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Leidžia Kanados Lietuvių
Katalikų Kultūros Draugija

941 Dundas St. Toronto

PRASMINGAS JUBILIEJUS
Jau keletą pastarųjų mėnesių [ pažinimo požiūriu, .bet ir kultu*

riškai. Tai buvo apsisprendimas 
už Vakarus, už vakarietiškąją, 
kultūrą. Anie įvykiai nulėmė, 
kad mes esame tai, kas esame. 
Mindauginio meto apsisprendi
mas susieti Lietuvos gyvenimą 
su Vakarais, neišnyko ir vėles
niais laikais, nors pirmou Baž
nyčios organizacija ir nuvyto 
kuriam laikui.. Po Mindaugo 
mirties 124 m. lietuviai gyveno 
pagonišką gyvenimą, į savo vals
tybės ribas įterpę milžiniškus 
rytų apeigų krikščionių gyvena
mus plotus, su jais bendravo, 
maišėsi, kūrė net mišrias šeimas, 
bet liko ištikimi savajam apsi
sprendimui už Vakarus, nors su 
jiĮ'atstovu kryžiuočių ordinu ve
dė nuolatinį karą. Nekilo per- tą 
laiką klausimo, kaip priimti ry
tietiškąją krikščionybę, bet nuo
lat ir nuolat buvo sprendžiamas 
klausimas, kaip rasti būdą bei 
kelią įsilieti į vakarietiškosios 
kultūros tautų šeimą.

Aiškus dalykas, lietuviai tūrė
jo savą originalią kultūrą, tačiau 
jai išlikti amžiais nebuvo jokių 
galimybių. Nekrikščioniška tauta 
Europoje negalėjo išlikti ir nei

- išgirstame, kad tai viename, tai 
kitame pasaulio kampe — dau
giausia JAV, bet taip pat ir ki
tuose kraštuose bei kShtinentuo- 
se — kur tik gyvena lietuvių, 
paminimas Lietuvos krikšto 700 
metų jubiliejus. Praėjusį sekma
dienį jis iškilmingai paminėtas ir 
bene stambiausioje ir, neabejoti
nai, aktyviausioje Kanados lietu
vių kolonijoje — Toronte.

Europos mastu 700 metų ne 
taip jau didelis laiko tarpas. Visa 
eilė tautų jau senai atšventė ir 
1000 metų krikšto jubiliejus. 
Septyniais šimtais metų mes eu
ropiečių neriustebinsim. Tačiau 
šis jubiliejus prasmingas ne viėn 
mums patiems. Jis prasmingas ir 
visai Vakarų Europai, nes Lietu
vos krikštas, jos prisijungimas 
prie Vakarų Europos krikščiony
bės, prie vakarietiškosios kultū
ros, buvo šio vakarietiškojo pa
saulio paskutinis žingsnis į šiau
rės rytus. Po šio, kito žingsnio ji 
jau nebežengė. Anapus Lietuvos 
jau tada iš pietų buvo įsiterpusi 
kitoniškoji — rytietiškoji — kul- 

'•tūra, kuri ir šiandien ten tebe
vyrauja. Lietuva ir šiandien te
bėra Europoje toliausiai į šiau- Į viena neišliko. Klausimas buvo 
rėš rytus įsikišęs katalikiškas 
kraštas. Ji stovi ant ribos tarp 
rytų ir vakarų ir, kaip pastebėjo 
visu savo gilaus filosofo įžvalgu
mu prof. St. Šalkauskis, šių dvie
jų kultūrų susidūrimas apspren-

^charakterį. Dernmmas,islygini- 
mas dviejų pasaulių skleidžiamų
jų bangų yra Lietuvos istorinė 
misija, nepalūžtant nešta eilę 
amžių.

1251 m. įvykių — Mindaugo 
krikšto — prasmė bei reikšmė.

Sveikiname broHfkę latvių tautą, 
švenčiančią nepriklą

SAVAITĖS fVYKiy APŽVALGA
įsomybės šventę.

Jūsų kovos ir ryžtas grąžins Latvijai laisvės dienas!

, Padėties aiškinimasis ir kelių politikoje. Jo plano suorganizuo- 
ieškojimas buvo tęsiamas ir pra
eitą savaitę.

Korėjoje tebevyksta derybos 
dėl paliaubų zonos, bet vis nepa
siekiama sutarimo. Komunistai 

.buvo pasiūlę zonos klausimą ati
dėti, spręs.ti kovų sustabdymo ir 
kt. klausimus, bet JT karinė va
dovybė nesutinka. Dėl to tai de
rybos yra įklimpę.

Tuo tarpu fronte kovos vyksta 
ir pastarosiomis dienomis komu
nistai parodė didesnio pasiprie
šinimo.

Irano byla tebėra atvira. Kraš
te neramu ir gresia visiškas fi
nansinis bankrotas. Valstybės 
tarnautojai, negavę algų jau IVž 
mėn., buvo pagrasinę net strei
ku, bet pažadėjus greit reikalą 
sutvarkyti, nusileido. Spėjama, 
kad bus parduotos karališkosios 
brangenybės. Daugiau mėnesio 
išbuvęs JAV, premjeras Mossa
degh, šacho kviečiamas, šią sa
vaitę grįžta namo. Jis yra pareiš
kęs, kad su JAV pareigūnais pa
sikalbėjimus baigęs. Tačiau lauk
tosios derybos su britais neįvy
ko. Su kokiomis viltimis Mossa
degh grįžta, neaišku.

ti susitikimą su Stalinu JAV ne
priima. Nors paties Churcihill sa
ko maloniai lauksiąs Trumanas 
sausio mėnesį. Churchiil tada pa
siūlysiąs savo planą Sovietų Ru
sijos ir satelitų sukeltai įtampai 
likviduoti. Aiškus dalykas, kad 
Churchill reikalaus didesnio svo
rio D. Britanijai, o kad paspaus
tų JAV gal net užmegs flirtą su 
Maskva. Tik visa bėda, kad ki- 
šenius tuščias...

JTO plenume Paryžiuje darbai 
dar neįsibėgėjo. Pirmininku iš
rinktas Meksikos atstovas Luis 
Palilla Nervo.

Staigmeną sveikinimo kalboje 
padarė Prancūzijos prezidentas 
Auriol, pasiūlęs susitikti Trumą- 
nui, Stalinui, Churchill ir Ple
ven. Tai sukėlę daug kalbų ir pa
traukimų pečiais, kol buvo pa
galiau pareikšta, kad tai ne ofi
cialus Prancūzijos vyriausybės 
siūlymas, bet tik pareikštos 
viltys. -į

Daugiausia dėmesio sukėlė tri
jų valstybių vardu pateiktas ' 
ginklavimosi apribojimo planas 
(žr. atskirai), kurį Višinskis bet
gi išjuokė, pareikšdamas, kad jis

tik kurią krikščionybės formą 
pasirinkti.

Lietuvių tautos gyvenimą il
gus amžius saistė Mindaugo 
sprendimas pasukti Lietuvos vai- 
rąįyąkarus. Tai apsprendė mūsų.

Egipte smulkūs neramumai ir riš juoko ir naktį negalėjęs mie- 
ekscesai prieš britus tebesitęsia, f goti ir kad net šonai įskaudę be- 
Pastaruoju. metu Aleksandrijos sijuokiant. Jis pats pasiūlė: 1) 
uosto darbininkai atsisakė pa- deklaruoti, kad dalyvavimas ap
krauti Britų, JAV, Prancūzų ir resyviame Š. Atlanto bloke yra 
Turkų laivus, t.y. kaip tik tų! nesuderinamas su JT Charta, 2) 
kraštų, kurie ruošia sudaryti I kad Korėjoje paliaubų turi būti

^mišriąArtaSanitfeRytu. kariifeysįHpasiektajam

liau ir mus pačius suformavo va-, 
kąriečiais.

Taigi ir tam, ko nenuteikia ir- 
nejaudina Kristaus Tiesos atėji
mas į Lietuvą, mindauginio 
krikšto jubiliejus yra prasmingas 

mūsų tautos gyvenime yra mil- Į tautos kultūrinio posūkio požiū- 
žiniška ne vien religinės tiesos' riu.

Atominis šnipas Sovietu Rusijoje
Italijos spauda paskelbė įdo-< 

mių reveliacijų apie veiklą ir li
kimą žinomo mokslininko Pon-

- tecarvo. \
Pontecarvo, italas, dirbo Britų- 

Kanados jungtinėse atomo tyri
nėjimo įmonėse Kanadoje — 
Chalk River, Ont. 1948 m. jis 
persikėlė į Angliją ir gavo britų 
pilietybę ir daugiau kaip prieš 
metus kartu su savo žmona šve
de dingo kaip į žemę. Buvo davi
nių, kad jis pabėgo į Sovietų Ru
siją, o dar neąęnai vienas iš Ki
nijos Sinkiang provincijos grįžęs 
arabas paskelbė, kad Pontecarvo 
esąs vienas iš žymiausių vedėjų 
Sovietų didžiulių atominių tyri
nėjimų įmonių Centrinėje Azi
joje. Štai dabar Italų spauda pa
skelbė, kad Sovietų Rusijoje 
Pontecarvo yra suimtas kaip 
amerikiečių šnipas ir kad visos 
prezidento Trumano paskelbtos 
inios apie Sovietų atominių bom
bų sprogimus esą iš jo gautos.

Europos armija 43 divizijų
Iš prancūzų sluogsnių prane

šama, kad 6 Europos valstybės 
sutarę Š. Atlanto Sąjungos ka
riuomenei suorganizuoti 43 di
vizijas. Tai Prancūzija, Italija, 
Belgija, Olandija, Luksembur- 
gas ir Vokietija. Prancūzija pa- 
statysiantr 14 divizijų, Italija ir 
Vokietija po 12, ir Benelux vals
tybės 5. Tai vad. Pleveno' pla
nas, kuriam numatoma JAV pa
rama. Dabar šis nutarimas per
duotas JAV ginklavimosi pagal
bos tvarkytojui A. Harriman, ku
ris turės įvertinti ar pakels to
kias naštas anų kraštų ūkis ir 
ar užteks JAV paramos.

Tai galutinai turės būti svars
toma š. Atlanto Sąjungos užsie
nių r. min. konferencijoje Romo
je, prasidedančioje lapkričio 24 
d., ne 25 d., kaip buvo numatyta.

— Berlynas. — Rytiniam Ber
lyne patys tėvai išlaiko 13 kata
likiškų mokyklų su dėstoma ti
kyba.

Menas ir politika
Prancūzijos prezidentas Auriol 

atsisakė atidarvti Paryžiaus ru
deninę meno parodą dėl joje iš
statytų komunistinių paveikslų. 
Vyriausybės nutarimu 6 paveiks
lai iš parodos pašalinti kaip ko
munistiškai propagandiniai. Vie
nas iš tų paveikslų vaizduoja ko
munistų susirinkimą, kitas de
monstraciją, trečias — pavadin
tas M. Thorez gerai daro — vaiz
duoja laimingais veidais žmones 
perkančius komunistinį laikraš
tį, kurio pirmajame puslapy di
delis Thorez portretas. Dar kita
me vaizduojamas kalinamas ka
rininkas, teismo nubaustas už 
platinimą nelegalios literatūros 
tarp jūrininkų.

Apie paveikslų meninę vertę 
laikraščiai nerašo.

Kovoja su bolševizmu, bet
Kaip žinia, Saskatchewan pro

vincija Kanadoje yra vienintelė, 
kurioje valdo socialistinė CCF 
vyriausybė. Pereitą savaitę kon
servatorius Weaver per Toronto 
radio vieną siųstuvą iškėlė įdo
mų paradoksališką faktą, kad 
Saskatchewan© mokyklose nuo 
1946 m., kai kultūriniame Kana
dos gyvenime tebedominavo 
draugingumo su Sovietais idėjos, 
vadovėliuose Sovietų Rusija vai
kams teikiama kaip pavyzdys to
bulos socialinės santvarkos.

Ten esąs 1946 m. įvestas vado
vėlis “The World of Today”, ku
riame eilė skyrių esą pašvęsti 
socialistirtėms* idėjoms skiepyti. 
Esą, nurodoma, kad vienintelė 
tiksli priemonė prieš masių pa
vergimą esanti rusiško tipo so
cializmas, kad gamintojų ir pelno 
interesų suderinimas esąs įma
nomas tik vyriausybei kontro
liuojant pramonę, kaip tai esą 
Rusijoje.

Pasak Weawer Saskatchewa- 
no provincijos 95% mokytojų esą 
socialistai ir skiepiją jį jaunimui.

Latvijos laisvės pami nklas Rygoje

DU PASAULIAI PRIEŠ VIENAS ANTRĄ
GINKLAVIMOSI APRIBOJIMO SIŪLYMAS IR PREZIDENTO KALBA

aiškiai prieš ją, kol britai tebėrartimos kariuomerieCaj nusigink- 
jo žemėje, o kitos arabų valsty- lavimo reikalui sušaukit atski- 
bės yra už, bet oficialiai dar ne- rą konferenciją ne vėliau 1952 na. 
pasisako, varžosi Egipto. birželio 1 d., 4) pasirašyti penkių

Egiptas oficialiai protestavo didžiųjų taikos paktą.
prieš Britų karinių jėgų didini- Į tai Achesonas atkirto, kad S. 
mą Sueso zonoje ir JTO genera-į Rusija atmetanti 60 paktą, o no- 
linį sekretorių paprašė pranešti' rinti 5 pakto.
JT nariams, kad “britų okupaci- I žodžiu, ir šioje sesijoje dar- 
ja yra agresijos aktas, gresiąs naus darbo nelauktina. t 
taikai”, tačiau oficialaus skundo 
Saugumo Tarybai neprisiuntė ir 
šioje JTO pilnaties sesijoje Egip-Į 
to klausimas vargu ar bus svars
tomas. Greičiausia bus pasiten
kinta veikiant neoficialiai.

Britai tebesilaiko tvirtai už 
1936 m. sutarties neliečiamumą 
ir tvirtinasi.

D. Britanijos naujoji vyriau
sybė daugiausia susirūpinusi 
ūkinėm problemom. Ruošiamasi 
suvaržyti importą, racionuoti 
benziną, apie maisto normų padi
dinimą nėra nei kalbos, o gink- 

, lavimuisi visos .viltys dedamos į 
' JAV paramą. Ginklavimosi pro- 
i gramos mažinti nenorima, bet

linį sekretorių paprašė pranešti ( rinti 5 pakto. 
JT nariams, kad “britų okupaci

Indijai vėl gresia badas
Šiais metais sunkiai besiver

čianti Indija, kurios daugely pro
vincijų siautėja badas, sekančiais 
metais jaus dar didesnį maisto 
trūkumą, nes numatomas blogas 
derlius, (kovo-balandžio mėn.). 
Indijai trūks bent 3.250.000 tonų 
javų. Jau dabar pradedama tuo 
rūpintis. .

Šiais metais JAV skolon davė 
1.000.000 tonų kviečių. Kanada 
pagaliau nutarė pasiųsti kviečiu 
už $10.000.000 iš pažadėtųjų su
mų Colombo planui — atsiliku
sioms Azijos tautoms paremti.

Lig šiol JTO posėdžiuose ini
ciatyva būdavo sovietų rankose, 
o vakariečiai tik gindavosi, eik
vodami tam brangų laiką. Šioje 
Paryžiaus sesijoje, atrodo, nori
ma eiti San Franciske pirmą kar
tą panaudotais metodais — smog
ti, kad sovietams liktų tik graibs
tytis, ką daryti ar triukšmauti, 
kad nebūtų priimtas koks nepa
lankus jiems nutarimas. Vaka
riečiai diplomatijoje perėjo į 
puolimą.

Prieš JTO pilnačiai susiren
kant buvo spėliojama, kad So
vietai bandys tęsti įprastąjį žai
dimą užpildami skambiais siūly
mais, kurių narpliojimui reikia 
daug laiko. Buvo spėjama, kad 
vienas iš tokių siūlymų bus pa
kartojimas sovietinio nusigink
lavimo plano. Bet štai vakarie
čiai nelaukė. Dar vos teprasidė- 
jus posėdžiams, dar neišklausius 
delegacijų pareiškimų ir nepra
dėjus veikti komisijoms bei ki-

! ruošiamasi prašyti JAV pagalbos : Kanados sąlygos yra, kad už tuos 
i— apie $300.000.000, neskaitant; kviečius gautos sumos būtų in- 
j dalies, kuri D. Britanijai teks iš ( vėjuotos krašto civilizacijai 
i JAV paskirtų 4,8 bilijonų Euro-1’”’

Tą patį lapkričio 7 d. vakarą i Pa^ paremti.
pasakė per radiją kalbą tautai ir i " J

vestuotos krašto civilizacijai 
ĮkeAi.
i Tam planui paremti Kanada 

pasakė per radiją kalbą tautai ir i Suvargusios D. Britanijos nau- pažadėjo $25.000.000. Iš tos su- 
pasauliui.prezidentas TrumanasJ jasis premjeras visdėlto ryžtasi mos 10 milijonų teks Pakistanui, 
Tai buvo užakcentavimas JAV į kovoti už svaresnį balsą pasaulio , o 15 Indijai. . .
taikos* norų ir parėmimas Pary- j 
žiuje ’paskelbto minėtojo plano.; 
Jo priimti nenorėsią tik tie, kas 
nenori nusiginkluoti. Preziden-į
tas pridėjo dar vieną sąlygą, kad ; Gamybos ministeris Howe.

Pasiruošimai poliariniam karui
Kanados tyrimai bei speciali- 

Sąjunga panaikintų i kalbėdamas Niujorko Kanados žavimasis esą nukreipti į polia- 
sąjungai, pareiškė, kad šiaurės rinį karą, o jos ginklavimuisi ski- 
poliaus srityse Kanada statanti riamos sumos esą milžiniškos — 
tinklą aerodromų, radijo bei ra- ’ '
daro stočių, kurių tikslas apsau
goti kraštą nuo atominių, biolo
ginių ir cheminių puolimų.

Kanada nepaprastai išvysčiusi

Sovietų 
spaudos ir radijo cenzūrą ir leis- 

[tų apie šį siūlymą sužinoti savo

šymas, nustatyta, kiek kuris 
kraštas turi pagal savo gyventojų 
skaičių laikyti kariuomenės ir 
kokius ginklus gaminti — pagal 
jo ūkinį pajėgumą — panaudo
jant tam ne daugiau 10% krašto 
gamybinio pajėgumo. Be to, nu
matoma nei vienam kraštui ne
leisti išsispecializuoti bei gamin
ti vienos rūšies ginklus. Visa tai 
būtų JT specialių organų kontro
lėje bei priežiūroje.

Plane neužmirštas yra ir tas piliečiams, 
momentas, kad pasaulyje tebėra 
atvirų žaizdrų, neišspręstų prob
lemų. Nusiginklavus jas išspręs
ti būtų nebegalima. Tad visa tai 
numatoma vykdyti palaipsniui, o 
pirmiausiai išsprendus Korėjos 
klausimą ir kitas problemas, ku
rios Vakarus ir Rytus išskiria. 
Iki tol negalėsiąs būti vykdomas 
net valstybių turimų ginklų pa
tikrinimas.

O pagrindinė sąlyga šitam pla
nui yra Sovietų sutikimas ben-

tiems organams JAV, D. Britani- dradarbiauti. Be šios sąlygos to 
ja ir Prancūzija paskelbė siūlan-' negalima esą nei siūlyti.
čios Sovietų Rusijai .priimti vi-1 Paskelbę iš anksto, trys vals- 
suotinį ginklavimosi suvaržymo tybės pranešė, kad šį planą 
planą, apimantį ir atominius j siūlysią įrašyti į JTO darbų pla- 
ginklus. Pagal jį, pirmiausia tu- ną ir prašysią, kad politinis ir 
retų būti pravestas visų kraštų' saugumo komitetas savo darbus 
turimų ir gaminamų ginklų sura- juo pradėtų.

Peronas perrinktas
Argentinos prezidentu sekan

tiems 6 mt. perrinktas gen. Pero
nas, gavęs absoliutinę balsų dau- j savo aviacijos pramonę ir Cana- 
gumą. Radikalų kandidatas R.' dair įmonės pasidarę vienos iš 
Balbin, o juo labiau socialistų ir j didžiausių tos rūšies įmonių pa- 
komunistų kandidatai toli at- <-------- -— o_i—
siliko.

— Manila. — Šį antradienį 
Maniloje vyksta rinkimai. Renka 
9 senatorius, 46 provincinius gu
bernatorius ir daugybę merų. Iki 
šiol Filipinuose valdė liberalai.

— London. — Darbiečiams lai
mėjus paskutinės apylinkės rin
kimus, konservatoriai parlamen
te teturi 17 daugumą, o atskai- kių komplektų jau esą išsiųsti Š. 
čius Speaker’į, kuris nebalsuo- Atlanto Sąjungos valstybėms Eu- 
ja — 16. s ropon.

šaulyje. Dabar jos gaminą Sabre 
tipo lėktuvus, bet netrukus ga
minsiančios dar T-36 pakrančių 

. mokomuosius, skirtus JAV avia- 
cijai, ir T-33 sprausminius mo
komuosius’ lėktuvus. Įmonėse 
dirbą 18.000 darbininkų.

JAV derasi dėl nupirkimo mo
derniškųjų Kanados gamybos 
radaro komplektų, kurie yra šiuo 
metu geriausi pasaulyje. 200 lo

pagal gyventojų santykį atitiktų 
27 bilijonams JAV skiriamų su
mų (taigi proporcionaliai. bent 
2,5 karto mažesnės). Kanada 
jaučiantis nariu Europos apsau
gos sistemoje ir, kaip ir kitos 
valstybės, savo pastangas labiau
siai išvysčiusi po karo Korėjoje 
pradžios.

Kainų kontrolės nebus
CCF ir Social Credit atstovų 

siūlymas įvesti kainų kontrolę ir 
subsidijas už maisto gaminius, 
kad būtų išvengta tolimesnio 
pragyvenimo brangimo, lapkri
čio 7 d. parlamente atmesta 116 
balsų prieš 19.

— SL John. — Newfoundlan- 
de paskelbti rinkimai
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jau gražią šeimą, kurią mylėjau ir jos buvau mylimas. Puikią so
dybą prie vieškelio, kuriam mano seklyčios langai toli šviesdavo. 
Sodas augino geriausius vaisius, bitės nešė saldžiausią medų. O 
javai, javai savo auksiniu derlium užpildydavo mano svirno aruo
dusSU kaupu. Niekas parapijoje neturėjo geresnio juodbėrio! Su 
pirma pavasario vaga trykšte tryško mano laimė. Neskaičiau die- 
nų? Laimingieji jų neskaito.
-‘'M ūkanų, bet jas išbaidydavo nauji laimės spinduliai.
Jutau'gyvenimo pulsavimą savyje. Jutau, kad gyvenu ir trokštu 
gyvenimo. Gimiau ne keikti savo likimą, bet dėkoti, kad gyvenimą 
semiu rieškučiomis, juntu jo pulsą ir taktą. Netikėjau, kad vieną 
gražia birželio dieną suduš mano laimė. Suduš, kaip krikštolo taurė 
seklyčioje. -

Pro mano sodybą vieškeliu atriedėjo kriokdami svetimi tan-. 
kai su apatiškų veidų vairuotojais. Riedėjo, skelbdami darbo liau
džiai nešą “laimę” ir “rojų”. Mūsų kaimas juos stebėjo iš tolo be 
džiaūgsmo, be entuziazmo. Jo nebuvo nei kaimuos, nei miestuos. 
Pajutau, kad po mano kojomis susvyravo sava žemė ir pasipylė 
sudužusios laimės skeveldros. Neverkiau, nes tikėjau laikina šios 
amarų gaujos būsena.

... ir atėjo nauji “išvaduotojai”, juos vėl pakeitė pirmieji. Tik
rai mane “išvadavo” nuo šeimos, sodybos, savos žemės, o savo 
laimės skeveldrų jau 11 metų negaliu surinkti. Be ašarų, be aima
nų, be orakeikimo keliauju svetimais laukais misdamas svetima 
duona. Išmaldos neprašau, nelenkiu galvos prieš svetimus dievus, 
bet juntu po kojomis vis dar svyruojančią žemę, kaip lemtingam 
biržely. Juntu, kad į mano gyslas kažkas įpylė švino, o į širdį 
įšvirkštė kartelio. Esu benamis. Kartais, lyg mažas vaikas stebė
damas vaivorykštę, sukrykščiu sudužusios- laimės miražų svajo
nėse. Ir vėl gili naktis.

Leiskite man gyventi buvusios laimės miražu. Neplėškit jos 
iš rankų. Pavydas, apkalbos, rietenos, visiškas susmulkėjimas, kito 
įsitikinimų niekinimas, nihilizmas daužo mano laimės likučius. 
Nevokim vienas kitam likučių laimės! Nelaimės ištikta tauta, spie
čiasi, buriasi, kovoja, nusilpusius pakelia, kad visi dar kartą galėtų 
išvysti laimės spindulių blykstelėjimą. Sugriovęs kito laimę, pats 
laimės nerasi. Užsprings! savu pavydu ir egoizmu. Šiandien jus- 
iųm savo nelaimėje brolį ir seserį, kurie vienas kitam gelbėja, 
padeda, paguodžia. Jauskim esą nelaimingos Tautos vaikai, kurių 
vięningumo negali išardyti nei žemės drebėjimas, nei priešų kurs- 
tymas. ' f

.Mūsų tikėjimas Tėvynės prisikėlimu nepalaužtas. Mūsų vilties 
į laiĄię dar niekas nesugriovė. Mes dar nesam raupsuotųjų saloje, 
kur grįžimo vartai į laimę uždaryti. Mes kvėpuojam nauju prisi- 
kėlimu^,Kvėpuojam nauju pavasariu savų sodybų laukuose.

