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The Lights of Homeland

JAV ir Kanados valstybių j tūrinių ir net pašalpinių. Šie 
glaudus bendradarbiavimas vis kraštai yra perdaug artimi, jų 
tampri?j a ir tamprėja. Kaikas jau lietuviškosios visuomenės bend- 
kalba, kad nebetoli laikas, kada ravimas perdaug gyvas, kad jie 
abi tos valstybės susilies į vieną galėtų kurti savus atskirus gy-

. — plotu mažesnės, bet gyvento- į venimus. Juk, pav., toks Niujor- 
jais 10 kartų gausesnės JĄV pra- kas nuo Los Angeles yra kelerio- 
rys Kanadą, padidins savo steitų į pai toliau negu Montrealis arba 
skaičių. Tendencija aiški, tačiau ir Torontas, bet šieji nuo ten 
iki to, beabejo, dar praeis daug vykstančio gyvenimo stovi nuo-
laiko, nes esamomis sąlygomis tai šaliai ir siekia įsitraukti tokį tas, britams teks taip pat vado- 
nesiderintų ne tik su Kanados, Vancouverį, kuriam Kalifornija vybė viduriniuose Rytuose, kai 
bet ir su JAV kaikurių sluogs- 
nių interesais.

Lietuviškosios šių abiejų kraš
tų-1 kolonijos beabejo yra bene 
pajėgiausios lir judriausios. Bet 
nuostabus dalykas, kiek mažai

Š. Atlanto Sąjungos dvylikos 
narių komisija pagaliau išspren
dė ilgai užsitęsusius pagrindinius 
Europos gynimo klausimus.

Atlanto jūrų pajėgų vado klau
simas išspręstas JAV naudai, bet 
už tai sudaroma speciali jūrų 
laivyno brigada Anglijos pakran
tėms — kanalui — ginti ir Vokie
čių jūrai, kurios vadu bus bri-

pramonė per pajėgi. Dabar gali
ma tikėtis, kad ginklų bus gali
ma ir eksportuotu Kol kiti kraš
tai turėjo kito tipo ginklus, o JA 
V-bės pačios pakankamai gali pa

SAVAITES įVYKiy APŽVALGA
Korėjoje derybos pagaliau ei- prieš Britus, tačiau valstybės 

na į galą. Komunistams užsispy
rusiai reikalaujant tuoj aus baig
ti karo veiksmus įr net sutinkant

Š. Atlanto Sąjunga didins 
savo armiją

Romoje Š. Atlanto valstybių 
štabų viršininkai pasirašė susi
tarimą iki 1954 m. padidinti ka
riuomenės skaičių. Šis nutarimas 
neatšaukia ankstyvesnio susita
rimo padidinti kariuomenę iki 
1952 m., bet kiek numatoma pa
didinti, laikoma kariška paslap
timi. Kartu nutarta visuose kraš
tuose pritaikinti “paruošties” 
planą, kad, reikalui esant, atsar
giniai galėtų būti kuo trumpiau
siu laiku sumobilizuoti. Taip pat 
nutarta padidinti oro pajėgas.

paliaubų linija priimti dabarti- i0 %ar dėmesio
nę fronto linija. JT karinė vado- 
vybė, kuri laikėsi nusistatymo, 
kad pirma' turi būti išspręstos 
paliaubų sąlygos, o tik po to su
stabdyti karo veiksmus, pasiūlė . Ai, x o ,
kompromisinę išeiti, būtent da- >° At anto Sąjungos Tarybos se- 
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bar nustatyti paliaubų liniją, ku
ri paliaubas pasirašius virstų ne- , . . , ..
utralios zonos linija, tačiau su są- ' valstybių grupes laikyseną JTO 
lyga, kad paliaubų sutarties bū-, P^nume Paryziuje.
tų pasiekta per 30 dienų. Per tą* + Utafpu Pietas svars-
laikotarpį sausumos karo veiks-. > 1 l darbotvarkes punktas — 
mai būtų sustabdyti, bet jeigu [ vakariečių pasiūlytas taikos bei. % 
per 30 dienų nebūtu’susitarta dėl avim<> apribojimo planas, 
sąlygų, kovos vėl galėtų atsinau- ‘ Veskis jau pasisakė. Jis patei- 
jinti ir nauji linijos pasikeitimai e V1S^ e1^ nauJU siūlymų, ku-. 
būtu įvesti į vėliau sutartą lini-™s priėmus vakariečių planas 
ja. Šiuo metu pravedama linija ' PnlygtU Sovietų Rusijos pateik- 
žemėlapy. Dar yra likę tik kele-! ^am planui. Vakariečiai jo siū
tas ginčytinų punktų centro ir lymus atmete, kaip jau anksčiau 
vakarų fronto ruože.

Tuo pat metu vyksta kovos. ,. uxi- 
ic lYouauuo uu wgauu ouuaij-| vub suvdiz.yiub, n viviimc -----(—------ ——— - .’kurios pagriežtėja tik trumpam 2e??s’ ,e J® *4. neprisiima sau.
o — prie B. Tarybos rinkimų ir i ba apribota, bet prie jos vis ne- bombonešiai, galį skristi 10-16 j įrengimus pajūriui sekti, kurių įr tik kaikuriose vietose kai kuri' Paciau konstatuojamu kad Vi- 

*• • • .... .’ šinskis durų visai vis dėlto ne
užtrenkė ir sakoma, kad einant 

išvedant. Pereitą penktadienį ir , ‘°‘iau «al bOsi« Salim? rasti 
šeštadienį taip komunistai puolė Į 
su 3 divizijom arti Ynchon, bet: JTO plenumo paminėtini
buvo atmušti. j dar du įdomūs momentai. Tai

Egipto byloje, be vietinio pu- į pasisakymai prieš kolonijalizmą 
būdžio neramumų bei susišaudy- Į Višinskio protesto nota'prieš 
mų Sueso kanalo zonoje, pereitą JAV organizavimą pabėgėlių, 
savaitę neįvyko nieko svarbaus. Britams beabejo nebuvo malo-

beveik ranka pasiekiama. • ten bus sudarytas atskiras šta- 
Iliuzijų mes .neturim. Yra' bais. Vyriausis — Eisenhowerio 

valstybių sienos, valstybės turi! štabas sudarytas iš 11 tautų ka- 
savas atskiras teises. Ir Detroitui I riškių ir Islandijos civilio atsto- 
Windsoras yra užsienis. Tačiau vo, nes ji neturi kariuomenės.
yra masė reikalų, kurie galėtų Didelės reikšmės yra taip pat

tarp jų bendro. Kaip gyvi yra šių būti bendrai sprendžiami ir tvar- 
abiejų kraštų lietinių asmeniš- komi nepaliečiant nei sienų, nei

mybą nebuvo prasmės.
Jei D. Britanijos naujoji vy

riausybė padarė tokių .didelių 
nuolaidų, matyt, jai labai skubiai 
reikalinga JAV parama, kurios 
be nuolaidų nebūtų galėjusi ti
kėtis. . '. "’j

ten tuojau negalima laukti, ypač, 
kad Š. Atlanto Sąjungos užsienių 
r. ministerial ir deegacijų dalis 
jau išvyko į Romą, kur prasidė-

sija. Jos nutarimai, beabejo, bus 
svarbiausi ir nulems visos tos

SOVIETU ORO GYNYBA
F* *-,*» ■

1100 kilom ertų greičiu per va
landą. Jie skristų, esą, naktį ir 
vienu metu iš įvairių pusių, pasi
renkant kelią, kur Sovietų seki
mas silpniausias.

