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derybose jų imtis vėl atsisakė, 
šį kartą galim neaiškinti. Delega
cijos buvo surašytas susitarimo 
tekstas, kuriame viskas ir užkliu
vo už diplomatų šefo titulo.

VLIKo narių dauguma, prisi
mindama anksčiau p. L. keltas 
pretenzijas net į valstybės galvos 
vietą, įtarė, kad čia norima kaiką 
iš anos operos įnešti, ir surašė 
atskirą pareiškimą, paaiškinantį, 
kaip supranta p. L. padėtį visoje

Liūdna darosi, kai šitokios 
tarptautinės įtampos metu, kai 
mūsų laisvės byla kasdien žengia 
į giedresnius horizantus ir kai, 
gal būt, artėja sprendžiamieji 
momentai, mūsų laisvės kovų 
aparatas įeina į barnių ir riete
nų sutemas. Kiek sugaištama 
laiko, kiek ‘išaikvojama energi
jos, kiek sugadinama popieriaus, 
kaip sukiršinama lietuviškoji vi
suomenė, išblaškomas dėmesys, 
dezorientuojami žmonės! O kiek \ mūsų rezistencinės organizacijos 
iš to naudos pirmajam tikslui — 
laisvės kovai?

Erzelis. Daugybė receptų ir 
skambių posmų spaudoje. O pa
statykime klausimą, kas imama 
pagrindu, koks išeities taškas?

Triukšmaujančių yra du pa
grindiniai šūkiai: kam, esą, VLI i niame posėdy jau pasirodė 5 
Ke šeimininkaujanti, pusę balsų1 prieš 5. Nuo 7 atsimetė 2. 
turinti, viena srovė ir kam nepa- • Kodėl? Ar valstiečiai liaudi- 
tvirtintas delegacijos paruoštas, ninkai ir socialdemokratai pakei- 
susitarimas su p. Lozoraičiu. Šau- tė savo nuomonę dėl to pagrindo,

struktūroje. Iš posėdy dalyvavu
sių 9 narių 7 pasisakė sutinką su
sitarimą tvirtinti su šitokiais pa
aiškinimais, o tik 2 buvo už tai, 
kad būtų patvirtinta be jokių pa
aiškinimų. Prieš tvirtinimą ne
buvo nei vieno. Bet štai paskuti-

Gruodžio 6 d. Vašingtone CE 
EC padarė priėmimą didžiosios 
JAV spaudos ir kitų reikšmingų 
veiksnių (ALF ir kt.) atsto
vams. CEEC (Central and East
ern European Conference) yra 
įsteigta 1951 m. kovo 21 d. Jos 
tikslas — kova su komunizmu, ir 
su sovietiniu imperializmu, ben
dradarbiaujant su visais, tų pa
čių tikslų siekiančiais veiksniais, 
ypatingai su NCFE (National 
Committee for a Free Europe). 
CEEC sudaro Baltijos valstybių 
diplomatiniai atstovai Vašingto
ne ir Čekoslovakijos, Lenkijos,

kad ji sustabdytų tof rūšies ak- 
Ciją,

3. pasmerkti deportacijas kaip 
prieštaraujančias Jit) Chartai ir 
Visuotinai Žmogau;; teisių De-i 
laracijai. fe

Memorandumo prieduose išsa
miai pavaizduotas sovietinis ge
nocidas Lietuvoje, Estijoje, Lat
vijoje, Čekoslovakijoje, Lenki
joje, Rumunijoje ir Vengrijoje.

Memorandumui ftėikti JTO 
Generaliniam Sekretoriui Tryg
ve Lie ir kitai su jūp susijusiai 
akcijai JTO sesijostmetu Pary-

matyti šią knygą, skaito ją su 
atyda. Ji nėra košmariškos uto
pijos fikcija. Blaiviais faktais ir 
skaičiais joje aprašomi baisūs 
dalykai, kurie diena iš dienos'iš
tinka milijonus tokių pat žmo
giškų būtybių, kaip ir mes patys. 
Ji pasako, kas gali ištikti kitus, 
galbūt mus visus, jei mes nesu
prasime ir neveiksime, kol dar 
vra laikas”.

Lietuviškąjį memorandumo 
priedą paruošė ir anglų bei pran- ‘ 
cūzų kalbomis mimeografavo 
700 egzempliorių Pat. Lietuvių ’ 

žiuje sudarytas specialus komi- į Grupė.
Rumunijos, Vengrijos, Pietų Sla- tetas. Jame Lietuvai atstovauja; Memorandumo išspausdinimo (Vk-nslovakiia <^vpieariin Dini 
„4^0 v.—T.uh»vn« T.™ r-____ o_i x_ cehosiovaKiją, eicanją, varu-

' kiama laisvės kovos šūkiu, bet kuriuo p. L. remia savas preten- 
blogybė nurodoma ne kuriuose ' zi j as? Ar jie jau pripažįsta visų' 
nevykusiuose žygiuose, ne veik-; tų aktų legalumą ir laiko juos 
los ydose, bet kėdžių pasidali-1 nepavojingais ateities Lietuvos 
nime. O mums atrodo, kad čia te- i demokratinei raidai? Atrodytų, 
galėtų būti vienas vienintelis ’ 
mastas — veikla bei jos tikslin
gumas. Kas veiks, atrodo, juk ne
turėtų būti svarbu. Kad tik gerai 
veiktų. Gali ten. būti visi vienos 
srovės žmonės ar 100 srovių, bet 
tik lietuviai, pajėgūs dirbti, tad

vijos tautinių komitetų atstovai.
CEEC veikloje aktyviai dalyvau
ja ir Baltijos kraštų patariamų
jų grupių pirmininkai.

CEEC yra paruošusi ir įteiku
si 55 JTO nariams memorandu-1 . . . , „. _ « - r • „
ma dėl Sovietų Sąjungos vykdo- inai P^ase josios Eu- 
mo genocido. Memorandume ra.! ropos Konuteto duditor.ų tory- 

į bos pirmininkas, buy? -Valstybes 
** Sekretoriaus pavaduotojas ir

1. laikyti deportacijų klausi-, buv. JAV ambasadorius Japoni-

są savo v

kad taip, nes rezervų nebereika- 
lauja. Tačiau tegul jie tai pareiš
kia viešai ir prisiima dėl to pa
sekmes. Šito jie nepareiškė ir ne
pareikš, nes 'turėtų išduoti prin
cipus, kuriais remiasi, dėl kurių 
iki šiol kovojo, kuriais grindė vi- Churfcill atsakė^ kad D. Britani

turėtų nurodyti, ką/nauja tai at
rėš darbo sėkmingumui, turėtų 
iškelti idėjas, kurių gal dabarti
nės sudėties VLIKas nesugeba 
perprasti. Kol* šito nėra, kol vi
sas erzelis keliamas tik dėl to, 
kad štai aš ten turėčiau būti, o 
anas turėtų išeiti, mieli triukš
madariai, tai yra paprasčiausios 
partinės varžybos. Jei jų būtų 
klausoma, galo niekad nesulauk- 
tumėm..

Mes nenorime tvirtinti, kad ir 
puolamoje pusėje nebūtų tam 
tikro srovinio atšakumo. Tačiau, 
kaip jo nebus, kada jau kelinti 
metai kaikas nieko daugiau ne
žino, kaip vienintelį savą krome- 
lį ir, vietoj veikę ką naudingo, 
vien partinėmis machinacijomis 
tesiverčia — suolus varto, perijo- 
diškas audras organizuoja.

Štai sukelta audra dėl p. Lozo
raičio. O kur jos esmė? Tik par
tinis manevras, kuris išpučiamas 
į paneigimą diplomatų, į jų kon- sąjungos — iki seimo durų. Jei 
f liktą su VLIKu ir tt.

Mums dar neteko girdėti, kad kad ir soc. demokratai, patvirti- 
kas nors pasaulyje protestuotų na, kad jie, pav., nebegina Stei- 
prieš tai, kad diplomatai gali lai-1 giamojo Seimo konstitucijos, kad 
kyti savo šefu p. L., jei jie to nori. į pripažįsta legalumą aktų, kuriais 
Visiems yra žinoma, kad jau se- remiamos p. Lozoraičio reikalau- 
nai p. L. buvo pakviestas ir bu- jamos pozicijos ir tt. Kol to ne- 
vo sutikęs pasidaryti VLIKo su- pareiškė, atsisakymą remti 
darytosios Vykdomosios Tarybos anuos rezervus prie susitarimo 
Užsienio Reikalų Tarnybos vai- teksto, negalima kitaip pavadin- 
dytoju, bet nuo to pats atsimetė, ti, kaip partiniu manevru, ku- 

’Kodėl atsimetė ir pastarosiose riam čia visiškai ne vieta.

SAVAIltS ĮVYKIŲ APŽVALGA
Prieš keletą savaičių prasidė- lamento atstovai' bei redaktoriai 

jęs gyvas diplomatinis judėji-' prisiglaudė parlamente ir pa 
mas, atrodė, žadėjo naujų posū-■ siuntė skundą nR JTO? 
kių, tačiau iki šiol naujos kryp-, sadegh visus persek? \ 
tys da rvls neišryškėja, visuose; dengdamas komunistų suvaldy- 
frontuose tebevyksta, kad ir pa- i mo reika'u.
griežtėjęs, bet tik žaidimas, ku- ■ Britai paskelbė “Baltąją kny- 
rio vaisiai gal tik po kelių savai- į gą”, kurioje išspausdinti oficia- 
čių tepasirodys. - j lūs dokumentai susirašinėjimo 

_r .. . , , i su Iranu dėl naftos bendrovės,Korėjoje derybose per pereitą , Harrimon tarpi;.inka.
savaitę beveik nepadaryta jokios ~Tais dokumentais irodoma, 
pažangos. Megacųos iki šiol ne- kad bendrovės reMu buv0 aiš. 
pajėgia sus,tarti del kontroles or- kinUsi įr kad yie.

■ ganų paliaubų metui. Kandida- Ms IranQ a n, pareikšUs 
tais i kontrolinę priežiūros ko- Morrisc.ui buv t jog ir pati 
misiją komumstm siūlo Lenkųą, D BriUnijos vyr.allsyb,;. vyMo 

------ - . -t nacionalizaciją.
I .

vos sustos po 24 vai. paliaubų su-1 Egiptas jau grasina nutraukti
Lieiuvos „atstovas '^rancūzijoje ir jo JTO Generaliniam Sekreto- . ir švediją Sutarė tik, kad ko- i 

riui įteikimo proga ir buvo pada- . _ >
rytas ]
Priėmimas praėjo gyvoje ir labai 
simpatingoje nuotaikoje. Sovie
tų pavergtųjų valstybių atstovų 
žygis be abejojimo ras atgarsio 
šio krašto ir tarptautinėje spau
doje ir parems padarytus ir dar 
būsimus žygius.

Prieš pat priėmimą įvyko CE 
EC bendrųjų reikalų komisijos 
posėdis, kuriame buvo svarsto
mas siūlymas antigęnocidinę 
veiklą grįsti Genocido Konven
cija. Iš esmės tuo klausimu bus 
nusistatyta kitame CEEC posė
dy j e gruodžio 18 d. Vašingtone. 
Komisijos posėdyje Lietuvai at
stovavo min. P. Žadeikis ir Pat. 
Liet. Grupės pirmininkas V. Si-

Dr. S. Bačkis. j
• Dean Achesonui memorandu
mą įteikė min. P. Žadeikis.

Memorandumas sų visais prie
dais išleistas atskirai knyga, ku-

mą įpareigojančiu visus JTO na-' joje, Joseph C. Gre&, kuris be 
rius, kitko rašo: ’ f®

2. paveikti Sovietų Sąjungą, “Tegul visi, kurie |turės progą

BRITAI SIAURINS GINKLAVIMĄSI?
Į kairiųjų darbiečių vado Be-$-------------- ,--------- -X----- —

,Ja n eP

feižalauti liovėsi? Mūstįiabspra- riam darbiečių vyriausybės bu
tiniu, tik dėl to, kad žinojo, jogivo numatyta 4.700.000.000 svarų, 
juos gins bent anos 5 grupės, no- Ir šiais metais numatyti 1.250.- 
rėjo sukurti erzelį, kurio metu 000.000 svarų nebūsią išleisti, nes 
galima būtų vėl kelti, jau anks- trūksią medžiagų ir darbo jėgos, 
čiau keltus, grynai partinius, su Jis taip pat priminė, kad D. Bri- 
pačia laisvės kova nieko bendra į tanija neisianti į Europos armi- 
neturinčius, savo reikalus. Tail ją, bet galinti Europos gynime

van užklausimą parlamente W. Radijo
Federalinis 1

priėmimas , Vašingtone. įarįį pasirašius, abi kariuomenės' diplomatinius santykius su D. 
n o o rimam ■»■»» 1 c* Ta _ 1   _ .. _ . . .Britanija. Tai iššaukė naujas 

britų priemones savo kareivių ir 
žmonių apsaugai. Kartojantis už
puldinėjimams, britų karinė va
dovybė nusprendė išvesti naują

iš neutralios zonos pasitrauks 
per 72 vai., o zonoje galės būti 
tik abiejų karo policijos. Į JT de
legacijos siūlymą pradėti aiškin
tis belaisvių reikalą dar nebaigus 
tartis dėl priežiūros organų, ko- kelią ir tiltą, kad sutrumpėtų ke- 
munistai aiškaus atsakymo ne- lias iš Sueso prie vandentiekio 
duoda jau visą savaitę. šaltinių. Tam buvo sunaikintas

Kovos sausumoje veik sustojo,, vienas kaimas. Gyventojams bu- 
ypač kad jas trukdė savaitės pra- i vo atlyginta, bet vyriausybė lai
džioje šaltas lietus, o savaitės ga- ■ ko tai krašto suverenumo įžeidi- 
le užėjo šaltis. Vyko artilerijos mu. Dėl to Egipto vyriausybė 
susišaudymai--ir oro kovos. Vie-; nutarė nusavinti britų sporto 
ną dieną JT aviacija sunaikino į klubo žemę ir atleisti iš valdinių 
net 35 komunistų artilerijos po-j tarnybų visus britu^Jų esą apie 
zicijas. •

Irano betkokię Oficialūs pasi 
kalbėjimai

^gražiausiai patvirtina “Naujie
nų” laikysena. Prieš trejetą sa
vaičių spausdinusios griežčiau
sius straipsnius prieš susitari
mą, jos staiga nutilo, net jokių 
nepatvirtihimo komentarų ne
duodamos. Truputį palaukim — 
prapliups tiradomis apie “kade- 
mų diktatūrą”.

O tie “kademai” gali didžiuo
tis — net socialistai patikėjo 
jiems savų idealų apsaugą. Tik 
ar tokie metodai tinka laisvės ko
vos fronte, tai jau kitas klausi
mas. Juk tai metodai, praktikuo
jami tik parlamentarinių rinki- 

: mų kovose — tai neįtikimiausios

dalyvauti greta anos armijos.
Ko Churchill tokiais pareiški

mais siekia?
Greičiausia pataikauja Beva- 

nui, buvusiam kietam ginklavi
mosi priešui, nori įvaryti kylį 
opozicijos tarpe, o be to, grasina 
JAV, neduodančiom pagalbos, 
nori iš anksto pranešti prez. Tru- 
manui, ko jis reikalaus per savo 
vizitą sausio mėnesį.

balandžio 1 d. radijo licensijų, t. 
y. mokesčio, rinkliava bus tęsia
ma pereinant visus namus. Ta
čiau po tos datos radijo licensi- 
jas teksįsigyti paštuose, ban
kuose, radijo parduotuvėse ir tt: 
Tos naujosios licensijos galios vi
sam namui, nežiūrint kiek apara
tų ten būtų. Dabar dar esą apie 
11-12.000 klausytojų, kurie nie
ko nemoką ir sunku esą sukont
roliuoti.

— Otava. — Urmo kainos Ka
nadoje per spalio mėn. vėl gero
kai nupuolę, praneša statistikos 
biuras.

Jaunuolis komunisti} tarpe
Lapkričio 6 d. Montrealy išėjo 

į viešumą buvęs didelis komunis-

kuris paryškino kaikurįuos mo
mentus, susijusius su sovietiniu 
genocidu okupuotoje Lietuvoje, 
ypač ta aplinkybe, kad, kaip ma
tyti iš sovietinių dokumentų,, 
masinės deportacijos iš Lietuvos 
jau buvo suplanuotos 1939 m. 
spalio mėn., t.y. tuo laiku, kai 
Baltijos valstybės dar buvo ne
priklausomos, tuoj po slapto su
sitarimo Molotovo su Ribentro-

LPG.,pU.

mūsų išvados neteisingos, tegul,

Arkiv. Stepinac 
paleistas

Lapkričio 5 d. arkivyskupas 
Stepinac, nuteistas 16 m., iškalė
jęs 5 m., paleistas, bet tik su są
lyga, kad gyvens savo gimtojo 
kaimo klebonijoje ir iš ten nie
kur nepasišalins. Jam nebus 
draudžiama mišias laikyti ar ki
tus kunigiškus darbus atlikti, ta
čiau jis valdžios nepripažįstamas 
nei Jugoslavijos primų, nei lei
džiama jam valdyti savo Zagre
bo arkivyskupystę.

Būdinga, kad valdžia paleidi
mo laiką slėpė. Žurnalistams, pa- 
reiškusiems noro dalyvauti prie 

Į jo išėjimo iš kalėjimo, buvo pa
sakyta, kad laikas dar nenusta
tytas, o po poros valandų tai 
buvo padaryta.

i — Zagrebas. — Iš kalėjimo pa-
ATOMINIU BOMBŲ GAMYBA

plečiant atominio ginklo garny- j lei£ta“rsivo įimtajame tažn>“t- 
bą buvo Hanford, V.ash., pluto-1 kaįmy apsigyvenęs arkivyskupas 
nijaus fabrikai, kainavę 300 mil. į 
dol ir Oak Ridge, Tenn., urani
jaus fabrikai, kainavę 200 mil.

Antrasis toks užsimojimas bu
vęs statomos naujos įmonės Ai
ken, S.C., kainuosiančios dau
giau $1.250.000.000 ir Paducah, 
Ky., įmonės, kainuosiančios 500 
mil .dol. •

Šiuo metu atominės energijos 
komisija ir karo ministerija ruo
šianti dar naują planą trečiam 
įmonių praplėtimui Visa tai esą 
statoma, kad padidinti JAV pa
jėgumą gaminti atominius gink
lus ir atomines medžiagas.

Jeigu tarptautiniai santykiai 
pasikeisią į gerąją pusę, tai nuo
stolių dėl to nebūsią, nes visos 
šios įmonės galėsią būti panaudo
tos atominės energijos gamybai

Atominės Energijos Komisijos 
pirmininkas G. Dean savo kal
boje Niujorke nupasakojo naujus 
darbus atominės energijos srity
je. Jis pareiškė, kad sparčiai vys
tyti šią pramonę verčianti ko
munistinio koloso grėsmė, o tai 
įvykdyti įgaliną nauji atradimai 
uranijaus Kanadoje ir Colorado.

Dabartinė technika įgalinusi 
atominius ginklus gaminti dvie
jų rūšių — strateginiams ir tak
tiniams uždaviniams. Strategi- 

. niams tikslams — priešo gynimo
si centrams naikinti — skiriamos 
didelio pajėgumo, masinės de
strukcijos bombos, o taktiniams 
uždaviniams skiriamos mažos 
atominės bombelės arba artileri
jos sviediniai, kuriais bus pare
miami fronto kariuomenės veiks
mai Atominių ginklų gamybą 
Dean šitaip apibūdino.

Pirmosios stambios įmonės

Stepinac negali administruoti ar- 
kidijecezijos ir nepripažįstamas 
primų, tačiau pats pareiškė tebe
sąs tikruoju, ne buvusiu, arki
vyskupu. Jei popiežius to norėtų, 
jis esąs pasiryžęs atsisakyti nuo 
tos vietos, bet niekad nepasiduo- 
siąs valdžios spaudimui. Jam tė
ra 53 metai.

~ Gruodžio 7 d., penktadienį, 
11 vai. 20 min., Bostone, Mass., 
staiga mirė žinomas JAV lietu
vių visuomenininkas advokatas 
Fortūnatas J. Bagočius, buvęs 
SLA pirmininkas.

— Manila. — Filipinų Cami- 
quan saloje Hibok ugniakalnio 
išsiveržimas sunaikino eilę kai
mų, spėjama bus apie 2000 žuvu-

250.

neies-

•čio 6 d. Teherane vyko atviros 
kovos tarp 2000 policininkų ir 
5000 studentų, vadovaujamų ko
munistų, kurie šaukė: “Mirtis 
Mossadegh!”. 5 užmušti ir 200 su
žeistų. Į kovas įsimaišę naciona
listai sunaikino km. “taikos pro
pagandos” būstines, laikraščių

pafeiškėįkad jie koHfli!

nuginkluoti policiją, Egipto gu
bernatorius atmetė.

' L
‘JTO darbų įdomiausi beabejb 

buvo uždari 4 didžiųjų posėdžiai 
pirmininkaujant plenumo pirmi
ninkui Nervo, kuriuose buvo sie
kiama suderinti vakariečių ir so-

redakcijas, teatrus, krūvas lite- vietų pasiūlymus dėl ginklavi- 
ratūros. Šimtai komunistų buvo mosi suvaržymo. Po savaitės po- 
suimti. Bet tuo pat metu kelia sėdžių prieita tik vieno susitari- 

I mo, kad reikią sudaryti naują 
nusiginklavimo komisiją. O ne
sutarimo pagrindinis akmuo yra 
Višinskio reikalavimas, kad ato
minės bombos turi būti sunai
kintos vos priėmus nutarimą, kai 
vakariečiai reikalauja pirma 
įvykdyti kontrolę ir suregistruo
ti, kiek kas kokių ginklų turi.

Siūlymas prie Taikos Išlaiky
mo Komisijos sudaryti specialią 
subkomisiją Balkanams priim
tas 48 balsais prieš 5.

Saugumo Taryboje yra 5 pasto
vūs nariai ir 6 renkami 2 me
tams. Šį mėnesį baigiasi termi
nas Ekvadorui, Indijai ir Jugo
slavijai. Vietoje pirmųjų išrink
tos Čilė ir Pakistanas, o vieton 
Jugoslavijos buvo du kandidatai: 
Graikija, siūloma JAV, ir Gu
dija už kurią balsavo D. Britanija 
su dauguma Commonwealtho 
valstybių, Prancūzija, Arabų 
valstybės ir, žinoma, Sovietų 
blokas. Tačiau už ją tesurinkta 
32 balsai, kai už Graikiją vos 27. 
Atseit ne viena iš jų negavo rei
kalaujamų dviejų trečdalių bal-

balsą ir legali opozicija. 32 par-

Paskutinės naujienos iš Niujorko
Niujorko bendradarbio ALMAUS

• Praėjusiomis savaitėmis di
dieji amerikiečių laikraščiai, mi-

tinio jaunimo veikėjas Morris Inėda™ Fordo remtosios “Laisvo- 
S’aylor, kuris pasirodė esąs Mau- ;S1OS *usiJos Fond°.. uždarymą, 

. _ micicfnnmn torn rncnnce Boyszum, policijos leitenan- i 
to sūnus, su tėvo ir policijos ži
nia pradėjęs dviveidį gyvenimą 
nuo 1947 m.

Jis buvęs pirverstas pasišalin
ti dėl to, kad buvęs pradėtos įta
rinėti, nors tebebuvęs laikomas 
žydės ir lenko Traszczekowicz 
sūnumi, pasivadinęs Taylor.

Kanadoje dar nėra 
14 mil. gyv.

Apytikriais daviniais buvo 
skaičiuojama, kad Kanados gy
ventojų skaičius jau 1950 m. gale 
pasiekė 14 milijonų. Gruodžio 5 
d. Statistikos biuras paskelbė 
pirmus preliminarinius davinius 
apie krašto gyventojų skaičių pa
gal šių metų surašymą. Pasirodo, 
kad terasta 13.893.208 gyvento
jai, t.y. 2.386.553 daugiau kaip 
1941 metais.

Gyventojų padidėta visose 
provincijose, išskyrus Saskat
chewan, kur nuo 895.992 nu
krista iki 829.175. Daugiausia pri
augo Ontario prov. — 774.699, 
kur dabar rasta 4.562.354 (buvo 
3.787.655). Sekanti gausiausiai 
gyvenama provincija yra Que
bec — 4.010.235 — buvo 3.331.882, 
British Columbia rasta 1.153.059 
— buvo 817-816; Albertoj — 936.- 
556 — buvo 796.169; Manitoboj— 
771.815 — buvo 729.744; N. Sco
tia 638.277 — buvo 577.962 ir tt

viškųjų dainų išpildytojos Vincės 
Jonuškaitės 25 m. scenos jubilie
jaus šventė įvyko Carnegie Hall 
Recital! Hall penktadienį, gruo-

nemaloniai nusistebėjo tarp rusų -džio 7 d., Moterų Vienybei su- 
ir kitų Rytų Europos tautų poli
tikierių viešpataujančia dema
gogija. Buvo nurodyta jog keli 
neva ideologiniai prieteliai, ne
pajėgdami suburti didesnės gru
pės, imasi tiesiog neleistinų prie
monių, siekdami išgauti šiek tiek 
aukso... sau.