Vai'nieks man šio ilgesio neužslopins, nieks neišplėš jo man iš 
širdies. Tikiu, kad vieną dieną Tėvynė kelsis iš kančių į naujo 
gyvenŽmo pavasario rytą. Mes žengsim į pirmąją vagą su nauja 
laiįijįg^pauja Iltimi savam krašte^ nešdami Tėvynės .žaizdoms bal- 
zanagp, kųris jąpakels džiaugsmursr naujam at ' * ui. Tikiu, kad, 

ę; savam
- R. Medelis.

>

Viena Korėją, “draugišku są
jungininkų susitarimu”, buvo 
padalinta į dvi Korėjas, kur šiuo 
metu liejasi kraujas ne vien tarp 
korėjiečių, bet tūkstančiai tenai 
paguldė galvas'ir Jungtinių Tau
tų vyrų. Tas pats padaryta ir Vo
kietijoje. Ir niekas dar nėra tik
ras, kad tarp Rytinės ir Vakari
nės Vokietijų nepasikartos tokia 
pati tragedija, kokia įvyko Ko
rėjoje. O ką bekalbėti apie tas 
tautas, kurias, pagal susitarimą 
su Hitleriu, Štalinas jau seniau 
buvo pavergęs. Čia itin būdingą 
vaidmenį vaidina Baltijos vals
tybių tragedija.

Ir vis dėlto per tą laiką pasau
lio galiūnai spėjo popieriuje pri-

vo vedamas šūkiu: “Užtikrinti 
pagrindines žmogaus teises, pri
pažinti žmogaus asmenybės gar
bingumą bei vertingumą ir tiek 
didžiųjų, tiek mažųjų tautų tei
sių lygybę”.

•Deja, jau šešeri su viršum me
tai, kaip gyvename vadinamą 
“taikos perijodą”, o pagarbos 
žmogui, tam žemės karaliui, kaip 
nėr, taip nėr...

Karo griuvėsiai baigiami išly
ginti ir atstatyti, sugriautųjų 
mokslo, meno ir kultūros pa
minklų skeveldros baigiamos su
vežti į slėnius ir griovius, kad 
užpilti jas puriomis žemėmis ir 
palaidoti.

Tačiau pats žmogus, paniekin- rašyti gana gražių ir kilnių pa
tas, apspiaudytas, pažemintas, iš- ragrafų. Palinksti žmogus be- 
juoktas ir nužmogintas, tebe- skaitydamas įvairias 
šliaužioja, kaip šliaužiojęs, anųjų 
griuvėsių takais. Ir niekas, o nie
kas, deja, ligi šiol nepasistengė 
atstatyti žmogaus pagrindinių 
teisių ir pagerbti jo asmenybės. 
Ištisos tautos tebeneša vergijos 
jungą, tebekenčia priespaudą, 
persekiojimus, kankinimus, badą 
ir nuolatines ligas, bedirbdami 
sunkų darbą Sovietų koncentra
cinėse stovyklose. Jų etniškosios, 
religinės ir tautinės teisės tebėra 
stipriai pamintos po bolševikišku 
batu.

Nuaidėjus paskutiniesiems 2-jo 
Pasaulinio karo šūviams, dauge
lis tautų lengviau atsiduso, kad, 
štai: “Priartėjo laisvės dienos, 
baigiasi košmaru dvelkiantis lai
kotarpis”. Tačiau buvo labai ap
sirikta. Jaltos, Teherano bei 
Potsdamo pirkliai jau buvo spė
ję padaryti itin didelius tautų iš
pardavimus. Rezultate tų išpar
davimų, po karo atsidūrė “tikro
jo savininko” — sovietų žinioje 
Lenkija, Čekoslovakija, Balka
nai. Jugoslavijoj, vakariečių pa
laiminimu, pasodintas į sostą 
diktatorius Tito šaltakraujiškai 
nužudė tikrąjį laisvės kovotoją 
gen. Michailovičių, o “atsidėko
damas” Vakarų geradariams — ,
pašaudė jų lakūnus, ilgesnį laiką tokią valdymosi
visapusiškai rėmė Graikijos ko
munistinius partizanus, pakol, 
atskilęs nuoAKremliaus, vėl pa-, _ ■ . . i i. -
sidarė vakariečiams “miėlas ir] ių buvo atunte^ tai tokios jų tei-

> chartas, 
i punktus ir konvencijas. Jos vįsos 
kalbą labai skambiomis frazė
mis ir išmargintos kilniais para
grafais, siekiančiais išvaduoti 
žmogų iš baisios vergijos. Deja, 
ligi šiol tie paragrafai ir liko sau
sais, nebyliais paragrafais, nes 
nėra tokių, kurie jų paisytų ar 
juos vykdytų.

Atlanto Charta
Tai itin gražus ir kilnus doku

mentas, pasirašytas 1941 m. rug
pjūčio mėn., kažkur Atlanto van
denyne ir paskelbtas, per Va
šingtono radiją tų pat metų rug- 
piūčio 14 d. Pirmieji ją pasira
šė JAV prezidentas Franklin D. 
Roosevelt ir Didžiosios Britani
jos premjeras Winston S. Chur
chill.

1943 m. lapkričio 26 — gruo
džio 2 d. tame nelaimingajam Te
herane, po Atlanto Charta padė
jo savo parašą ir didysis pasaulio 
despotas, diktatorius J. Stalin.

Atlanto Charfos paragrafai ir 
pradžioje buvo gražūs. Pav., kad 
ir pirmasis: “Nei viena valstybe 
nesiekia, neieško teritorinių ir 
kitokių padidinimų”. O trečiaja
me jau sakoma: “Kiekviena vals
tybė respektuoja teisę savo žmo-

formą, kokios jie pagėidauja, jei
gu jie pageidauja suvereninių

ti naują anoniminį kontragentą 
apie “prislėgtąsias mases”. Buvo

tikti ypatingoms kiekvienos sri
ties ir jos tautų sąjungoms, lais
vai išreiškiamai kalbamųjų tau
tų valiai ir. kaip gali būti numa
toma kiekvieno mandatinio ak
to nuostatais; C. Drąsinti pa
garbą žmogaus teisėms ir pagrin
dinėms laisvėms visų žmonių be 
rasės, lyties, kalbos arba tikybos 
skirtumo, drąsinti pasaulio tar
pusavio priklausomybės pripaži
nimą; D. Laiduoti visiems Jung
tinių Tautų nariams ir jų pilie
čiams lygų traktavimą visuome
niniuose, ūkiniuose ir prekybi
niuose dalykuose, nepažeidžiant 
siekimo šių tikslų ir jų priklau
somybės nuo ’ 80-to j o straipsnio 
nuostatų”.

Gražu ir čia. Bet ar veiksmin
ga, ar gyvenime siekiama .pagar
bos žmogaus teisėms ir pagrin
dinėms jo laisvėms — tai kitas 
dalykas.

Įvairūs punktai irgi teikė 
žmonėms vilčių

Roosevelto pareigas perėmęs, 
dabartinis JAV prezidentas H. 
Trumanas, pasibaigus 2-rajam 
Pasaminiam karui, deklaravo 
garsiuosius savo dvylika punktų, 
iš kurių pavergtieji daug tikėjosi 
ir puoselėjo laisvės viltis. Akcen
tuodamas savo nusistatymą, tuo
jau po dvylikoj punktų deklara
vimo, prez. Trumanas, daly vau-

partneriai juk siekė išlaisvinti 
prislėgtas mases, pašalinti bizū
ną ir karo terorą daugeliui ge
neracijų ,

Deja, Atlanto Charta kaip gi
mė Atlante, taip ir nuskendo jo 
vandenyse. Rooseveltas mirė 
1945 m. balandžio 12 d., nespėjęs 
išpirkti padarytų klaidų, Chur
chillis šešetą metų buvo nustum
tas nuo imperijos vairo ir vėl 
grįžo prie jo, o Stalinas — kaip 
teriojo, taip ir tebetoriaja tautas, 
gal prisimindamas Atlanto Char- 
tą, kaip naivių žmonių padiktuo
tą dokumentą...

Jungtinių Tautų Charta
Atlanto Chartą kiek primiršus, 

1945 m. birželio 26 d. San Fran- 
cisko mieste, buvo pasirašyta ki
ta charta, viršuje pažymėtu var
du, kurios tolygūs kiniškas, ang
liškas, rusiškas ir ispaniškas teks
tai padėti JAV vyriausybės ar
chyvuose, o patvirtinti nuorašai 
— įteikti chartą pasirašiusių 
valstybių vyriausybėms.

Ir ši Charta suteikė daug pa
drąsinimo pavergtiesiems. Štai, 
76-tame straipsnyje Chartos. ir 
Jungtinių Tautų tikslai šitaip nu
sakyti: “A. Remti tarptautinę tai
ką bei saugumą; B. Ugdyti man- damas Wilijam Jewel College, 
datinių sričių gyventojų politi- kur jam iškilmingai buvo suteik- 
nę, ūkinę, visuomeninę ir švieti- tas teisių garbės daktaro laips
nio pažangą ir jų nuolatinį augi- nis, dar pareiškė, kad JAV sieks

taikos visa galia ir kad Jungti
nėms Tautoms tai turės pasisek
ti.. Toliau prezidentas pabrėžtinai 
pridėrė: “Mes neturime užmirš
ti, kad jeigu mums nepasisektų 
bendradarbiauti taikos kūrimo 
darbe, kuris yra nedalomas, mes 
turėsime bendradarbiauti kare, 
kuris apims visą pasaulį”.

Taigi, ryžtingų žodžių būta, 
bet veiksmų išlaisvinti pavergtas 
tautas —'ligi šiol nematyti...

Genocido Konvencija
Jungtinių Tautų Generalinė 

suvažiavimo sesija 1948 m. gruo
džio 9 d. 55 iš 58 balsais priėmė 
Genocido konvenciją, kuri nuo
širdžiai kalba už gynimą žmo
gaus teisių nuo etniškų, religinių 
ir tautinių persekiojimų, nuo 
kankinimų ar laikymų žmonių 
koncentracinėse stovyklose, nuo 
jų naikinimo, trėmimų ir pan. 
Deja, ligi šiol tą konvenciją ra
tifikavo tik 28 valstybės. Taigi, 
daugeliui valstybių, jų tarpe ir 
JAV, matyt, tokia konvencija 
“nelabai svarbi”...

Tiesa, toji konvencija šiuo me
tu jau veikia, nes buvo nusista
tyta, jog ji įgaus galią ratifika
vus tik 20-čiai tautų, o ratifika
vo dvidešimt astuonios tautos;

Žinoma, kad Genocido konven
cija ligi šiol būtų padariusi ką 
nors efektingesnio — dar niekas 
to negirdėjo.

Ir štai, visų šitų gražiųjų pa
ragrafų pavėsyje, kaskart dar 
daugiau bręsta ir didėja žmogaus 
išniekinimo tragedija.

Pranys Alšėnas.

Iš ST. MIKOLAIČIKO ATSIMINIMU

Is plataus pasaulio
’..ėėSutriuškirisim viską!
Vad. spalio revoliucijos minė

jimo išvakarėse Maskvos Didžia
jam Teatre Berija pasakė kalbą, 
kurioje pareiškė, kad Sovietų 
mokslininkai esą padarę eilę la
bai reikšmingų išradimų, svarbių 
gyvenimui ir krašto ūkiui. Sovie
tų kąriuomenės kovingumas bei 
moralinės jėgos esą aukščiausia
me laipsnyje. Apginkluota ge
riausiais ginklais ji galinti at
mušti- bėtkokią agresiją.

Po šių pasigyrimų Berija betgi 
rado reikalinga pažadėti sovieti
nei liaudžiai daugiau maisto ir 
rūbų. Tik reikią padidinti gamy
bą, pakelti darbininkų discipliną.

Sovietų ■ gerbūvio ^garbintojai, 
nuolat Skelbią, kad ten visko pil
na, turėtų atsakyti labai papras
tą klausimą: kam vyriausias če
kistas kalba apie parūpinimą 
duonos ir rūbų, jei jų pakanka
mai yra? Kam reikia darbinin
kams pasitempti ir pakelti gamy
bą, kad visko perteklius? Chur
chill sosto kalboje reikalavo to 
paties, bet jis ir nesako, kad vis
ko užtenka. Jis nori pasiekti, kad 
užtektų, kad nereikėtų impor
tuoti.

Kimballio pareiškimu sovietai 
šiandien turi povandeninių laivų 
15 kartų daugiau, negu Vokietija 
turėjo 1939 m. Šiuo metu ameri
kiečių aktyvioj tarnyboj yra 1100 
karo laivu.

Žukovas prieš Eisenhowerj
“L. Kr. Z.” Nr. 183 žiniomis, 

Žukovui pavestos tokios pat pa
reigos, kaip Eisenhoweriui. Šiuo 
metu jo dispozicijoje esą 70 di
vizijų. Jo vyr. būstinė įkurta 
Varšuvoje. Jis taip pat perėmė 
savo žinion vyr. policijos vado
vybę. Rytų zonos gen. štabo ka
rininkai buvo iškviesti į specia
lius kursus, kur jiems vadovavo 
maršalas Gosorovas. Tuo tarpu 
Berija visur pradėjo politinį “va
lymą”. Amerikiečių atstovo Ma- 
hono pareiškimu, tarp Rytų ir 
Vakarų santykių lemiamasis 
sprendimas turės būti padarytas 
šį rudenį ar ateinantį pavasarį. 
Eisenhoweriui įsakyta ruoštis 
karui. Sovietų karo laivyno mi- 
nisteris adm. Jumaševas atleis
tas iš eitųjų pareigų ir paskir
tas Sovietų laivyno pajėgų vyr. 
vadu Vladivostoke. Transsibiri- 
niu geležinkeliu ten pergabenta 
ir povandeninių laivų. Amerikie
čių laivyno sekretoriaus Dar

Eisenhoweris nebus 
demokratų kandidatu

Sakoma, kad prez. Trumanas 
per privatų pasikalbėjimą pasiū
lęs gen. Eisenhoweriui savo pa
ramą kandidatuojant į preziden
tus. Tas nesutikęs, nes negalįs 
remti demokratų vykdomos vi
daus politikos, ypač darbo įsta
tymų.

Karalienės, Jadvygos 
beatifikacijos komitetas

Lenkams artimas Prancūzijos 
vyskupų komisijos generalinis 
sekretorius prelatas Rupp pa
skelbė, kad sudarytas “tarptauti
nis” komitetas karalienės Jad
vygos beatifikacijos bylai pa
ruošti. Į jį įeina: Paryžiaus ar
kivyskupas M. Feltin, arkiv. Be- 
aussart, vysk. Grente, vysk. Cha- 
poullier, vysk. Gawlina, gen. 
Weygand, rašytojas Paul Clau
del, žurnalistas D. Rops, ambasa
dorius L. Noel ir P. Cazin.

Tai jau nepirmas toks komite
tas ir ne paskutinis. Tik keistoka, 
kad jis vadinamas tarptautinis, 
kai narių tarpe vos 1 lenkas, o 
visi kiti prancūzai.

Australijos vyskupai perspėja
Švenčiant Australijos federaci

jos 50 m. sukaktį, jos vyskupai 
paskelbė laišką, kuriame nurodo, 
kad šiandien gresia didelis pavo
jus, jog komunizmas užvaldys 
Aziją. Vienintelis geliąs užkirsti 
tam kelią, yra pakėlimas tų atsi
likusių kraštų gerbūvio. Austra
lija turinti prisidėti aktyviau 
prie tokių pastangų kaip Colom
bo planas ir pan. Susikūrus ko
munistinei Azijos imperijai ir 
Australija neišvengiamai būsian
ti prie jos prijungta. Dėlto Aus
tralija ir viduje turinti pakeisti 
populiacijos politiką — reikią 
daugiau gyventojų ir nekaupti jų 
miestuose, bet apgyvendinti 
kraštą.

- Austrijoje

sės turi būti atstatytos: t.y. jų 
nepriklausomybės turi būti re
stauruotos”.

Šeštame paragrafe kalbama 
apie stabilizuotą taiką, teikian
čią visoms tautoms prasmę sau
giai gyventi ir gyventi savose 
būstinėse (kaip tai paradoksalu 
nūdien, kada tūkstančiai žmonių, 
išvytų iš savųjų būstinių, klai
džioja po .platųjį pasaulį...). 
Stabilizuotoji taika patikrinsian
ti kiekvienam žmogui ir visuose 
kraštuose gyvenimą be baimės, 
nedatekliaus ir grėsmės. Deja ...

Stalinui, žinoma, šitokie punk
tai dar buvo nepakankamai kil
nūs. Todėl jis, prieš pasirašyda
mas Charta, pareikalavo įtrauk-

St. Mikolaičikas, buvęs Lenki-1 tykiai. Prezidentais pasakęs: 
jos ūkininkų partijos vadas ir 
tremtyje nekurį laiką lenkų eg
zilinės vyriausybės pirmininkas,, 
išleido atsiminimus iš savo veik
los Antrojo pasaulinio karo me
tu ir po jo iki jam teko iš savo 
krašto pabėgti. Jo atsiminimų 
kaikurios vietos yra gana charak
teringos ir įdomios.

Apie Staliną
Su Stalinu susitikti teko tiek 

pačiam Mikolaičikui, tiek ki
tiems lenkų politikams. Tarp 
įvairių pasikalbėjimų,buvo iš
keltas ir dingusių lenkų belais
vių karininkų klausimas. Apie 
juos pats Stalinas gen Sikorskiui 
pasakė, kad jie paleisti, nes buvo 
paskelbta bendra amnestija. Tuo 
reikalu dar buvo kreiptasi tiek į 
Staliną, tiek į kitus politbiuro 
narius, bet klausimai liko be at
sakymų. Pats Mikolaičikas ir ki
ti jo bendradarbiai pilnai įsitiki
nę, kad tie belaisviai karininkai 
buvo nužudyti.

“Kai mes kėlėm tų belaisvių 
klausimą, jų kūnai jau buvo su
puvę”, — sako M.

Kartą Mikolaičikas,* kalbėda
mas su prezidentu Rooseveltu, 
užsiminė ir apie Staliną, nes jam 
rūpėjo Lenkijos pokariniai san-

— Las Vegas. — Ne vados dy
kumoje lapkričio 5 d susprog
dinta penktoji šių bandymų ato
minė bomba, dvigubai galinges
nė už ketvirtąją, kurią stebė
jo ir kariuomenė. Ji susprogdin
ta 30.000 pėdų aukštyje.

— New Delhi. — Indijos vy
riausybei nutarus įvesti gimimų 

i kontrolę ir įkurti tam specialų 
tinklą kontrolės centrų, katali
kiškoji visuomenės dalis protes
tuoja ir organizuojasi kovoti už 

’gyvybės apsaugą.
— Innsbruck.

Vengrijos veteranų sąjunga pa
skelbė “Baltąją knygą”, kurio
je Sovietų Rusija kaltinama nu
žudžius 119.000 vengrų ir 100.000 
kalinant. Knygoje daug fotogra
fijų ir dokumentų.

— Vašingtonas. — DP komi
sijai parlamentas pagaliau pa
skyrė sumas, reikalingas DP imi
gracijos programai baigti. Be šių 
pinigų darbas būtų, buvęs nu
trauktas ir 23.234 asmenys, turį 
teisę įvažiuoti į JAV, tuo būtų 
negalėję pasinaudoti.

— Stockholmas. — Švedų teis
mas už šnipinėjimą Sovietų Są
jungai bei išdavimą kariškai 
svarbių žinių laivų mašinistą E. 
H. Anderson nuteisė 5 m. Bylos 
metu paaiškėjo, kad jis instruk
cijas gaudavo ir žinias perteik
davo Sovietų ambasados tarnau
tojams.

— Londonas. — Churchill da
vęs įsakymą paskubinti atominės 
energijos tyrinėjimus. Tuo būdu 
britai savo gamybos atominę 
bombą turėsią už pusmečio.

Nobelio 1951 m. taikos 
premija

paskirta prancūzų darbo unijų 
veikėjui Leon Jouhaux, pasižy
mėjusiam kovotojui, kad Pran
cūzijos ir pasaulinės darbo uni
jos būtų apsaugotos nuo komu
nistų įtakos, po karo vadovavu
siam Confederation Generale du 
Travail. Tarptautinėje plotmėje '; 
Jouhaux pasireiškė kaip kovoto
jas už Europos suvienijimą, buvo 
vicepirmininkas JLO ir narys 
vykdomojo komiteto CFTU.

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

1952 m. vasario 15 d.

Kreipiamės į visą mūsų skaitytojų šeimą ir į visus bičiulius, 
kurie taip daug kartų pakartotinai skatinote tęsėti darbe ir, ra
gindami dirbti, žadėjote savo paramą. Visiems žinoma, kaip 
sunki yra našta išeivijoje leisti laikraštį ir jį nuolat tobulinti. 
Jei šitą naštą prisiėmėme ir per dvejis metus tęsėjome, tai tik' 
dėka Jūsų, mielieji, paramos.
Būdami tikri Jūsų pagalba, trečiuosius metus pradėsime drąsiai 
ir su viltimis laikraštį dar labiau pagerinti. O kad galėtume su
daryti veiklos ir laikraščio tobulinimo planą, prašome per tuos 
du vajajus mėnesius padėti mums išsiaiškinti finansinius pa
grindus.

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

prisiųsti mums galimų skaitytojų adresus, kad galėtume 
siųsti laikraštį susipažinti. Prašome nepamiršti, kad no
rintiems susipažinti “TŽ” siunčiami 1 mėn. nemokamai.

3. Kas gali, prašome imtis platinimo darbo, susirišant su 
laikraščio administracija, kuri pasiųs kvitų knygutes bei 
prenumeratorių lapus ir praneš sąlygas prenumeratos 
rinkėjų naudai.

iki vajaus pabaigos užsiprenumeruos, nemokamai gaus 
“Tėviškės Žiburių” kišeninį kalendorių 1952 metams

Kas 
priedą 

su daugybe reikalingų informacijų ir užrašų lapais.

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

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

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

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

“Stalinas nėra imperialistas. 
Jis yra realistas. Sovietų režimas 
turi tik dviejų metų patyrimą 
'tarptautiniuose santykiuose”.

Kokie santykiai bus Sovietų su 
Lenkija, Mikolaičikas jau tada 
spėjęs įsitikinti. Kai lenkų suki
lėliai Varšuvoje 63 dienas kovė
si su vokiečiais, o sovietų armija, 
vadovaujama Rokossovskio, at
seit lenko, Stalino įsakymu, sto
vėjo 15-20 km. nuo Varšuvos ir 
nepadėjo sukilėliams. Stalino 
tikslas- buvo, vokiečių pagalba, 
išžudyti kiek galint daugiau bal
tųjų lenkų. Jis jau buvo sudaręs 
komunistinę lenkų vyriausybę 
iš Sovietų piliečių.

, Su ta vyriausybe Stalinas su
darė dvi sutartis:

1. a) Lenkijos administracija 
bus raudonosios armijos rankose, 
b) Lenkų armija pasiduos sovie
tų generolų vadovybei, c) Ko
vos su antisovietais, kurie bus 
deportuojami į Sibiro kacetus.

2. Lenkai pripažins Curzono! 
liniją, kaip rytinę sieną.

Kartą, kai Mikolaičikas daly
vavo pasitarime Maskvoj, kuria
me be Stalino ir Molotovo dar 
dalyvavo Churchillis ir JAV at
stovas Harriman, jis iškėlė Len
kijos sienų klausimą. Jam buvo 
paaiškinta, kad Teherane susi
tarta, jog Lenkijos rytinė siena— 
Curzono linija. Atseit, 48% buvu
sios Lenkijos atitenka sovietams, 
bet užtai lenkai gausią žemių va
karuose. Mikolaičikas nustebęs 
pažvelgęs į Churchillį, kurs žiū
rėjęs pro jį į tolį — į lubas, o 
kai žvilgterėjęs į Harrimaną — 
tas žiūrėjęs į grindis. Neveltui jo 
atsiminimai pavadinti — The 
Rape of Poland.

Churchillis
Lenkijos egzilinės vyriausybės 

būstinė buvo Londone. Mikolai- 
čikui, kai nekurį laiką buvusiam 
tos vyriausybės pirmininkui, te
ko dažnai turėti reikalų su Chur- 
chilliu.

Viename pasikalbėjime su juo, 
Mikolaičikas išreiškė nuogąsta
vimą, kad Stalinas galįs paglemž
ti Lenkiją.

“Aš esu didesnis pesimistas, 
negu jūs, — atsakęs Churchillis. 
— Aš esu pesimistas dėl Europos 
ateities. Lenkija bus toliau nuo 
mūsų, negu ji buvo iki šiol, nes

rusai ateis iki Elbės, o gal ir iki 
Reino. Jie tvarko Jugoslaviją, ne
nori sutikti su mumis dėl Austri
jos ateities. Demokratai kovojo 
gerai, bet po karo jie nori eiti 
gulti į lovą.

