lengvam išsimokėjimui

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

Lietuviška Baldę Krautuvė 
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

Sav. J. Kamishaitis
899 BLOOR St W. TORONTO

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

LAIK R0 DINIKKA
turintį 30 metų profesinę praktiką

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

Prityręs kvalifikuotos lietuvis laikrodininkas

STIMSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų:Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: 

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

lovų komplektai,
• siuvamos maHnos,

• krosnys ir tt
Kalbame rusų kalba

Maištingiausias, .
L en g viausiai~viršidDamas?-
Pigiausiasmaistas, 7 ,

Turįs visų vitaminų yra

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės 
ukrainiečių pieninės Toronte

459 ROGERS RD. Telefonas JU. 7193

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G.LUKE’S
& Electrical Appliance Co. 

797-799 Dundas St W. 
Toronto,

TeL WA 9228 Tel. WA 9228 
Parduodame 

SKALBIAMAS MAŠINAS 
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI 

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

)

t

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

i r

Parduodame piano akordeonus

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

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

■ . Rūbųvalymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos *

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

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

Užsisakykite anglis

f

Savininkas W. WIL S O rf* 
Telefonas RT 4411 143 Hamilton St, Torontą

K.'



LIETUVOS KRIKŠTO MINĖJIMAS TORONTE
Karaliaus Mindaugo krikšto ir 700 metų krikščionybės įvedimo Lietuvoje minėjimas Toronte įvyksta š.m. lapkričio 11 d., sekmadienį: v - - • * ' *

4 vai. po pietų iškilmingos pamaldos Toronto Šv. Mykolo katedroje (65 Bond St.). Po pamaldų minėjimas katedros salėje (prieš pat katedrę)
Pamaldose' dalyvauja J. Em. Toronto kardinolas J. C. McGuigan, pamokslą sako prelatas J. Balkūnas. Salėje paskaitą skaito D r. A. Šapoka, koncertinę dalį išpildo lietuvių parapijos choras ir lietuviai menininkai.

‘ Gerbiamą lietuvių visuomenę šiame reikšmingame lietuvių tautos religinio ir tautinio |vykio minėjime kviečiame kuo skaitlingiausiai dalyvauti.
' Minėjimui rengti Komitetas.

TCKONTO, Out
Toronto Lietuvių Organizacijų 

pirmininkų susirinkimas
Toronto Lietuvių Namų Fondo 

valdyba praėjusį penktadienį bu
vo sukvietusi Toronto lietuvių 
organizacijų pirmininkus. Į posė
dį atvyko 20 organiz. pirminin
kai. Susirinkusieji pareiškė dide
lį ir nuoširdų susidomėjimą To
ronto Lietuvių Namų įsigijimu. 
TLNF valdyba gavo daug nau
dingų ir praktiškų patarimų 
veiklai plėsti ir kapitalui ver
buoti.

Organizacijų pirmininkai nu
tarė, kad kiekvienos organizaci
jos parengimo proga TLNFondo 
atstovai galės’ šėrus platinti, au
kas rinkti ir bendrai populiarinti 
TLNamų reikalą. <

Nuotaikingas koncertas
Praėjusį sekmadienį Toronto 

liet, meno mėgėjų grupes inicia
tyva Toronto lietuviai turėjo 
progos keletą valandų pasi
džiaugti iš Detroito atvykusiu 
muziko ir kompozitoriaus Bro
niaus Budriūno kvartetu. Be lie
tuviškų kompozitorių kūrinių, 
kurie sudarė pirmąją programos 
dalį, kvartetas išpildė Bramso, 
Schuberto, Leharo, Gounod ir 
kitų žymių muzikų kompozici
jas. Kvartete dainavo: Pr. Za- 
ranka, Ed. Skiotys, M. Sodonis ir 
A. Polikaitis, ..akompanavo muz. 
Br. Budriūnas. Pilnutėlė lenkų 
salė, kur buvo susirinkęs dau
giausia lietuviškas jaunimas, 
kultūringai išklausė koncerto, o- 
oktetui nesigailėjo katučių, pra
šant pakartoti.

