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MŪSŲ GYVENIMO DOKUMENTAI
Pasauly, galima sakyti, nėra Kanados lietuvių gyvenimo do- 

tautos, kuri neturėtų savos emi- kumentacija — archyvinė ir mu- 
gracijos. Visada, visais laikais ir ziejinė medžiaga. Jei to nebus pa- 
visur buvo ir bus priežasčių, dėl siekta, Kanados lietuvių gyveni- 
kurių tam tikra tautos dalis vyko mo pirmieji dešimtmečiai pa-
ir vyks sau gyvenimo kurti toli 
už savojo krašto ribų. Ne viena 
Europos tauta dėka emigrantų 
išplėtė savo valstybės sienas į to
limus užjūrius, sukūrė ūkinius

lengva išdils iš atminties ir iš
nyks. . w i

Sukurti ką pastovaus ne vienos 
dienos darbas ir ne taip lengva. 
Reikia tam ir lėšų. Pradžiai, ro-■     W 1 I —— — —     ■'’C --- - -- -----7 ’

pagrindus savo krašto ateičiai. dOs, užtektų įsisąmoninimo, kad 
19 amž. buvo kolonijalizmo ir mums nevalia pražudyti nei vie^' 
emigracijos amžius. Daugelis no savojo gyvenimo vaizdelio. Ir 
tautų savo išeiviais stropiai rū- jar daugiau — kas jau nuėjo nuo 
pinosi, kūrė specialius fondus scenos, reikia atgaivinti, išlikų- 
jiems pagelbėti kurtis naujuo
siuose kraštuose, rėmė jų kultū
rinį gyvenimą bei nuolatinius ry
šius su savuoju kraštu.

Mes prie šito, deja, dar nebu
vom priaugę. Jei neskaityti dar 
nespėtos tinkamai išvystytos Už
sienio Lietuviams Remti Drau
gijos veiklos, daugiau nebuvo pa- ■ Visose juk vyko gyvenimas. Ži- 
daryta nieko, nors vargu ar bu-'nios apie jį parodytų visus var- 
vo kitas kraštas, kuris pačiais 

. sunkiausiais momentais būtų su
laukęs tiek daug paramos iš sa
vųjų išeivių, kaip Lietuva.

Šitas apsileidimas beabejo 
daug nulėmė, kad šiandien mes 
vien dejones tegirdime, kad pir- 

. mųjų išeivių su tokiu pasišven-

’sius fragmentus surinkti. Jų dar 
daug kur turėtų būti išblaškytų 
privačiose rankose. Tokie frag
mentai turėtų būti surinkti ir 
saugomi tol, kol atsiras kur pa
stoviai-padėti. Juk kiek yra bu
vę visokių organizacijų, susikū
rusių ir vėl išnykusių kolonijų.

. niai dažnai jau yien iš vardo to
kie tėra, kad senasis išeivis ne- 
besusikalba su naujuoju.

Šiapus Atlanto, tuose virškini
mo katiluose, betgi daug kas yra

gų kelius, kuriais lietuviui teko 
šiame krašte keliauti.

Bet šituo pirmuoju uždaviniu 
negalima bus pasitenkinti. Jokia 
medžiaga privačiose rankose il
gai išlikti negali. Reikia ieškoti 
kelių savam lietuviškam Kana
dos archyvinės bei muziejinės 
medžiagos centrui sukurti. Pa
vieniai asmenys bei kolektyvai 
savo veiklos dokumentacija susi- 
rūpinimo.jau yra parodę. Ryškus 
tam pavyzdys Toronto “Aušros” 
choras, nebeveikiąs . jau 4 me-

. gaudom. Daug: kas, kas buvo, jau 
į užmarštį eina, lieka vien veikė
jų veteranų atsiminimuose. Jei 
šiandien tuo. nesusirūpinsime, 
dar po keliolikos ar kelių dešim
tų- metų bus viskas žuvę. Apie 
senąsias mūsų pirmtakų kovas, 
jų rūpesčius ir pastangas nieko 
nebesužinosime.

Pats laikas tlio susirūpinti.
Ir dabar yra pavienių žmonių, 

kurie su pasišventimu renka sa
vo gyvenamosios aplinkos doku
mentaciją. Yra žmonių, kurie tu
ri iškarpas daugelio senų JAV 
lietuvių laikraščių su Kanados 
lietuvių gyvenimo aprašymais 
bei korespondencijomis. Štai ne
senai korespondentas iš Hamilto
no pranešė, kad ten yra vienas 
pasišventėlis, kuris renka dabar 
pasirodančių kitų kraštų laikraš
čių iškarpas, liečiančias Kanados 
liet, gyvenimą. Bet tai ne vieno 
darbas. Pagaliau vieno asmens 
surinkta medžiaga dar nėra vi-

. sos visuomenės tarnyboje. Gyvas
reikalas yra kurti kokį nors cent- atrodys priimtiniau, kad tik iš- 
rą, kuriame būtų kaupiama visa!liktų.

Iš Niujorko
• Free Europe Radio lenkų 

skyrius transliavo lenkiškai sa
vo interview su Lietuvių Pata
riamosios Grupės pirmininku V. 
Sidzikausku, kuris, paklaustas, 
kaip dabar kovojanti Lietuva 
vaizduojasi savo santykius su 
Lenkija, pareiškė, kad Lietuva 
nori kitokių santykių, nei jie bu
vo, tačiau susipratimas turi būti 
grindžiamas teise ir teisingumu.

• Free Europe Radio lietuvių 
skyrius jau pradėjo darbą, sky
riaus vedėju paskirtas V. Sidzi
kauskas. Tikimasi netrukus su
komplektuoti kitus reikalingus 
žmones.

• VLIKo ypatingojo bendra
darbio JAV V. Sidzikausko 15 
min. kalbą transliavo kaip Lietu
vos žodį bendro likimo tautoms 
Free Europe Radio lenkų, čekų, 
rumunų ir bulgarų skyriai savo 
kalbomis.

Nuteistos penkios 
vienuolės

Dar kovo mėn. Kantone, ko
munistinėje Kinijoje, suimtos 5 
katalikų vienuolės, apkaitintos 
žudymu į savo prieglaudą pri
imamų vaikų, daugiausia pames
tinukų, pagaliau buvo teisiamos. 
Dvi iš jų nuteistos po 5 metus 
kalėti, o 3 kitos ištremti iš krašto. 
Teismo metu demonstrantų mi
nia šaukė: “Nužudyti jas! Sušau
dyti !**- Jos buvo kaltinamos nu? 
žudžiusios 2116 vaikų iš 2251 pa
tekusio į jų prieglaudą nuo 1950 
m. ®alio iki 1951 m. vasario mėn.

Perversmas Sirijoje
Nuo 1949 m. jau trečias pučas 

Sirijoje pravedamas to paties 
pulk. Shishekly. štabo viršinin
ko. Lapkričio 10 d. atsistatydi
nus premjerui Hakeem, naują 

bombonešį XB-52. Apie pastarą- Įkabinėtą sudarė žinomas Arabų- 
jį neduodama jokių žinių, jis nie- Rusų draugiškumo šalininkas 
kam nerodomas, laikomas už už-1 Marouf Dawalibi. Štabo viršinin- 
dangų ir ątatinkamnms įstaigoms kas suėmė jį patį ir jo ministerius 
įsakyta jo paslaptį “nuo galimo; ir pradėjo tartis su prezidentu 
priešo išlaikyti kaip galima ii-■ ir partijų lyderiais dėl vyriausy- 
giau”. Britų naikintuvas taip pat1 hės sudarymo. Savotiški papro- 
saugomas, vienas vokietis ir vie- čiai Sirijoje. Kariškiai pašalina 
nas italas, įtarti norėję nufoto-! vyriausybę ir paveda parlamen- 
grafuoti, tuojaus suimti, bet pa- tui vėl tvarkytis, nesikišdami, 
skelbta, kad jis yra tolimo skri- ko1 kokia problema vėl išjudins.

Nauji lėktuvai
Tą pačią dieną Britai ir JAV 

paskelbė išleidžią naujausius sa
vo lėktuvus — Britai trikampių 
sparnų "geriausį pasaulyje nai
kintuvą. G-A-5, JAV — globalinį

dimo, aprūpintas radaru, galįs 
skristi dieną ir naktį bei betko- 
kiuo oru ir labai augštai. Turįs 
du motorus — Armstrong Sidde- 
ley Sapphire. . į

Išvalė valytoją
Vienas žymiausių komunisti

nės Čekoslovakijos asmenų, bu
vęs kompartijos generalinis sek
retorius, iš to posto pašalintas 
jau prieš pora mėnesių, Rudolf 
Slansky, pašalintas iš pareigų ir 
suimtas už “priešvalstybinę veik
lą”. Ištikimų ištikimieji krenta. 
Slansky neseniai, valė kitus, o 
dabar pats išvalytas.

— Las Vegas. — Nevados poli
gone atlikti nauji atominių bom
bų sprogdinimai, bet taip mažų, 
kad nebuvo girdimaįnei matoma 
už 75 mylių.

SAVAITĖS JVYKIU APŽVALGA

bai gražu ir sveikintina. Bet kur 
gi ta filmą bus laikoma? Tik pri
vačiose rankose.

Lietuviškajai medžiagai vietos 
beabejo būtų galima rasti ir šio 
krašto kultūrinių vertybių sau
gojimo Įstaigose — archyvuose, 
muziejuose, bibliotekose. Tąčiau 
tai ne mūsų tikslas. Mūsų užda
vinys reikalą taip išspręsti, kad 
visa toji medžiaga būtų lietuviš
kose rankose ir pačių lietuvių 
laisvai panaudojama.

Tai vienas iš uždavinių kuria
miems mūsiškės bendruomenės 
organams, o kol tai įvyks, kol 
toks centras atsiras, visus, kurie 
betkokios medžiagos turi, kvies- 
tume ją nors šiek tiek aptvarkyti 
ir rūpestingiau saugoti, o kas jau 
negalėtų, siūlome perduoti da
bar veikiančiom lietuviškom ins
titucijom, turinčiom pastovias 
būstines — laikraščių redakci
joms, organizacijoms,, parapi
joms ar gen. konsulatui, kam kur

Š. Atlanto S-gos konferencija be vaisiui

Kad pasaulinės reikšmės spren
dimų greit dar negalima lauk
ti, rodo ir pereitą savaitę pasibai
gusi Š. Atlanto Sąjungos užsie
nių r. ministerių konferencija 
Romoje, trukusi 4 dienas. Ji pa
sibaigė be jokių vaisių. Svorio 
centras vėl perkeltas į partizani
nes dialektikas Paryžiaus JTO 
plenumam -

Išklausiusi štabo pranešimų, ■ konferenciją, britai, net pats 
konferencija nutarė siekti, kad. Churchill, buvo pareiškę, kad jie 
iki 1954 m. pabaigos būtų suor-1 sutiksią priimti standartizuotus 
ganizuota 100 divizijų armija. 30 kalibro ginklus, bet pačioje 
Prancūzijos užsienių r. ministe- konferencijoje nuo to atsisakė, 
ris Schuman pareiškė, kad šešios Esą, gavę tokių instrukcijų iš pa- 
susitarusios valstybės — Prancū- ties Churchill. Buvo taip pat pa- 
zija, Italija, V. Vokietija, Belgi- reikšta vilčių, kad Britai sutiks 
ja, Olandija ir Liuksemburgas — Atlanto jūrų komandą palikti 

amerikiečių admirolui, patys pa
sitenkindami Viduriniųjų Rytų 
komanda ir jungtiniu laivynu 
Anglijos kanale bei Vokiečių jū-

kiama iš JAV. O Harriman su 
savo kitais “išmintingaisiais vy
rais” pareiškė, kad dar reikią pa
studijuoti ūkines šitokio užsimo
jimo galimybes.

Rezultate klausimas atidėtas 
tolimesnei ateičiai.

Daug painiavos sukėlė, be to, 
D. Britanijos laikysena.

Parengiamojoje stadijoje prieš

K

į
r?

iki to meto galį pastatyti 43 divi
zijas po 13.000 karių. Turint gal
voje į tą skaičių neįeinančios 
Portugalijos, D. Britanijos, Nor-
vegijos, Turkijos su Graikija ir roję. Betgi pačioje kohferencijo-
JAV armijas, galima būtų pri- je jie ir su šiuo nesutiko.
leisti, kad numatomasis 100 divi- [ Tuo būdu 4 dienas posėdžiavu- 
zijų skaičius galėtų būti pasiek- j si konferencija padarė tik vieną 
tas. Ypač, jei dar būtų įjungtos | reikšmingą nutarimą, kad sekap- 
Jugoslavijos pajėgos. Tačiau vi- tį kartą susirinks vasario 2 d. Li
sa tai tėra tik popieriniai projek-1 sabonoje, Portugalijoje. Priim
tai, kuriems realizuoti reikia tas taip pat nutarimas, kad ka- 
milžiniškų sumų. Jų beabejo lau- nalo ir Vokiečių jūros laivynas

J

naują Egipto atstovą, kurio kre
dencialuose Farukas figūruoja 
kaip Egipto ir Sudano karalius.

JTO plenumo posėdžiuose bu
vo didžiausia sensacija, kad Ira
ko, Pakistano ir Sirijos siūlymą 
4 didžiųjų delegacijoms susirink
ti apsvarstyti vakariečių ir so
vietų taikos planus bei juos su
derinti priėmė ne tik visi 3 va
kariečiai, bet pagaliau priėmė ir 
Višinskis. Tie keturių pasitari
mai, oficialiai vadinami komisi
jos darbais, pirmininkaujant ple
numo pirmininkui L. P. Nervo, 
jau vyksta, bet apie juos nieko 
neskelbiama. Nerodoma ir dide
lio optimizmo dėl jų pasisekimo.

Kolektyvinių priempnių 14-os 
komitetas jau apsvarstė ir perda
vė politiniam komitetui, į kurį 
įeina visos 60 tautų, Achesono 
planą taiką palaikyti per regijo- 
nalinius junginius. Projekte siū
loma taikos išlaikymą pasaulyje 
paremti regi] on aliniais jungi
niais, panašiais į Š. Atlanto Są
jungą. Tokie junginiai pavedimą 
sutvarkyti kokį agresorių gautų 
iš JTO, kuri veiktų griežtom 
diplomatinėm priemonėm iki

Korėjoje paliaubų linija išves
ta, sausumos kovos sustojo — tik 
retkarčiais kaikuriuose ruožuose 
pasišaudoma — bet derybos dėl 
paliaubų sunkiai vyksta. Tuo tar
pu dar tebesiderama dėl, paliau
bų meto* santykių. JT karinė va
dovybė reikalauja, kad paliaubų 
metu nebūtų vykdoma jokių pa
sirengimų bei įtvirtinimų ir kad 
tam patikrinti būtų sudaryta 
mišri komisija, kuri galėtų lais
vai važinėti po abi Korėjas. Tuo 
tarpu komunistai reikalauja, kad 
JT karinės pajėgos būtų išvestos 
ir kad jiems būtų leista vykdyti 
statybas, kokias jie ras reikalin
gas, krašto atstatymo reikalui, į 
tą įtraukdami ir aerodromų sta
tybas, dėl kurių JT karinė va
dovybė ir priešinasi. O nuo bet 
kokios kontrolės kratosi.'

Šiuo metu vyksta gyvos oro 
kovos. Komunistų pusėje pasiro
dančių lėktuvų skaičius auga, o 
gruodžio 1 d. pirmą kartą pasi
rodė komunistų bombonešių for
macija— 12 bombonešių, lydimų

•— Londonas. — Maskvos radi- į 18 propelerinių ir 16 sprausminių 
jo paskelbė, kad prieš keletą die- Į MIG naikintuvų. Juos pasitiko 
nų vienas amerikiečių lėktuvas pl jt Sabre naikintuvas, kurie 
naikintuvų buvo priverstas nu- numušė 6 bombonešius, 3 prope-Į santykių nutraukimo, embargo 
tūpti Vengrijoje, nes pažeidęs jos lerinius ir 2 sprausminius nai

kintuvus. Be to, 3 bombonešiai 
ir 1 naikintuvas sugadinti, o JT 
lėktuvai visi grįžo. Sekančią die
ną 150 MIG naikintuvų susikovė 
su 46 Sabre. 5 MIG numušti.

Lapkričio 30 d. Pusane sprogo 
municijos sandėliai. Gal ryšy su

Dėl to tai Shishekly ir vadina
mas užkulisių pajėga.

— Damaskas. — Shishekly pa
sidarė Sirijos galva, nes prezi
dentas Atassi staiga atsistatydi
no. Paskelbta, jog prezidentas at
sistatydinęs dėl to, kad suimtasis 
kabinetas ir populistų partija 
nesutikusi paleisti parlamentą.

— Bangkokas. — Thailande, 
Siame, štabo viršininko vado
vaujami kariškiai pašalino vy
riausybę ir sudarė laikiną.

ir Rumunijos teritoriją. Tai lėk- ! 
tuvas, kuris iš Miuncheno išskri
do lapkričio 19 d. į Belgradą ir 
dingo. Jis, sakoma, vežęs siuntą 
JAV ambasadoriui Belgrade.

— Paryžius. — JAV. pažadėjo 
Prancūzijai S600.000.000 ūkinės

ir visišku prekybos nutraukimu. 
Be to, projektas numato JT kari
nę vadovybę, kuri paskirtų vadą 
akcijai prieš agresorių, panašiai 
kaip dabar Korėjoje. ^

Vakariečiai plenume iškėlė so-

Tautu Babelis esą apie __ __
Egipte tęsiasi ir dažnėja britų y^a galimos sąlygos visos Vokfe- 

užpuldinėjimai. Dėl to Izmailia

(Specialaus korespondento J. T. Asamblėjoje)
gatvėse pradėjo patruliuoti ka- vesti.

! • v > • « . __ * . A —J

Gaila būtų laiko plačiau kalbė- 
tkapie Višinskio kalbą, nes pana
šių “plokštelių” visi jau yra gir
dėję. Pasitenkinsime tik kelio
mis bendromis pastabomis.

Pirmiausia į akį metėsi Višins
kio kalbos arogantiškas tonas. 
Kam yra tekę girdėti buv. sovie
tų užsienių komisarų čičerino,

Žmogui dalyvavusiam ne vie
nam tarptautiniam suvažiavime, 
o ypačiai dalyvavusiam ne viena- • 
me a.a. Tautų Sąjungos visuoti
niame susirinkime, o dabar pate
kusiam į Jungtinių Tautų posė
džius Paryžiuje, susikuria gana 
klaikus įspūdis. Tikras Babelis. 
Ne tiek savo kalbų įvairumu, i
kiek nusiteikimų ir nusistatymų j Litvinovo ar net to paties Molo- 
priešingumu. . j tovo kalbų tarptautiniuose suva-

Ištisas 8 dienas užtrūko taip žiavimuose, tas negalėjo atsikra- 
vadinamieji bendrieji debatai ar- . tyti įspūdžio, kad kalba tikras 
ba bendros diskusijos. Beveik vi-1 Maskvos vežikas. Teko tik gailė- 
sų 60 tautų atstovai kalbėjo. Ug- į tis, kad Asamblėjos narių daugu- 
nį, galima sakyti, atidengė gar-1 coVti
susis Višinskis, buv. Sovietų ge
neralinis prokuroras, daug šim
tų žmonių (pačių žymiausių so
vietų vadų) “išprokuravęs” į aną 
pasaulį, paprasta kalba kalbant 
svetimom rankom išžudęs, o sa
vo tariama iškalba bandęs tas žu
dynes pateisinti.

ma negalėjo kalbos sekti origina
le, nes Višinskis vartojo neišver
čiamų “sultingų” maskoliškų žo
džių. .

Laisvojo pasaulio valstybių, o 
ypačiai jo “piliorių”—JAV., Ang
lijos ir Prancūzijos, — puolimas 
buvo aitrus, kaltinimai žiaurūs. 

Į Višinskis Vakarų tautas kaltino
Višinskio pasišovimas kalbėti klastingumu, nenuoširdumu, ne

vienam pirmųjų buvo supranta-' norėjumu taikos, imperialisti- 
mas ir išaiškinamas. Mat trys di- n®m užmačiom ir tt.
dieji—JAV, D. Britanija ir Pran
cūzija, — pačioje asamblėjos pra
džioje pateikė savo nusiginklavi
mo projektą, tuo budu užbėgda
mi už akių Sovietų ’’taikingiems 
pasiūlymams”.

Todėl visa Višinskio kalba bu
vo išimtinai skirta trijų pasiūly
mo tariamai kritikai, išjuokimui 
ir puolimui.

tikrai bus sudarytas ir kad Ita
lijos laivynas prijungiamas prie 
admirąlo W. Carney komanduo
jamo Viduržemio jūrų laivyno. 
Bet tai ne taip svarbūs organi
zaciniai struktūriniai klausimai.

Reikia manyti, kad D. Britani
jos pažadėtosios nuolaidos bus 
stengiamasi “parduoti” kuo 
brangiau ir tai greičiausia bus iš
spręsta per Churchillio vizitą 
prez. Trumanui. Churchill pa
garsino, kiek jis pasiryžęs mokė
ti, ir lauks, ką už tai pasiūlys 
JAV. Reikia manyti, kad šito 
greičiausia bus pasiekta, nes 
Churchilliui JAV pagalba yra 
būtina, o JAV pagaliau rūpės 
išbristi iš tų visų, taip ilgai nu
sitęsusių painiavų.

Visa kalba buvo nukreipta ne 
į susirinkimą, o per jo galvas į 
visų kraštų komunistus, į visus 
naivėlius, kurie tiki sovietų nuo
širdumu bei taikingumu. Tai bu
vo tipinga mitinginė kalba iš JT 
tribūnos. .

Višinskis gyrėsi, kad Trijų di
džiųjų pasiūlymai jam nedavę 
miegoti, nes juos paskaičius juo
kas jį dusinęs. Vienas Paryžiaus 
žymus dienraštis* kitą dieną tą 
Višinskio išsišokimą pavadino 
“Tragiškais juokais”.

Kalbėjusieji po Višinskio už 
“triukus” ir “juokus” stiprokai 
jį “pakasė”. Tačiau tokiam kieta
sprandžiui ir storaodžiu! tie 
grybštelėjimai tikriausiai didelio 
įspūdžio nepadarė. Galų gale ne 
gi jis pats yra tos politikos auto
rius, nebūdamas net Politbiuro 
nariu (gal dėl savo jaunatvės 
“nuodėmės”: buvęs menšęvikas), 
o tiktai ruporas, plokštelė, įkal
bėta Maskvoje.

Nemaža nusistebėjimo sukėlė 
Britų naujojo užs. reik, ministe- 
rio kalba, kuri nuo pirmojo iki

darbui taikai stiprinti.
Tačiau ta ranka ligi šiol tebe

kabo ore. Visi po Edeno kalbėju
sieji sovietų satelitai kartojo tas 
pačias Višinskio mestas tezes ir 
puolė Vakarų valstybes. Čekai 
atsiuntė savo delegacijoje tūlą 
Gertrūdą Sekaninovą, kuri gana 
sklandžiai kalba angliškai ir tuo 
sugebėjimu paraduoja. Nei pa
vardė, nei išvaizda tos “čekės” ne 
čekiškos. Nėra abejonės, kad toji 
Sekaninova bus ragavusi kuria
me angliškame krašte vakarų 
kultūros, nes jos kalbų forma 
žymiai kultūringesnė,- kaip pa
ties jos “patrono” Višinskio.

Kad Madame Sekaninova yra 
didelė tūze sovietiškoje Čekoslo
vakijoje galima spręsti ir iš to, 
kad ji padaryta delegacijos pir
mininke ir delegatų sąraše figū
ruoja kaip “Jos Ekscelencija po
nia Sekaninova-Carrtova, Užsie
nių Reik, viceministeris”/ Kaip 
jau minėta, nei “Sekaninovo-os, 
nei Cartava-os”, mūsų kukliomis! 
žiniomis, čekų vardynas ligi šiol. 
nežinojo...

Neverta nė minėti sovietiškos 
Ukrainos ir Gudijos atstovų kal
bų. Jie kalbėjo rusiškai ir tik
riausiai yra ruskeliai tik dabar 
apšaukti “ukrainiečiu” ir “gudu”.

Lenkų delegacijos priešaky 
stovi tūlas “Stefan Wierblows- 
ki”, užs. reikalų viceministeri^. 
Tačiau bendrose diskusijose jų 
vardu kalbėjo būdingas Katz- 
Sushy, kuris greičiausia delega
cijoje atstovauja “generalinę 
Maskvos liniją”, o su ja ir MGB. 
Tas ponas Katzas kalbėjo, kaip 
ir kiti Višinskio satelitai iš plokš
telės ir kietai laikėsi net Višins
kio naudotos terminijos. Pertrau
kų metu jis taip pat su dideliu 
“dievotumu” tūpčiojo apie savo 
patroną.

Bendrosios diskusijos, kaip ir 
buvo galima laukti, nedavė jo
kių teigiamų išdavų. Per ištisą 
ilgą savaitę pasišaudyta žodžiais, 
pasikeista priekaištais, vieni kitų 
kaltinimais ir tiek.

Prancūzų užsienių reikalų mi- 
nisteris R. Schuman bandė į so
vietinį bloką prabilti z paprasta 

(Nukelta į 6 psl.)

riški patruliai, o Egipto vyriau
sybė paskelbė savanorių laisvės 
batalijomis perimanti savo glo- 
bon ir priežiūrom Juos reikią ap
valyti, nes esą įsifiltravusio ne- 

: pageidaujamo elemento.

tijos bendriems rinkimams pra- 
V. Vokietijos kanclerio 

Adenauerio pageidavimas esąs 
ištirti 3 pagrindinius dalykus: 
1) Kokios yra konstitucinės są
lygos, ypač kokios laisvės visuo
meninei veiklai, susirinkimams

igeiaaujamo elemento. j kalboms? 2) Ar visur gali lais-
Britų parlamente dėl santykiu |vai veikti visos politinės parti- 

su Egiptu paskelbtas ilgas pareiš- Jos? 3) KaiP veikia teismai, poli-
kimas, kuriame sakoma, kad jau 
daug anksčiau Britai siūlę 1956 
m. pasitraukti iš Sueso, bet su są
lyga, kad karo atvejy ten galėtų 
vėl grįžti ir kad kanalo zonos 
egiptietiškoji administracija bū
tų mišrios Egipto ir D. Britanijos 
komisijos priežiūroje. Egiptas tą 
siūlymą atmetęs, o dabartinis jo 
elgesys rodąs, kad susitarti ne
norima.

Šioje byloje nauja yra dar tai, 
kad Vatikanas sutiko priimti! neįsileidžia.

cija, administracija? Pagal pro
jektą, komisija savo davinius 
praneštų JTO gen. sekretoriui 
Lie, o tas perduotų okupacinėm 
vyriausybėm spręsti ir išsiunti
nėtų JTO nariams informacijai.