Labiausiai jie nenori kovoti’ 
prieš Rusiją. Ką darys Stalinas 
— niekas nežino. Aš esu įsitiki
nęs, kad Doverio uoloms teks at
laikyti rusų ataką. Niekas negali 
išpranašauti Europos ateities. 
Vokiečiai nugalėti, bet iškilo 
nauja Europos galybė — Sovie
tai. Jie niekuomet nesusmuks'be 
karož Demokratai karo nenori ir« 
karo greit nebus”.

Kai Mikolaičikas paklausęs 
apie lenkų armiją, jis atsakęs:

“Jūs žinote rusus. Jie tas jė
gas pasiųs į Sibirą. Aš kalbėsiu 
dar su Stalinu, — tęsė Churchil
lis, — bet aš netikiu, ką jis sa
ko. Aš esu prorusas. Bet, jei ru
sai laikysis taikos, aš būsiu pro
rusas. Jei jie ardys taiką — aš 
turėsiu būti antirušas”.

Vilnius ir Lvovas
Milsolaičiko diplomatiniam ba

re nekarta iškilo Vilniaus ir Lvo
vo klausimai. Jis pareiškęs, kad 
negalįs dalinti savo krašto ir at
sisakyti tų miestų.

Kartą Mikolaičikas paklausęs 
i Staliną: “Jei mes pasiliksime ra
joną apie Lvovą ir Vilnių, ar 
gausime pažadėtas žemes vaka
ruose?” ...

Stalinas atsakęs: “Aš negaliu 
ir nenoriu”. - /.j

Prezidentas Rooseveltaš -paža
dėjo Mikolaičikuf, kaip jis pats 
pažymi, Sileziją,- Rytprūsius, 
Lvovą, Tarnopolį ir kitas vieto
ves, bet dėl Vilriiaus pasakė: “Aš 
netikiu, kad aš galėsiu Vilnių ap
saugoti jums”. '

Hitleris naikino Lenkiją, kaip 
priešas. Stalinas ją naikina dar 
žiauriau,, kaip draugas. Lenkija 
nustojo 6 mil. žmonių. Apie 40 
tūkstančių lenkų žuvo alijantų 
uniformose. Per’3 mil. buvo iš
vežta į vakarus darbams, kurie 
šiandieną nešioja DP vardą. Pats 
Mikolaičikas turėjo pabėgti iš 
’’sudemokratintos” tėvynės. Jis 
veda kovą už savo krašto laisvę. 
Ieško žmoniškumo pas priešus ir 
draugus. Deja, jis užmiršta, kad 
žmoniškumo reikia ne tik iš kitų 
laukti, bet jį ir kitiems rodyti.

J. Vildūnas.

Marksizmas ir Krikščionybė”
Tokiuo vardu Rytų Vokietijoje 

sudaryta propagahdinė “moksli
ninkų” grupė, skelbianti, kad 
marksizmas ir krikščionybė nesą 
nesuderinami, kad galį bendrai 
veikti ir bendrai spręsti gyvena
mojo meto ekonomines, ūkines 
ir politines problemas.

Šitos “vienybės” sąjūdžio, ku-

vadu yra valdančios komunistų 
partijos, čia vadinamos Socialis
tine Vienybe, propagandos7 di
rektorius Robert Rorg. Tariamų
jų mokslininkų grupes ‘"Marksiz
mas — Krikščionybė” vadu pa
skirtas Anglijoje nuteistojo šni
po Fuchs tėvas prof. G. Fuchs 
Organizacijos tikslas “nutiesti

ris siekia palaužti tautos tikėji- tiltą tarp marksizmo ir krikščio 
mą ir socialiniais bei ūkiniais, nybės”. Į ją kviečiami dvasinin- 
:*į fcaj vjsų krikščionių bažnyčių iišūkiais tikinčiuosius įpinti į ]__ _____________ ,__ _

marksistinės ideologijos pinkles, I žymesni tikintieji pasauliečiai



DARBININKAI IR RELIGIJA
Italai darbininkai apie religinį vaikų auklėjimą. — Ką jie gal
voja apie religiją? — Ko laukia iš kunigų? — Iš nemokytųjų 

reikia pasimokytu
L Įdomūs laikraščio klausimai

Italų laikraštis “Realta sociale 
d’oggi” š.m. balandžio mėn. nu
mery išspausdino C. Pagani 
straipsnį, kuriame jis nagrinėja 
anketos duomenis — darbininkų 
atsakymus į du to paties laikraš
čio anksčiau pateiktus klausi
mus: 1. Ar manai, kad tavo vai
kai išaugtų geresni be religijos? 
2. Kokį tu pageidautumei turėti 
kunigą?

Lapelius su Kalėdų švenčių 
sveikinimais ir aukščiau minėtais j 
klausimais išplatino Krikščionių 
Darbininkų Sąjungos nariai (AC 
LI) Saronno fabrikuose, pramo
nės darbininkų tarpe (Saronno 
yra tarp Milano ir Como, aukštu
tinėje Italijoje). Išdalinta 
lapelių. Užpildytų grąžinta 
arba 27%.

2. Skaičiai kalbaAtsakymų skaičius nėra didelis, bet pakankamas, kad paaiškėtų Saronno darbininkijos nusistatymas anketos klausimais. Atsakymai gauti iš įvairių įsitikinimų darbininkų: iš arčiau ir toliau nuo Bažnyčios esančių, net komunistų, kiek vyrų, tiek moterų. Atsakyta laisvai, nesivaržant, kad kas nors išaiškins atsakymo autorių: lapeliai buvo nevardi- niai, grąžinta uždari.Į klausimą: “Ar manai, kad tavo vaikai išaugtų geresni be religijos?” atsakė 1025 arba 97,15% “ne”. Tik 6 arba 0,5% “taip”. 24 arba 2,3% nedavė aiškaus apsisprendimo. tĮ klausimą: “Kokį tu pageidautumei turėti kunigą?” 23,14% pareiškė, kad esą patenkinti tokiais, kokie yra. 50,28% norėtų, kad kunigai būtų šventesni, tobulesni. 19,23% smarkiai kritikuoja, primesdami savos naudos ieškojimą ir’ politikavimą. Likusieji arba visai į šį klausimą neatsakė, arba jų atsakymai neįskaitomi.
3. Kaip darbininkas žiūri į 

religiją?Beveik-visi darbininkai pripažįsta didelę religijos reikšmę 
žmogaus gyvenime^ nors ,kaikų- 
rie iš jų dvasiškiją ir puola. Religija esanti tikriausia pagalba gyvenimo nepastovumuose. Religija yra reikalinga, “kaip tikras prieš visus pavojus skydas”, kaip “išsigelbėjimo inkaras karčiuose nusivylimuose, kuriuos gyvenimas neša”. Ji “duoda jėgos karčią gyvenimo tikrovę pakelti”, ji yra “paguoda, viltis, tiesa, kuri neapvilia”. Iš jos “plaukia viltis ir atsidavimas”.Darbininkai pripažįsta, kad religija žmogaus dvasią pakelia. Ji “duoda aukštų idealų”, joje yra “visų didžiųjų dorybių pradžia, kurios žmogų jau šiame gyvenime daro laimingą”. Ji dovanoja “tyras sielas ir sveikus kūnus”. “Dvasia, širdis, valia yra

3900
1055

teisingai auklėjami”. “Vaikai dė
ka religijos auklėjami kilniems 
darbams”.

Religija palaiko ir skatina tar
pusavį sugyvenimą ir meilę. 
“Kur yra Dievas, yra taika”. 
“Kas yra su Dievu, tas yra ge
resnis savo artimui””. “Religija 
mus daro broliais”.

Į gyvenimą be religijos italų 
darbininkai žiūri kaip į nelaimę: 
“Mes būtume barbarai”, “kaip 
laukiniai”, “kaip žvėrys be gyve- 

i nimo tikslo”, “kaip alkani vil
kai”.

Šeši asmenys, kurie norėtų sa
vo. vaikus auklėti be religijos, 
yra paveikti komunistinės pro
pagandos. Vienam jų “religija 
yra ne kas kita, kaip darbininkų 
klasės išnaudojimas”. Kitam 
Markso mokslas esąs svarbesnis 
kaip religija.

4. Darbininkas ir kunigasDarbininkų nuomonės ir pageidavimai apie kunigus yra taip įvairūs, kad- sunku juos suvesti į aiškias grupes. Visdėlto ryškėja atsakymuose tam tikri būdingi bruožai, tam tikras kunigo idealas, kurį jie norėtų matyti įkūnytą gyvenime.Būdinga, kad pusė visų apklaustųjų nori iš savo kunigų didesnio šventumo. Šventumo reikalas taip stipriai pabrėžiamas, kad ’ atsakymuose vartojami aukščiausiojo laipsnio būdvardžiai ir gausybė liaudiškų šūkių. Kunigas turįs būti “šventas, bet altruistiškas ir prieinamas!” Jis turįs atsiduoti sielovadai visomis savo jėgomis. Kartu norima, kad kunigas būtų gera prasme modernus, tikrovei artimas, šio laiko žmogus, kad būtų jaunimui suprantamesnis ir artimesnis. Šventumo pavyzdžiu statomas Kristus, bet taip pat ir apaštalai, Arso klebonas, Don Bosco. Daugelyje atsakymų tiesiai maldaute maldaujama, kad kunigai daugiau darbininkais rūpintųsi, prie jų arčiau būtų, juos suprastų, jiems vadovautų, “nes padėtis yra bloga”, o “darbininkai reikalingi tikros vadovybės”. Jie turį, atnešti darbininkams naują žodį, “ateiti be ilgo juodo rūbo, kad galėtų matyti kaip iš tikrųjų fabrikai išrodo”. Jie turėtų būti mažiau konservatyvūs, labiau persiimti socialinio teisingumo reikalavimais, labiau palaikyti vargšų, o ne turtuolių pusę. Kunigo asmenyje pirmoje vietoje ieškoma patarėjo, vadovo ir mokytojo. Kunigai turį geriau “pamokslus sakyti”, būtent evangeliją, tiesą, krikščioniškąjį mokslą, tikėjimą į Dievą skelbti. Kunigas privaląs būti geras, suprantąs, nuolankus, ne diktatoriškas, neprivaląs niekinti tų, kurie yra kitos nuomonės negu jis pats. Ir štai čia labai pažymėtinas vienas atsakymų: “Kunigai privalo mus

vargšus iš tikrųjų mylėti, nes 
tikrumoje ir mes juos mylime, 
nors nusiminimo valandoje kar
tais apie juos ir blogai atsiliepia
me; jie mums kalba apie Dievą, 
Kurį mes mylime, nes Jis yra 
vargšas, mus ištiktųjų supran-

Darbininkai nenori, kad kuni
gas su jais fabrike dirbtų, būtų 
darbininkas. Jie nori kunigą ma
tyti šventą, su jais gyvenantį, 
juos suprantantį, jų reikalus gi
nantį, tokį pat neturtingą, kaip ir 
jie yra neturtingi, skelbiantį 
Dievą, Kurį jie myli, nepoliti
kuojantį, nes politika jie nusi
vylę.

Tik nedaugelis darbininkų žiū
ri į religiją ir pabrėžia jos būti
numą iš antgamtinio taško, bū
tent iš to, kad Dievas yra ir rei
kia Jį garbinti, malonės reikalin
gumo, žmogaus gyvenimo tikslo 
— po mirties pasiekti dangų. Jie 
religiją brangina išeidami iš savo 
žemiško gyvenimo, kuris be reli
gijos būtų dar vargingesnis ir 
liūdnesnis. Jie supranta, kad be 
religijos, be Dievo negalima nei 
laimingu, nei patenkintu, nei ge
ru būti, nei pagaliau žmogaus 
verto gyvenimo sukurti. Jų verti
nimas nėra klaidingas, tik ne
pilnas.

Dr. J. Gutas.

Naujos Bažnyčios statyba Toronte
Šiais metais rugpiūčio mėnesį 

nupirktas naujai bažnyčiai staty
ti sklypas su namu (būsima kle
bonija) 1639 Bloor St W. Skly
pas yra pakankamai didelis sta
tyti bažnyčiai. Tiesa, nelieka vie
tos šventoriui, kokie būdavo Lie
tuvoje, bet čia ir nėra galimybių 
taip tvarkytis, kaip savo tėvynė
je. Tačiau šiomis dienomis pri- 
perkamas bendras kelias prie 
sklypo, kuriame bus galima ir 
šventorių praplėsti.

Po šio užpirkimo bus siunčia
mos bažnyčios plano sąlygos lie
tuviams architektams sudaryti 
architektūrinį planą. Planas bus 
parenkamas konkurso keliu. 
Naujos bažnyčios statymą, ma
noma, bus galima pradėti anks
tyvą pavasarį.

Už namą ir sklypą sumokėta 
$25.000, iš kurių $8.120 (įskai
tant dokumentų sutvarkymą) 
sumokėta iš Bažnyčios Statymo 
Fondo, o likusius $17.000 paskoli
no J. Em. kard. McGuigan. Pa
skola grąžinama kas mėnuo pa
gal galimybę. Ligi šio laiko jau 
yra grąžinta $750. J. Em. kard. 
McGuigan mielai pažadėjo pa
skolinti pinigų ir daugiau, kiek 
tik reiks bažnyčios statymui. Ta
čiau yra mūsų pareiga parodyti, 
kad mes būsime pajėgūs tą skolą 
vėliau grąžinti. i.

Šių metų pavasarį visoje To-

ronto arkivyskupijoje buvo pra
vesta rinkliava katalikų bažny
čių statymui J. Em. kard. Mc 
Guigan ragino kiekvieną katali
ką aukoti bent vienos dienos už
darbio auką. Mūsų parapijai lei
do rinkliavą pravesti tik savo 
bažnyčios statymo reikalui ne- 
įnešant pinigų į bendrą kurijos

ČIURLENANČIO VANDENS

LENKIJOS VAKARINĖS SIENOS
Tiek kom. Lenkijos vyriausy

bei, tiek ir egzilinei Londone rū
pi Lenkijos sienos vakaruose, sri
tys į rytus nuo Oderio-Neisės li
nijos. Tą rūpestį didina vis gau
siau reiškiamas vokiečių tremti
nių reikalavimas, kurį būdingai 
pavaizduoja kad ir 100.000 į 
Miuncheną svažiavusių silezie-

kasą. Dėl tam tikrų kliūčių šilčių, grąžinti juos į jų senąsias
T» ’ 11 — XT-.—... .1?______ *  ± rinkliava buvo atidėta. Ji bus 

vykdoma lapkričio-gruodžio mė
nesiais.

Kiekvienas iš mūsų žinome, 
kaip mums reikalinga didesnė 
bažnyčia ir salė, o jų statymui — 
pinigai: Daug parapijiečių ir la
bai nuoširdžiai yra prisidėjusių 
per kiekvieno mėnesio pirmojo 
sekmadienio rinkliavas šv. Mišių 
metų. Tačiau dar yra ir tokių, 
kurie dėl kurių nors priežasčių 
nepilnai parėmė savos bažnyčios 
statymo reikalą. Tikimės, kad 
kiekvienas lietuvis katalikas bū
simos rinkliavos metu pilnai pa
jus savo bažnyčios statymo para
mos pareigą ir J. Em. kard. Mc 
Guigan siūlomą vienos dienos už
darbį paskirs, kaip ir visi katali
kai kanadiečiai tai atliko, suau
kodami $320.481,16 taip labai pro
testantiškoje aplinkoje.

Padėkime statyti savą bažny
čią!

Bažnyčios Statymo Fondo 
Valdyba.

ŽEMĖJE
(Prie St. Mary Dam, Albertos provincijoje)Prerijos, tai buvusi indėnų plačioji tėvynė, kur iš vigvamų rūko dūmai, kur mustangai laisvai bėgiojo, kur buivolų bandos ganėsi, kur kiekvienas raitelio siluetas, pasirodęs horizonte, buvo su nepasitikėjimu stebimas. Dabar prerijų nebeatpažintų nei pirmieji pionieriai — naujųjų žemių užkariautojai, kaip nebeįsi- vaizduoja jų tie, kurie apie prerijas yra susidarę .vaizdą iš skaitytų romanų arba iš matytų kov- bojų filmų.Vakarų pusėje, kur prasideda prerijos, pridengti išsitęsusios kalvų virtinės tebedunkso Rocky Mountain. Į rytus, pietus, ir šiaurę tęsiasi prerijų lygumos net iki pat .dangaus męĮynė^-. Prerijų lyguma yra netikra sąvoka. Čia yra slėniai, daubos, upeliai ir upės, bet viskas paslėpta po vientisa, maskuojančia javų arba ganyklų .spalva. Pasidairius aplink išryškėja farmerių trobesiai, javų

elevatorių bokštai bei besiganančių gyvulių bandos. Šis kraštas aprūpina miestus duona ir mėsa.Čia vėl būtų išdžiūvusios prerijos jei vanduo pastoviai nesroventų per aukštumas, laukus, pakelių grioviais, kanalais drėkindamas ir gaivindamas visa, kas aplink gyva. Drėgmės ir lietaus tetrūksta prerijoms. Dirbtinai laukus drėkinti pradėta prieš kokį 50 metų. Kanados valdžia tik nuo 1935 metų ėmė rūpintis šiuo kraštu. Buvo suplanuota užtvenkti upes ir padaryti dirbti-* nūs tvenkinius — rezervuarus iš kurių vėliau galėtų išvestais kanalais, grioviais drėkinti laukus.Pirmas didžiulis projektas bu
vo užbaigtas-netoit Lethbridge 1951 metų vasarą; pastačius St. Mary Dam — pylimą, kuris parūpina vandens 290.000 akrų (116.- 000 ha) drėkinimui, o drėkinamos žemės plotą patrigubina. St. Mary Dam yra pylimas pastaty- į leisti per pylimo viršų yra gal

tas ant to paties vardo upės, prasidedančios JAV. Pylimas yra 191 pėdų aukščio, pusės mylios— 2650 pėdų — ilgio. Prie dugno 14 mylios storio — viršuje 30 pėdų. Jam supilti buvo naudota vietoj randama žemė, molis. Pylimą statant visą laiką žemės mišinys buvo presuojamas volais, kad žemė vandens nepraleistų. Užtvankos vidaus siena išpilta rupiu žvyrium ir išklota akmenimis. Pylimui pastatyti reikėjo 4,5 mil. kubinių jardų medžiagos.Prieš statant pylimą buvo iškastas atsarginis tunelis, nukreipiąs upės vandenį nuo statomo pylimo. Užbaigus statybą, jis yra skirtas nuleisti vandeniui, jei iš
tiktų .svarbus , reikalas. Vanduo iš užtvankos teka per 2500 pėdų ilgio tunelį į irigacijos kanalą. Jo diametras yra 17 pėdų. Jo žiotys 90 pėdų aukštyje nuo užtvankos dugno. Vandens pertekliui nu-

tėvynes. Varpų gaudimu ir min. Kaiserio lūpomis jie per Stutt- garto parodą pareiškė: 20 mil. vokiečių Rytų zonoje ir 10 mil. vokiečių pabėgėlių reikalauja, kad jiems būtų leista patiems apspręsti savo pačių ir savo krašto likimą.Rūpi tos problemos ir Sovietams, nes jas palietus kyla klausimas ir rytinių sienų restauravimo, ypačiai tų sričių, kurios buvo priskirtos prie Sov. Ukrainos ir Gudijos. Todėl lenkų vyriausybė, norėdama sustiprinti savo poziciją ir įrodyti jos vakarinių sienų “amžinumą”, per Kremliui ištikimiausio varšuvi- nio “Žycie Warszawy” skiltis įsidėjo tuo reikalu pasikalbėjimą net su pačiu Stalinu. Deja, Stalinas, nors išsyk ir užtikrinęs, jog “Lenkijos vakarinės sienos yra amžinos ir kad galingoji Sov. Sąjunga su visa savo karine jėga garantuoja Oderio-Neisės liniją”, betgi toliau išbarė pačią lenkų vyriausybę, jai prikišdamas, kad “ne draugai jaučiasi tose srityse nesaugūs, tik lenkų vyriausybė bijo naujos agresijos iš Vakarų”, dėl to nesiimdama visų reikalingų priemonių naujai įgytoms sritims kolonizuoti. Tačiau gale ir pats Stalinas pridėjo sąlyginį “bet”, pažymėdamas, jog toji Sovietų garantija bus vykdoma tik tada, jei Lenkijai nepristigs tam tikslui ūkinių prie-

monių... Todėl vokiečių spauda ironiškai ir pastebi: “Taip ir sukasi ratas aplinkui: nesaugūs dėl to išplėšto vokiečių turto jaučiasi tiek tose srityse kurdinami naujakuriai, tiek lenkų vyriausybė. O viešpats Stalinas pyksta”...Vakarinėms Lenkijos sienoms formalias garantijas stengėsi išgauti ir lenkų egzilinė vyriausybė. Deja, nei pasitarimai su amerikiečiais, Uf .žiniomis, nei su anglais norimų rezultatų nedavė. Buvo galvojama skelbti tuose kraštuose plebiscitą, kuriame vokiečių pabėgėliai ir ištremtieji nebūtų galėję dalyvauti. Ir ten buvo pasakyta su “jei”... Nors iš esmės ir buvo pripažintas reikalas dabartines sienas reviduoti, tačiau, anot Turnerio, dalyvavusio daugely amerikiečių pasikalbėjimų dėl rytinių Vokietijos sričių; niekas negali pasakyti, kaip tą reviziją būtų galima praktiškai be naujo kruvino karo įvykdyti... Anglų žurnalistų balsavimo rezultatai, suorganizuoti lenkų egz. vyriausybei palankaus “Sunday Times” bendradarbio, lenkams pasirodė dar nepalankesni: iš jų tik trys pasisakė už dabartinės Lenkijos sienas, gi didžioji dalis pareiškė: Oderio-Neisės linija reiškia tarptautinę skriaudą.Dipl. korespondento Mathew pareiškimu, taip pat tik palyginti nežymi britų ir amerikiečių parlamento narių dalis norėtų leisti “dabartinei sienai apželti žole”. Jų dauguma laikosi aiškaus Įsitikinimo, jog anksčiau ar vėliau vokiečiai turės atgauti savo prarastąsias sritis rytuose. O' tada tiesiogiai ar netiesiogiai bus taip pat paliestas Vilniaus krašto, Prūsų Lietuvos ir visos mūsų tėvvnės likimas. ELTA.

NEREIKŠMINGA DEKLARACIJA

Šiaurės Poliaus sritys strateginiuose apskaičiavirAuose 
Pastaraisiais metais nuolat kalbama apie tai, kad artimiausias 
ir patogiausias oro ir povandeninis kelias iš Š. Amerikos į 
Europą yra per polių. Strateginiuose apskaičiavimuose bei 
pasirengimuose jam teikiama didelės reikšmės, vykdomi tyri
nėjimai ir kuriamos bazės. Spalio 15 d. Sovietų Sąjunga įteikė 
Norvegijai protesto'notą, kurioje nurodo, kad Norvegija, pri
sidėjusi prie Atlanto pakto, perleidusi Sovietams artimas Špic
bergeno ir Bjoerne sritis to junginio karinei vadovybei, kuri 
ruošiantis ten įrengti savo bazes. Tai sudarą grėsmę Sovietų 
Sąjungai, esą, priešinga 1920 m. vasario 9 d. Paryžiaus sutar
čiai, kuria buvo pasižadėta ten neleisti kurti jokių laivyno 
bazių. Prieš Sovietus nukreiptas Norvegijos žygis labai pa
bloginsiąs abiejų kaimyninių valstybių santykius. Norvegai 
nurodo, kad naujos karinės bazės turėsią tik gynimosi pobū
dį ir negalėsią būti panaudotos kieno nors puolimui. Ta proga 
primenama, kad 1946 m. kaip tik Sovietų Sąjunga prašiusi 
leisti jai įrengti bazes Špicbergene. Dabar jų ten nesą jokių ir 
Sovietai tai gerai žiną, nes Špicbergene turį savo žmonių, neva 
ten kasančių anglis. Įsidėmėtina, kad JAV savo karines ba

zes tebeturi. Grenlandijoje ir grįžo į Islandiją.

Šių metų “Draugo” Nr. 215, J Gobis, susipažinęs su Rusų Tautinės Darbo Sąjungos Amerikoje Tarybos paskelbtąja deklaracija supažindina su ja ir skaitytojus, teigdamas, kad toji deklaracija esanti reikšminga, nes rusai pasisaką už Pabaltijo laisves.Bet įsigilinkime į jų pažadus. Sako, kad ši partija yra už plebiscitą visoms Sovietų Sąjungos pavergtoms tautoms. Bet per plebiscitą ši partija kovos, kad pavergtos tautas gautų nedaugiau kaip autonomiją, neišeinant iš Rusijos tautų sąjunginės bendros valstybės.Tai kokia gi čia laisvė ir apsisprendimas toms tautoms, jeigu jau dabar pasakoma, kad rusų pavergtos tautos negalės išeiti iš Rusijos tautų sąjungos?Mes, lietuviai, gerai atsimename, kad tą žadėjo Rusijos carai, žadėjo Kerenskis ir net tą “davė” tėvas Stalinas. O tikrumoje, visi jie norėjo užsmaugti mūsų tautą ir pasinaudoti mūsų tėvų žeme. Paskutiniam tironui tas beveik ir pavyko. Mes gerai pažįstame ir jų visus “laisvus” balsavimus ir apsisprendimus.
Sako, V-tas punktas liečiąs Pa

baltijo valstybes, kurioms pripa
žįstamas suverenitetas be jokio 
plebiscito. Bet gi, ar tai nuo jų 
priklauso? Reikia gerai pažinti 
tos Sąjungos žmones. Pamatysi
te, kad jų siekimai vis tokie pat 
net ir didesni už caristinius. Jie 
nebepripažįsta privatinės nuosa
vybės grąžinimo jų savininkams. 
Tai kuo jie skiriasi nuo tėvo Sta
lino, kuris jau tą klausimą už
baigė? Žemės ir pramonės refor
mos, beabejo, reikalingos, bet jos 
turi būti teisingos įstatymais pa
grįstos.