Šią savaitę gi kursavo gandai, 
jog Niujorke Įsikūrusių dviejų 
propagandos institucijų tauty
bių grupės išėjo į “kruviną kovą” 
siekdamos, tik sau išlaikyti “lo
vį”, kaip išsireiškė tūlas pašalie
tis. Sakoma, jog kaikurios pa- 
baltiečių tautybės “Amerikos 
Balse” visomis pastangomis sie
kia sutrukdyti “Laisvosios Euro
pos Radijo” pabaltiečių kalbomis 
transliacijas, savo viešpačius įti
kinėdami, jog tai būtų tik nerei
kalingas paralelizmas.

• Laisvosios Europos Tauty
bių Komiteto Lietuvių skyriaus 
informacijos vietą gavo buvęs 
“Lietuvos Aido” redaktorius N. 
Rastenis, dabartinis “Dirvos” 
leidėjas Clevelande, anksčiau 
dirbęs “Vienybėje”. Tai bene 
pirmasis lietuvis veteranas žur
nalistas sugebėjęs praeiti, į gry
nai informacinį — žurnalistinį 
darbą. Numatoma, jog jis savo 
darbą pradės ateinančią savaitę.

• Lietuvos operos žvaigždės, 
nepamainomosios “Carmen” in- 
terpretatorės ir geriausios lietu-

“Tėviškės Žiburių” Kišeninis Kalendorius

rengus gerai pasisekusį jos kon
certą. ’’New York Times” teikė
si paminėti konstatavęs patį 
faktą.

• Dar tremtyje Vokietijoj tū
las tiksliai atvaizdavo, sekda
mas rusų pabėgėlių politikų liki
mu, busimąjį lietuvių politinių 
veiksnių “bendradarbiavimą”. Ir 
nors prof. Pakštas, protestuoda
mas prieš svetimtaučių pasineši- 
mą mus vadinti “kiltimi”, reika
lavo vienybės ir susiklausymo, 
atrodo, mums gresia toks liki
mas, kad išblaškytomis jėgomis 
tenka priimti naują iššaukimą. 
Gruodžio 3 d. Bonnos vyriausy-i j^v'įį karta'neparėmė dalis 
bės transporto mmisteris doctor^ Amerikos‘ valstybių> kam 
Hans Christian Seebohm, ‘juod-! jos i Urptautinį teisma vi;toj iš. 
marškinių , vadinamosios vokie- j einančio meksikiečio remia Pa
čių partijos konvencijoje, pareis- Į klslanO; bet ne Urugvajaus kan- 
kė. kad 1937 metų sienos, kaip didatą. Taip Jugoslavijos įpėdi- 
primestos vokiečiams Versalio nio JT klausimas neišspręstas, 
sutartimi ir niekada vokiečių ne-, Plenume 55 balsais prieš 5> 
pripažintos, neturį jokios reiks- Etiopijai susiiaikius, nutarta pri
mes. Tai jau iškeliamas ir Klai- i imti : JT0 Laukiama,
pėdos klausimas. Tas pats Dr.- ka(j Sovietai savo veto pareikš 
Seebohm dar pernai atnaujino Saugumo Taryboje.
Adolfo teoriją, kad 1945 m. ne ( Didesnio triukšmo laukiama 
vokiečių tauta, bet tik tuometinis pradedant svarstyti vakariečių 
Wehrmachtas kapituliavo.* siūlymą sudaryti specialią ko* •

• Pasaulio metropolyje susi- misiją patikrinti Vokietijos gy- 
metę lietuviai seka paskutinių- venimą, nustatyti ar yra pakan- 
jų savaičių įvykių plėtotę. Kai iš karnų laisvių bendriems rinki- 
Europos atplaukęs “susitaikymo mams pravesti. Rytų Vokietijos 
su sovietais” kvapelis klaidžioja vyriausybė pasiuntė į Paryžių 
po kaikurių amerikiečių vado- delegaciją pareikšti, kad vokie- 
vaujančių politikų ir žurnalistų čių tauta, ir 18.000.000 rytų zonos 
fantazijas, kiti rimtai svarsto mo- gyventojų, tokio tikrinimo neno- 
demiausių XB-57 sunkiųjų, rį. Pasak Malik, toks tyrimas bū- 
sprausminių bombonešių kelią į tų priešingas vokiečių tautos su- 
Maskvą ir Leningradą, treti liūd- verenumui. Tarytum Vokietija jį 
(2iūr. 2psl. “Rusais pabėgėliais”) tebeturėtų.

a ...
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MŪSŲ SPAUDAPabaigoje metų visi laikraščiai pradeda akciją surinkti kuo daugiau šokantiems metams skaitytojų. Žadama pagerinti laikraštį,, arba duoti nuolatiniams skaitytojams kokią nors dovaną, dažniausiai kalendorių. Platintojų būriai dirba išsijuosę savųjų tarpe, ragindami vieną, ar "kitą laikraštį užsisakyti, bet reikia pripažinti, kad dar gana didelė lietuviškos visuomenės dalis liekasi kurčia ir pasyvi. Pasiaiškinimas yra trumpas — lietuviški laikraščiai neįdomūs,. ginčijasi, pešasi, daugiau nieko, o žinias galiu pasiklausyti '^er radiorJar.ų>ąsiskaityti kita kalba leidžiamuose laikraščiuose, is nemalonus ir nepateisinamas, bet kas liečia ginčus ir peštynes, atrodo, dalinai ir pagrįstas. Mūsų spaudoje didelę dalį Užima ginčai, nors jie yra grynai tik lokalinio pobūdžio ir. kitame kontinente 'gyvenančiam lietuviui visai neįdomūs. _ Kitas reikalais,-jeigu ginčai liečia visos tautos, ar valstybės reikalus, kaip •pav., p^ Lbzoraičio su VLIKu santykius ir pan. Gal būt sekančiais metais atsiras koks nors drąsus redaktorius ir pareikš, kad :jb. redaguojamas laikraštis daugiau netalpins savo skiltyse loka- Tinio ar asmeninio pobūdžio ginčų, kurie kenkia lietuviškos visuomenės konsolidacijai.Priekaištas, kad mūsų laikraščiai neįdomūs yra visai niekuo nepagrįstas. Kaikurie lietuviški laikraščiai tiek savo turiniu, tiek forma ne tik lygūs, bet gal net daugeliu atžvilgių prašoka vietinius kita kalba leidžiamus laikraščius. Čia jau tenka ne tik pasigėrėti, bet ir pasidžiaugti lietuvių spaudos darbininkų gabumais.Spaudos reikšmė visiems yra labai gerai žinoma. Lietuviai kur bebūtų, visuose pasaulio kraštuose pirmoje eilėje stengiasi išleisti savo lietuvišką laikraštį, kurio leidimas surištas su didelėmis išlaidomis h' reikalauja daug darbo. Gal būt yra vienas kitas skaitytojas, kuriam ir į galvą mintis neateina, kad kiekviena eilutė turi būti kieno nors parašyta, redaktoriaus peržiūrėta, spaustuvėje surinkta ir tik tada atspausdinta laikraštyje. Lietuviški laikraščiai, neturėdami pakankamo skaičiaus skaitytojų ar apmokamų skelbimų, negali atlyginti savo bendradarbiams. Gerai, jeigu kas nors Įpėrašo straipsnių, ar Žinių, o jeigu ne, tai visa našta gula ant redaktoriaus pečių, kuris turi būti ne vien tiktai redaktorius, bet kartu jr/bendradarbis. Todėl nenuostabu, kad lietuviškų laikraščių re- daktoriams tenka dirbti nuo ankstyvo ryto iki vėlos nakties. Tas -pats ir su bendradarbiais. Grįžę iš fabrikų po sunkaus fizinio darbo, sėdasi prie stalo, ima į pūslėtas rankas plunksną ir rašo laikraščiui straipsnius, nelaukdami jokio atlyginimo, o tik norėdami prisidėti-prie lietuviško darbo.. Laikoma, kad Kanadoje gyvena per dvidešimts tūkstančių lię- . .... > & • yisi lietuviailejoriėš, kad vietonvoje premijuotas 'posakis “Laukinis žmogus laikraščių neskaito” netinka, nes laukinis tikrai skaitytų, jeigu jis mokėtų skaityti. Lįėtuviai viši moka skaityti, tOdėl geriau tiktų posakis “Apsileidę ir nesusipratę lietuviai savų laikraščių neskaito”.; ■ Nepriklausomoje Lietuvoje bemaž kiekvienas lietuvis ūkinin- kaS buvo užsisakęs laikraštį ir jį su džiaugsmu nuo pradžios iki 'galo perskaitydavo. O ką jau kalbėti apie tuos laikus, kada už lie- tuvisko laikraščio skaitymą kišdavo į kalėjimą. Be to, tiesiog negalima įsivaizduoti to džiaugsmo, koks būtų lietuvių dabar gyvenančių Lietuvoje, jeigu jie galėtų gauti čia spausdinamus mūsų laikraščius pasiskaityti ar užsisakyti.Lietuviški laikraščiai dar yra įdomūs ir tuo, kad juose duodama gana daug žinių ir iš pavergtos tėvynės, kas kiekvienam lietuviui šiandien yra labai svarbu ir jau vien tik dėlto turėtų būti visų skaitomi. Kiekvienas Lietuvoje turi artimųjų ir negalima suprasti, kad-kas nors nesisielotų dėl jų ir nesidomėtų jų likimu. Čia gali “ būti išimtis tik parsidavėliai Maskvai. /zTenka tikėtis, kad ateinančiais metais lietuviški laikraščiai padarys dar didesnę pažangą, susilauks didesnio skaičiaus skaitytojų ir gal būt jie lankys mus ne vieną kartą per savaitę, bet dažniau.K. Truska.
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Karo pranašystės
Tragedija ir humorasKai atsidūrėme karo sujauktoje Vokietijoje, praradę kas žmogui yra Brangiausia, mus supė sunkiai permatomos miglos. Niūrioji buitis prašėsi vilčių ir vėl grąsė neaptartos tragedijos už- baigtimi. Tai reiškė pakelėje atsidūrusio žmogaus ne vien fizinį, bet psichinį palūžimą. Nūdien, kai dauguma tremtinių įrėminti materialinio gerbūvio minimume, kai duona uždirbama pamirštant savo vidinį “aš” ir grėsmingą aplinką, pasireiškia dar taip nesenai buvusios tragedijos pėdsakai — vidinis palūžimas. <.Antrajam pasauliniam karui pasibaigus pasaulyje įvyko nepaprastas pakitimas. Europos politinė birža perkelta į JAV. Jėgos balanso politika išnyko. Ko- lonijalinės imperijos suiro. Ir tame chaotiškame pasaulyje, kuriame apipuvęs liberalizmas dar siekia svajonėmis išsipirkti, telieka erdvė, kurioje susiduria beldė j inio kapitalizmo technokrati- ja su machiaveline, antikrikščio- niška mašina, kuri masę padarė apgailėtinais vergais. Tuo metu mes negalime kalbėti-apie kompromisus socialinėje, ūkio, politinėje ar ideologinėje srityse, nes abu veiksniu technika įgalina siekti pasaulį užvaldyti. Kalbėti apie kompromisus — nesusipratimas. Kompromisais išsiperkan- ti šalis, tik greičiau priartintų sau duobę. Tat rodo vakariečių nuolaidų Sovietams vaisiai ne vien Europoje, bet ir kitose dalyse pasaulio. Beprincipinis žaismas ir politikos vadovų žvirblio smegenų dinozauro galvoje net savo fronte sukūrus tokią suirutę, kuri sovietus padrąsina veržtis sukurti eilę žaizdrų, išskaidyti priešo jėgas ir jas eikvoti be pasigailėjimo.Morališkas išskydimas ypač ryškus. Nuolatinis svyravimas ir žavėjimasis savo ginklų tvirtybe, užliūliuojant laisvąjį p^aulį.: 'Vieton spartos, ’dfgąitįzacijoš to griežtos 'linijos užtinkame daug kur suirutę. Laisvojo pasaulio turtuoliams ir skurdžiams, kurie gyvena praeities atsiminimais, primintini šv. Augustino žodžiai, aptarią Romos imperijos žlugimą: “Jie nesirūpino imperijos dorovine būtimi, nes tesiekė turto ir saugumo”. Nė veltui JAV katalikų vyskupai, nesenai susirinkę Vašingtone, pratęsė šv. Au- 2.496 km. kelias iš 12 amerikiečių

audros susitelkimas įvyktų gręi-šviestų gaires ateičiai. Kas to ne-: norėtų, jei dar nepamiršo mūsų tautos nelemties? r ♦ <; •
Jos nėra naujas reikalas., Senųjų amžių, pranašai, numatymai viduramžiais, kad turi įvykti karai įvairiais motyvais, astrologiški samprotavimai, kurie ir šiandieną nepamiršti, siekia aptarti naujo karo pradžią. Buvusių pranašų ženklai, neva matematiški simboliai naudojami naujiems karams numatyti. Ne vienas toks “pranašas” drauge su įvykstančiais karais fiūmato pasaulio pabaigą. Ir gal plačiausias laukas tokiems pranašams yra nūdien, kai sukurtos nepaprastos jėgos priešui naikinti.Trečiajai grupei priklauso “savo meto ženklų” stebėtojai, kurie juos stengiasi interpretuoti plačiausia žodžio prasme. .Tačiau daugelis tų abstrakčių pranašų buvo klaidingi. Tik Jeremijui pripažintinas tikslus įvykių numatymas, kad asiriečiai ne vien parblokš Egiptą, bet ten’sunaikins valdžiusią klasę ir įgyvendins ūkišką teisingumą.Šiais laikais, kai karai tapo visuotine pabaisa, galvas laužo ne vien jiems numatyti, bet ir pašalinti. Ir šiuo metu ypač pasi- klystama milžiniškame lauke beieškant ne vien karo priežasčių, bet ir juos sukeliančių motyvų. Kaip bebūtų keista, tačiau XX a. suirutėse labai dažnai pamirštamos net tos pirmykštės taisyklės, kurios anksčiau buvo gerai įsidėmėtinos. To pamiršimo priežastimi yra, ne kas kita, kaip visuotinis gyvenimiškojo vyksmo šudaiktinimas ir žodinė dialektiką. ‘ii-Karą lemia eilė veiksnių: asmeninis nusiteikimas, fizinės,

GEDIMINAS 'GALVA. h visuomet gali būti tiksli.Kitas jo būdas, gal kiek tikslesnis už pirmąjį, stebėti politinę pasaulinę raidą ir įvertinti jos sudėtines dalis.Trečias būdas daryti istorinės raidos analizę, kuri būtų siejama su dabartimi, šis jo metodas ypač pavojingas, nes toje pat žemėje atsiranda nauji veiksniai, kurie pasirenka visai skirtingus kelius.Karui numatyti jis naudoja šiuos metodus: viešosios nuomonės svyravimą, kaikurių indeksų ekstrapoliarizmą, politinių krizių periodiškumą ir atskirų valstybių, kurios gali būti karo priežastimi, santykius. Šie jo metodai apytiksliai įrodė beartėjantį antrą pasaulinį karą, nenurodant jo pradžios.Po Pirmojo Pasaulinio karo apsčiai autorių įrodinėjo, kad įvyks Antras Pasaulinis karas. 1920 m. gen. Tasker H. Bliss įrodinėjo pasaulį neturint priemo-

nių naujam karui sustabdyt numatymas naudojamų gi gana tikslus, išskyrus nuodi dujas.Salė Will Irwin (1921),-.pranašauja gen. Foch (1 “Weekly Dispatch” paskėH se straipsniuose, kad karas sidės po 15-20 m. Tai tik 1 metų paklaida. Dalyvauja kare valstybių jo sąrašas tikslus.Hitleriui atėjus valdžion, geliui publicistų buvo aišku, Europa ir kiti žemynai yra karėse naujos katastrofos.Tokio rytdienos aiškumo i dienykštis laisvasis pasaulis neturi, nes voratinkliais stej si apdangstyti sukiužusį h rutulį, kad neparodžius žmo tikslaus vaizdo. Kai Maskvi daro — suprantama, tačiau nai neaprėpiami tikslai vak; čių, kurie ir nūdien skęsta p tarybėse.
KANADOS ŽINIOSPaštas priims darbininkųDarbo ministerija paskelbė, kad šiais metais prieškalėdiniam laikotarpiui paštai priims laikinų darbininkų. Darbininkus įgalioti priimti paštų viršininkai bei agentūrų vedėjai. Priimama bus 5-14 dienų. Pirmoji grupė bus priimama apie gruodžio 15 d. Už darbą bus mokama po 85 centus valandai. Ar bus reikalaujama pilietybės, nesakoma. Matyt, nebus to bojama, nes šį pranešimą imigracijos ministerija perdavė paskelbti ir neokanadiečių laikraščiams. Sakoma tik, kad darbininkai bus parenkami iš išlaikiusių egzaminus, jau turinčių patyrimo pašto darbe ir iš registruotų darbo įstaigose.Pernai visoje Kanadoje tokių papildomų pašto darbininkų buvo priimta per 20.000. Manoma, kad apie tiek pat bus priimta ir šiom Kalėdom.

gustino mintį: “O kiekvienas iš mūsų tesiekia įgyti daugiau turto, kad, silpnesnį pajungus, galėtume į šalis jį žarstyti. Įstatymai tesaugo turtinguosius, kurie tegali ūžauti”. Visa tai sako, kad laisvės medžio šaknys yra papuvę. Todėl reikia nuogąstauti dėl jo pervertinto stiprumo besiartinančios audros išvakarėse.Šiuo metu mūsų humoristai suranda progos Įpinti minėtą prognozę savo kūriniuose. , Jų plunksnos norėtų, kad nūdienės
LIETUVOS GYVENIMAS ČEKISTO RANKOSEJaunas, 16 metų, Giunteris iš Lenkijai priskirtos Rytprūsių srities 1946 m. atsidūrė bolševikų okupuotoje Lietuvoje. Jam pavyko įsitaisyti Radviliškio apylinkėje pas ūkininką. Tačiau 3Ė948 m. tas ūkis buvo įjungtas į kolchozą, pačiam ūkininkui pa-

buvimo metus netekę girdėti, kad ištremtieji atsilieptų laiškais arba būtų atgal sugrįžę.Partizanų pasireiškimas nuo 1948 m. yra sumažėjęs, bet jie ; nėra išnykę. Nelabai toli nuo jo
‘Čląrbininku “Raudonosios Pašvaistės” kolchoze, kuriame dirbo? iki 1951 m. vasaros, kada tfraugė su kitais vokiečiais buvo grąžintas į Vokietiją. Jam pasi- sękė įtikinti rusus, kad yra ki- lęs nuo Hamburgo ir todėl galėjo patekti į V. Vokietiją. 5 su Virštim metų praleidęs okupuotoje Lietuvoje, Giunteris pateikė Vokiečių spaudai įdomių apie Lietuvą žinių.Gyvenimas kolchozuose yra heįsivhizduojamai skurdus tiek žmonėms, tiek gyvuliams. Pa-Lietuvos kolchozožmonių maistas yra kopūstų sriu- j>a, kurioje retkarčiais įmaišoma Šiek tiek bulvių. Mėsos kolchozo žmonės niekad nemato. Sekma- ir kitų švenčių nėra, ima tik bolševikinės re-

liama vėliava, bū- susirinkimai su labai ilgomis ’"‘atariu kalbomis, žiemą kol-

ją. Rankiniu pjūklu pjaunant dienos norma yra 28 kūb. metrai.Kolchozų gyvuliai taip pat labai prastai šeriami. Dažnai gyvulių pašarui naudojami seni šiaudiniai stogai, nors netoliese lankose stovi nesuimtas supuvęs šienas. Nuo tokio pašaro gyw- darbovietės 1949 m. partizanai liai suliesėja, nusilpsta ir juos likvidavo malūno valdytoją Ra- Spninka epidemijos. Neretas at- dušauską, pagarsėjusį kaip aršų sitikimas, kai iškrinta visi kolchozo arkliai ir karvės.Kai ūkininkai suvaromi į kolchozą, tai ir jų ūkių gyvas ir negyvas inventorius taip pat atitenka kolchozui. Bet kolchozui valdžia dar “dovanoja” kokį traktorių. Vėliau už tą “dovaną” atskaitp iš kolchozo derliaus. Delsius kolchozuose yra baisiai kritęs. Kaikurie kolchozai iš 1 ha ploto tegauna 1 centnėrį derliaus. Paprastai pati prasčiausia derliaus rūšis skiriama kolchozo žmonėms už darbą • atlyginti. Kiekviename kolchoze yra valdžios šnipų, kurie seka, ką kas kalba ir pranešinėja NKVD. Daugiausia tokiais yra visokį brigadininkai.Paskutinės masinės deportacijos Lietuvėje būvo vykdomos 1950 m. rudenį. Giunteris nekartą matė deportuojamus žmones

bolševiką, kuris ir kolchozo žmonių pristatytus malti grūdus dažnai pasisavindavo. Partizanai “rekvizavę” malūne buvusius grūdus ir miltus, išdalino neturintiems ko valgyt žmonėms, o žiaurųjį malūno valdytoją nubaudė augšeiaušia bausme. 1951 in. Radviliškio milicija mėgino išvalyti nuo partizanų apylinkės miškus, bet patyrė didelių nuostolių ir tikslo nepasiekė. Pats Giunteris 1950 m. vasarą netoli Kėuno kartą buvo partizanų sulaikytos. Tik paaiškėjus, kad jis vokietis, buvęs paleistas. 1951 m. vasario 16 d. Lietuvos šventes proga netoli jo darbovietės buvo iškelto Lietuvos vėliava. Buvo įtartos vienas kolchozo darbininkas, dėl to žiauriai kankintos ir Sušaudytas.Apskritai žmonės Lietuvoje yra tylūs ir savo nusistatymo ne-kius 20 žmonių h* ginkluotos sargybos. Deportuojamieji visada bfidavo didžiai nusiminę. Tarp jų būdavo vaikų, moterų, senių. Jam per tuos penkeris Lietuvoje
ma, kad juodos duonos bulkutė