Laikoma, kad Sovietų Rusija 
__________ ___ _____ _ pakankamo radaro tinklo seki- 

vystyti karinę gamybą, kuriai j lėktuvų, skrendančių; su atomi- mo dar neturinti. Iš Anglijos ji

prie Kanados LB organų sudary- vos suvaržytos, ir civilinė garny- tų. Tai, esą, būtų naujieji B-47 ■ ir iš JAV 58 vokiškus radaro
^2 V *^»**■*» vm. O ” -W. v M AMkZ NZ V- V J w -----;    » __ — -

kanadiečius įjungti į amerikie- net paskelbė jų datą. Vadinasi i galima buvo prieiti, nes savos i klm .aukštyje, iš žern0 neįmato- kiekvieno apimtis 160 klm. Žino-
čių organizacijas. Tada ir Kana- * abu kraštai stovi ant tramplyno ■ kariuomenės reikalams Kanados; mi ir negirdimi, gali skristi ikijma, sovietai ir patys radarą ga-
doje buvo besikurią Vyčiai, vei-Į šuoliui į naujos formos organiza- -S''' mina, tačiau tokio milžiniško

Ontario parlamento rinkimai.' '- ----- ’-
. ■ Ontario parlamento rinkimai

ki santykiai, taip išsiskyręs vi- teisinių nuostatų.
suomeninis gyvenimas. Nieko 
nei bendra, nei jokio paraleliz
mo. Jokių organizacinių ryšių, 
tik praktiškojo gyvenimo saitai. 
Kadaise, kai Kanados lietuvių 
kolonija tebebuvo gana . maža, 
būta bandymų susieti abiejų 
kraštų lietuvius į vieną vienetą, 
kanadiečius įjungti į'-;

Kai laimėjimą norima remti 
atomine bomba, kyla klausimas, 
kaip galima būtų ją įpriešo kraš-

nutarimas standartizuoti ginklų 
kalibrus. Tokiuo priimtas 0.30 
kalibro M-l Garand šautuvas. 
Tai yra didelė D. Britanijos nuo- tą nuvežti, 
laida, dėl kurios patenkintos JA R- Wilson, žurnalo “Look” oro 
V-bės ir ypač džiaugiasi. Kanada, ginklų specialistas teigia, kad 
kuriai turi atsiverti galimybės iš- puolant Sovietų Rusiją iš 10 JAV

Pereitą sekmadienį Niujorke 
įvyko JAV Lietuvių Bendruome
nės įkūrimo aktas, penktadienį, 
t.y. prieš dvi dienas, Kanados 
LOK pagaliau paskelbė baigia-( 
muosius nurodymus, kaip eisime jau senai pasiruošta----ir žalia- i nėmįs bombomis, 9 tikslą pasiek- yra gavusi 1500 radaro įrengimų

kė SLRKA, o SLA ir iki šiol te- j eini gyvenimą. Bendruomenių 
bėra išlikęs. Bet ar tai tik nebus organai senosios organizacinės i 
vienintelė abi kraštus siejanti schemos nepakeis, nei vienos esą-j 
organizacija? mos organizacijos JAV nelies—.

O gyvenimas abiejų kraštų ! tik Kanadoje turėtų užbaigti gy- lapkričio 22 d. praėjo triuškinan- 
toks vienodai panašus, gyveni- venimą dviejų organizacijų, čiu konservatorių laimėjimu. Jie 
miški ryšiai tokie gyvi. Net nuo- anksčiau užsimojusių apjungti gavo 79 vietas, patraukdami net

žydų kilmės Ontario .parlamento 
atstovas.

svarstytus ir atmestus, nes So
vietai visus varžtus siūlo ki-

pusė užsimoja vieną ar kitą kalvą 
įjungti savo pusęn-prieš liniją

ploto apsaugai pakankamo skai
čiaus radaro stočių jie dar netu- 

i rį, daug kur esą didelių spragų, 
kurioms užpildyti reikėsią daug 
laiko.

Sovietų radaro tinklas esąs iš
dėstytas prieš Vakarus nuo Bal
tosios iki Kaspijos jūrų, su išky
šuliais net satelitų kraštuose. 
Viduje radaro stotys esą prie

Iždo periektius '^ ąugą
Per spalio men.. ^6

socialistus, kurie vietoje 21 vie
tos, begavo 2 ir liberalus, gavu
sius 7 vietoj 13. Komunistai vie

Ne tiR socialistų, /iFfibferahį 
neišrinkti net lyderiai.

Balsų atžvilgiu konservatoriai 
surinkti pinigai pasiunčiami per ( abiejų kraštų bendruomenių or-• gavo 49%, liberalai 31, socialis- 
BALF. Dėl to kartais kanadiečiai i ganai bus sudaryti, beabejo, pra- i tai 19, o pereitą parlamentą ren- 
prisimena, kad jų pastangos ne-. eis dar daug laiko, tačiau jau . kant santykis buvo: 41—29—27.
Įvertinamos ir neatžymmos, o jų ■ dabar tiktų tą klausimą apsvars-'! 7 vietas gavusių liberalų vhdas j nutartų deportuoti iš D. Britani-
suaukoti pinigai'ar gėrybės tik j tyti ir paruošti medžiagą būsi- turėtų būti oficialiu opozicijos > jos už šnipinėjimą, 12 jau is-
padidiną amerikiečių nuopelnus. I miems organams. Ir juose bus tie Ivderiu. Bet visa bėda, kad iis siųsta.
Gal būt, yra kokių formalių sun- , patys žmonės, gal būt, su tomis 
, .. 'pačiOmis įžvalgumo dovanomis,

tad jiems visą iniciatyvą palikti 
būtų neteisinga. Jiems užteks 
darbo galutinai apsvarstyti, pa
dėtį išaiškinti, ištirti, padaryti 
sprendimą ir pagaliau įvykdyti. 
Tai ne maža našta, kuriai talka 
iš anksto ruoština.

stabu, kad neatsirado organiza- visus Kanados lietuvius, t.y. pa- 
cijų, kurios šitą apjungimą būtų • siimti Bendruomenės organų

BALF. Protarpiais jam vykdo- ganizaeijos, vystydamos savo or- 
mos rinkliavos ir Kanadoje arba ganizacinę schemą, neturėtų pa
kito proga . tremtiniams šelpti miršti ir ryšių su kitu kraštu. Kol

ganizacinę schemą, neturėtų pa

nu, kai Graikija pareikalavo ne
priklausomybės j^iprui, Jemenas 
— panaikinti 4S

Tik Paryžiuje vykstančioje JT 
plenumo sesijoje Egipto atstovai 
konferavo su Sovietų Rusijos at

pirmuosius 7 mėn. pertekliaus 
susidarė $604.700.000, kai biudže
te visų metų pertekliaus buvo j 
numatyta vos $30.000.000. i

— Londonas. — Iš 13 lenkų,

kūmų BALFą paversti abiejų 
kraštų organizacija, tačiau kažin 
ar negalima būtų įkurti kokią de- 
legatūrą, kuri galėtų ir Kana
dą įjungti į BALF vykdomus 
planus bei užsimojimus. Tas pats 
pasakytina ir dėl kitų organiza
cijų. Tiek visuomeninių, tiek kul-

ramūs kovai su Britais. Tai būsią 
smulkiau nustatyta nauja preky
bos sutartimi.

Iranas gyvena sunkias dienas- , Lapkričio z3 d. Višinskis pay 
dėl finansinės krizės, tačiau iš j 
JAV grįžęs Mossadegh buvo su
tiktas triumfališka'i ir tuojaus

Irakas priedui dar u: 
Prancūzus Maroke.

skelbė protesto notą, kad JAV 
apmoką ir ginkluoją Sovietų iš- 
davikus pabėgėlius. Tai esą dar 

pat gaVo parlamento pasitikėji-i ne^r<^®tas kišimasis Į kito krašto ■ 
mą 90 balsų, 15 susilaikius, o Į vidaus reikalus. Proteste turima 
prieš niekam nebalsuojant. Opo-'Sa^voie prez. Trumano spalio 10 
zicijos vadas Imami, pasakęs kai- , d. pasirašytas aktas — mūsų jau 
bą prieš Mossadegh, demonstran- ' tninėtas, kuriuo $100.000.000 
tų minios buvo vos nenulinčiuo- leidžiama sunaudoti paremti pa
tas. Tačiau triumfas visko neiš- rinktiems asmenims, esantiems 
sprendžia. $8.750.000 Monetari- geležinės uždangos, arba iš 
nio Banko paskola yra per maža, ^en pasprunkantiems, arba ‘ šj- 
JAV pažadėta paskola dar kažin i tokius asmenis suformuoti į kari- 
kada bus gauta, o deryboms su : nius vienetus paremti Šiaurės 
Britais tuo tarpu nesimato jokių Atlanto Sąjungos Organizacijai 
perspektyvų. Ir naujoji D. Britą- ■ arba kitiems tikslams”.
nijos vyriausybė, atrodo, nori ‘ Achesonas į tai atsakė, kad tai 
spausti finansiškais surtkumais.j tik propaganada krašto, kuris 
Sustojęs 4 d., Egipte Mossadegh ’ pats senai remia visokią subver- ' 
buvo priimtas labai šiltai ir de-' sinę veiklą prieš JAV ir kitus 

i monstratyviai prieš Britus, buvo laisvus kraštus. Kad šiuo klausi- 
sutarta užmegsti glaudesnius ry- mu būtų priimta kokia nors rezo- 

j sius ir bendradarbiauti kovojant liucija, sunku tikėti.