Gale, p. Gobis duoda patarimą 
spaudai, žinoma ir rašantiems, 
“liautis jaukti bolševizmo su ru
siškumu ir rusų nebekolioti”. 
Negirdėjau, kad mūsų spaudoje 
kas koliotų rusus. Lietuviai jau

toli nužengė kultūros keliu ir azijatiški koliojimosi papročiai jų nebeprisiveja. Bet skelbti tiesą apie rusus ir jų siekimus bei tikslus reikalinga. Lietuviai mėgsta tai daryti atvirai, į akis. Savo draugus ir priešus mes visi turime pažinti.Bendrai gi, reikia pasakyti, kad ši RTD Sąjungos Tarybos deklaracija mums yra visiškai nereikšminga. Pareiškėjų mintys mums yra visai nesvarbios, nes rusų emigrantai tesudaro vos 0,01% Rusijos gyventojų. Be to, jie, kaipo rusai, neturi jokių teisių spręsti Lietuvoj ir lietuvių tautos likimo, jeigu jie nėra grobuonys.Pasaulyje yra dar žmonių su sąžine. Su jų pagalba lietuviai patys vairuos savo tautos likimą, kaip ir 1919 metais. Su rusais mes galime kalbėti ir bendrauti tiktai kaip laisvas su laisvu ir kaip lygūs geri kaimynai.Šiandien rusų rankomis mūsų tauta žudoma ir mes, būdami teisūs, rusus kiekvienu atveju, turime atatinkamai įvertinti.
J. Vėgelis.

ma reguliuoti vandens lygį užtvankoj iki 175 pėdų aukščio.Užtvanka pastatyta tokioj vietoj, kad gali priimti vandenį ir iš gretimų- upių Watertown ir Belly. Sujungus šias upes kanalu, drėkinamos žemės plotas galėtų būti dvigubai padidintas.Irigacijos statybos darbai tebevyksta, kasami nauji kanalai, statomos atsarginės užtvankos— rezervuarai. Darbą atlieka beveik vienos mašinos. Dažnai tarp kviečių laukų pamatai žemsemes (derglainėls) svyruojantį bokštą.Pravažiuoją iš pietų turistai į Banff ar Watertown vasarvietes ir stebėję sruvenančio vandens griovius pakelėse, gėrėjęsi geltonuojančių kviečių laukais, vešliųjų cukrinių runkelių ir kukurūzų plantacijomis, užsuka ir į St. Mary Dam, kuris yra vienintelis Kanadoj savo statybos pobūdžiu ir savo dydžiu. Nors užtvanka nebuvo planuota elektros gamybai, bet tik grynai žemės ūkiui, jos reikšmė nemažėja šio krašto žmonių gerbūviui. Išleidžiami milijonai irigacijai grįžta atgal užtikrintais derliais, kraštas turtėja ir nenaudojamos žemės plotai apgyvendinami naujakuriais. Laukinėse prerijose vėl prasideda gyvenimas.

Kanados taupymo lakštų kartoteka OtavojeKartotekos tarnautoja rodo policininkui jo registracijos kortelę
SOVIETŲ PREKYBINĖ OFENSYVAŠaltojo karo eigoje sovietai pasijuto nuo pasaulio izoliuoti. Bet rankų jie nenuleidžia ir,, vykdydami savo “taikos ofensyvą”, paskutiniu laiku pereina į prekybinę ofensyvą — stengiasi sulaužyti sudarytas užtvaras ir susidaryti sau gerą vardą pasaulio tautų tarpe.Pirmosios jų pastangos buvo nukreiptos į D. Britaniją, kuri padarė sutartį dėl įsivežimo 1 mil. tonų javų iš Sovietų Rusijos. Pernai tebuvo 800.000. Sovietų delegacija dalyvavo taip

Toronto Lietuvių Namu Fondas
Toronto Lietuvių Namų Fon

do kapitalo verbavimo vajus tę
siamas. Vieno šėro kaina $25. 
Šiuo laiku iš visų geros valios 
lietuvių renkami Šerams pirkti 
pasižadėjimai.

Jau organizuojamos aukų rin
kėjų grupės, kurios aplankys 
kiekvieną Toronto ir apylinkės 
lietuvį. Jų pavardės bus paskelb
tos spaudoj ir per radiją. Jie tu
rės TLNF valdybos įgaliojimus. 
Kiekvienam aukotojui bus duo
dami kvitai su TLNFondo ant
spaudu ir atitinkamais parašais.

TLNFondo šėrai yra privatinio 
turto investavimas į lietuvių ben
druomenės nuosavybę. Įdėti pi
nigai į TLNF šėrus niekam ne

žus. Šero turėtojas skaitysis TL 
Namų savininkas. Suprantama, 
kad Namus valdys demokratiniu 
būdu išrinkta visų šėrų turėtojų 
valdyba - administracija komer
ciniu pagrindu. Namai ne tik pa
tys save išsilaikys, bet dar ir pel
no gali duoti. Statute numatyta, 
kad TLBendruomenė gali šėrus 
išpirkti iki 100%. Reikia manyti, 
kad TLB Toronto apylinkė ir 
veiks ta kryptimi. Gi atskiriems 
šėrų turėtojams susidarys proga 
po tam tikro laiko atsiimti pini
gus perleidžiant šėrus TLB.

TLNFondui galima aukoti per 
organizacijas arba TLNFondo 
kapitalo verbavimo punktuose, 
kurie šiuo metu yra: “Tulpė” res-

taranas, 994 Dundas Str. W., tel. 
ME. 9490, J. Jurkšaitis, 921 Dun
das Str. W., tel. PL. 4177. Punk
tuose yra aukų lapai ir Šerams 
pasižadėjimo lapai. (P.S. Punktų 
skaičius ateity bus praplėstas).

Labai užimti lietuviai, norin
tieji paaukoti TLNFondui ar pa
sirašyti Šerams pasižadėjimo la
pus, gali skambihti telefonais: 
ME. 9490, PL. 4177, JU. 2509, 
KE. 5843. Čia jie gaus visas in
formacijas.

Aaukas pinigais galima siųsti 
ir į TLNFondo einamąją sąskai
tą: The Bank of Montreal, 568 
College Str., Account 3309 vardu 
Lithuanian House Fund of To
ronto. TLNF.

pat Genevos konferencijoje, ku
rioje visdėlto nelaimėjo nieko. 
Bet JTO globojamoje Azijos 
kraštų ūkinėje konferencijoje 
Singapūre, kaip rašo Maskvos 
spauda, jų delegacijai pasisekė. 
Esą, Britų ir JAV delegacijos ten 
Azijos tautoms nepažadėjusios 
prekių, nes jų eksportas esąs la- 

> bai ribotas dėl vykdomų ginkla
vimosi programų. Tuo tarpu so
vietų delegacija pasiūliusi viso
kiausių prekių. Azijos tautos tai 
sutikusios labai palankiai ir esą 

i sudaromos sutartys dėl eksporto 
elektros reikmenų, jėgainių įren
gimų, kalnų pramonės reikmenų 
bei mašinų, tekstilės ir tt. Iš va
kariečių šaltinių apie tai dar ne
pranešama, bet spauda dėl šių 
Maskvos pranešimų stebisi ir nu
rodo, kad Sovietai greičiausia gi
riasi, nes jie patys daugelio tų 
reikmenų neturi, o be to, tai 
reikštų per didelį posūkį. Iki šiol 
Sovietai su anais kraštais mažai 
teprekiavo. Tik į vieną Kiniją 
buvo kiek daugiau išvežama, bet 
ir tai vos už $60.000.000 per me
tus. Greičiausia ir Čia bus tik 
propagandos priemonė, kaip pa
žadėjimas Indijai javų. Pažadėjo 
500.000 tonų, o davė vos apie 

50.000. Ir čia pažadės, o dėl neiš- 
pildymo apkaltins vakariečių 
daromas kliūtis.

— Otava. — Rugpiūčio mėn. 
iKanadon atvyko 17.236 imigr.

HBM



IS PAVERGTOS TĖVYNĖS
, Veda ALMOS

1 arba: “Naujasis kino teatras (pir
mas per 7 metus!) “Pergalė” toli 
pralenkia visus Lietuvos laikais 
statytus kino teatrus, kaip tai 
“Pasaka”, “Daina” ar “Romuva”.

• Apie 10 lietuviškos muzikos 
koncertų buvo duota Sovietų Są
jungos pietuose šių lietuvių me
nininkų: Balio Dvariono, Jadvy
gos Petraškevičiūtės, Jono Sta
siūno, Alek. Livonto, filharmo
nijos choro vad. Konrado Ka- 
vecko. Buvo aplankytas Soči ku
rortas, Tiflisas, Eravane, Baku, 
Rostovas ir kiti miestai paverg
tųjų tautų. Choras išpildė šių lie
tuvių kompozitorių dainas: Šim
kaus, Dvariono, Račiūno, Gruo
džio, Kavėcko, Švedo .. 'Kartu 
važiavo Vilniaus Valstybinės Fil
harmonijos direktorius B. Fede- 
ravičius.

• Amerikos lietuvių kapitalu 
įkurtas “Drobės” fabrikas, su- 
klestėjęs laisvos Lietuvos metais,

mokėti nepakeliamus mokesčius, Į respektuojamas ir sovietų oku-- 
pirkti prekes aukštomis kainomis pantų.* Neseniai fabrikas buvo

Bene dėl “dviejų konstitucijų” 
išlėkė Suslov?

Kaip jau šiais laikais priimta, 
“Tiesos” politinę dalį dažniausiai 
užima “Pravdos” straipsniai ir 
vedamieji. Tikriausiai labai di
delio susidomėjimo lietuvių tar
pe sukėlė straipsnis “Dvi kons
titucijos”. Jame paminima Tru- 
mano kalba Amerikos Konstitu
cijos dieną, kai jis Sovietų kons
tituciją sulygino su paprastų 
džiunglių tautelių įstatymais. 
Visdėlto pažodžiui “Pravda” Tru- 
mano kalbos ir neįdėjo visteik. 
Matyt, “Amerikos Balsas” daro 
taip stiprią įtaką lietuvių paverg
tai tautai, jog “Tiesa” priversta 
šitokių ^straipsnių spausdinimą 
padažninti. Štai, pavyzdžiui, 
“Pravdos” atsikirtimas... “O 
Amerikos darbininkai ir farme- 
riai (kodėl, pone Trumanai?) pri
versti persisamdyti kapitalis
tams vergais, glaustis lindynėse 
ir. lūšnose, gyventi pusbadžiu,

ir neužsiminti apie žmogaus teisę 
į žmogaus vertą gyvenimą ,kad 
išvengtų politinio susidorojimo”. 
“FBI, kurio seifuose yra 116 mili
jonų amerikiečių pirštų antspau
dai, terorizuoja gyventojus, (NK 
VD šitokios organizacijos, matyt, 
taip pavydi?) ... Kiek besigirtų 
Trumanas amerikiečių tautoj vis 
labiau bręsta naujos, tikrai de
mokratiškos liaudinės konstitu
cijos idėjos” (!) Trumanui nepa
vyks apgauti amerikiečiu tau
tos!”.

Nežinia katram geriau vyksta 
“apgaudinėti”, Stalinui ar Tru
manui, bet tovarišč Michail A. 
Suslov iš redaktoriaus kėdės ne
trukus išlėkė — gal vistiek jis 
per daug dar rado JAV konstitu
cijos gerųjų pusių? Jo vietą už
ėmė L. F. Iličev, kurio propagan
diniais gabumais mūsų tautiečiai 

_ tėvynėje galės kurį laiką pasi
džiaugti.

’ Nusimelavo
“Tėvynės Balsas” rugsėjo nu

meryje, 2 psl. skelbdamas Jono 
Geležiūno “prisipažinimą”, ci
tuoja — “Aš^heseni^i grįžau*iš

vėl kiek praplėstas, spaudoje 
pagarsinant “įrengimais iš bro
liškųjų respublikųų”.

• Išėjo iš spaudos LTSR “Agi
tatoriaus Bloknotas” lietuvių, 
rusų ir lenkų kalbomis.

• V. Rudminas gerai.įvertino 
; LTSR Dramos teatro premjerą,
A. Korneičiuko pjesę “Putinų 
Giraitė’” Reikalas sukasi apie 
kolchozus. Režisierius buvo — J. 
Rudzinskas. Pirmaeilę rolę vai
dino — J. Siparis. J. Kavaliaus
kas ir G. Jackevičiūtė — antraei
les. O. Juodytė, Kupstaitė, Der- 
kintis gerai atlikę šį “spektaklį, 
mokinantį LTSR kolūkiečius”.

• Vietoj buvusių laisvos Lie
tuvos “Vyriausybės Žinių” bol
ševikai suskato leisti “LTSR A. 
Tarybos Žinias”, kurios išeina 
periodiškai lietuvių ir rusų kal
bomis. Prenumeratos kaina — l 
30 rublių. Paskutinis numeris, 8- 
9, išėjo'prieš savaitę, kuriuose iš
spausdinti “LTSR vietinių darbo 
žmonių deputatų tarybų nuola
tinių komisijų nuostatai”.

• Kaune, Stalino prosp. 48, 
puikaus Jaltos kurorto. Ištisą , buv. “Telefunken”, atidaryta 
mėnesį praleidau puikioje viloje, I vyr. mašinų ir prietaisų realiza- 
kur kadaise lėbavo caro satrapai vimo valdybos — Glavmašpri- 
ir kunigaikščiai, kartu su Mask- borsbit — krautuvė,,kurioje gau- 
vos, Leningrado darbininkais...” (narni elektros prietaisai, preciziš- 
Nebokim korektūros klaidos, bet ki instrumentai, laikrodžiai “vi- 
įdomu, kad net oficiali sovietų sų tarybinių markių” ir tt. 
propaganda caro laikų statybą • Ir šiais metais Palangos “va

sarotojai”, privilegijuotieji oku
pantai ir vietiniai “šiškos” skun
dėsi duonos, daržovių trūkumu 
sanatorijose ir poilsio namuose. 
Įstaigų ir įmonių vilose padėtis 
buvusi visai katastrofiška. La
bai daug vargo būta su susisie-

kimu. Geležinkelio bilietai daž
nai būdavo neparduodami iš viso 
motyvuojant “specialia padė
tim”. Tekdavo aukti ištisas die
nas traukinio į namus.

• 1951 metų pavasarį Kauno 
politechnikumas išleidęs 180 nau
jų inžinierių. Sekantiems me
tams numatoma paruošti 340 in
žinierių. Šiuo metu politechniku
me mokosi 2.300 studentų. 450 
studentų vasarą buvo pasiųsti 
stažui į Rusiją. Jame atidarytas 
“naujas” hydrotechnikos sky
rius: hydro statybos, kelių ir au
to magistralės, vandentiekio ir 
kanalizacijos.

• Vilniaus magazinas kasdien 
aplankomas 10.000 pirkėjų ir yra 
didžiausia krautuvė LTSR res
publikoje, rašo tarybinė spauda. 
Greit ten pradės veikti trečiasis 
aukštas.

•A. Račiūnas kuria operą Ma
rijai Melnikaitei pagerbti. Lib
reto parašė A. Venclova. Jam 
aptarti buvo sušauktas visų ra
šytojų posėdis.

• Šakiuose, tarp griuvėsių pa
statytas didžiulis paminklas Star 
linui.

• Pieno cukrų, vartojamą me
dicinoje, gamina keletas Lietu
vos pieninių, o apie tai su didele 
pompa rašo maskolbernių spau
da, pažymėdama, jog “taip ne
buvę buržuaziniais laikais”.

• “Ankstyvai mirė” LTSR vy
riausias chirurgas P. A. Marty
nov, atkilęs net iš Vladivostoko 
“vadovauti L'Į’SR gydytojams”. 
Jis buvęs parašęs apie 15 moks
linių darbų karo chirurgijos 
klausimais.

• Karo Medicinos institutas 
paskelbė vėl priimąs studentus, 
nes “padidintas kontingentas” 
1952 mokslo metams.

• “Sovietskaja Litva” V. Po
vilaitis skundžiasi, kad “gyvulių

i priaugo, o patalpų nėra”.
• Rugsėjo pabaigoj LTSR pa- 

! sirodė knygos:' N. Šeimano “Va- 
I tikanas — taikos ir demokrati
jos priešas”, 40 psl. ir A. Leon- 
tiejevo “Dolerio imperializmas 
Vakarų Europoje”, 460 psl.

• šierriet^e^mejė buvo gana 
vėsi vasara; temperatūra retai 
prošaka 30 Celzijaus.

Darbininkų unijose netvarka 
Sudburio darbininkų unija,

tebelaiko puikia, kai tuo tarpu 
“Tiesoje” visos žinios turi skam
bėti sekančiai:-“Prieš karą Lie
tuvoje tebuvo vos vienas duonos 
fabrikas, įrengtas “Paramos” 
bendrovės. Dabar pastatyti keli 
nauji, daug moderniškesni...”

Jau laikas pagalvoti apie 
Kalėdų dovanas

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

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

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

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

Didelis pasirinkimas 
iš 45 tabako ūkių

pavyzdžiui:
$ 7.000 įmokėti — 50 akrų, teisė sodinti 18 akrų.

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

Traktorius ir visi įrengimai .........................
$10.000 įmokėti — 98 akrai, teisė sodinti 32% akrų.

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

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

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

3 bamės, 2 gyvenami namai, garažas 2 maši
noms, traktorius ir visos reikalingos tabakui 
auginti mašinos (Mount Bridges district®)

Kreiptis į

$28.000

$30.000

$37.000 •

$65.000

$68.000

Real Estate Agent
TILLSONBURG, R. R. 4, TELEFONAS 602 R. 2.

REMI HOORNAERT Real Estate Broker
Tillsenburg, Ont.

QUEBEC, Que.
— Kun. Dr. J. Gutausko pa

stangomis ir pagalba, spalio 
24 d. atvyko į Kanadą Dr. D. Ra
lys, laikinai buvo apsistojęs Que- 
beke. Savo išsilavinimu ir gra
žia prancūzų kalba puikiai užsi
rekomendavo Kanados prancūzų 
tarpe. Vietos lietuvių Dr. Ralys 
buvo labai šiltai sutiktas. Bend
rame subuvime Dr. Ralys pavai
šino visus Quebeko lietuvius la
bai geru prancūzišku vynu. Dr. 
Ralys žada įsikurti Montrealy ar 
Otavoje. Linkime geriausio pasi
sekimo!

— Kun. Tėvas Kulbis, SJ, ži
nomas Kanados lietuvių misijo- 
nierius, atvyko ir apsistojo spe
cialiuose rekolekcijų namuose, 
kur visą savaitę praleido susi
kaupime ir maldoje. Šia proga, 
reikia pastebėti, kad Quebeko 
miestas yra katalikiškiausias ir 
dvasingiausias visoje Kanados 
žemėje. Įkurtas prancūzo Cham
plain 1608 m. Bažnyčių visame 
Quebeko mieste priskaitoma net 
iki 30. V. Skadas.

Išrinkom naują valdybą
KLB Hamiltono Apylinkės 

.metinis susirŽikūnas, įvykęs lap
kričio 4 d. “Dainavos” salėje, pra
ėjo darniojėmSotaikoje.

St. Naikaū^kui, V-bos pirmi
ninkui atidarius susirinkimą, 
pusiau slaptu balsavimu į prezi
diumą išrenkami Dr. J. Matulio
nis ir P. Vaitonis.

Sekė B. V-’Bos ir TFAtstovybės 
darbų apyskaįtos'ir kontrolės ko
misijos aktai,’kuriuos perskaitė 
J. Pleinys. Bėndr. V-ba nuo pra
ėjusio susirinkimo gegužės mėn., 
paminėjo birželio įvykius, tau
tos šventę, surengė vakarą p. 
Vaitoniui pagerbti ir literatūros 
vakarą.

Iš TFAtstovybės vedėjo St. 
Bakšio pranėSimo paaiškėjo, kad 
nuo š.m. gegužės 27 d. iki lapkri- 
šio 1 d. turėta ši apyvarta: paja
mų $963,88; išlaidų $847,59; kaso
je gr. pinigų $116,29.

Šiuo metu vyksta aukų vajus 
Tautos Fondui. Pranešėjas šiltai 
padėkojo Hamiltono visuomenei, 
pabrėždamasūkad tik jos visišką 
P^aiftitaą'^BStna; A-be galė
jo pasiekti šių gražių rezultatų.

Diskusijose. TFondo reikalu

SBDBŪRY, Ont
aplankė So v. Rusiją ir kitus sa
telitinius kraštus. Tad viską aiš-

kaip ir daugely kitų Kanados vie- kiai matė. O spalio 18 d. darbi- 
tovių, yra aiškiai komunistų (ta- ninkams ’ net ‘ per dvi valandas 
koje ir tą įtaką stengiasi išlaiky- pumpavo - įvairias nesąmones:ko j e ir tą įtaką stengiasi išlaiky
ti Įvairiais būdais. Vasarą orga
nizuoja darbininkų vaikų koloni
jas, kad jaunučius jau iš pat ma
žens palenktų į save, ruošia šo
kius, įvairias pramogas. Unijos 
yra išsiderėjusios iš INCO vado
vybės išskaityti tam tikrą sumą 
pinigų iš kiekvieno darbininko 
gaunamos algos, nesvarbu ar jis 
priklauso unijai ar ne. Tuo būdu 
susidaro milžiniškos sumos, iš 
kurių gali pasiųsti didelį kiekį 
komunistų reikalams, nes, tiek 
valdyba, tiek revizijos komisija 
yra komunistų rankose. Tad da
ro, ką tik nori. Tatai, žinoma, su
kėlė didelį pasipiktinimą tų dar
bininkų tarpe, kurie puikiai pa
žįsta vilką avies kailyje. Tokiam 
komunistų sauvaliavimui unijo
se kyla vis didesnė reakcija, ir 
neseniai Sudbury įsisteigė anti
komunistinė lyga, susidedanti iš 
įvairių tautybių, kuri stengiasi 
atskleisti šlykščius komunistų 
kėslus, ir aiškiai parodyti neži
nantiems, ko komunistai iš tikrų
jų siekia. Nors toji antikomunis
tinė lyga iki šiol veikė visai slap
tai, bet unijų vadovai tai suuostė, 
ir, bijodami pralaimėti sekančius 
rinkimus, kuriuos kasmet dary
davo apie vidurį gruodžio, šįmet 
atkėlė net pusantro mėnesio 
anksčiau, kad prieškomunistiniai 
darbininkai nespėtų reikiamai 
susiorganizuoti.

Aišku, kaip diena, kad visų lai
kų pasaulio kapitalistai visada 
perdaug išnaudojo ir išnaudoja 
darbo žmogų. Darbininkai turi 
jungtis į organizacijas, įkurtos 
nuolat budėtų ir kovotų už jų 
būklės pagerinimą, tačiau reikia 
pagaliau, atsikratyti ta nelemta 
komunistine įtaka ir sukurti nau
jas ne komunistines darbininkų 
unijas.

Kad kaikurios darbininkų uni
jos aklai klauso Maskvos nuro-

kad darbininkų pragyvenimo ly
gis Sovietų Rusijoje yra daug 
aukštesnis nekaip Kanadoje, kad 
Rusija yra tikrai taikos trokštan
ti valstybė, kad nėra jokios gele
žinės uždangos, kad į Rusijją ga
lima laisvai įvažiuoti ir išvažiuo
ti, ir jos viduje yra visiška judė
jimo laisvė. Ir daug kitokių me
lų ir nesąmonių priplepėjo. O 
daugelis darbininkų tiems tauš
kalams patikėjo.

Mūsų visų lietuvių, o ypač 
tremtinių, yra šventa pareiga nu
imti tą melo kaukę ir parodyti 
darbininkams tikrą bolševizmo 
veidą. Dėl to visi turėtų įsirašy
ti į unijas, aktyviai dalyvauti 
darbininkų susirinkimuose, bal
suoti tik už antikomunistinius 
kandidatus, kad klastingasis ir 
kruvinasis žmonijos priešas būtų 
sprogdinamas ir naikinama jo ža
linga įtaka bet kuriame žemės 
krašte. j

Kaikur lietuviai ta prasme jau 
dirba ir daug yra padarę. Reikia 
tik pasidžiaugti. Tačiau reikia, 
kad ir Sudburio kolonija, ir kitos 
pasirodytų Veiklesnės. Gana ap
snūdimo. Dažnas ant visko ranka 
numoja, sakydamas: “Apsieis ir 
be manęs!”. To neturėtų būti. 
Tikrų komunistų maža, bet jie 
gerai organizuoti ir aktyvūs. 
Kiekvienos tautybės grupė turi 
savo vadus ij daro slaptus susi
rinkimus, pavyzdžiui, kad ir Sud
bury, kiekvieną kartą keisdami 
vietą. Braujasi į kitas organiza
cijas šnipinėjimo tikslais. Ir tuo 
būdu maža maskolbernių saujelė 
vedžioja už nosies pasyvią dau
gumą, juokiasi iš visuomenės iš
tižimo ir siunčia milžiniškas su
mas pinigų, kad bolševikai, už 
mūsų kruviną prakaitą, pirktų 
ginklus ir žudytų pasilikusius 
mūsų brolius ir tėvus. Atėjo vei
kimo valanda ir kiekvienas turi

ir Ken Smitho vieno Britų Ko
lumbijos unijų vado kalbos. Jis

pabaisą — komunizmą. K. A.
— Griniui susilaukė dukrelės.