Pasikeitė LAS skyriaus pirm..
Kaip matyti iš paskutinio “T 

Ž” redakcijos gauto rašto, Toron
to LAS skyriaus pirmininku yra 
nebe p. Jokubickas, bet p. St. 
Paciūnas.

Pas mūsų prekybininkus
Prieš 6 mėn. Toronte pp. Jonas 

Jurkšaitis ir inž. Petras Lelis, ati
darė pirmą lietuvišką rūbų 
krautuvę. P. Lėliui neturint lai
ko vesti prekybą, nuo krautuvės 
savininko dalies atsisakė: Šiuo 

ingų minčių ir raginimų, °kurie «?etu krautuvės savininku liko 
•eikia tikėtis, ras atgarsi ateityje vienas P- Jurkšaitis, kuris kaip 
jarių tarpe. patyręs prekybininkas labai gra-

Po‘ oficialiosios dailės kuopos žiai tvarkosi ir prekybą plečia, 
jarys p. Kaknevičius iki ašarų Artimiausiu laiku galvoja atida- 
jrijuokino nuotrupumos iš kuo-PYti su P- Bumeistru ir baldų; 
-------- ----- ------:— Tta_ i atstovybę.

Atnaujinta liet, valgykla 
i Pasitraukus seniesiems lietu- 
: viškos valgyklos “Baltic” savi
ninkams, valgyklą perėmė Felik
sas Jonynas. Pirmaiusia jis pa
grindinai atnaujino pačias patal
pas. Valgyklą daugiausiai lanko 
lietuviai. , •

Šokių vakaras
Šio mėnesio 17 d. 8.30 vai. vak. 

400 Bathurst, po ukrainiečių baž
nyčia, Sporto Klubas “Vytis” 
rengia šokių vakarą, kurio pelną 
skiria bažnyčios ir lietuvių namų 

i statyboms.

Pamaldos už a.a. vyks. P.' Bučį 
- šeštadienį, lapkričio 10 d. 10 
vai. rytą Toronto lietuvių bažny
čioje įvyksta iškilmingos gedu
lingos pamaldos už šviesios at
minties a.a. vyskupo Pr. Bučio 
vėlę. Gerbiama lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama daly
vauti šiose pamaldose. '.

Ta pačia proga tenka prisimin
ti velionio vyskupo labai gražus 
paminėjimas praėjusį šeštadienį 
per lietuviškąją radijo valandėlę.

Padėka
Bažnyčios Statymo Fondo val

dyba reiškia širdingą padėką vi
siems aukojusiems 1951 m. lap
kričio mėn. 4 d. naujos bažnyčios 
statymui per šv. Mišių rinklia
vą. Viso suaukota $256.32.

BSFondo Valdyba.

Toronto LNamų Fondas
Per praėjusią savaitę pasirašė 

TLNF pasižadėjimo lapus Šerams 
pirkti:

Po $100: Jurgis Kuprėnas, Vik
toras Banis, Danutė Srazdaitė, 
John Baltrus.

Po $50: Liuda Strazdaitė, Jonas 
Jurėnas, Bronius Jurėnas, Ado
mas Urnevičius, Klemensas Kil- 
na, Jonas Jurkšaitis, Viktoras 
Pundzius.

Po $25: Inž. K. Čeputis, Br. 
Mackevičius, L. Tamošauskas, 
Br. Kašponas.

Pasisekęs At-kų susirinkimas 
pobūvis

Kristaus Karaliaus šventės 
proga spalio 28 d. parapijos sale
lėje įvyko vyr. ateitininkų susi- 
rinkimas-pobūvis, į 
pakviesti ir jaun. 
kuopos nariai.

Tai pirmas tokios 
rinkimas Toronto 
gyvavimo laikotarpyje, tačiau 
atrodo, kad ateity visi susirinki- 
nai bus ruošiami panašia forma, 
ies šis valdybos nutarimas buvo 
*ana palankiai sutiktas narių 
arpe.