Aišku, kad tuo būdu norima 
priversti rusus leisti iškelti ko
munistinę priespaudą Rytų Vo
kietijoje ir labai abejotina ar ru
sai sutiks tokią komisiją įsileis
ti. Jie niekad nieko į savo sritis

Tabako augintojai organizuojasi
“TŽ” jau aptartas sąjūdis ta

bako augintojams ūkininkams 
sukurti grynai ūkininkų organi- 

Įzaciją, vystosi toliau. Lapkričio 
28 d. Delhi Vengrų salėje įvyko 
tuo reikalu jau trečias ūkininkų 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 
900 ūkininkų. Iki šiol veikusia 
tabako prekybą tvarkiusia orga
nizacija pareikštas nepasitenki
nimas ir sudarytas naujos orga- 
niazcijos planas. Nustatytas įsto
jamasis mokestis $10, ankčiau 
sudarytas organizacinis komite
tas padidintas ir paskirta $550 jo 
veiklos išlaidoms padengti.

Paruoštame naujos organizaci
jos plane numatoma, kad bus zo
niniai 5 asmenų komtetai, kurių 
pirmininkai sudarys centrinę ta
rybą. Kituose plano punktuose 
numatoma, kad dėl tabako kai
nos vidurkio ir apsodinamo ploto 
turi būti susitariama anksti pa
vasarį, kad žemiau sutarties kai
nos netektų parduoti ir kad nu
pirktasis tabakas nebūtų išveža
mas tol, kol nebus nupirktas 
visas.

Naujoje organizacijoje nebus' 
firmų atstovų. Ja rūpinasi taip 
pat unijų centras CCL.

Tabako mokesčių sumažinimo 
reikalavimas taip pat tebėra gy
vas ūkininkų tarpe. Jį, kaip ir 
pieno gamybos parėmimą, tą pa-

čią dieną Otavoje parėmė. Nor
folk liberalų atstovas R. E. An
derson, siūlęs pakeisti ūkinę po
litiką, skriaudžiančią tabako au
gintojus ir smukdančią pieno ga
mybą.

Kada kalba 
Amerikos Balsas?
Redakcija yra gavusi laiškų, 

kuriuose teiraujamasi kokiomis 
bangomis ir kada girdimas Ka
nadoje “Amerikos Balsas” lietu
viškai:

“Amerikos Balsas” neseniai 
kiek pakeitė savo transliacijų 
perdavimo bangai

Pirmoji programa girdima kas
dien 11 vai. rytą (Lietuvoje 7 vai. 
vak.) 13, 16, 19, 25, 31, 41, 49 ir 
251 metro bangomis, o per anglų

■ BBC stotis — 25,30 ir 41 m. ban
gomis. i. '

Antroji programa girdima 4 
vai. 45 min. po pietų 19,25, 31, 41 
ir 49 metrų, o per BBC stotis —». 
41 ir 49 metrų bangomis.

Ji kartojama 11 vai. 15 min. va
kare (šis pakartojimas iš Tanžy- 
ro geriausiai Toronte girdimas) 
31, 41, .48, 49 ir 251 metro bango
mis. 2.15 vai. naktį — 19, 25, 41, 
48 ir 49 metrų ir*7 vai. 15 min.

bangomis.
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MAŠINA IR ŽMOGUS
Time is money.

7.789, o naujų ateivių — tremti-

Tai būdavo vasarą. Išeidavau į beržyną. Atsiguldavau ir, žiū
rėdamas į dangaus mėlynę, apkaišytą plunksnotais debesėliais, pa
sinerdavau į svajonių idiliškas miglas. Gamta man ruošdavo kon
certus. Viskas buvo miela ir gražu. O ilgieji rudens vakarai!... 
Ir gimė brangusis mūsų liaudies mitas — dainos, pasakos. Lietu- 

poetas. Į^rilps.' Sentimentalus. Maža tauta, bet jos turtai
>12 .A . • - •

^r^gfcaįtydąmas: Sinclair “Pelkes” jų nesupratau. Mano romantiš
ka vaizduotė neapėmė naujo pasaulio žmogaus. Man net pikta 
buvo, kad ten vaizduojamas lietuvis toks menkas, bedvasis ir skys
tas, kaip medūza. Gyvenimas skyrė pažinti naujo tipo žmogų. Kaip 
sų, malonumu dabar skaityčiau “Pelkes”, bet jų neturiu!

16 metų tave prirakina prie mašinos. Triukšmas. Darbas. Do
leris. Visa romantika, kaip nors nusipirkti mašiną, kad ir seniau
sią modelio. Fabrikas tavo gyvenimas. Tu gali be baimės keisti 
žmonas —• diversija lengva. Bet mašiną pažink geriau už žmoną.

Ir slenka gyvenimas be romantikos ir svajonių. Gimsta standar
tinė statyba, gamyba, net standartinis “menas”, muzika, kinąs. 
Su standartiniu gyvenimu žengia ir naujas standartinis dolerio 
žmogus. Jis toks paprastas, bedvasis ir toks aiškus. Peter labai 
panašus į Bill, p Bill į Jack. Doleris, kovbojiška filmą, mašina ir 
tas amžinas be tikslo skubėjimas sulaužo tave. Neieškok čia liri- 
kos, romantikos, neieškok klasikų muzikų, rašytojų. Čia žmogų su
pančioja technika. Doleris ir plienas yra riba ir tikslas. Tu esi ma
žės robotas, mažas laikrodis, kurio širdis turi justi ne pavasario 

. pirmą žibutę, o fabriko taktą. Iš mažens žmogus Įjungtas Į tą sun
kųmašinerijos ratą.

Korupcija SSSR ne tik toleruojama, bet yra įsigijus net pilie
tybės teises. Turi ją pažinti Be jos greit pakliūsi po revoliucijos 
kirviu. Korupcija žengia pirmyn. Tai baisus vampyras. Ji paklup
dė galingąją cezarių Romą. Ji klupdo pasaulį. Daug aukų ji randa 
ir naujam pasauly: išdavimai, pardavimai, doleriui suteikta alto
riaus garbė. Nenoriu būti liūdnu pranašu, bet jei taip žengs nau
jasis pasaulis, tai jo istorinis vaidmuo trumpas meteorito švystelė
jimas. Jis išmušė pasaulio vairą iš senutės Europos. Ir su sarkaz
mų tenka klausti: “Quo vadis, Amerika?” Tik greita operacija gali 
pasaulį išgelbėti. Laukim Amerikos renesanso. Naujas atgimimas, 
naujos idėjos, naujas genijus turi gelbėti pasaulio kultūrą. Dva
sia turi’ atsverti materiją. Robotas žmogus suklups; jis turi turėti 
idėją, dvasią, kuri jį vestų ligi pasiaukojimo. Be jos mes žlugę, nes 
mongolų minios neklausia, kur jų namai... Šiandien nėra dviejų 
kelių. Šiandien, tik vienas: mirtis ar gyvenimas. Kultūra, ar jos 

L—įšoktų pragarą 
šcii-^%Žw ^5^aizda, kad Amerika atgims. Tikiu/kad rasis sielos 
žmoniiĮ. Rodos, aiiglo-saksams pardavimų nebėra. Liko tik Doverio 
krantai ię-Baltieji Rūmai. Mirt nuteistasis praleidžia sekundėmis 

, vjsą ^venimą. Netikiu, kad kariamas žmogus pats kilpą užsinertų.
Tas galimą tik SSSR.

Tikiu, kad Amerikos renesansas ne aušroje, nes mirštančių se
nosios Europos sūnų krau j as turi nešti atgimimą. Klaidos padarytos 
Jaltoje, leidžia jiems dabar pajusti kraujo lašus ant savęs. Mes 
mirti parduoti, mirties nebijome, nes jau mano tėvų ir šeimos ka
pus sutrypė nekąustytas totorių stepių žirgas. Tai nėra paskutinio 
mohikano malda, bet tai yra prašymas už būsimas kartas. Aš laukiu 
Amerikos renesanso! R. Medelis.

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Laikinasis Organizacinis Ko
mitetas — KLB LOKas — pasku
tiniame posėdyje numatė, datas 
KLB Tarybos. rinkimams. Tai 
yra lyg ir atbaigiamoji LOKo 
darbų dalis, kuriai buvo ruoštasi 
virš dviejų metų.

Numatomų rinkimų akivaiz
doje pravartu pasvarstyti, kiek 
mes esame jiems pasiruošę ir kas 
dar reikalinga padaryti, kad KL 
Bendruomenės sukūrimas būtų 
sklandžiai atliktas.

Rinkimų priešakyje yra pats 
KLB LOKas, viso to darbo vy
riausias organizatorius. Kaip ži
nome, jis sudarytas iš visų cent
ralizuotų Kanados lietuvių orga
nizacijų deleguotų atstovų. Ten
ka pasidžiaugti, kad, nežiūrint 
nuomonių skirtumų, daugeliu 
klausimų, vis dėlto LOKo na
riams pavyko rasti kompromi
sus, ko pasėkoje ir esame KLB 
rinkimų išvakarėse. Tiesa, pa
skelbtosios rinkimų datos dar tik 
numatomos, bet nėra rimto pa
grindo manyti, kad jos netaptų 
faktinomis. Sąlyginėmis, jos bu
vo paskelbtos tik dėlto, kad LOK 
norių tarpe iškilo nuomonių 
skirtumas, ar dabar turimas su
registruotų lietuvių skaičius jau 
yra pakankamas rinkimams 
skelbti. Be to, konstatuota, kad 
ne visos apygardos padėjo ly
giai pastangų lietuvių registra
cijai įvykdyti. Kadangi renka
mų atstovų skaičius pagal taisyk
les nustatomas nuo suregistruo
to lietuvių skaičiaus, tai kaikurių 
apygardų atstovavimas KLB Ta
ryboje būtų silpnas ir nepropor
cingas jų bendram lietuvių skal
pui. Šitais motyvais vadovauda
masis LOKas nutarė dar kartą 
pratęsti registraciją ir nukelti 
renkamų apygardose atstovų 
skaičiaus nustatymą iki 1952 m. 
sausio 5 d., kad atsilikusiems su

SVEČIUOSE
Lietuviškų komunistų organas 

Kanadoje “LB”, neseniai įsidėjo 
aprašymą apie Toronto rąūdojior 
sidfe ‘lietuvių‘’nioterų ^jenSnioI 
menės” šokius su kavutė: Nebū-

PASAULIO LIETUVIŲ KULTŪROS ŽURNALO

PLATINIMO VAJUS
LAPKRIČIO, GRUODŽIO, SAUSIO ir VASARIO mėnesįais

AIDAI yra mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gyve
nimo mėnesinis žurnalas.

AIDAI puoselėja tautinę kultūrą ir savo puslapiuose talpina lie
tuvių mokslininkų, rašytojų ir menininkų naujausius 
kūrybos darbus.

AIDAI apjungia visus pasaulio lietuvius, kuriems rūpi lietu
viškoji kultūrinė kūryba, tautinės gyvybės išlaikymas 
ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimas.

AIDUS redaguoja redakcinis kolektyvas sudarytas iš žymių lie- 
Š“, tuvių kultūrininkų su rašytoju A. Vaičiulaičiu priešaky. 

-AIDŲ prenumerata metams: JAV ir Pietų Amerikoje $5.00;
Kanadoje — $5.50 (kanadiški — $6.00); kituose kraš-

* tuose—$6.00. Atskiras numeris JAV—50 c.; kitur—55 c.
AIDŲ administracijos adresas: AIDAI, Kenriebunk Port, Me. 

arba AIDŲ atstovybė: AIDAI, 1043 Dovereourt Rd., To
ronto, Ont. ir “Tėviškės Žiburių” administracija, 941 
Dundąs St. W., Toronto, Ont.

VISI KVIEČIAMI Į KULTŪROS ŽURNALO

AĮ?Ų PLATINIMO TALKĄ
Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų AIDŲ.
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MARIJA DAUG GALI PAS DIEVĄ!
Jei spaudžia vargas, 

graužia rūpestis, 
sielojiesi Lietuvos ir 

žmonijos nelaime, tai 
kreipkis į Mariją.

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, 
Putnam, Conn., U.S.A. 

laikoma Novena į 
NEKALTAI PRADĖTĄJĄ

Novena prasideda lapkričio 29 dieną 
ir baigiasi gruodžio 8 dieną 

Norėdami įsijungti į Šią Noveną, 
siųskime savo intencijas šiuo adresu: 

Immaculate Conception Convent 
R.F.D. 2, Pntnam, Cpnm, USA

lietuvių registracija ALOKams 
būtų suteikta dar viena proga; 
pasivyti kitus.

Yra dar vienas KLB LOKui’ 
opus dalykas. Rinkimų pravedi- 
mui (balsavimo kortelėms, vo
kams, susirašinėjimui ėtc.) LO 
Ke apskaičiavimu reikia bent 
680 dolerių. LOKas nerado kito 
kelio, kaip tik tą sumą išskirs
tyti tarp ALOKų proporcingai jų 
suregistruotų lietuvių skaičiui. 
Pagal turimus davinius vienam 
asmeniui išeina 15 et. Jeigu iki 
rinkimų lietuvių skaičius žymiai 
padidėtų, tai padidėtų ir LOKo 
pajamos bei išlaidos. Gi eventua
liai susidaręs likutis būtų labai 
vertingas palikimas būsimos KL 
B-nės valdybos pirmiesiems 
žingsniams. LOKo sąmatos suda
rymas, išeinant iš suregistruoto 
lietuvių skaičiaus, anaiptol ne
reiškia, kad ALOKai tuos pini
gus turėtų surinkti iš savo apy
linkės lietuvių, kaip mokestį. 
Priešingai, tai turėtų būti viena 
iš paskutinių priemonių, jeigu 
jau kitų kelių nesurandamai Bet 
ir tuo atveju ALOKui tenkanti 
įmokėti suma turi būti išskirsty
ta tik tarp suaugusių KLB narių.

KLB LOKas šiuo metu kartu 
ir vyriausias Kanados lietuvių 
reprezentantas, iki . bus išrinkta 
KLB Taryba. Tačiau, kaip laiki
nas organas, šiuo žvilgsniu jis 
didesnės veiklos išvystyti ne
įstengė, o iš dalies ir Ąėt nesi
stengė. Jis tenkinosi* tik būti
niausių reikalų atlikimu, kaip, 
pav., kandidatų parinkimu Tau
tos Fondo atstovybei papildyti, 
komiteto sudarymu Vokietijos 
lietuvių gimnazijai remti, atsi
šaukimais švęsti Tautos šventes, 
remti tremtinių šalpą ir pan. Ta
čiau, nežiūrint kaikurių LOKo 
veiklos trūkumų, jis suvaidino 
didelį vaidmenį Kanados lietuvių 
gyvenime, ypač kas liečia srovi-

nių ir partinių aistrų apraminimą 
po nelaimingojo 1949 m. seimo ir
vėl suvedimą visų prie bendro 
stalp bendrųjų reikalų svarstyti.

Kanados lietuvių pasiruošimas 
KLB rinkimams atskiromis vie
tovėmis labai įvairuoją. Neofį- 
cialiais daviniais pagal šių metų 
Kanados gyventojų surašymą 
lietuvių esą apie 16.500 (! Red.). 
Lig šiol į LOKo kartoteką yra at
siųstos 4363 kortelės. Kitaip sa
kant, jau suregistruota 27% lie
tuvių. Iš kelių kolonijų kortelės 
dar visai negautos, tačiau ir su 
jomis vargu ar bus suregistruota 
daugiau kaip 30%. Jeigu KLB 
būtų tik eilinė organizacija, tai 
galėtume tvirtinti, kad rezultatai 
labai geri, nes nedaug pasauly
je organizacijų, kurioms priklau
sytų kas ketvirtas jų ribose gy
venąs asmuo. Tačiau, kadangi 
KLB laiko visus lietuvius poten
cialiais savo nariais, tai sure
gistruotų lietuvių skaičius vis 
dar labąi mažas. Tuo labiau, kad 
Kanados gyventojų surašymo 
daviniuose visi lietuviai, gavę 
Kanados pilietybę, čia gimę lie- 
viai ir kiti, panašūs tikriausiai 
lietuvių grafoje nebefiguruoja. 
Užtat tikrasis Kanados lietuvių 
skaičius, reikia spėti, bus bent 
ketvirčiu, o gal net trečdaliu di
desnis, kaip surašymo daviniai 
rodo. (Autoriaus minimas “ne
oficialus” 16.500 lietuvių skaičius 
atrodo visiškai nepagrįstas. Šiuo 
metu niekas negali turėti nei ofi
cialių, nei neoficialių skaičių, nes 
nėra dar suvesta net kiek per pa- 
starąjį gyventojų surašymą išvi
so rasta gyventojų Kanadoje. Su
rašymo daviniai yra skaičiuoja
mi ne vienoje vietoje, bet net 3. 
Kai kiekvieną jų atliks savo dar
bą, santrauka bus padaryta Ota
voje. 16.500 skaičius neabejoti
nai per mažas. Juk 1941 m. sura
šymo .daviniais lietuvių buvo

PAS MUSU RAUDONUOSIUS
teisybę ar .melavo, bet prisistatė 
kaip Ramanauskas, gyv. Hamil-> 
tone, Lietuvoje —7* Kaune Žalia- 
kainy ,ir 4aįj^y&®aetai Kanado
je. Programos vedėjai atsiklau-

tų reikalo tokius parengimus mi
nėti mūsų spaudoje, bet išprovo
kavo “LB” ir savo trigrašį pri
dėjusi “Laisvoji Lietuva”.

“LB” provokuoja, jog, esą, pa
sisavinau didž. gerb. gen. Rašti
kio sūnaus vardą ir “LL” redak
toriaus titulą. Tą provokaciją pa
sišovė pagražinti “LL“, “LB” 
liaupsinimus ištempusi ant savo 
kurpalio, nutylėdama net, kad 
ir “LB” pasako, jog išdrožiau 
jiems pamokslą. Atleisk jai, Vi
sagali! O išvadą ar aš komunis
tas, ar ne, tepadaro ateities Lie
tuva ir tie, kurie mane pažįsta. 
Tik man labai įdomu, kaip p. Ja- 
kubickas tokį negarbingą žmogų 
—komunistą prisispyręs malda
vo grįžti į jo vadovaujamą siau
rą ratelį, siūlydamas “aukštas”, 
apmokamas vadovaujančiose 
vietose pareigas ir “ministerio” 
portfelį prisikėlusioje Lietuvo
je, mat, sapnuojąs, jog būsiąs 
“ministeriu pirmininku”...

Iš vieno kito pažįstamo raudo
nuojančio lietuvio teko išgirsti, 
kad jų parengime išpildysią pro
gramą ir dypukai. Norėjosi išaiš
kinti tų “menininkų” asmenybes. 
Pasitaręs su kaikuriais žmonė
mis, įspėtas laikytis atsargiai, 
kad komunistai nepanaudotų 
smurto, nuėjau. Tvankioje salė
je radau prasidėjusią programą, 
o už iškrypusių stalų per 10 porų 
liaudžiabalsininkų, begeriant ka
vą ir klausantis programos iš
pildytoj ų “meno”. Pianinu skam
bėjo du 12-16 metų amžiaus vai
kai. Po to, programos vedėja p. 
Ylienė, “LB” redaktoriaus žmo
na, pranešė, kad labai gražų* eilė
raštį padeklamuos naujas atei
vis, atseit, dypukas. Čia man ir 
buvo tas svarbiausias momentas, 
kurio skatinamas atsilankiau/ 
Pakėlime pasirodė per 40 metų 
amžiaus, vidutinio ūgio, šviesia
plaukė žmogysta, kuri jau iš pir
mų eilėraščių posmų, pradėjo ža
rijomis spiaudyti ‘ ant Lietuvos 
nepriklausomybės, užtarti bolše
vikų veiksmus, terorą ir reikšti 
viltį, kad greit visame pasaulyje 
suplevėsuos raudonos Kremliaus 
vėliavos.

“Deklamatoriui” baigus šias 
piktažodžių eilutes ir nulipus 
nuo pakėlimo, priėjau prie jo ir 
prisistatęs, lyg kada ir kažkur jį 
matęs, paklausiau, kas jis toks 
būtų. Nežinau ar jis man sakė

sus, gal dar kas kuom turėtų pa
pildyti programą, pasisiūliau. 
Man priėjus prie pakėlimo, ve
dėja paklausė kaip ji mane galė
tų perstatyti publikai. Nenorė
damas, kad mano tikroji pavar
dė būtų linksniuojama, persista- 
čiau kaip Vytautas Raškaitis, o 
ne Raštikis ir ne “LL” redakto
rius. (Kad ir būtų kas panašaus 
dėl redaktoriaus titulo išsitarta, 
vistik p. Jakubickas negalėtų pa
neigti, nes dar ir šiandien mano 
stalčiuje guli p. Jakubi’cko man 
adresuotas raštas iš 1951 m. kovo 
mėn. 15 dienos, kad esu įvestas į 
redaktorių kolegiją).

Toliau vedėja išreiškė viltį, 
kad gražiai padeklamuosiu ar pa
dainuosiu. Salėje pasklido ploji
mai. .

“Ponai, lietuviško vardo nešio
tojai, — pradėjau —• pilnai su
prantu, kad jūs tikėjotės mano 
balsą išgirsti kokios nors arijos 
harmoningoje melodijoje arba 
bolševikinio eilėraščio posmuose. 
Deja!... Žinau, kad pirmasis 
manosios “dainos” nuskambėji- 
mąs, privers jus neskaniai susi
raukti ir širdy nusikeikti. (Salė
je pasidarė tokia tyla, kad uodo 
skridimas būtų aiškiausiai girdė
tis). Bet tiek to... Mano, kaip 
lietuvio, tėvynės mylėtojo misi
ja, paleisti pasmerkimo vilyčįą 
tiems, kurie išdrįsta, kalbėti nau
jų ateivių vardu, bolševikiškų ei
lėraščių posmais dergti 'tėvynę 
Lietuvą ir vesti tą biaurią ir 
bergždžią propagandą, kad grei
tai visame pasaulyje suplevėsuos 
raudoni Kremliaus skarmalai. 
Mano, kaip lietuvio, beparduo
dančio už grašį tautinių įsitikini
mų, tikslas dar kartą prįninti 
jums žiaurų bolševikinį terorą 
pavergtoje tėvynėje. Priminti 
jums, kad esate paklydę sveti
muose toliuose ir laidojote savo 
tėvynę kraujo ir ašarų upeliuose. 
Negana, kad jūsų sąžinės ir šir
dys sužvėrėjusios ir nejaučiate 
Sibiro kankinių pagalbos šauks
mo, bet jūs liejate bolševikiškos 
gyvatės nuodus ir į tų nekaltų 
kūdikių sielas ir auginate dar di
desniais tėvynės duobkasiais už 
save. Jūs didžiuojatės ir paten
kinti tais “dypukais”, kurie rėžia 
prieš tėvynės laisvę nukreiptus 
eilėraščius ir kalbas. Jūs didžiuo
jatės tais, kurie išvažiuoja į Ta
rybų Lietuvą padauginti mūsų

nių atvyko jau nemažiau 10.000. 
Tai nejaugi sumažėjo? O tikram 
skaičiui lietuvių nustatyti pagal 
gyv. surašymo davinius teks nau
doti ne vien gimimo vietos nuro
dymus bei prisipažinimą prie 
tautybės, bet ir kalbos mokėji
mą. Red.): Žinoma, dalis lietuvių 
yra nuėję Maskvos rėmimo ke
liais, dalis dar nesupranta KLB 
prasmės, o dalis bendrai vengia 
bet kokių organizacijų. Tačiau ir 
priimant dėmesin šį nubyrėjimą, 
registruotų į KLB lietuvių skai
čius prie gerų norų gali būti ne
sunkiai pakeltas trečdaliu ar net 
padvigubintas. Juk vien tremti
nių į Kanadą y-ra atvykę netolį 
10.000. Kur gi jie visi? Nejaugi 
ir jie liks neįtraukti į kartotekas 
ir aktyvius KLB narius?

Užtat KLB LOKo paliktas lai
kas iki 1952 m. sausio 5 d. turi 
būti išnaudotas lietuvių registra
cijai papildyti. Tas ypatingai lie
čia skaitlingesnes lietuvių kolo
nijas. Štai, pav., Morilrealis su 
Torontu spaudoje dažnai lenkty- 
niuoja spėjamais lietuvių skai
čiais, tuo tarpu Montrealyje su
registruota tik 600, o Toronte 
1800. Jeigu realūs tų miestų lie
tuvių skaičiai siektų tik po 4-5 
tūkstančius, tai ir tuo atveju kar- 
totekon patekusių lietuvių skai
čius tebėra abiejuose miestuose 
nepateisinamai mažas. Argi 
skaitlingesnėse kolonijose jau 
nebegalima surasti savanoriškų 
surašinėtojų, .kurie^per pora sek
madienių • tikriausiai tuos skai
čius iš pagrindų pakeistų?

Iš antros pusės reikia jau da
bar atsilikusias apygardas ir 
apylinkes aiškiai įspėti, kad dėl 
jų nerangumo KLB suorganiza
vimo tolimesnis atidėliojimas bū
tų didelė skriauda aktingesniems 
lietuviams, kurie teisėtai, demo
kratiškai išrinktos savo atstovy
bės jau senai laukia. Kartotekos

brolių ir Sesių budelių eiles. Ne
reikalinga mums jūsų paika' pro
paganda, kad “tėvynės mylėto
jai” grįžta į tėvynę. Mes jups pa- 
žįstahie, kaip -save. Tai valkatos, 
chuliganai ir vagys, sugaudyti ir 
išvežti į priverčiamųjų darbų 
stovyklas bausmės atlikti už kri
minalinius nusižengimus. Jie 
šiandien, kaip apmokami, slap
ti Kremliaus agentai įsibrovę į 

: pabėgėlių eiles, atlikę savo biau- 
! rų, judošišką ir bergždžią užda
vinį, patenkinti grįžta pas savo 
ponus tęsti kruviną darbą pa
vergtoje tėvynėje... Ir kaip tu, 
drauge Ramanauskai, neparau- 
dęs,' lyg vėžys, gali drąsiai pa
žvelgti man, kaip savo aukai, į 
akis, kada savo judošišką darbą 
atlikęs, iš gėdos pečiais trini rau
donųjų lizdo sienas. Mano vienas 
linkėjimas tiems, kurie nesate 
dar taip toli nužingsniavę į pra
rajas, pabuskite, supraskite savo 
klaidas, ir bendrai siekime Lie
tuvos laisvės atstatymo. Juk iš 
prigimties mūsų visų vienodas 
kraujas gyslomis teka, ir tų pa
čių žemės sulčių išauginta duona 
maitinomės. Jei jūs apleidote 
Lietuvą neapkęsdami smetoninės 
Santvarkos, užmirškime praeitį, 
nevartykime mirusiųjų kaulų, 
bet vieningai Sušukime: “Šalin 
Hitlerio ir Stalino kapitalistinė 
vergija!” Mes kųrsi»ne Lietuvos 
laisvę, ir gerovę ant tautiškai de
mokratinių pagrindų!”.

