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ŠIMTAS ŽINGSNIŲ
Ne šimtametę sukaktį “TŽ” 

mini. Vos tik 100 numerių. Ta
čiau ir tai yra proga mesti žvilgs
nį į savo vidų.

Su šimtuoju numeriu “TŽ” gali 
pasidžiaugti turį jau daug daug 
nuoširdžių bičiulių ne tik Kana
doje, bet ir JAV, Pietų Ameriko
je, Europoje ir visuose pasaulio 
kampuose, kur tik gyvena lietu
viai. Mes tikime', kad pagrindi
nis veiksnys, kuris juos subūrė.

čiąs įvykis negali likti neužre
gistruotas “TŽ”. Jei savoje ap
linkoje kas atrodo net kasdieniš
kas dalykas, kitų kolonijų lie
tuviams tai akmenukas į mo
zaiką viso lietuviškojo gyvenimo 
vaizdui susidaryti. Taigi prašome 
rašyti apie viską ir nuolat, peri- 
jodiškai.

Baigdami vienus metus ir 
ruošdamiėsi pradėti naujus, “T 
Ž” turi išsiaiškinti ir tų naujųjų
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SAVAITRASTIS

Leidžia Kanados Uetvvių 
Katalikų Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronto

SAVAITĖS J VYKIŲ APŽVALGA
tur būt, dėl to Egiptas apie tąi 
vengia kalbėti Tai nebuvo primi

Pasaulinės painiavos daę vis 
neatnarpliotos. i

Korėjoje po ilgų nevaisingų 
posėdžių dėl paliaubų zonos ne
sutarta, tačiau paskutinis JT va
dovybės kompromisinis siūly
mas, atrodo, galės būti priimtas. 
Siūloma paliaubų zona priimti 
dabartinę fronto liniją, t.y. atsi
sakant Kaesong, tačiau su sąly
ga, kad per 30 dienų būtų pasira
šyta sutartis. Jei to nebūtų pa
siekta^ po to tektų kalbėtis dėl 
naujų- pasikeitimų išnaujo. Per 
tą menesį kovos nebūtų sustab
dytos/bet veiktų tik oro ir jūrų 
laivyno pajėgos, nes teritorinių 
pasikeitimų siekti nebūtų pras
mės. Komunistai paprašė laiko 
šiam siūlymui išstudijuoti.

Kovos fronte tebevyksta ir ga
na nemaloniose biauraus rudens 
oro sąlygose. '

; Irano byloje nepažengta nei 
. vieno žingsnio pirmyn. Mossa-

ną laikyti rinkiminės eigos pra
džia.

2. Lietuvių registracijos davi
nius gautus KLB—LOKe iki 1952 
metų sausio mėn. 5 d. laikyti pa
grindu nustatant kandidatų į 
Krašto Tarybą skaičius Apygar
dose.

3. Paskelbti spaudoje kandida
tų į Krašto Tarybą skaičius Apy
gardose 1952 metų sausio mėn. 
17 d.

4. Iš pasiūlytų kandidatų į K. 
T. iki 1952 metų vasario 16 d. su
daryti Apygardų kandidatų sąra-

! šus ir juos paskelbti spaudoje va- 
i sario mėn. 27 d.
; 5. 1952 m. kovo 26 d..paskelbti 
j galutinus kandidatų sąrašus ir 
Apylinkių ir Seniūnijų rinkimi
nių būstinių adresus.

6. 1952 m. gegužės 24 d. skelb-

Laik. Org. Komitetų veikla ir 
lietuviškos visuomenės pritari
mas, organizuojant KLBendruo- 
menę, sudarė sąlygas įvykdyti 
šiuos organizacinius momentus.

A. Kanados LBApylinkių 
suskirstymas į Apygardas

Šiuo metu veikia 20 apylinkių, 
viena seniūnija ir viena apylinkė 
yra organizacinėje stadijoje. LO 
Kas š.m. spalio mėn. 19 d. posė
dy nutarė paskirstyti apylinkes 
į apygardas sekančiai:

1. Quebec apygarda, kuri api
ma šias Kanados provincijas: No
va Scotia, Prince Edward Island,

. * » V. ». J—T*. . ........A.......

I ir Quebec. Apygardai priklauso 
.! Montreal, Noranda ir Vai d’Or 

i bame, kaip ir pernai iš anksto, apylinkės.
! nekalbėjome apie padidinimą, 2. Ontario apygarda, kuri ap- 
į bet žymiai padidinome laikraštį, ima Ontario provinciją. Apygar-

matą: . • - . b
7000 balsavimo kortelių— $70.00
7000 vokų ...........
300 išorinių vokų 

Rašoma mašinėlė 
Mašininkė ...........
Raštinės išlaidos .
Suvažiavimo paruošimas

ir patalpinimas ....„į. — 100.00 
Paštas; telefonas — 50.00 
Nenumatytos išlaidos ... — 70.00

40.00
..—. 4.00

120.00
l. —130.00

—ioo.oo
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yra “TŽ” atvirumas. Jie niekad metll savo gyvenimo finansinius 
'_1___ , nebandė dangsty- pagrindus. Čia ir glūdi vajaus

tis skambiais išradingais šūkiais, Prasmė. Laikraščiui leisti mūsų 
bet stengėsi tarnauti lietuviška- sąlygose reikia ne tik milžiniškų 
jai visuomenei, atvirai keldami n^ora^”ill jėgų, bet ir medžiagi- 
visus lietuviškuosius reikalus, Nuo šiųjų priklauso ką ir. .
pasisakydami už visų lietuviškų- i kaiP Feit b\*S galima Padaryu i Ne^ Brunswick, Newfoundland 
jų vertybių išsaugojimą ir puo-! laiKras™ tobulinimo uzsimoji- Į 
selėjimą. Nepaslaptis, kad jie ™uose' ,Mes aPie tai dabar ne,kal- i 
susilaukė ir užsipuldinėjimų, ta
čiau jie iš tos pusės nieko kita 
nei nelaukė ir mažai tekreipė į , m ,
tai dėmesio, nebent to reikalavo | Jj°„tarPu tlk priedą “ 
platesnis lietuviškas reikalas, i kišenini kalendorių vi 
Dėl savų skilčių “TŽ” ir. toliau i 
nemano leistis į jokius tuščius! 
ginčus.

Stovėjimas lietuviškųjų inte
resų ir 
kartu su 
įmanoma 
ir toliau 
tikslas.

Ištiktųjų betgi ne mūsų rei-

nesimaskavo,

Nuo šiųjų priklauso ką ir

dai priklauso šios apylinkės: To
ronto, Ottawa, Hamilton, St.

. siems metiniams prenumerato- Catherines, Welland, Delhi, Lon- 
! riams, kurie užsiprenumeruos iki Hon, Windsor, Oakville, Sudbury, 
■ vajaus pabaigos. Jis jau spausdi- • Salt Ste. Marie, Timmins ir 
• namas. Kiti užsimojimai bus Frankford seniūnija.
įvykdyti, kai bus sudarytos saly- 3. Winnipeg apygarda, kuri 
gos. 6 tai jau priklauso nuo mū- apima Manitoba provinciją. Apy- 
sų mielųjų skaitytojų ir rėmėjų, gardai priklauso Winnipeg© apy- 
“TŽ” vra Jūsų tarnyboje ir Jūsų linkė.
rankose. * 4 Vakarų apygarda, kuri ap-

■ Visiems yra žinoma, kad per; ima Saskatchewan, Alberta ir 
-l- tuos metus pabrango viskas, pa-'Br- Columbia provincijas. Apy- 

, kalas vertinti “TZ’. Juos įverti- bi.ang0 taip pat popieris ir kitos gardai priklauso šios apylinkės: 
na skaitytojai ir bendradarbiai medžiagos, darbas bef atlygini- ” —- . —c

lietuvybės sargyboje, 
informacija, kiek tai 
savaitraščio rėmuose, 
bus pagrindinis “TŽ”

Viso $684.00
Nutarta pavesti ALOKams su

telkti atatinkamas sumas, skai
tant 15 c. nuo asmens, įtraukto į 
registracijos kartoteką. Pinigų ‘ 
sutelkimo būdą ir priemones, ge
riausiai atatinkančias vietos są
lygas, parenka ALOKai. š,m. 
lapkričio mėn. 16 d-ceųtrinio LO 
Ko ižde buvo $43.33. ę'inansmę tį rin'į“ 
apyvartą paskelbsime; sekančia- p g Sia į L0Kas nutarė| vieno smgsmo pirmyn, iviossa- 
meb.uletenyje). Skubus sutelki-;dar aftre ' degh grizo » JAV laukiamų de-
mas šių priemonių Įgalins vyk., mesĮ j Iieiuvju r istracijos ;var.; rybų ^Britais nepasiekęs o Ba
dyti žemiau numatytą-programą., ba į.- -„;■. žlūrėti ir i mie rado komunistų keliamus

3..Numa.ylas p.anas- į priemones b būdus i
nromrny • taikytus si uždavinį vykdant. .v T . ’v.JAV teparsiveze $8.750.000 Mo- Mūsų lietuvių > registracijos leikalui siūloma is naujo 

kartotekos duomenimis yra sure- paskelbti vietų ir asmenų, vyk- 
, gistruota 4363 asmenys, kurie pa- kančių registraciją, adresus, pa- 

■ siskirsto apygardomis sekančiai:! naudoti registracijai lietuvių su- _ _ i* - — I -O w i 'W W V « v v . V*. ■ I v

programa' streiko išvengta, bet Mossadegh

kartotekos duomenimis yra sure- paskelbti vietų ir asmenų, vyk-

Ofca užtai kuo
met tokiomis pastabomis džiau-

- giasi, nes mūsų tikslas sukurti 
kuo glaudžiausią skaitytojų ir bi-

brangiau atseis, tačiau jų kaina 
paliekama ta pati — metams $4 
Kanadoje ir JAV, $4.50 visur ki
tur. Leidėjų nuomone, lietuviš-

Vancouver, Edmonton, Leth- 
bridgę ir y....
; B^Sąniatos sudarymas

Rinkimams pravesti ir Krašto 
Tarybos atstovų suvažiavimui 
paruošti š.m. spalio mėn. 19 d. 
posėdyje LOKas priėmė šią są-

Quebec ......   804
Ontario ...... . . 3280
Winnipeg ...229 
Vakarų 50

čiulių^šeimą, atsiliepti į visus jų ko- SpaucĮa neturėtų brangti iki 
begalybės. Augančias išlaidas pa
dengti reikia keliant tiražą. Lei
dėjai dėl to tikisi, kad “TŽ” skai- 
tvtojai, platintojai ir rėmėjai su- _ .A .Churchill pareiškė, kad Britu pras padėti ir ateis i pagalba .. , r x. -_ x .T• t - ■•’rnrmi.inč crinlf nnnč ;

d. posėdy numatė šį planą rinki
mams, kurio detalės bus nustaty
tos vėliau:

1. 1952 metu sausio mėn. 5 die-

fsirinkimus ir pobūvius, pasitelk- 
- ti organizacijas ir pavienius as- 
į menis lankymui tautiečių na- 
Įmuose. 1952 m. sausio mėn. 5 d. 
įdavimai tebūna įrodymas apie

mą. ’ /
Mūsų adresas: p. P. Juškevičie

nė, 3994 Rosemount Blvd., Mont
real, Que.

KLB—LOKas, Montreal.

netarinio fondo paskolą, kurios 
į ilgam neužteks. Rafinerijos po 
jtrupufį pradėjo veikti, kad pa- 
' tenkintų paties Irano vidaus rei- 
I kalus/ bet sandėliai tebėra per
pildyti, o pirkėjų nerandamą,

Egipto pozicija Britų atžvilgiu 
nei kiek nepasikeitė. Savo meti
nė j£ sosto kalboje karalius Fa-

je. Galimas dalykas, kad Egip
tas šiuo atžvilgį? ieškos kokio 
kompromiso.

JTO pilnatis visą af^^^tę 
klausė delegacijų deklar * .^ų ir 
nustatinėjo darbotvarkę. Šį kar
tą ir čia daiA^albiams rusams 
bei jų satelitams nenusileidžia- 
ma, jų siūlymai, pašomi tolimes
niais dienotvarkės punktais arba 
visai atmetami. Taip reikalavi
mas įsileisti Kiniją buvo atmes
tas 37 balsais prieš 11. Prieš bal
savo net su Kinija diplomatinius 
santykius palaikančios D. Brita
nija su Norvegija, o Sovietų bei 
jų 5 satelitus parėmė tik Bunr i 
Indija, lindonezija, Izraelis ir 
Švedija. Afganistanas, Saudi 
Arabija ir Jugoslavija susilaikė.

Į darbotvarkę pimuoju įrašy
tas vakariečių siūlomas taikos 
planas. Sovietai su tuo sutiko, 
nes jis buvo pirmasis pasiūlytas. 
Jie reikalavo, k?d jų toks planas 
būtų svarstomas antruoju. Ache
son pareiškus, kad jame nėra nei 
vieno dalyko, kuris nebūtų buvęs 
anksčiau svarstytas, pledas į dar
botvarkę įrašytas penktuoju. 
Prieš tai eina Atominės energi
jos ir nusiginklavimo komisijų, 
Achesono kolektyvinio saugumo 
planas, siūląs regionalinių paktų 
sistemą, ir Korėjos nepriklauso
mybės klausimas.

Atominės \ enerj ;o:

pageidavimus bei sugestijas.
Mūsų šimtasis numeris sutam

pa su sekančių metų vajaus pra
džia. Tai yra puiki proga su- 
megsti mums visiems dar glau
desnius ryšius, tad redakcija 
įsakmiai prašo siunčiant prenu
meratos pratęsimo mokestį nepa
miršti pridėti ii' savo pastabų. 
Tada juk laiškelis vistiek parašo
mas, tad puikiausia proga ir savo 
pageidavimams pareikšti.

Ta pačia proga primintihas ir

D. BRITANIJA ISIVES AMERIKONIŠKUS GINKLUS

nas jau pasiūlytas D. Britanijos, 
JAV ir Prancūzijos. Siūloma su
daryti specialią komisiją, į kurią 
įeitų Kanada ir 11 Saugumo Ta
rybos narių. Komisijai paruo
šus projektą, į specialią konfe-

ventojai neabejotinai yra už susi
liejimą su Egiptu ir pasiūlė pra
vesti plebiscitą. Prieš tai iš Su
dano turėsianti pasitraukti ir 
Britų ir Egipto kariuomenės.

Tuo, tarpu Eden pareiškė, kad
D. Britanija paskelbsianti Suda- ] renciją būtų pakviestos ir valsty- 
no savarankumo statutą dar bės ne JTO nariai, kaip Kinija ir 

kt. Višinskis prieš šį projektą ne
pasisakė, nes tai esąs tik jo siū
lyto plano papildymas.

Be to, dar nutarta svarstyti 
seną Kinų nacionalistų vyriausy
bės skundą prieš Rusiją, kuri re- . 
miantis Kinijos komunistų agre
siją; išklausyti Jugoslavijos 
skundo prieš kaimynus ir Vokie
tijos suvienijimo klausimą. Trys 
didieji siūlo pastarąjį klausimą 
pavesti JT komisijai. Ta proga 
Izraelio atstovas pasisakė prieš 
kylantį nacizmą Vokietijoje. Kai 
Višinskis pastebėjo, kad Vokiėti- 
jos sujungimo klausimas priklau
so ne JT, bet užsienių reik. min. 
konferencijai ir vokiečių tautai, 
Britų atstovas Jebb atkirto, kad

no savarankumo statutą dar 
prieš 1952 m. pabaigą.

Savanorių formacijas bei jų 
apmokymą paėmė žinion Egipto 
vyriausybė. Nuotaikos prieš bri

Telefonas pabranginamas
Transporto Komisijos Taryba 

visdėlto leido Bell Telephone 
kompanijai telefono mokestį pa- tus auga ir juo toliau, * tuo daž- 
kelti 5% . Pasikąlbėjjimai iš tele- niau kartojasi susidūrimai britų 
fono viešų pasikalbėjimo aparatų patrulių su civiliais ir egiptiečių 
dešimtyje miestų pabranginami I policija? Per vieną tokį susišau- 
dvigubai—- vietoj 5c, 10 centų, dymą,'trukusį 2 vai., Izmailijoje 
Mokestis už šeimų telef. bus buvo užmušti 9 egiptiečiai ir 4 
$3.95, jei linija dviejų naudoja- britai.-Kitoje vietoje užmušti 2 
rpa, ir $5, jei linija vieno naudo- britai ir sužeista 16 egiptiečių.

man, kuriam prezidentas Tru- 
manas pavedė išdalyti veik 5’bi
lijonus, o kiti neturi ką skirti. 
Jie norėtų gauti...

; armijos planas ginkluotis savo 
i kalibro ginklais būsiąs persvars
tytas.

Jei D. Britanija / nusileistų _
..... i JAV spaudimui priimti ju kalib-! TriimanaS IlGVaŽlllOSnaują skaitytoją. į r j . I

Taigi tegul būna mūsų visų šū- j
kis ’TŽ” skaitytojų šeimą pra- i
plėsti bent dvigubai dar šiais me-

skaitytojų šeimai praplėsti. Mes 
kviečiame visus vajaus metu įsi
jungti į platinimo darbą ir kiek
vienam surasti nors po vieną

žinių teikimo reikalas — korės- tais. Tada, galim būti tikri, at- 
pondencijos, ypač iš Kanados žymėdami antrą numerių šimtą
kolonijų. Visi mūsų bičiuliai ne- TŽ” matysime kaip tik tokius,
privalo pamiršti, kad joks jų gy- kokių norėtų ir skaitytojai, ir lei 
venamos apylinkės lietuvius lie- dėjai ir redakcija.

PRIEŠ RUSIŠKĄJĮ IMPERIALIZMĄ
AMERIKIEČIAI PRIPAŽĮSTA UKRAINIEČIŲ IR KIT. TAUTŲ 
KOVA. VOKIETIJOJE ORGANIZUOJASI SOV. PABĖGĖLIAI.

Niujorko korespondento Alniaus

rą, turėtų įvykti didelių ūkinių! Dėl Prancūzijos prezidento 
pasikeitimų. Pirmiausia JAV, i Aurio 1 siūlymo suorganizuoti 4 
sveikindamos šį žygį, beabejo,J didžiųjų konferenciją prez. Tru- 
smarkiai paremtų D. Britaniją, manas pareiškė, kad JTO yra 
Kadangi dabartiniuose ūkiniuo- vieta, kur pasaulio vadai turi 
se negalavimuose naujoji'D. Bri- dirbti dėl taikos. Jei Stalinas at- 
tanijos vyriausybė finansinės ‘ vyktų į Vašingtoną, jis, esą, mie- 
paramos labai trokšta, nes tai; lai su juo pasikalbėtų.
leistų pagyvinti visą ūkinį gyve- i Pranešama, jog JTO generali- 
nimą, tai užsimojimas įtikėtinas, nis sekretorius Tr. Lie ruošiasi 
Ir Churchill sako, kad ginklų pasiūlyti, kad 4 didieji kur nors 
suderinimas būtų daromas kari
niais sumetimais, kad karo me
tu kartu kariaujančias kariuome- kad Churchill, sausio mėn. vyks-

susitiktų privačiai pasikalbėti.
— Londonas. — Numatoma.

nes būtų lengviau aprūpinti mu- 
nicija, tačiau ištikrųjų tai yra

tantį į pasimatymą su prez. Tru- 
manu, lydės užsienių reik. min.

, Commonwealth© ryšiųdaugiau ūkiškas reikalas, D. Bri- Eden, 
tanijos nusilenkimas JAV-bėms,1 min. lordas Ismay ir atominių

jama. Verslininkų telefonų mo
kestis — $12— 12.60. Šiek tiek 
pabranginami ir tolimų distanci
jų pasikalbėjimai.

Laukiama pasikeitimų CBC
Kanados radijas — CBC — pa

staruoju metu buvo dažnai puo
lamas dėl dviejų dalykų — dėl 
antireliginių transliacijų ir dėl 
tarptautinės programos — “Ka
nados Balso” — neutrališkos li-

Britai išgabena savo moteris 
su vaikais ir skubiai gabena dar
bininkus, pasitraukusiems egip
tiečiams pakeisti. Esą atgabenta 
jau per 10.000 darbininkų.

Egipto nusistatymas neiti į 
JAV, D. Britanijos ir Turkijos 
siūlomą tarptautinį Artim. Ry-jjT komisijos mintis priklauso 

: tų štabą nepalankiai traktuoja-: kaip tik V. Vokietijos premjerui 
imas kitų arabų valstybių, tad, Adenauer.

a Nors atrodo, kad amerikie-Į pabėgėlių armijai paruošti. Dr.
čių masės dar menkai orientuo- Dobriansky pareiškė nesutinkąs ria bė Užtai jau n mėnesiu weU 
jasi Sovietų pavergtųjų tautų su kaikieno siūloma amerikiečių I TAV naramns
problemose, amerikiečiai politi- “Svetimšalių Legiono ’ suorgani- 
kai ir opinijos formuotojai-žur- žavimo forma. Jo nuomone, pa- 
na lis ta i vis labiau įsijaučia į gy- bėgėliai iš Ukrainos ir kitų vals- 
vybinį reikalą suskaldyti Rusi- tybių turėtų organizuotis po sa- 
jos imperiją. Suprato,’ jog kitaip vo tautinėmis vėliavomis, kaip 
apie taiką kalbėti būtų bepras- lygiateisiai kovos prieš komuniz- 
miška. Įtakingoje Niujorko spaū- mą bendrininkai.
doje vis dažniau prisimenamos • Kaip praneša amerikietis 
rytų Europos tautos ir reikalau- korespondentas Jack Raymond, 
jama arba inspiruojama joms pa- ir Europoje pabėgėliai vis labiau 
dėti. Viena paskutinių šitokių su- nerimsta, norėdami organizuotis 
gestijų buvo “NYT” pasikalbėji- į karinius vienetus. Čekoslova- 
mas su ukrainiečiu politiku Dr. kas Jan Papanek, buvęs JT čekų

L Stefan Wytwytsky, lapkričio atstovas, neseniai pasiuntęs ame- 
pradžioje atvykusiu su prakalbo- rikiečių gubernatoriui J. McCloy 
mis į JAV-bių ukrainiečių kolo- memorandumą, prašydamas leis- 
nijas. Vokietijoje įsikūrusios uk- ti organizuoti karinį čekų viene- 
rainiečių tautinės tarybos užsie- t$, kurio vyrai būtų “prisiekę 
nių reikalų vedėjas Dr. Wytwys- kovoti su rusiškuoju komuniz- 
ky, kadaise nepriklausomos Uk- j mu”. Tarp kelių tokių įvairių 
rainos užsienių reik, ministeris ’ grupių agresingiausi esą pabė- 
iki 1920 metų sovietų puolimo geliai “rusai”, kurių centras 
reikalavo kad pasaulis respek-

rusai”, kurių centras 
' Miunchene, o vienetai kovoją

tuotų ir ukrainiečių ir kitų Rytų i Ukrainoje. Vokiečiai pabėgėliai 
Europos tautų kovą prieš tarp- 1 daugiau dirbą diplomatiniam
tautinį imperializmą. Po jo kal
bėjęs prof. Dobriansky, Ameriko
je gimęs ukrainietis, Vašingto-

fronte. Eventualiai ruošdamiesi 
perimti teritoriją anapus Oder- 
Neisses linijos jie jau dabar su*----------- ---------- ----- -------------- -------- --- ------

/ no universiteto profesorius, pa- organizavę politinį ir ūkinį apa- 
s kad 100.000.000 dolerių tu-'ratą. Tarp jų svarbų vaidmenį

ų būtūi sunaudoti politinių! (Nukelta į 3 psl.)

ko nesiryžo daryti darbiečių vy- ■ tyrimų viršininkas lordas Cher-

negavo jokios JAV paramos.
Toks sprendimas taip pat tu

rėtų labai atsiliepti į Kanados 
ūkinį gyvenimą, jį pagaliau iš
judinti iš mirties taško, nes su
darytų galimybes ginklų eks
porto j D. Britaniją.

Nobelio premijos
1951 m. Nobelio literatūros 

premija paskirta Švedų poetui, 
novelistui ir esejistui Par La
ger k vist, 60 m t.

Fizikos paskirta premija John 
' Cockcroff, 54 m., Britų “atomi- 
i nio miesto” Harwell’y direkto- 
i riui ir E. T. S. Walton, 48 m.. 
Dublino Trejybės Kolegijos pro- 

Paryžiuje jau posėdžiauja tri-; fesoriui: Cockcroff buvo karo 
jų didžiųjų užsienių r. ministerių i metu Kanados atominių tyrimų 
Vašingtone sutarta, o Š. Atlanto viršininkas. Premija jiems pa- 
Sąjungos Tarybos konferencijoj skirta už 1932 m. darbus, vado- 
Otavoje legalizuota komisija, ten vaujant atomo branduolio su

skaldymo bandymams, padėju
sioms dabartinių tyrimų pagrin
dus.

Chemijos premija paskirta 
dviems amerikiečiams. Kalifor
nijos Berkeley univ. prof. — Dr. 
GI. T. Seaborg ir Dr. E. M. Mc
Millan, taip pat nusipelniusiems 
atominių tyrimų srity, atradu- 
siems plutonijų, kuris įgalino 
lengviau ir pigiau pagaminti ato
mines bombas. McMillanas išra
do, kaip kosminius spindulius iš
šaukti laboratoriškai Seaborg 
yra atradėjas uranijaus 233, gau
namo iš thorijaus.

Trys išmintingieji” 
jau veikia

pat gavusi “trijų išmintingų vy
rų” pašaipos vardą, kurios už
davinys nustatyti, kiek kuris At
lanto Sąjungos kraštas gali pa
statyti kariuomenės, kiek išsiga
li pats ir kiek reikalingas pagal
bos. Tą komisiją sudaro JAV 
Harriman, Britų E. Plowden ir 
Prancūzų J. Monnet. Jie jau ren
ka visų valstybių planus bei da
vinius apie savo pajėgumą ir “iš
mintingai” svarsto, ką reikės pa
siūlyti lapkričio' 24 d. susirink
siančiai Atlanto Sąjungos Tary
bai Romoje. Iš jų visų “išmin- 

; tingiausias” beabejo yra Harri-;

į

kaip ir “Xmerikos Balsui”. Page- ATOMINĖS BOMBOS JAV NENAUDOS
liau vyriausybė ryžosi padaryti 
pakeitimų vadovybėje ir sudarė 
17 parlamento narių komisiją vi-'

JAV daugelis kongreso nariui 
_ __ ir šiaip politikų ne kartą yra pa- 

siems radio reikalams išspręsti. ; sisakę už tai, kad Korėjoje būtų 
' panaudotos atominės bombos. 