ūkiškos, socialinės sąlygos. Tuos veiksnius paliečiant, mes susiduriame su atskirų politinių veiksnių valingumu gyventi ir kovoti už savo meto idealų įgyvendinimą. Ne tai svarbu, kad tais idealais višai kitą tikrovę nuspalvina. Tragedijos esmę sudaro netikėjimas jokiais idealais, nes tenkinamasi biologiška buitimi. Tas asmens sudaiktinimas, žmogaus nusivylimas masės buitimi, praradimas tikėjimo į visa, kas nesiejama su jo biologiška egzistencija, verčia jį eiti mažiausia pasipriešinimo linkme. Toji link? mė težada tik pralaimėjimą, kai to žmogaus buitimi viskas pasibaigia.Nūdienis visuomeninis gyvenimas yra nepaprastai sudėtingas Dažnai ateina į valdžią nė ryžto vyrai ,bet demagogai. Tat galima sakytį ypač apie didelius kraštus, kuriuose apstu tautybių, interesų, o ypač nematomų versmių, kurios rikiuoja viešąjį gyvenimą prisitaikant prie masės. Visuomeniniame rezginyje daugelis veiksnjų vienas kito priklauso. Tačiau to neužtenka žinoti, nes reikia apspręsti, kuris veiksnys yra rikiuojantis. Toks apsprendimas gali būti dažnai klaidingas, nes jį darant galvojama tik apie tikruosius veiksnius iš akių išleidžiant priešo turimus argumentus. Šios sąlygos senovės ir dabarties pranašus dažnokai vertė prasilenkti su tikrovės įvykiais, o ypač siekiant būti datose tiksliais.Modernioji pranašystėBritas prof. Quincy Wright pirmasis bandė sisteminti sąlygas, kurios leidžia aptarti ateities kąrą. Pirmiausia jis pasirenka patį lengviausią kelią: aptarti politinių jėgų draugiškumą. Wright pagrįstai nurodė, kad toji aptartis yra sudėtinga ir ne-
RUSAIS PABĖGĖLIAIS APSIVYLĖJįį iOįpsh) ,. tų-1 nai nusprendžia, jog nedaug betrūksta, kad ir greitai apsvarstyti ėjimai sunkiai bepajėgtų apsaugoti nuo karo. “NYT” Vašingtono korespondentas James Reston parašė: “Įvykiai, bet ne politikai, pradeda nuspręsti dalykų eigą”O kai dėl tu milžinu bombonešių, tai įdomu, jog trumpiausias oro bazių Anglijoje į Maskvą eitų ne kitaip, kaip virš Telšių ir Rokiškio!.• LAIC praėjusią .savaitę vėl iškėlė lietuvių vardą didžiojon Niujorko spaudon. Lapkričio 24 d. daugiau kaip 12 milijonų amerikiečių vardu, lenkų, čekų, lietuvių, vengrų ir kitų mažumų į klysta — tai jau šnipų akcija. Jei vadai pasiuntė Achesonui Pary- naujuoju pasiuntiniu skiriamas žiuje telegramą, reikalaudami tuoj pat į JT plenumo darbotvarkę įtraukti sovietų genocido sulaikymo klausimą.• “Didžiosios Rusijos” gerbėjo George Kennan numatomas paskyrimas Maskvon sukėlė ir lietuvių diplomatiniųp^ę bei politiniuose sluogsriiuo0 {šiokio tokio susirūpinimo. Jėi^kiii mano, jog tai bandymas ieškoti taikingo, nors be nuolaidų, susitarimo, spėjama, jog jo kandidatūra, nežiūrint jo savotiškų idėjų Rusijos mažumų atžvilgiu, iškilo dar ir todėl, kad jis moka rusų kalbą ir dėl nepaprasto .trilkumo gerai parengtų diplomatų. Dar šiais metais Mr. Kennan tūlame užsienių politikos žurnale išspaus- ! dino pagarsėjusį straipsnį “Amerika ir Rusijos užsienių politika”, kuriame pasisakė prieš Rusijos skaldymą ir pavergtųjų mažų tautų aspiracijas. Rytų Europos Tautų egzilinfai politikai, jų tarpe ir V. Sidzikauskas, kvietė Mr. j Kennan šiuo klausimu padiskutuoti, bet jis nesutikęs. Sakoma, jog jis yra buvęs Amerikos pasiuntinybėje ir Kaune, bet lietuviai veteranai diplomatai jo neprisimena. ”‘• George Kennan bene buvo vienas iš Laisvosios Rusijos Fondo Niujorke organizatorių, kuriam pinigus teikė Fordo koncernas. Politiniai pabėgėliai šį fondą pasitiko su didžiausiui įtarimu ir nepasitikėjimu. Mat, į tokio pavadinimo fondą buvo kviečiamos įsijungti ir rusų pavergtos tautos. Gruodžio 1 d. buvo paskelbta, jog Laisvosios Rusijos Fondas

nišų demokratams, .‘fMatįuškds Rušijok*' im^riaiižino šalininkams. Sovietų propaganda šį po- ja ne komunistus, žmonijos prie- no Kehnan “didžiosios Rtisijos” pamėgimo biznelį paėmė ant liežuvio, ir neliko nieko daugiau kaip fondelį perkrikštyti — Rytų Europos Fondas, Akcinė Benro- vė. Jie tikisi galėsią naujuoju vardu veikti pozityviau tikrai supratę Rusijos pavergtųjų tautų' munistėlių sąrašus, kad jie būtų dangaus keršto šaukiančias pfob-: iššaudyti. Mat, bus daugiau pro- 
1 ~ — a. m. a. o«lemas.• Ruselius taip išgąsdino amerikiečių pasiryžimas numesti pabėgėliams ir jų partizanams 100 mbilijonų dolerių, jog jie per savo. radiją ir spaudą nieko daugiau nepajėgia matyti ar suprasti, kaip tik tai. Jei lėktuvas pa-
rusų tautos draugas, sovietai įsitikinę, kad jis skiriamas vadovauti tai pagalbai. Diplomatiniai atstovai Maskvoje spėlioja, jog jis galįs būti paskelbtas sovietų 1 kaip personna non grata ir Tru- manui teks su didžiausiu vargu ieškoti kito diplomato, kuris sugebėtu vadovauti daug diplomatinio takto ir politinio gudrumo reikalaujančiam postui.• Sąjungininkų karininkai atydžiai seka vokiečių pabėgėlių veiklą, ypač jų ryšius su dešiniųjų pakraipų kitą tautų pabėgėlių grupėmis ir sudarinėjamas sutartis, kaip jie grįšią į “savo namus” sovietus sunaikinus... Amerikiečių žvalgybos agentai, ištyrinėję kitų tautų pabėgėlių praeitį, įsitikinę, jog šie vadinami susitarimai tarp išvarytųjų vokiečių ir kitų tautų pabėgėlių, grupių nebus daugumos pripažįstami.• Kaikurie Perono politikos aspektai primena “žaidimą su ugnimi”. Neapsikęsdamas, jog amerikiečiai kritikuoja jo diktatūrinį valdymo būdą, jis neva flirtuoja su komunistais, kurie sugeba padėtį išnaudoti savo nau- lai. Buenos Aires pabėgėliai suorganizavo antikomunistinį bloką. Iš lietuvių jame buvo gen. Daukantas su kitais 12 tautų atstovais. Buvo nutarta kuria tai proga pravesti antikomunistinę demonstraciją. Bet, prez. Peronas, atsiklausęs bolševikų atstovybės nuomonės, demonstraciją uždraudė, o ukrainiečio prof. Onatskio bute susirinkę 23 organizatoriai buvo pareikalauti pasiaiškinti policijoje. Jų tarpe
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rektoriui. $275.000 buvo išdalyto Onatskis, lenkų Eustochiewicz ir

gudų 
skandaušus, bet antikomunistus pabėgėlius. Pabalti jos atstovybės Argentinoje uždarytos. Peronas draugauja su rusais, kad bent paerzintų amerikiečius. Tuo pačiu metu pats bolševikų ambasadorius pateikia Peronui eilinių ko-
letariato kankinių, o Kremliui tai vis į sveikatą...• Kai rusai JT pKiume šoko pasaulyje protestuoti prieš ame-' rikiėčių paskirtą $100.000.000 pagalbą rezistenciniams sąjūdžiams, amerikiečiai pareiškė nemaną vetuoti sovietų pasirįžto įnešti protesto ir jei jie “taip nori”, sutinką pravesti atitinkamus tyrinėjimus, katras gi daugiau yra šioje srityje nuveikęs. Amerikiečiai-praėjusiais metais labai rūpestingai šiai galimybei pasirengė pravesdami 11 komunistų šnipų bylą, prieš visą pasaulį įrodydami komunistų partijos veiklos JAV-bėse tikrąjį tikslą — nuversti JAV vyriausybę. Tačiau po kelių dienų amerikiečiai, matyt, gavę naujas direktyvas, pareiškė, kad jie šiuo reikalu su sovietais ginčytis nenorį ir stengsis visais būdais jų išvengti, bijodami dar labiau įtempti pasaulinės įtampos gijas. Nors tai gali būti pateisinama karinio nepasiruošimo argumentu, bet yra ir tokių, kurie mano, jog tai vaisius britiškojo su sovietais taikos visais būdais kvapelio.• Brooklyn© Lituanistikos Instituto vedėjo pareigas, pasitraukus A. Bendoriui, perėmė Dr. VI. Viliamas.

Jauni daugiau mokėsNelaimingų atsitikimų št i tika rodo, kad auto nelaimių < giausia būną vairuojant ja mūi. Dėl to tai drąudimo ben vės hutarė jaunų vairuotoji iki 25 m. — draudimo mokė] ratas padidinti vidutiniškai 
c/c. Toronto — Oakville — Ha ton rajone pakeliama 10%, < kiam Windsoro rajone, kur t< nelaimių daugiausia buvo — 27%. Numatyta ir daugiau pa timų draudimo nuostatuose mokesčiuose, ypač palėngyii mokesčius tų, kurie autome vartoja savo verslo reikalams pramogai.

Pagalba Italijai 'Nuo didžiojo Po upės potvj nukęntėjusiems • sušelpti K; dos Raudonasis Kryžius pasį už $15.000 maisto, vaistų, ant džių ir vilnonių apatinių balti Visa tai pergabenti apsiėmė -riaūsybė ir pasiuntė Italijor Šiaurės žvaigždės lėktuvus, šauktus iš tarnybos oro tilte į
Triukšmas ‘dėl kalinio• Pripažintas atsakingų dėl kanadiečių nužudymo karo tu, gen. Meyer buvo nutei mirti, o malonės aktu bausmė vo pakeista kalėjimu iki gj galvos. Prieš keletą savaičr Kanados kalėjimo jis buvo- keltas į Britų karišką kalėj Vokietijoje. Jau tada spaū buvo reiškiama nepasitenkir ir aiškinama, kad tai -pir žingsnis į jo visišką paleid: Vos spėjo tai aprimti, praeiti vaitę kilo naujas triukšmas. J vienas žurnalistas panoro" ap kyti Mėyerio žmoną su 6 vai ir buvo labai nustebintas, kai te rado bežaidžiantį su vai patį kalinį. Esą jis gavęs iš Įėjimo 3 dienas atostogų šė: aplankyti. Spauda pakėlė tri mą ;kad jį ne tik norima pale bet net norima panaudoti ve čių kariuomenei organiži Spaudoje dėl to jau daug pi šyta, Kanados vyriausybei kišama, kad ji nežino, kas dė su jos kaliniu, bet aiškaus cialaus atsakymo į visus kk mus taip ir nepaskelbta.— Otava. — Kanados pri venimo indeksas per spalio r pakilo 0,8 punkto ir yra 1

— Windsor. — Gruodžio popiet Fordo įmonėse prasi visuotinis StfeikaS.
— Otava. — Ontario prėi ras ir Kanados premjeras pa: šė atitinkamą sutartį vad. . kelio bei elektros jėgainių "kalu.— Otava. — Kanados nuc liai Korėjoje pakilo iki 573 — muštų 117, sužeistų z401, sus dusių 50 ir dingusių 5.

“Žiburių” Spaudos Bendrovės SėrininkaiBendrovės Valdyba Šiuo praneša, kad 1952 metų sausio mė 5 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. “Tėviškės Žiburių” redakcijos pato pose, 941 Dundas St W., Toronto, Ont, šaukiamas visdotih metinis Bendrovės Šėrininkų Susirinkimas šia dienotvark1. Susirinkimo atidarymas,2. Prezidijumo rinkimas,3. Valdybos4. Revizijos5. Pelno pas6. 1952 metų sąmatos svarstymas ir priėmimas, 7/Valdybos rinkimas,8. Revizijos komisijos rinkimai,9. Klausimai ir sumanymai,10. Susirinkimą uždarymas.Kvorumui laiku nesusirinkus, po valandos šaukiamas kitas s, slrinkimas, kuris bus teisėtas, nežiūrint atsilankiusių Skaičiau šėrininkai iš kitų vietovių taip pat kviečiami šiame svarbiau susirinkime dalyvauti. Tačiau, jei toks dalyvavimas neįmain mas, būtinai prašome raštu įgalioti Jus atstovauti kurį Ui šėrininką. Bendrovės VaWyb

lithas — apyskaito, jos aktas,
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AUGŠTAS KRAUJO SPAUDIMASi

(HYPERTENSION)

Augštas kraujo spaudimas yra Šimą, inkstų nepakankamumą. 
;an dažna chroninė progresyvinė j Padidėjęs kraujo spaudimas 
iga. Yra daloma į dvi pagrindi- (arba hypertension) yra neišgy- 
les formas: pirminę arba esenci- doma liga (išskiriant retus atši
lę ir antrinę. tikimus) lygiai taip, kąip cuk-

Pirminės -hypertensijos prie- ■ raus liga (arba diabetas) blogy- 
astys nėra žinomos. Antrinė hy-1 binė anemija (arba pernicious 
įertensija dažnai yra sukeliama'anemia). Tačiau mes gerai žino- 
nkstų ligos, l^aikurių įgimtų šir- 
lies defektų, kraujo indų ano- 
nalijų, kaikurių vidujinės sekre* 
ijos liaukų patologijos.

95% hypertensijos priklauso 
>rie pirminės ir tik 5% prie ant
inės.

Gan dažnai pacijentas klausia 
ydytojo: Koks yra mano krau- 
o spaudimas? Išgąsdintas 3-jų 
kaičių skaitlinės — lydimas ne- 
nigo naktų — pacijentas aplanko 
dsą eilę gydytojų, kol pagaliau 
įtranda “stebuklingąjį”. Nervų 
tempimas krinta, puikiai išmie
gotos naktys, gera savijauta — 
jet 10-15 metų toks pacijentas 
aučiasi gerai.

Kodėl?
Kaip žinome, kraujo spaudi- 

nas gali būti visą laiką pakilęs 
irba nuolat svyruojantis. Po 
niego, poilsio normos ribose, po 
jusijaudinimo, nuovargio, paky- 
a. Pastoviai pakilusi arba blogy- 
)inė forma dažniau pasitaiko pas 
lyrus — tuo tarpu svyruojanti 
irba gerybinė forma dažniau pas 
noteris.

— Norėjau ' apsidrausti savo 
gyvybę. Deja — draudimo įstai
ga atsisakė — nes daktaras rado 
padidėjusį kraujo spaudimą, — 
pasakoja man savo bėdas prieš 
meletą dienų mano geras pažįs
tamas. '

Visai paprastas reikalas: drau- 
iimo įstaiga yra biznio įmonė, 
lai svarbu kuo didesnės pajamos 
— t.y. suinteresuota, kad ap
draustieji kuo ilgiausiai gyven
tų. Jau vien tik keli svarai virš 
normos juos gąsdina, kaip kadai
se Lietuvoj garsiuosius bekonų 
rūšiuotojus.

Gi padidėjęs kraujo spaudimas 
szeda' į širdies ydą, širdies bei 
smegenų kraujagyslių užsikim-

tikimus) lygiai taip, kąip cuk

me, kad diabetas su insulinu, 
pernicious anemia su kepenų 
preparatais yra puikiai kontro
liuojami. Taip ilgai ir padidėjęs 
kraujo spaudimas .atatinkamais 
vaistais gali būti kontroliuoja
mas ir pącieto gyvenimas gali 
tapti ilgas, patogus ir produkty
vus. Pacijentas turįs padidėjusį 
kraujo -spaudimą turi išmokti il
sėtis, gyventi ramiai, vengti vi
so, kas jaudina, rūpesčių.

Jei kokia problema guli kaip 
akmuo ant širdies elkis pagal se
kantį patarimą:

Svetimais reikalais nesuk sau 
bereikalingai galvos. Jei tai. yra 
tavoji “bėda” — nuspręsk ar tai 
turi būti išspręsta už metų, mė
nesių ar tuoj.

Jei už metų, mėnesių — pa
miršk; o jei tai turi būti atlikta 
tuoj — neatidėliok rytojui — im
kis darbo tuoj pat ir atlik.

Svoris turi būti sumažintas. 
Perdidelis riebalų bagažas nėra 
sveika, net ir neestetiška, o pa
galiau Kanadoje tas neturi prak
tiškos reikšmės.

Įvairios dietos yra siūlomos, 
kaip tai ryžių, be druskos, vaisių. 
Bet dėl to yra įvairių nuomonių. 
Aišku, per didelis kiekis mėsos 
gali būti žalingas dėl stimuliuo
jančio specifinio dinaminio vei
kimo. Mėsa neturi būti visiškai 
išjungta iš dietos, kadangi orga
nizmas stokos pagrindinių ami
no rūgščių.

Persivalgymas ne tik nuodė
mė, bet ir kenksmingas.

Kiek naujesnis gydymo būdas 
yra sympathectomia — t.y. per- 
kirtimas simpatinių nervų šakų. 
Yra visa eilė vaistų — kurie gan 
sėkmingai gali būti panaudoja
mi šios ligos atveju.

Dr. med. A. Pacevičius.

SOVIETINIAI DIPLOMATAI
Daugumas dabartinių priešaki

nių Sovietų diplomatų iškilo Mo
lotovo. ministeriavimo metu, po 
to, kai 1939 m. jis pakeitė vaka
rietiškos orientacijos Litvinovą. 
Per keletą metų buvo pakeisti ir 
visi svarbesnius postus laiką dip
lomatai. Atėjęs Molotovo vieton, 
Višinskis naujo nieko neatnešė ir 
dirba su tuo pačiu aparatu.

Betgi nuomonė, kad dabarti
niai sovietiniai diplomatai yra 
buvę kolchozininkai ar fabrikii 
darbininkai, yra klaidinga. Jie 
yra gerai paruošti, sovietiškus 
aukštuosius mokslus baigę as
menys, ir anksčiau turėję atsa
kingus postus. Sovietų Rusijoje 
veikia net trys aukštosios mo
kyklos specialiai diplomatams 
ruošti, kuriose kandidatai paruo
šiami ne tik gerais bolševikais, 
bet taip pat įskiepijama jiems 
senosios Rusijos politikos pagrin
diniai uždaviniai ir idėjos,. ne
išskiriant nei panslavizmo, ku
riam betgi suteikiama nauja 
forma.

Sovietų užsienių r. ministerija 
išlaiko, kaip minėta, tris aukštą
sias mokyklas: Aukštąją diplo
matų mokyklą, Diplomatinės bei 
konsularinės tarnybos institutą 
ir Tarptautinių santykių institu
tą. Šių mokyklų profesorių tar
pe randame eilę anksčiau buvu
sių žymiųjų diplomatų, jau prak
tiškai įrodžiusių savo sovietinį 
stropumą. Toks yra, pav., buvęs 
karo meto atstovas Londone 
Maiskis, atšauktas greičiausiai 
kaip šalininkas gerų Sovietų san
tykių su D. Britanija; ten profe
soriauja buvęą sovietų atstovas 
Haagos tarptautiniame tribuno
le Krylovas, žinovas diplomati
nio protokolo ir tarptaut teisės.

Iš .visų dabartinių diplomatų 
išsiskiria tik atstovas Londone 
Zarubin. Jis savo karjerą pra
dėjo pasiuntinuku, 6 metus tar
navo kariuomenėje, studijavo 
amatus ir pasidarė technikos 
akademijos Maskvoje direktorių, 
organizavo lengvosios pramonės 
ministerijos mokslo įstaigas, o 
karui kylant buvo meninis pata
rėjas Sovietų delegacijoje Niu
jorko pasaulinei parodai ruošti.

Gromyko, dabartinis užsienių 
r. viceministeris, eilę metų bu
vęs Sovietų delegacijos JTO pir
mininkas, yra auklėtinis Žemės 
ūkio instituto Minske, buvęs 
Maskvos Lenino vardo ūkinio in-

stituto docentas, prieš pereida
mas į diplomatinę tarnybą reda
gavęs prof. Varga vadovaujamo
jo Mokslų Akademijos ūkio sky
riaus žurnalą.

Malik, Gromyko įpėdinis JTO, 
kuriam priskiriama Berlyno 
blokados pašalinimo ir Korėjos 
derybų mintis, studij avo politinę 
ekonomiją Charkove, o paskum 
dirbo Ukrainoje.

Buvęs atstovas Londone, dabar 
viceministeris Gusevas, baigęs 
mokslus, buvo Leningrado srities 
ūkinis planuotojas. Atstovai 
Briusely, .Helsinky ir Ankaroje

Pavlov, Lebedev ir Lavrent- 
jev — yra buvę profesoriai, į dip
lomatinę tarnybą perėję karo 
metu. Pasiuntinys JAV Paniuš- 
kin yra auklėtinis garsiosios 
Frunzės karo akademijos ir lai
komas Tolim. Rytų specialistu.

Žinias apie Sovietų d’iplomatus 
galima rasti jų leidžiamam “Dip
lomatiniam Žodyne”—tame jun
giny senųjų rusiškų tradicijų ir 
bolševizmo. Būdinga, kad ir tas 
žodynas greit “sensta”. Prieš 3 
m. pasirodęs jo I tomas jau išim
tas iš apyvartos, nes buvo paruoš
tas dar prieš Tito “maištą”. Ju
goslavų užsienių r. min. Karde- 
lij jame dar taikos kovotoju te
bevadinamas.

Išėjęs to žodyno II tomas taip 
pat vargu ar ilgai išliks. Jugosla
vijos reikalas jame jau sovietiš
kai įvertintas, bet dar neišryškin
ta, kad Cekoslovakų užsienių r. 
min. Clementis buvęs išdavikas 
ir vakariečių sąmokslininkas 
prieš taiką, kad buvęs JAV vi
ceprezidentas Wallace atsimetė 
nuo misijos piršti pasauliui ka
pitalizmo ir bolševizmo sugyve
nimo viziją. Diplomatams šie 
“atradimai” beabejo išdėstomi 
aplinkraščiais, bet žodynas nau
dojamas ne vien diplomatų. Nau
dojamas, pav., studentų, tad jo 
nauja laida, greičiausiai, yra ruo
šiama.

— Halifax. — Vietos univ. stu
dentai 495 prieš 166 pasisakė už 
pakvietimą 15 rusų studentų»ap- 
lankyti Kanados universitetus. 
Juos globos Kanados Stud. Fede
racija. Šią mintį parėmė veik visi 
universitetai, išskyrus Saskat
chewan©.

— Otava. — Premjeras St 
Laurent gruodžio-5 d. atšventė 10 
metų savo veiklos vyriausybėje.

Kalėdoms artėjant
Metai praslenka tarytum srau

nioj upėj vanduo, tarytum šeše

Žmogus, stabterėjęs minutę gy
venimo kelyje ir susimąstęs, net 
nustembi—štai dar vienas žings
nis artyn į amžinastį...

Atrodo taip neseniai dar džiau
gėmės 1951 metų pavasariu, va
sara, pagaliau, gėrėjomės ir ru
dens pageltusiais lapais, o žiū
rėk, — jau žiema, ir vėl nebetoli 
Kalėdos.

Kalėdos mūsų Tėvynėje būda
vo nepaprasta dvasinė šventė. 
Tenai begyvenant, atrodo, daug 
reikšmingesni mums būdavo ir 
dangaus angelų giesmės žodžiai: 
“Garbė Dievui aukštybėse, o že
mėje ramybė geros valios žmo
nėms”.

Deja, šiuose kraštuose, aplin
kumos ir laiko dvasios diktuoja
mi, esame verčiami netaip nuo
širdžiai pajusti Kalėdų mistinę 
dvasią. Tą mistiką čia nustelbia 
puošniai įrengtos krautuvių vit
rinos, rėkiančiai viliojantieji 
skelbimai, piršdami žmogui įvai-

rias prekes: “Pirk, tik pirk, — 
tai geriausia ir gražiausia Kalė
dų dovana”...

Prieškalėdiniam laikotarpy 
šiuose kraštuose žmonės “galvas 
pameta”, besirūpindami ką nu
pirkti ir kokiomis dovanomis ap
dovanoti savo draugus, pažįsta
mus, gimines...

Žinoma, netenka ir stebėtis, 
kad taip y r-a. Juk likimas mums 
lėmė gyventi tokiuose kraštuose, 
kur kultūrinės ir dvasinės ver
tybės yra nustelbtos civilizaci
nių laimėjimų ir medžiaginio 
troškulio. Todėl žmonės ir per
ka kalėdines dovanas tokias, ku
rių turinį sudaro “praktiški daik
tai”: baltiniai, kaklaraiščiai, 
puošnūs laikrodžiai ar kitoki da
lykai. Vaikams priperkama dau
gybė žaislų, kurie, deja, dažnai 
pasitaiko vienodi ir po Kalėdų 
jais užverčiami “garbičiai”. Gi 
pašto’dėžutės — su kaupu perpil- 
domos kalėdiniais sveikinimais. 
Sveikinami žmonės toliau gyve
nantieji, sveikinami ir to palies 
miesto pažįstamu

Vargdieniu Seselės Toronte
Šventos atminties arkivysku

pas Jurgis Matulevičius įsteigė 
1918 m. Marijampolėje Nekalto 
Prasidėjimo Švč. Mergelės Mari
jos kongregaciją, vadinamas 
Vargdienių Seseles. Jų tikslas ir 
programa: malda ir švietimas 
bei auklėjimas, atgaila ir gailes
tingumo bei artimo meilės dar
bai. “Rikiuokitės ir pasišvęskite”, 
— buvo joms, steigėjo patikėta 
misija.

Bolševikų invazijos išvakarėse 
200 vargdienių seselių dirbo Lie
tuvos mokyklose, vaikų darže
liuose, našlaičių ir senelių prie
glaudose, spaustuvėse, knygy
nuose. Marijampolėje jos turėjo 
savą knygų leidyklą “Šešupę”. 
Priešo okupacija jų gražų darbą 
išardė ir tik devynios seselės iš
sigelbėjo Vakarų Europoje.

Aštuoniom iš jų 1948 m. atvyko 
į Torontą. ’ ' *

Jau 1936 m. penkios seselės 
įsikūrė JAV. Grėitai jų^skaičius^ 
ten pasiekė 50. Jų pagalba dabar 
susiorganizavo torontiškės, kada 
jų vyresniąja atvyko Sesuo Apo
linara. Jo Em. Kardinolas Mc 
Guigan, Toronto Arkivyskupas, 
lietuvaitėms seselėms pavedė 
vaikų lopšelį, 9 Wellesley Place. 
Tai buvo jaunutė įstaiga bena
mių ir į sunkias gyvenimo sąly
gas patekusių gimdytojų kūdi
kiams auginti.

Lietuvaitėms seselėms prade
dant šį darbą prieš 3^ metų, 
lopšelyje buvo 24 kūdikiai, dabar 
jų yra 85. Šalia seselių toje įstai
goje nuolatos dirba 25 lietuvės 
moterys ir mergaitės. Jos čia ra
do palankias darbo sąlygas, o se
selės susilaukė pareigingų ir su
manių pagalbininkių. Darnus 
lopšelio vadovybės ir personąlo 
darbas lopšelį padarė viena kul
tūringiausių Toronto miesto lab
darybės įstaigų. Kada po 3 darbo 
metų, praeitą pavasarį, Jo Em. 
Kardinolas McGuigan lankė lop-

šelį, savo kalboje pareiškė: “Pa
vesdamas lietuvaitėms seselėms 
šią įstaigą, linkėjau joms gero 
pasisekimo, -dabar galiu pasi
džiaugti, kad mano linkėjimas 
jau yrą išsipildęs. Džiaugiuosi, 
kad tai jums' pasisekė, nors ir 
svetimose, jums naujose sąly
gose”. O praeitą savaitę Toronto 
Archidiocesan Council of the 
Catholic Women’s League of 
Canada lietuvaites seseles pa
kvietė būti tos organizacijos gar
bės narėmis.