Man baigus kalbėti, kokį de
šimt minučių viešpatavo mirtina 
tyla. Vėliau, Ylienė užlipusi ant 
pakėlimo pareiškė: “Matute, 
draugai, kokie mes demokratai: 
visiems leidžiame kalbėti. Jei 
mes jų parengime kalbėtume 
priešingu jiems tonu, tikriausiai, 
už kalnieriaus išmestų per duris, 
arba, išviso, neprileistų nė prie 
scenos. O pas mus, vistiek demo
kratija”.

“LL” paberti šmeižtai lietuviš
kai visuomenei perstatant mane 
komunistu, suteikė šiokį tokį 
moralinį skausmą, tačiau, mano 
įsitikinimų niekas neišplėš. ir 
priemonių vedamai kovai niekas 
necenzūruos. NKVD rūsiuose, 
geštapiniuose kacetuose patirtos 
kančios ir partizanų eilėse už
grūdintas pasiryžimas visur, vi
suomet ir visomis priemonėmis, 
šauks į žūtbūtinę kovą prieš vi
sus tautos atskalūnus ir paver
gėjus. Ko vertos nešvarios “LL” 
provokacijos, numano ir pati lie
tuviškoji visuomenė.

Venckus-Vytautas Raškaitis.

užbaigimo terminai per tuos dve
jus metus buvo pratęsti bent tris 
kartus ir jokių rimtų kliūčių, be 
nerangumo, registracijos užbai
gimui nėra. Pagaliau, visiems 
tiems, kurie nustatinėja kiek 
tūkstančių lietuvių turi būti su-
registruota prieš rinkimus, gali
ma priminti, kad lietuvių regis
tracija dar aktyviau bus tęsiama 
KLB organus sukūrus ir niekad 
nebus vėlu į ją prisidėti akty
viais nariais. Rinkiminės taisyk
lės . numato, kad balsuoti galės 
net tie, kurie ateis ir įsiregist
ruos balsavimų dieną prie urnos 
Nerimtas priekaištas, kad daugu
mos lietuvių nesuregistravus, KL 
Bendruomenė negalės atstovau
ti visų Kanados lietuvių. Šian
die LOKas laiko' save Kanados 
lietuvių reprezentantu, tuo tar 
pu visų į jį įeinančių organizaci 
jų nariai tikriausiai nesiekia'ne 
pusės dabar suregistruoto į KLE 
lietuvių skaičiaus, nes nė yieno: 
stambios lietuvių organizacijos 
Kanadoje lig šiol nėra.

Užtat, kur dar galima, reikū 
išnaudoti visas galimybes lietu
vių suregistravimūi, kad renka 
mų į KLB Tarybą atstovų skai 
čius tarp apygardų būtų galima 
teisingiau paskirstytas. Gi atėjus 
LOKo nustatytai rinkimų pra 
džiai reikia ir eiti prie rinkinių 
kadangi KLB sudaryti reikalin 

t gas branduolys jau yra, o jos 
Į veiklai įėjus į vėžes, prie jos pri 
i sidės ir visi tie, kurie dar nespė 
jo arba jautėsi lig šiol tuo reika 
lu abejingi ir jos neįvertino. Nie 
kas, rodos, nebeginčija, kad Ka 
nados lietuviams vieningos di 
desnės organizacijos reikalas jai 
ne tik pribrendęs, bet ir geroka 
suvėluotas. Taigi, kiekvienas pa 
darykime visa, kas nuo mūsų pri 
klauso, kad KLB Kanadoje atei 
nantį pavasarį taptų realybe.

Pr. Rudinskas.

Britai neis į Europos 
federaciją

Europos patariamojoje tarybo-
j e Strasburge didelio susijaudi
nimo sukėlė D. Britanijos atsto
vo Sir David pareiškimas, kad D. 
Britanija į politinę Europos fede
raciją neisianti, nors su ja ben
dradarbiauti neatsisakysianti.

. Tai buvo sutikta su dideliu ne
pasitenkinimu. Prancūzų Paul 
Reynaud pareiškė, kad šitokia 
D. Britanijos laikysena galinti 
privesti prie to, kad Prancūzijos 
parlamentas atmes Europos ar
mijos planą. Daugelis kitų dele
gatų taip pat kvietė D. Britaniją 
pakeisti savo nusistatymą. Pa
galiau diskusijos atidėtos 10 die
nų, tikint, kad po tos pertraukos 
į Strasburgą galės atvykti Eden 
bei kiti Britų ministerial.

Iš britų pusės aiškinama, kad 
jie nesą prieš federaciją, tačiau 
jiems įsijungti kliudą santykiai- 
su Dominijomis ir tt.

Europiečių emigracijos planas 
priimtas

Lapkričio 28 d. Briusely pasi
rašytas planas dėl išgabenimo iš 
Europos 115.000 emigrantų, jų 
tarpe daug pabėgėlių iš už gele
žinės uždangos. Tai turės įgyven
dinti speciali tarptautinė agen
tūra. Planą pasirašė 6 valstybės: 
Kanada, V. Vokietija, Prancūzi
ja, Italija, Turkija ir Belgija. Su
sitarimą aprobavo, nors jo ne
pasirašė, D. Britanijos, Austra
lijos, Brazilijos, Graikijos ir 
Austrijos . delegacijos. Numato
ma emigruoti į JAV, Kanadą, P. 
Ameriką, Australiją ir N. Ze
landiją.

— Niujorkas. — ’’JAV nors 
dabar turi būti tokios protingos, 
kaip Kremlius, ir paremti savo 
draugus” — rašo iš kelionės į To
limuosius Rytus grįžęs Niujorko 
gubernatorius Dewey. Jis tarp 
kitko turi galvoje nacionalistinę 
Kiniją. v

Baigiasi trimestras
Jau kuris laikas girdėti tėvų 
pageidavimas, kad šeštadienio 
lituanistikos mokyklas lanką 
mokiniai turėtų knygeles jų 
darbui mokykloje paženklinti. 
Atsižvelgiant į tai, “Žiburių” 
Spaudos Bendrovė yra tokias 
knygeles išleidusi. Knygelė 
yra kieto popieriaus ir turi 
grafas mėnesiniams bei tri
mestriniams pažymėjimams, 
pamokų praleidimui ir mokyk
linio mokesčio sumokėjimui 
žymėti
Knygelės kaįna 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. .

Siūlo pastovią Š. Atlanto
Sąjungos būstinę

Kanados užsienių r. min. Pear
son prieš atidarant Š.v Atlanto 
Sąjungos konferenciją Romoj 1 
pareiškė, kad nuolatinis konfe 
rencijų vietų kilnojimas didiną 
išlaidas ir, esą, būtų tikslu Š. Ąt 
lanto S. pasirinkti pastovią būs

ji. turėtų būtų,FJėarsoj 
nesiūlė. .Pasak’kitų narių, siūly 
mas būsiąs svarstomas.

Maskva grasina arabų 
valstybėms

Maskva oficialiai paskelbt 
kad užsienių r. min. pareigas ei 
nąs Gromyko pasikvietė atste 
vus 6 arabų valstybių ir Izraeli 
ir perspėjo, kad JAV, D. Britan: 
jos, Prancūzijos if Turkijos šiv 
lymas sudaryti bendrą karinę X 
Rytų vadovybę neturįs niek 
bendra su taika bei saugumi 
tad anos valstybės neturį jo rerr 
ti, o jei remtų, tai gadintų sar 
tykius su Sovietų Rusija.

Vakarų diplomatai laiko, ka 
tai įeina į S. Rusijos pradėtojo £ 
Atlanto Sąjungos puolimo plan;

O jei įvyktų taika...
Korėjoje, palengva žingsniut 

jama prie karo pabaigos. Aiški 
dalykas, kad po to karinė valdži 
turės užleisti vietą civiliams o 
ganams. JTO generalinis įgali 
tinis Korėjoje J. Donald King 
ley su karine vadovybe sūdai 
sutartį dėl eventualaus perėm 
mo Korėjos ūkinio gyvenur 
kontrolės bei paramos. Numato 
ma, kad tas perėmimas galutini 
įvyktų po 6 mėn. taiką pasirašiu

Ming Sung laivai su 
Kanados vėliavom

Parlamente vėl buvo iškelto 
klausimas dėl 7 Kanadoje past 
tytų ir į Kanados registrą įtraul 
tų kinų bendrovės Ming Sur 
laivų, ir dabar tebeplaukioja 
čių su Kanados vėliavom, gab 
nančių kontrabandines prekes 
Hong-Kong į Kinijos uostu 
Premjeras'atsakė, kad bendrov 
esą pranešta, jog tie laivai neb 
galį būti laikomi Kanados regis 
re, tačiau opozicijos vado Dre 
klausimo, kodėl neatšauktas įst 
tyminis potvarkis, leidžiąs tier 
laivams plaukioti su Kanados v 
liava, premjeras nepaaiškin 
Matyt, vyriausybė laiko, kad t 
kiam atvejy jai būtų sunkiau b 
išgauti bendrovės skolas ir išvi 
reikšti kokių pretenzijų prie ’ 
laivų. : >

— Niujorkas. — Čia paskel 
tas išradimas naujo vaisto sp 
cialiai prieš nuodingojo vijo: 
lio (Poison Ivy) užnuodijim 
Pagrinde esąs Zirconium met 
las, kuris taip pat vartojam 
prie atominės energijos gam 
bos kaip reaktorius. Jis veik < 
kartus sunkesnis už geležį.
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Liet. Fronto pareiškimas ’Vytauto klubui 25 metai
(Pabaiga)

LF nusistatymas p. Lozoraičio 
atžvilgiu

Bet p, Lozoraitis pasireiškia ne 
tik kaip diplomatų atstovas. Dip
lomatijos šefo titulu jis save pa
stato vis pirmiau už diplomatus. 

-Kaip nebuvo paskelbtas tas šefo 
institucijos dokumentas, taip ne
buvo pačių diplomatų paryškin
tas nei tokios institucijos turinys 
bei kompetencijps. Galbūt jų 
akyse tai yra tik primus inter 
pares, ir niekas daugiau. Bet pa
skelbtieji spaudoje p. Lozoraičio 
“8 siūlymai” ir pareiškimai kito
mis progomis duoda užtenkamo 
pagrindo teigti, kad p. Lozoraitis 
šefystės titulu nori sau rezervuo
ti vyriausybines ir prezidentines 
funkcijas, į kurias anksčiau buvo 
pareiškęs savo teises “Kybartų 
aktais”.

Šefystės teisinį pagrindą VLI 
Ko Teisių Komisija 1950 m. gruo
džio 16 d. taip yra įvertinusi:

— Teisiniu atžvilgiu Lozorai
čio 1946 m. liepos 25 d. rašte VLI 
Ko pirmininkui minimoji Urb
šio 1940 m. birželio 2 d. telegra
ma Nr. 288, visai nepareinamai 
nuo jos žodinio turinio, kiek ji 
būtų norima laikyti teisiniu pa
grindu Lietuvos Konstitucijai ir 
įstatymams nežinomai diploma
tijos šefo institucijai įsteigti bei 
įteisinti, — yra niekinė, jokios 
teisinės reikšmės neturinti. To
kios institucijos kaip diplomati
jos šefas įsteigimas yra Seimoar- 
ba Respublikos prezidento galios 
sritis.

P. Lozoraičio savęs gretinimas 
su latviu Zariniu (D. Britanijos 
Lietuvis, 1951. 9. 7.) yra klaidi
nantis. Latvijos vyriausybė mi- 
nisterių kabineto posėdyje 1940 
m. gegužės 17 d. formaliai nutarė 
suteikti Latvijos pasiuntiniui 
Londone K. Zariniui įgaliojimus 
ginti Latvijos interesus visuose 
kraštuose, išskyrus Estiją,-Lietu
vą, Suomiją, Švediją, Vokietiją 
ir Sovietų Sąjungą, duoti saisto
mus nurodymus latvių misijoms, 
išskyrus aukščiau suminėtus 
kraštus. Tas vyriausybės nuiari- 

. mas formaliu raštu praneštas. 
Kas kita .^ .Lozoraičm šefyste- 
Ministerių Tarybos reikalų ve
dėjo p. Mašalaičio pareiškimu 
(Naujienos, 1951. 9. 1.) užsienių 
reikalų ministeris p. Urbšys “pa
sitaręs su kitais vyriausybės na
riais”, paskyręs p. Lozoraitį dip
lomatijos šefu. Apie tą paskyri
mą pasiuntiniams pranešta te
legrama. Taigi nebuvo kompe
tentingo organo nutarimo. Nebu
vo tinkamo pavedimo.

Lygiai klaidinančios yra p. Lo
zoraičio aliuzijos, kad tuometi
nė Lietuvos padėtis neleidusi 
normaliu keliu jo šefystės su
tvarkyti. Kaip žinome, po birže
lio 2d. (Urbšio telegramos data) 
iki birželio 15 d. Lietuvos vyriau
sybė veikė normaliai ir šefo ins
tituciją turėjo galimumą įteisin
ti. Bet to nebuvo padaryta.

Todėl, • nereikalaudami forma
linės diplomatinių atstovų sub
ordinacijos VLIKui, labiau nega
lime sutikti, kad diplomatiniai 
bei konsulariniai atstovai būtų 
subordinuoti p. S. Lozoraičiui

Visu tikslumu, manau ir Sa
liamonas neatsakytų į šį klausi
mą'! Bet pasvarstyti verta ir 
mums — ribotos išminties su
tvėrimams.

Apysakose, romanuose, “Co- 
micuose” šis kariavimo būdas 
jau senokai aprašytas su viso
mis smulkmenomis ir jau ne tik 
žmonės, bet ir visi gyvieji sutvė
rimai išgalabyti... O kaip gi iš 
tikrųjų yra?

Plačiau nesvarstant šio klau
simo — atrodytų, kad jau tikrai 
nėra patikimesnio kariavimo 
būdo kaip maro ar dar beisesnės 
ligos bakterijų pagalba: labai 
daug žmonių žus, daug bus palie
gėlių ir nebepajėgiančių priešinr 

-tis, o sveikųjų likutis bus siau
bo paralyžuotas ir.. pasiduos. 
Svarbiausia — nei namai, nei 
pramonė, nei kiti žemiškieji tur
tai beveik nenukentės nuo bak
terinio karo! Aiškus biznis!... 
Gal kas bandys prieštarauti ir 
galvos, kad tai būtų ir nežmoniš
ka ir nekrikščioniška. Galvoti 
taip niekas, aišku, nedraudžia, 
bet garsiai kalbėti nepatariu, nes 
toks “atsilikėlis” bus tik išjuok
tas ir gal net patalpintas į bepro
čių ligoninę... Ir tai bus visai 
pateisinama: tegul neužmiršta,

“diplomatijos šefo” titulu.
Kaip pats p. Lozoraitis savo 

padėtį supranta, rodo faktai
Jau po pasitarimų su VLIKo 

delegacija, p. Lozoraitis vienam 
vokiečių laikraščiui (“Abendzei- 
tung” Nr. 250, 1951. 10. 29, Miun
chenas) duotame pasikalbėjime 
dalykus taip pristatė, kad kores
pondentas buvo įgalintas jį api
būdinti:

— Der schlanke dunkelhaari- 
ge Diplomat, der zur Zeit in ei- 
ner Art von “Exilregierung” die 
Interessen aller nichtkommunis- 
tischen Litauer warhnimmt”.

Šis pareiškimas duoda kad ir 
netiesiogiai aiškinančią prasmę 
p. Lozoraičio ir VLIKo delegaci
jos neaiškiam susitarimo tekstui.

Siekimuose reikštis su vyriau
sybinėms arba “Kybartų aktų” 
funkcjomis p. Ložoraitis atsire
mia ne į VLIKą, su kuriuo savo 
laiku buvo sutaręs bendradar
biauti, bet į vieną grupę, konkre
čiai į žmones, pasireiškusius 
tremtyje kaip BDPS delegatūra, 
dabar kaip L. Rezistencinė San
tarvė ir kt. vardais, kurių veiklo
je jis aktyviai dalyvauja. Netgi 
vykdamas į pasitarimus su VLI 
Ko delegacija p. Lozoraitis pir
ma turėjo konferenciją su tos 
grupės žmonėmis (pp. Kuzmins
ku, Žymantu, Masiuliu, Žilins
ku) Pa|yžiuje. Konferenciją ne 
su diplomatais, bet su viena poli
tine grupe.

Į pasitarimus su VLIKo dete- 
gacija atsivežė taip pat asmenį, 
kuris reiškėsi pasitarimuose ne 
kaip diplomatų, bet kaip tos gru
pės atstovas. O ir pats p. Lozo
raitis šios grujės interesus la
biausiai išskyrė iš visų, juos spe
cialiai globojo.

Jeigu p. Lozoraitis reiškiasi 
trimis “pavidalais”: a) kaip dip
lomatų patikėtinis, b) kaip dip
lomatijos šefas su kybartinėmis 
ministerio pirmininko ir prezi
dento pareigas einančio funkci
jomis, c) kaip vienos grupės ats
tovas, —< tai Lietuvos išlaisvini
mo darbe jis mums rūpėjo tik 
pirmuoju atžvilgiu ir kaip su to
kiu mes tegalime bendradarbiau
ti. Mes norėjom natūralaus ir or
ganiško bendradarbiavimo įei
nant p. Lozoraičiui į Vykdomąją 
Tarybą. Joje, vadovaudamas už
sienio reikalų tarnybai, jis būtų 
galėjęs organiškai sujungti VLI 
Ką ir diplomatinius atstovus sa
vo realiu darbu ir savo asmeniu.

P. Lozoraitis turėjo savo argu
mentą neiti į VT. Esą, įeidamas 
į VT, jis subordinuotųsi nepripa
žintam organui. Subordinacijos 
ir statuto netekimo baimė bent 
mūsų neįtikina. Jei, įeidamas į 
VT sudėtį, asmuo tuo pačiu nu
stotų diplomatinio statuso, tai, 
mūsų supratimu, p. Lozoraičiui 
tas pavojus negresia: prie vy
riausybės, prie kurios jis buvo 
akredituotas, to diplomatinio 
statuso p. Lozoraitis jau seniai 
neturi, o jei būt turėjęs, tai jau, 
nuo 1946 m. lapkričio 12 d. iki 
1947 m. vasario 7 d. būdamas 
Vykdomosios Tarybos nariu, bū
tų jo netekęs. Nenorui dabar įei
ti į VT įtikinamesnis argumen
tas: išsaugoti “Kybartų aktų” ti-

r bakterinis
kad gyvename aukštos kultūros 
ir civilizacijos amžiuje! Mes juk 
ne laukiniai!...

Protingos galvos turėtų nema
žai rūpesčių dėl bakteriologinio 
karo techniško įvykdymo: kaip 
patikimiausiai paskleisti bakteri
jas priešo žępiėje ir pačiam ne
nukentėti? Atrodo, kad ir šie 
sunkumai nėra nenugalimi. Be
ne rimčiausias argumentas prieš 
bakterinį karą bus, kad “lazda 
turi du galus”. Pradėjus priešą 
“vaišinti” gerai nupenėtomis — 
riebiomis bakterijomis — ir jis 
gali atsilyginti tokiu pat “vai
šingumu”...

Tik labai dideliame plote bak
terijų paskleidimas būtų veiks
mingas. Kaip tą atlikti? Numes
ti bakterijų prikimštas bombas 
ar maišus? Tas nepasieks tikslo, 
nes tai būtų tik riboto ploto ap- 
krėtimas. Patikimiausia būtų 
pripenėti kokius toli skrendan
čius vabzdžius bakterijomis (ku
rios patiems vabzdžiams būtų 
nekenksmingos!) ir tokių vabz
džių spiečius paleisti toli priešo 
užnugaryje. Bet, atrodo, kol kas 
ši priemonė dar neįvykdoma.

Praeity žmoniją naikinusios 
choleros, maro ir kt epidemijos 
medicinai yra žinomos ir kovos 

tūlą. Bet čia jau antrasis p. Lozo
raičio reiškimosi “pavidalas”. 
Ogi Lietuvos laisvinimo darbe p. 
Lozoraitis nei savo antruoju, nei 
trečiuoju “pavidalu” mūsų nedo
mina. Nuo šių p? Lozoraičio “pa
vidalų” mes norime atsiriboti ir 
todėl siekiame aiškumo susita
rime.

Tenka apgailestauti, kad klai
dinančios informacijos buvome 
priversti paaiškinti savo nusista
tymą. Nesibaidom, jei jis susi
lauks kaikieno tokio įvertinimo, 
kokį p. Lozoraitis sviedė savo 
oponentams—esą jie neturį “pro
to ir sąžinės”. Tokie žodžiai vals
tybės vyro lūpose apgailestauti
ni, kaip lygiai ir jo pareiškimai, 
kad jam oponavęs ALT sekreto
rius buvęs neblaivus, kad VLIKo 
pirmininkas tesirūpinąs savo 
partija ir suduodąs smūgius Lie
tuvos interesams. Juo labiau ta
tai apgailestautina, kad tokiems 
visą amžių Lietuvai dirbusiems, 
kaip Dr. P. Grigaitis, kaip M. 
Krupavičius^anuos skaudžius žo
džius laido tie laimingieji, kurie 
tik vakarykščiai liovėsi šaipęsi iš 
lietuvių kalbos ir Lietuvą pažino 
ir pažįsta kaip labai dosnią jų le- 
pintoją.

Lietuvių Fronto Atstovybė 
Tremtyje.
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IŠTIKIMOJO RA
* Patyręs apie garbingojo mūsų 

aušrininko a.a. Martyno Jankaus 
dukters Elzės ir aklojo sūnaus 
Kristupo atvykimą į Torontą, ry
žausi aplankyti ir valandėlę pa
sišnekučiuoti.

Pirmiausia savo žingsnius pa
sukau link Aklųjų Instituto, ku
ris juos atsikvietė. Kristupą ra
dau prie darbo, bepinant pintines 
ir negalėjau su juo ilgiau kalbė
tis, o Elzė — taipogi buvo darbe, 
kažkur mieste. Vakare aplankiau 
juos jų bute.

Jankų nūdienėje buveinėje
Iš karto krito į akis abiejų Jan

kų lietuviškas vaišingumas ir 
nuoširdumas. Elzė-tųojaumane 
pavaišino ’’dipukiškomis” ciga
retėmis, o Kristupas — užsirū
kė pypkę, pareikšdamas, kad ne
labai mėgstąs kitokių rūkymo 
priemonių.

Elzė pasidžiaugė, jog aš būsiąs 
pirmas lietuvis, juos aplankęs 
Kanados žemėje.

— Klauskite, kas tamstai įdo
mu, — palengvino mano užduotį 
Elzė Jankutė, pasisakius, kad at
vykau kaip “TŽ” atstovas.

Elzės ir Kristupo kelionė
— Kaip pavyko pasiekti Ka

nadą ir kokie pirmieji įspūdžiai 
čia?

— Pirmiausia turėjome viltį, 
kad pateksime į JAV. Turėjome 
te dokumentus bei $1000 garanti
ją, reikalingą Kristupo gyveni
mo pradžiai garantuoti Ameri
koje, — pradėjo Elzė Jankutė.

— Kristupo sponsorius buvo 
prof. Končius, o mano — p. Min- 
kūnas. Deja, į tą kraštą ilgesnį 
laiką mūsų išvykimas užsitęsė, 
todėl mielai pasinaudojom Cana-

karas?
būdai su jomis gana patikimi. 
Todėl jų paskleidimas aprėžtuo
se plotuose neduotų laukiamo 
efekto.

Išrasti bakterijas . ar virusus, 
deja, nemokam. Modemiškos 
technikos pagalba galim tik su
rasti vieną ar kitą jų rūšį. Bet, 
kaip žinom, su surastais ligų ant
kryčiais žinomos ir daugiau ar 
mažiau patikimos kovos prie
monės.

Tiesa, ligos sukėlėjus (bakte
rijas ir virusus) galima “perauk
lėti”. Pavyzdžiui bakterijas ar 
virusus, kurie tėra žalingi tik 
tam tikriems gyvuliukams ar 
paukščiams — galima “sukultū
rinti” taip, kad jie ima galabyti 
ir žmones. Taip psittakozės viru
sas, kuris buvo žalingas paukš
čiams dabar jau gali būti žalin
gas ir žmonėms. Bet atsiminus, 
kad žmonių sukultūrinimas vyko 
ir vyksta nepaprastai lėtu tem
pu — reikia manyti, kad ir bak
terijos bei jų giminaičiai viru
sai neatsisakys lengvai savo 
įprasto gyvenimo būdo, galvoji
mo ir papročių ir greit “nesukul- 
tūrės”... Todėl, vis dėl Vo, labiau 
bijokim atombombės ar net se
namadiškos bombos, negu bak
terijų...

Vysk. Paltarokas
Kaip žinoma, dabartinėje Lie

tuvoje bėra likęs vienas vienin-
telis vyskupas, tai Panevėžio 
vysk. Paltarokas, kuriam ar tik 
nelemta bus suvaidinti vyskupo 
Motiejaus Valančiaus rolę, tik 
daug sunkesnėse sąlygose. Apie 
vyskupą Paltaroką buvo daug 
įvairių gandų, bet ištikrųjų, kaip 
ir kur jis gyvena, tikrai nežino
ma. Pagal kaikurias žinias jis jau 
nebe Panevėžy, bet Vilniuje.

Lapkričio 30 d., Nr. 1049, To
ronto “Liaudies Balsas” išspaus
dino fotografiją, kurioje matyti 
ant apdengto stalo pasilenkęs 
kažką rašąs vyskupas, o greta 
stovi kanauninkas. Pasak “Liau
dies Balso” tai vysk. Paltarokas 
pasirašąs “Pasaulinės Taikos Ta
rybos apeliaciją, kad didžiosios 
jėgos sudarytų taikos paktą”, o 
savo eilės laukiąs kan. Stankevi
čius. Vyskupas yra pasilenkęs ir 
neatpažįstamas. Klišė tokia pras
ta, kad aplinka neatpažįstama. 
Atrodo, kad stalas stovi kažko
kioje scenoje. Ar paveikslas tik
ras, galėtų pasakyti specialistai 
fotografai. Vyskupas, atrodo, fo
tografuotas iš aukštai, nes net jo 
nugara matytis. Jo palerinos 
kraštai ir nugaros linija išduoda 
nevykusį retušavimą ar monta
žą. juo tarpu kanauninkas neat
rodo fotografuotas iš aukštai.

Keista, kad vyskupas rašo pa
silenkęs stačias, nors jo dešinėje 
aiškiai matyti stovinti kėdė.

MBYNO SARGO VAI
dian National Institute for the 
Blind pasiūlymu vykti į Toron
tą. Skridome lėktuvu, todėl net 
jokių kelionės įspūdžių neteko 
pasigauti.

—- Pirmieji įspūdžiai čia — ga
na geri. Kaip jau spėjome patirti 
— kanadiečiai — ypač aklųjų at
žvilgiu — tikri angelai.

— Kaip sekasi pirmosios kū
rimosi dienos?