Iš lietuviškojo pasaulio
BEĘGUA

Montvilienė su šeima, Vaitkutė 
Genė, Aleksas Paulauskas ir Ant. 
Paškevičius su šeima.

Liuvene šiemet pradėjo studi
jas 3 lietuviai: P. Povilaitis, be
baigiąs prekyb. inžineriją, K. 
Petraitis, studijuojąs social, ir 
polit. mokslus, atvykęs iš Airijos, 
ir K. J. Dėdinas, stud. ped. ir 
socialogiją.

J. Lukošiūnas Malino dvas. se- 
min. rugsėjo 30 d. įšventintas di- 
jakonu, o pranciškonas brol. 
Paulius Baltakis rugsėjo 16 d. 
subdijakonu.
BRAZILIJA

— Sao Paulyje ruošiama rusų 
užimtų tautų genocido parodą, 
kurioje dalyvauja visos iš anapus 
geležinės uždangos kilusios tau
tos. Lietuvišką skyrių organizuo
ja Lietuvos konsulas A. Polišai- 
tis. Paroda bus kilnojama po visą

Braziliją.
— Lietuvių Sąjunga Brazilijo

je savo 20 metų gyvavimo sukak
čiai paminėti šiais metais išleis 
didelį iliustruotą metraštį ir 
Naujų Metų išvakarėse suruoš 
banketą. Metraščio leidimo ir re
dakcinę komisiją sudaro: L. kon
sulas ir LSB garbės pirmininkas 
Al. Polišaitis, pirmininkas M. 
Dantas, sekretorius St. Vancevi
čius ir vicepirmininkas Br. Stan
kevičius.

— Vilos Zelinos klebonas kun. 
Pijus Ragažinskas klebonijos sta
tybos naudai suruošė prie bažny
čios kermošių su loterija, muziki
ne programa, bufetu ir • kitais 
įvairumais. Kermošius vyksta 
šeštadieniais ir sekmadieniais.

Klebono P. Ragažinsko rūpes
čiu įsteigta Viloj Zelinoj Lietu
vių Katalikų Moksleivių kuope
lė. Kristaus Valdovo šventės pro
ga tos kuopelės nariai priėjo prie 
Švenčiausiojo jų intencija laiko-

visuomenė vienbalsiai pasisakė, 
kad sukeltos šiam tikslui lėšos 
negali būti naudojamos netiesio
giniams reikalams, kaip, pav., 
šeštadienio mokyklos paramai ar 
kuriam nors kitam, kad ir tauti
niam, reikalui. Visi pinigai pri
valo būti persiunčiami centrui.

Slaptu balsavimu į B-nės Val
dybą išrinkti: Jonas Matulionis, 
Jonas Mikšys, Eduardas Sudikas, 
Eugenija Repšytė, Klemas Pri- 
jelgauskas, Povilas Vaitonis ir 
Jankūnas. Kandidatai: Jer. Plei- 
nys, Kl. Matkevičius ir Norkus.

Į Kontrolės komisiją: A. Min- 
gėla, Gimžauskas ir P. Pleinys.

Baigiant susirinkimą pareikš
ta pageidavimų gautas per būsi
mą kariuomenės šventės minėji
mą aukas pasiųsti Lietuvos karo 
invalidams Amerikoje; į metus 
pravesti du aukų rinkimo vajus 
— vieną pavasarį šalpos reika
lams BALFui, o antrą rudenį T. 
Fondui. Lietuviai turėtų iš anks
to šiems vajams pasiruošti, su
taupydami tiems reikalams tru
putį žymesnes sumas.

Susirinkimas užtruko 3 vai. 
Dalyvavo 104 tautiečiai.

— “TŽ” 44 nr. įdėta žinutė 
apie darbo gavimo galimybes 
Hamiltone, neatitinka padėčiai. 
Sakoma: “lietuvių be darbo nesi
girdi”, o ištikrųjų vien į kleboną 
kun. Dr. J. Tadarauską šiuo me
tu yra kreipęsi 6 bedarbiai, ku
riems darbo gavimas yra gyvy
binis reikalas. Atsargiai spėlio
jant, galima būtų tvirtinti, kad 
ęia dabar rasime keliolika, o gal 
ir dar daugiau lietuvių ieškančių 
darbo. ,

— Šeštadienį, lapkričio 3 d., 
įvyko dvejos vestuvės: Šilgalis 
Antanas sujungė savo likimą su 
Venskute Birute, o Olšauskas 
Eduardas su Laniauskaite Elena 
sukūrė ateitininkišką šeimos ži
dinį. Abiems tikrai malonioms 
šeimoms hamiltoniečiai linki il
giausių metų ir “kad jų takeliai 
būtų rožėmis kloti”.

Spaudos kioskas “Švyturys”
Aušros Vartų parapijos žinioje 

esąs kioskas labai daug patar
nauja tautiečiams, o taip pat pa
lengvina knygai kelią iki skaity
tojo. Jį veda Jeronimas Pleinys. 
Tikiu, kad besisielojantiems lie- 

i tuviškos knygos likimu tautie
čiams bus įdomu patirti konkre
čių davinių iš šio kiosko veikimo.

Nuo šių metų sausio 1 d. iki 
spalio 1 d. knygynėlis tūrėjo to
kią apyvartą:

Iš»viso šiame laikotarpyje par
duota 507 knygos. Atskirų auto
rių knygų parduotų egzemplio- 
riųrių skaičius atrodo šitaip:

1. J. Daumantas “Partizanai 
už geležinės uždangos .... 48 egz.

2. J. Krūminas “Naktis viršum
širdies .............. ,.............  45 egz.

3. V. Ramonas “Dulkės raudo
nam saulėleidy“............. 40 egz.

4. H. Mačiulytė - Daugirdienė
“Taupioji virėja” .........  30 egz.

5. A. Maceina “Jobo drama 25.
6. V. Tamulaitis “Raguvos ma

lūnininkas“ ...................... 21 egz.
7: Šatr. Ragana “Sename dva

re” ................   14 egz.
8. M. Katiliškis “Paskendusi

vasara” .......   13 egz.
9. Vysk. P. Bučys “šv. P. Ma

rijos Apsireiškimas Liurde” 12.
10. J. Savickis “Raudoni batu

kai” .....................   12 egz.
Kitų autorių leidinių parduo

ta po mažiau, žurnalų ir laikraš
čių parduota, skaitant vidutiniai, 
visų numerių po: “Kario” 37, “T.

mų mišių metu, paskui bendrai 
papusryčiavo mokyklos patalpo
se ir atliko įdomią menišką prog
ramą. Toji kuopelė veiks pagal 
ateitininkų programą. Numato
ma ruošti stovyklavimą pajūry
je, nuomoti sporto aikštę, ruošti 
vakarus.

— LRK švento Juozapo Ben
druomenė Sao Paulo miesto cent
re Šv. Pranciškaus kino patalpo
se spalio 28 d. suruošė reprezen
tacinį koncertą. Programa susi
dėjo iš 3 dalių: religinė muzika, 
pasaulinė muzika ir tautiniai šo
kiai. Koncertas puikiausiai pavy
ko. Buvo išpildyti labai sunkūs 
numeriai. Didelio meisterio diri
gento Alekso Ambrozaičio veda
mas choras parodė didelę kultū
rą ir įsijautimą į religines gies
mes ir į liaudies bei tautiškus 
kūrinius — dainas. Tautiniai šo
kiai: Kubilas, Blezdingėlė, Ke
purinė, Kalvelis, vedami Jadvy
gos Ambrozaitienės, taip pat pu
bliką žavėjo. Tokie koncertai bū
sią dažniau ruošiami. Koncerte 
dalyvavo ir aukštų brązilt, 
svečių. J. V-tė.

Dr. F. Meieris, Lietuvos atsto 
vybės charge d’affaires, spalio 1! 
d. dalyvavo iškilmingame Uniac 
Latina kongreso atidaryme Pet 
ropoly, o spalio 19 d. prezidente 
G. Vargas suruoštame priėmime

i A. Polišaitis, Lietuvos konsu 
i las Sao Paulo, spalio 21 d. daly 
vavo Italų meno parodos atida 
rymo proga suruoštame kokteily 
j e, o spalio 24 d. prezidentienė: 
garbei suruoštame kokteilyje.

Gen. T. Daukantas dabar Bra 
zilijoje gyvena labai sunkiai i 
net šelpiamas. O jis ten buvo da 
lininkas stambaus kavos ūkio 
turėjęs 80% akcijų, bet tą ūk 

i nuglobojo tūlas Čiuvinskas, kac

Žiburių” 35, “Pelėdos” 20, “Laiš
kų Lietuviams”” 20, “Ateities” 
7, “Lietuvių Dienų” 5, “Aidų” 4.

Turint galvoje, kad Hamiltono 
lietuvių kolonijoje virš 1000 aš
menų, išeitų, kad du asmenys nu
pirko vieną knygą. Susimąsty
kime!

— Petras Juodelė, 454 Bur
lington E. turi surinkęs laikraš
čių iškarpas, liečiančias Hamilto
no kolonijos gyvenimą nuo pat 
pirmojo tremtinio atvykimo. 
Rinkiny randame visas kores
pondencijas tilpusias “N. Lietu
voj”, “T. Žiburiuose”, “Naujie
nose” ir “Drauge”, liečiančias 
šios apylinkės lietuvių gyveni
mą. Sk. St. j seneliui generolui neteko nieko

MARIJA DAUG GALI PAS DIEVĄ!

V

Jei spaudžia vargas, 
graužia rūpestis, 

sielojiesi Lietuvos ir 
žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mariją.
Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, 

Putnam, Conn., U-SkA.
"" '. laikoma Novėnh į

NEKALTAI PRADĖTĄJĄ 
MERGELĘ MARIJĄ

Novena prasideda lapkričio 29 dieną 
ir baigiasi gruodžio 8 .dieną 

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

Immaculate Conception Convent 
R.F.D. 2, Putnam, Conn., USA

Delhi, Ont.
Padėka

Delhi, Simcoe ir Toronto apy
linkės lietuviams tariu širdingą 
ačiū, kurie mane lankėte ligoni
nėje ir namuose ir įteikėte man 
brangias dovanas ir gėles. Jūsų 
malonus lankymas suteikė man 
daug sveikatos ir pasiliks man 
ilgoj atmintyj. Visiems mane 
lankiusiems širdingas ačiū.

Teresė Astrauskas.

WINNIPEG, Man.
Winnipegieciu dėmesiui! ;Į

Pranešame, kad Kariuomenė: 
Šventės , minėjimas įvyks š.m 
lapkričio 25 d. 12 vai. 15 min. 
tuoj po pamaldų, Šv. Povilo Ko 
legijps patalpose.

Numatoma trumpa paskaita ii 
meninė dalis. Laukiame tautiečh 
gausiai atsilankant.

KLB Winnipeg© Apyl. V-ba

Atliko Europos 
specialistai

MIŠINYS
PAGAL

JŪSŲ
SKONĮ

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

Iš lietuvių pasakų lobyno parinko ir skaityti paruošė A. GIEDRIUS 
iliustravo dail. J. KAMINSKAS. Knyga kietais viršeliais, 150 pusi, 
didelio formato, su plačiu autoriaus įvadu apie lietuviškas pasakas

Kaina $I.9(
Be to, leidykloje dar galima gauti:
1. LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS, Prof. Skardžiaus ir kt. 4.5(
2. PRINCAS IR ELGETA, Mark Twain, apysaka ......... . 1J(
3. NORMUOTOS ŠYPSENOS, Brazvilius, feljetonai....... .  0.2!
4. ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltrušaitis, eilėraščiai ......... ......
5. RŪTELĖ, Gerutis, skaitymai 3 sk., gamta................ ...... .
6. TĖVELIŲ PASAKOS, A Giedriaus ................................. s
7. VILKAS MEŠKERIOTOJAS, Pr. Imštys, eil. pasaka .........
8. TOLUMOS, F. Kirša, eilėraščiai .... ............ ............. ...... ......
9. DAILI SAULUTĖ, Kolba, spalvoti piešiniai vaikams
10PO RŪSČIUOJU DANGUM, L. Šeštokienė, novelės......
11.Lietuvių k. gramatikos, geografijos, istorijos, gamtos hi. ir 

skaičiavimo vadovėliai po ................. ?........——
Platintojams nuolaida. Kreiptis: Litauisches Zentralkomiteę, Vėr 
lag (20a) Hannover, Hęgelstr. 7, Germany ir pas vietos platintojus

PLB Vokietijos Krašto Valdybos Leidykla. ,
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KNYGA 1
Vokietijoje tebeveikianti Jo

no Rymeikio “Ventos” leidykla 
davė šiais metais mūsų skaitah- 
čtajai visuomenei naują ir švie
žią knygą, Aloyzo Barono 
“Žvaigždes ir Vėjus”. Knyga pa
ruošta modernistiniu, neramių li
nijų dail. A. Bielskio virše
liu, patraukli paimti į rankas.

Tai yra pirmoji Aloyzo Barono 
knyga. Joje randame 23 noveles. 
Nemaža jų anksčiau skaitytų pe- 
rijodikoje. Viena jų, “Srovė” per
eitų metų “Naujienų” literatūros 
konkurse yra laimėjusi pirmą 
vietą. Reiktų todėl spręsti, kad 
spausdinamieji dalykai nėra pati 
naujausioji autoriaus kūryba.

Baronas — jaunosios kartos ra
šytojas, mūsų visuomenei žino
mas ir novelėmis ir eilėmis, ir 
aštriais poleminiais straipsniais 
spaudoje. Su įdomumu todėl ver
čiame jo knygos puslapius, tikė
damiesi ir čia rasti tą pačią gyvą 
dvasią, kuria atsižymi jau po 
knygos išėjimo pasirodžiusi au
toriaus kūryba.Ą. Barono novelės nėra būties vaizdeliai, kurie mūsuose dažnai vadinami novelių vardu. Novelė juk yra kondensuotas kurio nors tikrovės aspekto — problemos literatūrinis atkūrimas, kuriame didžiulį vaidmenį vaidina dalykėlio kompozicija, vaizdo bei akcijos vienybė bei ryškumas. Baronas yra autorius, kurio kūrybą ne tik reikia, bet ir galima vertinti šiuo kriterijumi.Pagrindinis “žvaigždžių ir Vėjų” veikėjas yra žmogus, ne žmogus ir gamta kaip pas Marijų . Katiliškį, ir ne žmogus, išreikštas per gamtą, sakytum, kaip P. Andriušio kūryboje. Barono novelėse gamtos veik nerasi. Atrodo, jinai reikalinga jam tik kaip fonas, nupieštas škiciniu būdu, arba kaip palyginimas, dvasinei nuotaikai paryškinti. Baronui rū
pi žmogaus vidus, jo dvasiniai konfliktai. Novelės aiškiai turi psichologinį charakterį; kai kurios jų psichologinės par excellence (pav., Vagis). Žmonės, kuriuos Aloyzas vaizduoja, yra dvasinio' konflikto žmonės. Todėl jie siekia, įr.feško; jie yra neramūs; jie savo nuolatiniam nerime nie
kad neranda to, ko ieško (išsky- 

*fūs Čiužą “Keršte^; jie visada dėl ko nors patys susikrimtę arba susikrimtimu užkrečia aplinką (Valkata, Bailys). Jie visad kovoja, bet prieina išvados, kad kažkas įvyko ne taip, kaip norėta, siekta, svajota, kad Kažkas su-
ALP H ON S E DAUDĖT

Malūnininko Cornille paslaptis
FRANCET MAMAI, vienas senas skudutininkas, kuris laikas nuo laiko užeina pas mane vakaroti, gurkšnodamas užvirintą vyną, aną vakarą man papasakojo vieną mažą sodžiaus dramą, kurios liudininkas buvo mano malūnas prieš kokią dvidešimtį metų. Senelio pasakojimas mane paveikė ir aš mėginsiu jį atpasakoti taip, kaip girdėjau.Įsivaizduokite, mieli skaitytojai, kad jūs sėdite priešais kvepiančio vyno ąsotį ir kad į jus kalba senas skudutininkas.Mūsų apylinkė, mano gerasis pone, nebuvo vietovė visada apmirusi ir be džiūgesių, kokia ji yra šiandien. Anksčiau čia vyko didžiulė miltų prekyba ir dešimties mylių aplinkui žemdirbiai mums gabendavo savo grūdus malti... Visos kalvos aplink miestelį buvo apstatytos vėjo malūnais. Dešinėje ir kairėje nieko daugiau nesimatė, kaip malūnų sparnai, sukami pušų viršūnėmis ateinančio vakario vėjo, vilkstinės maišais apkrautų mažų asilų, kurie kilo ir leidosi kalnuotais kelais; ir per visą savaitę buvo vienas malonumas klausytis aukštumoje botagų pliaukštelėjimo, malūnsparnių girgždėjimo ir malūnininko padėjėjų traliavimo . . . Sekmadienį mes būriais traukdavome į malūnus. Juose malūnininkai vaišindavo muskatu. Malūnininkų žmonos buvo gražios, kaip karalienės, su savo pinikuotomis apykaklėmis ir aukso .kryželiais. Aš nusinešdavau savo skudučius ir iki tamsios nakties buvo šokama krašto šokiai. Žinote jūs, tie malūnai buvo mūsų apylinkės džiaugsmas ir turtas.
Bet nelaimei, prancūzai iš Paryžiaus sumanė ant Tarascon kelio 

pastatyti garo malūną. Visa gražu, kas nauja! Žmonės ėmė siųsti 
grūdus į motorinį malūną ir vargšai vėjo malūnai liko be darbo. 
Kurį laiką jie dar mėgino kovoti, bet garas buvo stipresnis ir vie
nas po kito, deja, jie buvo priversti užsidaryti... Gražiosios ma
lūnininkės išpardavė savo auksinius kryželius... Užsibaigė mus
katas! sustojo šokiai!... Vakarais vėjas pūtė, kaip ir anksčiau, 
bet sparnai jau nebesisuko... Po to, vieną gražią dieną, savivaldy
bė patvarkė visas tas lūšnas nugriauti ir jų vietoje buvo užsodinta 
vynuogės ir alyvmedžiai.

O betgi, šito sąmišio viduryje, vienas malūnas išsilaikė ir drą
siai sukosi ant savo kauburio, garo malūną išstačiusiųjų panosėje. 
Tai buvo malūnininko Cornille malūnas, tas pats, kuriame mes 
dabar esame ir vakarojame. • •

CORNILLE buvo senas malūnininkas, šešiasdešimt metų gyve
nęs miltuose, ir kietai prisiekęs savo luomui. Garo malūno įkūri
mas jį varė iš proto. Per aštuonias dienas bėgiojo jis po apylin
kę, rinko aplink save žmones ir jiems iš visų jėgų šaukė, kad garo 
malūno miltais norima išnuodyti apylinkę. “Neikite pas juos, sakė 
jis; tie plėšikai duonai padaryti naudoja garą, kuris yra velnio 
išradimas, tuo tarpu aš vartoju rytų ir vakarų vėją, kuris yra gerojo 
Dievo alsavimas...” Ir jis rado daugybę panašių, gražių žodžių 
vėjo malūnų garbei, bet niekas jų nesiklausė.

Tada, apsirgęs nuo pykčio, senis užsidarė savo malūne ir gyve
no jame vienas, kaip laukinis žvėris. Jis nenorėjo laikyti prie savęs 
net savo dukraitės Vivettės, penkiolikos metų mergaitės, kuri po 
savo gimdytojų mirties nieko pasaulyje nebeturėjo, kaip senelį. 
Vargšė mažytė buvo priversta pati sau užsidirbti duoną ir eiti tar
nauti tai šen, tai ten laukų darbams, šilkaverpių rinkti ar alyvos 
spausti: O betgi atrodė, kad jos senelis ją labai mylėjo, tą kūdikį. 
Atsitikdavo, kad jis pėsčias nueidavo po keturias mylias saulės

kaitroje, kad pamatytų kur ji dirbo, o nuėjęs praleisdavo prie jos ištisas valandas verkdamas ...Apylinkėje buvo manoma, kad senasis malūnininkas savo Vi- vettę išsiuntė dėl šykštumo; ir tai nebuvo jo garbei leisti savo dukraitei klajoti iš vieno ūkio į kitą ir būti išstatytai tokios padėties jaunimo vargui bei pavojams. Taip pat buvo laikoma labai bloga, kad toks žmogus, kaip malūnininkas Cornille, kuris iki tol nešėsi labai pagarbiai, dabar vaikščioja vieškeliais, kaip tikras klajoklis, basomis kojomis, skylėta kepure, sudriskusiu apsiustu... Yra faktas, kad sekmadienį, matant jį įeinantį mišių, mus apimdavo gėda dėl jo, mus kitus senius; Cornille tai jautė taip pat, tad nedrįsdavo išeiti į priekį. Visada jis pasilikdavo bažnyčios gale, prie šlakstytuvės, su elgetomis.Malūnininko Cornille gyvenime buvo kažkas, kas buvo neaišku. Jau nuo seniai niekas iš sodžiaus nenešė jam grūdų, o betgi jo malūno sparnai ėjo savo ratą, kaip ir anksčiau... Vakare senas malūnininkas buvo sutinkamas keliuose, stumiąs priešais save savo asiią, apkrautą dideliais miltų maišais.— Labas vakaras, Cornille! — šaukdavo jam žmonės; — vadinasi, malūnas sukasi?— Visada, mano vaikučiai/ — atsakydavo senis su patenkinta veido išraiška. — Dievui dėkui, tai nėra darbas, kurio stokotume.Tada, jei jis būdavo užklausiamas, iš kurių galų jis gaudavo tiek malinio, jis pridėdavo pirštą prie lūpų, ir pilnas rimties atsakydavo: “Cit! aš malu eksportui.. .” Daugiau iš jo ištraukti niekada nebuvo galima. *Kad įkištum snapą į jo malūną, nebuvo galima nė svajoti. Mažoji Vivettė, net ji negalėjo ten patekti...Kada tik buvo einama pro šalį, durys visada buvo uždarytos, didieji sparnai visada sukosi, senas asilas graužė platformos žolę ir didelis, išdžiūvęs katinas, kuris ant palangės šildėsi saulėje, žiūrėjo į tave piktu žvilgsniu.Visa tai dvelkė paslaptimi ir kėlė daug kalbų. Kiekvienas savo būdu aiškino malūnininko Cornille paslaptį, bet bendras gandas buvo, kad tame malūne daugiau buvo maišų prikimštų pinigų, nei pripiltų miltų.

PIE NERAMIUS
maišė planus. Tas Kažkas eina 
kartu su žmogum, sakytum Die
vas ar likimas, kuris tvarko žmo
gaus dienas, jam nežinant to ir 
nenorint. {Svajonių neišsipildymo 
motyvas labai ryškus visoje kny
goje. Dėl šio išgyvenimo daugu
ma jo veikėjų numoja ranka į 
viską — dėl to, kad gyvenime 
nėra nieko aiškaus, kpip knygose. 
Charakteringai autorius yra pa
rinkęs ir knygos motto: “Neprisieksi taip pat savo galva, nes 
negali padaryti nei vieno plauko, kad būtų baltas ar juodas” (Mat. 5, 6). Barono novelės — kiekviena iš jų — turi problematiką. Autoriui problema yra pirminis, gi graciškas akimirkos pagavimas — antrinis dalykas. Dėl to mintis aiškiai persveria Barono stilių. Dažna novelė užsibaigia tiesiog filosofiniu klausimu. Ir charakteringa, kad tėra tik vie-, na iš 23 (“Kerštas”), kuri baigiama vadinamuoju “happy end”. Kažkaip norėtųsi manyti, jog ir knygos dedikcija—“Broliui Benjaminui, Tėvynėj nelygioj kovoj padėjusiam jauną gyvybę už teisę mylėti Dievą ir žmogų” — saviškai savo idealizmu konstatuoja autoriaus veikėjų prieinamom išvadom. Atrodo taip pat, kad tie dalykėliai, kuriuose vaizduojamas idealistų pasišventimas — “Srovė” ir “Kūčių Naktis” — yra bene mažiausiai iš visų spausdinamųjų nuoširdūs, t.y. mažiausiai įtikiną, o kartu ir mažiausiai originalūs.Novelių problematika yra įvairi: nemaža dalis — meilė įvairiuose atspalviuose (Mėlynas Švarkas, Srovė, Įtikinimas, Kūčių Naktį etc.); žmogaus dvasios dvilypumas (Bailys, Geras Žmogus, Valkata), žmogaus santykis su pozityviuoju įstatymu (Išdavimas, Pavėlavimas). Vidinis žmogaus kentėjimas, dėl daugybės jam atrodančių prieštaravimų eina per knygą, kaip audimo gija. Vidinė žmogaus problematika daro Barono noveles verčiančiomis skaitytoją susimąstyti. Šitai žymi autoriaus kaip kūrėjo gilumą. Šitai nusako, jog jo novelės turi pagrindinį elementą, dėl kurio jos vertos vadinti novelėmis, ir — toliau precizuo- jant — psichologthėrffis novelėmis.Bet šitas novelių elementas autorių yra daugely vietų nuvedęs į perdidelį jo veikėjų šnekėjimą ir filosofavimą, kuris vargu ar gali būti užskaitytas “kreditan”.