Otava. — Parlamente eile Qficjaiūs asmenys betgi to nie-
atstovų reikalauja geriau aprū- kad nesako ir kai pastarojoje
pinti Kanados karius Korėjoje.

Invalidų pensijos 
padidintos

Kanados parlamente paskelb
ta, kad nuo sausio 1 d. karo in
validams ir našlėms mokamos 
pensijos pakeliamos 33%%. Tuo 
būdu pensininkas su 3 vaikais, 
kuris gauna dabar $85.50, gaus 
$108.50. Veteranai, netekę 10%

spaudos konferencijoj prez. Tru- 
manas- buvo paklaustas ar jau 
priartėjęs atominių bombų pa
naudojimo metas, atsisakė tuo 

i reikalu ką nors pasakyti.
Ofięialūs pareigūnai įvairio

mis progomis yra pareiškę, kad 
atominių bombų Korėjos kare 
nereikią vartoti dėl to, kad tai 
dalinis karas, o jas reikią palai
kyti visuotiniam karui prieš Rū

darbingumo, gaus nebe $17.10, siją, kai visos priemonės bus iš- 
bet $21.70. Našlės, vietoje $75, Į bandytos. Dabar gi JAV esą pa
gaus po $100 per mėnesį, be to,' ’ 
po $40 už pirmą ir $30 bei $24 
už sekančius vaikus.

Kanados iždo išlaidos šiam rei
kalui padidės $27.916.885 ir sieks 
apie 126 mil. dol.

Lyginant su JAV Kanados ka
ro invalidų pensijos vistiek dar 
bus mažesnės. Ten 100% darbin
gumo netekęs karys gauna 1.800 
dol, o Kanadoje tegaus $1.500 
į metus. Užtai našlių pensijos čia 
bus didesnės negu JAV.

kankamai pranašios karui laimė
ti ir be kraštutinių priemonių. 
Taktiniams uždaviniams skirto*- 
sios mažosios bombos kautynių 
laukuose nevartotinos esą dėl to, 
kad jų.dar nedaug turima ir rei
kią jas pataupyti, sudaryti pa
kankamas jų atsargas. Pagaliau 
reikią skaitytis su faktu, kad 
daugely kraštų nuotaikos esą 
prieš atomines bombas, o Azijos

t

Jugoslavija kaltina-Sovietų 
satelitus

JTO plenume Jugoslavijos už
sienių r. ministeris Kardelij pa
reiškė, kad Sovietų satelitai jau 
per 2 metus spaudžią Jugoslavi
ją, demonstruodami savo kariuo
menės telkinius jos pasieny. Ven
grija, Bulgarija ir Rumunija 

i prieš 2 metus Jugoslavijos pasie- 
i ny laikiusios 14 divizijų, o dabar 
i laiką 25 divizijas, t.y. beveik pu
sę visų savo pajėgų, kurių turį 
53 divizijas.

Jis prašąs JT palengvinti pa
dėtį, anoms valstybėms pasiūlant 
grįžti prie JT chartos apspren
džiamų normalaus tautų santy
kiavimo formų — atnaujinti dip- 

j lomatinius santykius, sudaryti 
pasienio neiaiškiems klausimams 
sutvarkyti specialią sutartį ir ko
misiją nesusipratimams tyrinėti, 
o taip pat imtis kitokių priemo- ' 
nių normaliems kaimyniškiems 
santykiams nustatyti*

Gudijos atstovas visa tai ne
trukus pavadino begėdiškomis

tautos/jas panaudojus, esą, visos fabrikacijomis, o patį Kardelij 
būtų nuteiktos prieš JAV. komunizmo atsimetėliu.komunizmo atsimetėliu.
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Iš plataus pasaulio

Karas yra žmonijos katastrofa. Bet jis žmonijos gyvenime yra 
lyg būtinybė. Nori jo žmonės ar ne — jis karts nuo karto iškyla. 
Karai vyksta tarp valstybių, tautų ir net tautose ir giminėse. Karas 
tautų santykiuose yra neišvengiamas. Tai rodo žmonijos istorija, 
tai rodo ir šių dienų pavyzdžiai. Kariavo didelės ir mažos tautos. 
Kariauja jos dabar, kariaus ir ateityje.

Beveik negalima patikėti, kad pasikeistų tautų bendravimo 
dęsniąį,kad..pasikeistų žmonių prigimtis. Gali būti šiokie ar tokie 
aš£rwnaii tautų bendravime sušvelninti, sumažinti, bet negali jie 
būti panaikinti visai. Gyvenimas gi rodo tų aštrumų, žiaurumų 
padidėjimą, žmonių sužvėrėjimą.

Mes lietuviai esame pasaulio tautų dalelė. Apvaizda leido mūsų 
prabočiams kurti savo sodybas Nemuno Šešupės, Dubysos, Ne
ri ntėse. Rami lietuvių tauta būtų amžius laimingai gyve- 
nusT'feavo protėvių apgyventoje žemėje. Deja, dėl kaimynų gob
šumo ir žiaurumo, lietuviams teko griebtis ginklo, kad apgintų 
savo sodybas, tėvų- kapus. Ši kova buvo sėkminga iki lietuviai 
nenukrypo nuo savo prosenių idealų į visokias apgaulingas uni
jas, kurių pasekmėje iš lietuvio tvirtos rankos buvo išmuštas gink
las ir tauta pateko vergijon.

Tvirtas naujai įgautas tikėjimas ir prosenių dvasia išlaikė lie
tuvių tautą gyvą iki 1918 m., kada vėl susidarė sąlygos pakilti iš 
miego, pasiliuosuoti iš vergijos. Tą atsibudimą, pasiliuosavimą teko 
iškovoti ginklu. Teko kovoti ginklu dėl savo laisvės-tai ramiai tau
tai, kuri savo maldose prašo Dievą apsaugoti ją nuo karo, bado ir 
maro. Ginklą teko pakelti ne tam, kad sukeltų karą, bet tam, kad 
iškovotų sau laisvę iš žiaurių kaimynų, kurie taip pat garbina tą 
patį Dievą, turbūt tik lūpomis, o rankose laiko baisų durklą savo 
kaimynui. Lietuvių tauta kovą laimėjo ir .stojo į kitų tautų tarpą. 
Tam milžiniškam laimėjimui atžymėti lietuviai ir švenčia lapkri
čio 23 dieną., t.y. dieną oficialaus pašaukimo lietuvių tautos prie 
ginklo. Ginklas ir dabar dar nepadėtas ir juo tenka dar atkakliau 
kautis, negu tai buvo 1918-20 metais. Tenka padėti dar dides
nes pastangas, kad vėl pavergtą tautą išvaduoti. Kova sunki, žiau
ri ir be jokios pagalbos iš šalies. Rodos, ir vilčių labai mažai beli
ko kovą laimėti.

“Laimėkite jaunos pakylančios šalys, už laisvę kariauti padės 
Visagalis*’. . ;

Maironio padrąsinti ir paskatinti, negalime nuleisti rankų, bet 
kovą turime tęsti iki ji bus laimėta.

Mūsų gi broliams, kurie šiandieną tą kovą veda su ginklu ran
koje,-turime prašyti Aukščiausiojo palaimos ir pagalbos ir taip 
pat padrąsinti juos taurioje kovoje: Nesibijokite, nors priešas ir 
saulę užstotu! . J. Vildūnas.

Stalinas serga
Berlyne pasklido gandas, kad 

Stalino sveikata per pastarąjį 
mėnesį labai pablogėj uši. Gandą 
paleidęs tūlas rusų kontrolinės 
komisijos atstovas. Sakoma, kad 
sunegalavusi vėl širdis, dėl jos 
Stalinas ir anksčiau buvo susir
gęs. Jam jau baigiasi 72 metai. 
Žiemoti jis išvykęs prie Juodųjų 
jūrų ir nedalyvavęs nei vad. spa
lio revoliucijos parade prie Le
nino mauzoliejaus. Spalio 18 d. 
net keturi gydytojai pranešę mi- 
nisterių tarybai, kad Staliną rei
kėsią operuoti.

Ar tie gandai turi pagrindo, 
sunku pasakyti. Kaikurie politi
kai taria, jog jie būsią paleisti 
tik tam, kad būtų lengviau rasti 
pretekstą atsisakyti vykti į pa
simatymą su Trumahu, Chur
chill ir Pleven, apie kurį pradėta 
kalbėti.

Žudo belaisvius
JAV 8 armija Korėjoj apkalti

no komunistus, kad jie esą nužu
dę 5.500 amerikiečių, 290 kitų są
jungininkų ir apie 11.000 pietų 
korėjiečių belaisvių. Tokio bar
barizmo pasitaiką tik komunistų 
pasaulyje. Civilių p. korėjiečiu 
esą nužudyta apie 250.000.

Rūpinasi emigracija
Belgijos vyriausybė pakvietė 

JAV ir kitas suinteresuotas vy
riausybes lapkričio 26 d. į Briu
selį prisiųsti savo atstovas Eu-. 
ropos perpildytų kraštų proble
mai apsvarstyti. Norima siūlyti, 
kad emigrantų išvežimas iš Eu
ropos nesibaigtų su IRO veiklos 
pabaiga, bet kad būtų sudarytas i 

V specialus fondas 30-40 milijonų 
dolerių ir kad tas darbas būtų tę- • 
siamas. Prieš tai dar atskirai tuo' 
reikalu žada pasitarti labiausiai 
emigracija suinteresuotos valsty- į 
bės: Italija, Austrija ir Vak. Vo-' 
kietija.

Prancūzija ir kaikurios kitos 
valstybės stato sąlygą, kad nau
josios įstaigos vedėju būtų pa
skirtas dabartinis IRO generali
nis direktorius J. Donald Kings
ley, kuris tame darbe jau turi pa
tyrimo.

— Edmontonas. — Edmonto- 
no miesto meru išrinktas ukrai 
nietis V. Gavriliak.

“Prisipažinimo vaistai”
Iš Vengrijos nesenai pabėgęs 

farmacininkas, IRC atvežtas į 
Kanadą, pareiškė, kad bolševiki
niuose teismuose kaltinamųjų 
valiai palaužti, žmogui susmuk- 
dyti ir pageidaujamam pareiški
mui išgauti esąs vartojamas ac- 
tedron preparatas. Mažose dozo- 
se jis esąs nepavojingas, bet di
desnėmis dozomis vartojant iš
šaukiąs haliucinacijas ir parali- 
žuojąs atmintį.

Be jo dar esąs vartojamas ki
tas preparatas Scopolamin.

Kai kalinys esąs paruošiamas 
šiais cheminiais preparatais, jis 
būnąs pribaigiamas gniuždinti 
kitomis priemonėmis: visiškai 
tuščiame kambary akinančia 
šviesa, nuovargiu, šalčiu ir tt.

“Viskas melas — kas jums 
sakoma”

Traukiniu iš Čekoslovakijos at
bėgęs mašinistas, kuris dabar 
kartu su negrįžusiais gyvena V. 
Vokietijoje amerikiečių zonoje, 
aktyviai dalyvavo balonėlių su 
proklomacijomis pasiuntime į 
Čekoslovakiją.

Proklomacijoj jie rašo: “Bran
gūs tautiečiai, netikėkite pasa
kojimams, kad mus atviliojo 
amerikiečių agentai. Tai melas, 
kurį jums pasakoja komunistai. 
Mes patys nusprendėme bėgti, 
nes gyvenimas tėvynėje tapo ne
bepakenčiamas. Išgalvodami fan- 
tastiškiąusius pasakojimus apie 
užsienių agentus komunistai 
bando rtuslėpti teisybę”.

— Vašingtonas. — JAV vy
riausybė perspėjo, kad, jei kiltų 
karas su Sovietų Rusija, jos pir
masis puolimas būtų nukreiptas 

: į pramonės įmones — per sabota
žą bei sprogdinimus.

— Buenos Aires. — Tik ką 
j perrinktas prezidentu, Peronas 
! tuojaus atleido visą eilę aukštų 
karininkų ir paskyrė naujų.

— Londonas. — Britanija ka
syklų ir geležinkelių darbams 
verbuoja po 1000 italų darbi
ninkų.

— Toronto. — Du Toronto gy
dytojai paskelbė išradę elektrinį 
aparatą sustojusios širdies plaki
mui atgaivinti nedarant operaci
jos — pjūvio širdžiai pasiekti.

Kanados atsipalaidavimo nuo 
i Anglijos procesas vyksta neabe
jotinai ir nuolat ryškėja. Kanada 
pradeda jaustis atskira valstybe 
ir, nors ir rišama kultūrinio bei 
praeities sen'imento, laipsniškai 
eina atsipalaidavimo, savojo su
vereniteto iškėlitno keliu. Kaip 
žinia, yra ruošiama nauja Kana
dos konstitucija, tutinti pakeisti 
1867 m. Britų Šiaurės Amerikos 
Aktą. Jei dėl jos dar nesusitaria
ma, tai ne dėl santykių su metro
polija, bet dėl pačios Kanados fe
deralinės ir provincijų valdžių 
santykių.

Ir nepakeitus konstitucijos, pa
lengva jau einama Kanados sa
varankumo užakcentavimo ke
liu. Prieš 5 metus vietoje Britų 
pilietybės, įvesta Kanados pilie
tybė. .’ federalinės valdžios galvą 
jau imama žiūrėti kaip į Kanados 
valstybės galvą. Apie generalgu
bernatoriaus institucijos panai
kinimą dar nekalbama, bet da
bartinis general gubernatorius 
Alexanderis, atrodo, tikrai bus 
jau pasl.utinis britas tame poste. 
Sekančiais metais pasibaigus 
antrą kartą pratęstai jo kadenci
jai, naujasis gen. gub. greičiau
siai bus paskirtas iš pačių kana
diečių. A iglų karaliaus himnas, 
įstatymo įterptas net į kasdieniš
kus reiškinius, pav., į kino sean
sus, prakt skai išstumiamas ka- 
nadišku himnu virstančios “O 
Canada” gi jsmės. Oficialių įstai
gų (pav. pašto) pavadinimuose 
žodis “karališkasis” daug kur jau 
išleidžiamas Dar nesenai Otavos 
parlamente konservatoriai kėlė 
triukšmą, ka i valdžios įstaigų te
lefono centri sėse telefonistės lio
vėsi atsakinėję “Dominijos tele
fonas”, o pri dėjo vartoti naują 
formulę: “Kanados vyriausybės 
telefonas”. Kc nservatoriai puolė, 
kam nutrauki .mi ryšiai su isto
rija, bet nieke nesakė, kad sten
giamasi atšipai niduoti nuo Ang
lijos. '

Reikia dar pi minti, kad kara
laitės ir jos vyre vizito Kanadoje 
tikslas yra aišk ts sustiprinti 
Kanados ryšius ; u karūna. Nėra 
abejonės, kad kai ališkosios poros 
vizito metu ruošiamosios iškil
mės yra tikrai nu iširdžios ir ati-

... i- /xx o; Ji.

Protestantai ii katalikai
Toronto presbitei ijonų bažny

čios susirinkime pri mta rezoliu
cija protestucjanti prieš betko- 
kius siūlymus Kana lai paskirti 
atstovą į V-atikina Ji bus šią sa
vaitę pateikta vad CC C — Cana
dian Council of Churches. River
dale Presbiterijonų km. Gordon 
Mac Pherson tarp kit co pareiš
kė: “Su Romanizmu it komuniz
mu turi būti kovojama \ ienodai”.

Šia proga primintins kad pa
gal 1941 m. surašymo davinius 
Kanadoje buvo 4.986.51.2 katali
kai, iš kurių 2.894.621 gyveno 
Quebeco provincijoje, c presbi
terijonų tebuvo 829.147. J. antykis 
dabar vargu ar yra pasil eitęs, o 
atrodo, kad presbiterijonai kal
bėtų triuškinančios daugumos 
vardu.

— Otava. — Kanados vyriau
sybė nusprendė pradėti tyrimus, 
kaip galima būtų eksploatuoti 
milžiniškus anglies slūogsnius 
Rocky Mountains. Vien Fernic, 
B.C. jų esą apie 4 bilijonus to- 
nų^Speciali 9 mokslininkų grupė 
jau pradėjo tyrinėjimus. Pradė
jus tos anglies naudojimą, ja ga
lėtų būti aprūpinta vakarinė 
Kanada ir JAV artimos sritys.

— Otava, — Opozicijos vadas 
Drew parlamente pasisakė, kad 
vyriausybė turi padaryti žygių 
nutraukti antireliginių dalykų 
transliavimą per CBC sekmadie
niais. Prieš tai jau protestavę vi
sos bažnyčios.

— Otava. — Korėjos kare da
lyvaujančiame laive Cayuga bu
vęs medicinos karininkas Cyr 
įtartas veikęs svetima pavarde, 
nes tikrasis Dr. J. Cyr tebeprak
tikuoja viename Grand Foils, N. 
B. Tariamasis Cyr, savanoriu sto
jęs kovo mėn., grąžinamas į Ka
nadą ir greičiausiai bus teisia
mas.

— St John. — Newfoundland 
vyriausybė pasikvietė vieną JA 
V-bių firmą savo krašte ieškoti 
naftos, kuri buvo pirmą kartą 
atrasta dar 1812 m.

— Otava. — Premjeras St 
Laurent pranešė, kad Churchill 
priėmęs kvietimą po vizito Va
šingtone aplankyti 2-3 d. Otavą. 

tinka kanadiečio žmogaus senti
mentus karališkajai šeimai, ta
čiau gyvenime visa tai jau stel
bia savarantarino jausrisfe, gyvas 
net angliškos kilmės kanadiečių 
tarpe. Karalaitė sutinkama nuo
širdžiai ir iškilmingai, tąčiau tuo 
pat metu atsisakoma paremti į fi
nansinius sunkumus patekusį ka
ralių. Ir paties vizito paruošimas 
įsidėmėtinas. Juk pirmoji mintis 
karūnos ryšius su Kanada pade
monstruoti buvo iškelta dar 1950 
m., kai buvo pasiūlyta pačiam 
karaliui čia atsilankyti po di
džiojo potvynio Winnipege. Ta
da, betgi Kanados valdžia viešai 
dėl to net nepasisakė. •

Atsipalaidavimo kelyje, be- 
abejo, stropiausi yra Quebec 
prancūzai. O visam reikalui bū
dingas buvo pasisakymas pran
cūziškojo ”Le Devoire” ir atsa
kymas jam “The Peteborough 
Examiner” vedamojo, kurį mes 
čia ištisai perspausdiname. Red.

— o —
“Princesė Elizabeth ir Edin

burgo kunigaikštis nuoširdžiai 
sutikti ir pasveikinti visose Ka
nados vietose ir visos kanadiš- 
kosios visuomenės vardu. Kara
liškosios poros vizitas buvo pra
dėtas nuo Quebeco ir pačiomis 
pirmosiomis dienomis karališko
ji pora jau spėjo pajusti karštą 
nuoširdumą kaip iš angliškai, 
taip ir iš prancūziškai kalbančių
jų kanadiečių pusės. Prancūziš
kai kalbą kanadiečiai, o taip’ pat 
ir jų spauda šiltai sveikino Di
džiuosius Svečius.

Deja, viename laikraštyje kyš
telėjo ir disonansiška gaida. 
Prancūzų kalba leidžiamas Ka
nadoje laikraštis “Le Devoir”, 
ryšium su Karališkosios Poros 
vizitu, išspausdino tokius komen
tarus, kurie, mums atrodo, sudo
mintų visus kanadiečius.

— Karaliaus ir Karalienės vi
zitas Kanadoje 1939 m. — per
spėja “Le Devoir” — buvo dalis 
iš anksto numatyto plano, kaip 
įtraukti Kanadą į karą, kurį Di
džioji Britanija jau matė prieš 
akis. Atrodo, teigia laikraštis, jog 
ir šis vizitas yra panašios'rūšies.

Rašydamas apie Princesę, “Le 
Devoir” šitaipJšvedžioja: 
i “Mes ^eūnname Kanaddje 
svetimos valstybės suvereno 
dukterį. Mes teikiame jai nuo
širdžią pagarbą, nes politiniai ry
šiai, nors ne visuomet laimingi, 
ilgą laiką siejo mus su Didžiąja 
Britanija ir kultūriniai ryšiai vi
suomet buvo tarp Šekspyro kraš
to bei pusės Kanados visuome
nės.

“Mes Princesę karštai sveiki
name, gerbiame ją, tačiau mes ži
nome ir jos šeimos nelaimes. Tai
pogi žinome kieno pečius ruošiasi 
ateityje užgulti išdraskytos im
perijos sunkioji našta.

Savaime aišku, šitie nuoširdūs 
priėmimai turėtų neleisti mums 
užmiršti vieno dalyko: ištikrųjų 
viena karta mes turėtume mesti 
fikcijas ir suprasti, jog priimame 
dukterį ir žentą užsienietiškojo 
suvereno -— karaliaus“.

Tai yra įdomūs laikraščio išve
džiojimai, ypač žinant, kad čia 
kalbama mažumos vardu. Tai 
mažos dalies prancūziškai kal

Pone Redaktoriau,
“Tėviškės Žiburių” š.m. 45 Nr. 

straipsnyje “Pastabos p. Algirdui 
Pulkiui” yra įsibrovusi lietuviš
kąją visuomenę klaidinanti ne
tiesa. Kadangi ta netiesa liečia ne 
tik mane, bet Toronto Lietuvių 
Namų Fondo valdybą ir SLA or
ganizaciją, kurią aš TLNF Val
dyboje atstovauju, prašau p. Re
daktorių mano pataisymą arti
miausiame “Tėviškės Žiburių” 
Nr. paskelbti.

Paminėtame straipsnyje pa
skutinėje pastraipoje parašyta:

“Mielas Pulki, Tamsta galėjai 
paskambinti TLNF valdybos pir
mininkui Jurgiui Strazdui (jis 
atstovauja kairiųjų blokui) (ma
no pabr.) ir būtum gavęs tikslių 
žinių apie TLNFondą”.

Yra visiškai netiesa, kad TLN 
Fondo valdyboje aš atstovauju 
“kairiųjų bloką”. TLNFValdybą 
sudaro ne kokie tai “blokai”, o 
devynių išrinktų LOK seimely
je organizacijų atstovai.^ Aš ats
tovauju TLNFValdyboje Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje, 
sutrumpintai vad. SLA. SLA yra 
viena seniausių ir didžiausių lie
tuvių pašalpinių organizacijų 
Amerikos kontinente. Ji yra ne- 
srovinė, o jos narių tarpe yra vi- ... 
šokių srovių lietuvių. I padedanti organizmui pasiga-

Ta pačia proga turiu pareikšti, ‘ minti proteiną.

bančių kanadiečių balsas. Jie, 
diena iš dienos, nekantriai lau
kia kada Britai nustos paskuti
nės jtakos Kanadoje, tačiau jie 
šito gal nesulauks. Tai turėtų 
būti Otavos vyriausybės dėmesio 
vertas reiškinys. Reikėtų juk 
duoti šitokiam elementui rami
nančių vaistų. Galiausiai, mes 
prileidžiame, jog ir atsisakymas 
kaikuriose vietose ant pašto su
sisiekimo priemonių ir įstaigų 
užrašų: “His-Majesty’s Mail” — 
buvo panašios rūšies žmonių su
režisuotas.

Tie žmonės, už kuriuos ”Le De
voir” kalba, siekia tokios Kana
dos, kuri nepripažintų Karaliaus 
suverenu. Tai kokios gi rūšies 
Kanada tuomet būtų?

Mes neprileidžiame, jog tuo
met galėtų išsilaikyti jungtinė 
Kanada. Jeigu Kanada pasirink
tų respublikonizmą — ji turėtų 
skilti į dvi ar į daugiau sekci
jų. British Columbia, supama 
kalnų barjero, be abejonės, pasi
rinktų kelią liktis viena. Pajū
rio- sritys — taip pat gal pada
rytų panašiai. Ontario provinci
ja — būtų viena respublika, o 
trys prerijų provincijos — kita. 
Quebecas, galimas daiktas, pro- 
klamuotųsi kaip Laurentianiška 
respublika su stipria bažnyčios 
ir valstybės administracija. O 
Newfoundlandas — greičiausia 
grįžtų į kolonialinį statusą. Tuo
met būtų tik išsidraikiusi Kana
da, o vienalytės jos — tikrai ne
būtu”...

Vertė Pr. Alšėnas.

VARGŠĖ MILIJONIERĖ
Nekartą lietuviškoje spaudoje 

buvo priminta, kad turtingiausia 
pasaulio moteris Barbara Hut
ton. Wolworth turtų paveldėtoja 
skiriasi su savo ketvirtuoju vyru 
Trubeckiu, kuris tituluojasi Lie
tuvos kunigaikščiu.

Kad milijonierei kandidatų 
vedyboms netrūksta, nenuosta
bu. O Barbara Hutton, be to, yra 
graži blondinė, ir šiandien dar 
primenanti ne 4 kartus išsiskyru
sią moterį, bet jaunutę gražutę 
blopcįinę mergaitę. Ji taip pat 
gražiai išauklėta, inteligentiška, 
tik be moralinių pagrindų, beso
tė “laimės” gaudytoja, jos niekur 
nerandanti.

Jaunutė milijonierė kadaise 
užsigeidė įsigyti tai, ko dar jai 
trūko —# titulą. Ji atvyko Eu
ropon, svajodama rasti “karalai- 
tį” su titulais, įsigyti herbą. Kan- , Europoje, bet persikėlėj Holly- 
didatų atsirado daugybė. Paga- J“ 1 ”“J~
liau ji išsirinko rusų emigrantų 
tarpe besitrinantį gruziną “kuni
gaikštį” Molivani. Aristokratą 
krašto, kur kadaise gyveno vien 
piemenys ir kunigaikščiai. Bet 
po keleto mėnesių jaunoji “kuni
gaikštienė” pasijuto apsivylusi— 
pamatė užtikusi ne “mėlyną 
kraują”, bet paprastą pasogos 
medžiotoją, žmogų be kultūros 
ir be širdies. Ji užvedė skyrybų 
bylą, bet buvo išvaduota be tei
sėjo — kunigaikštis užsimušė 
auto katastrofoje.