Nors šis vaikų lopšelis yra ka- 
nadietiška įstaiga, ji taip pat pa
deda ir lietuviams. Per lietuvai
čių veikimo laiką jame yra gavę 
prieglaudą apie 20 lietuvių kūdi
kių. Iš kitos pusės vietos lietu
viai, įvertindami seselių veiklą, 
yra suteikę joms pagalbos pavie
niai ir per organizacijas.

Pažymėtina, kad šios įstaigos 
seselės ryšium su savo darbu To
ronto mieste, ^ralBusilaukusios 
ir savo behdruomėtiės narių pa
daugėjimo. Keletas lietuvaičių 
per jų tarpininkavimą pasirinko 
vienuolinį pašaukimą ir išvyko į 
noviciatą, Putnam, Conn.

> Praeitą šeštadienį seselės šven
tė savo metinę šventę, Nekalto 
Prasidėjimo Švč. Mergelės Mari
jos. Tą dieną, kaip ir visuomet,, 
per iškilmingas šv. mišias jų kop
lyčioje aidėjo lietuviškos gies
mės. Prieš šventę seselės kartu 
su dirbančiom lietuvaitėm turė
jo Noveną į Nekaltą Prasidėjimą 
už geradarius ir kitomis intenci
jomis, kaip: už kenčiančią Lietu
vą ir persekiojamus lietuvius, už 
tėvynės gynėjus ir jos laisvės at
gavimą, bei kitomis.

Sekantį sekmadienį, gruodžio 
16 d., 2-5 vai. pp., lietuvių atsi
lankymas seselių vedamoje įstai
goje, kaip jos kviečia šio laikraš
čio aštuntame puslapyje, suteiks 
seselėms džiaugsmo.

Kun. J. Razutis.

O vis dėlto mes, lietuviai, pa
raidžiui neturėtume savintis šių 
kraštų papročių. Mums daugiau 
reikėtų prisiminti tas vertybes, 
kuriomis gyvena Europos žmo
nės — kultūrinius ir dvasinius 
reikalus. Mūsiškis Kalėdų Sene
lis turėtų būti ne su puošniu 
krepšiu, prikrautu “praktiškųjų 
dalykų“, bet turėtų ateiti į šei
mas su dvasiniu maistu.

Vietoj pirkę prieteliams ir pa
žįstamiems medžiagines kalėdi
nes dovanas, nupirkime jiems 
po naujausiai išleistą lietuvišką 
knygą, užsakykime mažiesiems 
“Eglutę”, o suaugusiems — lie
tuvišką laikraštį.

Iš to nauda bus daug dides
nė. Tai bus prisiminipias ne vie
nai dienai, bet visiems metams, o 
tuo pačiu — gražiai paremsime ir 
mūsų skurdžiai vegetuojančią iš
eivijoje lietuvišką knygą bei 
laikraštį.

Karštligiškas ir besaikis kalė
dinių sveikinimų siuntimas — 
taipogi maža naudos teduoda. 
Tiesa, sveikindavom savo arti
muosius Kalėdų švenčių proga 
ir Lietuvoje. Tačiau, toli gražu, 
ne tokiu plačiu mastu, kaip čia 
priimta. Jau bent tų, kuriuos su
riksime Kalėdų rytą Bernelių 
Mišiose ir prie bažnyčios galė
sime rankas paspausti, tikrai ne
reikėtų atskirais laiškeliais svei
kinti. Juk ir sveikinimams išlei
džiame po keletą dolerių. Geriau 
tuos dolerius paaukokime dar te- 
bevargstantiems savo tautie
čiams tremties stovyklose. Iš to 
būtų daugiau naudos, o tuo pa
čiu — nušhiostytume nuo jų vei
dų skurdo ašaras, kurios gal ne 
vienam riedės per veidą, pasi
žiūrėjus į tuščią tremtinišką Ka
lėdų stalą.

Taigi nenustelbkime savyje 
kultūrinių ir dvasinių vertybių, 
o taip pat neužmigdykime šir
dyse altruistinio jausmo vargs
tančių savo tautiečių atžvilgiu.

Pranys Alšėnas.

CENTRINIS LOKas PAJUDĖJO
Po dviejų metų sunkiai su- Į ideologinių skirtumų nuodais už- 

prantamos tylos ir neryžtingu
mo, pagaliau centrinis Montrea- 
lio LOKas, atrodo, ne juokais 
ėmėsi darbo, paskirdamas net ir 
busimųjų KLB Krašto Tarybos 
rinkimų datą. Truputį keista, 
kad toji data nukelta net iki se
kančiųjų metų gegužės 24 d. Iki 
jos mums vis dar lieka peržengti 
ilgoką pusės metų griovį. Tačiau, 
tikėkimės, šį kartą į dalykus žiū
rima rimtai: rinkimų datos, tur 
būt, neteks kelti į 1953 m. gegu
žės 24 dieną.

Prieš dvejus metus KLT sky
rių suvažiavime ir KLCT karšt
ligiškai suplanuotame seime su
griuvusi vienybės idėja buvo tik
ra kančia mūsų visuomeninės 
veiklos bare. Neturėjome orga
no, kuris kalbėtų visų lietuvių 
vardu. Organizacijų ir sambūrė- 
lių, tiesa, pridygo kaip grybų po 
lietaus, bet kiekvienas iš jų dau
giausia. buvo susirūpinęs vien 
tiktai savais Sroviniais 5r ideolo
giniais tikslais. KLB yra geriau
sia išeitis iš susidariusios balos. 
Todėl tenka nuoširdžiai pasi
džiaugti LOKo pasiryžimu padė
ti kertinį akmenį KL Bendruo
menei, užbaigiant-“laikinųjų or
ganizacinių komitetų” dvejus 
metus užtrukusį laikinumą...

Prarastas populiarumas
Dveji metai buvo ilgas laiko

tarpis. Per tą laiką KLB lengvai 
galima būtų buvę suorganizuoti 
du kartus. Centrinio LOKo nesu
prantamas delsimas gerokai pa
kenkė jo populiarumui lietuviš
kos visuomenės tarpe. Nenoromis 
prašydavosi išvada, kad centri
nio LOKo eilėse trūksta pačio 
pagrindinio elemento KLB sta
tybai — nuoširdaus idealizmo ...

Idealistiškiaū nusiteikęs Kana
dos lietuvių jaunimas, nemėgs
tantis politinių rietenų, kartais 
juokaudavo: — Mes turėtume 
vienybę, jeigu senesniosios kar
tos prisiekusieji visuomenės vei
kėjai susiprastų ir pasitrauktų iš 
visuomeninės veiklos, kartu nu-

krėstus planus... Žinoma, jumo
ras lieka jumoru, bet jame būda
vo skaudžios tiesos...

Liežuviai skleisdavo nelabai 
malonius gandus apie Montrealio 
centrinį LOKą: girdi,, tie ponai 
bijo, kad jų lietuviškoji visuo
menė neišrinks ’į KLB organus, 
vadinasi, teks likti be valdžios.;. 
Esą, jau geriau laikinojo centri
nio LOKo titulas, negu pėstinin
ko pareigos KLB eilėse... Taip 
kalbėdavo pikti liežuviai, mėgin
dami ieškoti priežasčių centrinio 
LOKo nesuprantamam delsimui 
pateisinti...

Visuomenė užsikrėtė LOKo 
abejingumu....

Centrinio LOKo abejingumu 
užsikrėtė ir lietuviškoji visuo
menė. Tą mums puikiai rodo To
ronte ir Montrealyje pravesta 
lietuvių registracija. Įsiregistra
vo tiktai maža dalis tuose mies
tuose gyvenančių lietuvių. Di
desnioji dalis, skaudu konstatuo
ti, į registraciją mojo ranka, nes, 
atrodo, netikėjo, kad kada nors 
KLB bus suorganizuota ar bent 
jau mažų mažiausia nesitikėjo 
greito KLB užgimimo. Filosofi
ja trumpa ir aiški: kam gi mums 
skubėti, jeigu KLB LOKas ne
skuba ...

Todėl KLB LOKo biuletenis, 
skelbiantis rinkimines apylinkes 
ir rinkimų datą, visų patriotiškai 
nusiteikusių lietuvių šiandien 
yra sutinkamas palengvėjusio
mis širdimis. Tikėkimės, LOKas 
supras ir įsisąmonins savo atsa.- 
komybę, galutinai išimdamas ža
lingą delsimo ir nerangumo tak
tiką iš apyvartos. Jo nuveikti 
darbai vargu ar pateisintų dvejų 
metų egzistenciją. Geriems or
ganizatoriams reikėtų daugiau 
veiklumo ir mažiau tūpčiojimo 
vietoje, prisidengus laikinumo 
skraiste. Tada ir visuomenė į 
kiekvieną mostą žymiai jautriau 
reaguotų ir piktų pastabų LOKo 
atžvilgiu nebūtų ... ;'-7

sinešdami politinių, partinių iri Vyt. Kastytis.

Lituanistikos In^itutas Brookįunę
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GRĮŠIM NAMO
“Bus karas ir grįšim namo”, 

gaivinančiai ir sentimentaliai 
skambėjo po visas tremtinių sto
vyklas Vokietijoje, Austrijoje ir 
kitur. Tai buvo gaivinantis, duo
dantis jėgų gyventi posakis 
kiekvienam morališkai ir mate
riališkai prislėgtam tremtiniui.

Kaip stovyklų vadovai prikal
bėdavo, taip ir tremties laikraš
čiai prirašydavo tiek daug, kad 
tremtiniai vien tik ir tekalbė
davo, kad bus karas ir grįšim na
mo — tuoj, tuoj, ar rytoj ar po
ryt. Realiai galvojantieji nebu
vo mėgiami ir jie net neturėjo 
progos viešai pasireikšti.

Deja, jau tremties stovyklose 
karo viltis virto mums patiems 
žalinga, opiumu. “Bus karas ir 
grįšim namo” daugeliui virto pa
sąmonės šešėliu ir neleido įver
tinti savo realios padėties.

Rezultate jau stovyklose dau
guma nesimokė nei svetimų kal
bų, nei amatų, nei bendrai me
tėsi į kokį nors rimtesnį darbą. 
O mūsų veltui tremtyje praleis
tas laikas jau dabar juntamas. 
Patekę kitą kartą į stovyklas, 
atrodo, tų klaidų nepakartotume

Svarbiausia, kad tas posajkis 
dar labai gyvas ir Kanadoje ir

se, kur tik randasi tremtinių.
Dažnas tremtinys Kanadoje 

ar JAV nesimoko anglų kalbos, 
nelabai domisi lietuviška veikla, 
dalis tėvų neleidžia vaikų į liet, 
mokyklą, neskaito laikraščių, 
sunkiai uždirbtą dolerį lengvai 
išleidžia, nemėgina pereiti prie 
savos profesijos ir, įlindęs į miš
ką ar fabriką, tūno ir laukia.

Kodėl aš kitaip turiu veikti? 
Bus gi greit karas ir grįšime na
mo! Ten man anglų kalba ne
bus reikalinga, vaikai tarp sa
vų greit lietuviškai tobulai kal
bės, ten aš dirbsiu savo profesi
joje, būsiu tuo, kas buvau. Tat 
kam čia man dar stengtis, vis- 
tiek Kanada ne mano tėvynė!

Gal ir taip?
Deja, niekas negali pasakyti 

kada tas karas bus ir kada mes 
grįšim namo. Tat būkime realūs, 
kurkimės'veržliai tokiose sąly
gose, į kurias patekome.

Lietuvą kurkime ten, kur esa
me. Kuri karta iškovos laisvę 
mūsų gimtajai Lietuvai niekas 
negali pasakyti. Pigia, miglota 

-propaganda netikėkime. Ar bus 
karas ar nebus, turime energin
gai dirbti savo tautai; o save re
tai kuris teužmiršta.

Praėjusį sekmadienį Brookly- 
ne kelių vietinių idealistų pa
stangomis, vadovaujant žino
mam pedagogui ir visuomeni
ninkui A. Bendoriui, Duquesne 
Universiteto ord. profesorius K. 
Pakštas atidarė Brooklyn© Litu
anistikos Institutą, kurio daly- 

jviai — profesoriai ir studentai 
pasiryžo autokti ankstyvas sek
madienio valandas savo tėvynės 
.istorijai, geografijai, ūkiui ir kal
bai pažinti. Sakoma, kad atida
ryti turėjęs prof. V. Krėvė, bet 
jis negalėjęs atvykti iš Philadal- 
phijos. Institutas, kurio raštinė 
randasi A. Bendoriaus portfely
je, o patalpos Apreiškimą para
pijos apatinėje salėje, susilaukė 
didesnio susidomėjimo, negu bu
vo tikėtasi.

Įžanginiame žodyje prof. K. 
Pakštas reikalavo, kad pabėgė
liai lietuviai grūdintųsi tėvynės 
atstatymo darbui, reikalavo iš
auklėti asmenybes, kurios “van
denyje neskęstų, ugnyje nedeg
tų”. Kad lietuvybė būtų didysis 
gyvenimo idealas, kuris darytų 
jų gyvenimą prasmingu. Prof, 
nurodė, kad mažos tautos įrodė 
ne kartą esančios vertingesnės 
negu jų didieji kaimynai—bran
genybės juk talpinamos mažose 
dėžutėse. Prof. Pakštas primyg
tinai reikalavo, kad visi lietuvių 
bendruomenės vaikai turėtų už
tikrintą galimybę siekti aukštojo 
mokslo, šaukė lietuvius įrodyti 
pasauliui, kad jie ištikrųjų nėra 
jokia “kiltis, giminė ar tautelė, 
bet žinanti ir pajėgi tauta”. Bet 
pirmoj vietoj, jis lenkiąs savo 
galvą prieš lietuviškąją motiną, 
kad jos duotų mūsų naikinamai 
tautai daugiau gyvybių ir asme
nybių.

Toliau Pakštas bendrais bruo
žais atpasakojo parengtą studiją 
apie Lietuvos sienas. Ji būsianti 
išspausdinta “Lithuanian Bulle
tin”, o lietuviško dar kalėdiniuo
se “Aiduose”.

Prof. Pakštas nukrypo tarp- 
tautinėn politikon, prisiminęs 
Europos Federaciją. Vidurio Eu
ropos valstybes dabar tėra darbo 
vergų ir didžiųjų kariuomenių 
manevrų laikai, kurioms šiuo 
metu esąs aukščiausias laikas ap
sispręsti pagal tąjį Benjamino 
Franklino posakį: “Ar mes nori
me kartu toliau gyvuoti, ar pa
skirai būti nugalabyti”... Jis 
kaltino, kad daugelis Vidurio Eu
ropos Federac. problemą spren-

Niujorko bendradarbio Almaus džiųjų politikas, kuris pripažins
Ukrainos nepriklausomumą tu
rėtų būti apšauktas žmonijos ge
radariu. Prof. Pakštas savo kal
boje prikišo “Tėviškės Žiburių” 
korespondentui, kuris, esą/jį pa
skelbęs 4‘graborium”, laidojančiu 
mažųjų tautų suverinetą, tei
ses ir tt. Priešingai, jis esąs įsiti- 

bė savąjį planą, kuris yra pateik-1 kinęs, kad .Vidurio Europos fede- 
tas ir žinomas didžiųjų politi-' racijos planu mažosioms Rytų 
kams, būtent, kad sovietus su-'Europos tautoms kaip tik būtų 
naikinus, Rytų Europos ir kitų I užtikrinta egzistencijos ir kūry- 
kraštu ginčams spręsti tuoj pat bos laisvė. z

(“Skatinti ir kovoti dėl Lietu
vos laisvės” “TŽ” Nr. 26 Niujor
ko korespondencijoje buvo tik 
atpasakota LPG pirm. V. Sidzi
kausko spaudos konferencijoje 
pareikšta nuomonė, kad, esą, 
“mūsų žinomas geografas “už
bėgęs už akių”, palaidojęs ma-

džia parapijiniu masteliu, liūd
nai pasišaipė iš mūsų vadovau
jančių veiksnių, kad jie neturį 
“laiko ir noro” šiuo metu gilintis 
į Vidurio Europos Federacijos 
organizavimo reikalą. Jis paskel-

kraštų ginčams spręsti tuoj pat 
būtų suorganizuotas “Teritoria- 
linis Teismas”, kuris turėtų 
spręsti ir lietuvių-lenkų Vilniaus 
bylą, nes netikįs, kad lenkai jo 
atsisakytų. Užklaustas E. Put- 
vinskaitės, prof. Pakštas aukštai 
iškėlė ukrainiečių vedamą lais
vės ir išsilaisvinimo kovą, pažy-
mėdamas, jog jų būsianti aiški Į žas valstybes, jas sujungęs po 
dauguma busimojoje Išsilaisvini- viena vyriausybe, parlamentu ir
ili o kariuomenėje, pasidžiaugė 
aiškiu amerikiečių apsisprendi
mu remti šią ukrainiečių kovą, 
pažymėdamas, jog kiekvienas di-

tt.”).
Instituto atidaryman atsilankė 

gausus lietuviškosios inteligenti
jos būrys.

Valdmaniui primeta naciškumą
Iš buvusių tremtinių Kanadoje 

bene geriausiai yra pasisekę įsi
taisyti latviui Alfredui Valdma
niui, buvusiam Latvijos finansų 
viceministeriui. Atvykęs Kana- 
don 1948 m., jis iš pradžių buvo 
Kasyklų ir Valstybės turtų mi
nisterijos imigracijos skyriaus 
tarnautoju, paskiau pasidarė 
Carleton College ekonomijos 
profesorių, o prieš metus New
foundland© vyriausybės buvo pa
kviestas ūkinio planavimo de
partamento direktorių su $25.000 
metine alga. Sumanus ir ener
gingas ekonomistas, jis pradėjo 
vykdyti ūkiškai atsilikusio kraš
to atkutinimo darbą ir yra sukū
ręs jau nemažą pramonę, kuriai 
kapitalo didelę dalį yra investa
vusi pati vyriausybė. Atseit, 
Valdmanis Newfoundland© ku? 
ria pusiau socialistinę — valsty
binę pramonę, užkertančią kelią 
pasireikšti privačiam kapitalui. 
Gal dėl to kaikas susidomėjo jo 
praeitimi ir kai Newfoundland© 
premjeras Smallwood federali- 
niame parlamente pareiškė 
“Ačiū Dievui už Valdmanį”, pro- 
gres. konservai. St John West 
atstovas W. J. Browne sviedė 
repliką: “Quislingas!” Tai davė

progos Kanados spaudai plačiau 
panagrinėti Valdmanio praeitį, 
tačiau daugiausia tik pagal jo pa
ties parodymus. Primenama, kad 
jis buvęs bolševikų kalėjime, o 
1943 m. suimtas vokiečių kaip 
latvių resistencijos vadas, nenu-' 
galabytas tik dėl to, kad buvęs 
Švedų “Šiaurės žvaigždės” orde- 
no kavalierius. Esą, pagal statu
tą, mirusio šio ordenO kavalie
riaus insignijos turį būti grąžin- . 
tos Švedų karaliui, tad užsienių 
r. ministeris Ribbentroppos įsi
kišęs, kad santykiai su Švedija 
nebūtų gadinami ir jis išlikęs.

Kartu spauda primena, kad 
1949 m. balandžio 27 d. atsilankęs 
Senato imigracijos , komisijon, 
norėdamas įtikinti, kad Kanada 
įsileistų imigrantus buvusius 
“Pabaltijo Waffen SS” karius, 
nes jie niekad nekovoję prieš jo
kius kitus sąjungininkus, bet tik 
vien prieš rusus, o vėliau pasi
traukę į Vakarus ir pasidavę • 
amerikiečiams bei britams. Jo 
įtikinimų, esą, tada nebuvę bota. 
Kanadiečiai iškelia Valdmanio 
liudijimą, kad 1941 m. latviai vo
kiečius sveikinę kaip išvaduoto
jus, bet nepamiršta ir jo posakio, 
kad būtų sveikinę ir patį velnią, 
jei jis būtų išvijęs rusus.
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IS PAVERGTOS TĖVYNĖS
Veda ALMUS

“Tiesa” tvirtina “buržujus” 
tebesant vakariečių

Spalio 3 d. “Tiesoje” tilpo ži
nomo maskolbernio J. Matulio 
straipsnis, kuriame jis giedoda- 
mas nustatytą meliodiją išsita
rė . lietuvių tauta kovoja 
prieš buržuazinių nacionalistų 
likučius — kruvinųjų imperialis
tų sąjungininkus. Buržuaziniai 
nacionalistai visais laikais tar
navo imperialistams ir pardavi
nėjo Lietuvos liaudies interesus. 
Ir dabar jie deda visas pastangas 
pakenkti kolūkių sistemai... 
tarnaudami tarptautiniam im
perializmui, jie stengėsi sėti įvai
rius gandus numušti darbo žmo- 

. nių kūrybinį pasiryžimą ir deda 
paskutines viltis vėl pavergti 
Lietuvos darbo žmones su im
perialistų pagalba”.

Šį isterišką klyktelėjimą pasi
gavo “Tiesos’.’ vedamasis spalio 
9 d. aprašydamas ^Kilnias rašy
tojo pareigas“.
mis_ sąlygomis išsivysčiusi kova 
dėl taikos yra ne tik kova prieš

1 Šiuolaikinė-

Amerikos-Anglijos imperialistus, 
siekiančius karo, bet taip pat ko
va prieš jų tarnus — lietuviškuo
sius buržuazinius nacionalistus, 

‘reakcingąją dvasininkiją, kurie 
svajoja apie buožinės vergijos 
atgaivinimą. Todėl, demaskuo
jant imperialistinius karo kurs
tytojus, reikia demaskuoti ir lie
tuviškuosius buržuazinius nacio- 
nalistus, reakcingąją dvasininki
ją, kurie visuomet tarnavo im
perialistams, kurie visuomet 
garbino ir garbina Amerikos im
perialistus — tautų budelius”... 
“Lietuvių rašytojų uždavinys, 
pagal “Tiesą”, “parodyti ameri
kinius žmogžudžius ir jiems par
sidavusius . buržuazinius nacio
nalistus” ...

Nevykusi propaganda
LTSR laikraščių “Tiesos” ir 

žurnalo “Švyturio” specialiems 
bendradarbiams yra pavesta 
dypukams iš Europos vilioti 
propagandos ruošimas. Pirmo
ji leidžia “Tėvynės Balsą”, o ant
rasis,. spausdinamas “Spindulio”

PASAULIO LIETUVIŲ KULTŪROS ŽURNALO

LAPKRIČIO, GRUODŽIO, SAUSIO ir VASARIO mėnesiais

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDUS

yra mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gyve
nimo mėnesinis žurnalas^
puoselėja tautinę kultūrą ir savo puslapiuose talpina lie
tuvių mokslininkų, rašytojų ir menininkų naujausius 
kūrybos darbus.
apjungia visus pasaulio lietuvius, kurierųs rūpi lietu
viškoji kultūrinė kūryba, tautinės gyvybes išlaikymas 
ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimas.
redaguoja redakcinis kolektyvas sudarytas iš žymių lie
tuvių kultūrininkų su rašytoju A. Vaičiulaičiu priešaky, 
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. 
administracijos adresas: AIDAI, Kennebunk Port, Me. 
arba AIDŲ atstovybė: AIDAI, 1043 Dovercourt Rd., To- 

-rontoj <Qht.-iir- “Tėviškės Žiburių” administracija, 
Dundas Št W:, Toronto, Ont.

VISI KVIEČIAMI Į KULTŪROS ŽURNALO
AIDŲ PLATINIMO TALKĄ

spaustuvėje, Puškino gatvėje 
Kaune. Savo nuotraukų kokybe 
net primena buvusį “Karj”. “Tė
vynės Balse” 2 psL randame nuo
trauką, kur “taikos apeliaciją” 
neva pasirašo vyskupas Paltaro
kas (žr. “TŽ” pereitą Nr.). “Tė
vynės B.” savo propagandą dau
giausiai koncentruoja į buvusius 
klaipėdiečius. Randame Žalinke- 
vičaitės-Petrauskienės ir Vosy
liūtės laiškus bei jų nuotraukas. 
Petrauskienės laiško kaikurios 
vietos sukelia. interesą: “... no
rėčiau, kad ir kiti tautiečiai, li
kę Vokietijos stovyklose kuo 
greičiausiai išmoktų atskirti tei
sybę nuo melo”...

Propaganda prieš popiežių
B. Vyšniauskas, “LTSR Politi

nių ir Mokslinių Žinių Skleidimo 
Draugijos tikrasis narys” spalio 
3 d. paskelbė rašinį “Vatikanas— 
Kruvinojo Amerikos Imperializ
mo sąjungininkas”. Pagal jį po
piežius suorganizavęs nacius ir 
fašistus, o šiuo metu yra vienas 
didžiausių pasaulio kapitalistų 
sindikatų, kuriam vadovauja ita
lai ir kiti spekuliantai. Popiežiui 
priklauso stambios sumos kituo
se kraštuose ir jų kompanijo
se... Dėlto popiežiaus svečiai esą 
tokie karo kurstytojai, kaip Har- 
rimanas, Bulittas, Hooveris?... 
Vyšniauskas įsitikinęs, jog ir 
“popiežius su savo amerikinių 
žmogėdrų gauja” bus sunaikinti, 
kaip kad Hitleris buvo...