Oficialioje dalyje kalbėjo kun. 
Ažubalis ir p. Alekna. Valdybos 
jir m.p. Ašoklis iškėlė daug ver

kurį buvo 
ateitininku

rūšies’ šūsi- 
ateitininku

jos narių gyvenimo. Po to, dai- 
ios, šokiai ir žaidimai užbaigė 
aukiai praleistą laiką su viltimi 
dtam panašiam susitikimui.

Dalyvė.
Linksmas šokių vakaras

Lapkričio 17 d. 8 vai. vak ,YM 
?A salėje, Dovercourt ir College 
j-vių kampas, KLMB rengia šo
nų.-vakarą ir maloniai kviečia 
ūsus atsilankyti.
“Bubulis ir Dundulis” Toronte
Lapkričio 25 d. KLMB inicia- 

yva Montrealio Dramos Teatras 
Toronte pastatys Antano Rūko 
Bubulį ir Dundulį”.

KINO “CENTRE” 772 %±ntTw
• Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, lapkričio 8-10 d.
! 1. WORDS & MUSIC — spalv. — Mickey Rooney, Judy Garland
12. DEAD DON’T DREAM — Hopalong Cassidy

Pirmadienį — trečiadienį, lapkričio 12-14 d.
’ 1. BLOSSOMS IN DUST — spal. — Greer Garson, W. Pidgcon
2. HOEDOWN — Eddy Arnold

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

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

Adolfas LAK I ISAS
Nurodomi patogiausi taupymo planai šeimos ir vaikų 

ateičiai užtikrinti, apdraudžiama gyvybė.
Atliekami vertėjo patarnavimai įstaigose, padaromi 

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), 
tel. EM. 3-4265. Kitu metu: 43 Thome Cres., Toronto, tel. ME 8951

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDIS TORONTU, 
š. m. lapkričio mėn. 10 d. 7 vai. vakaro, 1330a Bloor St. W. 

(Lansdowne kampas) II aukšte, rengia 

pirmą rudens šoki; vakarą 
su įvairiais išgėrimais ir užkandžiais..

Kadangi vietos numeruotos, prašome iš anksto pasirūpinti bilie
tais. Bilietus galima gauti “Baltic” valgykloje ir Jurkšaičio krau

tuvėje — 921 Dundas St. W. Tel. PL. 4177.
Brangių tautiečių nuoširdžiai laukiame atsilankant.

« Rengėjai.

Kalėdinės atvirutės išėjo 
iš spaudos

Spalvotos lietuviškos specia
liai pieštos atvirutės jau išėjo iš 
spaudos. Toronte gaunamos “Tė
viškės Žiburių” knygyne. Užsisa
kyti “Žiburių” Spaudos Bend
rovėje, 941 Dundas St. W., To
ronto, Canada.

Nedarbas auga
Jau kelintas mėnuo visoje Ka

nadoje pradeda reikštis nedarbo 
žymių. Daugelis įmonių, ypač 
naudojančių plieną, dalį darbi
ninkų paleido ir retai kuri pra
dėjo nors palengva susigrąžinti. 
Spalio 4 d. visoje Kanadoje bu
vo 134.800 bedarbių. Pagal mies
tus, daugiausia bedarbių buvo kapela. Pradžia 8 vai. vakaro.

H<SIIIA1. Cuė
Ateitininkų susirinkimas

Šį sekmadienį, lapkričio 11, d.
tuojau po pamaldų, Aušros Var- parapijos choro x vakarienę, atsi- nei katalikiškos nei senkurių,
• •• ta • • • ta. * • ta ta. V * ' — ta • ..Wta . Vta ta ta ta • • . ta

AV parapijos choro vakarienė 
Pereitą šeštadienį į Aušros V.

senkurius—sveikintojus, bet d' 
atstovavo organizacijas, kuri<

tų parapijos salėje įvyksta vi
suotinis jaunųjų ir sendraugių 
ateitininkų susirinkimas. Bus 
pranešimai einamais reikalais. 
Visų narių dalyvavimas būtinas.