.lyderiu. Bet visa bėda, kad jis 
pats neišrinktas. Spėjama, kad 
jam užleis savo vietą vienas Se
natorius arija, kad jį bus ban
doma pravesti papildomuose rin
kimuose.

Pastebėtina, kad Toronto Bell
woods apylinkėje išrinktas kon
servatorių atstovas J. Yaremko

- Ridgway oficialiai paskelbė, Itad
iki liepos 20 d. gauta pranešimi! 
apie nužudymą 8000 amerikiečių 
belaisvių, o po to dar apie 400.

Atrodo, kad toks pranešimas 
yra prisiųstas ir į JTO posėdžius 
Paryžiuje ir kai Acheson opo
nuodamas Kinijos įsileidimui į1 
JTO pasakė, kad Kinija yra per ■ 
barbariška, jis beabejo turėjo, 
galvoje ir belaisvių žudymą.

J ugoslavija nori 
ramybės

Jugoslavija nori ramybės

je. Azijinė dalis S. Rusijos esanti 
veik visai neapsaugota.

Didžiausią pavojų sudarą grei
tieji sovietų naikintuvai, dabar 
skrenda per valandą iki 960 klm. 
Jų esą jau 7500, o netrukus bū
sią per 10.000 ir dar greitesnių, 
su dviem sprausminiais motorais.

Ir štabas tvirtina, kad kom. žudo belaisvius
Prieš pora savaičių JAV 8-tos®---- -----—------—------ ——--------

armijos tyrimų komisijos virši- j Churcihll išvyks gruodžio 29 d.
Pranešama oficialiai, kad W. 

Chiurchiliis su savo palydovais 
prez. Trumano vizituoti išplauks 
gruodžio 29 d.

Pasikalbėjimų vienas svar
biausių klausimų būsią JAV oro 
bazės D. Britanijoje. Britai norį 
daugiau teisių į jas, be to, norį, 
kad būtų prisiųsta daugiau nai
kintuvų.

JAV ir Kanadoje D. Britanijos 
' ministerial užtruksią apie 2 sa-! 
i vaites. j

JAV ambasadorius į Maskvą
Admirolo Alan Kirk įpėdiniu 

numatomas Valstybės departa*- 
mento patarėjas S. Rusijos rei
kalams George F. Kennan, kuris 

Jugoslavija pareiškė pritarian- čia laikomas dideliu specialistu, 
ti vakariečių planui sudaryti spe- ; Su Sovietų Rusija jis turi reika- 
cialų aparatą Balkanų painia- lų jau nuo 1933 m., tris kartus 
voms narplioti ir ramybei grą- tarnavo ambasadoje Maskvoje.

Arkivyskupo kalinimo laikas : žinti. Nuo savęs Jugoslavija ža- Jis taip pat yra buvęs diplomati- 
, būsiąs sumažintas neva už gerą/ da pateikti rezoliuciją, reikalau-' nėję ar konsuliarinėje tarnyboje 
.elgesį kalėjime. Jam būsią grą- jančią pasmerkti sovietų agresi- (visose trijose Pabaltijo valstybė- 
"i va 4-z^o v\i 1 '  2 —— — _ - Ji   1  a I 1 2   ’ j _ •  a J • • _ • — _ 1 1 

bus pirmas ne anglosaksų ir ne

SUSITARIMO SU LOZORAIČIU VLIKas NEPATVIRTINO
Paskutinės žinios iš VLIKo nė- j lavo tą pabrėžti specialia rezoliu- 

ra džiuginančios. Komisijos pa- cija, kiti 5 nesutiko. Kokia gi iš
ruoštas susitarimas su Lozorai- j vada? Ne kita, kaip kad čia Ie
čių, kuris buvo sukėlęs tiek daug miamas veiksnys buvo ne noras 
reakcijos visuomenėje, galutinai i likviduoti erzelį, bet dar labiau 
buvo sprendžiamas lapkričio 17 supainioti padėtį, kad galima bū- 
d. ir nebuvo patvirtintas.' tų šaukti, jog, girdi, štai anie

Nuostabi padėtis. Visa dešimts yra kaltininkai viso erzelio. Šiaip 
VLIKo narių buvo už tai, kad' galvokim ar kitaip, tai jau ne vie- 
susitarimas būtų patvirtintas,1 ningos veiklos labui, bet labui tų

tų šaukti, jog, girdi, štai anie

tai lenkams, kurie Vatikano 
sluogsniuose vis dar labai įtakin
gi, tai, beabejo, nepatiks, ypač, 
kai dabar keliama “Lietuvos 
krikštytojos” Jadvygos beatifi
kacijos byla.

PaLeisią arkivysk. Stepinac 
Iš Romos pranešama, kad ne-

ugi iixiao Uulll pu v V11 vili O 7 ** j ±

tik vieni buvo už tai, kad būtų' partinių varžybų, kurios jau keli trukus Tito vyriausybė palei- 
patvirtinta taip, kaip yra, o kiti,' metai vyksta ir visai lietuviškai sianti iš kalėjimo arkivyskupą
kad būtų kartu priimtas pareiški
mas, kuriuo paaiškinama, kad 
VLIKas “diplomatijos šefą” su
pranta tik kaip diplomatų ats
tovą, bet ne kažkokį suverenės 
Lietuvos valstybės atstovą, sto-

visuomenei yra įkyrėję.

Mirė gen. Pr. 
Tamašauskas

Aloysius Stepinac, nuteistą 16 
metų, o išsėdėjusį 5 metus.

ninkas pulk. Hanley paskelbė, 
kad komunistai nužudę apie 
5.500 belaisvių amerikiečių ir 290 
kitų sąjungininkų. Dabar gen.

Šeštadienį, lapkričio 24 d., Los žintos pilietinės teisės, bet būsią I nį spaudimą, sulaikyti kominfor-' se, taip pat vedijoje, Čekoslova-
• x-- j .nio veiklą prieš Jugoslaviją, re- kijoje, Vokietijoje, Austrijoje irvintį virš visos rezistencinėsi Angeles, Calif., mirė generolas' leidžiama gyventi tik gimtajame 

veiklos. Anoji VLIKo rezoliucija pranas Tamašauskas, aprūpintas kaime nesikišti nei į visuome-
ankstyvsniame posėdy buvo pri
imta 7 balsais prieš 2, vienam 
nedalyvaujant. Tačiau šiame po
sėdy balsai pasidalino pusiau — 

, 5 už vieną ir 5 už kitą siūlymą.
Pagal VLIKo statutą tokiam at-
vejy laikomas nepraėjęs nei vie- . „
nas siūlymas. Tokiu būdu susi- Lietuvos krikscionis 
tarimas šitokioje formoje yra pa- L’Osservatore Romano, š.m. 
laidotas. i lapkriči ol8 d., Nr. 268, išspausdi-

Kai buvo daromas sprendimas, I no šitaip pavadintą ilgą prof. Dr. 
nuomonės buvo gautos tik iš 3 Z. Ivinskio straipsnį Lietuvos 700 
diplomatų, o dviejų dar trūko, metų krikštui paminėti.
Jos atėjo pora dienų vėliau.

Tikrai keista padėtis. Visi pa- išlikusios žinios apie Mindaugo 
' sisakė už susitarimą, berods, nei j krikštą išryškintos su tuo susiju- 

vienas negynė nuomonės, kad p. sios problemos ir lietuviškoji te- 
Lozoraičiui pripažinta ypatinga zė, Mindaugą skelbianti Lietu- 
padėtis, prašokanti diplomatų j vos christianizatoriu, paneigiant 
atstovo — įgaliotinio vaidmenį,' jo apostazijos tezę. Kadangi, 1387 
tačiau kai 5 VLIKo nariai reika- m. krikštas visai neprisimintas,,

šventais sakramentais. Velionis 
buvo Lietuvos kariuomenės kū
rėjas, ilgametis prezidentūros 
adjutantas.