• Baisu ir pagalvoti apie lie
tuvių savijautą, tėvynėje vien tik 
iš tokio fakto, kad Vilniaus ra
diofonas kartais lietuvių kalba 
programą duoda vos pora valan
dų. Visa kita rusų kalba, net ver
timai iš lietuviškų knygų.

“Tėviškėsžiburių” 
platinimo vajus jau 

prasidėjo
VISI senieji “TŽ’’ skaitytojai 
yra kviečiami prenumeratas 
atnaujinti vajaus metuir su
rasti dar bent po vieną naują 
skaitytoją,, Padidėjus skaity
tojų šeimai susidarys sąlygos

bulioimui ir ditfiųimui.
Platintojai prašomi savo užsi- 
ųiojimus 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
formacinę medžiaga ir adresais 
—bus duodamas tik užsiprenu
meravusiems ar prenumeratas 
pratęsusiems vajaus metu, ty. 
iki 1952 m. vasario 16 d.
Prašom paskubinti, tad kalen
dorių gautumėt dar. prieš Ka-. 
ledas! > ..

941

Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų AIDŲ.

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

Ispaniška meilė — Paso-Doble (Hollander) ............
^.097-Rytiečių meilė — Fokstrotas (Koetscher)

Spaudos baliaus valsas (Br. Raila, I. Banko) ..............
1098 Kanarkų fokstrotas (Jara Beneš)
? 'Nutilk širdie — Tango ...................................
ii099 Rudens pasaka — Slow Fox
- Veltui prašysi — Tango (F. Ramonaitis, Gardens) .... 
<1100 Vyrai ūžkim — Fokstrotas (F. Ramonaitis, Gardens)

Paskutinis sekmadienis — Tango ...  ....... ..............
>3101, 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.

$1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

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

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.)

galima gauti ir “Tevis kės Žiburių” knygyne.

Jau laikas pagalvoti apie 
Kalėdų dovanas

tFurime didžiausią pasirinkimą Europos rankdarbių specialistų 
padirbtų dovanų: gražių odes 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- 
NĘJ populiarių plokštelių, ypatingai įgrotų Vokietijoje, Aus
trijoje ir Šveicarijoje. Taip pat turime ilgo grojimo (Long play
ing) — 33% ir 45 RPM plokštelių. Turime daug radio ir nešioja
mų patefonų. - - -.............Aplankykite mūsų krautuvę, kuri
frtfctoryfA nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro z

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

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Valstiečių, Liaudininku Čika
gos rajono konferencija šaukia
ma gruodžio 15-16 d. Vadovauja 
J. Kutra.

Prof. J. Bagdonas atvyko į JA 
V-bes ir apsigyveno pas dukterį 
Gjevelande.

Prof. J, Žilevičius šiemet su
laukė 60 m. amžiaus. Jis bus pa
gerbtas sausio 20 d. per 6 chorų 
ruošiamą dainų šventę.
Centrinės Europos Krikščionių 

Demokratų Sąjunga 
lapkričio 29 d. naujose savo pa
talpose (339 E. 52nd St. New 
York 22, N.Y.) surengė pobūvį, 
kuriame dalyvavo apie 60 krikšč. 
dem. ir jiems artimų politinių 
veikėjų iš Rusijos prispaudoj 
esančių kraštų. Iš lietuvių daly
vavo: prel. J. Balkūnas, prof. K. 
Pakštas, Pr Vainauskas su po
nia, J. Laučka^M. Kižytė — kaip 
LAIC atstovė, — P. Minkūnas, 
J. Jakučionis, VI. Viliamas. Buvo

WELLAND, Ont.
— Priešadventinis ’ pasilinks

minimas įvyko kartu su Lietuvos 
kariuomenės minėjimu. Buvo la
bai puikiai pastatytas veikalėlis, 
pritaikintas ir naujiesiems ir se
niesiems lietuviams. Deklamaci
jos bei šokiai suteikė visiems 
daug džiaugsmo ir pasitenkinimo 
ypač lietuviams iš JAV.

— Mokykla šeštadieniais gerai 
veikia. Vaikučiai su bendruome
nės, tėvelių^iii.mokytojų pagal
ba rengia Kalėdų eglutę gruodžio 
30 d. po pietų. Kalėdų Senelis at
keliaus .iš. JAV su gausiomis do
vanomis. Dovanų teks ne tik vai
kučiams, bet ir svečiams, kurie 
kviečiami atsilankyti, ypač iš St. 
Catharines,Niagara Falls ir kitų 
apylinkės miestelių.

HAMILTON, Ont.
Kariuomenės šventė

Gruodžio 2 d. KLB Hamiltono 
Apylinkės Valdyba suruošė tikr 
rai gražų Kariuomenės šventės 
minėjimą.

Minėjimas pradėtas 11 vai. pa
maldomis Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje. Šia proga kun. 
Dr. J. Tadarauskas pasakė pa
mokslą, kurio pagrindinė mintis
— gili tėvynės meilė ir pagarba 
Lietuvos kariui.

' Už žuvusius dėl tėvynės laisvės 
: atgiedota “Libera”.

Šv. Mišių metu Rimkus Juozas 
pagiedojo solo Naujalio “Kad 

■ širdį tau skausmas” ir Beetho.ve- 
no “Sanctus”.

Klebonas tautiniu švenčiu 
rinkliavas skiria lietuvybės pa
laikymo reikalams. Šį kartą pir
moji rinkliava šeštadieninei 
mokyklai davė $62.45, o antroji
— Lietuvos karo invalidams pa-

• remti — $45.47.
Minėjimą “Dainavos” salėje 

atidarė J. Mikšys, pakviesdamas 
prelegentu p. J. Matulionį, kuris 

’ paskaitą pradėjo Maironio žo-
• džiais: “Ten už upių plačių žiba 
mūsų pulkai”...

“Tik per karą mes galim grįžti 
•į pažadėtąją žemę!” pabrėžė pre
legentas. “Yra baisesnių dalykų 
ir už karą. Vergija, kurią mūsų 
kraštas neša jau 10 metų, yra bai
sesnė už viską!”.

“Lietuvis ir kariuomenė labai 
tampriai sujungti, jis į ją žiūri 
idealiai: svetimos kariuomenės 
jis visokiais būdais vengė — gi 
savosios kvietimą visada išgirs
davo. Apie 80% senųjų Amerikos 
lietuvių atsidūrė čia, bėgdami 
nuo caro kariuomenės, o kada 
reikia savo kraštą ginti, — Lie
tuvos pulkus savanoriai užpildy
davo! Prisiminkim tik 1941 m. 
birželio 23 d. sukilimą, nekalbant 
jau apie nepriklausomybės ko
vas. Ir šiuo metu lietuvis parti
zanas geriau pamėgo laisvę žalia
jam miške, negu vergiją!”.

“Kada nors lietuvis partiza
nas bus pripažintas kovotoju dėl 
visos žmonijos laisvės!” — baigė 
prelegentas.

Meninėj dalyj girdėjome L. 
Šukytės solo pijaninu. Nesdhai 
atvykusi į Hamiltoną p. Vilimai- 
tienė padeklamavo keletą eilė
raščių. J. Rimkus padainavo solo 
ir Prijelgauskas išpildė keletą 
dalykų saksofonu. Jiems abiems, 
akomponavo Vyt. Babeckas.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. Jame dalyvavo apie 300 
tautiečių ir suaukojo $71.25; to
kiu būdu, kartu su bažnyčioje

Atitaisymas
Š.m. “TŽ“" 48 hr. koresponden

cijoje apie 'tęyų susirinkimą, iš
vardinant šeštadieninės mbkyk- 
Ife”rno^^yra^^r^lfeidą'pkaleis- 
ta p-Iės A’Girajauskaitės pavar
dė. Mokytoja A. Grajauskaitė 
ne tik įdeda daug darbo moky
dama vaikučius, bet dar ir laisva
laikiu yra išmokiusi mergaites 
keletą baleto šokių.

Panelę A.‘Grajauskaitę, už įvy
kusią nemalonią klaidą, atsipra
šome. f ' •

— Pas pp. Eidukaičius, 82 Ma
gill Str., atvyko iš Vokietijos p. 
Eidukaitiėnes tėvai Kukanaus- 
kai. Hamiltono dienraštis “Spec
tator” gruodžio 3 d. numery įsi
dėjęs jų nuotrauką, sėdant jiems 
Bremerhavene į laivą.

Juozas Eidukaitis. yra parapi
jos komiteto narys ir nuolatinis 
aukų rinkėjas bažnyčioje, r

— Vietinis dienraštis “Specta
tor” lapkričio 19 d. numery duo
da trumpą, bet lietuviams nema
lonią žinutę: “O.S. kilusi iš Lie
tuvos buvo nubausta $30 arba 30 
parų arešto už pavogimą blius- 
kutės iš krautuvės” Laikraštis 
duoda pilną vardą ir pavardę. 
Tai jau, berods, trečias panašus 
įvykis Hamiltone. Gailą.

Skaudžioje gyvenimo valando
je, a.a. mano mylimai žmonai 
Eugenijai Naikauskienei mirus, 
visiems taip skaitlingai dalyva
vusiems laidotuvėse ir pareišku- 
siems man, jos motinai ir gimi
nėms užuojautą nuoširdžiai dė
koju.

Už atsiųstus velionei pagerbti 
vainikus bei gėles ir viešą užuo
jautos pareiškimą spaudoje, ma
no didelis ačiū priklauso: Bend
ruomenės Valdybai, Parapijai ir 
Klebonui, Katalikių Moterų 
D-jai, Tautos Fondo Atstovybei, 
Hydro — mano bendradarbiams, 
St. Joseph ligoninės lietuviams, 
Mr. D. Morrison, p. Erštikai- 
čiams, p. Antanaitienei su šei
ma, p. J. Svilui, p. ŽurliamS, p. 
Paulaičiams, p. Lešciępei, ir p. 
Petriūnienei, p. Mikšiams ir J. 
Žvirbliui ir p. Gudinskams.

Kun. Dr. J. Tadarauskui labai 
dėkoju už dvasinius patarnavi
mus velionės mirties valandoje 
ir už iškilmingas pariialdas bdi 
pamokslą per laidotuves. Taip

— K T .R Apylinkės bendruo
menės valdyba rengia iškilmin
gas laidotuves 1951 metų seniui 
ir sutiktuves jaunikaičio 1952 m. 
pp. Bieliūnų ūkyje netoli Wel- 
lando. Kviečiami smalsuoliai pa
matyti senio ir jauniklio kovas.

LONDON/Ont,
Liet, valgykla Londone — 355 

Clarence — veikia jau 3 mėne
siai. Ją veda Antanas Patašius, 
turįs versloviškų sugebėjimų ir 
verslas eina sklandžiai. Valgius 
gamina Agutė Budrytė. Jų rū
pesčiu valgykla turi gerą vardą.

Kolonijoje yra apie 300 asme
nų. Visi kuriasi, nori ekonomiš
kai užsikabinti. Kiekvienas nori 
įsigyti šiokią bei tokią savastį. 
Londono lietuviai jau turi 46 na
mus. Kiti turi tabako ūkius pir
kę už miesto. Kaikurie griebiasi 
verslų. Verslai eina visiems ge
rai. Amatai ir verslai yra mū
sų ateivių geresnės, ateities vil
tis. Turim į juos kibti visa lietu
viška energija ir sugebėjimais. 
Automobilių bei sunkvežimių tu-? 
ri 22. Šiame mieste gyvena veik 
vieni tremtiniai. Senųjų lietuvių 
buvo 4 asmenys, dabar jau 10 
šeimų. Sugyvenimas yra darnus. 
Jokių piautynių bei rietenų ne
turime. To linkim ir ateičiai.

St. Catherines, Ont.
— Lapkričio 25 d. paminėta 

Lietuvos kariuomenės šventė. 
Atnašautos šv. Mišios už žuvu
sius karius bei kariaujančius par
tizanus. Pamokslą sakė T. Am- 
brozijus Prakapas, OFM. Po pie
tų įvyko pats minėjimas į kurį 
susirinko lietuviai iš St. Catha
rines ir apylinkių. Bendruome
nės pirmininkas p. J. Navasaitis, 
atidaręs minėjimą, supažindino 
lietuvius su šventės programa 
bei minėjimo svarba. Tarė žodį 
vietos klebonas T. Petras Baniū- 
nas, OFM, kviesdamas visus vie
ningai dirbti-krutėti dėl Lietu
vos. P. Šetkus paskaitoje jaus
mingai nupasakojo Lietuvos ko
vas bei karių narsumą ir pasiau
kojimą 1918 m. besikuriant sa
vanorių pulkams ii. vėliau beko
vojant dėl Lietuvos laisvės. Pa
skaitos metu buvo prisiminta žu
vę ir kovoją lietuviai kariai ir 
partizanai užgiedant Marija, Ma
rija. Minėjimą papildė ponios: 
Gverzdienė ir Pavildžienė padai- 
nuodamos Lietuva brangi ir kt. 
Deklamavo Daunorų sūnus, Dau
ginai tė ir Grigaitytė. Vyrų cho
ras, vadovaujant p. Vyšniauskui, 
dainavo: Vėliavos iškeltos pla
kas, Sutems tamsi naktužėlė, 
Mylėjau mergelę, o ypač visus 
sužavėjo Leiskit į Tėvynę su me
lodeklamacija p. Alonderio. Mi
nėjimas baigtas Tautos Himnu.

graži proga užmegsti naujas pa
žintis ir pasikalbėti įvairiais ak
tualiais klausimais.

Sąjungos vykdomasis komite
tas lapkričio 30 d/aptarė ateities 
planus, priėmė naują memoran
dumą JT ir numatė ruošti platų 
politinį kongresą kitų metų pa
vasarį. Sąjungos leidžiamo biu
letenio: “Christian Democratic 
News Service” jau išėjo 12 nue 
merių. Jo išplatinama per 1000.
VOKIETIJA

Bąd Aįblingen našlaičių trem
tinių stovykla nuo spalio pabai
gos uždaryta. Pastaruoju metu 
dar buvę 80 vaikų perkelti į 
Feldafingą ir perduoti vokiečių 
globai, bet palikti amerikiečių 
komiteto priežiūroje. Ten per
kelta ir dalis personalo.

Vytauto D. Liet Sargybų kuo
pa, dabar Bad Kreuznache, yra 
suaukojusi lietuviškiems reika
lams 60.000 markių.

Bremeno.. pereinamoji stovyk
la nuo š.m. pabaigos žadama lik
viduoti. Emgiruoja ir pareigūnai. 
IRO laivo gydytojo pareigas Dr. 
J, Sidagis ir stovyklos gydyto
jas Dr. A. Bielkevičius jau emi
gruoja.
BRAZILIJA

Simas Bakšys gyvena Londri- 
noje, Paranoje, kur dirba Guima
raes prekybos namuose ir jų rei
kalais daug važinėja po kraštą. 
Paskutiniu metu Sao Paulo bu
vo susirgęs plaučių uždegimu.

Stasys Puišys, žurnalistas, pa
sirašinėjęs Šakele, redagavęs ku
rį laiką “Brazilijos Lietuvį” ir 
“Viltį”, spalio 18 d. mirė.
ARGENTINA

Jonas Dičius, kadaise veiklus 
prekybininkas Utenoje, po kai- 
kurių nepasisekimų emigravęs į

Argentiną ir ten paskutiniu laiku 
vertęsis kaip agentas vienoje 
bendrovėje pardavinėjančioje že
mę, mirė nuo širdies priepuolio 
savo sūnaus inž. Anatolijaus šei
moje lapkričio 14 d., sulaukęs 80 
m. Velionies dvi dukros — op. 
solistė A. Trečiokienė ir Fel. Či- 
Žienė gyvena Čikagoje.
AUSTRALIJA

“Australijos Lietuvis”, pirmas 
Australijoje lietuvių laikraštis, 
rugsėjo 12 d. atšventė 3 metų su
kaktį. Iš pradžių jis buvo spaus
dinamas rotatoriumi, o nuo šių 
metų pradžios jau spaustuvėje.

J. Vėteikis nuo spalio 4 d. iš 
“Mūsų Pastogės” redaktoriaus 
pareigų pasitraukė, leidėjas A. 
Baužė jam padėkojo. Nauju re
daktorių pakviestas Al. Maura- 
gis, buvęs Vilniaus advokatas, 
Australijon atvykęs 1949 m., da
bar Austr. Liet. B. Valdybos 
narys — Švietimo ir kultūros da
lies vedėjas. -

Gretos LB apylinkė, sudaryta 
daugiausia iš šeimų lagerio gy
ventojų, joms išvažinėjus, likvi
davosi. Ji buvo išvysčiusi gyvą 
veiklą.

Australijos LB Valdyba orga
nizuoja Savišalpos komitetus bei 
S. Fondą Sydnejuje, kurio pirm, 
yra kun. Butkust valdybos vice
pirmininkas.

Valdyba turi centrinę bibliote
ką, o be to, kuriamos apylinkių 
bibliotekos. Sudaroma taip pat 
lietuvių kartoteka.

Atvykimo dienai į Australiją 
prisiminti nutarta pagaminti 
specialų medalį, kurį galės įsi
gyti visi Australijos lietuviai.

Zaliūnas, foto studijos Sydne
juje savininkas, paskirtas oficia
liu Austr. LB fotografu.

pasiųs j JAV mūsų karo invali
dams $116.72.

stangas laike Jos sunkios ligos.
Visų Jūsų, čia išvardintų ir ne

išvardintų, parodyto gerą, širdis

BE PELĖDOS — LIŪDNOS 
KALĖDOS

Linksma nuotaika — tai ge
riausias gydytojas. Todėl, kur 
nesilanko “Pelėda” — ten lan
kosi laidotuvių direktoriai... 
“Pelėda” —. vienintelis ilius
truotas jumoro ir satyros žur
nalas Amerikoje. Joje rašo žy
miausi mūsų jumoro ir rašto 
žinovai ir paišo geriausi kari
katūristai.
Dabar pats patogiausias lai
kas užsiprenumeruoti “Pelė
dą sau, savo bičiuliams ir savo 
neprieteliams 1952 metams.

sei metų $2.50. Atskira kopija
40 c. Tuojau rašykite: Lietu-

8, III Tetek Victory 2 - 3314.

Įsisteigė KLB nauja apylinkė
Gruodžio 2 d. iniciatorių su

kviesti vietos, ir apylinkėje gy
venantieji lietuviai Alfo Macevi
čiaus farmoje nutarė įsteigti 
Rodney, Ont, KLB apylinkę. Į 
steigiamąjį susirinkimą atsilan
kė per 30 lietuvių iš čia gyvenan
čių virš 100. Gausesniam atsilan
kymui sutrugdė tuo pat laiku 
įvykusios vienos lietuvės vyro 
laidotuvės.

Išrinktas LOKomitetas parei
gomis pasiskirstė: J. Gudavičius 
— pirm., Z. Mockus — sekreto
rius, p. Kerašienė — ižd., St. Za- 
vackis ir B. Petronis -— nariai pa
rengimų reikalams ir V. Pumpu
tis su P. Paškausku—nariai-kan- 
didatai.

Naujam komitetui palinkėtina

darnaus darbo šioje tabako au
gintojų apylinkėje. A.

Lietuviai kuriasi tabako 
ūkiuose

Apie Rodney yra 120 lietuvių. 
Šiomis dienomis lietuviai tremti- 
niai nusipirko- 6- tabako ūkius. 
Čia ūkiai pigesni ir įsikūrimo są
lygos lengvesnės, nei kur kitur. 
Lietuviai draugiški, vieni kitiems 
padeda, darbuose talkina, skoli
na ūkio padargus. Įmokėjus 
5000 dol. jau galima užsipirkti 
pakenčiamą tabako ūkį. Perka 
lietuviai susidėję po du, po tris 
ir net po penkis.

Ūkių pardavimo-pirkimo agen
tų tarpe yra ir lietuvių. Yra ta
bako ūkių ir apie Mountbryges, 
Ont. 12 mylių nuo Londono. Ten 
yra 6 lietuvių šeimos.

TREČIĄ RUGSĖJO
Trečią rugsėjo išėjau iš namų. Priešais mano namą buvo laukai, 

vynuogynai, medžiai, nuogi dirvonai ir žolių pluoštai. Vynme
džiai, apkrauti violetinėmis kekėmis, švelniai ir geismingais jude
siais rėmėsi į jovarus, kaip moterys, jaunyste patvinusiomis krūti
nėmis, šlietųsi prie vyro, kurį jos myli. Visas dangus buvo pilnas: 
vėjo, kuris juokino ir švelniai krutino lapiją; didžiulių pilkų debe
sų, kurie išlėto ropojo žydrynėje; baltų kalnynų, kurie svirdinėjo; 
drėgnos žemės ir ore sukrautų kukurūzų kvapo.

Nusileidau link upės, lydimas geltonų ir juodų vapsvų zvim
besio. Vanduo upėje negausus, rangus, purvinas, o betgi ši upė 
man patinka. Eidamas šlaitu, pučiamas į veidą lengvo vėjo,, vai
kiškame apstulbime mindamas kojomis ant žemės gulinčius.dru
gius, prieinu ežerą. Keltininkas manęs laukė ir vienu momentu 
buvau ant kito kranto.

Kodėl aš labiau mėgstu kitą krantą? Galbūt dėl to, kad ten 
yra daugiau medžių ir žolė yra aukštesnė? Visiškai ne. Aš mėgstu 
nuogą gamtą, kur saulė gali išsitiesti, kaip klajoklis, per visą die
ną. Gal mėgstu kitą krantą dėlto, nes tai yra kitas krantas, o ne 
manasis, ne tas į kurį esu priverstas sugrįžti, kada naktis užeina.

Trečią rugsėjo aš dar atsisėdau ant žolės, ir kai tas žvejas atėjo 
prie manęs, išdėstė savo tinklus ir ruošėsi dar vieną kartą apgauti 
naiviąsias žuvis, aš pamaniau, kad tai buvo momentas pradėti 
mauo veiklą. Pasikėliau, kad priartėti prie to vyro. Nieko neturėjau 
rankoje. Kišertėje nešiausi knygą, bet neturėjau jokio noro skai
tyti. Žvejas nekreipė į mane dėmesio. Tai buvo jaunas vyras, žemo 
ūgio, nudegusio veido, labai plačios burnos. Jis neatrodė apdova
notas išmintimi, bet aš nė neturėjau teisės to iš jo reikalauti.

Jis susilenkė ir metė savo tinklą į vandenį. Tada prasidėjo, to 
vyro, kuris negalvoja apie mirtį, migdantis laukimas. Viskas buvo 
ramu, tik piktosios musės, kurios jautė artėjančią audrą, mus supo 
savo nepailstamais apskritimais.

Kuriems galams dar laukti? Pastačiau klausimą, kurį vėliau 
dar tiek kartų turėjau pakartoti:

— Kodėl jūs tai darote?
Jaunas žmogus pažiūrėjo į mane su išraiška, kurią jau išanksto 

jame įsivaizdavau: kažkas tarpinio tarp pritrenkimo ir pasigailė
jimo. Bet jis neatsakė. Turėjau pakartoti savo klausimą. Tuo mo
mentu negalėjau pakęsti tylėjimo.

T'ada jaunas vyras nusijuokė savo plačia burna ir atsakė:
— Kad pagauti žuvų.
— O kodėl jūs norite pagauti žuvų?
— Kad jas parduoti
— O ką jūs darote su centais, kuriuos uždirbate?
— Perku duonos, vyno, alyvos, drabužių, avalynės ir visa kito.
— O, kodėl perkate tuos visus dalykus?
Jaunas vyrą^ pasiliko kurį laiką apstulpęs. Turėjau taip pat šį

Galbūt pradėjo jam kilti nežinomi įtarimai Tačiau jis atsakė:
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KULTŪROS TRAGIZMO ŠALTINIU BEKSKMT
Nespėję atsikvošėti ir pakan

kamai suvokti II Pasaulinio karo 
padarytos žalos, šiandien betgi 
aiškiai matome, kad karas ne tik 
nepadėjo išspręsti politinių bei 
socialinių problemų, bet jas pa
gilino, paaštrino ir iškėlė naujų. 
Dar nespėjus nusėsti griaunamos 
Europos dūmams, jau aiškiai ma
tėsi, kad pasaulis suskaldytas į 
dvi stovyklas, propaguojančias 
skirtingus gyvenimo kelius, kaip 
socialinėje, taip ir politinėje sri
tyje. Nenuostabu, kad šios skir
tingos sistemos greit surado dau
gybę “neišsprendžiamų” klausi
mų. Šiandien jau atvirai kalba
ma apie III Pasaulinį karą, ku
ris, ir dauguma kitų karų, turė
tų išspręsti jau perdaug didelius 
šių sistemų skirtingumus. Kai- 
kas galbūt III Pasaulinį karą no
rėtų kildinti iš II P. karo klaidų, 
bet šita pažiūra, jeigu ji ir turi 
daug tiesos, yra mažų mažiausia 
“nepopuliari” — niekas nenori 
prisipažinti padaręs klaidą.