Nespėjusi išsiskirti, jauna naš
lė “kunigaikštienė” netrukus

kad aš niekad ir niekur nesu ats
tovavęs jokią srovinę organiza
ciją. Mano visuomeninė veikla 
tėra pasireiškusi tik per nesrovi
nes organizacijas: Nepriklauso
moje Lietuvoje — kooperacijoje 
(Pienocentre, Sodyboje, koope
ratininkų draugijoje), Kanado
je — SLA, Verslininkų s. ir TLN 
Fondo Valdyboje.

Aš neįtariu, kad minėta netiesa 
yra paskelbta norint kam nors 
sąmoningai pakenkti: TLNFVal- 
dyboje visi jos nariai darniai su
taria ir į jokius blokus nesiskirs- 
to. Visų mūsų didžiausias noras, 
kad TLNF Valdybos pradėtą dar
bą paremtų visa lietuviškoji vi
suomenė be pažiūrų skirtumo ir 
Lietuvių Namai Toronte būtų 
tikrai gražus pavyzdys lietuviško 
vieningumo. J. Strazdas.

Red. pastaba: Iš p. Strazdo laiš
ko neišryškėja, kad minėtoji pa
staba “T2” Nr. 45 buvo ne redak
cijos, bet pašalinio korespon- 
to.

Toronto gydytojas prof. Dr. E.

biais nustatė, kad vėžiu sergant 
kraujyje padidėja Glutamic acid,

• Visiems reikalams, susiju-, nybos sąmatą, įgalinančią visa 
siems su Jungt Tautų sesija Pa
ryžiuje, vadovauti Vykdomoji 
Taryba paprašė Lietuvos atstovą 
Paryžiuje Dr. St. Bačkį, jam pa
vesta sutelkti visas diplomatines 
pėgas, kurios tik bus reikalingos 
šiai akcijai. Jau daba*? į šį darbą 
aktyviai įsijungė prof. J. Baltru
šaitis, ' pulk. Lanskoronskis, E. 
Turauskas. Numatyta, kad šiam 
metui pagal reikalą bus patelkta 
ir daugiau jėgų.

Savo ruožtu Amerikoj paruo
šiamuosius darbus atliko Lietu
vių Pat. Grupė prie LE, bendra
darbiaudama su Lietuvos minis- 
teriu Vašingtone. Min. P. Žadei- 
kis drauge su Latvių ir Estų di
plomatais, taip pat Čekoslovakų, 
lenkų, rumunų ir vengrų tauti
nių komitetų atstovais Ameriko
je įteikė Jungtinėms Tautoms 
bendrą memorandumą dėl ge
nocido.

• URT valdytojas prof. J. 
Brazaitis lankėsi Vokiečių užsie
nio reikalų ministerijoje Bono
je, tarptaut. komitete krikščio
niškajai kultūrai ginti, ispanų 
ambasadoj ir nunciatūroje Go- 
desberge. Turėjo taip pat pasi
kalbėjimą su garsiuoju amerikie
čių žurnalistu Schweitzeriu.

• Vydomoji Taryba yra pa
prašiusi Lietuvos atstovą Pary
žiuje Dr. St. Bačkį ir prof. J. 
Baltrušaitį dalyvauti Europos 
Tarybos suvažiavime, o kun. Kri
vicką sekti suvažiavimo eigą 
kaip korespondentą.

• Vykdomoji Taryba patvirti
no Revendikuotinų Sričių Tar-

ištekėjo už tikro Danų aristokra
to grafo v. Haugwitz-Reventlaw. 
Po metų gimė sūnus ir jaunieji 
grafai jautėsi laimingi. Bet vis
ką sugadino pinigai. Jaunoji gra
fienė nenorėjo ramaus konserva- 
tyviško gyvenimo, bet į savo ra
miąją pilį ėmė kviestis senuo
sius bičiulius, su kuriais buvo su
sipažinusi nutrūktgalvio pirmojo 
vyro laikais. Tai buvo įvairiausi 
bohemiški menininkai, susmu
kę aristokratai ir visokie sveti- 

saulio perėjūnai. Jos vyras tokio 
gyvenimo nepakėlė ir vieną gra
žią dieną, pasiėmęs sūnelį, išvy
ko. Tik po ilgo bylinėjimosi ji 
gavo teisę keletą mėnesių sūnelį 
palaikyti pas save.

Apsivylusi Europa, Barbara 
jau nebeieškojo mėlynojo kraujo 

woodą, kur, žinoma, rado gausų 
būrį linksmų žmonių, išalkusių 
pinigo ir lengvo gyvenimo. Čia 
ji.ištekėjo už žinomo filmų artis
to, jaunų mergaičių dievinamo
jo, Garry Grant. Bet ir šios vedy
bos neilgai tetruko. 1945 m. ji iš
siskyrė, nes, esą, nepakelianti gy
venimo su buvusiu cirko klounu.

“Nelaimingoji milijonierė” pa
galiau — po 10 metų blaškymosi 
— tarėsi sutikusi savo laimę — 
rusų emigrantą kunigaikštį Tru- 
beckį, gražų vyrą, bet tuščiom 
kišenėm, tuščia širdim ir galva, 
jau pasižymėjusį moterų vilioto
ją, apgaudinėtoją ir jojiką lenk
tynėse.

Pernai ji nusprendė mesti ir ši
tą. Ji vėl grįžo į Hollywoodą, o 
pastaruoju metu ją ten atsivi
jo ir Trubeckis, norįs santykius 
pataisyti arba nors išplėšti ne
mažą sumą pinigų.

"Vargšė milijonierė”, sako, pa
galiau priėjusi teisingo sprendi
mo: “Man rodos, aš žinau savo 
nelaimių priežastį. Aš gimiau lai
kotarpy, kada pinigus gauti be 
darbo yra nemoralu”.

Visdėlto, ta moteris galvoja. 
Bet ar padarys ji išvadas iš tei
singo sprendimo?

j

r

: plotme tvarkyti Mažosios Lietu
vos reikalus.

< Lietuvių pasų reikalas Vo
kietijoje veiksnių atsidėjus stu
dijuojamas. Šiuo metu dar tebe
renkama reikalinga medžiaga, 
ir veikiai tuo reikalu numatoma 
duoti reikalingų patarimų. Bet 
ir dabar vokiečių pasus išduo
dančių įstaigų nedaromą jokių 
sunkumų gyventojams su lietu
viškais užsienio pasais, nebent 
jiems susidaro'kaikurių nepato
gumų keliaujant užsieny per kai 
kurias teritorijas. Taip pat kai
kuriose vietovėse, pvz., Miun
chene, vietoj laikinųjų asmens 
pažymėjimų (Kennkarte) į nau
juosius užsieniečių asmens do
kumentus (Fremdenpass) neda
roma sunkumų įrašyti Lietuvos 
pilietybę. Ludwigsburge visiems 
keliaujantiems į Kanadą, kad ir 
neišvykusiems, vietoj turėtų do
kumentų buvo išduodamas vo
kiečių įstaigų vad. “Reise aus- 
weiss”, kurio-1 psl. pažymėta, 
kad tokio paso turėtojas pagal 
1946 m. spalio 15 d. sutartį yra 
globojamas Tarpt. Pabėgėlių Or
ganizacijos.

• VLIKas minimalinėmis su
momis paremia Liet. Bibliografi
nės Tarnybos knygų lentynos lei
dimą (vedėjas A. Ružancovas), 
Tremtinių Archyvą Čikagoje 
(vedėjas V. Liulevičius) ir Liet. 
Bibliografinį Institutą Berne 
(vedėjas Dr. A. Gerutis).

—‘ Dėstytojai į LE universite
tą Strasburge iš lietuvių pasiū
lyti prof. J. Baltrušaitis, prof. Z. 
Ivinskis, doc. J. Grinius ir doc. 
M. Brakas. Stipendijos studijuo
jantiems duodamos po 800 dol. į 
metus, gyvenantiems bendrabu
ty bus dalis atskaitoma. Mokslas 
oficialiai pradėtas lapkričio 2 d. 
Paskaitos, be vietos un-to, bus 
taip pat C. ir R. Europos semi
nare, be to, bus dar vizituojan
čių profesorių paskaitų. Apie 
tautinę kultūrą ir aktualiuosius 
dalykus dėstys profesoriai gim
tąja kalba. JAV lietuviams teku- 
sioms 5 stipendijoms kandidatus 
parinko centr. studentų atstovy
bė. Prie sovietinių įstatymų stu
dijavimo į Vašingtono kongreso 
biblioteką tikimasi netrukus pa-

— Mažosios Lietuvos Tarybos 
spaudos komisija buvo susirin
kusi posėdžio ir svarstė klausi
mą, kaip patobulinti Maž. Lie
tuvos spaudą, ir suintensyvinti 
jos organizaciją, ypač juridiškai 
legalizuoti jos leidybinį darbą. 
Taip pat ruošiamas “Liet. Kelei
vio” kalendorius. Numatomas 
greitai sušaukti Maž. Lietuvos, 
Tarybos prezidiumo posėdis.

— Romos Šv. Kazimiero Lie-, 
tuvių Kolegijos patalpose buvo 
suruošta mineralogijos paroda, 
kurioje buvo išstatyti keli šim
tai ypatingai įdomių mineralų 
egzempliorių. Parodą suruošė, 
kun. Vine. Mincevičius, kuris yra, 
surinkęs šią įdomią mokslinę me
džiagą pargabenimui į Lietuvą.

Kun. Mincevičius šiam reika
lui skiria savo atostogas ir vasa
ros metu tyrinėja Italijos kalnus. 
Tai gal vienintelis lietuvis, kuris 
4 kartus užkopęs į Monblano vir
šūnę ir perlipęs visas aukščiau
sias Alpių viršūnes, iškeldamas 
jose Lietuvos vėliavėlę su įrašu: 
“Alpiniste, palik čia laisvai ple
vėsuoti pavergtos Lietuvos vėlia
vą”. Tai buvo pastebėta ir su sim
patijomis paminėta Šiaurinės 
Italijos spaudoje, Italijos Tour
ing Club žurnale.

Kun. Mincevičius yra įrengęs 
Cuorgne, Italijoje, miesto arche-' 
ologijos muziejų ir davęs daug 
medžiagos Catanijos ir Foglizzo 
miestų muziejams. Šiemet į jį 
kreipėsi Italijos “Consiglio Na- 
zionale delle Ricerche”, prašy
damas ištyrinėti vieną Alpių zo
ną, ar ten nėra urano.



TŽVISKČS ŽIBURIAI 3PUSL.

Lietuvos krikštas
LIETUVOS KRIKŠTO 700 METŲ JUBILIEJUI PAMINĖTI PASKAITA

Jauniausi Europos krikščionys kruvinais karais, sukilimais pa- į čekas, Prahos vyskupas Adalber-
vergtųjų, žiauriais malšinimais.Kai šiandien kalbama apie 

kultūringąjį pasaulį ir kultūroje jų beviltiškomis kovomis. O vi- 
atsilikusius kraštus, kalbama soje toje gobšumo ir politinių 
iapie krikščioniškąjį pasaulį ir j aistrų maišatyje, vienur daugiau, 
apie kraštus, kurių krikščioniš
koji šviesa dar nepalietė arba 
mažai tepalietė.

atsilikusius kraštus, kalbama soje toje gobšumo ir politinių

kitur mažiau, veikė misijonieriai 
ir pastoviai įsikūrę vienuolynai, 
kurių misijinis darbas tose sąly
gose betgi galutinų vaisių tegalė
jo duoti tik politinėms kovoms 
aprimus, t.y. anoms tautoms pra
laimėjus ir nusilenkus.

Germaniškoji ekspansija ne- 
taip skaudžiai palietė tik čekus ir 
lenkus bei pietų slavus, kurie 
pajėgė išlaikyti savas valstybes 

į ir IX-X amž. apsikrikštijo. 1000 
metais buvo įkurta Lenkijos baž
nytinė provincija — Gniezno ar
kivyskupija. Jos sienos siekė va
karinius lietuvių giminaičius 
prūsus, gyvenusius Baltijos jū
rų pakrantėse į rytus nuo Vyslos.

Maždaug tuo pačiu metu krikš
čionybė atėjo prie Lietuvos ir iš 
kito šono — iš rytų.

IX a. iš Skandinavijos atėję vi
kingai, čia vadinami variagais, 
sukūrė rytinių slavų valstybes, 
kurios kiek vėliau buvo apjung
tos Kijevo kunigaikščių valdžio
je ir vadinamos Rus. Ji apėmė 
mūsų laikų Ukrainos, Gudijos ir 
Rusijos žemes. 989 m. Kijevo ku
nigaikštis Vladimiras Šventasis 
priėmė krikštą iš Bizantijos — 
Konstantinopolio. Tad Lietuvos 
rytiniai kaimynai buvo rytų ap
eigų arba vad. Graikų Bažnyčios 
išpažinėjai. Vadinasi XI amž. 
Lietuva jau turėjo kaimynų 
krikščionių, tačiau skirtingų — 
rytų ir vakarų — apeigų.

Deja, ir viena ir antra kaimy
ninės valstybės netrukus suskilo, 
jose prasidėjo vidaus kovoą, tad 
nei viena, nei antra negalėjo pa
sidaryti baze krikščioniškosioms 
misijoms Lietuvoje bei už jos į 
šiaurę gyvenusių latvių ir estų 
tautose.

Lietuvai su krikščionybe teko 
susidurti per vokiečius, kurie 
kardu, bet ne misijomis, prijun
gė prie krikščioniškosios Europos 
vakarinius slavus (tarp Elbės ir 
Oderio), o po to su tokiais pačiais 
metodais atėjo krikščioninti Pa- 

laikotarpiais tifc-nutrūkdavo-kui- balti jo. Iš-esmės tar-buvo ne 
krikščionybės plėtimas, bet poli
tinė ekspansija. Norėta pirma 
kraštus nukariauti, o tik po to 
krikštyti. Nukariavimo karų me
tu net misijonieriai nebuvo įlei
džiami. Dėl to tai Lietuvos krikš
tas taip ilgai nusitęsė. Ji gynėsi, 
kariavo net tada, kai krikščiony
bę priimti buvo jau apsisprendu
si. Reikėjo ginti savo nepriklau
somybę.

Lietuva prieš krikštą
Visi aisčiai turėjo vienodą pa

goniškąją religiją, kurios esmė
je buvo gamtos jėgų dievinimas. 
Jie buvo labai švelnios dvasios, 
labai skirtingos nuo kaimyninių 
Odino ar Wotano garbintojų. 
Amžininkai, pav. Bremeno- ka
nauninkas Adomas, sako, kad, ir 
nepažindami Kristaus mokslo, 
jie buvo krikščioniškos dvasios.

Misijonieriai, krikščionybės 
skelbėjai pirmiausia pasiekė prū-

Krikščioniškosios kultūros dai
gynas, iš kifrio ji paplito po visą 
pasaulį buvo Europa. Tačiau ir 
Europos tautos ne vieną dieną vi
sos pasidarė krikščioniškos. Kol 
Kristaus tiesa apšvietė Europą, 
kol Europoje buvo įvykdytas 
Dieviškojo Mokytojo įsakymas 
“Eidami tat mokykite tautas, 
krikštydami juos vardan Tėvo 
ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios” 
(Mat. 28,19), praėjo daug amžių.

Ir ne visas tautas vienodu ke
liu krikščionybė pasiekė. Vienur 
tai įvykdyta apaštališkųjų misijų 
ir krikščioniškosios meilės keliu, 
kitur krikščionybė atėjo politi
nių aplinkybių bei nukariavimų 
keliu. '

Europoje krikščionybės Tiesa 
ir krikščioniškoji kultūra vėliau
siai pasiekė Lietuvą. Šiemet Lie
tuva švęstų nuo krikščionybės 
įvedimo 700 metų jubiliejų, kai 
kitos tautos, net jos kaimynės ir 
1000 metų jubiliejus jau senai at
šventė. Bet Lietuva ir šiandien jo 
nešvenčia, nes yra prislėgta be
dieviškojo komunizmo vergijoje. 
Savo tautos krikšto 700 metų ju
biliejų dabar tegali švęsti tik tie 
lietuviai, kurie yra laisvajame 
pasaulyje.

Savaimingos raidos kraštas
Europa pergyveno daug viso

kių sukrėtimų, jos politinis, tau
tinis ir kultūrinis vaizdas kelis 
kartus pasikeitė, tautos susimai
šė ir susiformavo visiškai nau
jos iš kelių tautų mišinio, tačiau 
lietuvių tauta nuo visų tų sukrė
timų išliko nuošaly, tik netiesio-* 
giniai tepaliesta. Tose pačiose 
vietose ji gyveno dar nuo prieš- 
kristinių laikų, o jos gyvenamo 
krašto padėtis buvo tokia, kad 
jo nepalietė nei iš Azijos atplūs- 
tančios nomadų tautos, nei ger- 
,manų tautų kilno j imąsis. Tais

tūriniai beij?rekybiniai ryšiai su 
Užsieniais, ji bent kiek susitrau
kė į mažesnį plotą ir gyveno sa
vą ramų gyvenimą, vystė savai- 
mą originalią kultūrą.

VIII—X amž. vakarų ir šiau
rės Europą sukrėtė vikingai, o 
po šimtmečio normanai. Lietuva 
vikingų tėvynei labai artimas 
kraštas, tačiau ji vikingų žygių 
mažai tebuvo paliesta. Jie IX 
amž. sukūrė rusų valstybes, o 
Lietuvoje tik pačiam pajūry te- 
įsikūrė, nes nebuvo lengvai pa
naudojamų kelių į krašto gilu
mą. X amž. jie buvo išvyti ir dau
giau negrįžo. Jų ryšiai su Lie
tuva nutrūko kaip tik tada, kai 
jie priėmė krikščionybę ir sukū
rė 3 Skandinavijos valstybes — 
Švedų, Norvegų ir Danų.

Krikščionybės kelias prie 
Lietuvos

Lietuvių tauta ilgus amžius gy- .
veno toli nuo krikščioniškųjų Į sus, bet pasisekimo neturėjo. Jie 
tautų, neturėdama su jomis arti
mų ryšių.

Kaip žinoma, Vakarų Europo
je krikščionybė pirmuosius dai
gus įleido dar Romos imperijos 
laikais. Didysis tautų kraustyma
sis krikščionybę buvo apgriovęs 
kontinente, o Anglijoje ją sunai
kino anglosaksai. Tačiau krikš
čioniškųjų salų išliko ir Bažny
čios organizacija palengva atsi
gavo. Dėka dievobaimingųjų Ai
rijos misijonierių apie 700 m. 
Anglija buvo vėl krikščioniška. 
Prancūzijoje ji atsigavo Mero- 
vingų laikais. Ir čia, po Šv. Boni
faco reformų (VIII a. vidurys) 
vėl plito atgal į tuos plotus, kur 
jau anksčiau buvo buvusi ir kur 
dar net buvo likę krikščioniškų 
salelių.

Tautų kraustymosi laikais, kai 
iš Skandinavijos į pietus slinkę 
gotai nustūmė visas Europos tau
tas iš šiaurės ir centro Europos, į 
tuščiuosius plotus iki pat Elbės, 
atėjo slavai, anksčiau gyvenę 
Pripetės, Dniestro ir rytinių Kar
patų regijone. Daugumai jų per 
pirmąjį susitikimą su krikščioni
mis pirmiausia teko pamatyti ne 
kryžių, bet kardą. Jų christija- 
nizacija vyko kartu su politine 
germaniškojo pasaulio ekspansi
ja bei su vadinama didžiąja vo
kiečių kolonizacija, privedusia 
prie visiško tų tautų išnykimo. 
Tai vyko nuo Karolio Didžiojo 
karų iki 12 amžiaus. Tai pavergi
mo ir tautų nakinimo žygiai su

tas-Wojtiech, žuvęs 997 m., ir vo
kietis vienuolis Bonifacius-Bru- 
n|, žuvęs 1009 m. Po jų apie misi- 
jonierius vakaruose negirdime 
nieko iki pat XIII amž. pradžios. 
Bet XII amž. vidury krikščionys 
įsikuria į šiaurę nuo Lietuvos — 
latvių gyvenamųjų žemių pajū
ry, apie Dauguvos žiotis.

Tai buvo vokiečiai Hanzos 
pirkliai, kurie čia įkūrė savas 
kolonijas, o netrukus sukūrė ir 
vokišką valstybę. Kiek vėliau va
karinių lietuvių giminaičių prū
sų žemėse prie Vyslos įsikūrė 
Vokiečių Riterių Ordinas. Ši ka
riška vokiečių riterių organiza
cija, įsikūrusi 1190 m. Jeruzalėje, 
turkų kartu su visais krikščioni
mis išstumta iš Palestinos, paga
liau apie 1226-1230 m. buvo per
kelta į Prūsus.

Per 50 metų nuolatinių karų, 
remiamas plūstančių talkininkų 
iš Vokietijos, vokiečių ordinas 
pavergė Prūsų kraštą ir priėjo 
prie lietuvių* gyvenamų žemių 
Nemuno pakrantėse. Dar nespė
jęs gerai įsitvirtinti Prūsuose, V. 
Ordinas dalį savo riterių 1237 m. 
pasiuntė į Latviją, pasidaryda
mas jąu minėtos vokiškosios 
valstybėlės gynėju ir ano krašto 
nukariautoju. Iš šios pusės Lietu
vą jis pasiekė žymiai greičiau 
negu iš Prūsijos. Ištikrųjų jau jo 
pirmtakai buvo to pasiekę.

Vokiečių Ordinui įsikūrus Prū
suose ir Latvijoje, Lietuva, kuri 
tuo metu jau buvo sukūrusi vie
ną pajėgią valstybę, susidūrė su 
krikščionimis, tačiau ne su Kris- 
atus mokslo- skelbėjais misi j o- 
nieriais, bet su nukariautojais ir 
nukariautų kraštų kolonizato
riais. Ordinas veikė lygiai tais 
pačiais metodais, kaip kad anks
čiau veikė šiaurės Vokietijos ku
nigaikščiai arba imperatorių 
markgrafai, pavergdami vakari
nius slavus. Kaip ten, taip ir čia 
kraštas buvo nukariaujamas, po 
to įvykdavo sukilimai ir vėl tek
davo iš naujo nukariauti. Štai Ot
to III laikais pavergtieji slavai 
sukilo ir sunaikino visas vokie
čių tvirtoves, atsilaikius vienam 
Meišsen. Sukilę Prūsai 1260-1274 
m. taip pat buvo sunaikinę visas 
Ordino pilis, išskyrus 6, buvusias 
pajūry, kurioms pagalba galėjo 
būti prisiunčiama jūromis. Bet, 
gavęs pagalbos iš Vokietijos, Or
dinas vėl atsigavo. Taip jam pa
sisekė nukariauti visus Prūsus ir 
Latvius, bet nepasisekė nuka
riauti Lietuvos, nors kovos už
truko net 150 metų.

(Bus daugiau)

A. Rūko “Bubulis ir Dundulis” paskutinę scena 
Pastatymas KLDTeatro Montrealy. Iš kairės į dešinę: Radasta — 
D. Dikinytė, Dobilas — A. Rusinas. Užpakaly: Būbulis — J. Aks
tinas, Tarulis — V. Kerbelis, Dundulis — A. Dikiriis. Prieky: Agutė 
— E. Gailevičiūtė, Šaltekšnis — V. Sabalys. Dešinėje: Rožė — B. 
Pįkinienė, Girdžius — K. Veselka. Šį sekmadienį; KLDTeatras su 
kj ‘ ’. šiuo veikalu atvyksta į Torontą.

buvo palaikyti politinių priešų 
atstovais ir nužudyti. Tai buvo

Viena suskaldyta, kita pavergta
W. Churchill atsiminimų tre

čioje penkto tomo dalyje kalba
ma apie Teherano konferenciją.

Konferencija prasidėjo Sovie
tų pasiuntinybės rūmuose, lap
kričio 28 d., — dvi dienos prieš 
69-tą Churchillio gimtadienį. 
Svarbiausias tikslas buvo nukal
ti grandinę, kuri pasmaugtų hit
lerinį imperializmą. Čia Stalinui 
pranešta, kad vakarų pasaulis 
jau pasiruošęs gegužės mėn. pra
dėti “Overlord^’ slaptažodžiu pa
vadintą vokiečių puolimą Nor
mandijoj. Churchill, Anglijos ka
raliaus vardu, įteikė Stalinui spe
cialiai padarytą kardą, kaip pa
garbą Stalingrado gynėjams. 
Kardą priimdamas, Stalinas ka
raliaus dovaną pabučiavo ir įtei
kė maršalui Vorošilovui, o tas jį 
iš rankų išmetė.

Churchillis, aišku, visų konfe-

TORONTO MIESTAS KANADOS GYVENIME
Beveik kiekvienas kraštas turi 

miestą, iš kurio mėgsta pasišai
pyti. Kanadoje toks yra Toron
to, iš kurio šaipomasi jau keletos 
kartų. Pasakojama, kad vienas 
tarnautojas, Winnipege nusikal
tęs, už bausmę buvo perkeltas į 
Toronto. Montrealio radijo prog
ramoje nesenai buvo pasiūlyta 
pirmai premijai vieną /savaitę 
paviešėti Toronte, o antrą j ai — 
dvi savaites.

Bet ištikrųjų Toronto per pas- 
kutinius 30 ar 40 metų turėjo 
daugiau įtakos krašto visuome
nei negu koks nors kitas miestas. 
Didumo atžvilgiu jis yra antras 
Kanadoje ir auga bematant; taip 
pat turtėja; yra Kanados kultū
ros centras pavejamas gal tik 
Montrealio.

Toronto neturi jokių ypatingų 
geografinių pirmenybių prieš ki
tus Kanados miestus. Tai yra pa
prastas didžiųjų ežerų uostas, ne_- 
turi geležinkelių mazgo, kaip 
Winnipeg arba Čikaga, arba ge
ležinkelio linijos baigiamosios 
stoties kaip Vancouver.

Gyventi tai ne labai tinkamas 
miestas. Jo gatvės yra siauros, 
namai suglausti. Nuotoliai gan 
dideli, oras drėgnas ir retai kada 
būna tokio gero or<^ vasaros metu 
kaip Calgary arba žiemos metu 
Viktorijoje.