— Apie tolimesnę sėkmę sun
ku būtų ką tikresnio pasakyti. 
Institutas parūpino šią gūžtelę 
apsigyventi. Jis ir nuomą sumo
ka. Turime du mažučius kamba-
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rėlius, iš kurių viename aš mie- 

me — Kristupas. Norėjosi kur 
nors prisiglausti pas lietuvius, 
vis būtų smagiau, bet nieko ne
pažino  jom, todėl pats Institutas 
mums butelį suieškojo. Kokios 
mūsų bus pajamos dar nieko ne
žinom.

Čia pat pasibėdavojo, kad Kris- j 
tupo “dipukiškas” švarkas visai 
nusidėvėjęs ir reikėsią kaip nors 
pirkti naują, nors senasis — dar
bui dar būsiąs geras.

Kristupas gavęs aklojo pažy
mėjimą, kuris suteikiąs teisę va
žinėti gatvėkariais veltui ir baltą 
aklojo lazdą, kuri tarnaus jam 
kaip ženklas, apsaugąs gatvėj 
nuo galimų nelaimių.

Nukrypus į M. Jankaus 
atminimą

Pradėjus kalbėti apie Martyno 
Jankaus paskutines dienas trem
tyje, man, tiesiog, trūko žodžių 
ir klausimų, nes ką gi žmogus 
apie tokią šakotą asmenybę 
trumpame pasikalbėjime gali pa
tirti.

— Gal paliko didysis aušrinin
kas kokių nors raštų, knygų, 
laikraščių ir kitokių garbingo 
prisiminimo suvenyrų?

— Taip. Tokių dalykų liko la
bai daug. Deja, ne čia, o Bitėnuo
se, prie neužmirštamo Rambyno. 
Tenai liko įvairių įvairiausių is
torinių rankraščių: Dr. Šliupo, 
Mikšo, Dr. Basanavičiaus, Dr. 
Kudirkos, Andriukaičio, Akelai
čio ir kitų laiškai, laikraščių 
komplektai, senosios tėčio ir kitų 
rašytos knygos, Rambyno garbės 
svečių knyga, Italijos karaliaus 
dovanotas Coronos ordenas, Lie
tuvos vyriausybės dovanotas Ge
dimino ordenas ir daugybė kitų 
visokiausių dalykų.

— Deja, tėtis, lygiai kaip ir 
mes su Kristupu, pasitraukdami 
į tremtį Vokietijon, buvome tik 
pilki kėliau tojai. Todėl jis ir mir
damas paliko tik lazdą ir kepurę. 
Kepurę atsivežiau į Kanadą.

— Tėtis mirė 1946 m. gegužės 
23 d. ir palaidotas Flensburgo

Vandentiekių ir šulinių apkrė- 
timo pavojus karo metu labai di
delis, ypač jei priešo penktoji 
kolona gerai organizuota, šis pa
vojus ypač padidėtų, jei bombos 
ir atombombės sunaikintų gerai 
organizuotos medicinos ir sani
tarijos tarnybą, kuri stovi mūsų 
sveikatos sargyboje taikos metu.

K. Valteris.

Ateitininkai šiemet švenčia ir 
mini 40 metų sukaktį. Tai nėra 
didelis laikotarpis, bet kaip lie
tuviškai organizacijai gana ilgas. 
Juk ir mūsų nepriklausomo gy
venimo tebuvo vos 22 nepilni 
meteliai.

Kai mūsų krašte politinis gy
venimas yra toks permainingas, 
kai kiekvienas okupantas, atėjęs 
į mūsų kraštą, atsineša ir savo 
užmačias ir taiko tą visa mūsų 
gyvenime, kai viskas, kas yra 
lietuviška, slopinama, spaudžia
ma, o dažnai ir išviso draudžia
ma, tada bus suprantama, kad 40 
metų sukaktis jau yra labai žy
mus reiškinys. Lietuviškai bet 
kokiai organizacijai išsilaikyti, o 
tuo labiau augti, plėtotis, siek
ti savo pagrindinių uždavinių, 
nenukrypstant nuo savo pasi
rinkto idealo, ir turėti dargi pa
sisekimo prie tokios įvairios po
litinės ir dažnai nepalankios kon
junktūros, tai reiškia labai daug. 
Tai rodo ir didelį gyvastingumą.

Kartu su šia prasminga sukak
timi, yra ir kitų trumpesnio lai
kotarpio '“sukaktuvininkų”. 25 
metai tai irgi jau šis tas.

Turiu galvoje vieną iš dauge
lio studentų ateitininkų didelės 
organizacijos vienetų “Vytauto” 
klubą.

Š.m. lapkričio mėn. suėjo ly
giai 25 metai nuo jo įsikūrimo.
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KUS APLANKIUS
kapinėse. Mirė baigdamas 88 me
tus, o palaidojome jį — kaip tikrą 
vargšą klajūną senelį: su tais 
pačiais nudėvėtais drabužiais, 
kuriuos išsinešė iš mielųjų Bitė
nų ir tremtyje sudėvėjo...

Toliau — nei klausimų 
nebereikėjo

Ir ko beklausiu? Kaip perbėg
siu trumpai tokį ilgą ir vaisingą 
didelio vyro gyvenimą? ,

Martynas Jankus miręs su aša
romis akyse ir dviem žodžiais lū
pose: Bitėnai, Rambynas ... Jis 
nuolat troško dar sugrįžti į savo 
numylėtą Rambynę kalną. Deja, 
ne Bitėnai ir ne Rambynas jį pa- 
Ndėjp i ąmžįpąsti. bet svetimas 
Vokietijos dangus ir... sulūžę 
Fteftsburgo tremtinių barakėliai.

O jo nuveikti darbai — Lietu
vos, ypač Mažosios Lietuvos ir 
jos lietuvninkų labui — milžiniš
ki. Jų neįmanoma surašyti į ri
boto dydžio reportažą. Darbas 
“Aušroj”, paties M. Jankaus leis
tas savaitraštis “Saulėtaka”, ei
lė knygų, knygelių, kaip: “Žie
mos vakaro adynėlės” ir kit., tau
tiškai susipratusių lietuvių drau
gija “Birutė”, jo kovos Reichsta
ge dėl lietuvių teisių, pagaliau, 
Vyr. Mažosios Lietuvos Gelbėji
mo Komitete pirmininko parei
gos ir tt. ir tt.

Martyno Jankaus gyvenimas 
buvo didelis ir šakotas, tarytum 
plačiašakio Lietuvos ąžuolo. Jis 
kelis kartus buvo turtingas ir vėl 
beturtis, nes nieko negailėjo: nei 
savo sveikatos, nei materialinių 
gėrybių, kad tik tas neštų bran
giai Tėvynei Lietuvai naudos. M. 
Jankus krito ir vėl kėlėsi, pakol, 
senatvėje, pasidarė tremtinys ir 
nebegalėjo net savo kaulų palai
doti Rambyno papėdėje... Buvo 
daug kartų suimtas ir kalintas. 
Vis dėl Lietuvos, dėl brangios 
Tėvynės...

Elzės ir Kristupo viltis — 
Bitėnai

Ruošdamasis išeiti, pagaliau 
paklausiau:

— Ar nepraradote vilties dar 
grįžti prie Rambyno kalno?

— Oi ne, oi ne! — atsakė abu. 
— Bitėnai ir Rambynas — buvo 
užburti žodžiai tėčio lūpose iki 
paskutinės minutės. Tokią pačią 
reikšmę jie turi te mums. Sun
ku prigyti svetimoje žemėje ir, 
atrodo, mes niekad joje neprigy
sim ...

Įsitikinau, kad reta rasti to
kius karštus lietuvius patriotus, 
kokie yra Martyno Jankaus vai
kai. Su kokiu dideliu pietizmu 
Elzė kalba apie lietuviškuosius 
laikraščius, apie knygas — sunku 
ir žodžiais apsakyti. Jie sakosi, 
tremtyje gautą lietuvišką laik
raštį skaitydavę po dešimtį ir 
daugiau kartų. Elzė skaitydavo, 
o Kristupas klausydavosi. Pasi
rodo, vos pirmas dienas beleis- 
dama Toronte, Elzė jau buvusi 
“Tėviškės Žiburių“ administra
cijoje ir laikrašti užsiprenumera
vusi. Skundėsi, kad vieno jiems 
per maža. Prižadėjau laikas nuo 
laiko nunešti iš įvairių kraštų 
gaunamos lietuviškos spaudos.

Pranys AlŠėnas.

Tai buvo 1926 metais lapkričio 
mėn., rodos, 21 d., tą dieną, kada 
studentai gavo pirmą sykį iš poli
cijos (lietuviškos!) pylos. Tai bu
vo atmintina diena!

Kiekvienam gali kilti pirmiau
siai klausimas, koks reikalas bu
vo studentams ateitininkams 
vieno ir to paties universiteto 
sienose skirstytis atskiromis gru
pėmis. a

Taigi truputis istorijos.
Lietuvos Universitetui oficia

liai įsisteigus 1922 m. vasario 16 
d., pirmoji užsiregistravusi stu
dentų organizacija buvo Ateiti
ninkų Draugovė. Jon tilpo visų 
fakultetų studentai ateitininkai. 
Ir ligi 1926 metų ji išbuvo vie
nintele at-kų organizacija. -

Pradžioje buvo keliasdešimt 
narių, bet kiekvienais metais tų 
narių skaičius augo ir po 2-3 me
tų pasiekė kelių šimtų.

Iš pat pradžios Draugovė buvo 
susiskirsčiusi kaip ir “specialy
bėmis”:' eucharistininkai, blaivi
ninkai, visuomenininkai, sporti
ninkai. Tai buvo ne organizaci
niai vienetai, o greičiau tam tik
ro darbo ar palinkimo grupės.

Esant keliems šimtams narių, 
buvo ir organizacinių sunkumų 
tokią masę tvarkyti. Darėsi vis 
sunkiau sušaukti visuotinus to
kios didelės organizacijos susi
rinkimus. Tad ir pradėta galvoti, 
kad reikia daugiau organizaci
nių, vienetų, kurie tvarkytųsi sa
vistoviai ir administraciniu at
žvilgiu, betgi-kad visi tie vienetai 
sudarytų vieną organizaciją uni
versiteto ir kitų studentų organi
zacijų atžvilgiu. Tas buvo pasiek
ta sudarant Kauno universiteto 
vieną studentų Ateitininkų Są
jungą, kuri apjungė visas ateiti- 
ninkiškas korporacijas.

Gi nauji vienetai pasirinko 
įvairius vardus: vieni pradėjo va
dintis madnu vardu — korpora
cija, kiti draugovėmis, kiti dar ir 
klubais.

Grupė asmenų, kurie sudarė 
būsimo “Vytauto” klubo bran
duolį, pasivadino klubu. Buvo 
prisiderinta prie savo pasirinktų 
uždavinių.

Kaip minėjau,,senojoj Draugo
vėj- buvo ir Sėk?
cijja. Šios sekcijos nariai ir su
darė daugumoje klubo branduo
lį. Klubo tikslas, šalia visų atei- 
tininkiškų reikalų ir specifiniai 
studentiškų, buvo ir visuomeniš
kas. Tad klubas ne tiek pasine
šė kurti ir ugdyti specifiniai stu
dentiškas tradicijas, kiek kreipė 
dėmesį į pasiruošimą visuomeni
niam darbui ir, kiek sąlygos stu
dentui gali teisti, dalyvauti prak
tiškai plačiame visuomeniniame

A.A. Bladas
Anos savaitės “TŽ” buvo žinu

tė apie Blado Augustaičio mirtį 
spalio 30 d. Daugeliui tie keli 
netikėtai skaudūs žodžiai buvo 
labai iškalbingi. Tačiau dar no
rėtųsi sugrįžti prie velionies ka
po ir iškelti kaikuriuos jo trem
ties gyvenimo ir veiklos bruožus.

B. Augustaičio mirtis nėra to
lygi nunokusio obuolio atsiskyri
mui nuo medžio šakos ramią ru
denio dieną, daugiau ji panaši 
tvirto ąžuolo išrovimui gyveni
mo vėtroje. Jis mirė vos persiri- 
tęs per 50 metų amžiaus, dar ne
senai buvęs tvirtas kūnu (ir dva
sia, kupinas užsimojimų ir vil
čių, aktyvus įvairiose kovojančių 
tremtinių lietuvių eilėse.

Baigęs Vienoje aukštuosius 
miškininkų mokslus, nepriklau
somoje Lietuvoje kurį laiką a.a. 
B. Augustaitis vadovavo Miškų 
departamentui. Tėvynėje kulti
vavęs žaliųjų jos miškų medelius, 
tremtyje, nuo jų atskirtas, kul
tivuoja jaunimo protus ir širdis: 
savo veiklą nukreipia į Lietuvos 
gyvojo atžalyno, jaunimo švieti
mą ir auklėjimą.

Gyvendamas Greven, Westf., 
lietuvių stovykloje imasi inicia
tyvos suorganizuoti lietuvių pro
gimnaziją, kuri kaip jo triūso 
vaisius pradėjo veikti 1946 m. lie
pos 2 d. Jis pats prisiima direk
toriaus pareigas, suieško moky
tojus, parūpina, iškovoja iš UNR 
RA patalpas. Sąlygos buvo sun
kios dėl mokslo priemonių, kla
sių inventoriaus, apšildymo spra
gų. Kada šaltis kėsinosi nevieną 
mokytoją atgrąsinti, direktorius 
buvo jiems įkvėpėjas te paskatin- 
tojas, kad išgelbėti jauną lietu
viško mokslo celliulę. O darbas 
reikalavo idealizmo, nes vieno 
mėnesio alga prilygdavo trijų dė
žučių cigarečių vertei. Mokinių 
pradžioje susirado 50 iš 1000 sto
vykloje gyvenusių lietuvių. Bet

darbe. Nebuvo užsibrėžta te ne
buvo numatyta konkrečiai tos 
organizacijos, kuriose turėtų da
lyvauti klubo narys. Tai buvo pa
likta kiekvieno nario individua
liai valiai te norams. Supranta- * 
ma, kad buvo numatoma- kata
likiškos organizacijos: pavasari
ninkai, kat moterys, Krikščionių 
Demokratų partija, Ūkininkų są
junga, Darbo Federacija ir kt.

Ir klubo šefu buvo pakviestas 
vienas iš žymiausių visuomeni
ninkų — kun., dabar prel., My
kolas Krupavičius, kuris kartu 
su p. Vailokaitiene buvo ir klubo 
vėliavos kūmai.

Klubas turėjo visą eilę ir gary 
bės narių iš žymidjų pėtuvos 
katalikų visuomenininkų: JbpJZ 
prezidentas A. Stulginskis, •Df?l£ 
Bistras, prof.1 kan. JV-Meškaus
kas ir eilė kitų. -

Nepalankios išorinės sąlygos 
visoms katalikiškoms organiza- - 
cijoms daugiau ar mažiau palietė 
ir “Vytauto” klubo veiklą Pasi
liko daugiau teoretinis darbas, 
gi praktiškas darbas kitose kata
likiškose organizacijose, kurių 
veikimas, jei ne visuotinai, tai 
dalinai buvo sutrukdytas, suvar
žytas arba ir visai uždarytas, kuo 
toliau tuo jis mažiau reiškėsi. 
Bendras suvaržymas visoms or
ganizacijoms atsiliepė ir į klubo 
veiklą, ją surėdukuodamas gry
nai ligi akademinio pobūdžio.

“Vytauto” klubo nariai baigę 
mokslus ir išėję iš klubo narių 
betgi ryšių su klubu nenutraukė: 
jis susiorganizavo į klubo bičiu
lius, kas atitiktų filisterių supra
timui. ,

Kaipo tokio šiandien “Vytau
to” klubo nėra. Okupaciniai reži
mai sulikvidavo visas studentiš
kas organizacijas ir pasiliko šian
dien tik klubo bičiuliai, kurie eg
zistencijos' nesustabdė ir savo 
veikimą, kad ir prigesintoj for
moj, toliau tęsia. Taip buvo Vo
kietijoje, taip yra ir šiandien JA 

į V-bėse. Čikagoje susispietęs di
desnis bičiulių būrelią veikimą 
atgaivino ir lapkričio 25 d. su
rengė “Vytauto” klubo 25 metų 
sukakties minėjimą.

Kiek per tuos 25 metus perėjo 
tiks- 

liai pasakyti. Bet .keletas šimtų 
klubo bičiulių šiandien yra išsi
barstę po visą platųjį pasaulį te 
stengiasi savo tarpe ryšius pa
laikyti. ! 1

Be kitų uždavinių, ateitinin- 
kiškų ir visuomeniškų, lieka ir 
pagrindinis uždavinys prie pir
mos progos atgaivinti ir patį Vy
tauto klubą, suorganizuojant ji 
iš studentų.

J. Matulionis.

Augustaitis
už metų ši progimnazija išsivys
tė į aukštesnę mokyklą, tada čia 
persikėlė Detmoldo lietuvių sto
vykla, kuri jau ten turėjo savo 
gimnaziją. Dabar Greveno lietu-- 
vių gimnazijai direktoriumi 
Švietimo Vadyba pakvietė žino-* 
mą pedagogą Praną Keblinską, 
buvusį Detmoldo gimnazijos di
rektorių. A.a. B. Augustaitis to
liau eina gimnazijos inspekto
riaus pareigas ir dėsto vokiečių 
kalbą ir matematiką. Tas parei
gas velionis sėkmingai ėjo ikr . 
1949 m., kol gimnazija buvo lik-< 
viduota.

Savo mokiniams ir colegoms: 
mokytojams a.a. B. Augustaitiss 
paliko nepaprastai šviesų gerte 
dėstytojo ir rūpestingo auklėtojo; 
atminimą. Būdamas nuoširdžiai 
pareigingas, jis skiepijo mokiniųį 
valiose pareigingumą; degdamas^ 
tėvynės meile, kurstė jaunose* 
širdyse meilę kenčiančiai Lietuj 
vai, šviesdamas religinga savo 
siela, traukė juos prie religijos 
pažinimo ir išpažinimo.

Šalia švietimo ir auklėjimo; 
darbo, a.a. B. Augustaitis reiškė-* 
si ir kaip organizatorius, buvo 
Greveno lietuvių* stovyklos ^te
rn in inkų: visada mielas, priete-. 
liškas, visiems-pasiruošęs padėti? 
Jis buvo visų lietuviškų parengi
mų, kaip tautinių švenčių minė-' 
jimai, teatro suorganizavimas ir 
jo veikimas, , siela; visa'^jis nešė 
ant savo pečių, vadovaudamasis 
meile lietuviškam kultūriniam; 
darbui, kad pasitarnauti lietu
viams, kad pagelbėti jiems jų rū-4 
pestyje: išsaugoti mėiię tėvynei- 
ir veikti jos prisikėlimui.

A .a. Bladas Augustaitis mirė 
bebrėkštant tėvynės prisikėlimo 
aušrai, jo kūną priglaudė sveti
ma žemė, bet jo darbai tiesiasi 
tiltu į laisvą Lietuvą

Tesuteikia Dievas jo sielai am-j 
žinąją ramybę! I. Rax. “



* T įspėjimas

IŠ PAVERGTOS TtVyiMĖS
Veda ALMUS

Iš lietuviškojo pasaulio
• šiais metais LTSR kolūkiai 

ir vėl prastai atliko “Gyvulinin
kystės produktų paruošas”, skun 
džiasi drg. Katenko tarybinėje 
spaudoje. Taip buvę Ramygalos. 
Kuršėnų, Veisėjų, Jėzno, Silpno, 
Daugų ir kit rajonuose. lYpač 
prastai pristatymas buvo vykdo
mas Klaipėdos rajone. Čia net 
12% ūkių dar nėra šiais metais 
valstybei pristatę nei vieno kiau
šinio, ąviesto trupinėlio ar pieno

- lašo! “Raudonosios žvaigždės” 
kolūkis nepristatęs mėsos duok- 

" lių pasaulio revoliucijai pravesti, 
0Iljrg. Pakirio vadovaujamas kiau- 
'eHfeš'1&ferdžia ir pardavinėja spe- 
*3Jfft3i^nl^ns. Iš dailės kalta ir or- 
*‘;'^anižacija, nes dažnai kolūkie

čiai atvežę produktus randa pri
ėmimo punktus uždarytus.

• Rugsėjo pabaigoje Vilniuje 
įvyko Gudijos, Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos medikų kongresas, ku
ris daugiausia dėmesio skyręs tu
berkuliozės gydymui, kuri, kaip

* žinoma,
prie “revoliucinių” sąlygų nepa
prastai išsiplėtė. Tačiau LTSR 
džiovos instituto vedėjas J. Gam- 
peris atidaromą kalbą pradėjo: 
“Buržuazijai valdant, Lietuvoje 
tuberkuliozė buvo labai paplitusi

• darbo žmonių tarpe; medicinos 
pagalba beveik visai nebuvo tei
kiama, mirtingumas buvo dide
lis””. Latvis V. Mudroch ir es
tas I. Varik gyrė tuberkuliozės 
sistematingą gydymą jų šalyse. 
Dar pranešimus padarė gudai I. 
Tamarin ir P. Bielyj bei lietuvis 
gyd. Runkevičius, medicinos 
mokslų kandidatas.

• Tarybinė spauda aliarmuo
ja dėl kolūkių nesirūpinimo su 
pašaru kolektyviniams galvijams 
it- -arkliams. “Sovietai”, nenorė- 
damf pripažinti posakio “Bend
ras arklys visada liesas”, skun
džiasi, jog Kauno srityje padėtis 
ypač kritiška. “Juose ir pernai 
nebuvo pašaro pakankamai pa
ruošta ir dėl to iškrito tiek daug 
galvijų, krito jų produktingu- 
mas”. Tai Veisėjų, Kazlų Rūdos, 
Panemunj^„JėznpraionaL t“Tįe- 
sa” ypač prašo saugoti siaudus,

ti vos trys nauji pastatai!
• “Žodis duotas Stalinui yra 

šventas ir jį reikia ištesėti” — 
rašo Anužis iš Plungės. Antai 
“Žygio” kolūkis pasižadėjo turėti 
kiek tai avių ir kiaulių, o iki 
šiol dar neturi nei vienos! Vietoj 
80 karvių teturi vos 21! “Gegu
žės Pirmosios” kolūkyje vieto
je 120 galvijų tėra tik 48, vietoj 
100 kiaulių 8; “Kregždėje” — vie
toj 70 galvijų, vos 22; Kontau- 
čių vietoj 142 — 52. Nei viena
me iš jų nėra vandens paukščių.

• Rugsėjo mėn. LTSR pasiro
dė šios knygos: T. Tilvyčio “So
netai apie laimę”, 35 psl. 3000 
egz.; P. Bazov “Oželis”, 15 psl., 
10.000 egz. Apsakymai apie Ame
riką, 403 psl., 3000 egz.; Tarybi
nės lietuvių dainos (1940-1950) 
77 psl., 2000 egz.

• Spalio 5 d. “Tiesa” skelbia 
didelę naujieną, jog “Gyvuliai 
atvyksta iš broliškųjų respubli- 
kų”. Prieš 11 metų jie pradėjo

Pabaltijo valstybėse plūsti į Pabaltijį, ne gyvuliai bet 
tikri bestijos! O sovietų “Elta” 
švelnina. “Iš Maskvos srities ta
rybinių ūkių gauta didžiųjų bal
tų kiaulių”. Tik jau ne baltų, 
nedumkit mums pabėgėliams 
akių! Žinom mes, kokie jū§ patys, 
tokios ir jūsų kiaulės!

• LTSRespublika spaliu. 5 d. 
“liudijo” drg. Pušakovo, Lietu
vos burlioko, buvusio partizano 
prieš vokiečius ir lietuvius, o vė
liau istrebitelio Jašiūnuose, MTS. 
Kaip jis mirė, taip ir nepasakyta.

• LTSR žemės ūkyje dabar 
didžiausią galią paremtą MVD 
durtuvais, turi Paruošų minis
terijos įgaliotiniai kiekvienam 
Lietuvos rajonui arba valsčiui. 
Įsakymai pasirašomi, pav., šitaip: 
“LKPb Plungės rajono komiteto 
sekretorius Kondrotas, Plungės 
rajono darbo žmonių deputatų 
tarybos vykdomojo komiteto pir
mininkas M. Glušakov, P.M. Įga
liotinis P. Šapošnikov“.

• Skaudžiai buvo apkaltinti 
LTSR gydytojai, kad laužą ne-

. mokamo gydymo principus. Gy
dytojai Voščin^, Juodėnas ir 
Margenis pašalinti iš darbo. Iš 
pareigų taip pat pašalintas ir tu
berkuliozinio instituto bendra
darbis, pirmasis LTSR sveikatos 
komisaras, Stalino buvusios žmo-

nos ir politbiuro nario Kagano- 
vičiaus giminė gyd. Koganas.

• Ir vėl LTSR maskolbernių 
sąrašas pasikeitė drg. Js Blieką 
pašalinus iš LTSR teisingumo 
min. pareigų, jo vieton paskirtas 
drg. A. Likas.'

• Vilniuje gerai buvo įvertin
tas jaunas simfoninės muzikos 
dirigentas Jonas Vadauskas, vy
kusiai pravedęs Čaikovskio, Bee- 
thoveno ir Šuberto kūrinių kon
certą. Jis šiuo metu yra asisten
tu operos skyriuje Vilniaus kon
servatorijoje.

• Kompozitorius J. Karosas, 
baigęs rašyti naują styginį kvar
tetą, vyks į sovietų atominės 
energijos hydroelektrinę pasi
semti kūrybai idėjų.

• Lietuvos ūkininkai spalio 14 
d. “Valstiečių Laikraštyje” buvo 
painformuoti tūlo Klimantavi- 
čiaus, kaip pagal stalininį gam
tos pertvarkymo planą labai ge
rai dirvas suarti kuo anksčiau ir 
su prišplūgiu!

• LTSR Knygų rūmai Vilniu
je leidžia du bibliografinio po
būdžio metraščius: “Knygų” ir 
’’Žurnalų bei laikraščių straips
nių metraščius”. Greitu laiku rū
mai tikisi išleisti Lituanistikos 
metraštį. Šiame metraštyje nori
ma suregistruoti ir paskelbti visa 
Lietuvą liečianti medžiaga, so
vietų spaudoje. Jis bus leidžia
mas kartu su knygų metraščiu.

Kas siųs užsakymus vėliau, už 
jau išėjusius iš spaudos sąsiuvi
nius turės mokėti pilną kainą — 
po 60< Be to, kainoms kylant, tur 
būt teks ir šio leidinio kainą kiek 
pakelti Tačiau galimas kainos 
pakėlimas nelies tų, kurie užsa
kymus atsiųs dar šiais metais ir 
.neatsižvelgiant į tai, kiek bus 
įmokėję, jie užsakytą leidinį gaus 
sena kaina pagal numatytą nuo
laidų lentelę. (5 sąs. — $2.75,10— 
$5.00,15 — $6.75ir 20 $8.00).

WORD & PHRASE 
6660 W. 147ihSt Tinley Park, Ill.

Mokytojų suvažiavimas Niu
jorke, įvykęs lapkričio 18 d., į JA 
V-bių rytinių valstybių mokyto
jų vadovaujamąjį organą išrin
ko: B. Kulį, A. Bendorių, V. Či- 
žiūną, K. Mockų ir Pr. Naujo
kaitį.