Ivaškevičių vedybinis 
jubiliejus

Lapkiičio 10 d. ruošiama 30 
metų vedybinių sukaktuvių mi
nėjimas Kostui ir Marei Ivaške
vičiams. Daugiau kaip 20 metų 
Montrealy gyvendami, abu prisi
dėdavo prie viso tautinio veiki
mo. Paskutiniais metais jie ypa
tingai daug padėjo ųaujaku- 
riams. Galima buvo pasakyti: 
“Pas Ivaškevičius Lietuvos kon
sulatas”. Tokiu būdu, tikimasi, į Į 
minėjimą suplauks žymus kuo- 
geriausio linkėtojų būrys.

— Aušros Vartų bažnyčios ko
mitetas, apsvarstęs parapijos sa-

Šokių vakaro pelnas Vokietijoje 
pasilikusiems šelpti

Liet. Evang. Susivienijimo 
rugsėjo 29 d. YMCA salėje reng
ti šokiai davė $91.21 pelno. Iš tų 
pinigų pasiųsti 3 paketai su mais
tu ir rūbais. Likusi pinigų dalis 
paskirstytą šitaip:

$20 Diepholzo lietuviu gimna
zijai, $15 BALFui, $10: studen
tams, $20 šeimonjs, $10 persiun
timo išlaidoms.

‘ LES Valdyba. Į 
Jūros skautų šokiai !

Lapkričio 24 d., šeštadienį, YM lės nuomojimą,. nutarė imti $25

lankė nemažas būrelis tautiečių.
Nors snigo ir buvo šalta. V aka-— o------- j_. p------- -------- ,
rienė ištikro pasisekė. Šokių me-! pasveikinti įžymųjį redaktori 
tu veikė turtinga loterija, kuri į Tačiau, ciceroniškai įsismaginu 
taip pat padėjo paįvairinti visų gal nėreikėjo prie dviejų “n 
nuotaikas. Vakarienės metu vi- vieno” pridėti ir trečią, nes, vi 
sus sveikino kun. Kubilius, SJ, gi, buvo išimtis. Tik gamte 
vėliau atvyko ir kun. Bobinas, moksluose sakoma, išimtis p 
kun. Riekus bei kun. Vilkaitis. tvirtina taisyklę. Taisyklė gi t 

kad p. Kardeliui redaktoriai 
jant “NL” neteko daugelio, dai 
gelio šiltų draugų. Tai karti ti 
sa. O apie tiesą filosofas Šopei 
aueris sykį sakė: “Kiekviena ti

trečias kalbėjo savo Vardu, nes; 
organizacijai nei galvon neatė;

Kaukių balius
x Lapkričio 24 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje įvyks didelis 
kaukių balius-šokiai. Tautiečiai 
galės atsinešti savas kaukes ar- sa pergyvena tris laipsnius. Pi 
ba galės jas įsigyti prie įėjimo. miausia, ji pajuokiama; po t 
Kadangi tokių balių Montrealy- prieš ją protestuojama, o galiai 

j je dar nebuvo, tai visi kviečiami siai jj visų pripažįstama”.
į jį skaitlingai atsilankyti. Smul-1 — Pasikalbėjime su Šv. Kas 
kiau apie tai bus paskelbta kita- miero parapijos vargonininku 
me numeryje, o dabar visi iš K žižįūnu paaiškėjo, kad choi 
anksto pagalvokim kaip kiekvie- rengimų programoje svarstom; 
nas užsimaskuosim. ’ suruošimas metinės vakariene

tvt t ir koncerto su vaidinimu.M.L. prikiša šiam Korespon-1 _ , . ,1 — Pereitą sekmadieni, tuoj£ 
po pamaldų jaunieji ateitinink 
buvo susirinkę trumpam pasit 
rimui. Buvo apsvarstyti įv. ein 
mieji reikalai bei aptarta tol 
mesnioji veikla. Susirinkime d 
lyvavo taip pat dar vienas nai 
jas narys Dr. Danielius Raly 
kuris tik prieš kelias dienas a