ŽMONES
Autorius kai kur bando būti ma
nieringas, kas tilj. kenkia šiaip la
bai nuoširdžiam jo pasakojimui. 
Baronas taipgi mėgsta perduoti 
akciją per pasakotojus, kurie 
kartais net dvigubi (Pavėlavi
mas). Jie reikalauja nemažų 
įžangų. Tai be reikalo padidina 
novelės žodžių skaičių, atitrau
kia skaitytoją nuo pagrindinio 
veiksmo ir nepadeda novelės 
kompozicijai Nuo tokio “Gero 
Žmogaus” numetus apie puslapį 
įžangos ir kelis pabaigos saki
nius, gautum tiesiog Čechoviško 
ryškumo ir ironijos vertą kūri
nėlį, kurį reikėtų spausdinti an
tologijose. Baronas pirmojoje sa
vo knygoje dar nori vienu ūmu 
išsakyti viską. Jo veikėjai taip 
pat ūmūs, kartais net nepateisi
namai ūmūs, kas mažina įtiki
namumą. Bet visos šios neigia
mos žymės nesugadina novelių 
kaip tokių ir nepaneigia fakto, 
kad autorius sugeba apvaldyti 
medžiagą.Skaitytojui — kurio pasisakymu šis straipsnelis yra — giliausią įspūdį palieka “Vagis”, “Geras Žmogus”, “Išdavimas”, “Pavėlavimas”. Vertos skaityti yra visos novelės. Tam, kuris ieško literatūroje gyvos dvasios, kuris nežiūri į ją, kaip į pusrytmečio pasiskaitymą, ši knyga suteiks daug estetinio džiaugsmo ir bus įrodymas, jog mūsų jaunoji literatūra nenyksta sunkios būties pasiteisinimuose, bet duoda originalų ir pajėgų pasisakymą. Baronas šitai įrodo.Autorius šais metais pasirodys su romanu, leidžiamu Čikagoje. Reiktų manyti, jog jisai bus vertas laukimo.“Venta” darbą yra atlikusi kukliai, bet skoningai. Knygos išspausdinta 2000 egz. Manykiin, jog jie visi atsidurs skaitytojų knygynėliuose.Vytautas Žvirzdys.

— Otava. — Kanada paruošė antrą poliarinę ekspediciją šiaurės paslaptims išaiškinti. Ji išvykstanti 6000 mylių kelionei laivu Concolium II ir užtruksianti 2 mėn. Būsią ištirtos jūros į šiaurę nuo Yukon ir Amundsen Gulf, už 1500 mylių į šiaurę nuo Edmontono. Tiriama būsią visos sąlygos, bet svarbiausia turėsią būti atsakyta į klausimą ar tos sritys gali būti priešo panaudotos viršaus ir povandeniniams puolimams.

ILGAINIUI betgi viskas paaiškėjo; štai kokiu būdu:
Grodamas savo skudučiais jaunimo pasilinksminimuose, vieną 

gražią dieną aš pastebėjau, kad vyriausias mana berniukų ir ma
žoji Vivettė įsimylėjo vienas kitą. Tikrumoje aš dėlto nepykau, 
nes nežiūrint viso, malūnininko Cornille vardas mūsuose buvo 
pagarboje, o matyti bėginėjančią savo namuose tą mažą gražutę 
žolytę Vivette man būtų teikę džiaugsmo. Tačiau, kadangi mūsų 
susimylėjusieji turėjo dažnai progos būti kartu, dėl nelaimių bai
mės, reikalą norėjau sutvarkyti nedelsiant ir aš užkopiau iki ma
lūno, kad pasikeisti pora žodžių su seneliu... Ak, tas senas raga
nius! reikėjo pamatyti kokiom manierom jis mane sutiko! Jis nera
do galimumo atidaryti savo duris. Aš jam savo reikalą dėsčiau per 
rakto skylę, o visą laiką, kai aš kalbėjau, tas šelmis, išdžiuvęs ka
tinas, kaip velnias purkštė virš mano galvos.

Senis nedavė man laiko pabaigti, jis nemandagiai man šaukė; 
kad jei man skubu apvesdinti savo berniuką, aš galįs eiti ieškoti 
merginų į garo malūną... Suprantate, kaip man virė kraujas gir
dint tuos piktus žodžius; bet aš turėjau pakankamai išminties susi
laikyti ir, palikdamas tą seną kvailį jo malūne, sugrįžau vaikams 
pranešti apie savo nepasisekimą... Tie vargšai avinėliai negalėjo 
tikėti; jie kaip malonės mane prašė leisti kartu abiem užlipti iki 
malūno, kad pakalbėti su seneliu... Aš neturėjau drąsos jiems 
priešintis, ir prrr! mano įsimylėjėliai jau išvykę.

Kaip tik, kada jie nuvyko į viršų, malūnininkas Cornille buvo

ką tik išvykęs. Durys buvo uždarytos dvigubu užraktu, bet senelis išvykdamas paliko lauke kopėčias, ir vaikams tuojau pasišovė mintis įlipti per langą, pamatyti truputį, kas yra viduje tame garsiame malūne... z ‘ /Nepaprastas dalykas! malūno kambarys buvo tuščias... Nei vieno maišo, nei vieno javo grūdo; nei mažytės miltų dulkelės ant sienų ar voratinkliuose... Nesijautė net to jaukaus sutraiškytų grūdų kvapo, kuris iškvėpina malūnus ... Girnų ašis buvo apdengta dulkėmis ir ant jų gulėjo didelis, išdžiūvęs katinas.Žemutinis kambarys turėjo tokią pat skurdo ir apleidimo išvaizdą: — nyki lova, keletas skarmalų, gabalas duonos ant laiptų, ir pagaliau viename kampe trys ar keturi prairę maišai, iš kurių biro kalkės ir baltas smėlis. ■Štai šičia buvo malūnininko Cornille paslaptis! Tai buvo tas žvyras, kurį jis vakare nešiojo vieškeliais, kad išgelbėtų malūno garbę ir įtikintų jog ten malami miltai... Vargšas malūnas? Vargšas Cornille! Jau nuo seno garo malūnas jiems atėmė paskutinę praktiką. Sparnai visada sukosi, bet girnos ėjo tuščios.Vaikai sugrįžo pilni ašarų papasakoti man, ką jie buvo matę. Man plyšo širdis jų klausant... Negaišdamas nė minutės, nubėgau pas kaimynus, dviem žodžiais persakiau jiems dalyką ir mes sutarėme, kad tuojaus reikia nešti į Cornille malūną visus namuose turimus grūdus... Greitai sutarta, greitai padaryta. Visas sodžius išsipylė į vieškelį ir mes nuvykome į viršų visa eisena maišais apkrautų asilų, maišais pilnais grūdų — tikrų grūdų!Malūnas buvo plačiai atidarytas... Priešais duris, atsisėdęs ant žvyro maišo, malūnininkas Cornille verkė, galvą paslėpęs rankų delnuose. Sugrįždamas jis buvo pastebėjęs, kad laike jo išvykimo, buvo įeita pas jį ir atidengta jo liūdnoji paslaptis.— Vargšas aš! — kalbėjo jis. — Dabar man nieko nelieka, kaip mirti... Malūnas yra paniekintas.Ir jis verkė su plyštančia siela, vadindamas savo malūną visais vardais, jį kalbindamas kaip tikrą asmenį.Tuo momentu asilai pasiekė platformą ir mes visi ėmėme garsiai šaukti, kaip anais gražiais laikais:— Ohe! Cornille! Ohe!Ir maišai griūva priešais duris, puikūs grūdai gula ant žemės, iš visų pusių ...Malūnininkas Cornille atvėrė savo dideles akis. Jis paėmė grūdų savo senų rankų rieškučiomis ir juokdamasis bei verkdamas kartu kalbėjo:— Tai grūdai!... Viešpatie Dieve!... Tikri grūdai!... Leiskite man juos apžiūrėti.Po to, atsikreipdamas į mus:— Ak! aš gerai žinojau, kad jūs sugrįšite... Anie visi malūnininkai yra vagys.Mes norėjome jį triumfališkai nunešti į sodžių:— Ne, ne, mano vaikai; pirm viso aš turiu eiti pamaitinti savo malūną... Pagalvokite tik! jau taip ilgai jis nieko nėra turėjęs burnoje!
Ir mums visiems rinkosi ašaros akyse, matant vargšą senelį 

krypuojantį į dešinę ir į kairę, iškratantį maišus, prižiūrintį gir
nas, kada grūdai traiškėsi ir grynos miltų dulkės biro į apačią.

Reikia pripažinti, kad mes ištesėjome. Nuo tos dienos niekada 
mes neleidome senąjam malūnininkui stokoti darbo. Po to, vieną 
rytą, malūnininkas Cornille mirė ir sparnai mūsų paskutinio malū
no nustojo suktis, visiems laikams šį kartą... Cornille mirus, nie
kas neužėmė jo vietos. Ką jūs manote, pone!... viskas šiame pasau
lyje turi pabaigą, ir reikia tikėti, kad vėjo malūnų laikas pasibai
gė, kaip ir vilkikų ant Ronos, kaip ir sermėgų su didelėmis gėlėmis.

Iš prancūzų kalbos vertė Jurgis Razntis.

Spauda pabudino ir prikėlė 
Didž. Lietuvą, spauda, Aušra, 
grąžino mums Kudirką ir daug 
kitų asmenybių, kurie vėliau bu
vo dideli Lietuvos kultūrininkai. 
Tokią pat Aušros gadynę tebegy
vena M. Lietuvos lietuviai leisda
mi laikraštį “Kelrivį”, kuris šau
kia prisikelti, kviečia į nepriklau
somybę, kovoja su visomis nu
tautinimo priemonėmis ir kuris 
išblaškytiems vokiečių ūkiuose 
mažlietuviams yra tautinės stip
rybės šaltinis bei ryšys su kitais 
lietuviais, su visa lietuvių bend
ruomene. Taigi labai svarbus 
kaip mažlietuviams taip ir visų 
lietuvių tautiniams bei valstybi
niams interesams.

Tačiau, kaip joks tremtyje 
laikraštis neišsilaįko be paramos, 
be aukų, taip ir “Keleivis” negali 
be to išsiversti, negali net kas 
mėnesį, kaip nusistatęs, regulia
riai išeiti. Už tai mūsų visų lie
tuvių ir visų lietuviškų organiza
cijų yra tautinė ir valstybinė pa
reiga padaryti jį stipriu, pajė
giančiu reguliariai dideliu tira
žu išeiti.

Todėl M. Lietuvos Bičiulių 
dr-jos Toronto skyrius šiuo tra
diciniu spaudos platinimo metu 
skelbia Toronte mažlietuvių laik

Busimasis D. Britanijos sosto įpėdinis ir jo sesutė

lietuviai i KNYGOSE
raščiui “Keleiviui” paramos vajų 
ir prašo kuo daugiausia lietuvių 
jį užsiprenumeruoti, nes jis vi
siems įdomus arba paskirti jam 
klek W 13W^Wė&otf ar^’ 
ba paaukoti galima pas mažliet. 
spaudos platintoją p. Januševi- 
čių, gyv. 168 Concord Ave., arba 
pas p. P. Lėlį, gyv. 47 Montrose 
Ave., tel. ME. 0984 ir pas dr-jos 
narius, kurie turi tam tikslui pre
numeratos ir aukų rinkimo la
pus. “Keleivio” mėtinė prenume
rata $1.75.

MLB D-jos Toronto sk. V-ba.

Pasveikinkime 
lietuviškai

Šioms Kalėdoms “Žiburių” 
’ :SpbuHos Bendrovė jau išlei

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

• Arabų pasaulį apkeliavęs, 
amerikonas J. R. Carlson (armė
nų kilmės) šiomis dienomis išlei
do knygą “Cairo to Damascus”. 
Arabų pasaulis, pasirodo, pergy-'vena ką tai panašaus mūsų buvusiai baudžiaviškai “ponų ir mužikų” gadynei. Arabų ponija nepažangi, o biednuomenė siekia išeiti į žmones. Tačiau, joje apgailėtinai daug neapykantos žydams. Autorius pasakoja apie vieną egiptėną, kuris belgišką šautuvą glamonėdamas sakė: “Man šis kainavo dvidešimt angliškų svarų sterlingų. Bet pinigai sugrįš — kai nušausiu dvidešimtį izraelitų. Už svarą — po žydą”• Anglijoje ruošiamasi skoningai išleisti knygą, kuri kainuos apie $200 egzempliorius ir pavaizduos Anglijos karaliaus pašto ženklitfkų rinkinį, įkainuojamą $2.000.000. Rinkinį pradėjo jau miręs karalius Jurgis V. Jame esą apie 250.000 pašto ženkliukų — veik visi iš Anglų imperijos, ar jos kolonijų. Trūksta tik vieno cento vertės Britų Gvi- janos 1856 metų ženkliuko, kurio savininkas yra nežinomas amerikonas. Ženkliukas kataloguose įkainuojamas $50.000. Leidinyje visi karaliaus turimi ženkliukai būsią išspausdinti tikromis spalvomis.• 1949 m. gegužės 22 d. Ameri kos ginklavimo naštos pakirstas sau gyvybę atėmė karo sekretorius J. V. Forrestal. Nesenai pasirodė jo dienoraštis. Pabrėžtina, kad 1945 metais jis prezidento Trumano kabineto nariams siūlė dėmesin imti Amerikos ambasadoriaus Maskvai, Harrimano pranešimus, kurių turinys buvo: “Mes turime labai aiškiai suprasti, kad Sovietų programa — tai totalitarybės įkūrimas ir sunaikinimas tos demokratijos ir asmens laisvės, kurias mes pažįstame ir gerbiame”. Deja, amerikonai tik 1951 metais pilnai įsitikino šių pranešimų tiesa. Amerikos karinį nepasiruošimą gerai žinodamas, Forrestalis, 1948 m. kovo mėn., Čekoslovakų demokratijai žlugus, rašė: “Faktas, kad mano kraštas ir vyriausybė iš paskutiniųjų rūpinasi išvengti karo. Svarstoma tik, kaip geriausia to pasiekti. Jei visa Europa suklups po rusų valkatingais batais, tai susilauksime karo sunkiose sąlygose, su gera proga jį pralaimėti”.• Per paskutinį dešimtmetį Amerikoje išleista 42 svarbios 

knygos apie Kiniją. Įdomu, kad 
31 parašė sukairėję žmonės, lin
kę pagirti kinų komunistus, u že
minti Čiango vyriausybę. Tėvų 
Jėzuitų “America” šį faktą iš
keldama, rašo, kad neseniai pa
sirodžiusioje J. Švarco “Chinese 
Communism and the Rise of 
Mao” kinų klausimas bešališkiau 
nušviečiamas. Autorius prašo vi
sų vengti dviejų klaidų. Nereikią 
tikėti, būk dabartinė raudonoji 
grupė atitinkanti kinų liaudies 
troškimus. Nereikią, tačiau nei 
tvirtinti, būk raudonoji grupė 
niekados neturėjusį liaudyje pri
tarimo. Liaudis Kinijoje kaimie
tiška. Raudonųjų iškilimas paro
dė, jog Marksas klydo tvirtinda
mas, kad tik proletarinis luomas 
tinka pagrindu komunistinei par
tijai. Mao, sako, tiki Lenino prin
cipams, nežiūrėdamas, kad jo ga
lia remiasi ne darbininkų luomu, 
bet valstietišku. Kas ką nugalės, 
parodys ateitis.• “Britain Today” — Anglija šiandien — yra aštuonios paskaitos, skaitytos Harvardo universitete pernai C. F. O. Clarke, anglų radijo europinio skyriaus ve-; dėjo. Paskaitų tikslas — išaiškinti amerikonams anglų indėlį bendram tikslui, kurį autorius nusako kaip “apgynimas vakarų civilizacijos”. Dabartiniu momentu, praėjus rinkimams Anglijoje, gal .įdomiausia bus paskaitininko pastabos apie konservatorių partiją: “Konservatoriai paveda kitiems naujus kelius praskinti. Kai praskynėjai paklysta, ar įsi- bosta, ateina konservatoriai ir reformas sutvarko, ar suderina su tuo, kas brangu tautos tradicijose. Kaikada jie net papildo kitų pradėtąsias reformas”.

Vyt. Sirvydas.
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Os Estados Balticos — Estonia, Letonia, Lituania, 1950, Rįo de Į Janeiro; apie Lietuvą rašo P. Babickas ir Dr. Fr. Meieris, 72 psl.
W. Paulj Kasdieninės sneka- mosios ir rašomosios Anglų Kalbos Vadovas, II dalis — Frazeo- loginis žodynas,- leidžia “Word and Phrase”, Truley Park, Ill., USA. Tuo tarpu tik II dalies pirmas sąsiuvinys, apimąs paaiškinimus ir žodžius iki abuse su daugybe paaiškinančių sakinių.Sekantis sąsiuvinys žada išeiti lapkričio vidyry, tai bus I d. — Kalbos pagrindų 1 sąsiuvinys. Toliau taip pat eisią po 2 sąsiuvinius kas mėnuo.Beabejo tai bus geriausias, iš nedaugelio esamų, anglų kalbos vadovėlis lietuviams ir, atrodo,! gana didelis. « >.
Lietuvių Dienos, 1951 m; lap-' kričio mėn., 24 psl., 46 iliustr. :A. J. Mažeika rašo Lietuvos at-į statymo klausimu, V. Maciūbas: apie velionį kalbininką prof. Dr. E. Frenkelį, eilė JAV lietuvių senųjų išeivių pasisakymų Lietu* vos bylos reikalu, iš liet, gyveni-* mo Australijoje, apie darbus; dail. A. Bielskio, skyr. apie skaitytojus, St. Būdavo-novelė, ang-* liškoje dalyje Tulėjo straipsnis Lithuania Will Live Again, What- is a Kolkhoz, Vaičaičio eilėr. Yra šalis vertimas ir kt.Iliustracijų tarpe didelis gražus vaizdas iš Toronto liet, parapijos bažnyčios — pirmoji komu-: nija, Tautos šventės minėjimas ir suvažiavimas Toronte.
Eglutė, 1951 m. lapkritis, Nr. 9, 257-288 psl. •
Mokinio knygelės

Jau kuris laikas girdėti tėvų 
pageidavimas, kad šeštadienio 
lituanistikos mokyklas lanką 
mokiniai turėtų knygeles jų 
darbui mokykloje paženklinti. 
Atsižvelgiant į tai, “Žiburių” 
Spaudos Bendrovė yra tokias 
knygeles išleidusi. Knygelė 
yra kieto popieriaus ir turi 
grafas mėnesiniams bei tri
mestriniams pažymėjimams, 4 
pamokų praleidimui ir mokyk
linio mokesčio sumokėjimui 
žymėti. *
Knygelės kaina 15 centų.
Užsisakyti “Žiburių” Sp. Ben- { 
drovėje, Ml Dundas St. W. To
ronto, Ont Canada.
Taip pot dar turime ir klasės 
šeštadienio Htunanist&os^nHH | 
kyklai.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
=

Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

Jūsų patarnavimui

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

1. $15,900. Bloor - High Park 
Ave. 7-nių kambarių mūn-

4 nis atskiras namas. Vande
niu ir alyva šildomas. Su 
visais moderniais įrengi- 

. mais. Privatus įvažiavimas 
ir garažas. 8-nių metų senu
mo. Įmokėti $6.000.

2. $15.300. College-Dovercourt 
b-RdiMO kambarių, mūrinis,

atskiras, dviėjų '•butų na- 
mas. Privatus įvažiavimas, 
didėlis kiemas. 20 metų se
numo. Įmokėti $6.000.

3. $14.200. Bloor - Dovercourt 
Rd. 9-nių kambarių, atski-

5.

6.

ras, mūrinis, 2-jų modernių 
virtuvių namas. Prie gero 
susisiekimo, geroje vietoje. 
Įmokėti $5.000.
$13.900. College-Euclid, 8-ių 
kambarių, dviejų aukštų, 
atskiras mūrinis namas. Su 
garažu. Apšildomas vande
niu. Įmokėti tik $3.500.
$10.800. Indian Rd. - Glen- 
lake. 6-šių kambarių mūri
nis namas. Moderni virtuvė. 
Įmokėti tik $4.000.
$8.200. Runnymede-Dundas. 
6-šių kambarių mūrinis su 
garažu namas. . 18-kos metų 
senumo. Įmokėti $2. 400.

TESLIA REAL ESTATE
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossington Ave.)

Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.
Didžiausias šioje apylinkėje tabako, bei gyvulinių farmų 
pasirinkimas su neaukštu įmokėjimu grynais

KREIPKITĖS Į MŪSŲ BENRADARBĮ

R.R. 6 Simcoe, Ont. (Turkey Point Road ir 8 Concession kampas)

Šiuo metu galima matyti gausų parduodamų farmų sąrašą ir 
mJormacijų Įgauti pas St~ PAKETŪRĄ, 54 Indian Trail, telefo-

nas LL. 2252, Toronte.

" INCOME INDEMNITY AGENCY 
CENRAL BRANCH

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

CONTINENTAL COMPANIES
Mūsų atstovas Br. SERGAUTIS

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

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

.I\C NT KALTO KI US
JON. GREIČIŪNAS

* :%'<r tif

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

• dideli bei maži darbai

91 HHIcrest Drive, Toronto - ME. 7651

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

gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlinihg). 
t K. D A R G I S

54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

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

Y.ONYSCHUK
INSURANCE & REAL ESTATE

- Susikalbu įvairiomis kalbomis.
Perku ir parduodu, keičiu įvairias nuosavybes

1165 Dundas St W. Toronto. Norim skambinkit: KE 5944.

Geriausias dovanų pasirinkimas 
naujai atidarytoje liet parduotuvėje 

“THE TIMES”
CIGAR AND GIFT STORE

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

iki 10 vaL vak.
Sav. J. Beržinskas.

-

SPORTO ŽINIOS

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

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

Dėmesio lietuviai!
NASH NASH

LYNDHURST MOTORS
SALES

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

tus pigiomis kainomis
A. B. DOVYDAITIS

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

LIETUVIS ELEKTROS — 
RADIO TECHNIKAS

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

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

MU. 1364. .
ANT ČEPONIS

564 Indian Grove, Toronto

KEPAME
juodą ir baltą ruginę duoną.

Taip pat priimame užsakymus 
sviesto tortams ir kt.

pyragaičiams.

ESTO BAKERY
1017 Pape Avė., Toronto, Ont.

Telef. GL. 2607 
vakarais LL. 6173.

Savininkas S. Krabi.
......................  —a— i .............  ■

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W.

(prie Denison Ave.)
Tel. W A 5232 Toronto

LENA 
fote studija

984 DUNDAS ST. W.
TORONTO

Telef. ME. 8967

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyru 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, 

Res. tel. LY 5797

“EUROPA” FOTO STUDIO 
TeL WA 6849

615 Queen St. W. Toronto
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

Prancūzus blogiau traktuoją
Nepriklausąs jokiai partijai, 

atstovas P. E. Gagnon Kanados 
parlamente padarė priekaištą, 
kad Korėjoj kariai prancūzai ka
nadiečiai esą siunčiami į pavo
jingesnes vietas. Užsienių r. m in. 
atstovas pareiškė, kad toks kalti
nimas galįs turėti didelių tarp
tautinių pasekmių. Eilė atstovų 
reikalavo tvirtinimą atšaukti ar
ba įrodyti, tačiau Gagnon jo ne
atsiėmė, teigdamas, kad žinių 
gavęs iš Korėjoje buvusio žmo
gaus ir reikalavo pravesti tar
dymą. Greičiausia tai kvebekie- 
tis Desrochers, kuris buvęs at
leistas iš aviacijos už tai, kad sto
jęs už prancūziškai kalbančių 
kanadiečių teises.

Santykių su prancūzais klau
simas yra labai opus, tad mestas 
kaltinimas, beabejo, gali turėti

didelių vaisių ir iššaukti ilgą 
bylą. ■*

— Otava. — Krašto apsaugos 
min. Claxton protestavę prieš 
atstovo Gagnon kaltinimą dėl ne
vienodo prancūzų karių trakta
vimo Korėjoje, pažymėdamas, 
kad keldamas kaltinimus kiek
vienas turėtų būti tikras juos 
įrodysiąs. Prancūziškasis pulkas 
ištikrųjų esąs mažiau nukentė
jęs, kaip kiti du.

— Otava. — Min. pirmininkas 
St. Laurent pareiškė, kad opozi
cijos reikalaujamoji komisija 
gynimo išlaidoms patikrinti bū
sianti sudaryta, bet tik 1952 m.

— Otava. — Federalinė Kana
dos valdžia patvirtino Ontario 
sveikatos įstaigų planą, pagal ku
rį iš centro ’ valdžios ligoninių 
statybai gauna $12.034.894.