Mindaugas pirmasis

Straipsnyje sutrauktos visos

ninį, nei į Bažnyčios gyvenimą. 
Tuo tarpu Vatikanas arkivysku- 

' pą Stepinac’ tebelaiko Jugoslavi
jos Katalikų Bažnyčios primų ir 
jo įpėdinio net nemano skirti. 
Arkivyskupo uždarymą kaime ir 
neleidimą jam valdyti Jugosla
vijos Bažnyčios, Vatikanas be- 

-abejo laikys taip pat kalinimu 
tik kitos formos.

— Vašingtonas. — Jei gen. Ei
senhower pasitrauktų ir pastaty
tų savo kandidatūrą į preziden
tus, jo įpėdiniu.' Europos armijai 
minimi 3 kandidatai: gen. Ridg
way, JAV štabų viršininkas gen. 
Bradley ir Ei$enhowerio štabo 
viršininkas gen. A. Gruenther.

— Vašingtonas. — JAV pra
gyvenimo indeksas pašoko 0,4, 
iki 187,4.

komenduoti, kad būtų sudarytos 
mišrios komisijos su jos kaimy
nais pasienio incidentams spręsti 
ir paraginti atnaujinti normalius 
diplomatinius santykius. * r

JAV sunkina importą iš 
Sovietų Rusijos ir Lenkijos 

Šaltojo karo eigoje preziden
tas Trumanas pasirašė aktą, ku
riuo Sovietų Rusijos ir Lenkijos 
importuojamoms prekėms at
šaukiamos transporto tarifo 
lengvatos, numatytos prekybos 
sutartimis. Kartu uždraudžiamą 
į JAV importuoti iš tų kraštų 
brangiuosius kailius, kurie iki 
šiol buvo viena iš pirmųjų im
porto prekių.

Laukiama, kad tarifų lengva
tos bus netrukus atšauktos ir ki
tiems satelitiniams Europos 
kraštams bei Kinijai.

Portugalijoje.
Rusai nušovė JAV lėktuvą

Tik dabar paskelbta, kad lap
kričio 6 d. į rytus nuo Vladivos
toko, netoli Ostrovnaja rago du 
rusų lėktuvai užpuolė JAV bom
bonešį su 10 vyrų įgulos, priklau
santį JT pajėgoms Korėjoje. Ru
sai aiškina, kad bombonešis pa
žeidęs jų teritoriją ir pirmas 
pradėjęs šaudyti į jų lėktuvus. 
Sekančią dieną rusai jau buvo 
įteikę protesto notą, kurią JAV 
betgi priėmė tik informacijai, nes 
lėktuvas buvo JT tarnyboje. Ofi
cialų savo pranešimą JAV pa
siuntė JTO.

— Kopenhaga. — Danų laivy
no municijos sandėliuose Ko
penhagoje-lapkričio 23 d. įvyko 
baisus sprogimas.

Tabako augintojai nepatenkinti
Tabako derlius šiemet buvo rų, bet nėra garantijos, kad ki- 

geras, išauginta rekordinis sva- (metais jos nupirktų daugiau 
ru skaičius ir šiuo metu beveik Įai priversti
visas įsaugmtas tabakas jau par-! .f T. b. kelia HMntį skelbti ne
duotas. Parduotas lyginant su rQkomus antradienius. kad tu0 
ankstyvesniais metais labai grei-1 bMu paveiktos iždo paja. 
tai, bet pigia kaina. Vidurkis , ».•. . H . ..cr, x mos. Ūkininkus perspėja ruoštiskainos svarui išeina 44.57 cento, , . . , r s.v. . T ., ’.kitais metais tabako mažiau au-maziau negu pernai. Laikoma, . ..
kad tai per žema kaina ir ūkinin- ;8 .............................
kai nepatenkinti ir šiuos metus Ūkininkai padėtimi yra nepa
vadina blogiausiais metais. Mar- į tenkinti, kaltę primeta tam pa- 
keting Board aiškina, kad per; čiam Marketing Board ir nori 
mažo ūkininkų pelno priežastis j kurti naują organizaciją iš vienų 
yra sumažėjimas cigarečių su- ' ūkininkų, be kompanijos atstovų, 
naudojimo. O kad kanadiškų ci- Delhi įvykęs 800 ūkininkų susi- 
garečių sunaudojimas sumažėjo rinkimas atmetė Marketing 
ir išaugo amerikoniškųjų šmuge- Board pertvarkymo siūlymą ir 
lis, kaltė tenka peraukštai kainai ■ išrinko 8 asmenų komisiją padė- 
bei per dideliems mokesčiams. I čiai ištirti bei projektui paruoš- 
Tabako mokesčiai turi būti su-Hi-Komisijos veiklos pradžiai su
mažinti ir atpiginta jų kaina. Ta-' mesta $326.57. Galimas dalykas, 
da padidėtų cigarečių sunaudoji-: kad naujoji organizacija bus ko
mas ir fabrikai daugiau pirktų operatinio pobūdžio. Vėl to pa- 
žaliavos. Marketing Board, jei ties klausimo apsvarstyti ūkinin- 
mokesčiai nebus sumažinti, se- i kai sutarė susirinkti po 2 savai- 
kančiais metais numato dar blo- čių, atseit šiomis dienomis. 2i- 
gesnę padėtį, nes ūkininkai taba- J noma, kompanijos darys kliūčių, 
ko išaugins dar daugiau, o jos su- tačiau ūkininkai neturėtų nusi- 
naudojimas mažai tepadidės. Šie- leisti ir savo interesus ginti tu- 
met daug tabako nupirko užsie- retų suorganizuoti savą organi- 

t nio firmos, — net 40.000.000 sva- zaciją. A.
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GIMTAJAM NUMERIUI PASIRODŽIUS
* “T2”W0-jo nr. pasirodymas didelis įvykis. Laikraštis kasdienis 
dvasios maistas. Koks laikraštis, toks ir emigrantas, ypač sveti
nių kalbų aplinkumoje.
' Europoj mes negalėjome įsivaizduoti, ką gali laikraštis pada
ryti su žmogumi. Tūkstančiais skaičiavome savo brolius is seses 
Kidiąt|q|ę. Hūdėmi Vokietijoje galvojome, kad jie visi yra tie patys, 
šu kuriaks^kartu ganėme, traukdavome sutartines, 1918-20 metais 
mušėm'bendrą priešą, kartu per atlaidus ir kermošius vaišindavo- 
mėš lietuvišku alučiu.
‘..-^’laukiu per Atlantą pas savo tikrą brolį, su kuriuo praleidau 
grėsusias vaikystės ir jaunystės dienas ir galvoju, kaip bus gera 
pb ilgų tremties vargų vėl būti kartu. Jis man bus ne tik brolis, bet 
alsitbš visą šeimą ir tėvynę. Atvykstu į ūkį. Brolis manė sutinka-

šaltai. Žvelgiu į jo akis, o jis tik skuba, skuba ir drožia:
%. — Well, tai atvažiavai. Čia sunki kbntrė, čia reikės dirbti. Kodėl 
nevažiavai namo, vieną mamą palikai? Ten, — sako, — dabar dar
bo. žmonėms labai gera. Žinau aš ir apie tremtinius, lietuviški laik
raščiai rašė, apie visas jūsų šunybes.
- ’ —Brolau, — sakau, — mes daug nukentėjom. Bolševikai tėve
lį išvežė vien todėl, kad jis pavyzdingas ūkininkas.

■— Neteisybė, tur būt, buvo smetonininkas, fašistas.
į . Tėvelis nemokėjo net gerai rašyti ir prie tokių reikalų nesi
dėjo, — sakau. ,

Kodėl motina kartu nevažiavo sU tėvu?
. ’ f — Sirgo, gulėjo ligoninėje, — paaiškinu.

- Einam, dipuke, man padėsi vežimų iškrauti. Jei nori, lik sau 
viėfiaš, gerk, valgyk, aš neturiu laiko.
/. Ąš likau vienas svetimoj pirkioj, Svetimame krašte. Stalas nu
krautas maistu, gėrimais, o kampe ant staliuko krūva laikraščių. 
Vartau juos, skaitinėju, Visi jie lietuviškai spausdinti, deja, lietu
viškumo juose nelikę. Tai “vienintelis Kanados lietuvių savait
raštis”. Tai darbininkų “rojaus” krašto laikraštis. Jis tarnauja rau
donosios imperijos kūrimui ,kuri žmones paverčia valstybės ver
gais, ubagais. Kiek ten melo, propagandos!...