Nesigilindami į politines bei 
ekonomines karų priežastis, vie
na tik čia norėtume pabrėžti, kad 
šių dienų karai, pasitelkę pagal
bon mokslą ir moderninės tech
nikos laimėjimus, pasiekė tokias 
formas, kurios rimtai pagrasino 
ne tik visai kultūrai, bet ir pa
čiam jos kūrėjui — žmogui. Jeigu 
iki šioliai karas buvo laikomas 
“natūralia” gyvenimo apraiška 
(kaikurių egzistencialistų pažiū
ra), tai vargu, kas turėtų drąsos 
tatai tvirtinti turint galvoje ato
minių, bakteriologinių ir kitų 
fantastinių ginklų panaudojimą. 
Šių dienų karai nėra “natūra
lios” gyvenimo eigos išreiškėjai, 
bet žmogiškosios kultūros tra
gizmo pavyzdžiai.

Šie pavyzdžiai rodo, kad mū
sų keliuose yra kažkas netvarko
je, kad mūsų gyvenimo linkmės 
plėtotė reikalauja revizijos. Sun
ku būtų pranašauti, kuom visa 
tai baigsis ir kur yra šio kelio 
galas, bet be abejonės aiškiai vi
si matome, kad tolimesnė mūsų 
gyvenimo pažanga tolydžio mus 
veda į didesnius pavojus ir į di
desnę grėsmę.

Žmoguje glūdi mįslė, o gal
būt “net tragedija. Daugelis klau
simų, liečiančių žmogų, yra 
mums neaiškūs ir nesuprantami, 
jų savo protu mes gal niekados 
ir neatseksime, neišspręsime nei 
galutinų žmogaus buvimo tiks
lų, nei prasmės.

Jo Jbūties tragizmas pasireiš
kia dvejopu būdu: a) žinojimu, 
kad mes esame palenkti mirčiai 
ir b) pačia žmogaus struktūra, 
kurioje susitinka du skirtingos 
prigimties principai.

Žinojimas, kad mirsime, visą Į modemiškų karų pobūdis yra vi- 
žmogaus gyvenimą padaro lyg ir Į siškai skirtingas, jokiu būdu, ne- 
pesimistinės nuotaikos (tik gi
lus tikėjimas mus gali nuo pesi
mizmo išgelbėti). Žinojimas, kad 
vieną dieną turėsime mirti, par
eina nuo dvilypės žmogaus pri
gimties, atseit, nuo galimybės tu
rėti savisąmonę ir daryti išvadas 
iš aplinkoje matomų faktų. Gy
vuliai, būdami vienalytės būty
bės,'šios galimybės neturi, todėl 
jie*niekados nežino artėjančios 
mirties. Kitaip sakant, žmogaus 
tragizmas pasireiškia pačiame jo 
žinojime. Maža to, žmogus jau
čia,'kad jame yra susitikę du, 
skirtingos prigimties principai 
nelygūs nei savo egzistencijos 
forma nei verte (būtybių grada
cijos eilėje). Kūnas apspręstas 
fizinių dėsnių, be abejo yra labai 
ribotas savo galimybėse, ir, kas 
svarbiausia — laikinis. Visai ki
taip yra su dvasia, ji nėra palenk
ta nei medžiagos-energijos trans
formacijos procesui, nei laikui, 
nei pagaliau mirčiai.

Šitokių dviejų skirtingų prin
cipų susitikimas viename indivi
de be abejo yra pasmerktas baig- 
tisAragedija, nes jų. santykiavi
mas — laikinas ir labai ribotas.

Jeigu žmogus pats yra tragiš
ka būtis, tai, atrodo, kad nėra 
ko kita tikėtis iš jo kūrybos — jo 
darbai ir laimėjimai taip pat tu
rėtų baigtis taip, kaip ir jų kū
rėjas. Dalipai kito atsakymo nei 
neturime, — ir žmogus ir jo kū
ryba yra pasmerkti žuvimui. 
Mes gerai žinome, kad visi tie di
dieji dangoraižiai, tiltai, auto
strados ir meno kūriniai ilgainiui 
turės sunykti. Net ir tie kūriniai, 
kurie mažai teturi ryšio su me
džiaga (muzikos ir literatūros 
veikalai), po daugelio tūkstančių 
metų, taps tik istorine medžiaga, 
nes jie jau neatitiks tuolaikinių 
gyventojų dvasiai ir skoniui, ki
taip sakant, jie bus mirę arba, 
mažiausiai, neaktualūs. Šitokia 
dalykų evoliucija, betgi žmogaus, 
nebaugina, nes jis yra apsipra
tęs su savo paties ir savo kūry
bos laikinumu, tokia gyvybinės 
tėkmės forma yra laikoma natū
ralia, neslepiančia savyje naujų 
problemų.

Problema iškyla globalinėje 
gėrybių destrukcijoje akimirks- 
nių momentuose, kada šimtai 
tūkstančių gyvybių žūsta nuo 
vienos bombos arba virsta griu
vėsiais didmiesčiai, kuriuos mili
jonai darbščių rankų statė išti
sus šimtmečius. Šie faktai rodo, 
kad žmogaus kūrybinis kelias 
yra praradęs tikruosius savo ke
lius, o pats kūrėjas — pusiau
svyrą.

Tiesa, karai nėra naujiena, bet

palyginamas su praeities kivir
čais, kuriuose pats žmogus daly
vavo ir kaip planuotojas ir spren
dėjas. Šiandien žmogus tėra tik 
mažas milžiniškos aparatūros 
ratukas, nesąmoningai atliekąs 
atitinkamą veiksmą, nežinoda
mas nei jo prasmės, nei išvadų. 
Civilizacija yra žmogų atleidusi 
iš pareigų žudyti savo kaimyną,

ANGLŲ KALBOS VADOVO

kai išsiskyrė iš pirmykščių kul-

lyginimoį nei vienoje iš senųjų 
kiniečių, indų ar egiptiečių kul
tūroje. Šiuo posūkiu buvo ati
dengta nauja darbo dirva, atiti
kusi praktinio žmogaus pažiūras 
-ir tendencijas.

Mokslų pažanga taip nustebi
no žmogų, kad jis pradėjo tikė
ti, jog ateis diena, kada mokslas 
turės atsakymus į visus klaųsi-

ri kurtas geriau šį darbą atlieka,,
Ieškant mūsų problemai spren-

vu$i populiari, ateistinio. parity? 
vizmo pažiūra. pąt-šžų .ir 
panašių pažiūrų įtakoje jau 18-19 
fe ugdymo institucijos. pradėjonetolimą praeitį, kuri kaip tik 

šiame klausime turi nepaprastai 
didelės reikšmės. Šita netolima 
praeitis yra 14-16- amžiai, kada 
Vakarų Europa nudžiugo sura
dusi naujus kūrybinius kelius ir, tymą (Garo mašina 1776,: elekt- 
jautėsi išsilaisvinusi iš Viduram
žių tamsumos. Šis laikotarpis pa
prastai vadinamas Renesansu.

Su Renesansų atėjo nauja , pa
žiūra į gyvenimą ir į-kultūrinę 
pažangą. Vietoj domėjęsis dvasi
nių kūrybinių sričių puoselėji
mu, žmogus-visa savo būtimi at
sisuko į šią žemę, žemiškąjį gy
venimą padarydamas vieninteliu 
tikslu ir egzistencijos prasme.

Filosofinės Renesanso .tenden
cijos dažnai lyginamos su “vul
kano išsiveržimu”. Tai dėl dau
gybės iškilusių naujų problemų, 
davusių pradžią naujoms siste
moms, arba iš naujo atkūrusioms 
senas. Čia matome atgimusį pla
tonizmą (Paracelsus 1493-1541 ir 
Boehm 1575-1624) vėliau inspi
ravusį Schellingo ir Hėgelio ab- 
soliutistines pažiūras. Beveik tuo 
pat laiku Bruno aiškina absoliu
tinę būtybių vienybę skęstančią 
neaprėžtinėj substancijoj — Die- 
vuje.

Vįnini (1581-1619) išeina su 
empiristiniu ateizmu, vedusiu 
prie materialistinių pažiūrų. 
Prancūzijoje Ramus (1515-1572) 
aštriai kritikuoja Aristotelio fi
losofiją. Bendras betgi šių siste
mų bruožas yra reakcija prieš 
scholastines pažiūras ir Katali
kų Bažnyčią. Vienas iš šių revo
liucionierių Campanella. (1568- 
1639) (Jo pavardė, vertime 
Varpelis), pats pramatė, kur- ši 
revoliucija veda, sakydamas: 
“Aš esu varpelis, kurio garsas 
skelbia artėjančią naują žlugtięs 
valandą”.

Šalia šių, daugumoje spekulia
tyvinių, tendencijų atėjo nauja, 
vadinama stebėjimo arba ekspe- 
rimentalinė teorija, davusi pra
džią griežtiesiems mokslams, ku
rie pagimdė techniką ir šiandie
ninę civilizaciją. Prie šios teori
jos kūrėjų reikia priskirti Co- 
perniką, Keplerj, Galileo, Bacon

linas, davusįasnaujajai kultūrai

Anglų kalbos vadovaą yra ski
riamas asmenims jau šiek tiek 
kalbantiems angliškai. Pirmo
joje dalyję duodama išsami 
medžiaga apie anglų kalbos 
pagrindus, tačiau silpniau su- 
sigaudantiems gramatikos ter
minologijoje gali kilti įvairių 
neaiškumų, todėl leidykla nu
tarė leisti nemokamą paaiški
nimų priedą Tame, priede tilps 
atsakymai į veikalo prenume
ratorių klausimus bei paaiški
nimai Kalbamas priedas bus 
siunčiamas tik juo suinteresuo
tiems nuolatiniams prenume
ratoriams.
Atrodo, kad šis leidyklos su
manymas yra lajbai Iprjaktiš-

einamas be išimties visiems.
ĮSPĖJIMAS

Užsakymai Anglų Kalbos Va
dovui dabartine kaina ir su dabar 
nustatyta nuolaida, bus priimami 
tik iki š.m. gruodžio mėn. 31 d. 
Kas siųs užsakymus vėliau, už 
jau išėjusius iš spaudos sąsiuvi
nius turės mokėti pilną kainą— 
po 60^. Beto, 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 — $6.75 ir 20 $8.00).

WORD -& PHRASE

sius fantastinį technikos išsivys-
- W ’-.’.V - . .. » ■ X

ros mašina 1867 ir tt.)
Kaįkurie platesnės orientąci- 

jos pedagogai jau tada įžiūrėjo 
p^voįų; kuris ^rėšė. a^bnbęjune 
puosejėti tik praktines'griežtųjų 
mokslų disciplįųas.. Štai vpkįęčįu 
fįlosoIąs-Ęr. Nietsche...(kujio, Ąht 
žmogia.t^ij^rę^ą.ląįkyti .ge
riausiai išsireiškusią “šips žemės” 
žmogaus pažiūras), rašydamas 
apie ugdymo, ir švietimo institu
cijas, įspėjo apie gręsiantį pavo
jų specializacijoje, į kurį veda at- 
sisukimas į griežtuosius' mokslus 
ir visiškas nepaisymas tų sričįų, 
kurios formuojąJsmogaųs pasau
lėžiūrą ircharakterį. (B. d.)

Ą< Ketvirtis, 6660W. 147thSLTinleyPark,Ill.
■ « .

R^dakcij ai
Stasys Yla, Žmonės ir Žvėrys 

Dievų Miške, Kaceto pergyveni
mai, Immačidata,. vįršęįis ir tit 
lapas dąįl. R Osmolskio, skyrių 
pradžios piešiniai kacetminko A. 
Kantvilo, Stųtthofo planas ka
cet. dipt. inž. P. Ęaručio, nuo
traukos. iš leid. German Crimes 
in Poland, Vol. Il/Warsaw 1947, 
Spauda N. Pr. Seserų spaustu
vės, Putnam, Conn., 1951 m., 558; 
psi. ir Stutthpfo planas, kaina $5--

V. Augustinas, Our Country 
išlei-'

Brooklyn, N;¥», Copyryght, 1951, 
by V. Augustinas^ pjadžioj auto
riaus lietuviškas-žodis, 7-11 psl. 
Dr. Br. Nemįckąs “Our Country 
Lithuania”, 12-15 psl. A, Bende
rius “Žvilgsnis į tėvynę”, 17-115 
psL iliustracijos, gale nuotraukų 
sąrašas ir klaidų atitaisymas. 
Daugumas iliustracijų po 1 pus
lapyje, keletas po dvi, viena per? 
du puslapius, o 108-109 psl. 9 fo
tografijų.— ūkininkų gyvenimo 
bei darbų vaizdų — montažas.

Parašai po iliustracijom lietuvių 
ir anglų kalba.

Leidinys didelio formato, liuk
susiniame popiery, kietuose ap
daruose su lietuviškų raštų dro
bės audinio imitacijomis aplan
ku.. Puikus leidinys lietuviškiems 
namams ir dovanoti svetimtau
čiams. Kaina $5.

Užsakyti galima knygų leidyk
loje “Vaga” — P. Ališauskas, 107- 
17 118 Str., Richmond Hill, N.Y.

Alfonsas Giedraitis, Dainos 
apie,, Laisvę, Los Angeles, 1951, 
32 psl., tiražas-500 egz., kaina 75&

Current News, on the Lithua
nian Situation, Vol. VIII, Nr. 8 
(112) f September-October 1951, 
compiled by the Lithuanian Le
gation,. Washington, D C., 27 psl.

Lux. Christi, Biuletenis kuni
gams, 1952 m. Sausis-Kovas, 
1 (4) Nr.

ORIMOS VEIKALO KONKURSAS
Lietuvių Kultūros Fondo lai

kinė JAV Apygardos Valdyba, 
gerai suprasdama dabartinį sce
ninių veikalų trūkumą ir norė
dama paskatinti dramaturginę 
kūrybą, jskelbia konkursą dra
mos veikalui parašyti šiomis są
lygomis: .

1. Dramos veikalo temą ir rū
šį pasirenka pats autorius.

2. Veikalas turi būti literatū
riškas ir sceningas.

Pastaba: Pageidaujama, kad 
šis veikalas, atsižvelgiant į šių 
laikų aplinkybes, būtų lengvai 
įmanomas pastatyti ir jo vaidini
mas truktų ne pgiau kaip tris 
valandas. *

3. Konkursinis veikalas įtei
kiamas Lietuvių Kultūros Fon
do Valdybai ligi 1952 metų gruo
džio mėn. 31 diendš.

Pastaba: Šiame konkurse kvie
čiami dalyvauti viso pasaulio lie
tuviai.

4. LKF valdybai turi būti at
siųsti du rankraščio egzemplio
riai, ranka ar mašinėle rašyti ir 
slapyvarde pasirašyti; autoriaus 
pavardė pranešama atskirame, 
voke. ' r

5. Už pripažintus veikalus ski
riamos dvi premijos: I — 500 JA

V-bių dolerių, II— 300 JAV dol.
6. Konkursiniam veikalui įver

tinti LKF Valdyba sudaro komi-

arba jo įgalioto asmens, dviejų 
Rašytojų Draugijos Valdybos 
skirtų narių ir dviejų profesonia- 
lų aktorių.

7. Komisija savo nutarimus 
daro paprasta balsų dauguma. 
Balsams pasidalinus lygiai, nu
sveria pirmininko balsas.

8. Konkursui pasibaigus, rank
raščiai grąžinami autoriams: 
jiems paliekamos ir visos veika
lo panaudojimo bei leidimo tei
sės. -

9. Konkursiniai veikalai siun
čiami ir visais kitais konkurso 
reikalais susirašinėjamą šiuo ad
resu: Jonas F. Daugėla

1863 West 47 St, 
Cleveland 2, Ohio.

10. Šis konkursas nutartas 
skelbti ir. jo taisyklės, priimtos 
LKFondo laikinės JAV apygar
dos valdybos posėdyje 1951 m. 
lapkričio mėn. 4 d., dalyvaujant 
valdybos pirmininkei A. Augiis- 
tinavičienei, ir nariams prof. dr. 
Pr. Skardžiui, Ign. Malinauskui, 
St. Barzdukui, K. Tallat-Kelpšąl, 
A. Laikūnui ir J. F. Daugėlai.

K N Y G ft S E
•. Per du mėnesius Amerikos 

knygų rinkoje pasirodė bene de
vynios knygos svarstančios 
Amerikos užsienio politiką. Tarp 
jų dėmesio kelia senatoriaus Ro
berto A. Tafto “A Foreign Policy 
for Americans” — Užsienio poli
tika amerikiečiams,— nes auto
rius. save pasiūlė respublikonų 
partijai kandidatu į prezidentus. 
Užsienio politika, turbūt, būsi
mose rungtynėse suvaidins pir
mutinę rolę, nes vidaus reikalais 
respublikonai demokratams te- 
prikiša krašto nuvedimą “socia
lizmo” šuntakiais, išdabintai* 
gengsterizmo, kyšininkystės ir 
'kriminalistų priveisimu. Tokie 
priekaištai gali pasirodyti pilie
čiams persilpni prieš reformas, 
kurias demokratai plaučiausiems 
slupgsniams įvedė.

.Užsienio, politikoje Taftui ne
patinka Amerikos įsivėlimas į 
pasaulio reikalus, dėl kurių pila
ma svetur bilijonai ir Amerikos 
prezidentui suteikiama didelių 
galių. Bet jis nepasako, kaip 
Amerika galėtų neiti istorijos jai 
paskirtu keliu. Autorius lengvai 
randa pagrindo Rooseveltą kal-

Lituanistika parapijos mokykloje

i

tinti Rytų Europos ir Mąndžiūri- 
jos atidavimu Maskvai, o Trunaa- 
ną už neturėjimą 1944-195Q m. 
aiškios užsienio politikos. Tapiau, 
gal būt, pagrinde ne vadai kalti, 
bet pati plačioji Amerikos, de
mokratija, nes, vos .šūviai EĮiro- 
poje ir Azijoje nutilo, kaip paki
lo visų motinėlių ir politikierių 
balsas sūnus namo sugrąžinti. 
Sūnūs taip greitai buvo demobi
lizuoti,. kad dabar vėl juos rei
kia skubiai mobilizuoti.

Visgi Taftas pripažįsta, kad 
Amerikai nėra kito, kelio, kaip 
nepalikti pasaulio jo'likimui ji 
turi, pavyzdžiui, padėti . Europai

— Kad gyventi.
— Bet kodėl,— atkirtau tuojau, — norite jūs gyventi?
Žvejo nustebimas ir linksmumas staiga perėjo visas ribas. Jis 

dabar manė tikrai žinąs su kuo turi reikalą. Tačiau, nemanyda
mas mane pavojingu, jis dar nepramatė, kaip avantiūra baigsis. Aš 
gi, neturėdamas jokio pagrindo pasikalbėjimą nutraukti, kartojau 
savo klausimą su nauju užsispyrimu, vis kietai žiūrėdamas į tar
domąjį.

Jaunas vyras mėgino juoktis su panieka:
— Gyvenu dėlto, kad gimiau.
— Bet, kokie yra jūsų gyvenimo tikslai?
— Noriu pasakyti: kokis dalykas gyvenime jums yra pats svar

biausias?
—Aa'supratau. Nagi, mano tikslas yra žvejoti.
Nutilau ir praėjus vienai minutei atsikėliau. Tęsti buvo ne

naudinga. Mes buvome sugrįžę į tą tašką, nuo kurio pradėjome. 
Šito drimbos paprastumas sugebėjo greitai uždaryti apskritimą.

Tolau — pilnas apmaudo, .sekdamas krantą, mindamas išvar
gusias gėles ir retą žolę. Už krūmų kilo balsai vaikų, kurie tar
pusavyje pešėsi. Vienoje vietoje maži varteliai kirto žaliatvorę: 
juos atkėliau, įėjau į dirvą ir, nuleidęs galvą, ėjau takeliu minkš
toje žemėje. Netrukus savo kairėje pastebėjau žemdirbį, kuris kasė 
žemę, ir pasukau tiesiai į jį. Jis taip pat mane pamatė per savo šiau
dinės skrybėlės plačius ir purvinus kraštus ir žiūrėjo į maną įtar
tinu žvilgsniu: vynuogių rinkimo laikas artinosi, visi buvo apsi
ginklavę prieš vynuogių vagis. Šūvių, paleistų į aukštį, balsai stai
ga pertraukė vakaro tylumą.

Kai buvau prie žemdirbio, jį tyriau. Prie jo kojų drėgna ir mo
lėta žemė buvo išpurenta su rūpestingu ramumu ir laukė nau
jos sėjos. Šita atverta žemė manyje, kėlė gailesį, bet aš negalėjau 
nepastatyti dar sykį savo klausimo:

— Kodėl jūs tai darote?
Žemdirbys pažiūrėjo į mane su savo juodomis ir neramiomis 

akimis ir atsakė:
— Kad gimtų grūdai.
— Kodėl jūs norite, kad grūdai gimtų?
— Kad pasidaryti duonos.
— O kodėl jums reikia duonos?
— Kad išsikapstyti iš bėdų.
— Bet kodėl jūs norite gyventi?
J šį klausimą žmogus nuleido galvą ir pradėjo vėl savo kantrų 

darbą. Savo nuogą koją jis išnaujo uždėjo ant kastuvo geležinės 
briaunos, o nuogas dirvonas prasiverdamas darėsi dar šviežesnis 
ir dar tamsesnis. Savo klausimą aš pakartojau kelis kartus, bet 
atsakymui tegavau piktus ir klaidžius žvilgsnius.

Vėjas juokėsi toliau aplink mano galvą. Nusiėmiau skrybėlę, 
pažiūrėjau į dangų, ausyse skambėjo liūdna vienos dirbtuvės sire
na. Turėjau vėl stoti į taką ir palikti lauką.

Kaip gražus man atrodė vanduo, anuo momentu! £jau dar kurį 
laiką paupiu ir akimis ieškojau trečio kaltinamojo. Keturios gluos
nių eilės mane švelniai lydėjo ir stengėsi perteikti vėjo ritmą. Ne
toliese matėsi pieva, o pievoje buvo maža mergaitė, raudonai apsi
vilkusi, pasilenkusi skynė paskutinias vasaros, gėles.

Tai, ko aš norėjau, tai buvo bile žmogiška būtybė, didelė ar 
maža, kad tik mokėtų kalbėti. Ką man reiškė kitkas? Mergytė

nebuvo nebylė ir neturėjo minties pasprukti. Ją pašaukiau iš tolę, 
kaip kas šauktų šunį. Ji pakėlė tarp gėlių sayo švelnią galvutę, pa
sižiūrėjo į mane su šypsniu ir žengė vieną ar du žingsnius. link 
man^s. Ir vos tik buvau prie jos priartėjęs, jau pastačiau būtiną 
klausimą:

— Kodėl tu tai darai?
Mergaitė, nelaukdama daugiau prašoma, tuojau atsakė:
— Kad padaryti Madonai puokštę.
— O kodėl tu nori padaryti Madonai puokštę?
— Kad ji mane atsimintų.
— Bet kodėl tu norų kad jį tayę atsimintų?
— Kad ji man paruoštų vietą danguje, visai arti s^vęs,
būsiu mirusi. *

šeštadieninės mokyklos ir L. 
Tr. B. valdybos delegacijai pa
prašius, Elizabeth, N. J., Šv. Pet
ro ir Povilo parapijos klebonas 
parapijos mokykloje lietuvių 
kalbą įvedė, kaip privalomą da
lyką visiems, mokiniams.

Lituanistikai dėstyti buvo pa
kviesta mokytoja: Teklė Dzikie- 
nė. Mokykloje mokosi 262 moki
niai, iš jų 53 tremtiniai. Čia gimu
sieji lietuviškai kalba labai silp
nai, todėl kiekvienoje klasėje

i, kada
as

Nereikėjo nieko daugiau, kaip išversti į bendrumą mažosios 
mergaitės žodžius ir jie buvo atsakymas į tai, ko. aš klausiau. Ko
dėl taip elgėsi toji mergaitė, rąudonai apsivilkusi? ,Kąd.atsiektų 
Dangų. Taigi, ji gyveno, kad paruošti, save mirčiai. Ir tai-buvo, 
atsakymas, kurio man negalėjo duoti du stačiokiški vandens ir 
žemės plėšikai.

Anuos du, juos pamiršau vos tik paįikau ant -baltųjų ,ir raudo
nųjų pievos dobilų savo skubių žingsnių žymes, Dabai; ėjau paupiu 
ne taip liūdna širdimi.-Pradėjaū net dainuoti. Mažytė mergaitė se
kė paskui mane, laikydama rankomis savp prijuostėlę, i»lhą gel
tonų ir violetinių žiedų. Bet, kai staiga atsigręžiau, kad-pasiųsti 
jai draugiškumo ženklą ir visu veidu pagauti vėjo dvelkimą, pama
čiau, kad ji ne viena mane sekė. Kiek toliau,- pusiau pasislėpę tąrp 
gluosnių, karštai kalbėdami artinosi du pirmieji apkaltintieji: 
žvejas ir žemdirbys.

Kaip jie suėjo į draugę? Kodėl jie manę sekė? Nieko nežinojau, 
bet mačiau, kad tai esu aš, kuris juodu sujungė; nors juodu buvo 
toli, bet buvau tikras, kad juodu; kalbėjo apie mane. Galbūt dėl 
mergaitės? Bet kodėl man bijotis? Sustojau ir stovinėdamas jų 
laukiau. Vaikas tęsė savo kelią ir mane praėjo; du vyrai mane 
pasiekė. Jų veidai buvo įgavę piktumo išraišką. Didžiulė.jaunes
niojo burna buvo iškrenta, galingos senio akys žaibavo iš po šiau
dinės skrybėlės.