Šv. Kazimiero bažnyčia Fila
delfijoje, tik ką sudegusi, ruošia
ma atstatyti. Jau įplaukė ir pir
mos stambios aukos: kun. Boyle 
— $500, Onos Klimienės — $100, 
parapijos veteranų — $200. Visi 
pasižada naujos bažnyčios staty
bą dar daugiau paremti.

ST. CATHARINES, Ont
— Lapkričio 10 d. St. Catha

rines Bendr.-Valdyba suruošė 
šokių vakarą. Publikos susilauk
ta 120 asmenų, vakarėlį aplan
kė ne tik vietiniai lietuviai, bet 
ir svečiai iš Toronto, Wellando 
ir Niagara Falls. Gryno pelno iš 
vakarėlio gauta $60.

— 16 Vasario gimnazijai pa
remti yfra surinkta $29 ir pasiųs
ta LRKryžiui Reutlingene.

— Tremtiniams Vokietijoj su
rinkta $74. Be to, tam pačiam 
tikslui surinkta tūbų 160 sv. Pi
nigai ir rūbai jau pasiųsti į JAV 
Brooklynan BALFui, kuris savu 
kėliu, surinkęs daugiau rūbų, iš
siųs laivu į Europą. Tikimasi, 
kad Kalėdų senelis mielų St. ca- 
tariniečių taip gausias dovanas 
laikų pasiųs ir aprengs mūsų tau
tiečius tremtyje.

HAMILTON, Ont

ir su tvartais. Prienų, Pagėgių, 
šėętuvos, Kupiškio rajonuose te
buvo pradėta šiais metais staty

Geriausios dovanos Kalėdoms, vardinėms 
ir kitoms progoms yra tik 

Tautiniai medžio drožiniai 
kryželiai, koplytėlės, Vytis, įvairios dė

žutės, žvakidės, foto rėmai ir kt.
Susidomėjusiems kreiptis:

P. Misevičius 
2036 Dundas St. W., Toronto, Ont. 

Tel. LA. 7327
(skambinti tarp 6 ir 9 vai. vak.)

1
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Šių rankdarbių galima gauti ir “Tėviš kės Žiburių” knygyne.

f**
! GERAS LAIKRAŠTIS, ŽURNALAS AR KNYGA —

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA I
/

Užsakykite dabar sau ir pažįstamiems:
Lietuvių kalba (kainos metams kanadiškais doleriais): 

Tėviškės Žiburiai, sav., $4.00 (priedo — kišeninis kalendorius), 
Draugas, dienr., $7.40 (priedo—sien. kalendomis); Aidai, mėn. 
kult žurn., $6.00; Karys, mėn. karių žurnalas, $4.00; Lietuvių 
Dienos, mėn. iliustr. žurn., $3.00; Laiškai Lietuviams, mėn. relig. 
žurn., $1.00; Eglutė — $3.50; Tėvų Kelias — $4.00; Ateitis — 
$4.00; Saleziečių Balsas — $1.00; Keleivis.

Žurnalai anglų kalba (pažymėti tik žymesni):
LIFE — $7.25; TIME — $6.50; Fortune — $10.00; Newsweek — 
$4.75; Reader’s Digest — 2.75; Catholic Digest — 3.00; Colliers 
—5.50; Coronet—2.50; Look—4.50; Me Call’s—2.50; Omnibook— 
3.65; Quick—4.00; Sat. Evening Post—6.00; Ladies’ Home Journal 
—3.00; Woman’s Home Companion—3.00; America—8.00 ir tt.
Papiginimai užsakant kaip dovanas! Adresų pakeitimai veltui!

Kreiptis telefonu, laišku ar asmeniškai

Bendruomenės Valdyba 
pasiskirstė pareigomis

Keliems KLB Hamiltono Apy
linkės V-bos nariams tuojau po 
rinkimų dėl asmeniškų priežas
čių atsistatydinus, galutinam re
zultate valdyba sudaryta šios su
dėties: Dfx Jonas Matulionis — 
pirmininkas, Stanaitis Kazys — 
sekretorius, Mikšys Jonas — vi
cepirmininkas, Jankūnas Alber
tas — ižd., Pleinys Jeronimas — 
kultūros reikalams, Norkus Kęs
tutis ir- Prijelgauskas Klemas — 
valdybos nariai.

Valdybos būstinė: 18 Barton 
St. W., teįef. 3-8593. Valdyba ir 
ateity stengsis padėti, kiek ji pa
jėgs, tautiečiams darbo ir butų 
gavime.

Tautos Fondui 
solidarumo mokesčio rinkimas 
jau eina prie pabaigos. Ta pačia 
proga norima suregistruoti vi
sus Hamiltone gyvenančius lie
tuvius. Tikime, kad kiekvienam 
tautiečiui, ištikro labai įdomu, 
kiek gi pagaliau tų lietuvių Ha
miltone yra! Surašymas taip su
organizuotas, kad jam pasibai
gus, turėtų būti surašyti visi lie
tuviai. /

Jei iki š.m. gruodžio 15 d. dar 
liktų kas nors surašinėtojų neap
lankytas — būkite malonūs pra
nešti St. Bakšiui ar St. Daliui te
lefonu 8-4834. Sk. St.

Vieša padėka
Yra reikalų, nors jie daromi ir 

visai privačiai ir neviešai, bet ku
rie turi didesnės ir platesnės 
reikšmės.

Prie tokios rūšies darbų pri
klauso ir kun. Dr. J. Tadarausko 
veikla, kuri išeina toli už para
pijos klebono veiklos ir uždavi
niu ribos.

Dar man Anglijoje gyvenant

ir tik tiriant galimybes bei dai- 
rantis dėl emigracijos į Kanadą, 
esant visai .nepažįstamiems as
meniškai, aš jau buvau jo užtik
rintas ir dėl darbo, ir dėl buto, 
o pirmas sustojimas buvo pasiū
lytas klebonijoje.

Taip šiltai padrąsintas aš lei
dausi į Hainiltoną. Atvažiavęs 
čia, patyriau visokeriopą globą 
— ir morale ir materiale. Ir pa-
tį darbą ga ’̂au tįk per jo užtari
mą ir panžMdojant jojo ryšius.

Tad šiuo in reiškiu savo ir ma-

dų kun. Dr..J; Tadarauskūi pa
dėkos ŽOdį. f;

Teatlygina Dievas savo palai
ma jojo visuose darbuose ir su
manymuose. J- Matulionis.

— Gruodžio 16 d., sekmadienį, 
4 vai. pp. United Steelworkers 
of America Hall patalpose — 
King William ir Wentwort g-vių 
kampe hamiltoniškiai socialde
mokratai rengia Dr. Pr. Ancevi- 
čiaus paskaitą “Pasaulis taikos ir 
karo kryžkelėje”. Be to, bus ro
domos dvi filmos: kultūrinė ir in
formacinė, o po to kava.

Pranešimas
Š.m. gruodžio mėn. 9 d. 6 vai. 

vakaro šaukiamas Otavos Lietu
vių Bendruomenės narių visuo
tinis susirinkimas, kuris įvyks 
Rosary Hali, Sisters of Service, 
478 Albert St.

Darbų tvarka: Susirinkimo ati
darymas, Prezidiumo rinkimas, 
Praeito susirinkimo protok’olo 
skaitymas. Valdybos ir Revizi
jos Komisijos pranešimai ir jų at
sistatydinimas, Valdybos rinki
mai, Revizijos Komisijos rinki
mai, Einamieji reikalai, Susirin-

LONDON, Ont

263 Havelock St.,' Toronto 4, Ont Telefonas: LO. 3647

Jau laikas pagalvoti apie 
Kalėdų dovanas

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

dienoms, konfirmacijoms, vestuvėms ir kt.
REIKALAUKITE mūsų naujai išleidžiamo prekių katalogo. 

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

MG YONGE STR. ART HANDICRAFTS Telefonas
WALTER KOPPEL PR. 4596

Metinis visuotinis susirinkimas
Gruodžio 9 d. šaukiamas Lon

dono apylinkės visuotinis ir me
tinis susirinkimas. Bus renkama 
apylinkės valdyba ir kiti valdo
mieji organai. Susirinkimas 
įvyks pp. Statkų salėje, Claren
ce g-vė 355. Pradžia 5 vai. vaka
ro. Kaip ir visada per metinį su
sirinkimą, laukiama gausaus na
rių atsilankymo..

f

Smagi naujiena
Londono lietuvių kolonijos 

gydytojas Antanas Kaveckas 
prie Montrealio universiteto iš
laikė egzaminus ir gavo visas 
gydytojo teises.

Gyd. A. Kaveckas lietuvių tar
pe labai mėgiamas ir populiarus. 
Jis daug kam iš lietuvių ligonių 
mielai patarnavo ir padėjo ir 
niekad nepaėmė jokio atlygini
mo. Smagi žinia,*kad jis gavo gy
dytojo teises visus nudžiugino.

lyčioje. Žmonių prisirinko ne
maža.

Adventinė išpažintis Londono 
lietuviams bus gruodžia 22 d-, 7 
vai. Šv. Kraujo vienuolyne — 667 
Talbot g-vė. Išpažinčių klausys 
T. Prakapas OFM, iš St Catha
rines. Gruodžio 23 d. 11 vai. bus 
šv. mišios ir bendra šv. Komu
nija CCC salėje.

Bendros Kūčios Londono ir 
apylinkės lietuviams rengiamos 
gruodžia 24 d. 8 vai. vak. pp. 
Statkų salėj, 355 Clarence gatvė. 
Užsirašyti pas p. Br. Mišių, 368 
Horton gatvė. Gražias tradicijas 
turime palaikyti, visi viengun
giai ir šeimos dalyvaujame Kū
čių vakarienėje prie plotkelių 
laužymo.

Bendruomenės pirmininkas L. 
Eimantas sunkiai serga. Guli na
mie ir gydosi.
Baigia gyti jauna mergaitė Gur-

Juozape> ligoninėje gydosi Mary-

Rūbų ir pinigų aukojo:
$10 — B. Gečianskas; $5 — J. 

Vyšniauskas; $3 — J. Alonderis. 
Po $2 — E. ir J. Ališauskai, But
kus, Dauginiai — ir rūbų, Daino
rai — ir rūbų, Gverzdys ir r., Ja- 
kuboniai, Ivanauskai, A. Minio
ta, Norvaiša — ir rūbų, Pa vilčiai, 
A. V. Palujanskai, J. Paukštys — 
ir r., Platakiai, A.„Staugaitis — 
ir-T,, Šetikas, Šorius, Satkevičius
— ir r., Šliažas, Vaitkus — ir r., 
Visockas. Po $1 — Busanka, Bu- 
kys, Bogušis, J. Dilus, Galdikai— 
ir r., Grigas, Grabauskienė, Gė- 
liūnas, K. Janusas, Kalainis, 
Aleškauskas — ir r., Morkuškis, 
Grakauskienė, Sauka, J. Sajauka
— ir r., Svirplys.

Tik rūbų aukojo: Ona Vilbikai- 
tienė, P. K. Šukiai, J. Kazragie- 
nė, E. Satkevičienė, J. Satkevi
čius, P. Polgrimienė, J. Navas&i- 
tienė, A. Vyniautas, Švažas ir A. 
Satkevičius.

Visiems mieliems lietuviams 
gyvenantiems St. Catharines pa- 
rėmusiems pinigais ar rūbais 
mūsų tėvus, brolius bei seses 
vargstančius tremtyje, St. Catha
rines Bendruomenės Valdyba ta-, 
ria širdingai ačiū. Be to, didelė 
padėka pp. A. Staugaičiui, S. 
Vaitkui ir vienuoliui tėvui Am- 
brozui, pirmiesiems už pagalbą 
surinkti kalbamus rūbus, o pa
starajai^ už- supakavimą nuve
žimą į gel. stotį Welland bei jų 
pasiuntimą į Brooklyną. f

St. Catharines Bendr. V-ba.
< — Lietuvių tremtinių dideli 
bičiuliai ir geradariai pp. J. Rad
vilai, gyv. Port Colbourne, Ont., 
iš seniau turi gražų viešbutį ir 
įsigijo gražų namą.

Tuo tarpu pamaldos vyks šv. 
Alfonso par. bažnyčioje. Po su
degusia bažnyčia buvusios mo
kyklos 2 klasės taip pat perkeltos 
į šv. Alfonso mokyklą. Kitos kla
sės veikia savose patalpose.

Niujorko Tremtinių Pagalbos 
vajuje surinkta $9.407,12. Buvo 
vykdoma tik vidaus rinkliava dė
žutėmis ir aukų lapais. Prie to 
dar prisidėjo koncerto pajamos.

Cleveland© “Neolithuania” kor* 
popantai lapkričio 10-11 d. iškil
mingai paminėjoj savo organiza
cijos 30 m. sukaktį: išvakarėse 
vakarienė, sukakties dįęną pa
maldos, aplankymas garbės na
rio buv. prezidento A. Smetonos 
kapo, iškilmingi pietūs ir minė
jimo aktas.

Liet. Studentų Šalpos Fondą 
sudarė Liet. Studentų S-gos JAV 
CV pakviesti asmenys: Dr. Šaba- 
nienė, prof. G. Galva ir prof. Dr. 
J. Meškauskas.

zTėv. Kl. Žalalis, OFM, išvyks
ta tolimesnėms studijoms į Ro
mą.

Prel. A. Briška ruošiasi vykti 
ilgesniam laikui į Romą ir pasi
rūpinti, kad ten būtų pastatyta 
lietuviška bažnyčia.

Jonas Subačius, Amerikos lie
tuvis menininkas, yra dekoravęs 
daugelį lietuvių bažnyčių JAV, 
o dabar restauruoja Angelų Ka
ralienės bažnyčią Brooljlyne.

Dail. Žaromskis baigė piešti 
paveikslą “Mindaugo pasiunti- 

‘niai pas Inocentą IV”. Paveikslo 
mecenatas prel. Juras.
VOKIETIJA

Prof. J. Brazaitis, LF atstovas 
VLIKe ir Užsienių Tarnybos val
dytojas VT, jau praėjo emigraci
nes komisijas ir gruodžio gale 
emigruoja į JAV, kad po kelių 
mėn. vėl grįžtų tęsti kovą už Lie
tuvos laisvę.
AUSTRIJA

Austrijos LB pirmininkui ir 
informacijų redaktoriui agr. Č. 
Liutikui išemigravus į N. Zelan
diją, valdyba naujai pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Silvestras 
Glionertas, Huris kartu bus ir in
formacijų leidinio red., sekf. E. 
Blaudžiūųąitė ir iždu J.. Mačiu.- ,t- 
kaitis. Pirmininko adresas Hein- 
richsdorf O. Oe. bei Linz, DP 
Siedlung Asten.

— Vancouveris. — Kanados 
jaunųjų liberalų konvencija pri
ėmė rezoliuciją, kuria tikybi
nėms mažumoms pripažįstamos 
teisės organizuoti švietimą. Re
zoliucija rėmini JT Žmogaus tei
sių deklaracija, priimta 1948 m., 
kuri tėvams pripažįsta teisę pa
sirūpinti savo vaikų auklėjimu.

Ottawa, Ont.
kimo uždarymas.

6 vai. nesusirinkus bendruo
menės narių daugumai, 7 vai. 
šaukiamas ten pat kitas susirin
kimas, kuris bus laikomas teisė
tu, nežiūrint, kiek bus dalyvių.

LB Valyba.
— Gruodžio 9 d. 9,30 vai. rytą, 

įvyksta lietuviškos pamaldos 
Murray gatvės bažnytėlėje, ku
rias laikys kun. Kulbis iš Mont
realio.

Gražiai praėjęs minėjimas
Kariuomenės šventę vietos lie

tuviai paminėjo sekmadienį, lap
kričio 25 d., Sister of Service 
patalpose.

Prisirinko palyginti gana daug 
lietuvių. Pastaruoju metu yra at
vykę į Otavą keletas lietuvių iš 
Belgijos, kurie taip pat dalyvavo.

Atidaromajame žody B-nės 
pirm. Paškevičius perskaitė pir
mąjį atsišaukimą į Lietuvos vy
rus, kurį paskelbė II ministerių 
kabinetas 1919 metų sausio mėn. 
ir kvietė pagerbti žuvusiuosius 
už Lietuvos laisvę tyliu susi
kaupimu.

Turiningą paskaitą skaitė prof. 
Dr. Ramūnas-Paplauskas. Jo pa
skaitos pagrindinė mintis buvo 
išryškinti Lietuvį-karžygį, suvai
dinusį žymų vaidmenį Europos 
tautų gyvenime, kada buvo su
triuškinti azijatai, norėję užval
dyti visą Europą.

Gerbiamas paskaitininkas iš
kėlė reikalą ugdyti ir išlaikyti 
lietuviškumą, demokratiškumą 
ir krikščioniškumą.

V-bos pirmininkas dėkojo pre- 
legentui^ie tik už paskaitą, bet ir 
už visada nuoširdų bendradar
biavimą ir talką B-nės valdybai 
įvairiais atvejais.

J. Ročius.

rugpjūčio perėmė austrų vyriai, 
sybė. Administracija pakeist: 
daktarai palikti tie patys. Ausi 
rai davė ir naują vardą “D! 
Siedlung 68 (Kranken Heim).

Ligoninė yra Linzo mieste, ne 
toli didžiųjų plieno fabrikų ir gt 
ležinkelio stoties, todėl čia ore 
blogas, o vėjuotą dieną sode nu 
knygos- nuolat reikia dulkes i 
fabrikų suodžius nupūsti. Či 
daugiausia įkurdinti Tbc lige 
niai, nors austrų Tbc ligonio 
yra kalnuose toli už miesto. T( 
dėl iš čia labai mažai išeina p< 
sveikusių.

Ligonio maitinimui dienai au: 
trai skiria 8 šilingus, kai sviest 
kg. kainuoja 35 šilingai, pien 
Itr. 2 šil., lašiniai 36 šil., duon 
juoda 3,60 šil. ir tt., taigi galim 
suprasti kiek maisto ir kolorij 
pasiekia ligonį prie stalo. Dakt< 
riška priežiūra taip pat bloga.

Daugumą ligonių plaučių skj 
riuje (apie 150) sudaro vengrą 
jugoslavai ir rusai. Pabaltieči 
yra 5, iš jų 3 lietuviai. Ligonine 
je labai bloga tvarka: girtuokli: 
vimai, muštynės, ir tt. Taigi tik 
vargšai, kuriems tenka čia plai 
čius gydyti. Tų sąlygų nepake 
damas vienas mūsų tautietis p; 
skelbė bado streiką. Po 6 dien 
badavimo sutiko jį iš ligoninės i: 
rašyti ir įvedė kaikuriuos page 
rinimus..

Iš Austrijos išvyko į JAV G< 
taveckų šeima ir Dremenovičiu 
Žada dar išvykti Leščinskai, Ne 
manai ir Jenigai. Į Norvegij 
ruošiasi J. Budrvs. V
BRAZILIJA

Brazilijos Dailės Akademii 
kreipėsi į Lietuvos pasiuntiny! 
prašydama biografinių duomen 
apie žymiausius Lietuvos dail 
ninkus gyvus ir mirusius.

Informacijos Akademijai re 
kalingos ryšy su jos nutarim 
skirti kiekvienai nepriklausom: 
valstybei simbolišką vietą Ak; 
demijoje, o taip pat ir kultūr 
niams santykiams su draugiški 
mis valstybėmis pagyvinti.

Kun. Kaz. Miliauskas yra k; 
pelionas vokiečių moterų vie

mias tenykštes apylinkes dažn 
aplanko lietuviai. Neseniai te 
buvo nuvykusi ir Dr. V. Kudi 

Pabaltiečiai buvo kreipęsi į V.' kos mokyklos ekskursija, vadi 
Vokietijos kanclerį, prašydami ; vaujama mok. rašyt. Pažėraitė 
leisti persikelti į Vokietiją iš I Vietovė labai graži, apsodin 
Austrijos apie 350 lietuvių, latvių į kiparisais, kurie šlama ir kvep 
ir estų, kurie netinka emigraci- i beveik kaip pušys Palangoj. B> 
jai. Kancleris atsakė, kad masi- jbe lazdos negali išeiti iš nam 

baltiečiai galį kreiptis individua
liai, nors, akyvąizdoje didelio 
gyventojų pertekliaus, vokiško
sios įstaigos būsią priverstos lai
kytis tam-tikrų apribojimų.

IRO DP Hospital Linz nuo 1

mo leidimo duoti negali, bet pa-' nes gali sutikti didžiulę varir 
: gyvatę. Kai vienuolės dirba lai 
■ kuose, jas apmėto šakomis ar va 
siais beždžionės.

“Lituania”, Liet. Savišalpos 
Kultūrinė Bendruomenė, Vi 
Zelinoje planuoja įsteigti klub

TIK KĄ GAUTA
LIETUVIŠKŲ POPULIARIŲ PLOKŠTELIŲ
1088 Sudiev Kary! — Maršas-daina ,

Ispaniška meilė —Paso-Doble (Hollander) ...........
1097 Rytiečių meilė — Fokstrotas (Koetscher)

Spaudos baliaus valsas (Br. Raila, I. Banko) ... .........
1098 Kanarkų fokstrotas (Jara Beneš)

Nutilk širdie — Tango ................................. ...............
1099 Rudens pasaka — Slow Fox

Veltui prašysi — Tango (F. Ramonaitis, Gardens) ....
1100 Vyrai ūžkim — Fokstrotas (F. Ramonaitis, Gardens)

Paskutinis sekmadienis — Tango ....... .....J,..;..............
1101 Nepamiršk manęs — Anglų valsas
< Ruduo — Tango (Ramonaitis, Curtis) ......... .. ........
Taip pat gauta daug gražių valsų, polkų ir kit. plokštelių. 
Viso virš 50 įvairių rūšių. Užsakykite dar šiandie, nes užsa
kymai išpildomi pagal užsakymų eilę. Išsiuntimas ir supa- 
kavimas už Toronto ribų kainuoja 25f už vieną plokštelę.

$1.1(

l.K

l.K

l.K

l.K

l.K

Walter Koppel
609 Yonge St, Toronto, Ont. Telefonas: PR. 4596

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS LEIDYKLOS 
išleista knyga — geriausia kalėdinė dovana —

Iš lietuvių pasakų lobyno parinko ir skaityti paruošė A. GIEDRIU 
iliustravo dail. J. KAMINSKAS. Knyga kietais viršeliais, 150 pus 
didelio formato, su plačiu autoriaus įvadu apie lietuviškas pasak;

. Kaina $1;
Be to, leidykloje dar galima gauti: *
1. LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS, Prof. Skardžiaus ir kt
2. PRINCAS IR ELGETA, Mark Twain, apysaka .............
3. NORMUOTOS ŠYPSENOS, Brazvilius, feljetonai............
4. ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltrušaitis, eilėraščiai ...............
5. RŪTELĖ, Gerutis, skaitymai 3 sk., gamta .................. . .......
6. TĖVELIŲ PASAKOS, A Giedriaus ......................... .........
7. VILKAS MEŠKERIOTOJAS, Pr. Imšrys, eil. pasąka..... J
8. TOLUMOS, F. Kirša, eilėraščiai r....................... ................
9. DAILI SAULUTĖ, Kolba, spalvoti piešiniai vaikams ......
10. PO RŪSČIUOJU DANGUM, L. Šeštokienė, novelės ..........
11. Uetuvių k. gramatikos, geografijos, istorijos, gamtos m. ir

skaičiavimo vadovėliai po .... . ................ .......... —------------
Platintojams nuolaida. Kreiptis: Litauisches Zentralkomitee, Ve 
lag (20a) Hannover, Hegelstr. 7, Germany ir pas vietos platintoju

PLB Vokietijos Krašto Valdybos Leidykla.

0.'

OJ
0.'

GJ

OJ

an
čių namuose.

Kariuomenės šventė 
paminėta lapkričio 25 d. pamal
domis šv. Juozapo ligoninės kop-



TĖVIŠKĖS tIBB-RIAI

BRIEDŽIAI
Didžiausias Kanados miškų > 

laukinis gyvulys, siekiąs 2 m. 
aukščio, 3 m. ilgio ir sveriąs apie 
7 centnerius, yra briedis. Nors 
sakoma esant jį miškų gyvento
ją, bet neretai sutinkame rais
tuose, pelkėse ir, kaipo pakelei
vingą, keliaujant iš vienos vietos 
į kitą, laukuose.

Patys didžiausi briedžiai gyve
na Alaskos teritorijoje. Jų aukš
tis iki 2,30 m., ilgis 3,20 m. ir sve
ria virš 10 cetnerių. Tai briedžiai
— milžinai (lot. Cervus gigas), 
kurie savo stambumu išsiskiria 
iš kitų briedžių grupių ir formų. 
Briedžių kilmė, palyginti su ki
tų gyvulių, nėra sena. Geologų 
aptiktos seniausios briedžių lie
kanos parodo esant iš priešledyn- 
mečio meto. Tuo laiku klimatas 
buvo daug šaltesnis ir tuo pačiu 
bujojo kita augmenija ir gyvuli- 
ja, nei šiandien.

Čionykščio briedžio protėviu 
laikomas plačiakaktis briedis 
Cervus latifrons, gyvenęs vidurio 
Europoje dar ledynmety, kitaip 
diliuviniu amžiumi vadinamam, 
kurio pradžia apie 600.000 ir pa
baiga 20.000 metų nuo šių dienų 
skaičiuojant. Jojo forma nors pa
naši, bet stambesnis už šių die
nų briedį ir gyveno daugiau pie
tiniuose kraštuose, bet pamažu 
traukėsi į šiaurės kraštus. Tas 
jo slinkimas į šiaurę ir dabar pa
stebimas.

Čionykštis briedis Cervus alces
— turi tvirtą liemenį, kurio prie
kis žymiai aukštesnis už užpaka
lį. Vasaros metu plaukų spalva 
rausva, o žiemą rudai pilka. Ko
jos šviesesnės spalvos. Galva di
delė ir ilga, bet kaklas trumpas, 
prie kurio apačios priaugusi 20 
cm ilgio barzda — karčiai. Tik 
ką užgimęs sveria apie 10-12 kg 
ir jau šeštais gyvenimo metais 
pasiekia galutinį ūgį ir svorį. Ge
rose sąlygose ir laisvėje gyven
damas, sulaukia iki 35 metų am
žiaus, bet dažniausia 20-25 metų 
nugaišta.

Briedis taikus gyvulys, niekad 
kitų nepuola, tačiau nuo prisiar
tinusio priešo, kaip vilko, žmo
gaus, šunies ir kitų, narsiai gina
si. Jo ginklai — ragai ir kojos. 
Savo tarpe, kaip- ru josmetu, ko
voja ragais, o su svetimais prie
šais — kojomis. Užtenka vienos 
kojos smūgio priešui nudėti. Ne
sant didelių plėšriųjų žvėrių Ka
nados miškuose, nėra nei pavo
jingų jam priešų. Tik apsiginkla
vęs žmogus pavojingas ar kartais 
aptikusi liga perbloškia gyvuli- 
jos milžiną.