Jo istoriją apsprendė purito
nizmas ir dar prieš keletą metų 
jis neturėjo įdomių restoranų, 
teatro, jokio spalvingumo. Ben
drai paėmus Toronto turėjo vi
sas neigiamybes angliškai kal
bančioje Kanados dalyje ir visa. 
Kanada jį kaltina, kad jis de
monstruojąs savo “dorybes”.

Bet visdėlto, - Toronto parodė 
savo- neginčijamą energiją pre
kyboj, kas patraukė dešimtis 
tūkstančių žmonių iš kitų Kana
dos provincijų. Toronto yra vie
nas iš didžiausių mediciniškų 
centrų Šiaurės Amerikoje, gali
ma sakyti, visame pasaulyje. To
ronto finansininkai Kanados 
šiaurėje atidarė naujų mineralų 
laukus. Meno galerijos, simfoni
niai orkestrai ir didelės leidyklos 
davė darbo tapytojams, muzi
kams ir rašytojams, kurie šiaip 
vargtų kituose, miestuose. Kana
dos valstybinė paroda savo rū
šies yra didžiausia pasaulyje. Ka
rališkas Ontario Muziejus yra 
didžiausias Kanadoje ir vienas iš 
geriausių Šiaurinėje Amerikoje.

Toronto Bay gatvė nurungė 
Montrealio St. James ir pasida
rė Kanados finansų centru. Jo 
aerodromas yra daugiausiai lan
komas, ir jis yra pirmasis miestas 
Kanadoje, kuris stato požeminį 
tramvajų ir pirmasis, kuris turės 
televizijos stotį.

Toronto per paskutinius metus 
nepadidino savo gyventojų skai
čiaus, pasiliko beveik vietoje, nes 
miestas nebeturi vietos plėstis, 
bet jo 12 priemiesčių išsiplėtė 
tokiu greičiu, kad nespėjama sta
tyti namų ir fabrikų. Didysis To
ronto jau peržengė milijoninę ri
bą ir kaikas spėlioja, kad ateity
je Toronto pasivys Montrealį ir 
pasidarys didžiausiu miestu Ka
nadoje. Tai galėtų labai lengvai 
įvykti baigus St. Lawrence jūros 
kelia. ■

Toronto Universitetas, didžiau
sias Britų Commonwealthe. Tuo
jau po karo, suplūdus kariams,

studentų skaičius pakilo iki 17 
tūkstančių. Normalus studentų 
skaičius yra 11.000.

Studentų tarpe yra atstovų iš 
37 kraštų, kas sudaro tam tikrą 
tarptautinę atmosferą. School of 
Graduate Studies turi studentų 
iš visų Kanados universitetų ir 
be jų dar iš 12 kitų kraštų.

Toronto Reference Library ir 
Central Circulating Library yra 
dvi iš gražiausių Kanadoje. Be 
šių dviejų rūmų dar yra 16 di
desnių ir 33 mažesni skyriai, pri
jungti prie miesto mokyklų. John 
Ross Robertson kolekcija graviū
rų, spausdinių ir tapybos darbų, 
rodančių ankstyvą Kanados gy
venimą, yra didžiausia ir bran
giausia iš Kanados spaudinių ko
lekcijų.

Toronto’s Art Gallery turi pui
kią paveikslų kolekciją, kurioje 
galima rasti pavyzdžių nuo anks
tyvosios itališkos mokyklos iki 
šių dienų surrealistų meno. Mu
ziejus yra Toronto Universiteto 
Archeologinio skyriaus profeso-. 
rių žinioje. Jo šarvų ir ginklų ko
lekcija yra žinoma visame pasau
lyje. • CSc.

rencijos smulkmenų pasauliui 
neskelbia. Bet iš šito, kas skel
biama, aišku, kad Stalinas ir 
Rooseveltas pritarė Vokietijos iš- 
draskymui ir * susmulkinimui. 
Stalinas siūlė (sako, “juokomis”) 
tuoj po karo nugalabinti 50.000 
vokiečių-vadukų. Jis pripažino, 
kad ir kažin kaip suskaldyta Vo
kietija vistiek vėl susijungs į vie
ną tautą, bet, sako, ekonominė
mis priemonėmis, o, jei reikalas, 
nuoga galia, reiktų to neleisti.

Konferencijoje kalbėtasi ir 
apie Lenkiją. Rooseveltas norė
jęs, kad Maskva ir tuometinė 
Lenkijos vyriausybė Londone 
rastų būdą susitarti. Churchillis 
sako, juodu su Amerikos prezi
dentu norėję po karo sukurti 
“stiprią ir nepriklausomą, bėt 
Sovietams draugingą Lenkiją-”. 
Stalinui labiau rūpėjo sienų 
klausimas ir jis pareiškė, kad So
vietai nebeduosią buvusių gudų 
ir ukrainiečių sričių lenkams, 
paliksią 1939 m. nustatytas sie
nas. Su londonine gi lenkų vy
riausybe, esą, susitarti negalima, 
nes ji palaikanti Lenkijoj žmo
nes, kurie puolą partizanus ir pa
laiką santykius su naciais vo
kiečiais. Churchill toliau rašo:

“Lenkijos sienų dabar tik vien 
vardas beliko, o pati Lenkija dre
ba rusų komunistiniame kumš
tyje. Vokietija, tiesa, suskaldyta, 
bet biauria okupuotų militarinįų 
zonų sistema. Dėl šitokios trage
dijos tegalima viena sakyti: 
’Ateities jai nėra’.”

Pabaltijo tautoms gali būti 
įdomus Churchill prisiminimas, 
kad konferencijos metu jis iškė
lęs klausimą apie Sovietų išėji
mus į pasaulio jūras. Estija, Lat
vija ir Lietuva kaip tik stovi ant 
kelio vieno tų išėjimų. O Chur
chillis rašo įsidėmėtinai:

“Aš visados sakiau, kad nege
ra ir yra šaltinis pavojingų gin
čų, jei tokia sausžemio masė, kaip 
rusų imperija, su jos dviems šim
tais milijonų gyventojų, žiemos 
mėnesiais neturi saugaus išėjimo 
į plačiąsias jūras”.

V. Sirvydas.

Jungt. Europos Valstybės ar Neprikl. Lietuva?
Buvau rašęs diskusinį straips- j gį, bet aukštesnį gyvenimo lygį

1 _T ”1 T * • _ • * / A. i z-v I r* I w r*nį šiuo reikalu, o dabar norėčiau 
atsakyti dalyvavusiems diskusi
jose.

Red. pastaboje pasakyta, kad 
aukštesnio lygio krašto negali 
konkuruoti žemesnip lygio kraš
tas; išimtį sudaro Japonija. Čia 
aš turiu atsiprašyti, kad aš ne
aiškiai parašiau ir red. mane 
klaidingai suprato. Aš norėjau 
pabrėžti ne aukštesnį krašto ly-

Atsargos karininkai stude dentai jojimo pratimuos

(Normaliose sąlygose, berods, 
vienas antrą seka. Red.). Aukš
tesnis gyvenimo lygis priklauso 
nuo konjunktūros svyravimų, 
nuo vidaus ūkio politikos ir nuo 
kitų priežasčių. Vienodo lygio 
kraštai gali turėti nevienodą gy
venimo lygį. Be to, ir tame pa
čiame krašte gyvenimo lygis svy
ruoja.

Prekė visada bus pigesnė ten, 
kur darbo jėga bus pigesnė, nes 
iš visų gamybos faktorių darbas 
labiausiai veikia gamybos kraš
tus (žinoma, jei vietovė panaši). 
Pav., Amerika, turėdama aukštą 
gyvenimo lygį, nors ir turėdama 
aukštą krašto ūkio lygį, negalė
tų parduoti savo gaminių, jei ji 
juos neatpigintų didelio gamybos 
tempo išvystymu. Bet, turėdama 
ir tokį didelį tempą, dar negalė
jo nukonkuruoti ne tik Japoni
jos, bet ir Vokietijos gaminių 
pasaulinėje rinkoje.

Ekonominiais klausimais gali
ma daug diskutuoti ir vis dar ga
lima suklysti, nes kartais atrodo 
yra tikras dėsnis, bet praktikoje 
kartais nepastebėta smulkmena 
tą dėsnį pakreipia priešinga 
linkme. Sakoma, yra dėsnis, kad 
aukštesnio lygio kraštas konku
ruoja žemesnio lygio kraštą, pa
našiai, kaip atskirų įmonių kon
kurencijoje. Turtingas įmoninin- 
kas laikinai atsisako nuo pelno 
ar parduoda savo gaminius net 
su nuostoliais, tam kad silpnes
nį privestų prie bankroto, o nu
konkuravęs kainas pakelia tiek, 
kad atsiima keleriopai daugiau. 
Aukštesnio lygio kraštas turi ir 
kitų pirmenybių, bet pastarosios 
negali atstoti pigios darbo jėgos 
(žinoma, prie panašių kitų sąly
gų). Dėl nešvarios užsienio kon
kurencijos valstybė turi imtis 
apsaugos priemonių, nes kitos iš-

eities nėra. Ar tas galima būtų 
padaryti jungtinėse valstybėse, 
kurios turėtų bendrą parlamen
tą? Tokiose jungt. valstybėse ki
tos išeities nebūtų, kaip tik leisti 
mūsų tautai sutirpti didelių tau
tų naudai.

P. VI. Veselauskas rašo, kad 
reikia atsisakyti pramonės kitų 
Jungtinių Europos Valstybių 
naudai, q pasilipti tik žemės ūkį. 
Aš abejoju ar jis galėtų subalan
suoti, viską pirkdamas, valdžios 
aparatą išlaikydamas tik žemės 
ūkio produktais. Tiesa, p. V. V. 
numato turėti gražaus pelno iš 
apynių, riešutų, grybų, žemuo
gių, mėlynių, bruknių, girtuok
lių, spalgenų (spanguolių), ger
vuogių ir aviečių. Aš užtikrinu 
p. V. V., kad jis geriau sutiktų 
turėti menką darbelį įmonėje, 
negu rinkti uogas, nors jų ir ne
reikėtų auginti,'net ir tuo atve
ju, jei još būtų renkamos ištisus 
metus, o ne sezonais. Daugelis 
iš mūsų pastebėjo, kad vokiečiai, 
ir nelabai prabangiai gyvendami, 
tokių smulkių Uogų, kaip mėly
nės, nerinko, n^s neapsimokėjo. 
Turtingesnių kraštų gyventojai 
nenori net smulkesnių vaisių 
rinkti, nes ima: per daug laiko 
ir jie įmonėje gali daugiau už
dirbti.

Dar buvo pareiškimas, kad 
Jungt. Tautų Org. negalima pasi
tikėti, nes ten esą daug komunis
tų. Aš rašydamas turėjau galvoj 
tai, kad Lietuvą galės atsistoti 
tik ant sovietinių komunizmo ka
po, o tada komunistams nebus jo
kio intereso ją žlugdyti. Žinoma, 
Jungt Tautų Organizaciją galė
tų pakeisti kokia-kita organizaci
ja, bet mums yrą svarbu tai, kad 
tie, kuriems Lietuvos žlugimas 
atneštų naudos, besudarytų dau
gumos.

A. Basalykas.

PRIEŠ RUSIŠKĄJĮ IMPERIALIZMĄ ’ • ...
(Atkelta iš 1 psl.)

.vaidina ir klaipėdiečių vokiečių 
organizacija, kiekviena proga 
reikalaujanti “Klaipėdos krašto 
sugrąžinimo”.

• Lapkričio 2-7 dd. Wiesba- 
dene vyko Vokietijoje įsikūrusio 
5 baltųjų rusų centro sušaukta 
konferencija, prie kurios buvo 
pritrauktos ir kaikurias Rusijos 
“mažumas” atstovaujančios or
ganizacijos — Gruzinų, Azarbei- 
džaniečių, Šiaurės Kaukaziečių, 
Gudų, Armėnų ir Turkestanie- 
čių. Tai vis bendradarbiavimo su 
rusais šalininkai, kuriuos savie
ji yra pasmerkę.

Įsidėmėtini yra du pagrindi
niai nutarimai, rodą tam tikrų 
pasikeitimų ir baltųjų rusų veik
loje: 1) Konferencija pripažįsta 
visų tautų laisvą apsisprendimo 
teisę, nuspręsti savo valdymosi 
formą plebiscitu arba išsiren
kant. parlamentą. Sovietų tautos 
galės demokratišku būdu pačios 
apsispręsti ar jos nori būti ir 
toliau unijoje ar nuo jos atsi
skirti. 2) Visi kraštai, kurie so
vietų diktatūros buvo II karo 
metu ar po karo pavergti, atgaus 
savo suverenitetą.

Konferencija pasisekusi gerai, 
nors ir pasilikę kaikurių mažes
nių nesutarimų.

Amerikiečiai, nors žinodami, 
kaip šie sąjūdžiai yra naudingi 
jų interesams, bijosi, pasak Rey- 
mondo, jog galį išprovokuoti ka
rą. Tačiau kariniai sąjunginin
kų ekspertai nustatę, jog pabė
gėlių aktyvumas augąs lygiagre
čiai su sąjungininkų kariuome- 

. nės Europoje stiprėjimu, — kas, 
jų nuomone, neišvengiamai ve
da į Maskvos sutriuškinimą.

• Lapkričio 11 d. Brooklyne 
įvyko Niujorko skyriaus liet tei
sininkų susirinkimas. Iš 42 na
rių dalyvavo 12. V. Sidzikauskas 
padarė politinę apžvalgą ir ska
tino teisininkus aktyviau įsijung
ti į vad. veiksnių darbą ir rūpes
tingai sekti lietuvius liečiančias 
tarptautines teisės problemas.

• Prieš desėtką dienų mirė 
Princetono Universiteto profeso
rius Dr. Christian Gauss, buvęs 
Baltijos Universitetui Remti Ko
miteto pirmininkas JAV-bėse.

• Cyrus Sulzberger vienas 
įtakingiausių amerikiečių žurna
listų Europoje, iš Paryžiaus rašo, 
jog JT ekonomistų sluogsmuose

i esama nuomonės, jog sovietų ko- 
Į lektyvizacija Pabaltijo valstybė
se ir Vakarų Ukrainoje visiškai 
nepasisekusi.

• Lapkričio 6 d. prez. Truma- 
nas užtikrino Amerikos lenkus, 
jog “Lenkija prisikels”,, nes “len
kai yra laisvę mylinti tauta”.

• Amerikiečiai, remdamiesi 
MVD budelio Berijos pranešimu 
Revoliucijos sukaktuvių švenčių, 
skaičiuoja, jog Sovietų Sąjunga 
šiuo metu turi jau 207 milijonus 
gyventojų.

• Niujorko ukrainiečiai prieš 
savaitę per Valerijos Tysliavos 
agentūrą pastatė Čaikovskio ope
rą “Mazepa’į, iškeliančią seną 
ukrainiečių kovą už savo nepri
klausomybę. Amerikiečių muzi
kos kritikai pastatymą sunieki
no, pažymėdami, jog tai daugiau 
buvusi politinė demonstracija, 
kaip muzikinis pasiekimas. Iš lie
tuvių dainavo A. Wesley-Vasi- 
liauskas.

• Laisvosios Europos radiofo
no praplėtimas, kaip ir viskas 
taikos metu demokratijoje, ilgai 
užtruko. Neseniai buvo pradėtos 
transliacijos vos vengrams, nors 
tuo laiku pabaltiečiai jau turėjo 
pradėti savo programas. Radio
fonas jau pilnu galingumu nau
doja ir antrąją savo radijo stotį 
Frankfurte, 135.000 vatų, o radio
fono skyriaus vedėjas Europoje 
Richard J. Condon tikina ir su 
pabaltiečių programomis nė iki 
kitų metų neužtruksiant. Pensil
vanijos universiteto rektorius 
Harold E. Stassen yra pakviestas 
“Crusade for Freedom“ kampa
nijos 1951 metais vedėju. Kiek
vieną mėnesį keletą dienų jis va
dovausiąs kampanijai iš Laisvo
sios Europos Komiteto būstinės 
Empire State Building, Niujorke. 
Šiame mieste kampanijai vado
vauja David Sarnoff, RCA kor
poracijos valdybos pirmininkas. 
Sarnoff, kuris yra brigados gene
rolas, prieš pora savaičių prane
šė, jog 25 tautybės prisideda prie 
kampanijos, kurios tikslas 25 
milijonus amerikiečių įtraukti 
organizacijon ir surinkti 3 mil. 
dolerių. Iš pabaltiečių į Sarnoff 
komitetą įeina: estas Harold 
Raudsepp, Harry Leilnors, lietu
vių — prelatas Balkūnas ir LAIC 
direktorė Marija Kižytė, kurie 
savo ruožtu sudarys lietuvišką 
komitetą.



IS PAVERGTOS TĖVYNĖS
Veda ALMUS

Suklydo meilėje
“Pravda” paskelbė atgailojan

tį laišką žinomo ukrainiečių poe
to Volod. Sosiūros, kuris prašėsi 
atleidžiamas už “buržuazines na
cionalistines klaidas” savo poe
moj “Mylimoji Ukraina”. Pana
šų atgailojantį laišką už operą 
“Bochdanas Chmielnickis” “Prav 
dai” taip pat parašė stalininis 
laureatas, buv. Ukrainos bolš. 
mokslų akademijos vicepirmi
ninkas ir užsienio reik. min. A. 
Korneičiukas, taip pat jo žmona 
garsioji V. Vasilevska. Revoliu
cijos pradžioj marš. Suvorovo 
paminklai buvo visur nugriauti, 
bet dabar'juos vėl atstato; nes

militarizmo kupinus, straipsnius! rybinės santvarkos metais”.
Skaitė Ulvydas.

• Supraskite šį skelbimą, pa
skelbtą LTSR 1951 m. rugsėjo 15 
d. “Piliečiai! Rinkite giles miš
kams sodinti pagal stalininį gam
tos pertvarkymo planą!”.

• Jei tikėti LTSR spauda, LT 
SR švietimo darbuotojams 
(įskaitant agitatorius) šiais me
tais išduota 7 milijonai rublių pa
šalpų — kelionpinigiams į sana
torijas, kurortus, poilsio namams

J rusų 'nukariautoją paskelbė 
vienu iš “tėvynės didvyrių”.

Sovietų piliečio laisvės
Kai Maskvos “Pravda” sutiko 

paskelbti D. Britanijos užsienių 
r. ministerio Morrisono pareiški
mą, kuris tarp kitko palietė sa
vųjų piliečių ir sovietų piliečių 
laisvių klausimą. Visas pasaulis 
žino, kokios ten laisvės ir kaip 
sukaustytas yra sovietinis žmo
gus, bet “Pravda” savo atsakyme 
Morrisonui, kuris išėjo žymiai il
gesnis už jo pareiškimą, rašo:

“Jokiame pasaulio krašte nėra 
tokios žodžio laisvės, spaudos 
laisvės, asmens laisvės ir organi
zacijų laisvės darbininkui, ūki
ninkui ir intelektualui, kaip So
vietų Sąjungoje”. Kalėjimai ir 
darbo stovyklos esą tik “liaudies 
priešams, didiesiems žemval
džiams ir kapitalistams, kuriuos 
išbloškė revoliucija... nepatai
somiems nusikaltėliams, agen
tams, kenkėjams, kuriuos pri
siunčia svetimos valstybės šni- : 
pįnėti-,įr vykdyti nusikaltimus,; 
Kurie nužudė Leniną, Volodars-; 
kį, Urickį, Kirovą, nunuodijo ‘ 
Maksimą Gorki ir Kuibvševa”...

Ir tai sakoma saviems pilie
čiams, tarytum jie patys ant sa
vo kailio nejaustų tos vergijos,, 
tarytum nebūtų matę kankini
mų, tarytum neturėtų artimųjų 
ir bičiulių tose darbo stovyklose

- ar kalėjimuose. \ M
• Rugsėjo 9 d. (tą pačią, kai i 

buvo švenčiama pasauly taikos i 
diena) Vilniuje buvo iškilmingai 
minima Tankistu diena. Tarybi- ' 
nė spauda pirmoje eilėje įsidėjo 
maršalo Vasilievskio įsakymą, o 
toliau milžiniškus agitatorinius,

apie tarybinę galią. Vasilievskio 
kalboje randame įdomių smulk
menų. Viso ko kūrėjas — tai Sta
linas. Toliau — “tankas, kaip ir 
vikšrinis traktorius, — rusiškas 
išradimas”. Dar 1879 m. tūlas ru
sas padaręs pirmuosius planus. 
1911 m. Mendeliejevo sūnus su
kūręs visur prieinančio šarvuo
čio projektą. 1915 metais rusų in
žinieriai išbandę pirmąjį tanką 
Rygoje. O pirmieji tankai į kau
tynes. buvę išleisti asmeniškai j įsigyti, nėštumo ir gimdymo pa- 
Leninui vadovaujant! Kiek daug I šalpoms, ligos išlaidų apdraudai 
naujienų, kurių pasaulis nežino!, įr panašiai.

• Tarybinėje spaudoje dažnai 
skelbiami dingę tarybiniai ant
spaudai. Neseniai dingo tarybų 
antspaudas Šiaulių srities Šapna- 
gių rajono.

• Kipras Petrauskas su An
tanu Sodeika vis tebedainuoja 
LTSR Valstybinėj operoje. Rug
sėjo 7 dieną jiedu dainavo “Tos- 
coje”, rugsėjo 15 — Petrauskas 
išpildė pagrindinę rolę “Otelio”.

• Maskvos dailininkės res
tauruoja keletą senų Vilniaus 
dailininkų paveikslų, jų tarpe 
Vinco Smakausko “Vilniaus uni
versiteto įsteigimas” ir Dachovs- 
kio “Verkių vaizdas”. .

• Klaipėdos dramos teatras 
pastatė premjerą “Iškeltos Bu
rės” — A. Kuznecovo. Režiso- 
rius R. Juknevičius, dailininkas 
R. Lukša.

• Rusų Dramos Teatras Vil
niuje užima vis svarbesnę vietą. 
Jo spektakliai skelbiami pirmoje 
eilėje ir dažniau rengia visokius 
pasirodymus.

• Prie Vilniaus universiteto 
Istorijos - Filologijos fakulteto 
įsteigtas “bibliotekininkų sky- 
rius”5 kuriame studijuoja apie 80 
žmonių.

• Komunistai savo tarpe rug
sėjo 13 d. turėjo šitokio pavadi
nimo paskaitą: “Lietuvių lite
ratūrinės kalbos vystymasis ta-

• Gyvybingiausiam lietuvių 
jaunimui išsislapsčius, partiza
naujant ar pasitraukus į užsienį, 
lietuviai maskolberniai turi daug 
bėdos su inteligentijos prieaug
liu, o tuo pačiu viso lietuviško 
kultūrinio gyvenimo susmukimo 
problemomis. “Tiesos” literatūri
nis konkursas buvo atidėtas bene 
trečią kartą, o mokyklos bei uni
versitetai po kelis kartus paskel
bė papildomus studentų priėmi
mus, masindami stipendijomis ir 
bendrabučiais nesutraukia pa
kankamo skaičiaus, nes nėra iš 
ko studijuoti arba neįmanoma 
pralįsti pro komunistų partijos 
“skriningus”.

• Eltos paskutinėse žiniose iš 
LTSR sakoma, kad Tiškevičių 
rūmai Palangoje esą užimti rau
donosios armijos. Rugsėjo 28 d*, 
tūlas P. Tarabilda skatina Klai
pėdos ar Palangos vykdomuosius 
komitetus buv. Tiškevičių rūmų 
likimu kuo skubiausiai susirūpin
ti, nes tai esąs “liaudies turto 
naikinimo pavyzdys”. Rūmai esą 
reikalingi ne taip jau didelio re
monto. Sutaisyti kiaurą stogą, 
įstiklinti langus: Atremontuoti 
jie, esą, galėtų būti panaudoti 
’’liaudies interesams” ir vasaro
tojų patogumui. Na, tai įsivaiz
duojam, kaip atrodo dabar gra
žioji Palanga.

OTTAWA, Ont
— Vietos B-nės Valdyba, iš

vykus Dr. kun. Razučiui iš Ota
vos, žada kreiptis į kun. Kulbį, 
gyv. Montrealy, prašydama pa
imti savo globon Otavą, retkar
čiais aplankant ją. Tikimasi su
silaukti jo gruodžio mėn. antra
jam sekmadieniui — įprastąjį 
kiekvieno mėnesio čia laikytų 
lietuviškų pamaldų dieną.

— Kun. Dr. Razutis čia gyve
no nuo 1948 metų, kada atvyko 
iš Romos. Kiekvienam naujam 
ateiviui kun. Razutis buvo pir
mas globėjas, patarėjas. Nors 
vietos vyskupija dažnai išsiųsda
vo jį iš Otavos pavaduoti susir
gusių ar išvykusių kur vietos ku
nigų, tačiau jei tik iškildavo koks 
reikalas ir jis sužinodavo ar bū
davo jam pranešta, tuojau atvyk
davo ir pagelbėdavo. Tai tikrai 
reto pasišventimo ne tik kaip ku
nigas, bet ir kaip žmogus. Vietos 
B-nės Valdybai jis buvo didelis 
ramstis ir pagalba. Jei Otavoje 
visą laiką buvo išlaikyta darna 
ir geras tarpusavis sugyvenimas, 
tai dėl to bene didžiausias nuo
pelnas tenka kun. Dr. J. Razu
čiui. Jei daugumai tautiečių jo 
staigus išvykimas buvo didelis 
netikėtumas, tai irgi tik dėlto, 
kad kun. Razutis buvo labai kuk
lus ir nemėgo padėkos, nors ji 
Jam ir vertai priklausė.

Visi vietos lietuviai Jam linki 
sėkmės ir naujoje vietoje.

— Labai gaila, kad vietos apyl. 
V-bai nepavyksta gauti spaudos 
platintojo-ragintojo, kuris pri
mintų reikalą užsiprfEhumeruoti 
lietuviškų laikraščiip*^žurnalų, 
taip pat pasiūlytų suėjimų proga 
įsigyti lietuviškų knygų. Pasiro
do, kad toks asmuo yra būtinas.