Per du mėnesius, praleistus pas brolį, aš pamačiau, ką spauda 
žmogui patsird. ■ f . ■ •
., Ta& mano vienintelis brolis, pavyzdingas parapijonas, geras 
ūkininkas, kareivis, dabar spjauna ant visko. Tik prie Uralo prie 
Kaukazo jis laimingiausias būtų, jis, tas gerasis kaimo bernelis, 
netiki, kad kiauliniuose vagonuose padoriausius lietuvius vežė 
Sibiran, šaudė (ir šaudo) į nekaltų žmonių pakaušius, kad iš visų 
atėmė turtą, panaikino žodžio, spaudos ir tikėjimo laisvę, dėl kurių 
šimtus metų buvo kovota, kad 14 mil. vergų stovyklose žiauriau
siose klimatinėse Rusijos vietovėse dirba gyvuliškose sąlygose ir 
mirdami iš bado šaukia: “Aš kaltas, tegyvuoja tėvas, mokytojas”...

jis, broleus,\ dabar Kanados stambus fartnėris, keikia savo 
_vergijos, da- 

bar patyk^dis gSusim remia tą “vienintelį” laikraštį it šūdinę, kat- 
todamaš “aš nekomuriistas”.

Lašas po lašo ir akmenį pratašo. Taip ir mano brolelio galvelę 
pratašė tas “vienintelis” liaudies laikraštis.

Prieš trejetą metų jis mne atvežė į autobusų stotį gražiu bran
giu {paskutinio modelio karu ir atsisveikindamas paklaUsė:

Dipuke, pasakyk teisybę, ar karą ir farmą iš manęs atimtų 
ar ne? Aš progresyvus ...

— O taip, — atsakiau.
Praėjusią vasarą pervažiavau per keletą tokių brolelių farme- 

rių. Jau matėsi ant stalo ir antras ir trečias lietuvių laikraštis Ka
nadoje. O vienas “TŽ” skaitytojas pasigyrė, kad ir dukrelę pasiun
tęs į katalikų mokyklą. Jonas Vaidlbkaš.

Nuo pat II Pasaulinio karo pa
baigos vyksta varžybos tarp 
dviejų didžiųjų galybių — So
vietų Sąjungos ir JAV. Nacių ihi- 
litarinės galybės sužlugdymls, 
deja, neatnešė taip nekantriai 
lauktos ramybės. Pasauliš šiah- 
dieh randasi dar didesniame ne
tikrume, negu 1939 m., kada Hit
leris .ruošėsi pradėti Naujosios 
Europos liūdnai užsibaigusią sta
tybą.

Tiesa, šiandien tarptautinė pa
dėtis yra truputį skirtinga. JAV, 
nenorėdamos, pakartoti praeities 
klaidų, nejuokais suskato gink
luotis ir ginkluoti sąjungininkus. 
Tam metami bilijonai .dolerių. 
Atominės bombos, atominiai 
sviediniai, atominės raketos so
vietus turi atbaidyti nuo toli
mesnių avantiūrų; Amerikiečių 
planas, atrodo, toks paprastas ir 
aiškus. Tačiau, jis taipogi turi ir 
savo silpnųjų pusių.

Ar Sovietai, tikrai nori karo?
Amerikiečių spaudoje pasta

ruoju metū pasirodo straipsnių, 
kurių autoriai mėgina dėstyti 
naują , teoriją —sovietai nenori 
atominio karo; Vienas iš rim
čiausių politinių žurnalų — “US 
News & Wofld Report” visiškai 
rimtai ima ginti naująją teoriją. 
Iš tiesų, jeigu sovietai būtų norė
ję karo, jie tufėjo daug labai pa
lankių progų jį pradėti, kol ne
buvo paleista į darbą JAV gink
lavimosi kalvė. Sovietų Sąjunga 
niekada negalės atlaikyti ginkla
vimosi varžybų su JAV. Trečia
sis Pasaulinis karas sovietams 
atneštų pralaimėjimą. Stalino 
raudonoji imperija susilauktų 
galutino bankroto. Todėl imama 
ieškoti naujų argumentų Stalino 
delsimui pateisinti. Žurnalo poli
tiniai komentatoriai, įvertinę pa
skutiniųjų kelerių metų įvykius, 
daro gana drąsią išvadą: Stali-

Vos prasidėjus JTO pilnaties 
sesijai Paryžiuje, jau buvo pa
leista ne viena žodinė “atomo 
bomba” į “taikos taikinį”. Vieną 
iš jų pagamino JAV prezidentas 
Trumanaš, o iiUvėžė į konferen
ciją ministėris Aehesonas. Tą

Radijo elektrinis degiklis
Praeitais metais amerikiečiai 

Korėjoje pradėjo naudoti bom
bas SU hail jos rūšies degikliais, 
kūriė jas susprogdindavo, keletą 
metrų aukštumoje Virš taikinio. 
Šis išradimas yra labai svarbus 
kovose prieš pėstininkus.

Tikinimojė degiklis buvo išras
tas paskutinio kiro metu Kana
doje. Degiklio idėją 1940 m. at
vežė iš Anglijos britų mokslinin
kas, Henry Tižafd. jis ją perda
vė Toronto universiteto fizikos 
katedrai. Galutinai degiklį pagal 
Torohto Uhivefšitetb davinius 
užbaigė Carnegie Ihst. prie Va- 
šiiigtoho, JAV. Tai yfa mažas 
efektrohinis prieTkisas, kuris ga
li sUŠptbgdinti ar tai bombą, ra- 
kėtąat bet kokį artilerijos svie
dinį tain tikram huštatytam ats
tūmė hUO taikinio. PribUišas tu
ri mažą radio siųstuvą, kurio 
siunčiamos bangos, atšokę nuo 
taikinio mažo priimtuvėlio yra 
vėl pagaunamos. Kadangi radio

bangų greitis yra 186.000 mylių 
į sekundę, b sviedinio at bombos 
nedaugiau keli šimtai metrų į šė- 
kūhdę, todėl naudojant jautrias 
radijo lemputes yra nesunku gan 
tiksliam atstume, siištiprėjus 
grįžtahiomiOmš bangoms nuo tai
kinio (žemės, priešo lėktuVo ar 
kt.) gauti mažą kibirkštį.

Nors degiklis jau sėkmingai 
buvo išbandytas ir pavartotas 
praeitam kare, Korėjoje ilgą lai-, 
ką nebuvo naudojamas. Ameri
kiečių mokslininkas Ridenoūr 
atkreipė į tai dėmesį. Jo pastan
gomis tapo pasiųsta į Korėją spe
ciali misija ištirti, kodėl šis taip 
pavojingas pėstininkams ginklas, 
nors ten esančiose sandėliuose jo 
turėta nemaži kiekiai, nenaudo
jamas. Pasirodė, kad degiklio pa
slaptis taip buvo išsaugota, kad 
praktikoje mažai kis žinojo kaip 
jį naudoti. Dabartiniu metu tai 
yra vienas iš svarbiausių Korė
jos karo ginklų. Pi Br.

MARIJA DAUS GALI PAS DIEVĄ!
Jei Spaudžia vafgaSį 

graužia rūpestis,
sielojiesi Lietuvos ir 

žmonijos nelaimei tai 
kreipkis į Mariją. 

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

laikoma Nov<

Noveha prasideda lapkričio 29 dieną 
ir baigiasi gruodžio'8 dieną 

Norėdami įsijungti į šią Nbvėn|, 
siųskime savo intencijas šiuo adresu: 

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

Praileūzijos Auriblis...
Ir Chuchillis, sakoma, planuo

jąs kažkokį naują užpardavimą 
Vokietijos sąskaitom Taigi, vis
kas daroma, kad tik būtų taika 
jų pastogėse. Apie pavergtuosius 
kraštus, kur kasdieną ir kas nak
tį viešpatauja teroras, žudynės, 
baimė, nepritekliai ir badas, “tai
kos pionieriai”, deja, nedaug ar
ba nieko nekalba.