Ragai yra charakteringi brie
džiui. Pasitaiko, kad sveria iki 25 
kg. Jų esama dviejų formų. Vie
ni platūs ir plokšti, mažai šakoti,

antri ilgi, išsišakoję ir neturį 
plokštumos. Pagal tai esama 
plačiaragių ir ilgaragių briedžių. 
Dvikovoje susitikę laimi beveik 
visada ilgaragis. Lietuvoje dau
giausia buvo plačiaragiai, nors
paskutiniu laiku, 1937-39 m., 
daug atsirado ilgaragių.

Mėgiamiausia pastoviai gyve
nama vieta, kurią pasirenka brie
dis — šlapi miškai, juodalksny
nai, karklynai, pelkės bei raistai. 
Mat, čia gauna sau lengvai mė
giamo maisto — karklų ir drebu
lių žievių ir labai retai kas su
drumsčia ramybę. Dažniausia 
gyvena vienišas, o bendruomenė
je labai retai ir nedidesnėje še
šių vienetų. O vienok nėra taip 
sėslus. Dėl maisto ar beieškant 
sau partnerės, apleidžia savo pa
stovią vietą ir padaro šimtus km. 
Taip žiemos metu, užšąlus pel
kynams, patraukia į pušynus, 
ypač į sausų vjetų jaunuolynus. 
Tokioje kelionėje nepaiso nieko, 
žingsniuoja per laukus, pelkės ir, 
būdamas gerąs plaukikas, per
plaukia upes ir ežerus. Kelionė
je per pelkes pagelbsti jojo skel
tos kanopos neleisdamos klimp
ti. Kur tos negelbsti ir nebepa
siekia kieto dugno, eina klups
čiomis, ar gula ant šono ir kojo
mis stumiasi pirmyn.

Lietuvos briedžiams teko sun
kių dienų pergyventi. Karo me
tais visada sunkiai nukentėdavo 
nuo svetimųjų kraštų negailes
tingų kareivių kulkų, o taikos 
metu neretai prisidėdavo brako
nieriai. Taip po pirmojo pasau
linio karo Lietuvoje teliko 19 
briedžių. Nepriklausomo gyveni
mo metais, juos globojant, su
tvarkius briedžių apsaugą įsta
tymais, 1939 metais jau suregis-' 
truota 332. Daugiausia priviso 
Žaliosios girioje, prie Panevėžio, 
ir Klaipėdos krašte. Kaikur, pav., 
Žaliosios girioje, priviso perdaug 
ir miškų jaunuolynams pridary
davo žalos. Patys briedžiai, dėl 
maisto nepakankamumo vedė 
kovą ir jųjų dalis turėjo kitur iš
sinešdinti. Tuo būdu ir kituose, 
kaip Kaišedorių, Kuršių, Baiso
galos miškuose, atsirado jų gru
pės. Tokių briedžių kolonijų Lie
tuvoje priskaitė dešimtį.

Svarstant jų naudirtgumą ar 
nenaudingumą, galima pasakyti, 
kur jų per daug prisiveisia, su
daro pavojų miškui. Tai žalai iš
vengti nuleidžiamos senos dre
bulės, kurių žievę briedžiai no
riai griaužia. Tuo būdu apsaugo
ma nuo jaunuolynų naikinimo. 
Be to, jų skaičių galima reguliuo
ti leidžiant medžioklės metu tam 
tikrą skaičių pašauti, pirmoje ei
lėje sergančius ir senuosius. Iš 
kitos pusės briedžiai atlieka ir

XSSS

Kalėdų Senelis
pirmą kartą pasinaudos Ameri
kos paštu ir mūšų vaikučiams 
pristatys Vytės Nemunėlio “Meš
kiuką rudnosiuką”. Tai mėgsta
miausia mūsų jaunimo knyga, 
kuri pasirodys dar prieš gruodžio 
15 d. Jos iliustracijas piešė žino
ma vaikų knygų iliustratorė dai
lininkė Stančikaitė. Knygoje yra 
12 didelių keturiom spalvom at
spausdintų paveikslų. Šalia lie
tuviško teksto, bus atskirai įdė
ta ir angliškas vertimas, tai kny
ga galės pasinaudoti ir lietuviš
kai nemoką vaikai.

Norintieji apdovanoti savo 
vaikus ar draugus, per Kalėdų 
Senį pasiųsti paštu “Meškiuką 
rudnosiuką”, prašomi tuč tuojau 
pasiųsti 2 dol. knygos leidėjui ir 
nurodyti tikslų adresą. Dėl kny
gos brangumo spausdinamas ne
didelis tiražas, todėl jau dabar 
prašomi visi knygų platintojai 
pranešti, kiek egz. jiems rezer
vuoti-. z

Užsakymus siųsti šiuo adresu: 
J, Kapočius, 680 Bushwick Ave., 
Brooklyn 21, N.Y.

pozityvių funkcijų, nes išmin- 
džioja žemę ir paruošia dirvą 
jauniems augalams sudygti. Be 
to, prie neskaitlingos faunos 
brangus kaip krašto puošmena, 
kurio prisiminimas ’ neleidžia 
mums greit pamiršti tėvynės 
gamtos vaizdų. O kaip gaila ir 
skaudu būtų, jei dabartinis oku
pantas pabaigtų naikinti neskait
lingas briedžių šeimas.

Vytautas Barisas.

Redakcijai prisiųsta
Ateitis, 1951 m. lapkritis, Nr. 

8, 217-240 psl.
Numeris, kaip visada, gražiai 

išleistas, pamini , ir Vėlines, ir 
Latvijos nepriklausomybę, ir 
mūsų kariuomenę, ir Dr. J. Basa
navičiaus gimimo 100 metų, J. 
Aisčio literatūrinio darbo 25 m. 
sukaktis — ir visdėlto nevirsta 
formalių minėjimų rinkiniu, iš-; 
lieka įdomus ir patrauklus.

4 Kalėdinės atvirutės, išleistos; 
knygyno “Nemunas”” — 3143 S. 
alsted St., Chicago 8, III kaina 
po 10f. Dviejose Lietuvos kraš-' 
to vaizdai, vienoje Rąfaelio Ma
dona, greta kalėdinės žvakutės ir 
stilizuotų tulpių ornamento, o 
trečiojoje stilizuota kalėdinė eg
lutė apsupta stilizuotom tulpėm. 
Pastarųjų viduje Lietuvos kraš
tovaizdžiai, o pirmųjų vienoje 
Kauno pilies griuvėsiai, kitoje 
stilizuotų tulpių ornamentas. Vi
sos spalvotos.

Pasveikinkime 
lietuviškai

Šioms Kalėdoms “Žiburių” 
Spaudos Bendrovė jau išlei- ' 
do spalvotas sveikinimo atvi- - 
rates, pagal dail. T. Valiaus 
piešinius.
Toronte atviručių galima gau- ' 
ti “T. Žiburių” knygyne para
pijos salėje ir lietuviškose 
krautuvėse.
Užsisakyti galima “Žiburių” 
Spaudos Bendrovėje, 941 Dun
das St. W., Toronto, Ont., Ca
nada. Atvirutės su voku kai
na 15 centų. Platintojams nuo
laida.

Pasaulio Lietuvių 
Archyvus

Viso pasaulio lietuvių spaudai 
buvo pranešta apie veikiantį Lie
tuvių Tremtinių Archyvą. Šiam 
Archyvui VLIKo Vykdomosios 
Tarybos Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnybos valdytojas nustatė sta
tutą. Statutas susideda iš 16 
punktų, kuriame be administra
cinių santykių nustatymo yra ir 
visiems žinotinų dalykų.

Minėtame statute Archyvas, 
iki šiol vadintas Lietuvių Trem
tinių Archyvu, pavadintos Pa
saulio Lietuvių Archyvas. Jis ei
kis VLIKo Vykdomosios Tary
bos Lietuvybės Išlaikymo Tarny
bos žinioje ir priklausomybėje. 
Archyvui vadovauja minėtos Įs
taigos paskirtas direktorius.

Pasaulio Lietuvių Archyvo — 
sutrumpintai PLA — tikslas yra 
rinkti ir saugoti lietuvių istorinę 
medžiagą, esančią už Lietuvos te
ritorijos sienų. Darbas vedamas 
ta kryptimi, kad iš jo ateityje iš
sivystytų trys įstaigos: archyvas, 
biblioteka ir muziejus. Kiekvie
nas Archyvui atsiųstas dalykas 
laikomas paaukotu, jei kitaip ne
buvo susitarta.

Archyvo išlaikymo lėšas suda
ro: VLIKo, PLB ir kitų organi
zacijų subsidijos, pavienių asme
nų aukos, palikimai. Jo užsibrėž
to tikslo vykdymo sėkmingumas 
yra pasaulio lietuvių rankose. 
Tik visi po šapelį sunešime di
delį skruzdėlyną.

Istorinę medžiagą siųsti šiuo 
adresu: Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas, 2601 W. Marquette Road, 
Chicago 29, Ill. USA.

“Darbininko” administratorių, 
vietoj Romon išvykstančio Tėv. 
Klemenso Žalalio, paskirtas T. 
Bernardas Grauslys.

J. Būga dar tebevažinėja po 
kolonijas rinkdamas tautosaką.

“Europa Šaukia” paroda, suor
ganizuota Europos Federalistų 
Sąjungos idėjoms populiarinti, 
šiuo metu rodoma Vak. Vokieti
joje ir apkeliaus 65 miestus. Kaip 
praneša “Tremtis”, joje visos 
trys Pabaltijo valstybės visiškai 
nefiguruoja nei žemėlapyje, nei 
Sovietų pavergtų tautų sąraše. 
Ar tai nesusipratimas, ar pikta 
valia?

Atitaisymas
“TŽ” Nr. 46 red. prisiųstų kny

gų paminėjime, aptariant “Lie
tuvių Dienų” turinį įsibrovė ne
maloni klaida, suminint Dr. V. 
Maciūno straipsnį apie prof. I^?. 
E. Fraenkelį pasakyta, kad rašo
ma apie velionį. Iš tikrųjų prof. 
Dr. E. Fraenį^elis tebėra gyvas ir 
sveikas ir straipsnis rašytas jo 70 
metų sukakties proga.

Už klaidą labai atsiprašome.

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Povilas Gaučys, buvęs Lietu- (Austrijos Innsbrucke išleistas

vos konsulas Daugpily, Buenos 
Aires, Sao Paulo ir Pietų Ameri
koje atstovybės sekretorius, vė
liau dirbęs užsienių r. ministe
rijoje, daugelio knygų autorius ir 
vertėjas, buvęs Lietuvių Tr. Ben
druomenės pirmininkas, dabar 
Illinois valst. Tr. B. pirminin
kas, L. Rašytojų Dr-jos II vice
pirmininkas, lapkričio 18 d. at
šventė 50 m. sukaktį.

DaiL Galdikas, pastaruoju me
tu vargęs Paryžiuje, vyksta į JA 
V-bes. Pasikalbėjime su “Drau
go” korespondentu dailininkas 
apgailestavo, kad atsisakęs pri
imti VLIKo pasiūlymą išleisti 12 
savo paveikslų spalvotas repro
dukcijas, nes dail. V. Jonynas bu
vęs pasižadėjęs išleisti monogra
fiją. Dabar nei vieno, nei kito.

A. Vaičiulaičio rinktiniai raš
tai baigiami spausdinti Vokieti
joje “Ventos” leidyklos. Įvadą 
jiems parašė prof. J. Brazaitis.

M. Vaitkaus novelė “Čirikšas 
siaubė””, vaizduojanti vieną bol
ševikinio laikotarpio Lietuvoje 
bruožą, tik ką išėjo iš spaudos. 
Išleido leidykla “Vaga”.

Vyt. Alantas parašė 4 v. kome
diją “Ragučio Šaltinėlis”. Ją De
troite .stato “Alkos” kolektyvas. 
Alantas taip pat baigė rašyti 5 v. 
istorinę tragediją “Mindaugas”.

Nelė Mazalaitė priimta nariu į 
The Gallery of Living Catholic 
Authors.

V. Augustino Lietuvos vaizdų 
albumas jau išspausdintas ir ri
šamas.

. Prof. Buinevičius sunkioje 
padėty

1901 m., t.y. prieš 50 m. pasi
rodė Maskvos žurnale “Medicins- 
koje Obozrienije” pirmasis jauno 
Maskvos universiteto medic, fa
kulteto asistento K. Buinevičiaus 
straipsnis “Ob osmotičeskich 
processach v životnom organiz
me”, o šiemet prieš kurį laiką

antru leidimu jo veikalas “Die 
Nierentaetigkeit”. 80-sius metus 
pradėjęs mokslininkas vis dar te
begarsina savo darbu? austrų 
medicinos žurnale “Wiener kli- 
nische Wochenschrift”.

Siųsdamas savo straipsnių at-* 
spaudus L. Bibliografijos Tarny
bai, prof. Buinevičius rašo:

“Netrukus noriu pasiųsti Jums 
anglų kalbon išverstą rankraštį 
“The function of the kidneys”. 
Gal būt kada nors galėsite jį iš
leisti Amerikoje. Be to, ar nega
lėsite kiek padėti man. Po 7 metų 
tremties visi egzistenciniai šaki
niai jau išsisėmę. Uždirbti čia 
nieko negaliu, kaip “Auslaender” 
ir dėl amžiaus (kaip tik. po keleto 
dienų, XI. 29 d., turiu prądėtima- 
no 80 metus). Dirbu čia tik moks
liškai klinikoje nemokamai ir net 
krautuvininko darbo gauti nega
liu. Ar nerasite kokio turtinges
nio amerikono, kurk panorėtų 
šelpti seną mokslininką? 10-20 
dol. mėnesiui yra Amerikoje, tur 
būt, ne tiek didelė suma, mes gi 
čia su žmona galėtume už 20 dol. 
maitintis beveik ištisą mėnesį./ 
Gyvenimas darosi vis sunkesnis. 
Moraliai turiu teisę pagalbą 
kaipo užsitarnavęs profesorius, 
Lietuvos pensininkas, vis dar 
garsinantis Lietuvos vardą moks
le”... ;

Turtingų amerikiečių gal ir ne 
taip lengvai atsirastų, bet, be
rods, nemažai yra ir JAV prof. 
Buinevičiaus mokinių gydytojų. , • .v

Knygų savaitė
Kanados Bibliotekų Sąjungos 

priežiūroje lapkričio 11-18 d. 
vyko knygų platinimo savaitė. 
Tai ne biznio, bet kultūrinis už
simojimas pagelbėti jauniesiems 
kanadiečiams susigaudyti knygų 
gausume. Mokyklose ir skaityk
lose buvo išstatyti sąrašai geriau
sių knygų, tinkančių specialiai 
jaunimui.

KNYGOSE
• Pikta, sakoma, sunkiau pa

slėpti negu gerą. Sovietija, pa-

nuo mūsų biauriausius komunis
tinės sistemos požymius, bet ar 
jai pavyko? Ne. Mes daugiau ži
nome apie asmens laisvės pa
neigimą, apie nesuvaldomą poli
ciją, apie milijonus kalinamųjų, 
apie žiaurų su jais elgesį, apie 
nežmoniškas sąlygas taip vadina
mose “darbo stovyklose” (tikre
nybėje, katorgoje), negu aįaie 
kasdieninį, pilkąjį eilinio Sovie
tų piliečio gyvenimą. Tokiu bū
du, Sovietų pastangos pasiekia 
tik išvirkščią tikslą — pikto ne

paslepia, bet mūsų dėmesiui jį 
išpučia.

Pavyzdžiui/ London Times-li- 
tėratūroš priedas recenzuoja net 
keturias knygas apie darbo sto
vyklas Sovietijoje. Tris parašė 
lenkai, vieną rusas, Harvardo 
universiteto lektorius. Geriausią, 
sako, esanti Gustavo Herlingo 
“A World Apart” — Atskiras pa
saulis. Meilę suprasti, reikia ją 
pergyventi. Tas pats ir su vergo- 
katorgininko gyvenimu Sovieti
joje. Pilnai jį suprasti, reikia pa
čiam pergyventi. Herlingą suėmė 
bebėgantį iš užpultos Lenkijos į 
Lietuvą. Jis išgyveno Sovietų

VYT. KASTYTIS

GENIJUS
LITERATŪROS kritikai, kaip susitarę, jį laiko genijum, jį, Leo

nardą Kuciniuką. Kodėl jis laikomas genijumi Kuciniukas ir pats 
nežino. Kiekviena laikraščių skiltyse išspausdinama jo novelė, 
kiekvienas knygų vitrinoje pasirodantis romanas susilaukia di
džiausio pasisekimo. Kuciniukui nusibodo kritikų panegirikos. Jis 
norėtų, kad kritikai bent vieną kartą jį išbartų, įtikintų visuome
nę — Kuciniukas nėra genijus, tik toks pat pilkas šios žemės ke
leivis kaip ir milijonai kitų.

Kuciniukas netiki genijaus žvaigžde. Ne, jis ne genijus. Jis 
valgo ir geria, kaip kiekvienas eilinis žmogus. Tiesa, eiliniai žmo
nės nerašo, o Kuciniukas rašo ir be rašymo gyventi negalėtų. 
Traukdamas į plaučius melsvus cigaretės dūmus, jis dažnai klau
sia savęs — kodėl jis rašo. Atsakymo į šį-klausimą Kuciniukas nie
kaip negali surasti. Neatsakytų, tur būt, ir išmintingiausi kritikai. 
Jo mintyse iškyla prozaiškas palyginimas: rašymas, kaip alkoho
lis — įpratai prie degtinės, be čierkos gyventi negali, pradėjai ra
šyti, negali nusėdėti nerašydamas. Kažkoks pasąmonėje pasislė
pęs kipšiukas tau amžinai neduoda ramybės. Kada padorus žmo
gus ramiai miega, juodomis naktimis jis tave gundo keltis ir sės
tis prie rašomos mašinėlės. Kuciniukas netgi nežino, kur tos sva
jingos ir, pasak kritikų, labai išmintingos mintys gimsta — jo gal
voje ar širdyje, bet jų jam niekad netrūksta. Baltame popieriaus 
lakšte jos užgimsta skambiais ir kartais labai įmantriais pavadini
mais. Gal būt, tas jį ir daro genijumi kritikų akyse. .Tačiau jis žino 
vieną dalyką, ko niekada nesužinos nei Vienas kritikas, jo širdyje 
didžiulė juoda tuštuma, ir galva, rodos, niekuo nesiskiria nuo 
kitų galvų...

Štai ir dabar, šį gražų, saulėtą rytmetį, jis keliasi apsiblausu
siu veidu. Vakar buvo daug gerta. Ne todėl, kad jį žmonės laiko ge
nijumi. Dėl to jam nei šilta, nei šalta. Ne. Vakar jis beviltiškai 
mėgino pragerti nelemtąją tuštumą širdyje, užmiršdamas, kad 
širdies neįmanoma nugirdyti. Galva, tiesa, pasigėrė. Ją dabar 
ramsto aštrūs diegliai,-lyg ten būtų susirinkę viso pasaulio so
puliai ...

Kuciniukas nesiryžo iš lovos išlipti. Gulėdamas užsirūko ameri
konišką cigaretę. Pučia dūmus į baltas lubas... Jamaica Inn, Un
der the Stars, Pluie d’or, Moonlight Tavern... Kas jas visas skau
dančia galva besuskaitys... Kuciniukas žino, kad genijui į tokias 
vietas nederėtų vaikščioti. Ten aluje ir degtinėje savo liūdesį 
skandina paprasti mirtingieji. Išaiškink, jei gudrus, išmintingiems 
kritikams, kad ir genijus savo širdies gelmėse yra paprastas žmo
gus — iš kaulų ir mėsos, kad ir jo širdis tik mėsos gabalas, alsuo
janti krauju. Ne, kritikai niekada netikės. Gal dėl to Kuciniukas 
jiems ir nemėgina aiškinti savo elementaraus žmogiškumo.

Aštuonias valandas į dieną jis prastovi plieno fabrike, gamin
damas, velniai žino, kam reikalingus sraigtus. Sako, iš tų sraigtų 
vėliau sumontuojami puikūs kombainai, bet jie Kuciniukui ne
įdomūs. Tremtis kiekvieną iš mūsų priverčia žongleriuoti Vieni 
pasidaro cirko akrobatais, kiti kombainų meisteriais, treti gami
na automobilius, kasame auksą, kertame popiermalkes...

Kuciniukas keliasi. Skaudanti galva visą jo kūną veda iš pu
siausvyros. Kuciniukas prausiasi, pakišęs genijaus galvą po kra
nu. Šaltas vanduo prablaivo apsiniaukusį protą. Į kambarį grįžta 
tvirtesniais žingsniais. Ant stalo stovi rašomoji mašinėlė, jo geni
jaus menkystės didysis liudininkas. Tik viena rašomoji mašinėlė 
jį mato kūrybos valandomis.

šeštadienis. Į darbovietę nereikia eiti. Dvi dienos brangios 
laisvės. Jau pirmadieniais, stodamas prie sraigtų mašinos, jis vi
sada laukia penktadienio vakaro, kada vėl galės pasijusti laisvu 
žmogumi. Ateina nekantriai lauktas šeštadienis — širdyje dar di
desnė tuštuma... Visas gyvenimas apsivertęs aukštyn kojomis. 
Kucirfiukas niekaip negali išbaidyti iš širdies tenai susirinkusios 
tuštumos. Sako, genijai gyventi nemoka. Daug gražių žodžių po
pieriuje prirašo apie gyvenimą, o gyvenimas, nevidonas, juos svai
do, kaip Nemunas ledus saulėtą pavasario rytmetį, ir jie pri
trūksta drąsos. Sako, tada ir atsiranda tuštuma širdyje...

Kuciniukas sėdasi prie rašomos mašinėlės. Įdeda popieriaus 
lapą. Popierius baltas. Nei vieno žodžio, nei vienos raidės jo pavir
šiuje. Kada Kuciniukas atsikels, tas popieriaus lakštas bus pilnas 
juodų, kalbančių raidžių. Melsvame cigaretės dūme skaudanti gal
va ieško pavadinimo naujai novelei. Pirštai, klupdami, išmuša 
vieną eilutę: “Tuštuma širdyje”... Nesąmoningai gimusi tema...

Užrašęs pavadinimą, Kuciniukas ilgai galvoja. Prisimena vaka
rykštę dieną. Kodėl jis gėrė? Skaudančioje atmintyje iškyla dvi 
mėlynos akys. Mergaitė? Ir vėl neišvengiamas susikirtimas su kri
tikais. Įtikink juos, kad genijai taipogi myli ir kenčia, kaip ir 
kiekvienas eilinis žmogus. Kritikai netikės, o Kuciniukas tiki. 
Kuciniukas stengiasi aprėpti didžiausią genijaus tragediją. Vy
riausias visų jo nepasisekimų šaltinis yra širdis. Žmonės užmirš
ta, kad ir kūrėjai turi širdį. Novelę, jiems atrodo, galima būtų ir 
be širdies parašyti...
- Kuciniukas atsikelia nuo kėdės. Atkemša degtinės bonką. Deg
tinės pavadinimas labai poetiškas — Adana’s old, skonis biaurus, 
be jokios poezijos. Išmeta vieną čierką, išmeta antrą, trečią... 
Pilve maloni šiluma. Sopuliai galvoje mažėja. Keista — galva tu
rėtų pasidaryti sunkesnė, bet ji blaivėja... Kuciniukas sėdasi prie 
stalo ir vėl atsimena dvi mėlynas akis. Tos akys priklausė vienai 
mergaitei, kuri nuėjo su kitu, nes jis nebuvo genijus. Mokėjo ap
kabinti, mokėjo prie širdies priglausti, o jis, Kuciniukas, jis, geni
jus, tesugebėjo tik svajoti ir savo širdį, kaip Ostiją ant altoriaus, 
rodyti... Kvailystė... Moterys niekada nesupranta širdies... 
Jeigu jų nestumdai nuo savęs, nevedžioji akiplėšiškai už nosies, 
neūži su kitomis, jos niekada nesupras tavęs — net nepatikės, kad 
tu jas myli... Kuciniukas galvoja apie tas dvi melsvas akis. Gra
žios akys. Dėl jų būtų išsižadėjęs viso savo geniališkumo, bet jis 
nesugebėjo poetiškai nusiteikusią širdį padalinti į kelias dalis... 
Gal ir geriau taip... Prie lango stiklo prisiglaudusi maža plaš
takėlė rudens aukso geltonais sparnais. Nejuda nei jos ūsai, nei 
auksiniai sparnai Kuciniukui atrodo, kad ir jo širdis šiandien pa
naši į tą mažytę plaštakėlę: be mažiausio gyvybės judesio...

Pirštai užlipa ant rašomosios mašinėlės juodų klavišų, ima 
spausti raides, dėlioti sakinius. Kuciniukas kuria. Iš už anapus 
praviro lango į jį žiūri svetimas ruduo. Geltonų lapų kuokštės ri
tasi žeme. Saulė šypsosi danguje. Turėtų būti graži diena .Bobų 
vasara... Lietuvos laukais driekdavo# balti voratinkliai čia Ku- 

[ciniukas voratinklių besidraikant nemato, bet saulė ta pati ir gied

ra visiškai tokia pat, kaip Lietuvoj, kada širdy nebuvo tuštumos...
Jo ausis pasiekia gatvės klegesys. Tenai amžinai kaž kur skuba 

patenkinti žmonės. Kuciniukas ima jiems pavydėti jų neįkainoja
mai brangaus nerūpestingumo. Už lango žvanga didžiulė gyveni
mo^ simfonija. Ir jis yra tos simfonijos mikroskopinė dalelytė, 
mažesnė už atomą, iš kurio mokslininkai laboratorijose gamina 
galingas bombas. Mažasis atomas slepia savyje nepaprastą jėgą. 
Jo sprogimas supurto visą žemės rutulį. Ir Kuciniukas kartais pa
junta savo širdyje tos nuostabios jėgos mažytį atspindėlį... Ato
mas nepavargsta... Žmogaus širdis sensta kartu su kūnu ... Jai 
reikalingas poilsis....

Novelė baigta. Kuciniukas stato tašką. Pro atvirą langą į kam
barį padvelkia švelnus rudenio vėjas. Ant Kuciniuko primargintų 
popieriaus lakštų nutupia gelsvas, rudenio nuskintas, lapas. Ku
ciniukas paima lapą į rankas. Švelnus jo geltonumas traukia akį. 
Ir tas lapelis yra didžiosios gyvenimo simfonijos dalis, bet jis ne
turi širdies. Nepažįsta nemigo naktų. Niekas to mažyčio lapelio 
nevadina genijumi. Ir mirtis jam nuostabiai lengva: gnybtelėjo 
pirmoji šalna, atitrūkai nuo medžio šakų ir leidiesi, vėjo nešamas, 
žeme, kol tave sumins į purvą skubančio žmogaus negailestinga 
koja. Viskas aišku ir paprasta, kaip daugybos lentelė, o žmogaus 
gyvenimas pilnas neišsprendžiamų teoremų, kančios ir nemigo 
naktų...