— Per įvykusį gaisrą labai nu
kentėjo, netekdami viso savo 
turto Šimanskių šeima, Buivy
dai ir Vaičionis. Nukentėjusius 
priglaudė artimieji, draugai ir 
darbdavys.

— MLBičiuilų Įgaliotinis Ota
vai prašo tautiečių, turinčių at
liekamų tinkamų rūbų, paaukoti 
gyvenantiems Vokietijoje maž- 
lietuviams sušelpti. Sužinota, 
kad ir piniginė rinkliava taip pat 
bus daroma. J. Kočius.

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Prelatui Jonui Balkūnui šie
met sukako 25 metai kunigystės. 
Energingam visuomeninikui lin
kime dar ilgai ilgai nepailstant 
dirbti Bažnyčios ir lietuvių tau
tos labui.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
veiklos atidarymo šventė ir akto 
pasirašymas įvyko lapkričio 18 d. 
Brooklyne. Šventė pradėta iškil
mingom pamaldom Apsireiškimo 
parapijos bažnyčioje, aktas pra
dėtas^ vai. p.p. Statler viešbu
čio Penn Top salėje.

Nukankintų vyskupų ir kunigų 
reikalu į Kunigų Vienybės Cent
ro Valdybos pirm. prel. J. Bal- 
kūną kreipėsi Harvardo kolegi
jos prof. Robert Tracy, gyv 133 
Pleasant St., Woburn, Mass., pra
šydamas žinių apie žuvusius: 
vysk. T. Matulionį, vysk. V. Bo- 
risevičių ir kt. Jis savo laiške mi
ni kaip žuvusį vysk. K. Paltaro
ką. Kas žinotų čia suminėtų ar 
kitų vyskupų bei kunigų žuvimo 
datą, vietą ir aplinkybes, prašom 
aprašyti ir atsiųsti prel. J. Bal
kūnui, 6411 56 Rd., Maspeth 78, 
L.I., N.Y.

Kun. Dr. Mendelis, Šv. Alfon
so parapijos klebonas, BALFo 
rinkliavai paaukojo $500, o kitus 
$500 paaukojo Lietuvių Sielova
dos Vokietijoje įstaigai. Jie per
siųsti Tėvui Bernatoniui.

Kun. V. Dabušis oficialiai pa
skirtas Karalienės Angelų para
pijos vikaru. Jis ir toliau liks 
dirbti “Darbininke”.

A. Šlepetytė pakviesta į New 
York Operetic Society kaip pri
ma balerina. Dalyvaus Aidos, 
Carmen, Traviatos, Fausto ir kt. 
operose.

Pulk. lt. Butkus, buvęs Karo 
Technikos Štabo aukštas parei
gūnas, mirė Great Neck, kur dir
bo pas vieną milijonierių dar
žininku.

Viktoras Kamantauskas, žino
mas kalbininkas, mirė lapkričio 
1 d. Norwood, Mass.

Bladas Augustaitis, miškų in
žinierius, mirė spalio 31 d. Grand 
Rapids, Mich.

A, Liepinas kartu su A. Čiurly- 
te atlieka programą viename Niu 
jorko nakt. lokale.

Los Angeles, Calif.
— Šv. Kazimiero liet, bažny

čia pašventinta lapkričio 4 d.
Solistė Florencija Korsakaitė, 

lapkričio 24 d. Wilshire Ebell sa
lėj dainuos Santuzos rolę “Cava- 
leria Rusticana” operoje, kurioje 
dalyvauja San Francisco operos 
solistai.

— Gruodžio 9 d. įvyks ’’Lietu
vių Dienų” sukaktuvinis banke
tas Šv. Kazimiero parapijos sa-

rotoriaus pareigas. Jo vietoj Iii 
berods, kun. Dr. Matulaitis. 1 
jo dar yra kun. Kazlauskas.
VOKIETIJA

PLB Vok. Krašto Vata. sūdė 
padidinta iki 5 — pakviesti < 
kandidatai: A. Venclauskas ir 
Mažeika.

Vasario 16 gimnazijos bendz 
būtis paverčiamas Liet. Trem 
nių Vaikų Namais. Juose gyve 
ir pradžios mokyklų vaikai, kux 
lankys tenykštę mokyklą. Jų ti 
tarpu yra jau 10. Kvietimai : 
siuntinėti į visas stovyklas.

Augsburgo-Hochfeido lietuv 
stovyklos administratorius dab 
yra kun. Babinskas.

PLB Vokietijos Kr. Valdyb 
Informacijų Nr. 6 rašo, kad d 
anksčiau spausdinto informal 
nio straipsnio apie VUKą bu' 
“kaikurios kritikos” ir aiškin 
si, kad straipsnis buvęs paras 
tas iš paties VLIKo, tad “kri 
kos negalime nei atmesti, nei j 
pritarti”. O pirmajame pusi, t 
straipsnis buvęs išspausdint 
“dėl techniškų priežasčių” pi 
jis išėjęs iš pastovių skyrių sch 
mos ribų. Ar ne keista? Plaul 
rankas galima, bet paprastai j

— Spalio 21 d. įsteigta PLB 
apygarda. Kaikurių draugijų val
dybų nariai pareiškė nepasiten
kinimo organizavimu — sukvie- 
čiant tik pirmininkus bei sekre
torius ir prašant juos . balsuoti, 
kai jie’draugijų narių nėra įga
lioti to padaryti. Ar tas organi
zavimas neturėjo būti pradėtas 
išsiaiškinant draugijų susirinki
muose ir paskui sušaukiant vie
šą visų lietuvių susirinkimą?
D. BRITANIJA

Bradfordo liet, katalikai Kris
taus Karaliaus šventėje paminė
jo Lietuvos krikšto 700 metų ir ne visi plaunasi. Tai ką gi mai 
Liet. Bažnyčios provincijos 25 m. ' dėl tos informacijos pati reda 
sukaktį. cija?

D. Britanijos Liet. Sąjungos — Vokiečių vyriausybė s 
skyrių atstovų suvažiavimas spa- stabdė 288 butų statybą treml 
lio 20-21 d. nutarė kurti savą ; niams Memmingene. Į tuos būti 
spaustuvę. Į s-gos organus išrink-j turėjo būti taip pat perkelti g 
ti: tarybon—P.B. Varkala, P.Duo veną Memmingeno kareivinė 
ba, V. Ignaitis, M. Kriaučionis ir ■ tremtiniai pabaltiečiai.
J. Senkus. Valdybon — M. Bajo-i —Šių metų antrame ketvi 
rinas, kun. A .Kazlauskas, inž. i tyje imigrantų ir pabėgėlių 
J. Vilčinskas, inž. S. Šalkauskas, ■ rytų į Vokietiją žmonių skaičii 
prof. S. Žymantas. Revizijos Ko- prašoko išemigravusių iš Voki 
msijon — J. Dirginčius, K. Vai- 1 tijos žmonių skaičių 58.000. 
teris ir K. Žukauskas. Garbės ! — Vokiečių pabėgėlių atstov 
teisman — O. Kairiūkštienė, N.' išvyko į Suomiją, Helsinkį, išsti 
Mockus, T,. Vidugiris, A. Pužaus- dijuoti vietoje suomių panaud 

tus kolonizacijos planus ir bi 
dus, perkeliant apie 400.000 su- 
mių iŠ užleistos Rusijai Kor 
lijos.

Tremtis išleidžia Igno Šeiniai 
“Kuprelį” ir V. Alanto “Pragai 
pašvaistės”. ,

kas ir P. Klezas.
Kun. J. Sakevičius, MIC, Lon

dono liet, parapijos klebonas ir 
vienintelės lietuvių bažnyčios D. 
Britanijoje rektorius, klebona
vęs čia 5 mt., išvyksta į Romą, 
kur eis Marijonų generalinio sek-

Dėmesio I Dėmesio I

Lapkričio 24 d., šeštadienį, 8 vai. vak., Delhi miesto salėje vietos 
LOKomtietas ruošia koncertą—šokius. Programoje dalyvauja 
Hamiltono lietuvių kvartetas, vadovaujamas V. Dargio ir sol.

Rjmkus. Grieš linksma Londono lietuvių kapela.
Vasaros darbai praėjo. Rudens vakarai — susiėjimams ir pa

šnekesiams. Išnaudokim progą, — visi į Delhi miesto salę 
šetadienį! Vietos LOK.

'Edmonton® lietuviai po tam 
tikru ėjimų, dabar veda tylų, bet 
ryžtingai pozityvų gyvenimą. LO 
Komitetas baigia tvarkyti lietu
vių kartoteką. Spalio 27 d. buvo 
suruoštas šokių vakaras, į kuri 
atsilankė daug lietuvių.

Šiaip ramų Edmon toną aplan

VIZITINĖS KORTELĖS
Švenčių metu daug kur reikalingos.

UŽSISAKYKITE IKI GRUODŽIO 15 D.

“ŽIBURIŲ” Spaudos Bendrovė
941 DUNDAS ST. W.. TORONNTO, ONT., CANADA

Aukos Tautos Fondui

Jau laikas pagalvoti apie 
Kalėdų dovanas

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

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

Mes taip pat turime: Lietuviškų plokštelių, įgrotų Europoje ir 
Amerikoje 78 RPM, taip pat turime daug EUROPOS KLASIKI
NIŲ ir populiarių plokštelių, ypatingai įgrotų Vokietijoje, Aus
trijoje ir Šveicarijoje. Taip pat turime ilgo grojimo (Long play
ing) — 33% ir 45 RPM 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* *

INCOME INDEMNITY AGENCY
CENRAL BRANCH

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

CONTINENTAL COMPANIES
Mūsų atstovas Br. SERG AUTIS

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

Jums bus suteikta betarpiška informacija, prisiuntus šią 
UŽPILDYTĄ ANKETĄ:
Pavardė ................    -...........
Adresas ......................................................... .......... ..............

Telef. --------------------- ----------
Pageidauju sekančių informacijų:

1) Draudimo ligos atveju.
2) Sveikatos ir nelaimingų atsitikimų atveju.
3) Gyvybės draudimo atveju.

Lietuviai, plaukią transat
lantiniu laivu “Camberra” iš 

Anglijos
rugsėjo 30 d. suaukojo TFondui 
$14.50, prisiuntė p. J. Barzevi- 
čius iš Toronto.

Po $2: K. Šimaičiai, L. Tribu- 
nevičiai. Po $1: J. Astrauskas, 
M. Astrauskienė, J. Barzevičius, 
A. Barzevičienė, P. Lukošius, P. 
Lukošienė, J. Matulionis, A. Ma
tulionienė, J. Miltėnas. Po 50 et.: 
J. M. Matulionytė, B. Stankienė, 
V. Sližys.

Širdingiausiai dėkui visiems 
už prisiųstas aukas. Ačiū visiems 
aukojusiems. Rinkėjams ačiū už 
darbą ir nuovargį. ■ Malonu yra 
matyti, jog visi įvertinate reika
lą, sukelti sumą, kuri pagreitins 
mūsų Tėvynės išlaisvinimą.

Taipgi nuoširdžiai dėkoju KLB 
LOK Toronte už prisiųstą auką 
sumoje tūkstančio keturių šimtų 
penkių dol. 34 centų (1405.34). 
Labai labai ačiū KLB už suorga
nizavimą, visoms organizacijoms 
prisidėjusioms, rinkėjams ir au
kotojams.
Atlantas, 1951 metų rugsėjo 
mėn. 21-30 d.

Laike II-jo Pasaulinio karo 
kažkur Atlante gimė Atlanto 
Charta, kuri paskelbė tautų ir 
asmenų teises ir laisves, kuri pa
smerkė visus priespaudos reži
mus ir numatė Jungtinių Tautų 
Organizaciją, kurios tikslai būtų 
tvarkyti tarptautinį gyvenimą, 
garantuoti tautoms ir atskiriems 
asmenims laisvą ir neprikauso- 
mą pasireiškimą.

II-sis karas pasibaigė. .Tironas 
buvo sugniuždytas. Atrodė, kad 
prasidės tat gyvenimas, apie ku
rį kalbėjo Atlanto Charta.

Deja! Pasikeitė tik vardai ir 
firmos. Pasikeitė iškabos ir eti
ketės, o priespauda liko. Liko 
beteisės tautos ir išblokšti as
mens. •

Ir atrodo, kad šiandien padė
tis dar blogesnė negu buvo ku
riant pačią Atlanto Chartą: tada 
buvo kovojama su tironais ir bu
vo skelbiami kovos /šūkiai už 
laisvę, šiandien ir to nesigirdi. 
Šiandien tironas ramiai gromu-

liuoja pavergtas tautas, nekliu
domai ardo tūkstančiais metų 
nusistovėjusį tautų gyvenimą, 
naikina kultūras ir tautų papro
čius, deportuoja masėmis žmo
nes ir juos naikina įvairiausiais 
būdais, kokius tik gali išgalvoti 
aukštos technikos barbaras.

Atlanto Charta yra, JTO vei
kia, o tuo tarpu milijonai išblokš
tų žmonių, nesutikusių vilkti ti
ronų uždėtą tautoms amžino ka
lėjimo režimą, keliauja iš vieno 
krašto į kitą, ieško pažadėtų tei
sių ir jų neranda.

Ir šiandien tame pačiame At
lante, kur gimė laisvės obalsiai, 
pripuolamas lietuvių būrelis bu
vusių DP, buvusių EVW, ir vėl 
keliauja.

Nereikia klausti kodėl jie ke
liauja, nereikia klausti, kur jie 
keliauja. Nereikia jų ir smerkti, 
nes jie neranda Atlanto Chartos 
pažadėtų teisių ir laisvių.

Šis būrelis lietuvių susispietęs 
naujus emigrantus gabenančiam 
laive, blaškomas Atlanto audrų 
savo bejėgiškumu jūros bangose 
gali lengvai būti pavyzdžiu mū
sų visos tremties.

Bet mes priplauksime vieną 
sykį ir žemės krantą. Išlipsime 
ir dėsime koją ant tvirtos žemės.

Taip lygiai tikime, kad ir vi
sos mūsų šiandien kankinamos 
tautos kančios pasibaigs. Tik ne
reikia nuleisti rankų ir pamesti 
vilčių. Reikia kovoti, kaip ir mū
sų menkas laivas kovoja stf At
lanto bangomis, vis pirmyn ir 
pirmyn! Ir mes visi, visa Lietu
vių Tauta, pasieks to, apie ką by
loja Atlanto Charta.

Suprasdami aiškiai kovos reikš
mę, suprasdami drąsą, mes, lietu
viai iš vidurio Atlanto džiaugia
mės mūsų vadovaujančių veiks
nių nepalūžtama energija ir ne
blėstančia viltimi ir nots simbo
liškai jungiamės prie tos didžiu
lės ir garbingos visos mūsų Tau
tos vedamos kovos, siųsdami 
Tautos Fondui $14.50.

(Parašai, kaip TF padėkoje).
Šį laišką gavau su TF auka, 

prašė patalpinti į spaudą.

EDMONTON, Alta.
ko mirtis ir- ligos. Šiais metais 
mirė trys iš anksčiau atvykusių 
lietuvių. Nelaimės ir ligos aplan
kė du naujuosius tremtinius. Tai 
p. Vincą Kasperavičių, kuriam 
pavasarį anglių kasyklose buvo 
sulaužyta dešinioji ranka ir kai
rioji koja. Mielas Vincas gavo 
iškentėti daug skaudžių operaci
jų ir dar teks nemaža laiko pa
gulėti ligoninėje.

Skaudžią Vinco dalią užjautė 
Edmontono lietuviai, aplankyda
mi jį ligoninėj. Bet ypatingas rū
pestis ir užuojauta buvo pareikš
ta pp. Zaleskienės ir Pašukonie- 
nės, kurios motinišku rūpestin
gumu lanko jį. Kaip būtų gera ir 
gražu, kad ir daugiau tokių šir
džių atsirastų.

Kitas ligonis p. Petras Burdu- 
lis, sunkiai serga ir buvo pada
ryta sunki operacija. Atrodo, kad 
teks dar ilgešnį laiką pagulėti li
goninėje. ' Ve ringą.

z Padėka
Nuoširdžiai dėkojame mūsų 

brangiems Bičiuliams, kurie taip 
nuoširdžiai padėjo mūsų asme
niniuose reikaluose. Dėkojame p. 
Albertui Mažoniui, p. Venai Kaz
lauskaitei, pp. Zaleskiams, p. Iza
belei Abraitytei ir p. Agathai 
Andrews.

Jūsų nuoširdurtį? mes nepa
miršime.

Su gilia pagarba
A. ir S. Makarai.

SUDBURY, Ont.
Mokyklos vakaras

Gruodžio 1 d., paskutinį šešta
dienį prieš Adventą, Sudburio 
Tumo - Vaižganto šeštadieninė 
mokykla ruošia didelį ir įdomų 
šokių vakarą, kuris įvyks Kroa
tų salėje, šalia Frood Hotel, Ka
thleen St. 251. Šokiams gros ge
ras vokiečių orkestras. Bufete 
bus įvairių rūšių alučio, šiltų deš
relių ir kitko. Maloniai kviečia
me visus Sudburio ir apylinkių 
lietuvius apsilankyti į paskutinį 
prieškalėdinį pasilinksminimą.

Pradžia 6 vai. vak. Pelnas ski
riamas kalėdinei lietuvių vaiku
čių eglutei.

Tėvų Komitetas ir mokytojai.
— Rokas Jurgūlis, buvęs mo

kytojas, jau kelinti metai serga 
vėžiu. Paskutiniu laiku liga pa
aštrėjo ir ligonis priverstas visą 
laiką gulėti lovoje.

— Sudbury General Hospital 
ligoninėje gydosi p. Miškinienė.

MARIJA DAUG GALI PAS DIEVĄ!

4

Jei spaudžia vargas, 
graužia rūpestis, 

sielojiesi Lietuvos ir 
žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mariją.
Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, 

Putnam, Conn., U.S.A. 
laikoma Novena į 

NEKALTAI PRADĖTĄJĄ 
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

Vienintelė lietuvio elektros
701 QUEEN St. W. 

reikmenų 
krautuvė 
Toronte

Turime didelį 
pasirinkimą 
RADIJO 
APARATŲ ir 
GRAMOFONŲ 
elektrinių 
ŠALDYTUVŲ, 
skalbimo 
mašinų, 
elektros ir 
gazo krosnių, 
virtuvės stalų 
bei kėdžių,

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

Prašome užeiti ir įsitikinti krautuvėje.
SAVININKAS J. BANELIS

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

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI ♦
$3.500 įmokėti

rium, arkliais, ir visom mašinom.
90 akrų su 23 akrais teisiu auginti, trakto- 

Kaina $25.000 
$3.500 įmokėti — 50 akrų, 17 — teisių, du arkliai ir visos ma- 

mašinos; ..........................................  Kaina $23.000
$4.000 įmokėti — 100 akrų, 20 — teisių, arkliai ir visas įrengi

mas su mašinom; ................... ......... Kaina $27.000
$4.500 įmokėti — 50 akrų, 18 — teisių, su viskuo. Kaina $25.000 
$5.000 įmokėti — 81 akras, 23 — teisių, traktorius ir visos ma

šinos; ..........   ......... Kaina $27.000
$5.500 įmokėti — 85 akrai, 25 — teisių, su viskuo. Kaina $23.000 
$7.000 įmokėti — 110 akrų, 27 — teisių, traktorius, arkliai ir 

visos mašinos; ..... .......... r........ ...... ......  Kaina $43.000
$8.000 įmokėte*— 125 akrai, 40 — teisių, 6 kilns, traktorius, ark

liai ir masinos;............................ ...» Kaina $50.000
$14.000 įmokėti — 200 akrai, 41 — teisių, 5 kilns, traktorius ir 

viskas; ................. .. ....... ................ Kaina $50.000

CHARLES POCIUS 
REAL ESTATE BROKER

TILLSONBURG, ONT. TeL 829 J.
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GIMĖ JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖ
Lapkričio 18 d. Niujorke įvyko 

iškilmingas JAV Lietuvių Bend
ruomenės atidarymas.

Ši didžioji šventė buvo pradė
ta iškilmingomis pamaldomis 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je Brooklyne. Šv. Mišias laikė J. 
E. vysk. V. Brizgys, pamokslą 
pasakė L. Pranciškonų Provin- 
ciolas T. Vaškys. 2 vai. po pietų

yra susidariusios per dešimtme
čius skirtingos veiklos tradici
jos, nuspalvintos ryškesnėmis 
ideologinėmis bei socialinėmis 
spalvomis, o daugelį gąsdinsiąs 
narių telkimo princijas — kad 
kiekvienas lietuvis turi jai pri
klausyti. Demokratinė dvasia ir 
taktas Įeisiąs visiems išlikti kuo 
kas yra ir visi sunkumai būsią

Los Angeles miesto metinė meno paroda
Dail. Povilo Puzino pasirodymai

Iš kultūros ir įmygy pasaulio

Statler viešbutyje Niujorke įvy- nugalėti, o sutartinis ir vieningas 
i ko iškilmingas aktas, kurį trum- darbas privesiąs ir prie tautos 

pu žodžiu pradėjo kun. V. Dabu- išlaisvinimo.
šis, pakviesdamas jam vadovau- Min. P. Žadeikis pasidžiaugęs 
ti JAV LOK narius prof. K. Žal- šia didžiąja lietuviškosios dvasios 
kauską ir V. Chase. Po trumpo švente, perdavė ir kitų Lietuvos 
prof. K. Žalkausko žodžio ir svei- diplomatų sveikinimus bei lin- 
kinimų LOK vardu, buvo per-Įdėjimus, ką susirinkusieji sutiko 
skaitytas JAV Lietuvių Bend
ruomenės įsteigimo aktas, o JAV 
LB steigimo vargus bei nueituo
sius kelius trumpai apibūdino 
LOK narys p. Saulaitis: “Lietu
vių Bendruomenė yra visų mūsų 
buvimas ir buitis, tai svarbiau
sias lietuvybės išlikimo veiksnys, 
atsakymas būti ar nebūti, visiš
kai neskiriant reikšmės kuris lie
tuvis anksčiau ar vėliau čia at
vyko”. Taip pat priminė, kad 
“šios Bendruomenės atsiradimas 
nenori sugriauti senųjų lietuvių 
organizacijų, nenori joms uždėti 
savų varžtų, nesikėsina į jų ska
tiką, tik nori ateiti į pagalbą iš
laikyti lietuvybę, kurios išlaiky
mui jos prieš daugelį metų taip 
pat buvo įsteigtos. Bendruomenė 
sutartinai dirbs ir talkininkaus 
tiek ALTui, tiek BALFūn ir ki
tiems lietuviškiems židiniams”.

Prof. J. Kaminskas JAV Lietu
vių Bendruomenę pasveikino VL 
IKo ir Vykd. Tarybos vardu. Jis 
savo kalboje pareiškė, kad “ne 
tik jis džiaugiasi jos atsiradimu, 
bet daugiausia turbūt tai džiau
giasi VLIKo pirmininkas prel. 
M. Krupavičius, kuris yra pasi- 

.ėmęs visus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės sukūrimo reika
lus ir labai daug teko jam rūpin
tis, kol šis reikalas JAV tapo šios 
dienos realybe”. Prof. K. išryš
kino dvi pagrindines Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės mintis: 
padėti išlikti lietuviais visur ir 
visuomet, o tuo pačiu ir atitaisy
ti N. Lietuvos padarytas klaidas, 
nesirūpinant anuo metu pasauly
je atsidūrusiais savos tautos na- 
riais ir padėti tautos laisvinimo

* kovoje įvairių įvaSriausiaiš^bu- 
. dais. Prof, nūjaučiąs, kad JAV 
LB darbas nebūsiąs lengvas, nes

Min. P. Žadeikis pasidžiaugęs

triukšmingu rankų plojimu.
ALTo pirm. L. Šimučio sveiki

nimas — žodis buvo pats ilgiau
sias, kuriame jis stengėsi išaiš
kinti nudelsimą JAV dėl susida
riusių šio krašto ypatingų nuo
taikų.

BALFo pirm. prof. kan. J. B. 
Končius Lietuvių Bendruomenę 
apibūdino kaip BALFo talkinin
kę. Nebetoli esąs laikas, kai vi
siems sutelktinai reikėsią vykdy
ti ir lietuvių tremtinių, grįžtan
čių iš Sibiro bei kitų Rusijos vie
tų šalpa.

Laisv. Europos Patariamosios 
Lietuvių Grupes pirm. V. Sidzi
kauskas, Lituanistikos Institu
to Niujorke organizatorių vardu 
A. Benderius ir J JI. vysk. V. 
Brizgys džiaugėsi‘JAV Lietuvių 
Bendruomenės susidarymu ir 
linkėjo suburti Lietuvai visus, 
kurie dar kalba ir kurie jau lie
tuviškai pamiršo.

Nepaprastai jautrus buvo JAV 
Lietuvių Bendruomenės pirm, 
prel. J. Balkūno žodis, kur jis pa-

Šių metų Los Angeles miesto 
metinėje meno parodoje iš lie
tuvių dalyvavo tik vienas dail. 
Povilas Puzinas. Jo vienas dar
bas (“Žuvys”) buvo išstatytas 
Graikų teatro patalpose, o kitas 
regionalinėje parodoje. Kadangi 
dail. P.P. šioj parodoj buvo pa
kviestas į jury komisiją, tad pats 
negalėjo konkuruoti dėl premijų.

Paroda buvo daugiau moder
nistinė. Kaip laikraščiai rašė, ne
buvo aišku, kaip kabinti premi
juotąjį paveikslą (aukštyn ar že
myn kojomis). Premijos paskir
tos daugumoj nežinomiems me
nininkams ir aiškiai už moder
nistinius darbus.

Dėl to kitų pakraipų dailinin
kai pakėlė triukšmą ir miesto ta
ryba įsikišo į parodos reikalus. 
Tarybos nariai apkaltino parodą 
ne tik vienašališkumu, bet net 
komunistine tendencija. Esą, vie
name paveiksle nupieštas net 
pjautuvo ir plaktuko ženklas. 
,Buvo sušauktas miesto tarybos 
posėdis, į kurį iš parodos buvo 
atnešti premijuotieji ir “apkal
tinti” ’’darbai. Po dviejų valandų 
aštrių ginčų (dalyvaujant ir me
nininkų atstovams), jokio aiš
kaus nutarimo nebuvo padaryta, 
išskyrus grasinimą dėl sekančių

reiškiant šiam didžiam kovoto
jui už žmogaus teises lietuvišką
ją padėką.