Vos tik jie buvo prie manęs prisiartinę) šękn ant manęs, smog
dami piktais žodžiais ir kietomis^kumšti* * • J.ię. bųyp.cįu, įsiu
tę ir tvirti — aš buvau vienas, ramus ir silpnas. Jie greitai pasidarė 
mano kūno viešpačiais; ir jię keikėsi; sąvo džiaugsme, galėdami 
duoti laisvą eigą savo žiaurumui. Greitais žingsniais.juodų,nusi
leido upės slėniu iki akmenuoto krante. Turėjau betgi laiko paste
bėti mažytes, pilkas varles, kurios skubėjo j sayp urvus, šokdamos 
drėgnais akmenimis. Du vyrai kurį laiką mane lingavo kaip mai
šą, kaip numirėlį, ir po to sviedė į upę, palydėdami, pasigėrusiųjų 
juoku. Vanduo buvo seklus — rugsėjo vidurio lietus, kuris turėjo 
nuplauti vynuogių kekes .ir patvindintį upes, dar. nębuyo atėjęs. 
Man pavyko atsikelti ir su skaudančią nugara, permirkusiais ir 
išpurvintais rūbais, pasiekti krantą.

Du vyrai toto bėgdami; vaikas jaU buvo toli; vėjas, įpykęs dėl 
debesų lėtumo, padvigubino savo jėgą. Nieką? nebuvo pasaulyje 
pasikeitę.

— Rytoj, — juokdamasis sakiau.pata šau,-r ją^-bus ketvirtoji 
rugsėjo.

lietuviškai
Šioms. Kalėdoms “Žiburių” 
Spaudos. Bendrovė jau išlei
do spalvotas sveikinimo atvi
rutes, pagal dail. T. Valiaus 
piešinius. *
Toronte atviruęių galima gau
ti “T. Žiburių” knygyne para- 

" pijęs., salėje ir lietuviškose 
krautuvėse.

‘ Užsisakyti galjma “Žiburių” 
Spaudos Bendrovėje, 941 Dun
das St. Toronte, Ont, Ca- 
nądą< Atvirutės su. voku kai
na 15 centų. Platintojams nuo-

5 lai<K

Baigiasi trimestras
, Jąų kųris laikas girdėti tėvų 
pageidavimas, kad šeštadienio 
lituanistikos mokyklas lanką, 
mokiniai turėtų knygeles jų.

r darbui mękykloje paženklinti. 
Atsižvelgiant i tai, “Žiburių” 
Spaudos Bendrovė yra tokias

; knygeles išleidusi. Knygelė 
| yra kieto popieriaus ir turi

susidarė dvi grupės mokinių.
Seselė Kristina, mokyklos ve

dėja, nupirko reikiamus vado
vėlius PTA lėšomis ir nuolat ro
do nepaprastai daug rūpestingu
mo ir meilės lietuvybės reika
lams. Jos pavyzdžiu seka visos 
seselės, kurių prielankumas pa
deda nugalėti įvairiūs sunkumus.

Kasdien kiekvienoje klasėje 
būna po vieną pamoką. Po pamo
kų mokoma tautinių šokių arba 
būna papildomos pamokos lietu
vių kalbai pagilinti, ypač trem
tiniams, nes mokiniai trokšta lie
tuvių kalbos pamokų turėti kuo 
daugiau.

Naujų pamokų įyėdimu susiin- 
teresavo pranciškiečių Viršinin
kė, jų mokyklos Inspektorė ir 
Newarko vyskupijos kurijos ats
tovas. Atsilankiusieji labai pa
lankiai atsiliepė apie lietuvių 
kalbos įvedimą.

Neseniai mokykloje lankėsi 
“Amerikos Balso” tarnautojai ir 
lietuvių kalbos pamokas visuose 
skyriuose užrašė fonografe.

Švietimo ugdytojų konfereft- 
cija Niujorke, didelėmis ovaci
jomis palydėjo mokyt. T. Dzi- 
kienės pranešimą apie vykstantį 
darbą ir pareiškė padėką klebo
nui kun. Simonaičiui ir seselėms 
prąnciškietėms už nuolatinį pa- 
lankumąir sąlygų sudarymą,kad 
lituanistinis mokymas sėkmin
gai vystytųsi.

B. K. Nemunaitis.

ti, nes Maskva, ką puldama, tik
renybėje puola pačią Ameriką. 
Tokiu būdu, pav., praradimąs 
Lietuvos nepriklausomybės yrą 
smūgis Amerikai.- ■■„. k—

• Palaidabumis Maskvos Vi
šinskis sykį Filipinų respublikas 
už. reik, ministefį C. P. Romulą 
pavadino “nedidelių, vyru, su .di
dele gerkle”, bet šis, lietuviškai, 
galėtų lengvai atsikirsti: “Jei nuo 
didumo priklausytų, kąjęye' zui
kį pagautų”. Savo ’’United? (Su
sivieniję) knygoje. Romulas gina 
Jungtinių Tautų Organizaciją ir 
vykusiai įrodo, kad-Čia-laisvoji 
žmonija, visgi, lėtai, bčt tįcrąi 
kuria įrankį, kur. kilnus idęaliz-' 
mas gražiai jungiasi, su kietu 
praktiškumu. JT£>, galbūt, įkū
nys Romulo kuriamaine JTQ po- 
sėdyje San Francisko pasakytą 
mintį: “Tegul ši asla tampa(pas- 
kutiniu karo lauku žmonijai”..

“Ar galima žmonija pasitikė
ti?”. Romulas atsako: “Tai kvai
las klausimas. Mums .nieko, kįto 
nelieka tik, ar pasitikėti, ar į be
dugnę šokti”.

Romulas turi jumoro. Kai gra
žiuose, juoduose frakuose atvy
ko korektiški japonai į San Fran
cisko pasirašyti su savo priešai 
taikos sutartį, jis tarė: “Frakaį, 
man rodos, tie patys, kuriuos ja
ponai okupacijos metu išvogė iš 
laidotuvių įstaigų mano-sostinė
je, Manila”. Tai lygu pasakyti, 
kad Višinskis Paryžiuje dabar 
dėvi iš Kauno krautuvių-išvogę 
tomis eilutėmis.

• Romulas. tvirtai tiki į JT 
Organizaciją. Anglas istorikas, 
prof. Arnoldas J. Toynbee, įva
de knygos “Year” (Metiū), kur 
paveikslais vaizduojama pereįto 
meto istoriniai įvykiai, rašo:

“Vakarų pasaulis dabar-lyg 
apgulta pilis. Ją . tegali - apgintu 
visų užkampių gyventojų bend*

mos valstybė

pamokų praleidimui ir mokyk*

žymėti.

Užsisakyti “Žiburių” Sp. Ben
drovėje, 941Dundas St, W. To-

žurnalų, specialiai. pritaikytų

Lietuviai dailininkai Jg. šlape
lis, M. Šileikis ir J. Pautienius Či
kagoje dalyvauja Drake viešbu
čio parodoje, o pastarieji du dar 
Conrad Hill viešbutyje. A, Ža- 
romskio tapybos darbas, vaiz
duojąs P. Amerikos pajūrio 
miestą, yra išstatytas Alexander 
galerijoje.

šv. Antano parapija, Cicero, 
lopkričio 25 d. atšventė savo 25 
metų sukaktį.

Ip. Nauragis gruodžio 16 d. da
lyvaus Čikagoje ruošiamame

isterikas 
numą.

raižinius ir, 5 litografijas įsigija 
Amsterdamo Valstybinis Mųąįę-»

31 medžio raižin. ir 6 litografijas^
* A eotfrt rvv

cerio.
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5r — Crawford, 
įbarių, atskiras 
virtuvėmis, na- 
kiemas ir gara- 
$4.500.

6— High Park 
>arių, 2 modėr- 
skiras mūrinis, 
metų senumo 

ii didelis kie- 
is įvažiavimas, 
okėti $7.000.-

TURIME: įvairių kambariams ii virtuvėms modernių baldų: lovų-sofų, Philips radio, skalbimo 
mašinų, šaldytuvų, gazo, elektros ir anglies krosnių. Geros išsimokėjimo sąlygos

COLLIS Furniture Company
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina Ave.) Telef. PL. 80944, PL. 8095

t STST
Jssingt

dų lantija

delio ianizmas

THOR veikia tyliau, 
e sustcka mašina, per- 
□ėgiai, atliekanti sun- 
o pask

LEY & RADIO
EN SIRONTO, ONT.

T

HIM VICE
iisome.s ir tvarkome 
nių lining).
AR'

Doront<52

Ą TUI
reipkii

rs<
& RE 
airiom 
ceičiu zybes

iikic KE 5944.

7G St. W.
> eleikmenų 

krautuvė
| Toronte

kirime didelį 
ąsirinkimą 
jADIJO 
iPARATŲ ir 
RAMOFONŲ 
Įektrinių 
Įvldytuvų,

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.
Suite 410,

394 Bay St., Toronto, Ont 
Telef.: EM. 4 - 9912.

LIETUVIS ELEKTROS — 
RADIO TECHNIKAS

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

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

MU. 1364.
ANT ČEPONIS

564 Indian Grove, Toronto

KEPAME
juodą ir baltą ruginę duoną.

Taip pat priimame užsakymus 
sviesto tortams ir kt.

0- pyragaičiams.

ESTO BAKERY
1017 Pape Avė., Toronto, Ont

Telef. GL. 2607 
vakarais LL. 6173.

Savininkas S. Krabi.

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

ELINA 
foto 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,

Pm lai T V C7CW

DĖMESIO! DĖMESIO!
Valgyklą “BALTIC”

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

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

■

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

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.

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

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:

138-46 Claremont Str. - Tel. WA. 4557
30 metų valymo patyrimas

TEL.
EM 3-2131

Budime
24 

valandas
‘ ...................... ... ........... ■■■■

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

suteiksime sąžiningą patarnavimą. 
Pardavimui turime dideli pasirinkimą.

Prašome kreiptis:
JOHN BARCAS

Atstovauju:
.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. I
Rinkoskainomis. f

Priimami užsakymai vestuvėms, I
piknikams, pokyliams.

NAUJAI ATIDARYTA! • PIGIAUSIOS KAINOS!

CABC^ 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, 

kubais 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, faunas, 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 5-1500. I

nelauktus ir netikėtus rezultatus 
sporto klubo “Vytis” atstovams: 
O. Rautinš ir Paškauskas (už
ėmę antrą vietą taut, parodos 
turnyre) iškrito kvartfinaliuose, 
Pranas Gvildys (Ontario meiste
ris) iškopė į pusfinalius, bet čia 
turėjo nusileisti, kad ir neužtar
nautai, pirmos vietos laimėtojui 
L. Cloutier (Montreal).

Jaunių turnyre mūsų H. Vi- 
lembrektas išplėšė pirmąją vie
tą. Sveikiname!

Ontario stalo teniso išleistoje 
turnyro programoje tarp žymes
niųjų stalo teniso žaidėjų randa
me šitaip apibūdintą Pr. Gvildį:

“Pranas Gvildys, vienas iš ge
rųjų žaidėjų Ontario provincijo
je, yra jaunas lietuvis, prieš tris 
metus atvykęs į Kanadą. Jis la
bai greit pasirodė vienas iš ge-

----------- ---- ” 
vardą, o rugsėjo mėn. vykusiame 
Kanados turnyre pasiekė pusfi
nalius. Jis yra puikus sportinin
kas, o jo kuklumas laimėja.daųg 
draugų sportininkų tarpe. Pranas 
yraBroadview stalo teniso klu
bo narys ir Ontario stalo teniso 
sąjungos tarybos- patarėjas“.

— Sporto klubas “Vytis” pra
eitą sekmadienį nepaprastai aud
ringoj ir įtemptoj kovoj laimėjo 
prieš Mustangs (japonų koman
da) santykiu 53:48. Pačioje pra
džioje išfolavus mūsų komandos 
šulą M. Duliūną buvo nustota 
vilties laimėti, tačiau mūsų vyrai 
nepakriko ir susikaupę išplėšė 
laimėjimą.

— Ateinantį sekmadienį 3 vai. 
' pp., 402 Bathurst St. po ukrainie
čių bažnyčia, “Vytis” susitinka 
su St. Stans (ukrainiečiai).

Lukas.

THE TWO LITTLE 
JEWELLERS

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

menių ir sieninių laikrodžių.'
Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga

lite mokėti grynais arba duodame 
išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškai. .
Užeikite į

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

Mes turime:
baldų įvairiems., kambariams, 
elektrinių šaldytuvų, skalbimo 
mašinų, elektros ir gazo krosnių, 
vaikų vežimėlių, visokių rūšių 
lėkščių. Taip pat visų rūšių elek
tros reikmenų: lygintuvų, plyte
lių ir tt.

Taisome visų rūšių radio.

Atidaryta iki 9 vai. vak.

CECTEEL 
ELECTRIC

214 OSSINGTON AVĖ. 
(prieš Pix kino teatra) 

Tel. ME. 6788.

geriausias dovanų pasirinkimas tik 
į|| J. Beržinsko 

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

Toronto, Ont.
H| Čia pat rasite įvairių laikrodžių, žie- 

dų bei meniškai išdirbtų odos gami
ny nių: albumų, rankinukų ir pan. 
W Didelis pasirinkimas Kalėdinių svei- 
£ kinimo atviručių ir kitų dovanoms 

tinkamų prekių.

* - * - V;
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Dr. Peter MORKIS 
PERKĖLĖ 

savo dantų kabinetą į 
1082 BLOOR ST. W. 

(į rytus.puo,Dufferin St.) 
TeL OL. 4451. Toronto 4, Ont.

DR. F. TICKETT l
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

/ • * Y *** * *

11 Gore Vale Avė. Toronto ■
: Telef.: WA 3754

Dr. Chas. OKlJR \
r.DAkT;I'StA'S ’

838 Duridas St. W. Toronto ;
: (kampas Eiiclid Avė.)

Priima vakarais pagal susita-I 
rimų. ■ Tel. WA 9822 ■

• * ir * t • • ’

"DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

B.A, Q.D.S.
312 Bathuršt Št -

Bathurst Medical Building . 
Telef. EM 3-6373 Toronto >

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
BA., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir ;
7-9 po pietų 5

386 Bathurst St. Toronto
TeL WA 1344

mAnn-martel
DUFFERIN-ROGERS BD. 

$2.000 įfnokėti. Balansas $4-750.
4 gražių kambarių bunga
low, moderni virtuvė, ge
ras rūsys, ekonomiškas ap
šildymas. Idealus šeimai 
su vaikais. Išmokėjimas 
$50 į mėn. įskaitant %.

BELLWOODS-PUNDAS 
$2.500 grynais, balansas $6.400. 6 

erdvūs kambariai. 2 virtu
vės, garažas. Vieta, kur 

niekad netrūks nuomi
ninkų.

QUEENSWAY 
$10.900. Ultra 'modernus 5 kamb. 

bungalow su dideliu, gra
žiu žaidimų kambariu rū
syje, Savininkas pirko di
desnį namą ir yra privers
tas perleisti šį žemiau sa
vikainos.
ANETTE-PACIFIC . 

‘'S5.000 grynais, balansas $9.900.
9 kambarių atskiras namas 
su garažu. 2 vonios, 3 vir
tuvės. Dalis išnuomota.

jamės-bAby POINT 
$5.000 įmokėti, balansas $9.900.

Gražus, erdvus ’ ir moder
nus 6 kamb. atskiras na
mas, vandeniu jr alyva ap
šildomas. Privatus įvažia
vimas ir garažas. LiukšUsi- 
nis namas už prieinamą 
kaina. * ,

Visais namų,pirkimo ar pardavi
mo reikalais kreipkitės į

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

MANN & MARTEL 
REALTORS

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vaL 10-12, 2-6 i 
Pirmadieniais, ir ketvirtadifr 
niais priima taip pat 7-9 popiet •

386 Bathurst St. Toronto
^ Tėl ©4 6515

AKIŲ SPECIALISTAS ■ 
M. ST EF A NU K

(optometrist) i
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
. Bąthurst Medical Building 
312 Bathurst Telef. EM 3-6373 
■9 ■ - >.

GRIFFS
VALYMAS —

PROSAVIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai
909 Dundas St. West Toronto^ 

Telefonas EM 4-6649
K « « .. . «•.*-- f..*** * . v <

v Kuschkewitsch Witold, Irm- 
garck Michael

Engelmanienė Agota " 
Hasenheitienė Morta, Gerhar 

das.
Bliskis Julius
Tčhorziskis Kazys 
Vencius Juozas 
My nkantas Jonas 
Munzėvičius Antanas
Jokša Petras, Morta, Pranas 

Juozas
Rindinas Vladas
Srutis 'Erika, Valter, Albert 
Jomantas Erika, Marija 
Barvydas Vincas
Lorendzi Peter , 
Suskevičius Petras 
Fedenko Andrėj
Paulauskas Stefan, Stasė, Sta

sys, Kęstutis
Ždblocky Rosemarie
Valiauga Vladas
Verseckas Vladas, Anneliese 
Miniotas Vytautas
Birutis Juozas
Narutavičius Antanas 
Vaitonis Vytautas 
Kazlauskas Petras 
Kaspar Elena 
Kasparavičius Romas 
Beržaitis Robertas, Marija, 

Robertas
Kukanauskas Jonas, Teklė 
Šerkšnys Vacys 
Arribakas Bronius 
Zajančiauskas Vladas 
Kriaučiūnas Donatas 
Krisiūnas Benediktas 
Krujelskis Juozas
Kitow Alex
Vėčėrinskas Juozas, Janina, 

Gražina, Kęstutis
PranSkus Bronius
Baronas Albinas, Joana, Dora 

Birutė
Adomaitis Albinas
Sulkevičius Jurgis, Ingeborg, 

Birutė, Danutė, Regina
Andriulaitis Andrius; Rozali 

ja, Jonas, Pranas, Andrius 
Ona Kun. V. Šarka,

NAUJI KANADIEČIAI 
Iš Vokietijos Į Kanadą nuo

Nesunku sumaišyti
Petro žmona buvo išvykusi, 

bet ^staiga grįžo, visa savaite 
anksčiau. Sekma^^niO rytą įėju
si į butąi'ponia PlSrienė nusigan
do -i- visur baisiausia netvarka, 
baldai nustumdyti iš savo vietų, 
kiti išvartalioti, stalčiai atidary
ti. Įbėgusi į miegamąjį vyrelį 
randa bemiegantį.

— Petrai, kelkis! Žiūrėk, va
gių būta! Įv.

— O, ne! Ku^tau vagys! Bu
vo keletas klubo draugų.

Negi mesi
— Jonai, nuo kada tu nešioji 

akinius? Ar sugedo akys?
— Ne. Bet radau akinius, tai ir 

nešioju (1 .. t ,
J1'

Tai galima sujungti 
Žinomas gydytojas pataria pa

cientui duotis operuojamam.
— Jpkįu būdu!.; Pone profeso

riau.' Jokiu būdūf Geriau mirti, ■ 
negu būti operuojamam.

— Bet“ mano mielasis, vienas' 
su antru gali būti sujungta.

ESFNC
Ar aš kvailas

Psichiatrinėje ligoninėje ligo
ninis parenkarųas koks nors'ra
minančiai veikiąs darbas.

Vieną dieną ligoninės lankyto
ja^: pastebi ligonį, ■•kuris stumia 
vežimėlį apverstą aukštyn ra
tais. Vienas iš lankytojų paklau
sia:

— Kodėl tu taip važiuoji ra
tais mikštyn?

— Manai, aš kvailas? Vakar aš 
važinėjau dėže aukštyn, tai man 
pripildavo smėlio. Ir dar turėjau 
nuvežęs išpilti štai į tą krūvą.

Yra ir tokių torontiečių
Iš lapkričio 22 į 23 d. naktį, 

apie 10 vai., kuomet visoj Onta
rio provincijoj ir Toronto miesr. 
te ką tik buvo uždarytos urnos . 
po rinkimo atstovų į parlamen
tą, kažkoks suglumęs pilietis pa
skambino į “The Globe and 
Mail” redakciją ir paklausė:

— Tai sakykite, gerbiamieji,' 
jūs, manau, žinote: kaSgi išrink
tas Toronto miesto mayoru?..,’ 
_____ -______ ■ : - t

Atliko Europos 
specialistai

MIŠINYS
PAGAL

JŪSŲV

SKONĮ

BR. BUKOWSKA, R O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

APSIRŪPINKITEANGLIMIS
per mūsų atstovą V. AUŠROTĄ, 263 Havelock St., Toronto 
r. įi Skambinti/tdefonuLCL 3§47_

Kokybė garantuota. — —- —- Galima Išsimokėti

NORRIS FUEL CO. i
30 Polsbn St., Toronto, tel. GL. 2491. ■:

Gėlių krautuvė “LOTUS” 
gamina puikias vestuvines puokštes iš orchidėjų, rožių, lelijų,' 
callas, gardenia ir kt. Pasirinkimas įvairių spalvų akalijų, Alpių 
žibuoklių, Pointsettia, begonijų ir kt. gėlių vazonuose. Kalėdų 

eglutės, žvakutės ir joms laikikliai ir kt 
Kalbame vokiškai, švediškai ir rusiškai.

854 BATHURST STREET, TORONTO Tel. KE. 3884 
(vienas blokas į šiaurę nuo Bloor St.)

I ' LIETUVIS LAIKRODININKAS )

FRANK B0CHUL1S |
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

įsigyti žiedų. Parduodamos įvairios auksinės ir sidabrinės 
prekės. Už darbą garantuoja. Kainos prieinamos.

Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
27213 QUEEN ST. W. TORONTO

Tikrinu akis ir pritaikau aki-’ 
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien 
tiiio 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadien. pagal susitarimą.
55 SL John’s Rd. W. Toronto

. kampas 94 Laws St
TeL LYndhurst 0052 ■

Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.
Didelis šioje apylinkėje (Simcoe, 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 vierii. Taip pat du 

50% kompanijonaį, abu po $2500.
KREIPKITĖS Į MŪSŲ BENRADARBĮ

u MFI I 4 RADIO
, Mūsų krautuvėje didžiausias pasirinkimas baldų ir elektrmiĮ
i reikmenų. Lietuviams teikiamos geros išsimokėjimo sąlygos.
j 1199-1201 DUNDAS ST. W., TORONTO - - Telef. KE. 6272

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

LLUKSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių 
defektams, ištiria akių nėr-, 
vus, kurie- dažnai sukelia gal
vos skaudėjimą ir nervingumą

• Kalba slavų kalbomis
479 College Št W. Toronto

TeL RA 3924

INCOME INDEMNITY AGENCY
CENTRAL BRANCH

414 BAY ST. TORONTO, ONT. TĖL. PL. 6126 
reprešeritfiĄ*

CONTINENTAL COMPANIES
Mūsų atstovas Br. SBR^GAUTIS

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

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

HNATYSHYN 
VAISTINĖ 

paruošia vaistus pagal Kana
dos ir Europos receptus. 

Greitas pristatymas.
312 Bathurst St TeL WA 4956

Toronto, Ont

Prityrusi siuvėja
t S M . ' . , ' ' •

! ’•*% siuva vestuvines ir šiaip įvairias
i 3 Į n sukneles, naujausiomis madomis.
i .

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

1— £ * ........ .... .
R-W ii.BI — ■■ ■■ ■■

. • * *- /■' j •

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

lAltfiOfilIilNKA
turintį 30 metų profesinę praktikų

. • Kalbu lenkiškai
I  M^ MAUNA — 1187 DUNDAS ST^W. TORONTO

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

73 Adelaide St W.

Room 322 ■

Telefonu 1SL 3161
-*S

Toroflto

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

dėmesio! !
šis ktiponas vertas $10.00

jei pirkaite prekių už $100.00.

BEAVER BEDDING & UPH. ČO.
2605 Dtirrdaė St. WM Tėronto. Tel. JU. 3811

LIETUm«*l KiLBįS KMILHUHKIS
Parduodami gatavi ir siuvanti pagal Jūsų užsakymą kailiai 

Kailinių taisymas tr persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokėjimui
BER6MM FBI CO TORONTO ,

1W *«• TrfeJ ItdAml dumMnkiM EM MUS

‘i?’ Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso if 'parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brangenybes 
5,? n ‘ Garantuotas darbas ir prieinamos kainos

-w_*^~Kęautuvėatidaryta kasdien iki 8 VaL vakaro.

■"¥1 dlVt s -i - X.
TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

Wen west furniture co
’ ' didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų* 

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

* • loyų komplektai,
’• siuvamos mašinos,

• krosnys tr tt.
t Kalbame rusų kalba

Perkant ar parduodant namą skambinkit:
Telefonai: KE. 8515, KE. 8516,LY. im 1

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

L. M. MAY .
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER ;

1169 DAVENPORT RD. (prie Ossington) z . A

Laikas pagalvoti apie šv. Kalėdų dovanas 
Mes perkame kur: Viėnfhtęlė lietuviška

Vyriškų Rūbų Krautuvė
Turime didelį pasirinkimą gatavų kos
tiumų, paltų, skrybėlių, megstukų, sali-: 

~kų, kaklaraiščių, viršutinių ir apatinių; 
baltinių, kojinių, pirštinių ir kt.
Nuolaida lietuviams 10%’
Taip 'pat siuvame paltus ir kostiumus. 
pagaL Jūsų užsakymus.