1 vyko iš Paryžiaus, papasakoji 
i .. m- - j- * trumpai savo kelionės įspūdžii antį. Tiesa, ji išvardina net tris i, . r.1 ' ! bei pažadėjęs prisidėti prie a]

tyvios veiklos. V.
— Nuo užpr. sekmadienio i

CA salėje, Dovercourt ir College eiliniam nedideliam subuvimui,. dentui parašyma «nįekas jubilia_ į 
gatvių kampas, įvyks juros skau-^ neprašokančiam šimto asmenų, tų (Kardelių) nesveikino”, kuo- 

met tikrenybėje buvo rašyta: 
“sveikintojų tarpe redaktoriui 
nebuvo nei vienos katalikiškos 

• organizacijos,’ nei vienos senųjų 
! lietuvių organizacijos, nei vieno

tų ruošiami šokiai. Grieš gera' phis salės išvalymą. Dideliam 
_ _ > i subuvimui $35 plus salės išvaly-

Montreale — 14.765 ir Toronte — [ Kviečiami visi paremti savo at- mą.
14.196. Pagerėjijno, deja, dar ne- silankymu jūros skautus ir links- 
simato ir negalima greit laukti, skirtai vaivoro

nes karinių užsakymų dar mažai 
teduodama, o civilinio gyvenimo 
reikmenims gaminti žaliavų ne
skiriama.

Toronto meras McCallum 
š.m. gruodžio 3 d. rinkimuose vėl 
stato savo kandidatūrą į tą pačią 
vieta. ‘

Padėka
Norime pareikšti gilią pagar

bą ir padėką visiems, prisidėju- 
siems prie mūsų mylimo vyro, tė
vo, sūnaus ir brolio, a.a. Juozo 
Astrausko palaidojimo.

Dėkojame GG. Toronto lietu
vių parapijos abiems kunigams 
už gražiai pravestas laidotuvių 
pamaldas. Nuoširdi mūsų padė
ka Toronto lietuvių visuomenei, 
taip skaitlingai dalyvavusiai pa
maldose bažnyčioje ir kapinėse 
bei duosniai paaukojusiai velio- 
nies įaidotuvių išlaidoms.

' Žmona, sūnūs, motina ir 
seserys.

Alma ar Elena Kinčiūtė, atvy- 
. vykusi Kanadon 1950 m., prašo
ma atsiliepti ar pranešti apie ją, 

• kas žino, “TŽ” redakcijai.

Virtuvėms baldai
Nickelchrome Furniture

Kėdės, stalai visų rūšių, spalvų 
ir stilių,’ pigiomis kainomis ir 
geros kokybės. Duodama ir 
trumpalaikiam išsimokėjimui. 
Lietuviams iki 20% nuolaidos. 
Informacijas teikia ir užsaky
mus priima kasdien, išskyrus 
sekmadienius, J. Jurkšaitis, 
Maple Chrome Co. atstovas, 
921 Dundas St. W., Toronto 
tel. PL. 4177 (liet, rūbų kraut.)

— Karalaitė Elžbieta ir jos vy- 
j ras Pilypas, jau buvo, paviešėjo

Toronto. Per metus To-; įr išvažiavo. Ją matė ir daugelis! įžymesnio senkurio kanadiečio“, 
ronto kūdikių namai priglaudė; iįetUvių. Džiaugsmingai pakilęs Tokiu būdu M. L. savo atitaisy- 
9B15 pamestų kūdikių. __ i miestas vėl grįžo į pilką kasdie-Į mu atitaiso tik savo paleistąją

nį ūžesį.

mai, jaukiai praleisti vakarą.

ĮVAIRIŲ grožinės, religinės, 
filosofinės literatūros knygų, 
žurnalų, scenos vaizdelių, taip 
pat gausios literatūros vaikams 

i galite gauti
“TĖVIŠKĖS ŽIBURiŲ” kny
gyne, parapijos salėje.
Knygynas atidarytas kiekvie
ną sekmadieni tarp 10-13.30

tis į “Tėviškės Žiburių” admi- 
nistracijąJ Priimami užsaky
mai. Rašyti: “Tėviškės Žibu
rių” knygynas, 941 Dundas 
St. W., Toronto, Ont.

Išnuomojamas priekinis kamba 
rys apačioje. 310 Euclid Ave.

Tel. PR. 1380.