Laikas bėga...
Tas laikas, tačiau, nekalba nei 

laisvųjų kraštų, nei visos žmoni
jos naudai. Rusijoj dygsta vienas 
po kito požeminiai “ūtomgradai”, 
statomi ant politinių kalinių 
kraujo, prakaito ir kaulų, pašėlu
siais tempais gaminami lėktuvai, 
povandeniniai laivai ir įvairūs 
kariniai pabūklai. Žinoma, Sovie
tų Sąjungos gyventojams tas 
milžiniškas pasiruošimas kainuo
ja daug gyvybių ir neša dlug 
skurdo. Tačiau kas gi to boja? 
Nūdien žmogus nuvertintas že
miau gyvulio. Niėkas gi bolševi
kų baisiųjų darbų dar nepasmer
kė tarptautiniu mastu. O kad ir 
pasmerktų — Višinskis turėtų 
progos gal dar sarkastiškiaū pa
sijuokti, negu juokėsi iš vakarie
čių siūlomų taikos planų...

U vakariečiai?
Nagi, galima sakyti, jie tūpčio

ja vietoje. Čhurchillis šaukia, jog 
Anglija, ta buvusi išdidžioji im
perija, baigi! prikopti paskuti
niąją pakopą* kuri vadinasi vie
nu itališkos kilmės žodelyčiu, ta
čiau priimtu tarptautihėn kalbų 
Srenbn, “bankrotas” (banco rot- 
to itališkai “sulaužytas suolas”).

Anglija nebetoli slenksčio. Ne 
be reikalo angiai griebėsi drastiš
kų priemonių ūkinei krizei iš
vengti. Jie nusistatė redukuoti 
metinį savo importą net $1.000.- 
000.000. Nes D. Britanija artėja 
prie nacių šūkio: “Vietoj svies
to — patrankos!”.

O kodėl taip yra? Dėl to, kad 
ginklavimųsi norima išlaikyti 
taiką. Dėl to, kad nesiimama ir 
nebuvo imtasi radikalesnių pse- 
ventyyinių priemonių anksčiau, 
O visą laiką liūliuotas! tik “gerais 
Sovietų Sąjungos norais”.

Tbji aklybė paskaliui g»ėš at
nešti diūg bais&Hes » dlug tra-

nas niekada nepradės mėginti sa- 
vt> jėgas kkro fronte. Jis turi kitą 
strategiją, kurios pagrindinis

Laikas tebeveikia Stalino naudai. 
MV savo dolerių ištekUus meta 
laisvoj© pasaulio apginklavimui. 
Nuošiateasi karui, kurio htekada 
nfebus. Km gi įvyks tadfc, kai bus 
apsiginkluota ligi dantų, ir so
vietų armijos nepradės žygio? 
Ginklavimosi fabrikus teks už
daryti. JAV prasidės bedarbė ir 
depresija. Vienintelė išeitis tada, 
be abejo, būtų pačių amerikiečių 
žygis į Sovietų Sąjungą, bet ame
rikiečiai, kurie taip sąžiningai, 
kaip maži vaikai, gardžiuęjasi 
savo demokratijos ideališkumū, 
tokio žingsnio negali padarytu 
Galutinoje išvadoje JAV turėtų 
ištikti didžiulė ir baisi katastro
fa. JAV sąjungininkai, dabar 
jungiami skambančio dolerių 
kapšiuko, pasuktų savais keliais. 
Tada Sovietų Sąjungai prasidė
tų didžioji rugiapiūtė. Per savo 
penktąsias kolonas sovietai leng
vai galėtų pasigrobti visus kraš
tus. :

■ = . - . ■ ... . -. i

KOtnentatbriai turi tiesos
Niekas nežino tikrųjų Stalino 

planų. Sunku būtų pasakyti ar 
Kremlius ruošiasi karui, ar sie
kia pasaulį užvaldyti modernaus 
imperializmo propagandinėmis 
priemonėmis per savo penktąsias 
kolonas. “US News & World” ko
mentatoriai tvirtina, kad jau da
bar Sovietų Sąjunga yra karo 
stovyje su JAV ir visu laisvuoju 
pasauliu, tik, bėda, JAV politikos 
vyrai nepajėgia tokio karo su
prasti. Karą jie supranta ginklų 
susikirtimu kovos fronte. Tačiau 
dvidešimtame amžiuje karo ve-, 
dimui gali būti panaudotos poli
tinės priemonės, kurios lig šiol 
Sovietų Sąjungai yra davusios 
nuostabių laimėjimų: atentatai,

Komentatoriai tari tiesos. Tik 
prisiminkim Čekoslovakijos ir 
Kinijos likimą, kur petiėtas so- 
Vietams neteko nei šūvio iš
šauti. Šiandien tie kraštai yra vi- 
siškoje jų kdntrolėjfe. Panašaus 
pobūdžio avantiūroms ruošiama 
dirva Irane, Indijoje, Pakistane. 
Egiptas iš Sueso kanalo mėgina 
vyti britus. Prasideda bruzdėji
mai prancūzų Maroke. Aišku, 
šiems visiems. įvykiams diriguoja 
Stalino ranka," išnaudodama at
gimstantį nacionalizmą. Britų 
imperija Stalinui yra puikus tai
kinys. XX amžiuje tautos nori 
savarankiškai valdytis. Karūnos 
pasidaro nereikalingos. Iš kur 
britai pasitraukia, tėn savo koją 
įkelia Stalino agentai.
Prieš Sovietus reikia panaudoti 

jų pačių metodus
Žinoma, dar hera vėlu Stalino 

modernaus imperializmo pla
nams užbėgti už akių. Tačiau no
romis nenoromis reikėtų panau
doti tuos pūčius metodus, kuriuos 
dabar taip sėkmingai naudoja 
Stalinas. Pačioje Sovietų Sąjun
goje vyksta nuolatiniai bruzdė
jimai. Ukrainoje tebekovoja par
tizanai. Partizaninė veikla tėbė- 
fra gyva Pabaltijo kraštuose, Len
kijoje. Jeigu amerikiečiai dalį 
bilijonų dolerių, dabar, skiriamų 
ginklavimuisi, pažertų partiza
ninių sąjūdžių parėmimui, Stali
nui ateitų sunkios diėhds. Sabo
taže veiksmus gali vykdyti nė tik. 
komunistai. Juos sugebėtų pra
vesti ir antikonmhištai sovietų 
imperijoje.

JAV stovi apsiprėndimų 
layžkelėjė

JAV tūrėtų padaryti lemtin
gus sprendimus. Ginklavimosi ir 
kitų ginklavimo nepakanka, nes

būtų apkaltinti nuoširdaus idea
lizmo stoka. Daug ir labai skam
bių pažadų buvo padaryta įvai
riose konferencijose, bet jie, de
ja, šiandien yra užmiršti. Sovie
tų okupuotų kraštų gyventojai 
turėjo pakankamai progos nusi
vilti demokratijų idealižmu, ku
rio didelė dalis skiriama nereikš
mingiems dalykams, o ten, kur jo 
labiausiai reikėtų, belieka tik 
menkučiai trupiniai... Prėt. 
Trumanaš savo laiku iškilmingai 
pareiškė, kad jis negali imtis at
sakomybės dėl naujo karo pasė
kų, nenori matyti subombarduo
tus JAV miestus. Gražu. Tačiau 
kas bus tada, jeigu dėl kelių 
miestų teks paaukoti ištisas tau
tas? .. 2. Akiračio siaurumas pū- 
vojingas. Amerikiečių genijumi 
laikytas F. D. Roosėveltas užsie
nių politikoje, dėl skandalingai 
siauro akiračio, padarė tokių ėji
mų, kuriuos šiandien ir labai 
gudrioms galvoms sunku atitai
syti be Damoklo kardo pagalbos.

PASAULIUI TAIKOS BEIEŠKANT
viėtais joks galvočius negalės iš
vengti, nes anie pasiruošę pirma; 
visą pasaulį sunaikinti, apytuš
čius plotus užimti ir iš naujo 
išsiauginti bolševikiškai socialis
tinę pasaulio generaciją.

v JAtMį&abnė padėtis
Tai siancEeną, savaime aišku, 

nėra tokia bloga, kaip Anglijos, 
tačiau, visi ženklai rodo, kad no
rint taikos ir ruošiantis karui, 
padėtis turės blogėti.