Pertraukos metu dalyvių buvo 
pasirašytas JAV Lietuvių Ben
druomenės steigimo aktasxir jos 
pirmoms dienoms surinkta 783 
dol. 85c. aukų. Po pertraukos V. 
Vaitiekūnas perskaitė rezoliuci- 
jas, kurias vienbalsiai susirinku-

sižadėjo visus čia gyvenančius, šieji priėmė, lietuvybės išlaiky- 
nors būtų ir nutautę, laimėti, pa- mo klausimais ir nutarė kreiptis 
žymėdamas, kad šiam žygiui yra Į JAV vyriausybę, prašant iškelti 
Įpareigoti ir visi susirinkusieji.

Prie visos eilės sveikinimų te-’___ j _ ______
legramoinis prabilo Yale Univer- pat padėkoti JAV vyriausybei

lietuvių tautos genocidinį naiki
nimą JT ir jį sustabdyti. Taip

siteto prof. Dr. Lemkin, kuriam 
teko pačiam matyti tautų nai
kinimus Lenkijoje ir Lietuvoje, 
vykdomus nacių bei sovietų ir 
pravedusiam per JT genocido 
pasmerkimą bei daug prisidėju
siam prie paskutinio lietuvių 
protesto dėl naujojo JT įstatymo, 
kurio turėtų būti sustabdoma vi
sokia paraiųa kovojančioms tau
toms dėl savos laisvės. Jo trum
pas sveikinimas .buvo sutiktas 
nuostabia plojimų audra, tuo pa-

už Lietuvos valstybės nepripaži
nimą sovietams, prašant ir to
liau sovietinius kėslus atmesti.

Baigiamąją šios šventės dalį 
sudarė St Pilkos deklamacijos ir 
op. solistės Vincės Jonuškaitės iš
pildytos VI. Jakubėno ir A. Ra
čiūno dainos, akompanuojant A. 
Mrozinskui.

. Amerikos. Balsas šias visas iš
kilmes įrašė ir perduos į Lietu
vą ir pasaulį.

K. Jovydis.

- nualinę kaip skėrės,
— ji kaip žolynas atsities,

Jie išeis -
Nenumins 

a * - 7

Ir užgis šios gilios žaizdos atsivėrę, 
Mums išėjus iš vergijos ir nakties.

(Iš J. Aisčio eilėr. “Tėviškės Žemelė”)

ALPHONSE DAUDĖT

DAR VIENAS atsiminimas iš Alžiro, o po to mes grįšime į 
malūną...

Pirmą naktį, kai atvykau į šitą Sahel ūkį, aš negalėjau užmig
ti. Naujas kraštas, kelionės sukrėtimas, šakalų lojimas; prie to ner
vinantis, slegiantis karštis, visiškas dusinimas, tartum musgaudžių 
tinklelių akutės nebūtų leidusios praeiti jokiai oro srovelei... 
Kada anksti rytą atidariau savo langą, slegiančios vasaros migla, 
lengvai judėdama, pakraščiais juoda ir rožiniai padrikusi, yrėsi ore 
tartum parako debesis mūšio lauke. Nejudėjo jokis medžio lapas, o 
gražiuose soduose, kurie buvo prieš mano akis, pašlaičių saulė- 
kaityje, kuris vynui duoda saldumo, išretinti vynmedžiai, pa
ūksmės kampuose saugomi Europos vaismedžiai, mažieji apel
sinai, ilgose mikroskopiškose eilėse mandarinai, visa turėjo tą 
pačią liūdną išvaizdą, tą lapų tylą, laukiančią audros. Net bananų 
medžiai, tie didieji švelnaus žalumo meldai, visada krutantys dėl 
mažiausio pūstelėjimo, kuris sudraiko jų lengvas garbanas, dabar 
buvo išsistiepę tylūs ir tiesūs tvarkingu kuodu.

Kurį momentą aš pasilikau stebėdamas šią nuostabią planta
ciją, kurioje buvo susirinkę viso pasaulio medžiai, nešdami kiek
vienas tinkamu sezonu, savo tremties žiedus ir vaisius. Tarp javų 
laukų ir masyvių kamštinių ąžuolų mirguliavo vandens srovė, 
kurios regėjimas tą slopinantį rytą gaivino’, ir stebėdamas tų daik
tų puikumą ir tvarką, tą gražų ūkį su jo mauretaniškomis alė
jomis, ryto aušroje baltomis terasomis, jo tvartais ir pašiūrėmis, 
sugrupuotomis aplinkui, aš mąsčiau, kad kai šitie darbštūs ir dori 
žmonės prieš dvidešimt metų į šį Sahel slėnį atvyko ir jame įsi
kūrė, jie rado čia tik netikusį sargo baraką, neišdirbtą, privisusią 
neūžaugų palmių ir krūmynų, žemę. . Nuolatinės arabų riaušės. 
Reikėjo palikti arklą, kad griebtis ginklo. Prie tos ligos, akių užde
gimai, drugio krėtimai, nenusisekę derliai, nepatyrimo bandymai, 
kova su siauraprote ir visada nepastovia administracija. Kiek pa
stangų! Kiek triūso! Kiek nepailstančio budėjimo!

Dar dabar, nors blogieji laikai jau buvo praeityje ir gerbūvis 
didele kaina laimėtas, jie abudu — vyras ir žmona — pirmieji kė
lėsi ūkyje. Ankstybą ryto valandą aš juos girdėjau vaikščiojančius 
didelėse virtuvėse apačioje, prižiūrinčius darbininkams ruošiamą 
kavą. Netrukus pasigirdo skambutis ir dar vienam momentui pra
ėjusį darbininkai pasipylė kelyje. Vynuogyno darbininkai iš Bour
gogne; skarmalais apsidengę žemdirbiai iš Kabylijos, su raudo
nomis-kepuraitėmis ant galvų; nuogomis blauzdomis griovkasiai 
mahoniečiai iš Balearų salų; maltiečiai; lukiečiai; visa minia, skir
tingai ir sunkiai vadovaujama. Priešais duris ūkininkas kiekvienam 
iš jų skirstė dienos pareigas, kalbėdamas trumpai ir kiek šiurkš
tokai. Kada jis pabaigė, tas pagarbus žmogus, pakėlė galvą ir rū
pestingai žiūrėjo į dangų; vėliau, pastebėjęs mane prie lango:

— Blogas laikas darbams... — tarė jis man, — štai pietryčių 
deginantis vėjas, siroco.

Ištiktųjų, saulei vis aukščiau kylant, tvankios, deginančios ir 
dusinančios oro srovės ėjo į mus iš pietų, tartum, iš pravertos ir vėl 
uždarytos krosnies angos. Sunku buvo susivokti kur pasidėti ir 
kaip verstis. Kavą mes gėrėme ant terasos, netekę drąsos ką nors 
kalbėti ar net judėti, šunys drybsojo, išsitiesę įvairiose pozose ant 
grindų, ieškodami plytų vėsumos. Pusryčiai mus šiek tiek atgaivi
no, gausūs ir savotiški pusryčiai, kurie susidėjo iš karpių, fotelių, 
laukinės kiaulės, ežio, Staoeli sviesto, Crescia vyno, Indijos kriau-

metų biudžeto miesto meno de
partamentui.

Parodos metu buvo suruošta 
eilė meninio darbo demonstraci
jų bei diskusijų, kurioms praves
ti buvo pakviesti žymieji vietos 
dailininkai. . Dail. P. Puzinas pa
sirodė net du vakarus. Pirmą va
karą jis su kitais dviem dailinin
kais parodė, kaip tapomas port
retas, o antrą vakarą — miesto 
vaizdas. Daip. P. demonstracija 
patraukė daugumos žiūrovų dė
mesį, o baigus, jam buvo sukeltos 
ovacijos. D. P-tas.

u Vokiečių tėvy nė 
rytuose”

Rugsėjo vidury Stuttgarte bai
gėsi vokiečių ministerio J. Kaise- 
rio su didėlėmis iškilmėmis ati
daryta vokiečių pabėgėlių ir iš
tremtųjų paroda, pavadinta “Vo
kiečių tėvynė Rytuose”. Parodos 
metu buvo suruošti kultūrininkų 
politikų, jaunimo, liaudies šokių, 
dainų ir kt pasirodymai ir pasi
tarimai. Tos parodos tęsinį suda
ro toliau Miunchene ir kituose, 
žymiuose Vokietijos miestuose 
Rytų intelektualinį palikimą 
vaizduojančios parodos. Ir šiose 
visose parodose, kaip ir anksčiau 
rodytose Miunchene, Berlyne ir 
kitur, pavadintose “Deutsche Hei 
mat im Osten”, vaizduojamos vo
kiečių pretenzijos į dabartines 
sovietų ir lenkų okupuotas sritis 
Rytuose. Nors į Klaipėdos kraš
tą, kaip į politinį vienetą, tiesio
giai pretenzijų ir nereiškiama, 
tačiau ir jo sodybos, namai, ko
pos ir kt., lygiai, kaip ir “Pabalti
jo vokiečių kultūrinis paliki
mas”, parodose plačiai vaizduo
jami nuotraukomis, atsišauki
mais, leidiniais ir tt. Ypač daug 
dėmesio skiriama visos tos “Vo
kiečių Tėvynės Rytuose” sovie- 
tinimui^. Vokiečių pabėgėlių 
spauda taip pat daro priekaištų 
Vakarų Vokietijos vyriausybei, 
kad ji, pasisakydama už 1937 m. 
sienas, išsižadanti tų vokiečių, 
kurie esą už tų sienų, pvz. Klai
pėdos krašte ir kt. ,

Lietuviškos plokštelės
IRO V. Inform. Įstaiga prie 

vyr. būstinės turi 206 komplektų 
visų tautų dainų ir muzikos 
plokštelių. Lietuvių yra Čiurlio
nio ansamblio 5 plokštelės, kurių 
transliacija trunka 12 minučių. 
Visas jas IRO nori propagandos 
sumetimais išskirstyti po visą 
pasaulį. Komitetams suteikta tei
sė tokių plokštelių užsisakyti 
(kainuoja po 3 DM), bet statoma 
sąlyga, kad iš to nebūtų daroma 
jokio biznio. Magnetofono plokš
telių iš jų taip pat paprašė L. Są
jūdis. Amerikoje per radiją IRO 
iš lietuviškų dalykų transliavo 
“Blezdingėlę”, kuri buvo skirtin
gai pavadinta “Gegutė”. Turėjo 
nepaprastą pasisekimą. Minimų
jų plokštelių rūpinasi įsigyti ir 
lietuvių įstaigos.

— Tarptaut Komitetas krikš
čioniškąja! kultūrai, ginti išlei
džia vokiečių kalba pirmą savo 
leidinį “Lietuvos tikinčiųjų laiš
ką Šv. Tėvui”,, atneštą į Vakarus 
Lietuvos partizanų. Tiražas 10 
tūkstančių. Numatyta ir daugiau

' leidimų. Leidinio viršely nupieš- Šiemet vasarą buvo paskirtos 
tas žemėlapis, kuriame Pabalti-

jo kraštai padengti juoda spalva 
ir su strėle vokiškai užrašas: 
“Čia kovoja kryžius prieš bolše
vizmą”, apačioje — “Pagalbos 
šauksmas iš Lietuvos miškų”.

— Voikiečių žinomosios Her- 
derio leidyklos leidžiamas A. 
Maceinos veikalas apie Antikris
tą vokiečių kalba turėtų pasiro
dyti prieš N. Metus. Pasirody
mas ilgiau užtruko dėl prof. V. 
Šilkarskio įžangos. Dabar ji jau 
parašyta ir Herderio surinkta. 
Prof. Šilkarskio pareiškimu tai 
yra antroji savo vertingumu 
knyga apie Dostojevskį ir Anti
kristo problemą iš viso. Herderio 
leidyklai įduotas išleisti dar vie
nas Maceinos veikalas. Autorius 
verčia. į vokiečių kalbą ir savo 
“Jobo dramą”. Vokiečių visuo
menei supažindinti su bolševiz
mu Lietuvoje į vokiečių kalbą 
■taip pat išversti V. Ramono 
“Kryžiai”, kurie netrukus bus 
duoti rinkti.

— Miunchene vokiečių stei
giamam Rytų institutui paruo
šiamieji darbai vykdomi toliau.

stipendijos Europos Rytams ty-

Bern. Brazdžionis dar prieš 
Kalėdas išleis “Pietų Vėjelį” ir 
“Meškiuką Rudnosiuką”. Pirmoji 
knyga spausdinamai spalvom; 
iliustruota dail. P. Osmolskio, 
antroji — 4 spalvom, iliustr. dail. 
Stančikaitės.

• Eleonora Lipper savo “Ele- žiūrovų. Šiomis dienomis Mitche- 
ven Years in Soviet Prison neris išleido “The Voice of Asia 
Camps” 
vietų katorgose — pasakoja, kaip 
vienoje stovyklų kalinys-vergas 
paprašė komendanto sulyginti jį 
teisėmis su arkliu. Sako: “Ark
liu laikomas, gaučiau bent vieną 
dieną dešimtyje poilsiui. Dabar 
negaunu nei vienos. Arklys lai
kas nuo laiko gauna progų darbo 
metu pastovėti. Man tas už
drausta. Pagaliau, arkliui, pa
prastai, nustatoma tik tiek dirb
ti, kiek jo jėgos neša. Man gi pa
skiriama tokia norma, kad jos 
pasiekti negalėdamas aš visada 
alkanas”.

• Amerikietis James A. Mit- 
cheneris yra parašęs “Tales of 
the South Pacific” — vaizdeliai 
iš Amerikos kareivių susidūrimo 
su Ramiojo vandenyno salų at
silikusiais gyventojais. Tais vaiz
deliais paremta muzikalė drama 
Niujorke vaidinama jau trečius 
metus ir vis susilaukia minias

- Vienuolika metų So-

rinėti. Ligi lapkričio vidurio, ti
kimasi bus paskirti visi instituto 
nariai. Į tarybą kaip pabėgėlių 
atstovas pakviestas taip pat vo
kiečių pabėgėlių vadas prof. 
Oberlaenderis. Rytų Europos 
institutas, įkurtas prie laisvojo 
Berlyno un-to, savo darbą jau 
pradėjo. Amerikiečiai konstata
vo, kad šiuo metu iš viso Vokie
tijoj 113 profesorių specialiai stu
dijuoja Rytų problemas. Šitų R. 
Europos tyrinėjimų svarbiausias 
objektas apima sritis anapus Vo- 
kitijos sienų, taigi: Pabaltijo 
valstybes, Lenkiją, Čekoslovaki
ją ir Rusiją. Vokiečių pabėgėlių 
problemas specialiai nagrinėja 
Herderio vardo institutas Mar- 
burge ir vad. “Goettinger Ar- 
beitskreis”. Berlyne R. Europos 
institute įvesti skyriai slavų k. 
ir literatūros, RE istorijos, eko
nominių ir įmonių mokslo, teisių, 
sociologijos. Darbas pradėtas su 
šių metų semestru. Tačiau visai 
eilei vokiečių un-tų dar trūksta 
šių sričių ordinarinių ar ekstra
ordinarinių profesorių, būtent: 
slavų ir literatūros istorijai 
Frankfurte, Heidelberge, Tue- 
bingene, Marburge, Wuerzbur- 
ge ir Erlangene. Rytų Europos 
gėrų dėstytojų stokoja Hambur
ge^ Mainze, Heidelberge, Miun
chene ir Goettingerie. Dar blo
giau su R. Europos dvasios isto
rija, ūkio mokslu ir teise. Reicho 
vyriausybė rodo intereso steigti 
dar ir baltų institutą, nes ir vo
kiečiai yra suinteresuoti savo 
kultūrinės įtakos tarp baltų pa
laikymu. Tuo reikalu buvo atsi
klausta ir lietuvių veiksnių nuo
monės. Apskritai tenka pasaky
ti, jog vokiečiai rodo nepaprastą 
susidomėjimą ne tik savo žemė
mis Rytuose, bet ir iš viso Rytų 
problemomis. Nemažesnio tuo 
dalyku susidomėjimo rodo ir

šių, bananų, visos eilės tremties vaisių patiekalų, kurie taip tiksliai 
vaizdavo sudėtingą, mus supančią gamtą... Jau mes kėlėmės nuo 
stalo, kai staiga už durų lango, uždaryto, kad mus apsaugotų nuo 
sodo kepinančio karščio, nuskambėjo skardūs balsai:

— Skėriai! skėriai!
Mano šeimininkas visas išbalo, kaip žmogus, kuriam pranešama 

katastrofa ir mes skubiai metėmės į kiemą. Dar nesenai taip ra
mioje būstinėje, dabar per dešimtį minučių girdėjosi tik skuban
čiųjų žingsnių bruzdesys, sumišę balsai, kurie dingo pabudimo su
judime. Iš prieškambarių šešėlių, kur jie snaudinėjo, pasipylė į 
orą tarnai, barškindami lazdomis, šakėmis, spragilais, visais metalo 
pabūklais, kurie jiems pasitaikė po ranka, odiniais katilais, puodais, 
virtuvais. Piemenys pūtė savo ganyklų ragus. Kiti turėjo jūreivių 
sraigiakiautes, medžioklių ragus. Visa takdarė baisų klegesį, pa
krikusį, kurį savo aštrumu dominavo, iš kaimyninių palapinių su
bėgusių, arabų moterų “You! you! you!“ Dažnai ,kaip manoma, 
pakanka didelio triukšmo, balsingo oro drebėjimo, kad nuvytum 
skėrius, kad i iems sutrukdyturn nusileisti. , .

Bet kur jie pagaliau,buvo, tie baisūs žvėrys? Karščiu banguo
jančiame danguje aš nieko daugiau nemačiau, kaip vieną debesį 
artėjantį horizontu, vario spalvos, kompaktišką, kaip krušos debesį 
su audros vėjo triukšmu tūkstančiuose miško šakų. Tai buvo skė
riai. Laikydamiesi vienas kito savo sausais, ištiestais sparnais, jie 
skrido masiniai; nežiūrint mūsų klyksmo,' mūsų pastangų debesis 
nuolatos artėjo, mesdamas į lygumą didžiulį šešėlį. Netrukus jis 
buvo virš mūsų galvų; kraštuose vienu akimirksniu pasimatė atsi
skyrimas, išsiskaidymas. Kaip pirmieji krušos grūdai, kaikurie iš 
jų išsiskyrė aiškūs, ruzgani; po to visas debesynas išsiskleidė ir 
pasibėrė tanki ir kleganti tų vabzdžių kruša. Laukai iki neužma- 
tomumo nusiklojo skėriais, dideliais kaip pirštas.

Tada prasidėjo žudynės. Nešvankus traiškymų spraksėjimas, 
šiaudų šlamesys. Su akėčiomis, šakėmis, arkliais buvo draskoma ta 
banguojanti žemė; ir kuo daugiau jų buvo užmušama, tuo daugiau 
jų buvo. Jie šniokšdami judėjo sluoksniais, susiraizgę savo ilgomis 
kojomis; tie, kurie buvo viršuje, darydami beviltiškus šuolius, šok
dami į panosę arkliams, kurie buvo įkinkyti šitam retam darbui. 
Ūkio ir arabų palapinių šunys, pasiskleidę po laukus, metėsi ant 
jų ir įnirtusiai juos traiškė. Tuo momentu dvi karių komandos, 
su trimitais priešakyje, atvyko nelaimingiems ūkininkams į pagal
bą, ir žudynės gavo naują išvaizdą.

Vietoje, kad skėrius triuškinti, kariai juos degino, leisdami ilgas 
parako liepsnas.

Pavargęs nuo žudymo, nugrasintas nešvankaus kvapo, aš sugrį
žau pas save. Trobų viduje jų buvo beveik taip pat gausu, kaip ir 
lauke. Jie buvo įėję per durų ir langų pravaras, per kaminų angą. 
Ant palangių, ant jau nukrimstų langų užuolaidų, jie ropojo, krito, 
skrido, šliaužiojo baltomis sienomis, lydimi didžiulių šešėlių, kas 
dvigubino jų biaurumą. Ir visur tas nepakeliamas kvapas. Vaka
rienės metu turėjome atsisakyti vandens. Cisternos, baseinai, šuli
niai, kūdros, visa buvo užteršta. Vakare savo kambaryje, kur jau 
buvo užmušta daugybė, dar girdėjau šnabždesį po baldais ir tą 
sparnų spraigėjimą, panašų į anksčių išsiskleidimą didelio karščio 
įtakoje. Tą 'naktį aš negalėjau užmigti. Pagaliau, visi nemiegojo 
aplink ūkį. Liepsnos bėgiojo žemės stagarais iš vieno lygumos galo 
į kitą. Kariai dar vis mušė.

Sekančią dieną, kada kaip vakarykštį rytą, atidariau savo lan
gą, skėriai buvo išvykę, bet kokius griuvėsius jie paliko paskui 
save! Jokio žiedo, jokio žolės daigelio: visa buvo juoda, nugraužta, 
sukalkėję. Bananų, abrikosų, persikų, mandarinų medžiai buvo at
pažįstami tik pagal jų nunuogintų šakų formas, be grožio, be lapų 
mirgėjimo, kuris medžiui suteikia gyvybę. Buvo valoma vandens 
vietovės, cisternos. Darbininkai visur kasė žemę, kad užmušti vabz
džių paliktus kiaušinius. Kiekvienas kupstas buvo apverčiamas, 
rūpestingai išdraskomas. Ir sopėjo širdį, kada matei tūkstančius 
baltų šaknų, pilnas syvų, pasirodančių virstant derlingai žemei...

Iš prancūzų kalbos vertė Jurgis Razutis.
* MF
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Baigiasi trimestras
Jau kuris, laikas girdėti tėvų 
pageidavimas, kad šeštadienio 
lituanistikos mokyklas lanką 
mokiniai turėtų knygeles jų 
darbui mokykloje paženklinti. 
Atsižvelgiant į tai, “Žiburių” 
Spaudos Bendrovė yra tokias 
knygeles išleidusi. Knygelė 
yra kieto popieriaus ir turi 
grafas mėnesiniams bei tri
mestriniams pažymėjimams, 
pamokų praleidimui ir mokyk
linio mokesčio sumokėjimui 
žymėti.
Knygelės kaina 15 centų.
Užsisakyti “Žiburių” Sp. Ben
drovėje, 941 Dundas St. W. To
ronto, Ont Canada.
Taip pat dar turime ir klasės 
žurnalų, specialiai pritaikytų 
šeštadienio litunanistikos mo
kyklai.

Pasveikinkime 
lietuviškai

šiomš Kalėdoms “Žiburių” 
Spaudos Bendrovė jau išlei
do spalvotas sveikinimo 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 Toronto, Ont, Ca
nada. Atvirutės su voku kai
na 15 centų. Platintojams nuo
laida.

— Azijos Balsas, — kur bando 
pagrindžiau pažvelgti kas šian
dien Aziją yra ir kas joje vyks
ta. Jis vienoje vietoje rašo:

“Vieną pagrindinę klaidą po 
kitos mums (amerikonams) be
darant, gali nutikti, kad Ameri
ka pavirs į liekaną muziejams, 
kaip atsitiko su senovės Graiki
ja. Žmonija mus garbins už at
nešimą pasauliui naujo skaistaus 
laisvės supratimo, bet Azija pa- ______
sidarys gyvuoju pasaulio centru, j amerikiečiai. 
Tokio nuopolio išvengsime tik 
protu, pakanta ir kietu pra
kaitu”.

-• Italų “I Promessi Sposi” — 
Sužadėtinė, — pasirodė 1827 me
tais, bet naujas vertimas šios 
apysakos, kuri, sakoma, parodo; 
veik visą italo pagrindinį pobū- vnntaus^advXtas?^ ’̂ Aus- 
dį, vėl išėjo anglų kalba sjmet. 
Autorius Manzoni vienoje vieto
je apie žmogaus gyvenimą sako:

“Žmogus šiame pasaulyje tai 
ligonis nesmagioje lovoje. Apie 
save jis mato kitas lovas, kurios 
jam išrodo minkštesnės. Bet pa
vykus lovas apkeisti, jis patiria, 
kad naujoji taip pat kieta kaip 
senoji. Todėl ar nebūtų išmintin
ga labiau gera daryti, negu ge
rai gulėti: Gera darydami, patir
sime, kad minkščiau ir gulime”.

V. Sirvydas.

Rašyt. F. Neveravičius, dirbęs 
batų fabrike ir spaustuvėje, jau 
persikėlė į Londoną, kur gavo 
rusų kalbos mokytojo vietą.

’’Musų Pastogės” redagavimą 
perima Dr.' Al. Mauragis, buv.

tralijos LB Krašto valdybos na
rys švietimo reikalams.

Susidomėjo urbanistika
Toronto universitete organi

zuojami miestų planavimų kur
sai, kuriuose be technikos ir ar
chitektūros dalykų bus dėstoma 
dar geografijos sociologija ir po
litinė ekonomija. Keistoka, kad 
dar negalvojama apie pastovią 
tokią mokslinę įstaigą krašte, 
kuris tik kuriasi ir taip atsilikęs 
urbanistikoje.

' Marija apsireiškė Pijui XII
Popiežiaus delegatas kardino

las F. Tedeschini, dalyvaudamas 
š.m. spalio 6 d. Fatimos šventėje, 
pareiškė, jog Pijus XII matė Švč. 
Mergelę 1950 metais spalio 30, 31 
ir lapkričio 1 d. 4 vai. po pietų 
Vatikano sode, kai. ruošėsi pa
skelbti Dievo Motinos Marijos į 
Dangų paėmimo dogmą.

“Būdamas Vatikano sode, Šv. 
Tėvas pakelia akis į saulę ir mato 
Fatimos stebuklą”, sako kardino
las Tedeschini. “Kas galėtų žiū
rėti į taip akinančią saulės švie
są? O Šv. Tėvas minėtomis die
nomis galėjo tai padaryti. Jis 
matė Marijos rankoje besisukan
čią saulę. Ji judėjo smarkiai, tar
si būtų gyvas daiktas ir, šių dan
gaus kūnų spektaklio metu, Ma
rija prabilo į Kristaus Vietinin
ką tyliai, bet reikšmingai”.