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

YORK PACKING CO. LTD.
; 104-106 Trowell Ave., Tel.: JU. 2794, JU. 5197. Toronto 9, Ont.1

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

’ šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
: Rinkos kainomis. j

3

, Priimami užsakymai vestuvėms, I 
Į piknikams, pokyliams. '
NAUJAI ATIDARYTA! PIGIAUSIOS KAINOS!

CABCS APPLIANCES
Mūsų atstovė p. A. DVARIONIENĖ kalba lietuviškai

Elektriniai šaldytuvai, elektrinės ir gazinės plytelės, skalbiamo
sios mašinos, stalinės lempos, chrominiai baldai, laikrodžiai ir kt. 
RADIO MARCONI aparatai, o ypač trumpomis bangomis PAY, 
' kuriais galima klausytis Europos radio stotis.
ŽEMOS KAINOS! GEROS MOKĖJIMO SĄLYGOS!
751 DUNDAS ST. W. (prie Bathurst) TORONTO. Tel. PL.4067 
Suprasdami kaip sunki pradžia daugumai naujai atvykusių — 
žinodami žemus uždarbius—parduodame pigiausiai, kaip galime.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FBANK 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.
272V2 QUEEN ST. W. TORONTO

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

St. Catherines ir Toronto rajonuose? 
Kalbame visokiomis kalbomis.

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

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

Lietuvių Baldų Krautuvė 
"MOHAWK FURNITURE”

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

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

' Lietuviams 10% nuolaida
Krautuvė atidaryta iki 9 vai. vakaro. '

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

Stepaitis — žaibo turnyro 
nugalėtojas

Lapkričio 4 d. įvyko pirmasis 
Toronto “Vyties” šachmatininkų 
žaibo turnyras. Buvo lošti 2 ratai.

Pirmame ratte Stepaitis surin
ko 4 taškus, 2 vietą — Mačiulai
tis 3 t, 3 Žilys — 2 t., 4 Sirutis — 
1 t. ir 5 Ranonis — 0.

Antrame rate taip pat Stepaitis 
— 4 t, 2 v. Sirutis — 2% t., 4 
Mačiulaitis — 2 t., 4 Žilys — lt. 
ir 5. Ranonis — % taško.

Nėra malonu priminti, kad To
ronto šachmatininkai nėra entu
ziastiški ir nesistengia aktyviai ir 
laiku dalyvauti“ parengimuose, 
todėl ir pasiektos pasekmės tarp- 
klubiniuose susitikimuose nėra 
džiuginančios. Taip.svarbus tar
pusavio pirmenybių turnyras vis 
dar nenustatomas. Ar nenueisi
me Toronto “Vyties” futbolinin
kų keliais?-...

Toronto šachmatų pirmenybės
Toronto “Vyties” šachmatinin

kai — Toronto “Gambit” Chess 
Club 1% : 4%.

Lapkričio 10 d. įvyko antrosios 
Toronto miesto tarpklubinės 
šachmatų pirmenybių rungtynės. 
Šį kartą teko susitikti su stipria 
“Gambit” Chess Club komanda, 
kurios pirmoj lentoj žaidė Ka
nados vicemeisteris Frank An
derson, su kuriuo Vaitonis Van- 
couverio pirmenybėse sužaidė 
lygiom, bet šį kartą Vaitoniui te
ko supasuoti.

Atskirų susitikimų pasekmės:
Vaitonis — Anderson 0:1, 
Matusevičius — Glasberg 0:1, 
Paškauskas — Sarosy 0:1, 
Stepaitis — Ridout 1:0, 
Rimas — Cody 0:1, 
Mačiulaitis — Avery 1^: %.

Pr. Mačiulaitis..

Sporto Klubas "Vytis” jums 
visiems skolingas

Š. Amerikos Sporto olimpiada 
pasibaigė. Ji praėjo didžiausio 
draugiškumo ir bendradarbiavi
mo ženkle. Tai buvo pirmas toks 
didelis lietuvių sportininkų susi
būrimas visame Š. Amerikos 
kontinente. Reikšmingas įvykis 
lietuvių išeivių gyvenime. Ledai 
pralaužti. Lietuvių sportuojanti 
visuomenė išjudinta. Tikimės, 
kad šis pirmasis žingsnis neliks 
paskutiniu. Džiugu sužinoti, kad 
kitais metais tokias, o gal ir pla
tesnio masto lietuvių žaidynes 
pasisiūlė surengti Clevelando 
sporto klubas “Žaibas”. Sporto 
klubas “Vytis” sveikina clevelan- 
diškius!

Šios olimpiados pasisekimui 
daug darbo ir pastangų įdėjo ne 
vien sp. klubas “Vytis”, bet ir di
delė dalis lietuvių visuomenės. 
Ji neatsisakė prisidėti bei padėti 
visais galimais būdais sėkmin
gam ir tvarkingam olimpiados 
įvykdymui, nes kiekvienas su
pranta, kokį darbą atlieka lie
tuvis sportininkas mūsų tautos ir 
valstybės vardo iškėlimui bei po
pui iarizaci j ai, mato jos reikalą, 
naudą ir vaisiusi

Sporto klubas yra begaliniai, 
dėkingas Toronto lietuvių visuo
menei sutikusiai ir davusiai spor
tininkams, atvykusioms iš Ame
rikos ir Kanados tolių, prieglau
dą, nakvynę ir nuoširdumą. Ta 
pačia proga atsiprašome tuos, ku
rie nesulaukė svečių nakvynei. 
Priežastis — svečiai netikėtai su
sitikę senus draugus bei pažįsta
mus, buvo priversti paklusti jų
jų valiai. Dėkingi esame visiems, 
kurie parodė bei norėjo parody
ti mūsų įgimtą vaišingumą.

Asmeniškai esame dėkingi Lie
tuvos Konsului, p. V. Gyliui, už 
dalyvavimą ir atidarymą šitos 
pirmosios oimpiados; LOK pir
mininkui p. J. Simonavičiui -r- 
sveikinusiam sportininkus atvy
kusius šiom žaidynėm į Toron-

itą; Gerb. klebonui — leidusiam 
; pasinaudoti parapijos sale ir jos 
j įrengimais; p. T. Valiui už paruo
šimą ir išrašymą olimpiados di
plomų.

Olimpiados suruošime ir jos 
pasisekime asmeniškai prisidėju- 
siems darbu bei patarimais dė
kingi: poniai Rautinš, pp. Mari- 
jošiui, Kairiui, Akelaičiui, Juo
džiui, Sapliams, Gaižučiui, Palio- 
niui, Krašauskui, Kuolui, Pul
kauninkams, Paukščiui, Kaunie
nei, Šapočkinienei, Norkienei, 
Lapaitienei, Viliušienei, Aid. Ka
valiauskaitei, Alb. Kavaliauskai
tei, Jablonskytei ir p. ŠimanS- 
kiui. Kartu dėkojame ir visiems 
kitiems, padėjusiems vienokiu ar 
kitokiu būdu, ypač mūsų klubo 
jauniams futbolininkams.

Sporto Klubas “Vytis”.

CBC transliuos ir ukrainiškai
Kanados ukrainiečiai, kaip “T 

Ž” jau buvo pranešta, prieš pus
metį pradėjo planingą akciją už 
įvedimą ukrainiečių kalbos į Eu
ropai skiriamas CBC trianslia- 
cijas, vad. “Kanados Balsas”. 
Laikraščiai ragino visus rašyti 
atitinkamus laiškus bei prašy5 1 
mus, pateikdami net paruoštus 
angliškus tokių raštų v tekstus. 
Prie tos akcijos daug prisidėjo • 
taip pat ukrainietis parlamento 
narys Decore, pakartotinai tai 
keldamas oficialiu keliu.

Atsakydamas į paklausimą ats
tovo Decore parlamente, užsienių 
reik. min. Pearson pareiškė, kad 
pasiruošimai į “Kanados Balsą” 
įvesti ukrainiečių kalbą jau vyk? 
domi. Ukrainiečiai džiaugiasi lai
mėję ir pradeda kalbėti, kaip 
įvesti savo kalbą taip pat ir į D. 
Britanijos BBC transliacijas.

— Montrealis. — 5 Kanados 
degtukų kompanijos, vykdžiu
sios neleistiną monopoliį nubaus
tos $85.000.

SUPER — — AUTOMATINIS

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

Taisau įvairių firmų laikrodžius Darbas garantuotas
Apsilankykite — mano krautuvė prieš Jūsų bažnyčią

«« J. KLDLCWSKY
932 DUNDAS ST. W., TORONTO, ONT. TELEF. PL. 2124



DĖMESIO LIETUVAITĖMS 
Norėčiau susirašinėti su lietu 

vajtėm R. katalikėm 18-28 m

Didelis pasirinkimas namų lietuvių mėgiamuose 
distriktuose su neaukštais {mokėjimais grynais.

Mūsų firmoje dirbąs
V. MEILUS

mielai Tamstoms patars bei patarnaus kreipiantis 
asmeniškai ar telefonu OL. 2354.

Dainuoju San Francisko ope
roje, pajamų metinių gaunu 4000 
dolerių.

Atsakysiu visoms, prašau siųs
ti foto, kurią pareikalavus grą
žinsiu.

Aleks. Jakutis, 2781—23rd St, 
San Francisco 10, Cal. USA

DR. F. TICKETT 
Gydytojas

Aukos Tautos Fondui

chirurgas
, Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef.: WA 3754

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS 

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

312 Bathurst St
Bathurst Medical Building 
Telef.. EM 3-6373 Toronto

Dr. WILLIAM J. ZINCHES1N 
B.A., M.D., L.M.C.C. 

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS 

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
TeL WA 1344

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

R Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie- 
m^is priima taip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St Toronto
K TeL EL 6515

Montreal, Que.
P. L Balsis pagal aukų lapą 

Nr. 15 — $8.50, ponia Z. Domei
kienė $2.00, p. D. Jurkus $5,00, p. 
J. Kardelis $3.00, p. P. Adamonis 
2 dol.
London, Ont.

KLB rugsėjo 8 d. proga surin
ko aukų $34.50, atsiuntė p. B. 
Misius, iždininkas. Aukojo: pd 
$2: kun. V. Rudzinskas, J. Ton
kūnas, St. ir J. Šepučiai, K. ir E. 
Majauskai, A. Klupšas, St. Pace- 
vičius, J. Petrauskas, A. ir P. 
Kulvinskai, M. Zakarevičius, J. 
Lukša. Po $1: P. Gudtelis, P. Dra- 
gūnevičius, P. Skvarnavįčius, St. 
Petrauskas, J. Kasputis, Pr. Tu- 
mosas, Sabaliauskas, Jonynas, E. 
Dragūnevičienė, J. Butkus, L. Ei- 
montas, B. Misius, J. Perminąs, 
F. Statkus. L. Mačys — 50 et.
Sudbury, Ont.

P. Grinius $15, p. Šiupelis $5, p. 
Gusta $2, prisiuntė KLB pirm. 
R. Bagdonas.
Vittoria, Ont.

Tabako derliaus nuėmimo pa
baigtuvėse pas Vladą Miceiką, 
dalyviai suaukojo $92.00. Po $20: 
VI. Miceika ir X.Y.; po $10: Son- 
da, S. Bončkus, L. ir L. Karbūnai. 
Po $5: J. Dumša, B. Poška, A. 
Paulauskas, J. Kablys. Po $1:.H. 
Sepp, R. L. utto. Pinigus prisiun
tė Leonas Karbūnas.
Tillsonburg, Ont

Pas ponus Mitrauskus surinkta 
užbaigtuvių derliaus metu $12. 
Prisiuntė p. B. Naujalis.
Winnipeg, Man.

Tautos Fondo įgaliotinis p. P. 
Liaukevičius prisiuntė $238.35.

Aukojo po $10: J. Vidžiūnas, 
M. Januška, J. Damereckas, P. 
Liaukevičius. Po $5: J. Vaičiulis, 
J. Nastajus, S. Pranskevičius, J. 
Januška, P. Žemaitis, C. Aleksie- 
jūnaitis, J. Didžbąlis^.S. Bujokas, 
Pbv. Jauniškis, A. Plialupis, M. 
V. Zavadskai, E. A. Lirigis, L. 
Stanevičius, Aid. Cingienė, Ant.

Taškenis, J. Butkevičius, A Ra
dzevičius, A. Dudaravičius, A. 
Balčiūnas, J. Mikalauskas, V. Ja
nuška, V. Rutkauskas, J. Biliū
nas. Po $3: D. Laimutis, V. Vidu- 
gienė, J. Malinauskas. Po $2: V. 
Simonavičius, K. Karaška, V. 
Dielininkaitis, P. Matveičikas, 
A. Galinaitis, J. Račys, P, Šapa- 
ga, E. Urniežienė, P. Žiminskas,
J. Kvedaras, V. Stankevičius, A. 
Pučinskas, J. Razma, A. Federa- 
vičienė, J. Januška, V. Macijaus
kaitė. Pd $1: P. Matulionis, Os. 
Reader, J. Aškinis, S. Paknys, N. 
Žalys, S. Simanavičius, D. Kve
daravičienė, J. Kasperas, J. Ma
čiūnienė, V. Miepobilis, J. Kriš- 
čiūnienė, A. Nolius, S. Dabro- 
volskis, K. Dabrovolskienė, V. 
Antanavičius, K. Kazlauskienė,
K. Eimantas, P. Serapinas, P. 
Jauniškas, A. Aleksiejūnaitė, J. 
Cingė, J. Vidžiūnas, J. Malinaus
kas, C. Kurauskas, M. Januška, 
J. Demereckas, J. Nastojus, S. 
Bujokas, K. Strikaitis, C. Surdo- 
kas, J. Didžbalis, J. Vareika, L. 
Stanevičius, P. Matulionis, A. 
Nolius, A. Korsaitis, A. Mika
lauskienė, M. Naujokaitis, M. 
Neimanaitė, J. Pronskienė. Po 
50 et. ir mažiau: V. Zavadskienė, 
J. Mališauskas, G. Banikonienė, 
E. Lingienė, A. - Mikalauskaitė, 
M. Pronskienė, N. Nolytė.

M. Arlauskaitė 
TFondo Įgaliotinė.

W. A LENCKI, B. A 
Advokatas — Notaras

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

, AKIŲ SPECIALISTAS • 
M.STEFANUK 

(optometrist)
•’ Patikrina akis ir pritaiko
: akinius, jei reikalinga

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

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadien. pagal susitarimą.

. 2.- v.

55 St John’s Rd. W. Toronto

TeL LYndhurst 0052

' METRO RADIO
Mūsų krautuvėje didžiausias pasirinkimas baldų ir elektrinių 
reikmenų. Lietuviams teikiamos geros išsimokė j imo sąlygos. 
1199-1201 DUNDAS ST. W., TORONTO - - Telef. KE. 6272

AKIŲ SPECIALISTAS

Į L LUNSKY. R.O. Dėmesio! * Dėmesio!
PARDUODAME lovos baltinius, kilimus ir kitokias 
tekstilines prekes PAPIGINTOMIS KAINOMIS

;Pritaiko akinius visiems akių 
; defektams. Ištiria akių ner- 
;vus, kurie dažnai sukelia gal- 
;vos skaudėjimg ir nervingumą 
; Kalba slavų kalbomis 
! 470 College St W. Toronto 
: TeL RA 3924

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

Patarnauja lietuviams jau 16-ka metų!!

; HNATYSHYN
VAISTINĖ * 

.paruošia vaistus pagal Kana- 
dos ir Europos receptus.

Greitas pristatymas. 
į312 Bathurst St TeL WA 4956 

Toronto, Ont.

Turime pilnus baldų komplektus 
įvairiems kambariams. Skambin
kit mums, mes savo auto paimsime 
ir atvesime krautuvėn VELTUI.

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

-------ė»» 9- nė ė

M

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

SNIFF’S
VALYMAS

PROSĄVIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviikai
St West Toronte

EM 4-6649

LIETUVIŠKAI KALBįS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui 

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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Čikagos banditas
Bolivijoje gyvenąs dailininkas 

Jonas Rimša buvo paprašytas 
nupiešti milijonieriaus fabrikan
to portretą. Kai paveikslas buvo 
baigtas, milijonierius sušuko:

— Tai nėra mano portretas. 
Jokio panašumo nėra. Aš jo ne
pirksiu.

— Tai jūs ne’risipažįstat prie 
jo? — paklausė dailininkas.

— Ne, tai ne aš. Aš daug jau
nesnis ir gražesnis. Čia visai ki
tas veidas.

— Jei taip, tai malonėkit man 
išduoti raštą, kad tai nėra jūsų 
portretas.

— Kodėl ne? Prašau.
Ir milijonierius davė reikalau

jamą raštą. -
Po kurio laiko J. Rimša suruo

šia parodą ir išstato joje, tarp ki
tų paveikslų, ir to milijonieriaus 
portretą. Publika, apžiūrinėdama 
parodą, nustebusi sustoja -prie 
portreto, ant kurio matyti užra
šas: “Žinomas Čikagos banditas”. 
Kyla ginčai, sąmyšis, apstoja dai
lininką korespondentai. Visi at
pažįsta tame “bandite” žinomą 
fabrikantą. Jonas Rimša traukia
mas teisman už įžeidimą. Jo ad
vokatas sako, kad reikalas bevil
tiškas. O J. Rimša tik šypsosi. 
Bet kada teisme aprimo kaltina
mojo sukelta audra, Jonas Rim
ša teparodė milijonieriaus raštą 
ir laimėjo bylą. Žinoma, tą pa
čią dieną tas portretas buvo “ne
žinomo” asmens nupirktas.

Likimmis skaičius
— Žinot, per anas arklių lenk

tynes buvo keistų sutapimų. Sep
tinto mėnesio septintą dieną iš
vykau iš savo įstaigos, septinto- 
tosios gatvės 7 Nr., 7 minutės po
5 vai. ir atvykau 7, minutės prieš
6 vai. Septintame jojime buvo
7 arkliai. Žinoma, aš prisiminiau 
supuolimus ir jojau septintuoju 
arkliu.

— Ir atjojote pirmas?
— Ne, septintas.

Mandagus išradėjas
Kai Tomas Edisonas atidarė 

pirmą savo dirbtuvę," jis pastebė
jo, kad daugumas . darbininkų 
nuolatos dairosi į laikrodį. Darbš- nai kartoti. Bendtuomenė ap- 
tų išradėją tai erzino. Sekančią 
dieną dirbtuvėje ant sienų kabė
jo keliolika laikrodžių, kurių 
kiekvienas rodė skirtingą laiką. 
Darbininkai suprato jų atsiradi
mo priežastį ir nebesirūpino 
laiku. i

Nelauk — šauk!
Du Paryžiaus jaunuoliai susi

ginčijo dėl mergaitės. Ginčą iš
spręsti nutarė dvikova. Sutartą 
—vienas jau laukė nervingai, 

spausdamas pistoletą, 
pasiuntinys įteikia jam

“Brangus drauge, galimas da
lykas aš pavėluosiu dvikovai, — 
rašo jo priešininkas, ■— tačiau ne
lauk manęs — šauk!”

Ką vienas padarysi?
Karininkas prie patrankos pa

statė kareivį sargybon, o pats nu
ėjo į artimiausią valgyklą už
kąsti. Po keletos minučių į tą pa
čią valgyklą ateina ir kareivis.

— Kjtdėl palikai sargybos pos
tą? — klausia karininkas.

— Jei ateis vienas žmogus, tai 
patrankos nenuneš. Jei ateis jų 
daug, tai aš vienas jiems nieko 
negalėsiu padaryti, — atsakė’ka
reivis.

Kalbėk garsiai
Neturtinga žydų šeima sumanė 

padaryti biznį išleisdama savo 
gražią dukterį už turtingo vyro. 
Kreipiasi į vedybų biurą. Po ne- 
kurio laiko biuro agentas prista
to jiems jau pagyvenusį “jau
nikį”.

— Ką jūs galvojate, — su
šnabžda agentui įpykusi duktė. 
— Juk jis galėtų būti mano se
nelis.

— Galite kalbėti garsiai — jis 
kurčias, bet... turtingas.

Patarkit, kaip įtikinti?
Jonas skaito: '.
— “Nepriklausoma Lietuva” 

jra visų lietuvių patriotų bend
ruomeniškas laikraštis, kurio 
tikslas vertinti kiekvieną tautietį 
ir jungti visokių srovių žmones 
į vieną bendruomenę”.

“.. . Kanadoje yra nepartinis ir 
nesrovinis laikraštis — visų lie
tuvių laikraštis — “Nepriklauso
ma Lietuva”, kuris apjungia visų 
srovių, visų Kanadoje besireiš
kiančių partijų ir nepartinius 
žmones”. ‘ “NL” Nr. 42.

Petrė:
— Na, šitą jau kiekviename 

numery skaitėm. Kam taip daž-

jungta, tai ko dar reikia.
— Kad biaurybės vis. netiki.
— Tai gal reikėtų paskelbti 

konkursą įtikinamesnei formulei 
sugalvoti?

— Formulių nestinga. Bet visą' 
vaidybą nepajėgiam išlaikyti.

pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto patarnavimą

pigiai atlieka STANLEY V AS ARAJS (latvis) 
Gabenama ir Į užmiestį

9 Delaware Ave. Toronto, Ont. Telef. (nuo 6 vai. vak.) OL 1403

Prityrusi siuvėja
siuva vestuvines ir šiaip įvairias • 
sukneles, naujausiomis madomis.

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

Lietuviška Bali; Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO”

Sav. J. Kamishaitis
899 BLOOR St W. TORONTO * TeL LO 1438

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką

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

■ m nįi— imu—11 mus <

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vaL vakaro.

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Dirbame pagal užsakymus baldų — chesterfield ir studio —

-R"

v.įtpusl
...... ■ " ■ . . . .... -*■- : i a ■■ i bii

Dėme si O 1 '
PARDUODAMAS fa®į tonbariu pamas labai gerame stovyje, 
aliejų šildomas, Bloor-Parkside Dr. rajone. Įkainuotas’greitam 
pardavimui.

Telefonai: KE. 8515, KE. 8516, LY. 7178
S. Kuzmickas • Kuzmas

L. M. MAY
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

1169 DAVENPORT RD, (prie Ossington) 
M—^W|MM—MM——I——I l>*

Moderni lietuviška
Vyriškų Rūbų Krautuvė

iltąi ir kostiumai parduodami gatavi 
pagal užsakymus. O taip pat visi kiti ■ 

apsirengimo reikmenys. ’
NUOLAIDA LIETUVIAMS 10% l. - • f.

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

■f $18.00 iš karto, uiinait;
DERBY MEN’S SHOP

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

Mes perkame kur:

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS - vaistininkas

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

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

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

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
otklie i

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

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

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

875 Queen St W. Toronto. TeL PL 2010

Maištingiausias, -
LengviausteT Tfi-SKtftaftilš?:—’—
Pigiausias maistas,

Turįs -visą vitaminų yra . .
PIENAS IR PIENO G AM INI Al

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės 
ukrainiečių pieninės Toronte

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

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. LUKE’S
& Electrical Appliance Co.

I 797-799 Dundas St. W.
1 J Toronto,

J Tel.WA9228 Tel.WA9228
< J Parduodame

SKALBIAMAS MASINAS 
. DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI 

Kas pirks šias mašinas, gaus 2-jų metų 
garantiją. ;

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Pardnodame piane akordeonus

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

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

Rūbų valymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos 

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

“ReMkite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

■ ■ .. ---------------------------- ■   —-

Užsisakykite auplis 
HAMILTON FUEL CO.

Savininkas W. WILSON 
Telefonas Rf 4411 - ' 143 Hamflton St, Toronto- ’
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Balsuos unijos klausimą 
Ontario Darbo Santykių Tary-

!
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TORONTO, Cnt
; KLKMergąičuį sekcijos

Lapkričių JĮ 8 
tuojau po 12 vai. pamaldų, para
pijos salėje šaukiamas Kanados 
Liet. Katalikių Mergaičių Sekci
jos susirinkimas. Paskaitą skai
tys p. Jonaitienė-Tugaudienė.

Visos narės ir prijaučiančios 
kviečiamos skaitlingai dalyvauti

Dr. M. Anyso paskaita
Lapkričio 18 d. 6 vai. liet, para

pijos salėje bus Dr. M. Anyso 
paskaita apie Klaipėdos uosto 
reikšmę Lietuvai ir po to trum
pas MLiet. Bičiulių Dr-jos narių 
susirinkimas.

Kviečiame lietuviškąją visuo
menę kuo skaitlingiausiai 
vauti Narių ? dalyvaimps 
nas. MLB D-jos Tor. sk.

Vaikų darželis
Lietuviškas vaikų darželis, va

dovaujamas lietuvaičių seselių, 
numatomas atidaryti sekantį pir
madienį, lapkričio 19 dieną. Lie
tuvių šeimos, kurios numato leis
ti savo vaikus, prašomos užsire
gistruoti .šios savaitės bėgyje: 
1639 Bloor Str.W., tel. OL 5773. 
Latvių nepriklausomybės šventė 
Toronto latvių kolonijos minima 
šį sekmadienį, lapkričio 18 d., 4 
vai. pp. Old St. Andrews Church, 
kampas Carlton ir Jarvis g-vių.

Kalbės Dr. B. K. Sandwell, bu
vęs Saturday Night redaktorius. 
Be to, bus trumpa muzikinė pro
grama.