Pastabos p. Algirdui Puikiu!
“Nepr. Lietuvos” Nr. 41 (237) , Toronto LOK visuotino organize- i Vartų parapijos knvgynas yi 

1951 m. spalio 25 d. “Toronto sei- cijų atstovų susirinkimo. : perkeltas i kambarį gale bazir
mėlio marguąiynuose” tūlas Al
girdas Pulkys rašo:

“Be lasininkų buvo apakėti ir 
dabartinių Tautos Namų staty
mo komitetas, kurio atskiri na- 

j riai pagal kaikuriuos išsitarimus, 
vietoj darbo užsiima “gandų” 
skleidimais, kad katalikų akci
ja pašleivino visą užsimojimą”.

Labai apgailėtinas reiškinys, 
kai tariamieji žymūs žurnalistai 
rašo, kas ant seilės užeina ir dar 
kokiuo tonu.

Algirdas Pulkys buvo Toronto
Išnuomojamas butas iš 2-jų kam- seimelyje ar nebuvo, negaliu
barių ir virtuvės su baldais. Pa
geidaujami 3 suaugę asmenys. 

Kreiptis 484 Concord Ave.
FARMA 200 AKRŲ, 

su gyvu ir negyvu inventorium, 
atiduodama dirbti iš pusės. 
Kreiptis: A. Švelnys, 269 

Armodel Avė., Toronto.
PARDUODAMAS 

tinkuotas (Stucco) namas ir 
sklypas, tinkamas bizniui su vie
ta pastatyti auto mašinoms. Susi
deda iš 8-nių kambarių, 3 vonios 
antrame aukšte ir viena vonia 
pirmame aukšte, taip pat yra 
įjungimai ir kitoms. Karštas van
duo, kieto medžio grindys, dide
lis rūsys. Puiki vieta dviems ar 
trims mažiems bizniams. Įmokėti 
tik $10.000. Pilna kaina $25.000. 
Kreiptis: LL. 0652, 931 Dover

court Rd.

tvirtinti* tačiau jo rašymas rodo, 
kad jis jokio supratimo neturi 
apie ką rašo ir neaišku kam jis 
nori pasitarnauti.

Pirmiausia, kiek man žinoma, 
jokio Tautos Namų statymo ko
miteto Toronte nėra. Jeigu jis 
yra tai« malonėk p. A. Pulki, iš
vardinti jo narius. Toronte vei
kia Toronto Lietuvių Namų Fon
do valdyba, kurią sudaro 9 orga
nizacijų atstovai, išrinkti KLB

MOKAMA IKI 8% UŽ 
PASKOLAS

nuo 1 iki 3 metų. Garantuoja
ma nekilnojamu turtu. Pasiū
lymus siųsti raštu, nurodant 

'sumą ir sąlygas, Dobilui per 
“TŽ” administraciją.

Norintieji įsikurti prekyboje, 
išnaudokite gėrę progę!

Lietuvių apgyventame rajone, netoli bažnyčios, 911 pundas St. 
W., Toronte, parduodu savo nuosavybės teises | mešos ir kolo- 
nialių prekių krautuvės pusę (savo dalį). Pelningas biznis, gausi 

klijentūra. Prie krautuvės yra ir gyvenamoji patalpa.
Teirautis pas J. Demikį, 911 Dundas St W. Toronto; Tel. PL. 7171

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

235 Pacific Avė., Toronto, OnL 
• • Telefonas MU. 1214 .

Parduodama 
tabako farma

r ■ •

Netoli Tillsonburgo parduoda
ma 100 akrų tabako farma su 
gerais trobesiais, mašinomis ir 
nauju traktoriumi. Smulkesnių 
informacijų galima gauti p. 
Jurkšaičio krautuvėj, 981 Dun
das St W. Telefonas PL. 4177.