Ar tai atlyginimas, ar išreiš
kimas pasitenkinimo Dangun pa
ėmimo dogmos paskelbimo pro
ga? Ar tai dangiškasis liudiji
mas, pašvenčiąs Fatimos įvykius 
katalikiško autoriteto ir tiesos 
širdyje? Gali būti tikri, visi trys 
samprotavimai.

šv. Tėvas Pijus XII kiekviena 
proga išreikšdavo savo didelį pa
maldumą į Mergelę Mariją. Š.m. 
spalio 6 d. savo žody Fatimos pi
ligrimams jis ragino tikinčiuo
sius prašyti Dievo Motiną, kad 
priartintų kuo greičiau valandą, 
kad nuo vieno pasaulio krašto iki 
kito, skambėtų evangęliškas 
himnas: “Garbė Dievui aukšty
bėse ir žemėje ramybė geros va
lios žmonėms“.

Tačiau radijo žodyje Fatimos 
piligrimams Pijus XII visiškai 
neužsiminė nieko apie saVo regė
jimus. Žinant Šv. Tėvo didelį 
kuklumą, šį jo gestą galima labai 
lengvai suprasti. Gilus tikėjimas 
nemėgsta sensacijų, nes tai nėra 
išganymui esminis dalykas. Savo

kalboje Šv. Tėvas kalbėjo apie 
pernykščius Šv. Metus bei apie 
minias visų tautų maldininkų, 
išryškinusias Katalikų Bažny
čios vieningumą.

Mgr. Fulton Sheen, Niujorko 
vyskupas pagalbininkas, pareiš
kė, kad neseniai taip įspūdingai 
praėjusi šventė Fatimos švento
vėje, privers susimąstyti ir 
Kremliaus materializmo moky
tojus: “Maskvos raudonoji aikštė 
gavo atsakymą Fatimos baltojoje 
aikštėje. Vieną dieną Maskvos 
raudonosios aikštės tironiškoji 
galybė atsikreips prieš Fatimos 
baltosios aikštės dvasines jėgas. 
Tai bus paskutinis konfliktas. 
Komunizmas nenugalimas gink
lais,_bet—tik atsivertimu. Rusija 
sužinos, kad Dievas pasirenka 
mažas tautas, tokias, kaip Portu
galija, kad nugalėtų galingiau
sias, tokias, kaip Rusija. Taigi 
žmonija atras taiką”. Mgr. Sheen 
taip pat reikalavo, kad Saugumo 
Taryba Jungtinių Tautų įsileistų 
į savo tarpą ir mažas tautas, ku
rios galėtų suvaidinti didelį Tai
kintojo vaidmenį komandavimo 
poste. Jis pridūrė: “Vatikanas ir 
Portugalija yra dvi mažos suve
reninės pasaulio valstybės ir jos 
abi reiškia viltį ir taiką, pagrįstą 
teisingumu ir morale, priešingai 
galingoms tautoms, besiremian
čioms vien tik jėga”.

Vikt Skilandžiūnas.
, — Roma. — Kardinolo Teda- 
schini pareiškimo apie Marijos 
pasirodymą popiežiui Pijui XII 
Vatikanas nepatvirtino. Spėja
ma, kad dėl to Vatikane esama 
nepasitenkinimo ir kardinolas 
tuojaus po to skubiai buvęs iš
kviestas grįžti į Romą. Kaikas

kalboje buvęs minimas ne Mari-

šviesos, kaip Patintoje.
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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 tek KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

1. $17.900. Indian Rd. — How
ard Park. 12 kambarių su 
baldais, mūrinis, atskiras 
namas su privačiu įvažia
vimu ir garažu. Įmokėti tik 
$5.900.

2. $16.000 High Park — Bloor,
7- nių kambarių, naujas, mū
rinis, atskiras, vandeniu ir 
alyva apšildomas, namas. 
Priyatus įvažiavimas ir ga- 
ražaš. Parduodamas dėl iš
vykimo į JAV. Įmokėti tik 
$6.000.

3. $13.900. Bloor — Ossington.
8- nių didelių kambarių ir

2-jų virtuvių, mūrinis su ga
ražu namas. Įmokėti $5.000.

4. $13.500. College — Euclid. 
8-ių didelių kambarių, van
deniu apšildomas, 2 aukštų, 
atskiras, mūrinis su garažu 
namas. Įmokėti $3.300.
$8.100. St. Clair — Rune- 
mede. 6-šių kambarių, mū
rinis, su garažu namas. Įmo
kėti tik $2.100. .
$7.000. Queen — Sorauren. 
6-šių kambarių, atskiras, su 
privat. įvažiavimu ir gara
žu namas. Įmokėti $2.500.

Real Estate
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossington Ave.)

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

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 
informacijų gauti pas Št. PAKĖTŪRĄ, 54 Indian Trail, telefo

nas LL. 2252, Toronte.

*įEL.
EM 8-2131

Budime
24

valandas

■WNTRAUTUCIUS
JON. GREIČIŪNAS

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

dideli bei maži darbai

91 Hillcrest Drive, Toronto - ME. 7651

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

gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining).

54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

AR AĮ*DRAUDEI VISKĄ KĄ TURI?
Visais apdraudimo reikalais kreipkitės į:

INSURANCE & REAL ESTATE 
Susikalbu įvairiomis kalbomis.

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

Geriausias dovanų pasirinkimas 
naujai atidarytoje liet parduotuvėje 

“THE TIMES” e
CIGAR AND GIFT STORE 

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

iki 10 vai. vak.
Sav. J. Beržinskas.

Sportinis gyvenimas išjudintas

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.

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

- tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

I USA 
foto studija

984 DUNDAS ST. W.
TORONTO

Telef. ME. 8967

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

i

DANIEL D. STOKAL į 
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

Konfliktas dėl mokyklų Br. Kolumbijoje
Pereitų mokslo metų pabaigo

je British Columbia iškilęs kon
fliktas dėl valdžios paramos ka
talikų mokykloms “TŽ” jau bu- 

jvo aptartas. Katalikai reikalauja, 
kad ir BC, kaip visose kitose Ka
nados provincijose valdžia skirtų 
katalikų mokykloms atitinkamą 
dalį iš švietimo reikalams sumo
kamų mokesčių, kad katalikams 
netektų dvigubus šviet. mokes
čius mokėti, ir -kad katalikų mo
kyklos galėtų taip pat naudotis 
visais patogumais bei patarnavi
mais, kurie valdžios yra teikiami 
jos išlaikomoms mokykloms.

Katalikai savo reikalavimus 
remia Kanados įstatymais ir JTO 
Žmogaus Teisių Deklaracija, ku
rią Kanada yra ratifikavusi.

Paskutiniame savo suvažiavi
me praeito mėn. gale BC Katali
kų Švietimo Draugija savo pro
vincijos politinėms partijoms 
įteikė ultimatumą, reikalaudama 
per 3 savaites pasisakyti už ka
talikų mokyklų vienodą trakta
vimą su valdžios mokyklomis, 
priešingu atvedi grasindami im-

Toronto sporto klubo “Vytis” 
ruoštoji sporto olimpiada, gali
ma pasakyti, praėjo su nepapras
tu pasisekimu. Didžiausias nuo
pelnas priklauso ne sp. klubui 
“Vytis”, olimpiados rengėjui, bet 
lietuvių organizacijoms ir pavie
niams asmenims, kurie suprato 
rengėjų pasiryžimo svarbumą ir 
reikalą — išjudinti lietuvių išei
vių sportinį gyvenimą Amerikoje 
ir Kanadoje, prisidėdami didžia 
moraline parama, ne vien rengė
jams, bet bendrai lietuviams 
sportininkams šiaime kontinente 
— paskirdami gražias ir vertin
gas pereinamąsias dovanas. Šis 
sportinio gyvenimo reikalų su
pratimas ir sportininkų įnašo 
bendram lietuvių vardo garsini
me bei populiarinime įvertini
mas, sportuojančiai lietuvių išei
vių visuomenei suteikia daug 
stiprybės ir pasitikėjimo tęsti šį 
darbą dar su didesne energija.

Dr. Kazys Alminas, gyv. Cali- 
fornijoje, į sporto klubo “Vytis” 
atsišaukimą per spaudą — pa
remti ir išjudinti sportinį lietu
vių gyvenimą, atsiliepė pats pir
masis paskirdamas pereinamąją 
taurę Š. Amerikos lietuvių krep
šinio nugalėtojui su įrašu.- “Kil
nūs siela, tvirti kūnu — tarnau
kime Lietuvai”. Ją laimėjo Čika
gos “Perkūnas”.

Clevelando Tremtinių Draugi
ja paskyrė pereinamąją taurę — 
trofėjų moterų tinklinio nugalė-

laimėjo p. Blrudžius (Čikagos 
“Perkūnas”) ir asmeninę, dova
ną — kultūringiausiam-džentel- 
meniškiausiam olimpiados spor
tininkui. Ši dovana teko p. Ma
mertui Duliūnui (Toronto “Vy-

Olimpiados metu atsiektas ir 
antras lietuvių sportinio gyveni
mo uždavinys — sudarytas Š. 
Amerikos kontinento laikinasis 
Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas. Jo tikslas — paruošti 
dirvą sportiniam judėjimui, su
šaukti sporto darbuotojų bei 
sporto klubų atstovų suvažiavi
mą ir perimti Vokietijoje veiku
sio FASK turtą ir pareigas.

K. Lukošius.

— Raudonosios Plunksnos su
ruoštose Ontario futbolo kolegi
jų varžybose pirmą vietą laimėjo 
Hamiltono katedralinės kolegijos 
komanda, o antrąją — Windsoro 
Patterson komanda.

tis savaimos politinės akcijos. Jos 
pobūdis dar neaptartas. Gal tai 
būtų akcija rinkimų metu, gal 
atsisakymas mokėti mokesčius 
ar kita. Vienas atstovas iškėlė 
mintį katalikams kurti atskirą 
politinę partiją, bet tai nebuvo | tojui' Ją laimėjo Čikagos lietu-
priimta ir po suvažiavimo pats 
Vancouverio arkivyskupas pa
reiškė, kad katalikai to nesiruo- 

, šią daryti. Tai buvusi tik vieno 
atstovo nuomonė.

Uždarė sveikatos centrą
Br. Kolumbijos katalikai, ko

vodami dėl savų mokyklų teisių, 
nusprendė uždaryti sveikatos 
centrą, atsakomybę dėl savo 5000 
vaikų sveikatos perduodami vy
riausybei. Sveikatos centras bu
vo įkurtas 1939 m.

Kanados paštas • 
paskelbė raginimą pasiskubinti 
išsiųsti kalėdinius laiškus ir 
siuntinius į Europą. Siuntiniams 
paskutinė data lapkričio 21-25 d., 
laiškams — 25-28 d. Vėliaus pa
siųstųjų įteikimo prieš Kalėdas 
paštas negarantuoja.

Geriausios dovanos Kalėdoms, vardinėms
ir kitoms progoms yra tik ,

Tautiniai medžio drožiniai 
kryželiai, koplytėlės, Vytis, įvairios dė

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

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

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

vių rinktinė.
Lietuvių Kultūros Fondo Cle

veland© skyrius paskyrė taip pat 
pereinamąją taurę — trofėjų mo
terų komandinio stalo teniso nu
galėtojui. Laimėjo Cleveland© 
“Žaibas”. . '

Žinomas fizinio auklėjimo dar
buotojas ir žymus lengvaatletas 
Vladas Bakūnas, gyv. Kanadoje, 
paskyrė pereinamąją dovaną — 
trofėjų vyrų komandinio stalo 
teniso nugalėtojui. Ją laimėjo Či
kagos “Ateitis”.

Lietuvos pasiuntinys ministe- 
ris Vašingtone Povilas Žadeikis 
paskyrė pereinamąją taurę — 
trofėjų stalo teniso vyrų vieneto 
nugalėtojui — laimėjo Gedimi
nas Paltarokas (Hamiltono “Ko
vas”).

Buvo paskirta ir vienkartinių 
dovanų.

Vytautas Aušrotas, gyv. To
ronte, paskyrė žurnalo “Lietuvių 
Dienos” metinę prenumeratą sta
lo teniso moterų vieneto nugalė
tojai — ją laimėjo ponia K. Lai- 
kūnienė (Cleveland© ‘.‘Žaibas”). 
KLT Toronto skyrius paskyrė 
“Nepriklausomos Lietuvos” me
tinę prenumeratą krepšininkui, 
surinkusiam daugiausia taškų —

WINDSOR, Ont.
“Dr. Vincas Kudirka” 

Windsore
KLB Windsoro Apylinkė, lap

kričio 24 d., minėdama Lietuvių 
Kariuomenės šventę, rengia vie
šą vakarą Kroatų salėje 2520 Se
minole g-vėj. Programoje K. In- 
čiūros 4 veiksm. drama “Dr. Vin
cas Kudirka”. Režisuoja E. Dau
guvietytė - Kudabienė. Vaidina 
Hamiltono Lietuvių Dramos Ko
lektyvas “Aukuras”. Vaidinimo 
pradžia 7 vai. vakaro. Po vaidi
nimo šokiai ir kiti įvairumai.

Apatinėje salėje veiks bufetas.
Tautiečiai, nepraleiskite pro-' 

gos pamatyti šį įdomų parengi
mą. P.J.

Parduodame:
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltų — įvairių rūšių 
kaina nuo $I0 iki $40 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už $10.

Pinigai įmokami iš karto 
Hollywood Clothing 

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley) -

1PARKWAY 
BAKERS

Specialūs gimimo 
dienos ir vestuvių 

tortai.
290 Queen Street West 

Telef. EM. 3-7676

Šių rankdarbių galima gauti ir “Tevis kės Žiburių” knygyne.

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

NAUJAI ATIDARYTA! - PIGIAUSIOS KAINOS!

GABUS APPLIANCES
Mūsų atstovė p. A. DVARIONIENĖ kalba lietuviškai

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

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

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

St. Catherines ir Toronto rajonuose? 
Kalbame visokiomis kalbomis.

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

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

Lietuvių Baldų Krautuvė 
"MOHAWK FURNITURE”

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

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

Lietuviams 10% nuolaida
Krautuvė atidaryta iki 9 vaL vakaro.

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

Skambinkite vakarais telef.: LO. 3647.
Kokybė garantuota. Galima išsimokėti

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

T-



MANN&MARTEL 
REAL ESTATE

1663 Bloor St W. (pirmas sustojimas į vakarus nuo Dundas) 
Didelis pasirinkimas namų lietuvių mėgiamuose 
distriktuose su neaukštais įmokėjimais grynais.

Mūsų firmoje dirbąs
V. MEILUS

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

rrysaiune aiaienuKa
Čekų “Naše Armada”, karių 

laikraštis, aiškina:
“Ryti ir iščiulpti, kaimynus ap

grobti, yra vakarų demokratijų 
gyvenimo tikslas. Valstybių vai
rininkai tai gerai žino, bęt tie 
grobuonys šitokią padėtį tyčia 
sukuria, kad galėtų varyti savo 
nešvarius biznius. Šitas gėdingas 
Vakarų užmačias tikrais vardais 

! pavadinti neleidžia mums tik 
mūsų padorumas ir mūsų pryša- 
kinė dialektika”.

Tinka betkas
• Jaunuolis brangenybių 

tuvės pardavėjui:
— Ką galėtumėt pasiūlyti do

vanai mano mergaitei. Taip sun
ku apsispręsti, ką turėčiau nu
pirkti. _ -

— Ar ji Jus ištiktųjų myli?

krau-

PARDUODAMAS 8-nių kambarių namas labai gerame stovyje, 
aliejų šildomas, Bloor-Parkside Dr. rajone. Įkainuotas greitam 
pardavimui.

Telefonai- KE. 8515, KE. 8516, LY. 7178
S. Kuzmickas - Kuzmas

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

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

LAS Čikagos skyriaus narių dėmesiui

ir. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

iima vakarais pagal susita-
tią. Tel. WA 9822

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

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

Bathurst Medical Building
Pelef. EM 3-6373 Toronto

. WILLIAM J. ZINCHESIN

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS 

riėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. WA 1344

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

TeL ĖL 6515

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
iathurst Medical Building
2 Bathurst. Telef. EM 3-6373

BR. BUKOWSKA. R.O 
AKIŲ SPECIALISTĖ

trinu akis ir pritaikau aki- 
is suaugusiems ir vaikams, 
iėmimo valandos: kasdien 
o 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
kmadien. pagal susitarimą.
J St. John's Rd. W. Toronto 

kampas 94 Laws St. 
Tel. LYndhurst 0052.

AKIŲ SPECIALISTAS

. LUNSKY. R.O.

įtaiko akinius visiems akių 
fektams. Ištiria akių ner- 
s, kurie dažnai sukelia gal- 
s skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis
10 College St. W. Toronto 

TeL RA 3924

HNATYSHYN

ruošia vaistus pagal Kana
dos ir Europos receptus.

Greitas pristatymas.
! Bathurst St. Tel. WA 4956

Toronto, Ont.

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSĄVIMAS -
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai
) Dundas St West Toronto

Telefonas EM 4-6649

Savaitraštyje “Laisvoji Lietu
va” Nr. 17 iš 1951. XI. 2, buvo 
paskelbta L AC Čikagos skyriaus 
narių visuotino susirinkimo, įvy
kusio š.m. spalio mėn. 14 d. pri
imta rezoliucija — protestas nu
kreiptas prieš LAS Kanados 
Vietininkijos bei Toronto sky
riaus daugumos narių išrinktas 
valdybas ir tuos pačius narius 
bei paskirus asmenis.

.LAS Kanados Vietininkijos 
Valdyba, randa reikalą teisybės 
dėlei pranešti, kad toji “režo- 
liucija-protestas” yra padarytas 
remiantis neteisingomis informa
cijomis. Kitaip tektų LAS Čika
gos skyriaus nariams primesti, 
kad jie visai nepripažįsta de
mokratinių principų, teisybės bei 
sąžiningumo ir apkaltinti juos 
nusižengimu LAS programos- 
statuto raidei bei dvasiai ir galų 
gale toleravimu LAS veikime 
iškrypimų, pasireiškimų išeinan
čių iš mažumos narių veiksmų, 
vedančių net iki kriminalinio po
būdžio nusikaltimų.

Reikia stebėtis jūsų pranešė
jų sugebėjimu taip nukrypti nuo 
tiesos ir padaryti iš balto juoda. 
Mūsų žiniomis, toje rezoliucijoje 
paminėtam “suvažiavime” iš Či
kagos buvo atvykę su p. Jonu 
Mašiotu prieky keletas asmenų. 
Jie ištyrė visą padėtį tik būdami 
svečiais St. Jakubicko, išmesto iš 
LAS narių tarpo už įvairius pra
sižengimus ir kuris dabar nusto
jęs pusiausvyros šėlsta bolševi
kiškais metodais prieš paskirus 
asmenis, paskiras organizacijas

tininkijos Valdyba kviečia visus 
LAS narius ir kituose kraštuose 
nesiduoti pigiems suvedžioji
mams, provokacijoms bei nukry
pimams kaikurių narių, nežiū
rint, kaŲ jie užimtų ir aukštes
nes Sąjūdyje vietas.

Kodėl LAS Kanados Vietinin- 
kijos daugumas narių kovoja su 
iškrypimais, bus smulkiau nu
šviesta artimoje ateityje išlei
džiamam biuleteny.

Dr. Antanas Barkauskas 
LAS Kanados Vietininkijos 
„ Valdybos Pirmininkas.

Ona Snapelytė
LAS Kanados Vietininkijos 

Valdybos sekretorė.

Red. pastaba. “Laisvoji Lietu
va” pastarąjame Nr. 19 užsipuolė 
“TŽ”, kad jie esą intrigdbją prieš 
LAS, skelbdami LAS vardu su
važiavimą, vakarus ir tt. Tai esą 
daroma iškilusiai “LL” ir LAS 
sukliudyti. Norėtume pastebėti 
šia proga, kad “TŽ” “LL” iki šio 
Nr. paminėjo tik vieną kartą, kai 
pasirodė jos 1 Nr. spausdintas 
spaustuvėje. Vietininkas p. Joku- 
bickas, dabartinis jos redakto
rius, tada “TŽ” redaktoriui rado 
reikalo padėkoti ir, turbūt tai 
prisimena. Šiaip “TŽ” niekad ne
lietė nei “LL”, nei LAS, nes kągi 
ten liesi? ‘

Prieš pasirodant “LL”, “TŽ” 
išspausdino ilgą p. Jokubicko at
sakymą “Naujienoms” į puoli
mus, nes laikėsi principo, kad 
puolamasis turi gauti progos kur 
nors pasakyti viešą žodį. Dabar 
LAS suskilo. Tai yra visiems ži
noma. Viena jo dalis turi laik
raštį “LL” ir gali ten skelbti vi
sa, ką randa reikalinga. Šios da
lies reikalavimas, kad “TŽ” 
spausdintų jų raštus yra nesu
prantamas. Nejaugi ji mano, kad 
jos laikraščio niekas neskaito? 
Mes manome, kad, kam tai rū
pi, jį skaito ir gali ten viską ras
ti. Dėl to mes nespausdinome nei 
“LL” minimojo rašto, kad pa
skelbtasis LAS vardu vakaras 
esąs ne jo rengiamas, nei čia 
spausdinamam rašte minimo či- 
kagiečių rašto. Mūsų galva, jų 
vieta “LL”. O skelbimų nei mes, 
nei joks laikraštis netaiso ir už 
juos neatsako.

Antroji LAS grupė savo laik
raščio neturi. Ji taip pat nori kar
tais ką viešai paskelbti. Mes su

bei paskiras.institucijas. Su LAS. 
daugumos narių atstovais tiek 
Toronto skyriaus, tiek ir su Ka
nados Vietininkijos, jūsų narių 
nebuvo informuotasi. Reikia 
skaityti, kad tie informatoriai ly
giai kaip ir “Laisvosios Lietu
vos” redaktorius, užsitraukia pa
nieką už jų visiškai tendencin
gus klaidinimus gerb. tautiečių 
bei gerb. LAS narių.

LAS Čikagos skyriaus narių 
rezoliucij a-protestas yra pilnas 
nesąmonių ir yra tik šmeižtas vi
sų garbingų narių: tiek LAS Ka
nados Vietininkijos, tiek ypač 
Toronto skyriaus. Šioji jūsų re
zoliuci j a-pro testas visiškai ati-j 
tinka ir atkreiptina tik į pačius 
rezoliucijos-protešto iniciatorius 
oei į visus tuos LAS narius, ku
rie diktątoriniu ir neleistinu bū
du uzurpuoja bei stengiasi uzur- ja elgiamės taip, kaip elgėmės 
puoti daugumos narių valią bei su visu LAS, kol jis neturėjo sa- 
teises, kaip kad yra padarę kai- vo laikraščio — jų oficialius raš- 
kurie vadovaujančių veiksnių tus spausdinome, nes laikome są
nariai, o ypač naivus, visokiais vo pareiga visiems patarnauti, 
“įgaliavimais” apsirūpinęs buvęs Poleminių jų raštų, deja, negali- 
LAS Kanados Vietininkijos Vai- me spausdinti, nes tai mūsų skai- 

i dybos vicepirmininkas ir “LL” 
i redaktorius St. Jakubickas, kurio 
nusikalstamus veiksmus netru
kus spręs Kanados teismas.

Šia proga LAS Kanados Vie-

tytojams neįdomu.
O dėl viso “LL” puolimo gali

me pastebėti, kad tai kaip tik 
jos stiliuje. Mes linkime žygiuoti 
tuo pačiu keliu.

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

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

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

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

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

LIETUVIŠKAI KALBAS KAILIHINKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.

BERBHM FUR CO T0R0RT0
197 Spadtna Ave. Priei ateidami skambinkite: EM 4-6599

i

reikšdamas: ’
— Jūs žinote, mieli ponai ir 

ponios, kaip aš nepakenčiu rau
donos spalvos. Nuvykęs į mitin
gą ir pamatęs visokiausius rau
donus papuošalus, jų vėliavas ir 
pan., aš viską galėčiau su žemė
mis sumaišyti. Ne, aš negaliu ...

— O, dėl to esu visiškai tikras. į Tuomet į kandidatus buvo pa-
— Tokiam atvejy nesunku. Į statytas asilas. Šis gi — trumpai,

Galit pirkti betką. kategoriškai ir išdidžiai pareiš-
* kė-

Klasta ; a- • i- * lx. . . .. - . ! —As negaliu, ten vykti ir ne-— Brangusis, kaip patinka tau-; ksiu bQdu lėčiau
mano si skrybėlaitė? - žmona, pakęsti kad mane asilą kiekvįe_ 
klausia vyro. nas kvailys mitinge draugu va-

— Biaun, negalima ne paziu- dint
rėti. j ų ‘'

— Labai džiaugiuos, kad ir tu 
taip manai. Tai mano senoji ■ 
skrybėlė. Juk aš nebegaliu jos 
nešioti. Tiesa?

Mėlyna akis

Abu matė daug
Jonas: — Aš mačiau tokią pla

čią upę, kad visai nesimatė antro 
kranto.

Antanas: — O aš mačiau tokią
— Tu, brangioji, beabejo labai siaurą, kad teturėjo tik vieną 

nepatenkinta, kad. aš šį rytą grį- ■ krantą.’
žau su mėlyna akim? j Jonas: - Aš mačiau tokį didelį
. . Klysti, gei biamasis, kai gq- kopūstą, kaip tas ąžuolas.
žai, mėlynės tu dar neturėjai.

Liaudies seimo rinkimai 
Berlyne

Rytiniame Berlyno sektoriuje | katilas reikalingas?
neseniai buvo renkami deputatai Antanas: _ Kad būtu Iima 
j liaudies seimą. Į svarbųjį mitm- jšvirti tokį dideH ko 
gą savo atstovus nutarė pasiųsti 
ir vakarinėj miesto dalyje esąs | 
zoologijos sodas. :

Pirmuoju į atstovus buvo pa- ■ 
siūlytas liūtas, kuris tačiau pa- ■ 
reiškė:

— Gerbiamieji, aš mielu noru I 
vykčiau į mitingą, bet — supras- I 
kite mane — negaliu. Juk aš žvė
rių karalius, o raudonieji, juk ži- i 
note, taip nekenčia monarchų ... | 
Jie mane sunaikins.