DERBY MEN’S SHOP
Savininkas L. Salmonaitis 

2576 VONGE St., TORONTO, ONT. .
\ Telef.: HY. 9624.

MARGIS MliOm
JONAS V.'MARCfS - 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 devynertos, ‘foto reikmenų, 

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

NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite į

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

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

Lietuviška Baldu Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

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

-r • v. - . • 1 ‘ • •' < * r _ z • • • 't ’ T J*. « ,

FURNITURE Č’ė ‘
Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji, 
ir atnaujinami seni. Kalbame europ. kalbomis;

875 Queen St. W. Toronto. TeL PL 2010 „ }

Maištingiausias, 5 i
Lengviausiai virškinamas, 
Pigiausias maistas, 

Turis visų vitaminų yra ’
PIENAS IR PIENO G AMINIAI

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės ’
ukrainiečių pieninės Toronte - < ■

ROGERS DAIRY 
459 ROGERS RD. — — Telefonas JU. 7193 

w - A ’’ 
UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. LUKE’S
& Electrical Appliance Co.

797-799 Dundas St. W. į 
Toronto, ■

Tel. WA 9228 Tel. WA 9228: 
Parduodame

SKALBIAMAS MAŠftftŠ į
DUODAME 1SSIMOKĖJIMUĮ j

Kas pirks šias maŠiftas, gaus 2-fų mėtų ■ 
garantiję. B

.. i
Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko -

MCtfAT
Parduodame piano akordeonus

Norėdami elektros reikmenų ar sofų (chesterfields) paskam- 
binkite mųms ir j^^i>pnstątysnne_ J[tųns į namus.

- ------------------------------- . -----
- • ■ ./ - j-;

“Keiskite jausmus gėlėmis” — skambinkite At) 4618

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

Užšiškkykite anglis
HAMILTON FUEL CO.

Savininkas W. WILSON
Telefonas RI 4411 143 Hamilton St., Toronto



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TORONTO, Ont MONTREAL, One

Spaudos kioskasusmilijonis

Grupės Valdyba

mirus mylimam tėveliui, reiškiame gilią užuojautą

Montrealio Moksleiviai Ateitininkai.

Parduodant ar perkant namę ar biznius

KE. 7904Gydytojas ir Chirurgas

AR JŪS
PIRKT! NAMUS

DIDŽIAUSIAS NUOSAVYBIŲ PASIRINKIMAS KANADOJE!
9 kambarių namas. Alyva apšildomas. Dundas ir

Telefonas M U. 1214 ERNEST RIDOUT
"The Canada Life Assurance Company'

ATSTOVAS TORONTE ir VERTĖJAS

Mūsų įstaiga HAMILTONE

jo knygų p. Pranas Laurušionis. 
Tad su laiku tikimasi, kad kny
gynas dar daugiau padidės savo 
knygų skaičiumi ir galės pasitar
nauti mūsų visuomenei. Visiems 
aukojusiems knygas didelis ačiū.

Išnuomojamas butas iš dviejų 
kambarių, virtuvės ir sunrūmio 

(netoli ežero). Tclef. LA. 6338.

Išnuomojamas III aukšte 2 ak
menims kambarys, virtuvė ir 
prieškambaris su baldais. High 

Park rajonas. Tel. ME. 8760.

Priėmimo valandos 
Pagal susitarimą.

Išnuomojamas kambarys su vir
tuve be baldų ir 1 kambarys su 

baldais. 188 Oakmount Rd. 
Kreiptis vakarais po 6 vai.

Čia pat malonėkite apsimokė
ti ir visus draudos mokesčius. 

Pavėluotas apsimokėjimas 
trukdo pašalpos gavimą.

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

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

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

i. $14.000 — r * * , .**,
Roncesvalles rajone, (mokėjimas apie $7000 
Kreiptis į A. Garbenis.

Kalėdoms puikios 
dovanos

Prašome iš anksto įsigyti bilietus, kurie bus pardavinėjami sek 
madieniais, po 11 vai. pamaldų, parapijos salėje.

Aukos AV parapijos knygynui
Aušros Vartų parapijos kny- 

gynas paskutiniuoju laiku įsigi-

Sportininkų susirinkimas
Pereitą sekmadienį Aušros V. 

parapijos salėje, tuojau po pa
maldų įvyko sportininkų susirin
kimas, skirtas ypač stalo tenisi
ninkų ir šachmatininkų reika- 
ams aptarti. Greitu laiku žadama 
suorganizuoti stalo teniso ir 
šachmatininkų turnyrą.

Kariuomenės šventės 
minėjime karo invalidams aukų 
surinkta $141.46.

registruoti ne vėliau kaip iki 
gruodžio 23 d., t.y. paskutinio 
sekmadienio prieš Kalėdas.

Surašymo, takininkais malo
niai sutiko būti: Kun. Vilkaitis, 
parapijos būstinėje, YO. 5100, M.; 
Staniulienė, 1006 Moffat, Ver-' 
dun, TR. 7019, darbovietės YO., 
0168; A. Piešina, 1162 Allard, i 
Verdun, HE. 5700; A. Gaurienė, 
7730 Broadway, Ville Lasalle, 
HE. 0100; A. Ališauskas, 357 8th 
Avenue, Ville Lasalle, HE. 0800; 
B. Lukoševičienė, 6951 Mazarin, 
Ville Emard, HE. 7877.

Be to,.sekmadieniais parapijos

REAL ESTATE BROKERS 
105 RONCESVALLES AVE.

• TELEF. LA. 2763 arba LA. <101

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

Reikalinga senyvo amžiaus mo
teris namų ruošai lietuviškoj 
šeimoj. Geros sąlygos. Kreiptis 

asmeniškai 40 Pacific Avė.

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.

Toronto Lietuvių Namų 
Fondo šėrus pirko:

Po 200 dol.: Vladas Tamošiū
nas; po 100. dol.: Petras Taraške
vičius, Petras Strazdas, Stepas 
Smalinskas, Jonas Ramoška, A. 
Margis, Linas šeškus, Jonas Rad
vila, Stepas Žaldokas, Feliksas 
Mockus, Jon. Paurys; po 75 dol.: 
Kazys Gaputis; po 50 dol.: inž. 
Petras Ščepavičius, Aldona Va
lius, Valentina Balsys, Feliksas 
Valys, Kostas Žioba, Juozas 
Jankaitis, Balys. Rukša, Leonas 
Adomavičius, Mykolas Repečka, 
Ad. Giniotas, Alg. Pulkauninkas 
ir KLT Toronto skyrius (visus 
grynais įmokėjo); po 25 dol.: Vy
tas Abromaitis, Klemensas Liut
kus, Sigitas Kražauskas, Bruno 
Vaičiūnas, Mikas Petrulis, Stasė 
Petrulienė, Birutė Petrulytė, V, 
Petrulis, Jurgis Karalius, Stasys 
Vaitkus, Pov. Petrulionis, Stasys 
Grigaliūnas, Vyt. Peseckas, P. 
Gulbihskas, Mečys Abromaitis, 
Marija Endzinienė, Vaclovas 
Vaidotas, Juozas Pikelis, Aleksas

Jau senokai įsikūręs Spaudos 
kioskas Montrealyje per ilgą lai
ką virto į tikrą knygyną. Čia ga
lima gauti ne tik beveik visas 
tremtyje išėjusias knygas, bet ir 
užsiprenumeruoti įvairiausių 
laikraščių bei žurnalų. Spaudos 
kioskas yra įsikūręs Aušros V. 
parapijos salėje ir veikia kiek
vieną sekmadienį tuojau po pa
maldų. z

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

BALTIC CARTAGE & 
ROVERS

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

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

24 valandų tarnyba.

Bazilijonų Seminarija
Bazilijonai ukrainiečiai Kana- salėje prieš ir po pamaldų sura 

doje yra gana pajėgūs, o jų cent- šymą vykdys mok. mokytojai ii 
ras darosi Toronto. Čia tarp kit- tėvų komiteto nariai. Savo vai
ko pereitą savaitę pašventinti j kučius užregistruokite nedelsda- 
naujų rūmai Bazilijonų Semina
rijos. Anksčiau klierikai teologi
jos studijas eidavo šv. Mykolo 
ar Dangun Žengimo kelegijose.

... . “Verslo” Sąjunga 
gruodžio 16 d., 4 vai. pp., ruošia 
404. Bathurst St. paskaitą tema: 
“Namų prekyba”. Skaitys p. V. 
Meilus. Po paskaitos paklausi
mai, ir diskusijos šiuo daug kam 
tūpimu klausimu.

St. Dargis,
prieš 3 mėn. pakėlęs sunkią ope
raciją, jau baigia sveikti ir grei
čiausiai šią savaitę iš ligoninės 
išeis.

KALĖDINIŲ EGLUČIŲ jau ga
lima pirkti lietuviškoje Montro
se krautuvėje 1006 Dundas Str. 
W. — prie “Tulpės” ir “Park 

Restaurant”.

Lankėsi redakcijoje
Gruodžio 8 d. “T2” aplankė 

svečiai iš Detroito muz. komp. 
Br. Budriūnas ir prof. Br. Pi- 
kūnas.

L’ Pirmadienį — trečiadienį, gruodžio 17-19 d.
L ,BEAD GESTE — Gary Cooper
2. SHADOW ON THE WALL — Ann Sothcrn, Zachary Scoit

Dėmę&fo .Torontiečiams!
TORONTO UET. MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ 

v.r • š. m. gruodžio 16 d., sekmadienį, 3 vai p.p.
lenkų salėje, 62 Claremont St., stato Rūko 5 veiksmų komediją

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.

Padėka
. Muziko Antano Dvariono pa

minklui statyti Komitetas reiš
kią gilią padėką Toronto ir apy
linkių lietuviams bei jų organi
zacijoms, prisidėjusiems auko
mis prie paminklo pastatymo.

Tik visuomenės pritarimu ir 
pagalba Komitetui pavyko su
telkti lėšas ir ant velionies ka
po pastatyti gražų, menišką ant
kapį, kaip padėką už velionies 
muziko dažną talkininkavimą 
lietuvių visuomenei meninėje 
srityje rengiant įvairius paren
gimus.

Paminklui Statyti Komitetas.

gūnų. 7 didžiosios krautuvės, ku
rios protestavo, taip pat buvo at
viros. Krautuvėms nustatyta 
bauda po $40.

Žinoma, dėl to dar bus byla 
teisme, į kurį kreipiasi ir anos 
7 didžiosios prekybinės firmos.

Prie atvirų krautuvių studen
tai buvo surengę demonstracijų, 

Mokyklos Tėvų Komitetas.1 bet ekscesų nebuvo.

Dr. A. Pacevičius 
pradėjo verstis gydytojo prakti
ka Toronte — 6 Marshall Str., 
tel. Lt. 5769.

Pacevičius maloniai su
tiko pasidaryti nuolatiniu mūsų 
bendradarbiu ir vesti sveikatos 
skyrių, kuris laikraščio skiltyse 

^pasirodys po Naujų Metų.

6 MARSHALL STR. 
(prie Dundas ,W. ir 

, Brock Ave.)
Telefonas: LL. 5769.

Lietuvis pigiai perveža baldus 
bagažą, prekes ir kit. 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.
Kreiptis:

Ketvirtadienį — šeštadienį, gruodžio 13-15 d.
L GAL WHO TOOK WEST — spalvota — Yvonne De Carlo
2. COUNTESS OF MONTE CRISTO — su Sonja Henie,

KINO “CENTRE” 772 D^tw-
Kasdien nuo 6 vai. vak- Jaukiai apšildyta — grynas oras

Montrealio prekybos namai 
priešinasi

Septynios stambios Montrea
lio prekybinės firmos — H. Mor
gan, T. Eaton, H. Birks, Holt, 
Ogylvy, Simpson ir Mappins -r- 
vadovaujamos Morgano, nutarę 
priešintis miesto tarybos nutari
mui ir neuždaryti savo prekybų 
per katalikų šventes.

Gruodžio 8 d., Nekalto Prasi
dėjimo šventėje, Montrealyje 
naujasis miesto tarybos nutari
mas buvo įvykdytas daugumos 
prancūziškų — katalikų krautu- 

| vių, tačiau kitų krautuvių dide- 
I lė dalis buvo atviros. Tokių-sure- 
[gistruota 556, bet tai esą ne vi
sos, nes policija negalėjusi na=.

mi, nes neužrašyti vaikučiai ne
galės būti senelio pašaukti ir ap- j 
dovanoti, o be to, eglutės diena 
jau čia pat. Pradžiuginkime vi-j 
sus mūsų mažuosius, atvesdami 
juos į šią gražią šventę!'

Eaton tarnautojai unijos 
nenori

Gruodžio 4 d. vakare pasibaigė 
Eaton tarnautojų bei darbinin
kų balsavimai unijos sudarymo 
klausimu. 3.967 balsavo už uniją, 
o 4.769 prieš. Balsavo, krautu
vės, sandėlių ir siuntų tarnauto
jai. Įdomu, kas nulėmė — ar dar
bininkai nesusipratę ar unija yra 
netvarkoje.

Rūbų ir pinigų rinkliava 
Vokietijoj likusiems tautiečiams 
sušelpti dar kartą ir paskutinį 
pratęsiama, ty. rūbai ir pinigi
nės sumos dar bus priimamos pa
rapijos salėje š.m. gruodžio 15 
d. 4-7 vai. pp.

Visi, kurie užmiršote ar nespė
jote prisidėti prie šio šalpos dar
bo, atlikite savo pareigą šį šeš
tadienį. Atminkite,' kad tūks
tančiai mūsų tautiečių neturėjo 
laimės išsikelti iš Vokietijos ir 
kenčia ten didžiausią vargą pus
nuogiai bei alkani.

Vaikų lopšelis,
Neil McNeil Infants’ Home, 9 
Wellesley Place, vedamas lietu
vaičių, Nekalto Prasidėjimo Svč. 
Mergelės Marijos seselių, šį sek
madienį, gruodžio 16 d., 2-5 vai. 
p.p., bus atdaras Toronto visuo
menės atsilankymui. Ta proga 
seselės maloniai kviečia tautie-

Bažnyčių lankymas atlaidams 
įgyti

Jubiliejaus atlaidams pelnyti 
gruodžio 16 d. 12 vah 45 min. 

I yra ruošiamas 4 bažnyčių lanky- 
• mas. Sąlygos yra atlikti išpažintį, 
■ priimti Šv. Komuniją ir aplanky- 
] ti keturias bažnyčias, kiekvie
noj sukalbant po penkis Tėve 
i Mūsų ir penkias Sveika Marija 
; šv. Tėvo intencija. Laikymui va
dovaus kun. Vilkaitis.

VAIKAMS —- Vienintelis lietu 
vių kalba leidžiamas iliustruo
tas žurnadas — EGLUTĖ. Kai
na metams $3.00.
“Daktaras Aiskauda ir jo žvė
rys”. Labai įdomi apysaka su 
63 iliustracijomis. 92 pusi. Kai
na tik $1.00. Vaikai ją skaito su 
dideliu susidomėjimu.
Lietuviškos pasakos. Sudarė 
Dr. Jonas Balys, 230 pusi. Pasa
kos gražiai iliustruotos. Kaina 
2 dol. 50 centų.
MOTINOMS — “Taupioji vi
rėja”, kurią paruošė H. Mačiu
lytė-Daugirdienė. Ji patiekia 
300 įvairių valgių gaminimo 
receptų. Kaina $2.00.
TĖVAMS — Kun. Dr. J. Vait
kevičiaus labai įdomi dvasinio 
turinio knyga — Gyvoji dvasia 

— 464 pusi. Kaina $5.00. Kalė
dų proga už $3.00.
Užsakymus siųskite su pini
gais: EGLUTĖ, P.O. Box 22 — 
Brockton 68, Mass.

Vaikų šventė
Kalėdų švenčių proga vaikų 

šventei ruošiamasi visu rimtu
mu. Kalėdų Senelis su gausiomis 
dovanomis jau’ pakeliui. Ener
gingas ir, nenjiijstantis vilnietis 
mokytojas Bronius Mackevičius 
ruošia vaikų chorą, kuris giedos 
Kalėdų ryCplr atliks meninę 
programą per pačią vaikų šventę 
Trijų Karalių dieną.

Pirmą kartą Toronte bus to
kia įdomi vaikų šventė — balius. 
Po programos ir dovanų įteiki
mo, bus vaikų šokiai ir žaidimai, 
kuriems vadovaus šeštadienio 
liet, mokyklos mokytojai. Kad 
programa gerai pasisektų ir tė
veliams reikėtų pasitempti: iš
leisti vaikus į vaidinimo repeti
cijas ir choro parhokas. Be pasi
aukojimo nebus ir ir laimėjimo 
— džiaugsmo.

; Į šventę vaikai užrašomi sek
madieniais po pamaldų liet, pa
rapijos salėje.

' s-

į Liet Katalikių Moterų D-jos 
Toronto skyriaus 

visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas 1951 m. gruodžio 16 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., naujos 
klebonijos patalpose, Bloor St. 
W. 1639. Paskaitą skaitys kun. 
Dr. Gutauskas.

' Paskaita ir susirinkimas
Praeitą sekmadienį “Verslo” 

S-gos iniciatyva inž. J. Strazdas 
savo paskaitoje plačiai išryškino 
sąlygas ir priemones kaip įsigy
ti Toronto mieste sklypus ir sta- atsilankyti 
tyti namus savo reikalams arba' 
pardavimui.

Agr. K. Dalinda papildė bei 
daugiau praplėtė inž. J. Straz
do iškeltas mintis.

Po paskaitos vyko “Verslo” 
S-gos narių susirinkimas eina
miems reikalams ąptarti.

Ukrainiečių tautinių šokių 
šventė, skiriama paminėti Ukr. 
tautinių šokių 25 metų sukaktu
vėms Kanadoje, ruošiama Mas
sey Hall gruodžio 22-23 d.

Kun. Justinas Bertašius 
iš Montrealio jau išvyko į Win- 
nipegą pakeisti kun. Mikalauską, 
OFM.

Filmą
Sekmadienį, gruodžio 16 d., 

parapijos salėje 3 ir 8 vai. bus 
rodoma filmą “The Song of Ber- 
nadett” — Bernadetos giesmė.

Padėka
Širdingai dėkojame visiems 

lankiusiems ligoje ir dalyvavu
siems mūsų mylimo vyro ir tėve
lio a.a. Antano Ankudavičiaus 
laidotuvėse. Ypatinga padėka 
priklauso: Dr. Valadkai už rū
pestingą priežiūrą jo. ligoje, kun. 
klebonui P. Ažubaliui ir kun. 
Dr. J. Gutauskui už gražų bažny
tinį patarnavimą ir palydėjimą j 
amžiną poilsio vietą.

Taip pat dėkojame visiems pa- 
reiškusiems mums liūdesio va
landoje užuojautą.

Žmona, dukterys ir sūnūs.
DĖMESIO’!

Švenčių proga siūlome gerų 
vokiečių kilmės prekių: foto- 
grafiškų aparatų Super-Finet- 
ta, lens 1:2,8/45 mm. Mažo for 
mato budintojų Diletta, Ren- 
sie folding clocks, 7 akmenų, 
įvairiose spalvose; paukštienai 
kirpti žirklių, peiliukų barz
dai skusti, 0,06 ir 0,08 mm. Gin
tarinių auskarų, apyrankių, 

žiedų, širdelių ir tt.
Paprašykit smulkų kainoraštį. 

Dr. M. Anysas and Co. 
Toronto, 544 Euclid Ave.

Tel. KE. 0869. Skambinti tik po
6 vai. vak. \* JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny MOKIAIS

Pranešimas ateitininkams
Gruodžio 16 d. 10 vai. naujosios 

klebonijos patalpose, 1639 Bloor 
St. W., kotryniečių koplytėlėje 
bus šv. Mišios su bendra komuni
ja ir po to agapė. Narių dalyva
vimas būtinas. Išpažintis šešta
dienį lietuvių bažnyčioje.

Vyr. At-kų V-ba.
Padėka

BSF Valdyba širdingai dėko
ja lietuvių visuomenei gruodžio 
2 d., sekmadienį, naujos bažny
čios statymui suaukojusiai 258 
dol. ir 6 centus.

Adolfas BAJCRINAS
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

Rengiama graži Kalėdų 
eglutė

Paskutinį sekmadienį prieš N. 
Metus, gruodžia 30 d., 16.30 vai. 
Aušros Vartų - parapijos salėje 
rengiama graži eglutė Montrea
lio lietuvių vaikučiams.

Programoje: 1. šeštadieninės!
liet, mokyklos mokinių pasiro- ’jo vėl gražų skaičių naujų kny 
dymai: vaidinimas, šokiai, de- 
klamacijos, dainos ir kt., 2. p. E.
Kardelienės ir p. A. Piešinos mu
zikos mokinių solo ir 3. labai įdo
mus Kalėdų Senelis. Po progra
mos šokiai, grojant “Melodijos” 
orkestrui.

• Eglutę norima suruošti taip, 
kad ji mažiesiems suteiktų kaip 
galima daugiau džiaugsmo. Kalė
dų Senelis bus paprašytas vaiku
čiams dovanas įteikti, šaukiant 
vardais ir pavardėmis, pradedant 
pačiais mažaisiais ir baigiant di
džiaisiais.

Tuo tikslu, teks sudaryti visų 
eglutėje dalyvaujančių vaikų są
rašą. Visi tėvai maloniai prašomi 
savo vaikučius, įskaitant ir tuos, 

Keresevičius, Stasys Jakubaus- 'kurie lanko mokyklą., būtinai už
kas, Pranas Kaunas, Leonas Šat
ras, Petras Kuzmickas, Ignas 
Anužis, Petras Augustinavičius, 
Viktoras Petraitis, Albinas Sla
vinskas, Izabelė Slivinskas, Ge
nius Gricius, Lelija Gricius, Ol
ga . Sakalauskas,- Ipolitas Saka
lauskas, P. Sakalauskas, Vyt. 
Mažulaitis.

Visiems ačiū.
Atidarytas naujas TLN Fondo 

kapitalo verbavimo punktas 
“Baltic” restoranas, 870 Dundas 
Str. W. Tel. PL. 7060.

. ' TLNF.

Anglų kalbbs kursai
Šiemet Toręnte 7 mokyklose 

anglų kalbos mokosi 6^00 nėoka- 
nadiečių. Kursuose dirbą 175 mo
kytojai, o. juos tvarko vędėjas ir 
11 padėjėjų. Kursų išlaikymas 
kas vakarą kainuoja $1000. Pusę 
išlaidų padengia federalinė val
džia, o kitą pusę — Švietimo sk.

— Toronto. — “Sinajaus Kal
no” ligoninės statymo "komitetas 
bankete paskelbė, kad još 'baigi- 
mui trūksta $1.750.000. Tuojau 
pat per valandą buvo surinkta 
$561.000. Žydai moka aukoti.

Torontas nepriėmė kom.
Kinijos į JTO

Gruodžio 5 d. ^Toronto JT klu
bas suruošė savotišką Saugumo 
Tarybos posėdžio vaidinimą. Bu
vo sprendžiamas kom. Kinijos 
įsileidimo į JTO klausimas. Ats
tovais buvo parinkti veik visoms 
valstybėms jų kraštų žmonės. 
Balsavimas pravestas labai ko
rektiškai. Suinteresuoti- kraštai 
— Sovietų Rusija, JAV ir Nac. 
Kinija — balsavime nedalyvavo. 
Rezultate 5 “valstybės” pasisakė 
už priėmimą, 2 prieš, o Egiptas 
išėjo iš posėdžio, protestuodamas 
dėl techniškų klausimų. Siūly
mas vadinasi’nepraėjo tik dėl to, 
kad nebuvo surinkta S. Tarybo- 
boje reikalaujamos dviejų treč
dalių daugumos. 7 balsų.

Real Estate darbe turįs didelio patyrimo
ROY BURBANK REAL ESTATE

1385 BURBANK ST. W. (prie Lansdowne)

Vakarais LL. 5143

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 novenoje galės dalyvau
ti visi, kurie tik prisius savo in
tenciją ir, jei galima, pridės 
nors mažą auką beįsikurianciomS 
Seserims padėti. Per 9 dienas 
kasdien bus laikomos šv. Mišios 
novenoje dalyvaujančiųjų inten
cijomis už gyvuosius ir mirusius. 
Seserys aukos savo maldas ir 
darbus už mieluosius geradarius.

Dėkingos Viešpatyje
Šv. Kotrynos M. ir K. Seserys.
1639 Bloor Stri W., Toronto, 

Ont. Tel. OL. 5773.
Skautų tėvų susirinkimas

Gruodžio 16 d. 1 vai. p.p. para
pijos salėje įvyks Toronto skau- 
lų-čių tėvų ir bičiulių — rėmėjų 
susirinkimas. Dienotvarkėje nu
matyta pašnekesys skautiškais 
reikalais, tėvų komiteto rinkimo 
klausimas ir pasitarimai kitais 
aktualiais klausimais. Toronto 
skautų vadovybė kviečia tėvus 
ir visus, kurie prijaučia skautiš
kai veiklai, kiek galint gausiau

Real Estate Ltd
1172 BAY STREET, TORONTU je < TEL. PR. 5761 
Mandagus patarnavimas VOKIEČIU ir anglų kalbomis.

Prašykit^ffAia^ALU . ;