TLNF valdyba pradėjo savo čįOs, kairėj e. pusė j e. Ten pat*yi 
veikimą birželio mėn. 1950 m ir - parūpinti keli staliukai, kur žiru 
veikia pagal statutą, priimtą 1950' n<ĮS gaii paskaityti, paloš 
m. spalio 26 d. LOK org. atst. su- • šachmatais ar šiaip pasikalbėi 
sirinkimo. i Knygynas tuo tarpu bus atidar

TLNF statute nusakytas tiks- , įas šeštadienį po pietų ir sekm; 
las: ‘‘sutelkti fondo kapitalą ir iš ■ dienį po pamaldų. Būt labai g< 
jo įsigyti (pirkti ar pastatyti) To- : rajų j^ad pavieniai asmenys art 
ronto Lietuvių Bendruomenei 
Toronte namus”.

P. Algirdui. Pulkiui žinoma ar 
ne, kad kiekvienas pinigų rinki
mas turi būti aprobuotas Kana
dos valdžios įstaigose. Į TLNF 
valdybos prašymą teigiamas at
sakymas iš Ontario valdžios įstai
gų buvo gautas tik 1951 m. birže
lio mėn. Iki to laiko visoks vei
kimas TLNFondo buvo visai su
stabdytas. Tai kokiu būdu galė
jo “katalikų akcija pašieivinti” 
TLNF užsimojimą?

Dabar, kiek man žinoma, TLN 
Fondo valdyba aktyviai tęsia sa- 
/o veiklą, niekieno netrukdoma.

P. Algirdas Pulkys neišeis į 
žurnalistus, jei tokiais nepatik- 
•intais faktais “peckios” laikraš
čius.

Mielas, Pulki, Tamsta galėjai 
jaskambinti TLNF valdybos pir
mininkui Jurgiui Strazdui (jis 
atstovauja kairiųjų blokui) ir 
būtum gavęs tikslių žinių apie 
TLNFondą.

KLS atstovas TLNFondo 
Valdyboje.

organizacijos prisidėtų knygom 
ir padidintų šią mūsų parapij< 
knygyno užuomazgą.

Montrealis švęs
Lapkričio 2 d. Montrealio mie 

to taryba 60 balsų prieš 29 pr 
ėmė nutarimą, kad katalik 
švenčiamomis dienomis miesl 
krautuvės būtų uždarytos. Tai 
be iki šiol švęstų Kalėdų ir Nai 
jų Metų, krautuvės dar švęs Tr 
Karalius, šeštines, Visų Šventi 
jų ir Nekalto Prasidėjimo švent

Šokių vakaras atidėtas
Kadangi lapkričio 10 d. įvyksl 

pp. Ivaškevičių pagerbimo vak; 
ras, tad anksčiau skelbtieji šoki; 
neįvyks.

— Montrealis. — Netruki 
laukiama Kąnadon atvežant 6! 
miL svarų sviesto iš užsienio - 
iš Švedijos ž1/^ mil. svarų. 
Olandijos 1 mil. svarų ir iš D; 
nijos 3 mil. svarų. Tai atitink 
Kanados 1 sakaitės sunaudoj 
mui, bet šią žiemą sviesto n< 
trūksia.

> AR JŪS PAGEIDAUJATE-) 
PIRKTI NAMUS f

PAR DUODAMA:

KINO TEATRAS. Punki proga. Reikalingas partneris apis 
$10.000. Informacijų kreiptis pas V. Andrejauską-Andrews.

Lietuvė siuvėja 
Hamiltone

Siuva įvairias sukneles, kaip 
vestuvines. Atlieka visokius 

pataisymus (alterations).
ST. METELKIENfi 

Tel. 9 - 4644
152 Kensington Ave. S.

Visų lietuviškų laikraščių 
ir angliškų žurnalų 
PRENUMERATAS 

priima ir pratęsia įgaliotas 
atstovas 

Vytautas Aušrotas 
263 Havelock St., LO. 3647 

Sekmadieniais — parapijos

2.

3.

$11.300, 6-šių kambarių namas prie St. Clair gatvės. Apšildo
mas vaideniu su alyva. Garažas. Įmokėti tik $4.000.
Kreiptis pas A. Garbenis.

$14.500 arba pasiūlymas. Prie Sunnyside Ave. 8-nių kambarių 
su veranda. Vaudeniu su alyva apšildomas.
įmokėti apie $5.000:

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

H.M.DAVY&CO
REAL ESTATE BROKERS

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