Po to buvo pasiūlyta buliaus; 
kandidatūra. Ir tas atsisakė, pa-'

Antanas: — Aš gi mačiau <kati- 
i lą, kaip ši bažnyčia.
1 Jonas: — O kam toks didelis

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

73 Adelaide St. W

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

apsirengimo reikmenys.
NUOLAIDA LIETUVIAMS 10%

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

$18.00 iš karto. “
DERBY MEN’S SHOP

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

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 
eikite Į

Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

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

Lietuviška Baldy Krautuvė 
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

Sav. J. Kamishaitis
899 BLOOR St. W. TORONTO

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

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,
Lengviausiai virškinamas,
Pigiausias maistas,

Turįs visų vitaminų yra

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelės 
ukrainiečių pieninės Toronte

459 ROGERS RD. Telefonas JU. 7193

ta

. UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. L U K E S
& Electrical Appliance Co.

797-799 Dundas St. W. 
Toronto,

Tel. WA 9228 TeL WA 9228
Parduodame 

SKALBIAMAS MASINAS 
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

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

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. MAUNA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vak vakaro.

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: 

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

• lovų komplektai,

krosnys ir tt
Kalbame rusų kalba

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piano akordeonus

s į narnas.
Norėdami elektros reikmenų ar sofų (chesterfields) paskam

binkite mums ir mes pristatysime J t

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

Rūbųvalymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos

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

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

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

Užsisakykite an r lis

JL

Savininkas W. WIL S O N 
Telefonas RI 4411 143 Hamilton St, Toronte
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TORONTO, Cnt.
Rūbų rinkliava ‘ j Liet radijo valanda

Prisiminkime skurdžias mūsų vietoje šeštadienio bus sekma- 
dienas Vokietijoje stovyklose ir . aieių> lapkričio 25 d., 9 vai. 15 
dar skurdesnes dienas tebegy- min. iki 10 vai. Banga ta pati: 
venančių išblaškytų vokiečių ■ 620. Bus speciali vaikų prog- 
ūkiuose mažlietuvių. Kaip į Šit* rama. 
rą varomi mūsų broliai trokšta 
vandens gurkšnių if duonos tru
pinki, taip Vokietijoje likusieji 
laukia aprangos bei pinigų mais
tui ir kitiems būtiniems skurdaus 
gyvenimo reikmenims.

Todėl nutarėme rinkti Toronte 
iš savo tautiečių rūbų, apavo ir 
pinigines aukas. Pažymime, kad 
jiems ypatingai reikalinga balti
nių, o daugeliui ir piniginės pa
šalpos, nes maistą paštu siųsti 
nebeapsimoka. Be to, ir pačių 
rūbų bei apavo pasiuntimui rei
kia daug pinigų.

Rūbai ir piniginės aukos bus 
priimamos lietuvių katalikų pa
rapijos salėje š.m. lapkričio 24 
d. 4-6 vai. pp. ir gruodžio 1 d. tuo 
pat laiku, t.y. 4-6 vai.

Tenelieka nei vieno tautiečio 
nesušelpusio rūbais ar pinigais 
Vokietijoje vargstančių brolių.

MLBD-jos Toronto sk. V-ba.
Krikščionybės minėjimo' 

atgarsiai
Pereitame numery mūsų buvo 

pastebėta, kad apie ruošiamą mi
nėjimą tepaskelbė “The Cana
dian Register”, Kingstono ir To
ronto arkivyskupijų bei Hamilto
no ir Landono vyskupijų oficia
lus organas. Tai laikraštis, kuris 
po pamaldų platinamas prie iš
ėjimų visose tų vyskupijų bažny
čiose ir šiaip plačiai skaitomas.

Pastarajame jo numeryje iš
spausdintas neilgas Šventosios 
Valandos katedroje aprašymas, o i 
prelato J. Balkūno pamokslas vi- i 
sas ištisai. Taigi daug tūkstan
čių kanadiečių katalikų gavo 
progos daug ką sužinoti apie Lie
tuvą ir Lietuvos Bažnyčią.

Tarp kitko laikraštis rašo, kad 
buvęs didelis choras, kurio mote
rys tautiniais rūbais. Dėl giedo
jimo sako, kad lotyniški dalykai 
atrodę įspūdingiau kaip kanadie-i .. . - .
čiams giedant, o suplikacijas ap- '7tl i™? etnografmes sienas ir 

, taria kaip giedojimą pakaitomis Į "mjbės “ nepr‘klaU'
Ugningas kalbas iš ukraineičių š P»Siay pristatomi nauji radio im- 

pusės pasakė gen. Pavlo Šand- 
ruk, prof. Ivan Vovuk, Bagdan 
Zarič, John Yaremko ir kiti.
. Lietuvių vardu ugningai kal- 

i bėjo ABN komiteto pirmininkas 
Dr. Juozas Kaškelis. Jo ir Zorič

S. m. lapkričio 25 d., sekmadienį,
5 vaL p.p. UNF ukrainiečių salėje, 

297 College SU Toronte, 
Montrealio Lietuvių Dramos 

Teatras stato 
ANTANO RŪKO

MONTREAL, Due
Kanados kunigų suvažiavimas i
Lapkričio 14 d. Montrealyje,

9

'Kaukių balius
Šį šeštadienį, lapkričio 24 d., 

Šv. Kazimiero parapijos klebeni- 8 vai. vak., Aušros Vartų parapi
joje, įvyko trečiasis Kanados liet, jos salėje įvyksta didelis kaukių 
kat. kunigų suvažiavimps. Dėl balius. Įėjimas 75c. Dalis pelno 
milžiniškų nuotolių ne visi gale- skiriama Diepholzo gimnazijai, 
jo atvykti. Iš dabar KanadojeI Apsirengimo pasirinkimas lais- 
gyvenančių 24 kunigų, dalyvavo vas, gali būti vaizduojami, kaip 
15. Buvo atvykęs Kunigų Vieny-: kad princai, kaubojai, valkatos, 
bės Centro Valdybos pirm. prel. jūreiviai, čigonės, markizės, ba- 
J. Balkūnas, kuris padarė platų lerinos, vaidilutės ir pan. Jeigu 
ir įdomų pranešimą apie katali- bus reikalinga, bus parūpinti 
kiškosios akcijos darbus JAV. Į kambariai persirengimui. Būtų 

Suvažiavimas apsvarstė eilę gerai, kad kaukes įsigytų kiek- 
pastoracinių klausimų tikrai bro- vienas atskirai, bet jeigu kas ne- 
liškoje ir nuoširdžioje nuotaiko- turės, galės jas nusipirkti prie 
je ir savo darbus baigė tos pačios įėjimo. Bus užkandžių ir gėri- 
dienos vakare. Visi suvažiavimo mų, gros kapela “Melodija”. Ge- 
dalyviai yra labai dėkingi Didžiai į riausi apsirengimai bus premi- 
Gerb. kun. klebonui J. Bobinui į juojami. 
už nepaprastą vaišingumą ir I 
nuoširdų rūpestį globojant suva
žiavimą.

Į naująją Kanados Kunigų Vie
nybės Valdybą išrinkti: pirm. T. 
J. Kubilius, SJ, Montrealio Auš
ros Vartų parapijos klebonas, 
sekr. kun. J. Bobinas, Šv. Kazi
miero parapijos klebonas, iždin. 
kun. J. Gutauskas. J.G.

moji”, lietuvišku papročiu pasi
tiko p. Dr. Drevinskienė ir p. 
Balzaras su duona, druska ir vy
no taurėmis, o p. Urbonaitė jiems 
įteikė gražią gėlių puokštę. Juos 
artėjančius prie stalo, griežiant 
brolių pp. Lapinų kapelai sutiki
mo maršą, dalyviai pagerbė sto
vėdami. Kun. Dr. Kubilius pa
šventino valgius ir prasidėjo vai
šės. Pasakyta ištisa eilė jaudi
nančių sveikinimo žodžių ir per
skaityti sveikinimai raštu iš Ka
nados ir JAV. Pabaigoje tremti
niai įteikė jiems gražiai meniškai 
p. Lymanto nupieštą adresą su 
įrašu:

“Mieliems Geradariams Lietu
viams Ponams Kostui ir Marijai 
Ivaškevičiams.

Nuo kruvinojo bolševizmo gel
bėdami savo vienintelį turtą gy
vybę, palikome mūsų Brangią 
Tėvynę Lietuvą ir pasirinkome

"Eubulis ir Dundulis"Latvijos nepriklausomybės 
; šventė
Toronte buvo paminėta lapkričio 
18 d. iškilmingai sklidinai pripil
dytoje St. Andrew bažnyčioje.

Po karaliaus himno ir Latvijos 
gen. konsulo R. N. Brayson ati
daromos kalbos, apibūdinančios 
Latvijos kovas dėl laisvės ir var
gus okupacijoje, kalbėjo Latvių 
Tautinio kom. atstovas O. Bren- 
kis, o p oLatvijos himno — bu-

‘vęs Saturday Night žurnalo red.
Dr. B. K. Sandwell. Toliau svei
kino miesto meras McCallum, 
Lietuvos gen. konsulas min. V. 
Gylys, Švietimo min. atstovas 
Dowidowich, estų gen. konsulas, 
du miesto kontrolieriai ir ukrai
niečių atstovas.

Po oficialiosios dalies sekė 
koncertas, kuriame pasirodė sty
ginis trio, išpildęs Beethoveno 
Adagio D-major, smuikas, bosas, 
choras “Daina”, vadov. ‘ ponios 
Freimane ir deklamatorius, visi 
išpildė' grynai latviškus kūrinius. 
Programoje numatytas soprano, 
nedalyvavo.

Protestas prieš rusiškąjį 
imperializmą

Rusiškojo imperializmo šovi
nistas Kerenskis, Amerikoje ve
da akciją, sužlugdžius bolševiz
mą, tapti Rusijos imerijos bosu. 
Jis, kaip ir Stalinas, siekia “ne
dalomos Rusijos” su užgrobtomis 
tautomis.

Gobšiosios Rusijos imperializ- j bonui kun. Ažubaliui ir kun. Pa- 
mui pareikšti protestą, ukrainie- ; cevičiui širdingą padėką reiškia 
čių organizacijų iniciatyva, re-p Šv. Jono Kr. Dr-ja.
miant ABN, lapkričio 18 d. Mas-1________ _____ ________  _ .
sev Hali, buvo sušauktas protes
to mitingas, kuriame buvo pa-Į Prityręs radio mechanikas 
vergtų tautų vardu paskelbta re-:

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

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

Toronto, Ont.

Linksmą III veiksmų nutikimą 
Pastatymas: J. Šlekaičio 
Režisierius: A. Dikinis 
Dailininkas: K. Veselka

Dalyvaują: J. Akstinas, D. Dikinytė, B. Dikinie- 
nė, A. Dikinis, E. Gailevičiūtė, V. Kerbelis, A 
Rusinas,'V. Sabalys, K. Veselka.
Visus maloniai kviečiame atsilankyti keletai va
landų į tėviškės sodą, kuriame skambės juokas 
ir daina, Pakvietimus galima įsigyti “Tulpės” sve
tainėje, 944 Dundas St. W., pas rengėjas ir, jei 
liktų, prie įėjjimo. KLMB

Kariuomenės šventės minėjimas
Lietuvos kariuomenės šventės 

minėjimas Toronte įvyks gruo
džio 2 d., sekmadienį, 5 vai. p.p. 
Šv. Elenos parapijos salėjje.

Tikslesnės informacijoš apie 
minėjimą bus paskelbtos per liet, 
radijo valandą ir sekančios sa
vaitės liet, spaudoje.

LOK Prezidiumas.
Padėka

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet Visų Šventų dieną 10 
vai. ryto buvo atlaikytos Šv. Mi
šios už mirusius TLRK Šv. Jono 
Krikštytojo Pašalpmės Draugi
jos narius. Pamaldos praėjo įspū
dingai: Šv. Mišios buvo giedoti
nės, vargonaujant kun. Pacevi- 
čiui. Klebonas kun. Ažubalis pa
sakė jautrų pamokslą. Po to pa
šventintas karstas ir baigėsi eg
zekvijomis.

Už taip gražias Šv. Mišias kle-

PRANAS RICKUS
zolįucija, kad jos tol nenurims ir 
nepripažins pasaulyje taikos, kol 
nebus Rusijos imperialistai nu-

su kunigu, primenantį litaniją.
Pabaigoje sugiedotas Taut, him
nas buvęs giliai jaudinantis ir 
nesuprantantiems žodžių.

Prieš prel. Balkūno pamokslą 
trumpai atpasakota J. Em. Kar
dinolo kalba.

Latvių laikraštis “Latvija” Nr. T.y-—- -■. -; -
13 taip pat paminėjo iškilmes. kalbas >™olat‘”iai 
trumpai atpasakodamas prel.
Balkūno kalba ir pasigėrėdamas “ 10 <Jar Ka,“eJO SUQų’ DU,S’- 
gražiu giedojimu katedroje. I r«' kazok'>- rumun'» ?r

mingi plojimai ir valiavimai.
Be to dar kalbėjo gudų, bulga

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.

slovakų atstovai. Latvių vardu 
Vanags atsiuntė raštiška kalbos 
tekstą, kuris taip pat buvo per
skaitytas.

Visų tautybių atstovai pasi
sakė už bendrą kovą su raudono
jo ir baltojo Rusijos imperializ
mo kėslais. V. Venckus.

Išnuomojamas II aukšte fronti- 
nis kambarys dviems asmenims. 
Galima naudotis virtuve. Skam

binti tel. ME. 3170.

Išnuomojami du kambariai. Gali
ma naudotis bendra virtuve. 

Kreiptis: ME. 7265.'
Išnuomojami I-mc aukšte du 
kambariai, virtuvė ir suurūmis. 

Tel. LA 6338.

MLB D-jos susirinkimas
Pereitą sekmadienį lietuvių 

parapijos salėje įvykusiame ML 
BD-jos Toronto skyriaus narių 
susirinkime Dr. M. Ąnysas savo 
paskaitoje labai vaizdžiai apibu
dino Klaipėdos uosto būklę prieš 
pirmąjį pasaulinį karą ir po jo 
kaip neprikl. Lietuvos vienintelio 
uosto. ' '

Valdybos pirm. L. Tamašaus
kas, darydamas pranešimą, ragi
no narius prie didesnės paramos 
įvykdyti V-bos užsibrėžtam tiks
lui. Svarbiausia paremti aukomis 
bei prenumerata “Keleivį” ir 
“Unsere Stirnine”. Labai svarbi: 
parama rūbais, maistu ir pini
gais. Pageidautini ypatingai apa
tiniai baltiniai. *

Valdyba daro pastangas su
ruošti koncertą ateinančiais me
tais kovo mėn.

Visas aukas, skirtas Mažosios 
Lietuvos lietuviams, V-ba pasiųs; 
ten, kur daugiausia bus reikalin-! 
gos. Jos bus geriausia priemonė, 
palaikyti ryšį su savo tautiečiais, \ 
o taip pat bus ir atpildas tiems, 
kurie dėl lietuvybės dirba ir sie
lojasi. Jų misija lemiamu mo
mentu, tikėkime, tikrai bus rei
kalinga ir naudinga.

Be to, raginta, kad nariai pasi
rašytų šėrus Toronto Lietuvių 
Namų statybai. ' Dalyvis.

Skautų-čių loterija
Lapkričio 14 d. 8.30 vai. vak., 

Toronto lietuvių parapijos salė
je, dalyvaujant Rajono Vadijai ir 
kitiems skautą vadams, įvyko 
Toronto skautų-čių namų Įgiji
mui loterija.

Laimėjo numeriai:
Nr. 3861 — rašomąją mašinėlę,
Nr. 0891 — foto aparatą,

03239 — rankinį laikrodį,
4062 — radio aparatą,
1153 — lygintuvą, 
809 — kavai virtuvą, 
03306 — staline lempą, 
2882 -

Viešas susirinkimas
Toronto Lietuvių Namų Fondo 

Valdyba gruodžio 2 d., 2.30 vai. 
pp., 404 Bathurst St. ukrainiečių

M.J.A.
— Pereitą ketvirtadienį Mont

real} aplankė buvęs pasaulio bok
so čempionas Jokūbas Šarkis, 
teisėjavęs vienose bokso rungty- , T 
nėse, kurios įvyko sporto halėje benamio tremtinio dalią. Be aiš- 
— Forume. kios ateities, skurdome nunioko-

tos Vakarų Europos lageriuose, 
Padėka dieną ir naktį kamuojami min-

KLB—LOKo sekretorius, p. L. čių: “Kas toliau?”... Mūsų pa- 
Balzaras, atstovavęs KLSąjungą,1 galbos šauksmas sklido į visus 
dėl pablogėjusio sveikatos stovio ■ pasaulio kraštus. Ir štai, Jūs, Po- 
pasitraukė iš eitų sekretoriaus nai Ivaškevičiai, išgirdote mūsų 
pareigų š.m. spalio mėn. 19 d. balsą ir, neklausdami, kas mes 
Kaip nuoseklus »LOKo narys ir esame, tik lietuviško nuoširdumo 
pavyzdingas sekretorius buvo kupini, tiesėte mums pagalbos 
visų mėgiamas ir gerbiamas. Čia ranką per platųjį vandenyną, 
ypač norime prisiminti jo atlik- šiandie, mes kvėpuojame laisvu

salėje šaukia viešą Toronto lietu- tą didžiulį darbą sistematizuo- Kanados oru ir džiaugiamės bū
vių susirinkimą. Lietuviai prašo- į jant ir sutvarkant LOKo bylas, darni su Jumis kartu, 
mi skaitlingai dalyvauti.

TLNF Valdyba.
kurių jis paliko visą 30-tį. j Tikėkite, Jūsų vedybinio gy- 

Linkėdami p. L. Balzarui geros venimo 30 metų sukakties šeimos 
sveikatos, reiškiame nuoširdžią šventė yra mūsų visų šventė. Su 

Grįžo kun. Dr. J. Gutauskas padėką. Ačiū už vertingą talką Jumis mus riša ne tik lietuvių 
Kun. G. laike savo studijų La- Kanados Lietuvių Bendruome- tautos kraujo giminystė, bet ir 

valio katalikų universitete Que- nei!
beke parašė pedagoginį veikalą, 
kuris vra įteiktas universitetui 

pedagogikos i

r

B*

bolševizmo žiauriai kankinamos 
tautos kančia.

Jūs palikote Lietuvą pasipuo- ■> 
šilsią vaidilutės rūbu, apsisags
čiusią laisvės žiedais, augančią ir 
bujojančią. Mylėjote ją tikru že
maitišku atkaklumu visa širdimi. 
Dabar Ją, kankinamą, Jūs dar 
daugiau mylite ir dėl Jos sielo- 
jatės. Su didžiausiu ilgėsiu lau
kiate ryto, kada vėl Lietuvoje 
laisvės aušra užtekės. .

Jūsų šeimos šventės proga

Nr

Nr, 
Nr.

Nr.
komplektą,

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St. W.
Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Išnuomojamas kambarys mergi-1 ^T. 02427 laikrodį žadintuvą, 
I Nr. 04198 — odinį albumą.

Laimėjusieji prašomi kreiptis 
šiuo adresu: K. Grigaitis, 994 
Dundas St., Toronto, Ont.

nai arba vyrui II-me aukšte. 
Kreiptis: OL 4166, 52 McKenzie 

Cresc.

Ketvirtadieni — šeštadienį, lapkričio 22-24 d.
IT HAPPENS EVERY SPRING—Paul Douglas, Ray Milland 
SIERRA — spavota — Andie Murphy, Wanda Hendrix

Pirmadienį — trečiadienį, lapkričio 26-28 d.
STRATTON STORY — James Stewart, June Allyson 
IRMA GOES WEST — Jerry Lewis, Dean Martin

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

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos.
' Say. Feliksas Jonynas

Parduodami du medžiokliniai 
šautuvai gerame stovyje. Par
duodami labai pigiai. 316 Huron 
St. Tel. KE. 7583- (Po 6 vai. vak.) 
Skubiai parduodamas kieto me
džio grindimis, ekstra virtuve 
viršuje, gerose sąlygose, 6-šių 
kambarių namas. Kaina $9.500. 
įmokėti $4.000. 156 Bellwoods 

Ave. Tel. WA. 9321.
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 
Sekmadieniais: parapijos salėje.

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

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

KLB—LOKas, Montreal.
Pagerbė taurius lietuvius 

p. Ivačkėvičius
Ponai Kostas ir Marija Ivaške- 

į vičiai žinomi Montrtalyje lietu- 
,.rj, | viai visuomenininkai, ypatingai 

i daug padedą vargo ištiktiems 
tremtiniams. Ponas Ivaškevičius 
yra tikrai sumušęs rekordą suda
rydamas virš 250 tremtiniams 
dokumentų Įvažiavimui į Kana

da, o atvykusius jo visa šeima .. . _ .‘ " sveikiname Jus, linkėdami svei- •
katos, laimės ir ištvermės Jūsų 
lietuvių gelbėjimo darbe. Kartu 
meldžiame Galingąjį ir Gąil^y*-^ 
tingąjį Dievą greičiau grąžinti 
Lietuvai laisvę, kad visi kartu - 
galėtume išgirsti Laisvės Varpo 
gaudimą ir pamatyti Gedimino 
bokšte plevėsuojančią trispalvę, 
ir ten, mylimame krašte, prie 
gražių Dubysos krantų, atšvęsti

kaip disertacija, 
mokslų daktaro laipsniui.

Lankėsi p. StradomsKis
Lankydamasis Toronte ir

Ž” redakciją aplankė žinomas vi 
suomenininkas iš Delhi, Ont., p. 
Julius Stradomskis. Ta proga p. 
Stradomskis įteikė “TŽ” auką.

“TŽ” administracija nuošir- ■ 
džiai dėkoja. globoja, pagelbsti surasti darbą

Atidarytas vaikų darželis pastoge ir-kitais reikalais pata-
Si pirmadienį Toronte prade- ria- kar krelPlls lr ki» re,kla da’ 

jo veikti lietuviškas vaikų darže-1 tremtiniai gyvenau-
lis, kuriam vadovauja lietuvai-1 . / , . . . "__ . ~\ A, - tieji Montrealyje, įvertindami p.tęs sesrvs Kotrvnietes. Ateinam- i i ... • :. .. j;. . " tz - 1 p. ivaskeviciu qerasirdineuma irti šeštadieni, Sv. Kotrynos sven- ; t. . \ ‘ j •.v , < , J ■ i lems atsidėkodami sudaro komi-tes išvakarėse, bus pašventintai; 4 - A a i-_Į teta is: Dr. p. Drevinskienes, p. seselems-rramu koplyčia. 4, . ..5 . a1 *■ ] G. Urbonaitės, pp. Juknevičių, p.

M V , ' .. * Brikio ir p.. Nevardausko suruoš- 7, - - . f .
A ĄjuOžas Aagattts | trUc51mtlcs nlctu vedvbt Jūsų vedybinio, gyvenimo attksf 

«.—m ,1 i j- - - . nę, deimantinę ir geležinę su
kaktį. Ugiasių metų!

, Dėkingi tremtiniai (seka var
dai ir pavardės)”.

i Sukaktuvių vaišės praėjo ga
na jaukioje nuotaikoje, tartum

i būtų buvę vienos šeimos tarpe.

Reprezentacinis choras
Iš tremties atvykus kompo-

ryti.

Šeštadienį, lapkričio 17 P<> ni<; gvvenimo sukaktuves. Jos ,
iškilmingų gedulingų pamaldų iVyko lapkriėiQ n d. Aušros Var- 

. ..... [Toronto lietuvių bažnyčioje, Vii-lįQ ijossalėje Susirinko per
- amžinų plunksnų ties Kalno kapinėse buvo P^ai-! }00 dalyvių, nors užsirašiusių bu

dėtas lietuvis a.a. J. Augaitis, j VQ ^aug daugiau.bet dėl ligos ai' 
kilimu tauragietis, į Kanadą su i kitu nsnūgaįimu kliūčių, negalė/: 
savo šeima atvykęs prieš trejetą j jo JaKvauti. ? :
metų. Prieš mirtį ištisus tris mė-j ’ :
nesiūs velionis turėjo praleist: 
Toronto General ligoninėje.

Atvykstančius pp. Ivaškevi- i 
i čius. grojant jų dukrų įdainuo-: 
tą plokštelę “Sudie Tėvynė myli- ! zitorfui GaiIevičiuij Montreale

Norintieji įsikurti prekyboje, 
išnaudokite gerą progą!

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

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

pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto patarnavimą 

pigiai atlieka STANLEY VASARAJS (latvis)
Gabenama ir į užmiestį

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

Virtuvėms baldai 
Nickelchrome Furniture 

Kėdės, stalai vfsų 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.)

pradėtas organizuoti naujas cho
ras. •

Kreipiamės į visus, ypač jau
nimą, kad kuo gausiausiai daly
vautų pradėtame darbe. Prie 
choro numatoma suorganizuoti ir 
tautinių šokių grupę.

Repeticija įvyks lapkričio 23 
d., penktadienį, 8 vai. vak. punk
tualiai Skautų Būkle 3703 de 
Bullion Str. (Pine ir de Bullion 
g-vių susikirtime išlipti iš West
mount autobuso ir eiti Sher
brooke link. St. Denis tramvaju
mi važiuoti iki Pine).
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AR JŪS PAGEIDAUJATE
pirkti namus;

3. 9 kambariai. Wright gatvėj (High Park rajone), atskiras, ap
šildomas vandeniu ir alyva, labai gražus mamas. Kaina tik 
$16.000. Įmokėti $6000. Kreiptis: A. Garbenis.

P AK D U O D A M A :

2.

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).

Kreiptis: A. GARBENISvakarais — HY. 1543 
arba V. ANDREJAUSKAS-AndrewsH.M.DAVY&C0

REAL ESTATE BROKERS
135 RO N C ES V ALLES AVE. 

TELEF. LA. 2763 arba LA. 6101

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

Adolfas BAJCRINAS-
Nurodomi patogiausi taupymo planai šeimos ir vaikų 

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

dokumentų patvirtinti vertimai Duodamos anglų 
kalbos pamokos ir konversacijos

Kreiptis šiokiadieniais nuo 7 vai. iki 8 vai. vakarais, išskyrus 
antradienius: 941 Duųdas St. W. (“Tėviškės Žiburių” patalpos), 
tel. EM. 3-4265. Kitu metu: 43 Thome Cres., Toronto, tel. ME 8951
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