“Slidus pusmilijonis”
Toronto Lietuvių Meno Mėgė

jų Grupė rengiasi suvaidinti pen- 
« kių veiksmų komediją “Slidus 

Pusmilijonis”. Režisuoja Jagėla. 
Vaidinimas pirmą kartą Toronte 
įvyks gruodžio 16 d., sekmadie
nį, 3 vai. p.p. lenkų salėje, Cla
remont gt. 62.

Vestuvės
Praėjusį šeštadienį Toronto lie 

tuvių bažnyčioje susituokė: Kos
tas Gaputis su Eugenija Rygėly
tė; Antanas Brakas su Elena 
Krugmann ir Juozas Mačiulis su 
Filomena Lukauskaite. Paskuti
nioji pora buvo sutuokta iš JAV 
atvykusio-kun. Dabkauš., .. .

Lapkričio 3 d. 1 vai. lietuvių 
bažnyčioje priėmė moterystės 
sakramentą p. Viktoras Astraus- 

. kas sji p. Jessie Powroznik. Mo
terystės ryšį palaimino jaunojo 
dėdė -kun. V. Rudzinskas, var
gonavo p. A. Narbutas. '■ Z .'J ■ -i

' Ukrainietis kandidatas 
Šiuose Ontario provincijos rin

kimuose, kurie įvyks lapkričio 
22 d. ukrainiečiai stato 2 savus 
kandidatus: Oshawoje Starčevs- 
ki, o Toronte advokatą Ivan Ja- 
remko, gimusį ir augusį Kana
doje. Jo kandidatūra statoma To
ronto miesto apygardoje, kuri tę
siasi nuo ežero iki St. Clair, tarp 
Palmerstone ir Crawford g-vių.

Padėka
Lietuvių Katalikių Moterų 

D-jos Toronto skyrius paaukojo 
$100 besikuriančiam lietuvių vai
kų darželiui. Jų gražią pirmą au
ką lietuviškam židiniui Dievas 
gausiai laimins. Mūsų mažieji — 
mūsų tautos ateitis, besimokyda
mi ir auklėjami lietuviškoje dva
sioje bus Jums atpildas ir 
džiaugsmas.

Dėkingos Seserys Kotrynietės.

daly- 
būti*

Draugo, Tėv. Žiburių, Laiškų 
Liet, Liet Dienų, Kario, Tėvų 
Kelio, Life, Time, Ensign, R. ir 
Cath. Digest., Coronet, Look. 
Omnibook, Newsweek, Sat Eve

ning Post ir kitų žurnalų 
PRENUMERATAS, 

priima ir pratęsia įgaliotas sp.
atstovas VYT. AUŠROTAS, 

263 Havelock St. Tel. LO. 3647 
Sekmadieniai: parapijos salėje, i

| “Aš sveikinu, Tave, Lietuva” 
j Karaliaus Mindaugo ir Lietu- 
1 vos'krikSto* 700 metų jubiliejaus 
minėjimas Tdfbnte ‘suruoštas' 
praeitą sekmadienį ir praėjo la- i 
bai įspūdingai.'' : *' . ;

Minėjimas buvo iš dviejų da-ų 
lių: Šventoji Valanda Šv. Myko
lo katedroje 4 vai. p.p. ir minėji
mas katedros salėje tuojaus po 
Šv. Valandos.

Toronto lietuviškoji visuome
nė tą didelį įvykį mūsų tautos 
gyvenime tinkamai įvertino ir 
suprato, kad prieš kanadiečius 
turime pasirodyti kaip šitokiai 
didelei kolonijai tinka. Didžiulė 
katedra — tdrinti 1200 sėdimų 
vietų — buvo sklidina. Ir kai J. 
Em. Kardinolas atsigręžė tarti 
žodį, taip pat pamatė, kokia yra 
lietuviškoji parapija, pajuto, kad 
lietuviškoji kolonija Toronte nė
ra tuščias žodis, bet tūkstančiai 
tikinčiųjų...

Šv. Valandos metu katedros 
skliautais aidėjo lietuviškos gies
mės, giedamos choro ir visos baž
nyčios — Pulkim ant kelių, Sup
likacijos, Garbinkime Švč. Sak
ramentą, Tėve mūsų ir tt. Para
pijos choras, vadovaujamas kun. 
Pacevičiaus, viešai pasirodė pir
mą kartą, dar ne taip daug ruo
šęsis, bet tikrai sveikintinas. Dar 
po kelių mėnesių darbo — pra
plotus repertuarą — Torontas 
gero choro stoka negalės skųstis.

Pamokslą angliškai ir lietuviš
kai pasakė iš Niujorko-Maspeth 
atvykęs žymusis kalbėtojas ir vi
suomenininkas Jo Prakilnybė 
prelatas Jonas Balkūnas. Angliš
kajame pamoksle pamokslinin
kas aptarė Lietuvos krikšto pras
mę tautos gyvenime ir apžvelgė 
Lietuvos bažnyčios vargų kelią 
per 700 metų, ypatingai išryškin
damas dabartinius Bažnyčios ir 
katalikų persekiojimus bolševi
kų okupacijoje. Trumpas karštas 
lietuviškas pamokslas buvo baig
tas jaudinančia malda už tėvy
nę, parašyta pagal Tėve mūsų, 
kuri nevienam ir ašarą išspaudė.

Šv. Valandoje dalyvavęs, To
ronto arkivyskupas J. Em. Kar
dinolas McGuigan savo kalboje 
prisiminė, kad prelato Balkūno 
atvaizduotas Lietuvos katalikų 
Bažnyčios kelias primena . visos 
Bažnyčios istoriją, pilną- perse
kiojimų ir skausmų. Sveikinda
mas lietuvius ir linkėdamas Lie
tuvai prisikėlimo, J. Em. Kardi
nolas pareiškė: “Aš sveikinu Ta
ve, Lietuva, iš kitos okeano pu
sės: pakilk ir lik laisva, sužydė- 
dama savo laisvėje ir gerbūvyje”. 
Kreipdamasis į Toronto lietuvius 
katalikus, J. Em. kardinolas 
kvietė savo ištikimybę Katalikų 
Bažnyčiai įrodyti darbais, pasta
tant paminklą — naują erdvią 
bažnyčią, pažadėdamas savo vi
sokeriopą paramą. Baigdamas 
savo žodį, J. Eminencijd daly
viams suteikė ganytojiškąjį pa
laiminimą.

Pakilia nuotaika didžioji daly
vių masės dalis iš katedros per
ėjo į kitoje gatvės pusėje esančią 
salę, kuri pasirodė, deja, taip pat 
per ankšta ir didelei daliai teko 
stačiom likti.

Minėjimo aktui vadovavo To
ronto apyl. LOK pirmininkas p. 
J. R. Simonavičius. Pirmiausia 
gausius dalyvius pasveikino Gen. 
Konsulas p. min. V. Gylys, Dr. A. 
Šapoka skaitė paskaitą “Mindau- 
ginis krikštas ir jo prasmė”, o po 
to sekė meninė programa.

S. Kairys, akompanuojant es
tei pianistei S. Solom, smuiku iš
pildė Haendel Largo iš sonatos 
S-dur, Beethbven andante iš so
natos A-dur ir Gounod Ave 
Maria. Solistė p. A. ščepavičienė, 
akompanuojant dukrelei Danu
tei, išpildė J. Foure Crucifix, S.

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

Ketvirtadienį — šeštadienį, lapkričio 15-17 d.
1. IN THE FOREIGN LEGION — Abott & Costello
2. TALL IN THE SADDLE — John Wayne

Pirmadienį — trečiadienį, lapkričio 19-21 d.
1. FOREVER AMBER — spalvota — tik suaugusiems

Linda Darnell, Cornel Wilde
2. CALABOOSE — Noah Beery, Jimmy Rogers
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

i. DĖMESIO! ’ DĖMESIO! / '

DIDYSIS IŠPARDAVIMAS!
Vaikų, moterų ir vyrų rūbai Viskas sumažintomis kainomis 
IŠSIKIRPK ŠĮ SKELBIMĄ ir pas mus VELTUI gausi Kalėdų 
eglutei papuošalus *

S. HARPES 5» to >1.00 STORES
157$ DUNDAS ST. W- (1>M Brack trati,)

TĖVISKĖŠ ŽIBURIAI

Lapkričio 17 d., šeštadienį, Ungarų salėje, 
Halens Ave., Welland, Ont

WELLANDO APYLINKĖS LOK RENGIA

DIDELI LINKSMĄ VAKARĄi

Programoje:

Adolfinos Skaistienės 2 veiksmų scenos vaizdelis 
Atlieka vietos meno mėgėjai

Gera muzika. Linksmi šokiai Turtingas bufetas, įvairūs gėrimai
Bilietai gaunami prie įėjimo • *. • •

Nuoširdžiai laukiame atsilankant mielų svečių iš Kanados ir. 
Jungtinių Amerikos Valstybių. į • - r .

Vakaro pradžia 6 vai. vak., programos — 7 vaĮ 30 min.
.Apylinkės LOK.

Kalvaičio O Dieve, J. Massenet 
Elegiją ir E. Grieg Solveigos dai
ną; aktorė D. Maurukienė-Ku- 
bertavičiūtė padeklamavo B. 
Brazdžionio Odę Tėvynei ir iš
trauką iš “Kunigaikščių miesto”. 
Parapijos moterų choras sugie
dojo Adoro Te ir Kristau Kara
liau, vyrų choras Gruodžio Tėve 
mūsų ir Beethoveno Sanctus, o 
jungtinis choras — Mikulskio O[ 
Dieve, Vaičiūno Kovoj jūs jau 
žuvot ir Maldą už Tėvynę.

Minėjimas baigtas T. Himnu.
Lietuvos krikšto 700 metų ju

biliejaus minėjimas beabejo bu
vo vienas iš didingiausių ir gra- 
iausių Toronto lietuvių pasireiš
kimų. Gal tik dėl to, kad ruošia
masi buvę su įvairiais sutriki
mais, minėjimą teko kelis kartus 
atidėti, o vėliau skubiai jam 
ruoštis, nespėta buvo sudominti 
kanadiškąją spaudą ir patraukti 
svetimtaučius. Iš laikraščių be
rods vienas katalikų “The Can. 
Register” tebuvo paskelbęs, kad 
minėjimas vyks ir ar tik ne jo 
vieno atstovas matėsi bažnyčioje 
su .bloknotu.

Šventės Garbės Globėjas bu
vo Jo Em. Toronto arkivyskupas 
Kardinolas McGuigan ir Lietu
vos Gen. Konsulas p. min. V. 
Gylys. .

Minėjimui rengti komitetą su
darė: kun. P. Ažubalis, vietos 
LOK. atstovas J. R. Simonavi
čius, VI. Šarūnas, Ed Miliauskas, 
K. Orentas, A. Rinkūnas ir A. 
Bajorinas. Kadangi kiti visi die
nos metu užimti darbuose, tai 
visą rengimo naštą buvo pasi
ėmęs klebonas kun. x\žubalis, 
kuriam pirmiausia ir priklauso 
dėl šios gražios manifestacijos 
visų padėka.

p * ••‘ ’ - f ’ ‘' ■

Pamaldos už a.a. J. Astrauską
Ateinantį šeštadienį IQ yąl. ry

to Toronto lietuvių bažnyčioje 
yra laikomos gedulingos pamal
dos už a.a. Juozą Astrauską^ mi
rusį praėjusį mėnesį Toronte.

Padėka
Gerb; Gėrb. kun. J. J. Valan- 

tiejui, kun. P. Ažubaliui, pp. T. 
Urbonienei, J. J. Dauniams, J. 
Diemikiui,, M. Kuprėnui, pagel- 
bėjusiems įvairiai mūsų reikale, 
nuoširdžiausiai visiems dėkojam.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” knygyne 
yra gauta: ' ■ . v •
J. Jaukaus ‘“jPirinašis Rų- 

pestis” .. ........     $2.2$
B. Sruogos “Kazimieras Sa

piega” ..
A. Giedriaus “Lekučio At

siminimai” ....... .. ............
J. Savickio “Raudoni Batu

kai”
J. Kukanauzos “Anglų kal

bos gramatika” . :
V. Pietario “Algimantas” I

ir II dalis ........         3.00
H. Radausko “Strėlė Dan

guje” ........................... 2.00 
L. Doally’s “Fatimos Ma

rija” ................................. 0.10
B. Voveraitės “Živilė ir

Gailė” ................................ 0.40 
L. Pelėdos/'Motulė Pavilio-.

jo” ......Ks......—..............:.... 0.65 
Lietuvių Kalbos Vadovas 4.50

Be knygų . galima gauti gražių 
Kalėdinių atviručių, įvairiausių 
medžio raiinių, juostų. Neužmirš
kite atsilankyti “Tėviškės Žibu
rių knygyne, parapijos salėje, 
sekmadienį tarp 10-13.30 vai.

“TŽ” knygynas.

2.50

0.75

1.65

1.00

MONTREAL, Oųe.
A - - - ? . I

iaton tarnautojams leisti bal
suoti ar jie nori priklausyti krau
tuvių tarnautojų unijai CIO— 
CCL. Balsuoti teks krautuvių, 
siuntų ir prekių sandėlių gru
pėms — 11.500-12.000 žmonių. 
Balsavimas vyks gruodžio 3-4 dd. 
Šiuo metu vyksta paskutinės k,o- 
Vos lapeliais darbininkams pa
veikti. Unijos organizatoriai pla
tina lapelius už uniją, pati kom
panija ir “lojalieji eatoniečiai” 
prieš -ją, nurodinėdami, kad CIO , 
centras Amerikoje, kuriam teks'

SVEIKINAME KUNIGŲ VIENYBĖS SUVAŽIAVIMĄ, 
SUSIRINKUSĮ SPRĘSTI KANADOS LIETUVIŲ DVA
SINIŲ REIKALŲ! TELAIMINA AUKŠČIAUSIASIS 
JŪSŲ UŽSIMOJIMUS IR DARBUS!

“Tėviškės ŽiburiaF’

— Šį sekmadienį, 4 vai. p.p. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
vyks parapijos vakarienė.

— ALOKas jau pradėjo pinigų 
% narių įnašų, kad naudos iš to ir rūbų rinkliavą Vokietijoje li- 
nebūsią, tik grupė žmonių gau- kusiems lietuviams šelpti. Prašo- 
sianti algas, o be to, darbininkai ma vįsi tautiečiai neužmiršti sa- 
dar turėsią sumokėti tą $150.000, vo pareigos padėti mūsų bro- 
kuriuos unija išleidusi propagan- liams ir seserims, daugiausiai li- 
dai, kitos tokios kompanijos, kuri goniams ir seneliams, pasiliku- 
tiek daug būtų padariusi savo siems Vokietijoje. Mes visi žino- 
darbioinkams,.nesą ir tt. -j me, kad mūsų tautiečiai likę Eu- 

Eaton darbininkų tarpe yra Į ropoję kenčia materialinį neda- 
daug ir lietuvių, kurie neturėtų 
pamiršti, kad daugumai jų ten 
teko dirbti jau vykstant kovai 
dėl darbininkų teisės sudaryti 
uniją. Ta kova truko 3 metus. 
Ir jei šiandien šiose didžiulėse 
įmonėse darbo sąlygos yra ne iš 
blogiausių, tai jų sudarymui 
daug padėjo įmonių vadovybės 
pastangos išmušti iš unijos orga
nizatorių rankų ginklą — darbi
ninkų nusiskundimus. Lietuvių 
apsisprendimas turėtų būti aiš
kus — už uniją. O kas pakanka
mai moka kalbą, turėtų ir akty-

teklių.
— Montrėaly šiuo metu sura

šyta vos 620 lietuvių.
LRKryžius’ Montrealio LOKui

’ Didžiai Gerbiamieji,
Nuoširdžiai Tamstoms dėkoja

me už šio mėn. 20 d. raštu pa
reikštą sutikimą Kalėdų proga 
sušelpti negalinčius emigruoti, 
liekančius Vokieljoje tautiečius. 
Prašytume maloniai mus pain
formuoti, kiek numatote sudary
ti siuntinėlių, kad žinotume, ku- 

---------- -----t - —j- . rios apimties reikia sudaryti 
viai pasireikšti, net į vadovybę > šelptinų asmenų sąrašą. Mūsų 
eiti. Atminkim, kad darbininkų patyrimu, siunčiamas mūsų sąra- 
unijos čia yra galybė. Nejaugi §as turėtų būti aprėžtas, būtent, 
šviesūs, išmokslinti žmonės ne- toks, kiek numatoma tikrai su- 
galėtų pasireikšti? Kam viską šelpti. Nes, jei siųstume- vieną 
palikti kitų tautų nemokšoms bei. įr tą patį didesnį sąrašą keliems 
plepiams?

eiti. Atminkim, kad darbininkų

REIKALINGA MOTERIS 
prižiūrėjimui dienomis 4 mėn. 
amžiaus mergaitės. 5-kios dienos 
savaitėje. Dėl atlyginimo susitar
sime vietoje. Skambinti telefonu 

ME. 3091. 626 Euclid Ave.

Išnuomojami du kambariai H-me 
aukšte. Galima naudotis kaip i 
kambariu ir virtuve. Kreiptis:!

702 Dundas St. W.
-----------  —;--------- ------------ - , 
Išnuomojamas frontinis kamba
rys, leidžiama naudotis virtuve.

LO. 3093.

Išnuomojamas kambarys mergi
nai arba vyrui, Il-me aukšte. 

Kreiptis: OL. 4166, 52 McKenzie 
Cresc.

patyrimu, siunčiamas musų sąra-

toks, kiek numatoma tikrai su

šelpėjams, atsitiktų, kad iš to są
rašo keli gautų dvigubai ar tri
gubai, o kiti nieko. Todėl norė
tume siųsti po atskirą, individu
alų sąrašą kiekvienai šelpti no
rinčiai apylinkei skyrium.

Pinigus siūlytume siųsti mūsų 
banko sąskaiton:

Litauisches Rotes Kreuz

T oronto
miesto lietuviai!

LAPKRIČIO 22 DIENĄ renkame naują Ontario parlamentą. 
Bellwoods apylinkėje, kuri anksčiau jau du kartu atstovu išrinko 
komunistą ir kuri yra paskutinė komunistų tvirtovė mūsų mies
te, šį kartą prieš komunistą stato savo kandidatūrą

ukrainietis kandidatas advokatas

JOHN YAl I
sūnus pijonieriaus, kuris savo paties darbu ir gabumais pasiekė 
tos padėties, žinomas visuomenės veikėjas, kuris pažįsta mažų 
žmonių rūpesčius ir vargus.

| RINKIMUS JIS EINA AIŠKIU ŠŪKIU:

NULAUŽTI GALVĄ KOMUNIZMUI!
ir tikisi paramos visų, kurie žino, kas yra komunizmas.

Toronto miesto lietuviai! Lietuviai Bellwood apylinkės!
Kartu su kitų tautų antikomunistais, gyvenančiais Bellwood apylinkėje, pagelbėkim JOHN 

YAREMKO sulaužyti komunistų intrigas7 šiame paskutiniame jų lizde mūsų mieste!

Iššluokim j šiukšlyną šią gėdą mūsų amžiaus ir Bellwood apylinkės!

Kas prieš komunizmą-balsuoja už JOHN YAREMKO
Ųž bendrą frontą visų komunos naikinamų tautų!

šalin komuna.iš paskutinio lizdo Bellwood apylinkėje!

Dėl informacijų kreiptis; į Rinkiminius komitetus

Atvyko iš Europos
i Šio mėn. 2 d., Olandų laivu 
“Walendam” į Halifaxo uostą at
vyko Kanadon 12 naujų lietuvių: 
viena šeima iš Anglijos, o kiti iš 
Belgijos. Bubelių ir Vegių šei
mos apsistojo Toronte; viena šei
ma — Hamiltone, o du viengun
giai' vyrai — Winnipege.

Olandų keleivinis laivas “Wa
lendam”, kuris Kanadon vežė ke
leivius pjaukė šia kryptimi pa
skutinį kartą. Jis esąs parduotas 
italams ir sugrįždamas jau pri
sistato naujiems laivo šeiminin
kams.

MOKAMA IKI 8% UŽ 
PASKOLAS

nuo 1 iki 3 metų. Garantuoja
ma nekilnojamu turtu. Pasiū
lymus siųsti raštu, nurodant 
sumą ir sąlygas, Dobilui per

. “TŽ” administraciją.

Virtuvėms baidai
Nickelchrome Furniture

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

2.

3.

Konto Nr. 11039
Wuerttembergische Landes- 
sparkasse,
Reutlingen, Germany.
Siunčiant tiesiog mūsų sąskai

ton, susitaupo laiko ir išlaidų, nes 
kiekvienas bankas tarpininkas' 
paskaito savo išlaidų ir provizi-. 
jų. Gavę pinigus, mes juos pada
lintume pagal Tamstų pageidavi
mus ir atsiskaitytame, kaip kadį 
atsiskaitėme už -Tamstų auk^ 
Motinos dienos pro^a. ;

Bendrai, mes sau leidžiame; 
Tamstoms patiekti sugestiją 
šelpti pirmoj eilėj pinigais. Jų! 
persiuntimas pigesnis ir jų pa< 
dalinimas lengvesnis. Be to, pa
šalpą gavusis už pinigą gali įsi-, 
gyti tą, ko jis labiausiai reika
lingas, ar tai būtų riebalai, ar 
specialus maistas, ar vaistai ir tt. 
Tuo būdu šalpa išeina daug ra
cionalesnė ir daug efektingesnė. 
Vokietijoje dabar už pinigą ga
lima visko laisvai gauti be jokių’ 
suvaržymų, ir nebrangiau negu 
užsieny. Galimybė yra, tik mūsų 
žmonėms, deja, trūksta pinigo. 
Jeigu aukotojai norėtų įeiti į 
kontaktą su šelpiamaisiais,, galė
tume ir tame tarpininkauti; pra
nešdami sušelptajam tikslų au
kotojo adresą. • ' -: •

Austrijos lietuviai tvarkosi sa
vistoviai, todėl prašytume jiems 
parašyti atskirai, kiek asmenų 
(šeimų) ir kuo Tamstos numa
tote sušelpti Kalėdų proga. Jie 
jums tuomet savo ruožtu prisius 
pageidaujamus sąrašus. Į Austri
ją reikia rašyti tokiu adresu:

Glionertas Silvestras
DP Lager Asten ' 5 ' ' * 
Heinrichsdorf O.Oe. bei Linz.
Dar kartą Tamstoms dėkodami 

už geraširdiškus norus, Aiškiame 
Tamstoms gilią pagarbą: ‘ r -

LRK Vyr. Valdyte^- 
•. . ■ ■

Padėka
Maž. Lietuvos Bičiulių Drau

gijos Montralįo skyriau's valdy
ba nuoširdžiai dėkoja Montrea- 
lio lietuvių visuomenei, kuri, 
pirkdama MLB D-jos loterijos bi
lietus, sušelpė mūsų vargstan
čius tautiečius Vokietijoje. D-ja 
taip pat dėkoja loterijos bilietų 
platintojams, bei Aušros Vartų 
parapijos klebonui, Tėvui kun. 
Kubiliui, davusiam patalpą ir ra
ginusiam tautiečius pirkti bilie
tų. Ta pačia proga MLB D-jos 
Montrealio skyrius duoda trum
pą loterijos apyskaitą. Loterijai 
fantų pirkta už $91.87. Kitų iš
laidų sąryšyje su loterija turėta 
$6.85. Viso išlaidų $98.72. Buvo 
nusistatyta parduoti 300 loterijos 
bilietų. Parduota 281 bilietas. To^ 
kiu būdu atskaičius išlaidas, lo^ 
terija davė pelno $182,28. Pini
gai jau pasiųsti į Vokietiją.

Be to. pranešama, kad laimėto-' 
jai su nr. nr. 148 (lietsargis), 46 
(vyr. pirštinės), 283 (žiebtuvėlis)' 
savo fantus atsiimtų iki š.m. lap
kričio 15 d. Po šitos datos neat
siimtieji fantai pereis draugijos 
nuosavybėn. •

MLBD-jos Montrealio 
Skyriaus V-ba.

AR JŪS PAGEIDAUJATE J 
PIRKTI NAMUS i

P AR DUODAMA:

KINO TEATRAS. Puiki proga. Reikalingas partneris apie 
$10.000. Informacijų kreiptis pas V. Andrejauską-Andrews.

11 kambarių, Geoffrey gatvėj (High Park rajone), atskiras, 
vandeniu apšildomas, namas. 2 plytiniai garažai. Prašoma 
kaina $19.000 arba pasiūlymas. Įmokėti $8000. Kreiptis: V. 
Andrejauskas (Andrews).

9 kambariai, Wright gatvėj (High Park rajone), atskiras, ap
šildomas vandeniu ir alyva, labai gražus namas. Kaina tik 
$16.000. Įmokėti $6000. kreiptis: A. Garbenis.

Kreiptis: A. GARBENIS — vakarais —• HY. 
arba V. ANDRĖJAUSKAS-Andrews '

H.M.DAVY&CO791 QUEEN ST. W., tel. EM. 4 • 2761 ir EM. 4 - 3026
810 BATHURST ST^ teL KE. 0921 ir KE. 9692 

A REAL ESTATE BROKERS
105 RONCESVALLES AVE. 

TELEF. LA. 2763 arba LA. 6161