Pagal oficialius duomenis, šiuo 
metu vieno JAV kareivio meti
nis išlaikymas, aprengimas ir ap
ginklavimas kaštuoja valdžiai 
17.000 dolerių, tuo tarpu 2-jame 
Pasauliniame karė — tekainavo 
tik 7.O0O dol. Įsidėmėkime: tai 
tik vieno kario mėtinis išlaiky
mas. O gi artėja laikas, kuomet 
JAV žada turėti net 3.000.000 ka
rių. Be to, čia neįskaitoma astro
nominės atominės gamybos išlai
dos ir kitokių tyrimų bei ginkla- 
viniosi darbai. Gali ateiti laikas, 
kada ir JAV ūkį palies drastiš
kas chaosas.

Gi nuo te visko, be abejonės, 
nukentės laisva EUfopos dalis, 
kuri hūolat yra linkusi į nepri
tekliaus ligą. JAV, pajutUšios 
sunkumus sayaih krašte, juk ne
begalės pagelbėti ėtubpiečiams. 
O Stalinas to ir telaukia...

Pasaulis artėja prie dilemos: 
’’Arba — arba”... Tai žino ir 
Kremlius. Jis rinksis tą, kuris 
bus naudingesnis, bolševikams. 
Gal ateis laikas, kad ir Stalinas 
sutiks su taika, tačiau tik su ta 
sąlyga, jeigu ji bUš perkama už 
Sovietų nurodytą kainą...

Dar galime išgirsti ir 
Staigmenų

Paryžiuje* tautos tariasi. Jos 
pasitars, paatostogaus kalėdų 
švenčių proga, ir vėl tarsis, ką 
jos nutars — dar sunku pasakyti. < 
Gaji pakonferuoti — ir vėl išsi
skirstyti, kaip paprastai. Tačiau, 
desperacijos valandoje, gali ir 
lemiamų sprendimų padaryti. 
“Didieji” dar gali surasti kokių 
nors naiijų UžpJcdavimų, prisi
minę palaimingus baltos ir Tehe- 
rafte “mugių” laikus...

JTO posėdžiuose bė “keturių 
didžiųjų”, dar dalyVaūja eilė ma
žųjų, tačteū štipriaušį balsą tūri 
tik “didieji”. Jie, tarytum taš 
vyriausias traukinio kondukto
rius, storu balsu sušunka “Va
žiuojam!”, o mažieji kohdukto- 
rėlihi — plonais balseliais tik at
kartoja: “Važiuojate, važiuo
jam .;.” ’

kartojo: “nebėšitraUkšime”, ta
čiau ir šiuo metu lūžta jų vienas 
principas. Prieš metus vakarie-

jdš ir Kūrėjos šiėrią. Sakėsi abi-

i. Šiandien tekalbama tik 
to liniją, i Kas. 
te Korėja, jau

čiai dar tūrėjo galvoj Mahdžiūri-

Korejas suviėnySią iki pat Man- 
džiūti;

atsitiks šu 
visiems suprintama. Ji greičiau
sia “prisijungs” prie liaudies Ki
nijos...

Ar negali pasaulis išgirsti 
staigmenų, liečiančių Vokietiją 
arba Jugoslaviją, kuri šiuo metu 
yra kaip didžiulis krislas Sovie
tų akyse? Kas žino ? ... ’

Vienintelis Vakarų kelias
Lopydami skylės savo nelai

mingoje politikoje, Vakarai šiuo 
mėtų privalėtų šubrusti. Vieną 
kartą turėtų išbraukti iš savo žo
dyno žodį “kompromisas”. Nuo
laidomis Sovietų niekad neprisi- 
viiibsi, Bet .užsinėtsi tik sau kil
pą ant kaklo — “Neik sU velniu 
obuoliauti — ne tik obuolių, bet 
ir krepšio neteksi”. Tą, reikia 
manyti* ir vakariečiai jab žino. 
O jeigu nežino — labai gaila.

Šiainė JTO vistimos suvažiavi
me, atrodo, turėtų atsirasti to
kios taikos sąlygos, iš kurių Vi
šinskis negalėtų juoktis, jos tu
rėtų būti ultimatyvinid pobū
džio. Reikėtų pareikalauti tarp
tautinės atominės bei bendro 
ginklavimosi kontrolės ir išvesti 
sovietų armijas iš pavergtų kraš
tų, tai pavedant įvykdyti griež
tai tarptautinei kontrolei, įvyk
dyti tūosė kraštuose laisvus de
mokratinius rinkimus, taipogi 
škrupulantiškos tarptautinės 
kontrolės priežiūroj. Tai turėtų 
liesti Šbviėtų okupuotus, o taip 
pat ir vadinamus satelitinius 
kraštus.

Einant senuoju keliu, Višins
kis iš vakariečių planų ir toliau 
tik juoksis. Pranys Alšėnas.

tuliacijai? Jie ite Vienį kartą jad

— Otava. — Kahada pasitašė 
papildymus nusikaltėlių išdavi
mo sutarties su JAV. Tai 1900 
m; sutartis, į kurią įtraukta iš
davimas įvairios rūšies apgavikų 
bei šukčių, Ji įsigalioš sutartį ra- 
tifikaviis JAV senatui ir Kana
dos parlamentui.

— Montrealis. — čia vykusia
me Kahados Bažnyčių Tarybos 
pošėdy hūtarta Rūpintis, kad Ko
rėjoje tfeikilriėių kariiį tarpę Sa
vo patatnaviteaiš galėtų veikli 
religinės organizacijos kaip tšgk- 
nymo Armija, YMCA, Kolumbe 
Vyčiai it pah.

-j- tfaimdieris. — Pirmieji Ka- 
nadbs karimai dilinai jau atvy
ko į Hailūveri, Vokietijoje.

toks žingsnis Stalinui palieka la-< 
bai patogią kortą —- delsimą, taiį 
ris JAV ir visą laisvąjį pa&ulį 
vieną dieną gali privesti prią bai
saus bankroto. Sovietų imperiją 
reikia sprogdinti ne tik iš lauko, 
bet ir iš vidaus. Vakarų diploma
tai dabar turi tik vieną tikslą — 
atbaidyti sovietus nuo karo 
veiksmų. Tikslas, žinoma, gražus, 
bet jo negalima būtų pavadinti 
kilniu, nes užmirštamas okupuo
tų tautų likimas. Tai: ačiū Tau, 
Viešpatie, kad mus neatidavei į 
sovietų nagus, leifk mums ir to
liau ramirii gyventi, I nes mes 
esame geresni už anuos...

Danguje dabar turėtų būti 
sprendžiama* labai sunki proble
ma. Iš žemės ateinančios maldos
— pilnos prieštaravimų. Šiapus 
geležinės uždangos visi prašo tai
kos, anapus — maldauja karo-, 
kaip vienintelio išsigelbėjimo 
nuo sovietų teroro. Kuri malda 
vertingesnė, palikime spręsti 
Amžinąjam Teisingumui...

Vakarų demokratijas gulimi

H PLATAUS PASAULIO
Paskirs naujų kardinolų

• Laukiama, kad Šv. Tėvas ne
trukus sušauks slaptą konsistori
ją naujiems kardinolams paskir- lių- Apie 250.000 gyventojų papė- 
ti. Reuteris skelbia, kad tai būsią 
gruodžio 10 d., pagal kitus šalti
nius data būsianti netrūkus pa
skelbta oficialiai.

Pijaus XII pontifikate tai bus 
jau antroji konsistorija kardino
lų kolegijai papildyti. Įsidėmė
tina, kad per pirmąją, kuri įvyko 
J946 m., Pijus XII nutraukė tra
diciją kardinolų kolegijoje turėti 
daugumą italų. Tada buvo pa
skirti 32 kardinolai. Dabar yra 
49. kardinolai, tad iki pilno skai
čiaus trūksta 21.1946 m. kardino
lų kolegijoje buvo 42 neitalai ir 
28 italai. Dabar yra 17 italų ir 32 
kitų tautybių.

Spėjama, kad bent vienas kar
dinolas bus paskirtas ir kanadie
tis, gal būt, Montrealio arki
vyskupas. Būsią paskirta dar JA 
V-bių ir net kitų rasių kardinolų
— Azijos tautų.

Sovietų Rusija ir Japonija
Sovietų Rusija nepasirašė tai

kos sutšfrties sū Japonija, San 
FTanciške pasirašytą sutartį lai
ko nelegalia, o dėl to iškyla ir

Potvyniai
Italijos šiaurėje išsiliejusi Po 

upė padarė didžiausių nuosto-

go arba tebekovoja dėl savo gy
vybės. Gelbėjimui įjungtos visos 
priemonės. Nuostolių priskaitb- 
ma apie pusę 'bilijono dolerių. 
Pagalbon atėjo Tarptaut. Ratid. 
Kryžius ir JTO Socialinis ir hu
manitarinis komitetas, šventasis 
Tėvas paskelbė atsišaukimą į pa
saulio katalikus; • ? •.