Kuciniukas užsidega cigaretę. Eina ir gulasi ant lovos. Virš gal
vos — vėl baltos lubos ir mėlyni cigaretės dūmai Ant stalo; šalia 
rašomosios mašinėlės, ką tiktai parašyta novelė. Kritikai turės dar
bo. Kuciniukas šypteli — jie niekada nežinos, kas tada, rašant šią 
novelę, darėsi jo širdyje. Jeigu jie žinotų, tikriausiai niekada dau
giau genijumi jo nevadintų... Gal būt ir tos mėlynos akys bėgios 
knygos puslapiuose, ganysis jo sukurtose eilutėse, bet ir jos neži
nos, kaip novelė buvo parašyta. Pagaliau—joms ir neįdomu būtų...

Laiptai girgžda nuo vaikščiojamų kojų. Pas kaimynus ateina 
svečių. Girdėti linksmas juokas... Kuciniukas žino, kad pas jį 
niekas neateis. Nėra kam ateiti. Jis per daug laiko skiria rašomai 
mašinėlei. Draugams lieka tik nuotrupos. Už tai ir draugai jam at
silygina tuo pačiu.

Kažkur toM toli girdėti skamba telefonas. Ne, ne jam, ne Kuci
niukui ... Kas gi jam galėtų skambinti... Nebent šv. Petras nuo 
Dangaus Vartų... Nuo telefono artėja žingsniai prie jo durų... 
Beldimasis j duris... Kuciniukas vėl šypteli ir. keldamasis, mėgi
na juokauti: — Kelkis, Kuciniuk, šv. Petras paskambino!...

Telefono triūbelėje pasigirsta pažįstamas redaktoriaus balsas. 
Redaktorių Kuciniukas buvo visai užmiršęs. Kas gi kitas jam ga
lėtų skambinti. Kuciniukas jau iš anksto žino, ką redaktorius pa
sakys — prašys novelės atkarpai...

Redaktorius pradžioje kalba apie gražų rudenį, apie įvykstantį 
literatūros vakarą, šabloniška ir Kuciniukui nuobodi uvertiūra... 
Kuciniukas taipogi giria gražų orą, domisi literatūros vakaru, lau,- 
kia, kol redaktorius prieis prie reikalo... Pagaliau redaktorius už
simena novelę... Kuciniukas vėl šypteli:

— Turiu. Ką tik parašiau. Atnešiu...
Trumpas abipusis “iki pasimatymo”. Kuciniukas padeda , tele

fono triūbelę ir grįžta į kambarį. Sulanksto novelę. Įdeda į voką. 
Kišasi į kišenę. Tingiai užsivelka paltą ir sunkiai lipa laiptais 
žemyn... '

vergo gyvenimą du meiu.
Lenkas Juozas Czapski buvo 

kančiose tik vienus metus. Kada 
buvo leista organizuoti generolui 
AndersUi armiją, jis buvo paskir
tas spaudos ir propagandos sky
riaus vedėju. Jam teko išsikalbė
ti su iš visų Sovietijos kampelių 
išlaisvintais lenkais. Be to, jam 
teko susidurti ir su klausimu, kas 
atsitiko su 15.000 lenkų karinin
kų, kurie dingo Sovietijoje.. Jo 
knyga “The Inhuman Land” — 
Nežmoniškas kraštas, — kaltina 
Maskvą.

Juozas Mackiewicz (vilnietis) 
savo “The Katyn Wood Murders^’ 
kalba tiesioginiai apie šiuos din
gusius lenkų karininkus. Jam te; 
ko gyventi okupuotoje Lenkijoje 
ir naciai leido jam vykti su jų 
komisija tirti Katyno miškų pa
slaptį. Recenzentui atrodo, kad 
autorius nepilnai įrodė rusų at
sakomybę, bet, visgi, sako, So
vietijoje dingo 15.000 lenkų kari
ninkų. Jei, sakysime, naciai išžu
dė 5000 Katyno miške rastųjų 
tai kur kiti 10.000?

Ruso Petrovo “It Happens in 
Russia” pavaizduoja jo gyveni
mą ir pasprukimą į vakarus. Jis 
buvo dviejų metų kai revoliuci
ja nutiko. Tokiu būdu, jis — So
vietijos auklėtinis. Jį suėmė va
lymo metu. Septynių metų kalė
jimas išvalė iš jo širdies visą iš
tikimumą Sovietų sistemai Jis 
pavaizduoja kaip viskas komu
nizmo diktatūroje Sumištų na
ciam karą paskelbus. Tą patį pa
stebėjo ir Czapskis. čia pagrin
das vilčiai, kad ir į kitą karą So
vietams įsivėlus, ten kiltų toks 
pat, jei ne didesnis suirimas. Ta* 
dėl gali būti diktatoriai kaso 
vengs.

Bendra išvada — Sovietų im
perijos vidų griaužia žmonių ne
pasitenkinimo kirminas, kuris tą 
imperiją su laiku galbūt ir fūk 
grauš. V. Sirvydas, į
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(Atkelta iš 1 psl.) 
žmonių kalba, kreipdamas jų dė
mesį į tai, kad jie yra apsigaubę 
paslaptingumo skraiste, kad vis
kas pas juos yra paslaptis, kad 
net statistinių duomenų rinki
mas tuojau išsigema pas juos į 
“ekonominį špionažą”, kad užsie
nio diplomatai Maskvoje yra tik
ri belaisviai ir kad sovietai yra 
tikri rekordininkai špionažų bylų 
gausumu... Ir ši kalba nuaidė
jo, kaip žirniai į sieną. Matyt, 
p. Schumanas pamiršo, kad išti
kimam sovietų piliečiui tokię 
žmogiški jausmai, kaip gėda, dro
vumas, kvaila padėtis yra sveti
mi ir nėra “bolševikiški”.

Pasibaigus bendroms diskusi
joms, prasidėjo komisijų darbas. 
Pirmajai komisijai teko pirmuo
ju darbų tvarkos punktu svarsty
ti kaip tik “Trijų didžiųjų” pa
siūlymą nusiginklavimo reikalu.

Vienu iš pačių pirmųjų čia kal
bėjo JAV užsienių reikalų mi- 
nisteris Acheson, labai nuošir
džiai savo ilgoje kalboje įrodinė

SPORTAS

SMELLEY CYCLE 
& RADIO

1030 QUEEN ST. W.
TORONTO, Ont.

Tel. ME. 1539.

Duodame issimokėjimui.

Žvakutės
Kalėdų eglutei 300 1 tuzinas.
Žvakučių laikikliai 800 tuzinas

Parduodami:
MONTROSE BUTCHER & 

GROCER
1006 Dundas St. W.

ir
“LOTUS” FLOWER SHOP

854 Bathurst St Toronto

MARCONI RADIO 
(prad. $21.50 ir daugiau)

Parduodame.
radio ir televizijos aparatus, skal
bimo mašinas, šaldytuvus, dvira
čius, pačiūžas, šių dalykų dalis, 

elektros reikmenis ir tt.

.-. ...aisome įvairių rusių radio apa 
ratus, dviračius ir skalbimo 

mašinas..

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. 

MUl'1364.
ANT ČEPONIS 

564 Indian Grove, Toronto

KEPAME
juodą ir baltą ruginę duoną. 

Taip pat priimame užsakymus

870 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont 
perėmė naujas savininkas. - - Valgiai gaminami pagal lietuvių 

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos.
Sav. Feliksas Jonynas

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! !!
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

OYjE Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

I38-46|Clarefnont Str. - Tel. WA.4557
30 metų valymo patyrimas

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių ^užuolaidų.

Toronto “Vyties“ šachmatininkai 
laimėjo prieš ukrainiečius

Gruodžio 1 d. įvyko trečiosios 
tarpklubinės Toronto m. šach
matų pirmenybių rungtynės. Šį 
kartą prieš ukrainiečius buvo lai-, 
mėta rezultatu 3% : 2%. Lemia
ma partija buvo laimėta p. Ste- 
paičio, užtrukusi 6% vai. Atskirų 
susitikimų pasekmės:

Vaitonis — Ink 1:0,
Matusevičius — prof. Turke- 

wych 0:1,
Paškauskas — J. Onyschuk

Stepaitis — E. Onyschuk 1:0,
Fabricijus — Besky 1:0, 
Sirutis — Kuly k 0:1.
Sekantį šeštadienį, gruodžio 

8 d.' lietuviai lošia su estais. Pra
eitas rungtynes lietuviai buvo 
pralaimėję 2:4. Gal dabar bus at
sirevanšuota.

Pr. Mačiulaitis.

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 
išsimokė j imui. Kalbame ukrainiškai
Užeikite į

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

į pyragaičiams; '

ESTO BAKERY
1017 Pape Ave., Toronto, Ont. 

Telef. GL. 2607 
vakarais LL. 6173. 

Savininkas S. Krabi.

valandas

TEL.
EM 3-2131

Budime

J. B A N E L

JON. GREIČIŪNAS
IWNTRAKTORIUS

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:

INSURANCE & REAL ESTATE 
Susikalbu įvairiomis kalbomis. 

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

geriausias dovanų pasirinkimas tik
J. Beržinsko

parduotuvėje
1212 Dundas St W. Tel. LA. 9547.

Toronto, Ont
Čia pat rasite įvairių laikrodžių, žie- 
dų bei meniškai išdirbtų odos gami

nių: albumų, rankinukų ir pan.
Didelis pasirinkimas Kalėdinių svei
kinimo atviručių ir kitų dovanoms

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

LLNA 
f c te 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.

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis. 

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

Jei norite pirkti ar parduoti
namus, ąpartmentus, hotelius ir kt. biznius, mes mielai

1 suteiksime sąžiningą patarnavimą.
Pardavimui turime didelį pasirinkimą.

Prašome kreiptis:

MIDDLETON Real Estate
343 SPADINA AVE. TEL EM. 4 - 6868

Namų adresas: 213 Keele St., Toronto, Ont Tel. LY. 8707

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.

NAUJAI ATIDARYTA! PIGIAUSIOS KAINOS!

CAECS 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.

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

St. Catherines ir Toronto rajonuose?
Kalbame visokiomis kalbomis.

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

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

Lietuvių Baldų Krautuvė 
"MOHAWK FURNITURE”

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

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

Lietuviams 10'* nuolaida
-

jęs, kad “Trijų” planas yra rea
lus ir vienintelis realus, kad jų 
tikslai yra gryniausi, kad tame 
plane numatoma palaipsniui pri
eiti ir prie atominės bombos, pa
naikinimo ir tt.

Višinskis dabar apsisprendė 
tylėti ir klausyti. Pirmoji iš so
vietinio bloko lapkričio 21 d. ir 
vėl prabilo ta pati Sekaninova, 
pakartodama savo seną plokš
telė-

Iš to viso išvada gali būti ta, 
kad vakarų atstovai tuščiai auši
na burnas stengdamiesi sovietus 
įtikinti savo intencijų grynumu 
ir nuoširdumu. Sovietai su savo 
satelitais aiškiai nenori jokio 
rimto ir realaus nusiginklavimo, 
o savo nepriimtinais ir nerealiais 
pasiūlymais tesiekia propagandi
nių tikslų naivioms žuvelėms 
gaudyti ir savo šalininkams ko
munistams laisvuose kraštuose 
stiprinti. Todėl sunku net su
prasti kuriems galams Vakarų 
atstovai deda tiek pastangų ir 
gaišta laiką. Žvaginis.

Drew už pavergtųjų tautų 
laisvę

Kanados opozicijos lyderis G. 
Drew Calgary vengrų klube pa
sakė karštą antibolševikinę kal
bą, nurodydamas, kad pavergtų
jų tautų atstovų pareiga atskleis
ti pasauliui baisybes, kurios de
dasi už geležinės uždangos. Ne 
geležinę uždangą reikią saugoti, 
bet įgyvendinti JT chartą, garan
tuojančią visoms tautoms apsi
sprendimo bei režimo pasirinki
mo teisę. “Tai tinka Ukrainai, 
Rumunijai, Bulgarijai, Lenkijai, 
Estijai, Latvijai, Lietuvai ir kiek
vienam kraštui, kuris yra pa
vergtas Rusijos”.

Tikrins gamybos kainas
Kainų nustatymo parlamento 

komisija nutarė patikrinti pra
monės gaminių gamybos kaštus. 
Prie šitokios išvados prieita, kai 
vienas elektros reikmenų fabri
kantas pareiškė nežinąs, kiek 
kaštuojąs pagaminimas vieno 
šaldytuvo ar kitos kurios prekės.

701 QUEEN St. W.
*• 1 ■*'*

Vienintelė lietuvio elektros reikmenų
...... iiiiiiiiihiiiiiiiiii IiWIOt- krautuvė

Turime didelį . 
pasirinkimą 
RADIJO 
APARATŲ ir 
GRAMOFONŲ 
elektrinių 

•- ŠALDYTUVŲ, 
skalbimo 
mašinų, 
elektros ir 
gazo krosnių, 
virtuvės stalų 
bei kėdžiiį,

lygintuvų, toasterių, elektrinių laikrodžių, stalo ir grindų lempų, 
stalo sidabro, porcelano ir virtuvinių reikmenų. Įvairūs kamba
rių papuošalai ir daug dalykų tinkamų šventinėms dovanoms.

Prašome užeiti ir įsitikinti krautuvėje.
SAVININKAS J. BANELIS

701 QUEEN STREET WEST, TORONTO TEL. EM. 3 - 4517

Parduodu įvairiausių rūšių laikrodžius, sužadėtuvių, vestuvių 
ir kt žiedus, sidabro ir aukso prekes, servyzus ir kt

Taisau įvairių firmų laikrodžius Darbas garantuotas

Apsilankykite — mano krautuvė prieš Jūsų bažnyčią

SUPER — WATERPROOF — AUTOMATINIS

j. ruELCwsry
932 DUNDĄS ST. W., TORONTO, ONT. TELEF. PL.



)r. Peter MORRIS
PERKĖLĖ

savo dantų kabinetą į
1082 BLOOR ST. W.

(į rytus nuo Dufferin St.)
L OL. 4451. Toronto 4, Ont

tus, vonia, garažas, ek< 
miškas apšildymas.

SWANSEA Drie GRENADIER
POND

$10.500 — kmb., mūrinis bunga
low su 2 kmb. butu rūsyje,

MANN-MARTEL
CRAWFORD—HARBORD 

$1.295 įmokėti, balansas $5.7

Priešų pareiga
Seržantas, mokydamas naujo

kus, sako: , ;

reiga mirti už tėvynę.

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto
Telef.: WA 3754

duodančiu $45 per mėnesį Vienas naujokas jam atrėžia:
/ ~ „ ! —Reikia daryti taip, kad mū
apšildymas, garažas. Jau- sų priešų pirmoji pareiga būtų

r. Chas. OKUN
DANTISTAS

18 Dundas St. W. Toronto 
(kampas Euclid Ave.)

ūma vakarais pagal susita
riu. Tel. WA 9822

* ----------

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

B.A., D.D.S. z
312 Bathurst St

Jathurst Medical Building 
relef. EM 3-6373 Toronto

. WILLIAM J. ZINCHESIN

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS 

riėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. WA 1344

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
madieniais ir ketvirtadie- 
is priima taip pat 7-9 popiet
386 Bathurst St. Toronto

pajamų. Karšto vandens -------- ----- x__
kus namas, jaukioje vieto
je. Reta proga.

BRUNSWICK—BLOOR 
$2.900 įmokėjimas, $10.000 pilna į 

kaina. 6 gražiai dekoruoti' 
kmb., kietmedžio grindys, 
patogios išmokėjimo sąly- 
patogios išmok, sąlygos.

RIVERDALE PK.,Rytų Torontas 
$11.500 — 6 kmb., mūrinis, mo

derniškas, puikiame stovy 
namas. Gera vieta, patogus 
susisiekimas. Įkainota že
miau namo vertės, nes sa
vininkas skuba parduoti.

SUNNYSIDE 
$3.500 grynais, $12.700 pilna kai

na. 8 kamb. mūrinis na
mas, dvi virtuvės, alyva 
apšildomas, mėgiamoj vie
toj. EL šaldytuvą? priedo. 

j Retai geras pirkijnas. 
' HIGH PARK—INDIAN RD. 

$14.500 — 7 kmb. per du aukštus, 
gražus rezidencinis namas, 
puikioje vietoje. Karšto 
vandens su alyva apšildy
mas. Didelė moderniška 
virtuvė. Vertas Jūsų dė
mesio ir apžiūrėjimo.

Visais namų pirkimo ar pardavi
mo reikalais kreipkitės Į 

V. MEILUS -
1663 Bloor St. W. Tel. OL 2354

MANN & MARTEL
REALTORS
SKIFFS 1

VALYMAS — 
PROSAVIMAS — 

PATAISYMAS — 
Kalbame lietuviškai 

909 Dundas St. West- Toronto 
Telefonas EM 4-6649

— Reikia daryti taip, kad mū

Tarbinės Lietuvos mokykldje
Komunistas mokytojas klausia 

mokinius: , *
— Kokią mes turime šiandie

ninę Lietuvą?
Geras mokinys Petriukas pa

kelia ranką, stojasi ir atsako:,
— Lietuvą, priklausančią liau

džiai, liaudies Lietuvą...Žūti už jų tėvynę.-
Rossini

1867 m. “Figaro Vestuvių” au
torius Rossini iš savo buto bal
kono Paryžiuje stebėjo vienų lai
dotuvių eiseną ir klausėsi groja
mo gedulingo maršo. ,

Vienas jaunas kompozitorius, 
kuris tuo metu buvo pas Rossini, 
pasakė: / “

— Maestro, gedulingas mar
šas, kuris šiuo metil girdimas, 
yra mano parašytas. Ką tamsta 
apie jį galėtumėt pasakyti? \

— Ką pasakyčiau? — pastebė
jo Rossini. — O gi, mano many
mu, geriau, kad būtumėt tamsta 
miręs, o anas laidojamasis tams
tai gedulingą maršą parašęs...

Nesuprato
Mokytoja kląsėje aiškina, kas

tai yrą vėjas, kaip jis kyla ir kaip . sako; . . . "
galingai pasireikšti gali. Pagaliau _ Eksploatuojančią "neturtin-

’ J gą liaudį./.
— Ną, pagąlvokit. Kai aš šį .. _ Vienok ir dar kokią, Pet- 

rytą įsėdau į autobusą mokyklon ; rink?—nenusileidžia mokytojas.

klausia

giria, mokytųjas. — Tačiau dar 
kokią? ,

— Socialistinę,. — atsako Pet
riukas. ” -•

— Bet dar kokią? -
toliau užsispyręs komunistas.

— Demokrątišką, — atsako 
Petriukas. w>

— Labai gerai, — su pasiten
kinimu pagiria mokinį komunis
tas. — Tačiau dabar pasakyk, 
Petriu, kokią Lietuvą mes turė
jome Smetonai valdant?

— Fašistinę, — jitsako prirem
tas mokinys.

— Labai gerai. Kokią dar dau
giau?

Petriukas pradeda rodyti ne
ramumo žymes, tačiau ir dar pa

AKIŲ SPECIALISTAS/ 
RLSTEFANUK s 

(optometrist)
3atikrina akis ir pritaiko

Jathurst Medical Building
! Bathurst. Telef. EM 3-6373

BR. BUKOWSKA. R O. 
AKIŲ SPECIALISTS

Lrinu akis ir pritaikau aki- 
ts suaugusiems ir vaikams, 
ėmimo valandos: kasdien 
> 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
anądien, pagal susitarimą.
i St. John’s Rd. W. Toronto 

kampas 94 Laws St.
Tel. LYndhurst 0052

AKIŲ SPECIALISTAS

. LŪNSKY R.O

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

igai įmokami iš karto
robd Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

Hon

ji klausią: gą liaudį.,.

važiuoti, kažkas švelniai, malo
niai pajudino m&no plaukus, pa
glostė skruostus. Kas tai buvo? .

— Konduktorius! — šaukė 
klasės mergaitės.

—- Ir.. ir..... nepriklausomą.
— užraudęs pareiškia Petriukas 
ir greitai sėdasi į suolą.

Meškeriotojas
— Ką tu čia gaudai? — klau- 

. šia praeivis meškeriojantį ber-
Paieškojįmai j.niuką. , * ‘

— Kelbukus...
Antanas Kuncevičius — No-. — Okaip tie kelbukai atrodo? 

randa Mines Bunkhouse, Noran-; — ag paįS nežinau. Dar ne- 
da, Que., neseniai atvykęs į Ka- pavyko nei vieno sugauti... 
nadą, prašo atsiliepti pažįstamus.' ----- - ---------r- -------------

Prancūzijęs kariuomenės ka-. 
rys, iš profesijos radio telegra- i 
fistas, 24 m., blondinas, viduti
nio ūgio, norėtų susirašinėti su 
lietuvaite.

Rašyti: Jonas Bučinskas, Mile 
68. 462. Transmissions. S.P. 76. 
412. T.QJE. Par BCM. Parisi

Alfa ir Paliutė Niauraitės pra
šomos atsiimti laišką “TŽ” re
dakcijoje. 

Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.
Didelis šioje apylinkėje (Siincoe, Delhi, Tillsonburg) tabako 
farmų pasirinkimas su neaukštu įmokėjimu grynais, pra

dedant $3000, aukštyn.
Reikalinga šeima su $2.500, 50 akrų farmai, 16 akr. sodinimo kon
tingentas, gaus 75% nuo derliaus ir gyvens tik vieni. Taip pat du 

50% kompanijonai, abu po $2500.
KREIPKITĖS J MŪSŲ BENRADARBI

R.R. 6 Simcoe, Ont. Telefonas 1542 W. 14 Simcoe

INCOME INDEMNITY AGENCY
CENTRAL PRANCH

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

CONTINENTAL COMPANIES
Mūsų atstovas Br. SERGAUTIS

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

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

taiko akinius visiems akių 
’ektams. Ištiria akių ner- 
;, kurie dažnai sukelia gal- 
> skaudėjimų ir nervingumą 
Kalbą, slavų kalbomis

0 College St. W. Toronto 
Tek RA 3924

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

1218 DUNDAS STREET W., TORONTO. TEL. LO. 9082

HNATYSHYN

•uošia vaistus pagal Kana
dos ir Europos receptus.

Greitas pristatymas.
Bathurst St Tel. WA 4956

Toronto, Ont.

Advokatas — Notaras

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

Sis kuponas vertas $10.00 
jei purkšite prekių už $100.00.

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

Kai Arturas Toscanini buvo 
dar studentas, jo mokytojas Ca
rini pastebėjo jį turint nepapras
tą atmintį. Įsitikinti, kad neklys
ta, jis davė Toscanini paskambin
ti vieną savo kūrinį, o paskui pa
ėmęs gaidas paprašė pakartoti. 
Toscanini pakartojo be klaidų. -.

Praslinkus keliems metams, 
Toscanini ir Carini susitiko vie
noje koncertų salėje. Toscanini 
priėjęs prie pianino paskambino 
kūrinėlį;

— Kaip jums patinka? — pa
klausė jis.

— Nieko blogesnio negirdė
jau, — atsakė Carini.

— Tai tas pats jūsų rašytas 
kūrinys, kurį davėte man skam
binti dar konservatorijoje, — at
sakė Toscąnini.

Sąjunga
Bąrcelonoje įsikūrė “vedusių 

moterų apsaugos sąjunga”. Jos 
tisklas vedusias moteris apsaugo
ti nuo pasigėrusių jų vyrų, o be 
to, parinkti vyrams sekretores, 
kurios nesudarytų pavojų šeimų 
moralei.

Vienas abejoja, antras tikras
Tik ką baigęs aukštuosius 

mokslus jaunuolis įtikinėja ūki
ninką sumoderninti savo ūkį ir 
įvesti moderniškesnį ūkininkavi-! 
mo būdą.

— Jūsų metodai tikrai labai 
atsilikę. Pav., aš labai abejoju ar 
kitais metais jūs begausite nors 
vieną obuolį nuo šio medžio!

— Aš nei kiek neabejoju, nes 
tai kriaušė, ne obelis.

• .... ------------- .. r..- - r- ... -7.- > - I

Perkant ar parduodant namą skambinkit
Telefonai: KE. 8515, fCE. 8516, LY. 7178
£• Kuzmickas ~ Kuzmas

■ X v

Jūs gausite teisingus patarimus ir sąžiningą patarnavimą

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
1169 DAVENPORT RD. (prie Ossington) 

m ■■ I i—i   

Mes perkame kur:

a

i

Kur daugiau senelių?
Senatvės pensijai gauti jau yra 

įteikę prašymus 309.000 senelių. 
Iš jų 131.671 Ontario provincijo
je, 64.002 ^Quebec, 36.440 Br. Co
lumbia, 18.296 Saskatchewane, 
17.525 Manitoboj, 16.310 Alberta, 
13.141 Nova Scotia ir tt. O šiau
rės teritorijose vos 88.

Prityrusi siuvėja
siuva vestuvines ir šiaip įvairias 
sukneles, naujausiomis madomis, f

Papigintomis kainomis. .... Kreiptis po 15 vai. vak.
340 SHAW STREET, TORONTO, ONT. TELL- LA. 2588

Lietuviška Baldų Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO”

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

,■ n .-ii*i— ' >i * *■--r? J?’

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką

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

*

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuve atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QOEEH WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų* 

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

pagalvoti apie Ii, Kalėdų dovanas 
Vienintelė lietuviška

Vyriškų Rūbų Krautuvė
Turime didelį pasirinkimą gatavų kos
tiumų, paltų, skrybėlių, megstukų, šali
kų, kaklaraiščių, viršutinių ir apatinių 
baltinių, kojinių, pirštinių ir kt.
Nuolaida lietuviams 10% 
Taip pat siuvame paltus ir kostiumus 
pagal Jūsų užsakymus;-* 1 jsvvIe 

DERBY MEN’S SHOP
Savininkas L. Salmonaitis 

2576 y6nGE ST., TORONTO, ONT. 
Telef.: HY. 9624.

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

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

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

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite i" * '

LIETUVIŠKĄ 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

Wff III J» I

Maištingiausias,

Pigiausias maistas,
TiTtis visų vitaminų yra

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės 
ukrainiečių pieninės Toronte

459 ROGERS RD
■ —U* f

Telefonas JŲ. 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 
garantiją.

i

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko |

Parduodame piano akordeonus

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

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

Rūbųvalymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos

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

“Reiškito 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

Kalbame rusų kalba

Telefonas EL 3161
Toronto

73 Adelaide St. W.
Room 322

Savininkas W. WILSON /
Telefonas RI 4411 143 Hamilton St, Toronto I
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MONTREAL, Que.Rūbų ir piniginės aukos ! 
Toronte dar bus priimamos gruo- ■ 
džio 8 d. 4-7 vai. vak. parapijos 
salėje. Pasigailėkit Vokietijoje . W • ' 4 • . • V • -1 • _ •

Nekalto Prasidėjimo šventėje, f
juodžio 8-tąj,, pamaldos lietI Toronto Lietuvių Bažnyčios Ugšn£
parapųos bažnyčioje Įvyksta 8 ir Statymo Fondas pažuose sąlygas su ;aikais Ju„s t'k
10 vai. rytą. Šventes išvakarėse,' naujosios bažnyčios eskiziniam • Jį DaraDiios ^lės Su mažai 
penktadienio vakare, 7.30 vai.' projektui paruošti. Eskiziniam feik*ingaisPrįbais ar kokiu do-

i ne-
: įkainojama brangenybė.
I Pinigai reikalingi maistui, bal-

Bažnyčios projektas
Dėmesio Torontiečiams!

TORONTO LIET. MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ -

lenkų salėje, 62 Claremont St, stato Rūko 5 veiksmų komediją

bus laikomi mišparai ir klausoma projektu^ numatyta viena pre-' leriu Vokietijoje likusiems
ispazmcių.

Gruodžio 8-ji — graži 
prieškalėdinė šveųtė

mija. Pasiūlymai išsiuntinėti 26 
lietuviams architektams.

yriv3»a>v«uuc ^UI iam jš aichitektų pro- tiniams nupirkti ir pačiai siuntai
Penktadienį, gruodžio 7 d., 7.30 t® lšslųsl1- Tenelieka nei vieno lie-

ral. vak., Toronto Liet. Kat. Mo- J tuvio neprisidėjusio prie tos šal-
pos. MLBD Toronto sk. V-ba.

“Žiburių” Sp. Bendrovės

šiuo reikalu, sąlygas ir visas in
formacijas galėtų gauti BSF val- 

. dyboje — 941 Dundas Str. W., 
1 Toronto, Ont.

p usm įljjonis ”.
Prašome iš anksto įsigyti bilietus, kurie bus pardavinėjami sek

madieniai^, po H vai. pamaldų, parapijos salėje.
Grupės Valdyba.terų Draugijos iniciatyva para

pijos bažnyčioje įvyks susikau
pimo valanda su išpažintim.

Šeštadienį, gruodžio 8 d.,- 10
vai. rytą, iškilmingos šv. Mišios Mielas lietuvi-e! Taupyk rytojui!
su bendra šv. Komunija. Šv. Mi- i' Geriausia padarysi, jei už savo 
šios skiriamos už Lietuvoje pa- J santaupas nupirksi TLNamų šė- 
silikusį ir tebekovojantį jauni- rų. Į šėrus įdėti pinigai neš dve- 
mą. Visas katalikiškasis jauni- ‘ jopą naudą: turėsi savo bendruo-' 
mas ir suaugusieji prašomi įsi- menės namus ir, laikui: atėjus,' 
jūngti Šv. Marijos Nekalto Prasi-1 gausi dividendus, tikrai > nema- 
dėjiiho šventės triumfą, kad Ma- ’ žesnius kaip svetimam banke lai- 
rija globotų ir palaikytų Lietu-1 kydamas. Kaip dabartinė būklė 
vos kraštą likiminėj’e kovoje. j rodo, ir privatiniai ir organizaci-

LKMD Toronto sk. V-ba.1 jų namai duoda pelno. Nusipir-

Novena į Kūdikėlį Jėzų
Artinasi Kristaus gimimo šven

tė — Kalėdos. .Ta proga šv. Kot
rynos M. ir k. Kongregacijos 
Seserys Toronte savo koplyčioje 
nuo gruodžio 17 d. iki 25 d. imti
nai turės noveną į Kūdikėlį Jė
zų. Šioje no venoj e galės dalyvau
ti visi, kurie tik prisius savo in
tenciją ir, jei galima, pridės 
nors mažą auką beįsikuriančioms 
Seserims padėti. Per 9 dienas 

z kasdien bus laikomos šv. Mišios 
no venoj e dalyvaujančiųjų inten
cijomis už gyvuosius ir mirusius. 
Seserys aukos savo maldas ir 
darbus už mieluosius geradarius.

Dėkingos Viešpatyje
Šv. Kotrynos M. ir K. Seserys.' šaitis. 921 Dundas St. W„ tel.
1639 Bloor Str. W., Toronto,! PL. 4177. Punktuose yra TLNF

Ont Tel. OL. 5773. | Šerams pirkti pasižadėjimo lapai
Kalėdų eglutė • “

Tėvų komitetas su mokytojais: 
sutarė Kalėdų vaikų eglutę su
ruošti per Tris Karalius. Bilietai _ ______ ___
į Kalėdų eglutės vaikų balių nuo j šauktas lietuvių viešas susirin- 
ateinančio sekmadienio bus par- j kimas praėjo darniausioje nuo- 
davinėjami po pamaldų parapi- taikoje.
jos salėje tėvų komiteto iždinin- Kalbėjo gen. konsulas min. V. 
ko p. Augustinavičiaus. Kalėdų' 
senelis daug įdomių dalykų pri
pasakos ir įdomių dovanėlių at
veš.

Kulinarijos kursai
Kanados Liet Kat, Moterų 

Draugijos Toronto skyriaus val
dybos iniciatyva numatoma su
ruošti kulinarijos kursus nau
juosiuose Toronto lįet. .parapijos 
namuose, 1639 Blopr St W.,- pas 
seseles Kotrynietes.

Suinteresuotos prašomos re-, 
gistruotis gruodžio 9 d., sekmą- 

1 dieni, parapijos salėje po pamal-. 
jdų arba šiokiadienių vakarais

Bendrovės valdyba šiuo pra- 
, neša šėrininkams, kad visuotinas 
i metinis bendrovės susirinkimas 
įvyks 1952 metų sausio mėnesio 

: 5 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. ‘Tė
viškės Žiburių” redakcijos patal
pose, 941 Dundas St. W.

‘TŽ” bičiulių pobūvis 
Pereitą šeštadienį artimieji

“TŽ” redakcijos bei administra-' ______
cijos bendradarbiai,^ talkininkai, i Jkambtoti Ste£i* Vanagaitei tel. 

......... PR. 1380.
Naujas Toronto meras

Gruodžio 3 d. nauju Toronto 
meru išrinktas Allan Lamport.

Jie žuvo, kad mes būtume 
laisvi...

Kariuomenės šventės ir kritu
siųjų mūsų didvyrių; minėjimas 
Toronte įvyko gruodžio 2 d. Vie
tos lietuviškoji visuomenė minė
jimo svarbą labai gražiai supra
to ir įrodė savo gausiu dalyvavi- 

| mu. Šv. Elenos salė buvo pilnu
tėlė.

Atidaromąjį žodį Toronto LOK 
prezid. vardu tąrė J. R. Sima
navičius, pakviesdamas tylos 
minute pagerbti žuvusius ir žūs- 

žinomi visuomenininkai ir spau- tančius dėl Tėvynės laisvės did- 
dos rėmėjai, praeitą sekmadienį vyrius.
iš Leamington, kur turi savo ho-

■ teiį ir vasarnamį, atvyko į To- 
Toronto lietuvių visuotinis rontą. Ponia Ona N. atsigulė į 

susirinkimas
Šį sekmadienį TLNF valdybos

kęs šėrų būsi Toronto Lietuvių 
Namų savininkas-dalininkas. To
ronto Lietuvių Namų įsigijimas 
parodys kaip susipratę ir vienin
gi yra Toronto lietuviai.

Toronto Lietuvių Namuose vi
suomet po sunkaus darbo galėsi 
su prieteliais jaukiai praleisti 
laisvalaikius. Ten Tu paskaitysi j 
spaudos, pasportuosi, pašoksi, •’ gančia bičiulių šeima ir stiprė- 
Tavo vaikai pažais, Tu paloši jančia bičiuliška dvasia, kuri to- 
šachmatais, kartais ir alutį pa- kių susitikimų metu geriausiai 
gurkšnosi. Čia Tu tikrai pasijau-! pasirodo, o šia proga reiškia pa- 

dėką ponioms, taip gražiai pa

rėmėjai ir bičiuliai buvo susirin
kę pobūvio. Prie gražiai’paruoš
tų stalų 120 dalyvių vakarą pra
leido gražioje ir jaukioje nuotai
koje. Pasistiprinant ir šnekučiuo
jantis pasakyta eilė kalbų, “TŽ” 
paremti sumesta $84, padainuota 
ir pagaliau pasišokta.

Rengėjai džiaugiasi nuolat au-

si kaip Lietuvoje. dėką ponioms, taip gražiai pa-
Vieno šėro kaina 25 dol. Tat puošusioms užkandžius bei pa- 

pirk per savo organizaciją ar TL
NF kapitalo verbavimo punktuo
se: “Tulpė” svetainė, 994 Dun- 

į das St. W., tel. ME. 9490; J. Jurk-

aukų lapai.

puošusioms stalus, ypač daugiau
siai pasidarbavusiai ir viskam 
vadovavusiai p. Jonaitienei.

Ponai Narušiai,

šv. Mykolo ligoninę, kur turės' 
būti padaryta ausies operacija.

“Verslo” Sąjunga 
gruodžio 9 d. 5 vai. pp. ruošia pa
rapijos salėje paskaitą “Namų 
statyba”. Skaitys inž. J. Strazdas, 
koreferuos agr. K. Dalinda.

Kas domisi šia paskaita prašo
mi skaitlingai atsilankyti. Po pa
skaitos įvyks “Verslo” S-gos na
rių susirinkimas. Visus narius 
prašome jame dalyvauti.

Valdyba.
Jonas ir Birutė Pažemiai 

lapkričio 26 d. Toronto Western 
Hospital susilaukė sūnelio. Mo
tina ir kūdikis gerai jaučiasi.

— Ponai Joneliūnai susilaukė 
dukrelės.

Filmą
Ateinantį sekmadienį, gruo

džio 9 d., parapijos salėje 2.30 ir 
8 vai. bus rodoma filmą “Kartą 
pavasarį” su Jeanette MacDo
nald ir Nelson Eddy.

Gylys, L. Tamašauskas, J. Joku- 
bynas, LOK pirm. J. R. Simana
vičius, inž. Alg. Šalkauskis, TLN 
Fondo valdybos pirm. J. Straz
das ir daugelis susirinkimo da
lyvių Jš vietų.

Visi kalbėjusieji užgyrė TLNa- 
mų įsigijimą ir jie bus tikrai. 
Kaip konsulas p. V. Gyly^- pami
nėjo: “Čia dviejų nuomonių ne
gali būti. Kaip bažnyčia taip ir 
Lietuvių Namai Toronte yra 
būtinai reikalingi. Pradėsime 
nuo maža, ir, manau, laimėsime 
visų širdis”. P. konsulas Įteikė 
TLNFondui 25. dol. čekį.

Tarp susirinkusiųjų buvo iš
platinta TLNF šėrų pž $1350.

Per pirmą TLNFondo kapitalo 
verbavimo vajaus mėnesį iš;<la- . 
tinta šėrų už $7850.

Iš senųjų ateivių kalbėjusieji . 
priminė, kad reikia tik daugiau 

' ryžtingumo, ypač naujiesiems ir 
Toronto Lietuvių Namai tikrai 
atsistos greta kitų tautybių na- 

j mų. Gi be savos pastogės yra pa- 
raližuotas lietuvybės išlaikymas.

Išnuomojamas gražus atskiras 
kambarys su maistu ir pilnu pa* 
tarnavimu. Yra garažas. Kreip
tis asmeniškai 40 Pacific Avė.

Pritaikintą ir kruopščiai pa
ruoštą paskaitą skaitė pik. Kau
nas, gražiai apžvelgęs kariuome
nės svarbą ir jos žygius nuo žilos 
senovės iki Nepriklausomybės 
laikų. Po paskaitos pasirodė mū
sų Mažosios Lietuvos patrijarcho 
a.a. Martyno Jankaus duktė Elzė 
Jankutė, kuri visuomenės buvo

Paštas praneša
Kad kalėdinės pašto siuntos 

galėtų būti tvarkingai ir 1 
įteiktos adresatams paštas prašo:

Vartoti tik standartinio tipo 
vokus bei korteles, kad tiktų ant
spaudavimo mašinoms.

Adresus rašyti dešinėje pusė
je, nurodyti siuntėjo adresą ir 
užlipinti tinkamos vertės ženk
liukus.

Siunčiant didesnį skaičių laiš
kų, juos surišti atskirai vieti
nius, atskirai oro paštu bei atski
rai į kitas vietas paprastus laiš- • 
kus. Išsiųsti kaip galima anks
čiau. Vietinius sveikinimus iš- , 
siųsti prieš gruodžio 17 d.

Be to, prisimintina, kad spau
dinių pašto tarifas yra pabran- 
gęs. Šiemet sveikinimų kortelės 
turi būti apmokėtos po 2 centus, 
nes pagal naują tarifą už 2 pir
mąsias spausdinių uncijas moka
ma po 2 centus,/) už kiekvienas 
sekančias 2 uncijas arba jų dalį 
po 1 centą.

Padėka
Karaliaus Mindaugo krikšto ir 

krikščionybės įvedimo Lietuvoje 
paminėjimo Komitetas Toronte 
reiškia gilią padėką visiems, pri- 
sidėjusiems prie minėjimo pa
rengimo ir programos išpildymo.

Dėkojame Toronto Arkivysku-

Mažosios Lietuvos Bičiulių Mirtis lietuvių tarpe,
D-jos arbatėlė Ilgai ir sunkiai sirgusi ponia

ruošiama gruodžio 8 d., šeštadie- Genovaitė Samuolienė, pereitą 
nį, 19 vai. 30 min. Tarptautinės trečiadienį mirė Victorią ligoni- 

i YMCA patalpose, 5550 Park Ave. nėję. 41 buvo pašarvota pas Hel- 
I Montreąlyje. Programoje numa- pin, o laidojimo apeigos atliktos 
tyta paskaitėlė ir diskusijos da- Aušros Vartų parapijos bažny- 
bartinėmis politinėmis aktualijo- čioje. Į kapines velionę palydė- 

‘ mis. Arbatėlės tikslas arčiau su- jo nemažas būrelis tautiečių.
sipažinti nariams su nariais. | Genovaitė Samuolienė teturė- 

i Visi nariai-narės ir prijaučian- jo iš giminių tik seserį Detroite, 
tieji maloniai kviečiami dalyvau- kuri buvo atvykusi į laidotuves, 
ti. Montrealio MLBD V-ba. vyras žuvo rusų okupacijos lai- 

Latvių konsulas Monlrealy ke. Lietuvoje. Tegul būna lengva 
Latvijos pasiuntinys D. Britą- iai svet,ma

Nedarbas Montreąlyje
Paskutiniuoju laiku Montrea-

laiku 1 nii°je ligšiolinį Latvijos gen.
1 konsulo sekretorių Toronte V.

0‘ Tomsoną paskyrė Latvijos kon- lyje labai sumažėjo darbas. To 
šulu Montrealy. . - - .

— Neperseniausiai buvo pada- tuvių yra atleistų. Bet manoma, 
ė ryta sunki operacija p. Norke- kad po švenčių viskas pasikeis 

liūnienei. Ji dar tebeguli ligoni
nėje. , Į

— Pereitame “TŽ” Nr. pami
nint, kad adv. Daukša sulaukė iš 
Paryžiaus baldų, klaidingai pasa
kyta, kad jie ten buvo palikti. 
Ištikrųjų, kaip praneša mums tas 
pats korespondentas, jie ten bu-

| vo užsakyti per vieną gerą bičiu- 
į lę, kuri vyko | Paryžių paviešėti.
Į Įsigytų paveikslų tarpe yra Gal
diko ir Kasiulio.

pasėkoje nemažas skaičius ir lie-

l"tpui, J. Erri. Kardinolui James Mc
; Guigan ir Lietuvos generaliniam 
Konsului Kanadoje min. - Vyt. 
Gyliui, už paties minėjimo glo
bojimą ir už pasakytus reikšmin
gus žodžius; paskaitininkui prof. 
Dr. A. Šapokai; menininkams: 
sol. A. Ščepavičienei su jos duk-

“Tėviškės Žiburiu

KINO “CENTRE” 772 lw'
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas.oras

Ketvirtadieni—• šeštadienį, gruodžio 6-8 d.,
1. PAGAN LOVE SONG — spalvota — Esther Williams,

■ ~ Howard Keel
2. RIGHT CROSS — June Allyson, Dick Powell

Pirmadienį — trečiadienį, gruodžio 10-12 d.
1. HAPPY YEARS — spalvota — Dean Stockwell, D. Hickman
2. CHICAGO DEADLINE — Alan Ladd

L1NKSMI IR ĮDOMUS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Lietuvis pigiai perveža baldus
bagažą, prekes ir kit.

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

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

B

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

Adolfas BAJCKINAS
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 
i antradienius: 941 Dundas St W. (“Tėviškės Žiburių” patalpos), 

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

Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė III-čiame aukšte, be baldų. 

Telefonas i LA, .5296.
Išnuomojamas didelis II aukšte 
frontinis kambąrys. Dviems as
menims. Wrighi - Roncesvalles 
rajone. Skambinti OL. 2633 nuo 

5 val.\ vak.

Išnuomojami du kambariai II 
ir III aukšte, teise virti. 

Tel. OL< 4166.
Lietuvių ir kitų|eurojiečių žmo 

nių apgyve 
išnuoi

ine rajone
i j a m a 

GERAI ĮRENGTA VALGYKLA 
45 vietų su 2-jų, kambarių butu. 
Susitarus galinta .prie valgyklos 

įrengti ir nw 
Klausti Tel. ME 

iki 9 vai

>to krautuvę. 
0023 nuo 12 vai. 
vakaro.

PUIKI DOVANA Kalėdoms ir 
kitoms progoms} yra TAUTINĖ 
LĖLĖ. Kreiptis 93 Glenlake Avė. 
Tel. LA. 5296. Lėlių galima gauti 
ir “Tėviškės Žiburių” knygyne.

Prityręs radio mechanikas 
PRANAS RICKUS

Pigiai taiso ir permontuoja euro- 
pėjiškus ir vietinius radio apara
tus, stiprintuvus, elektr. laikro
džius, medicinos ir mechaniškus 
prietaisus. Radio taisymai atlie
kami bet kuriuo laiku. Žymiai 
pigiau pristatomi nauji radio im

tuvai bet kurios firmos.
Tel. MU. 1214. 230 Pacific Avė., 

Toronto, Ont.

, 1 . , . soi. /i. ocepavicienei su jos quk-
sutikta gausiu plojimu. J tarė rele D ščepavičiūte; prof. Stp. 
keletą nuoširdžių žodžių Klaipė- Kairiui, pianistei s. Solom? lietu. 
dos sukilėlių Vardu Po'to buvo viu parapijos chorui ir jo diri_ 
paprašytas tarti žodi minėjime | ;tui kun B Pacevičiui ir p, D> 
dalyvavęs svečias is JAV, Voice Zubrickaitel.
of America” atstovas, inž. Laba
nauskas. Vėliau dar kalbėjo tei
sininkas Zove.

Meninėje dalyje Toronto liet.

Nuoširdi padėka tenka J. R. Si
manavičiui, lietuviškosios valan
dėlės vedėjui, už nuotaikingą mi
nėjimo valandėlę, ir paties minė-

parapijos choras, vadovaujamas jimo išreklamavima radijo ban. 
kun B. PacevKnaus, išpildė kele- is Dėkojame Rev. Kyte, 
tą dainų; Dalyviai turėjo progą Katedros klebonui, minėjimui 

’. veltui davusiam katedrą ir ka
tedros sale.

Galiausiai, lietuviškas ačiū ir 
visai gerb. Toronto ir jo apylin
kės lietuvių visuomenei, gausiai 
dalyvavusiai šiame lietuvių tau
tai epochinės reikšmės turinčiam 
krikščionybės įvedimo minėjime.

Minėjimui Rengti Komitetas.
Padėka lietuviams

Lapkričio 22 d. įvyko Ontarib 
provincijos parlamento rinkimai. 
Aš tapau išrinktas Bellwoods 
apylinkės atstovu. Tat mieliems 
lietuviams, visiems, prisidėju- 
siems prie šių rinkimų garbin
gų išdavų ar tai balsavimu už 
mane ar tai propagavimu už ma
ne balsuoti, reiškiu gilią padėką.

Jūsų
John Yaremko.

išgirsti vyrų ir mišrųjį chorą. 
Vyrai padainavo: “Kūras, “Gau
džia trimitai” ir “Balnok tėveli”, 

, o mišrusis — vyrų ir moterų cho- 
Į ras — “O neverk, motinėle” ir 
Vaičiūno “Kritusiems šauliams”.

Vytautas Kastytis paskaitė sa
vo, sukurtą vaizdelį iš partizanų 
gyvenimo “Viena naktis tėviš
kėje”. Programai konferavo vie
na iš choro dalyvių M. Šabonai- 
tė. Užbaigos ir padėkos žodžius 
tarė J. R. Simanavičius. Minėji
mas baigtas Tautos Himnu.

ĮVAIRIAIS APSIDRAUDIMO 
reikalais: namų, auto, gyvy
bės, ligoninės, operacijų, gy
dytojų vizitų ir tt. kreipkitės 

tik pas 
J. BERŽINSKĄ, 

. General Insurance
1212 Dundas St W. Toronto 

Tel. LA. 9547.
Čia pat malonėkite apsimokė
ti ir visus draudos mokesčius. 

Pavėluotas apsimokėjimas 
trukdo pašalpos gavimą.

Pranešimas
Pranešu visiems esamiems ir bū
simiems klijentams savo naują 
adresą:

A. VISMANTAS,
373 Roncesvalle Avė. TeLLA 3560

DIDŽIAUSIAS NUOSAVYBIŲ PASIRINKIMAS KANADOJE!i i

Jei nori pirkti namus (senus ar naujus), restoranus, krautuves, . 
apartamentus ir kitokios rūšies įmones

ERNEST RIDOUT
Real Estate Ltd

1172 BAY STREET, TORONTO. TEL. PR. 5761
Mandagus patarnavimas VOKIEČIŲ ir anglų kalbomis.

Praiykite H. TAMMSALU ,

Mūsų Įstaiga HAMILTONE-.

913 MAIN STREET EAST. 
✓ TEL. 9-4121

platinimo vajus jau 
prasidėjo

VISI senieji “TŽ” skaitytojai 
yra kviečiami prenumeratas 
atnaujinti vajaus metu ir su
rasti dar bent po vieną.naują 
skaitytoją. Padidėjus skaity
tojų šeimai susidarys sąlygos 
sekmingesniam laikraščio to
bulinimui ir didinimui.
Platintojai prašomi savo užsi
mojimus--pagreitinti, o kas ga
lėtų platinti ir dar nėra gavę 
kvitų knygučių, prašomi kuo 
greičiau pranešti administra
cijai.
Priedas — “TŽ” kišeninis ka
lendorius 1952 m.” gausus in
formacine medžiaga ir adresais 
—bus duodamas tik užsiprenu
meravusiems ar prenumeratas 
pratęsusiems vajaus metu, t.y. 
iki 1952 m. vasario 16 d.
Prašom paskubinti, kad kalen
dorių gautumėt dar prieš Ka
lėdas!

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.

Informacijų kreiptis OL. 1403
9 Delaware Ave., Toronto, Ont

24 valandų tarnyba.

PARKWAY 
BAKERS

Specialūs gimimo 
dienos ir vestuvių 

tortai.
290 Queen Street West 

TeleLEM. 3-7676

2.

ir darbo stoka sumažės.
Neužtenka ir girtis, reikia ir būti

* objektyviu
“NL” Nr. 45 (241), paminėda

ma šv. Kazimiero parapijos meti
nę vakarienę, nusišaipo:

“Vakarienė buvo sėkminga, 
žmonių buvo gana daug: klebo
nas kun. J. Bobinas už Popiežių 
kėlė bokalą ‘alaus!__”

Ar žino “NL“ rašeiva, kad Que- 
beko provincijoje yra paprotys 
parapijos vakarienės metu pa
gerbti Popiežių atsistojant ir -iš
geriant tostą? Tai buvo ir atlikta 
ir vakarienės metu, kleb. kun. J. 
Bobinui pasiūlius.

“NL” korespondentai gal mie
liau būtų pagerbęs ką kitą. “NL’> 
amžinai šaukti apie toleranciją ir 
objektyvumą pasidarė specialy-: 
bė, tik gaila, kad praktikoje vis 
išvirkščiai išeina.

Delhi, Ont.
Gražus koncertas

Lapkričio 24 d. Delhi miesto 
salėje įvyko vietos LOKo suruoš
tas koncertas su šokiais. Progra- 

i mą išpildė p. P. Radzevičiūtė ir 
pianistė p. S. Solom. (Hamilto
no lietuvių kvarteto vienam na
riui apsirgus, programa.buvo pa
keista).

P. Radzevišiūtė yra koncerta
vusi Delhi maždaug prieš pusant
rų metų, todėl šiame koncerte jos 
pasirodymas buvo tikra staigme
na. Jos koncerto laukėme tiktai 
Vasario 16-tai, bet ji buvo tie^ 
maloni užpildyti ir šią spragu-- 
tę, kurią netikėtai padarė hamil- 
toniečiai. Už gražų pasirodymą 
publika menininkėms taip pat 
neliko skolinga: Kiekvienas daly
kėlis buvo palydėtas gausiu plo
jimu. Ypatingai publikai patiko 
solistės padainuotas ’’Štrauso 
valsas” ir Mocarto “Lopšinė”, 
kuri su triukšmingais bisais bu
vo'iššaukta pakartoti.

P. S. Solom išpildžius pianinu' 
solo de Falla “Fire dance” ir 
Chopeno “Impromptie fantasie”, 
publikai labai patiko.

Prieš prasidedant koncertui, 
LOK pirmininkas p. V. Ignaitis 
pasakė gražią kalbą ir. pabrėžė, 
kad šis koncertas yra kartu ir 
Lietuvos kariuomenės įkūrimo

133 m. sukakties minėjimas.
Po koncerto sekė šokiai.

Padėka
Už suruoštą mums povestuvi

nę staigmeną ir tokias gražias 
dovanas, visiems prisidėjuslėms, 
ypatingai iniciatoriams — rengė

jams pp. Stradomskiams, Tuny- 
' loms ir visiems atsilankiusiems, 
: nuoširdžiai dėkojame.

A. ir S. Olekai.

AR JŪS PAGEIDAUJATE 2 
PIRKTI NAMUS*

PAR DUODAM A:

$14.000 — 9 kambarių namas. Alyva apšildomas. Dundas ir 
Roncesvalles rajone. Įmokėjimas apie $7000.
Kreiptis į A. (garbenis.

$7.900. — 7 kambarių namas. Prie Dundas g-vės. Įnešti apie 
$3000.

3. $18.500 — 3-jų aukštų namas (krautuvė Roncesvalle rajone) 
Karštu vandeniu apšildomas. Įmokėti $10.000.

| Kreiptis: A. GARBENIS — vakarais — HY. 1543 
arba V. ANDRĖJAUSKAS-Andrews — namų telefonas JU. 4390.

H. M. DAVY & Co
REAL ESTATE BROKERS 

105 RONCESVALLES AVE. 
TELEF. LA. 2763 arba LA. 4101