Prancūzijoje išsiliejo Rhona 
upė.

— Otava. — Pastaruoju metu 
vis dažniau girdima skundų, kad 
Kanados kariai Korėjoje esą ne
pakankamai aprūpinti. Siūlomą, 
kad jų padėties patikrihti nuvyk
tų pats krašte apsaugos min. 
Claxton.

— Toronto; — Čionykštis ra
binas A. L. Feinberg, gal pirma
sis iš žydų Holy Blossom Temple 
pasakė kalbą, kviesdamas žydus 
atleisti vokiečiams, nės to reika
laująs judaizmo mokslas. Tetei
sianti juos istorija it Dievas. Ne
reikią priešintis nacių grįžimui į 
valdžios vietas ir tt. .4

Arti 130.000 imigrantų
JPer pirmuosius 9 men. į Kana-

joje niekad hėbuvb. Jie tik da
lyvavo okupacinėje komisijoje, 
kurios galva ir faktinasis Japoni
jos valdytojas buvo MacArthur. 
Jis tarp kitko buvo išleidęs po
tvarkį, kad Japonų žvejai, žvejo
dami apie savąją Kokaido salą 
nėnuplauktų nuo kranto toliau 
kaip 3 mylias. Kai dabar pasira
šyta taikūs sutartis, okupacinių 
organų potvarkių galiojimas turi 
būti laikomas pasibąigūsiu. Bet 
štai dabar MacArthuro potvar
kio stojo ginti Sovietai. Jie tebe
są kari) padėtyje su Japonija, tad 
karinės okupacijos nuostatai tū
rį galioti. Tuo būdu jie neleidžia 
japonų žvejams nuplaukti to
liau 3 mylių. Japonams, kurių 
ūkis žymia dalimi remiasi žvejy
ba, tai labai svarbu, tad ginčas 
dėl žvejybos gali privesti ir prie 
griežtesnio konflikto.

terys. Iš to skaičiaus 72.045 teko 
Ontario, 27.524 Quebec provin
cijai ir tt.
Kanadietis pasaulinėje skautų 

vadovybėje •
Kanados skautų brolijos vadas

— Chief Executive Commisionėr 
of the Boy Scouts’ Association 
of Canada—gen. maj. D. C. Spry, 
paskirtas Tarptautinio Skautų 
Biuro direktoriaus pavaduotoju. 
Jo žinioje bus visų trijų Amerikų
— šiaurės, vidurinės ir pietinės
— bei Karibų jūrų skautai.

Gen. maj. Spry šį laipsnį ga
vo 1944 m., tebūdamas 31 m., ir 
būvo jauniausias Kanados gene
rolas. 1946 m. buvo kelis mėn. 
gen. štabo viršininko pavadoto- 
ju, o vėliau perėjo į minėtas pa
reigas skautų organizacijoje.

CSc.

V. Kudirka.

Mirus

Hamiltono kblbhijos tautietei

ANKUDAVICIV šfelMAt, 
mirus jų mylimam tėveliui ANTANUI ANKŪDAVIČIUI 
liūdesio valandoje reiškiu užuojautą

jos vyrui, buvusiam Bendruomehės Valdybos pihninih- 
kui, St. NaikaUskui, motinai Augaitiehei ir sesutei Ba- 
kaitienei, jų didelio skausmo Valandoje reiškiame gilią 
užuojautą

Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje Hamiltono sk.

E. NAIKAUSKIENEI, 
jos vyrui, motinai, seseriai ir giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Liet Kat Mot Draugijos HėmiltohO Skyrius.
Jwt*« . .

Mūšų idėjos draugams: Algimantui Ankudavičiūi, Sald
inėjai ir Jonui Andriuliams, mirus tėvui ir ubšviiii

liūdesio valandoje reiškiame giliausią užuojautą
Toronto Vyr. Ateitininkai.
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Žemaičius.

Lietuvos krikštas
LIETUVOS KRIKŠTO 700 METŲ JUBILIEJUI PAMINĖTI PASKAITA(Pabaiga)

Mindaugo krikštasKada susikūrė Lietuvos valstybė, žinių neturime. IX amž, vidury ji jau buvo. Kai Vokiečių Ordinas iš šiaurės, nuo Dauguvos, pradėjo pulti Lietuvą, jos valdovu buvo Mindaugas, laikomas visos Lietuvos suvienytoju. Tvirtos rankos valdovas, Mindau gas, stiprindamas savo valdžią, suėjo į konfliktą su savo giminėmis. Tie, pabėgę iš krašto, sukėlė prieš jį kaimynus — Vokiečių Ordiną Latvijoje ir ukrainiečių Haličo kunigaikščius. 1249 m. šitos koalicijos ir giminaičių puolimas nusiaubė visą kraštą ir Mindaugas vos atsilaikė užsidaręs savo vienoje pilyje. Norėdamas užbaigti karą ir išardyti koaliciją, Mindaugas nutarė krikštytis ir patraukti savo pusėn Vokiečių Ordiną. r.Taip ir įvyko. Apie patį Mindaugo krikštą daug žinių nėra išlikusių, net nežinoma nei jo diena nei vieta. Žinoma tik, kad tai įvyko 1251 m. pradžioje Mindaugas su žmona, dviem sūnumis ir artimaisiais priėmė krikščionybę ir pasiuntė pas popiežių pasiuntinius prašyti globos bei karališkosios karūnos. Dar tais pačiais metais, liepos 17 d. popiežius In- nocentius IV patenkino Mindaugo prašymus ir pavedė Kulmo vyskupui Henrikui karūnuoti Mindaugą Lietuvos karaliumi. Karūnacija betgi įvyko tik 1253 metais.Tuo pat metu Mindaugas įkūrė Lietuvoje dvi vyskupystes ir pasirūpino, kad jos priklausytų ne kaimyninei vokiečių Rygos arkivyskupijai, bet tiesiog popiežiui, t.y. kad sudarytų atskirą Lietuvos bažnytinę provinciją. Kai Rygos arkivyskupas naujojo Žemaičių vyskupo priesaiką priėmė savo vardu, Mindaugas pasiskundė popiežiui ir priesaika buvo pakeista.Mindaugo krikšto prasmė- Apie ano meto Lietuvos vidaus gyvenimą žinių yra likę nedaug, tad nežinome ir to, kiek krikšto klausimas Lietuvoje-bu- vo,^rifeĮ;^įd§§rsTAČįau-yęą aiškų,. " kad krikščionybė ir krikščioniškosios Europos kultūra Lietuvoje jau nebuvo svetimas dalykas. Mindaugo aplinkos žmones, jo ^patarėjai mums taip pat nėra žinomi, tačiau jo laikysena rodo, kad Vakarų Europos gyvenimas ir jos poltiniai santykiai jam buvo gerai žinomi.Vokiškojo pasaulio akimis Lietuvos krikštas turėjo reikšti jos įjungimą į vokiškąją sferą, taip, kaip anksčiau buvo daroma su vakarų slavų valstybėlėmis. Tačiau Mindaugas nepasidarė vokiečių vasalu, bet liko nepriklausomu valdovu — karaliumi, globojamam popiežiaus. Jis suprato taip pat ir bažnytinės Lietuvos organizacijos nepriklausomumo svarbą, tad neprileido, kad ji pasidarytų vokiškos Rygos arkivyskupystės dalimi? Valdovas, kuris būtų gelbėjęs tik savo sostą, šito būtų negalėjęs pramatyti. Tai rodo, kad jis suprato padėtį ir buvo pajėgus sudaryti sąlygas Lietuvos savarankumui -išlaikyti. Krikšto ir karūnacijos reikale tarpininkavusiam Vokiečių Ordinui jis nepadarė jokių įsipareigojimų, tik dovanojo dalį lietuviškų žemių, bet tik tų, ku- .rios jam. faktiškai nepriklausė,maištavo •
Kad būtų linksmos KalėdosKad ir be barzdų, bet pabūkime saviems tautiečiams nelaimėje esantiems Kalėdų seneliais.Bėgome iš tėvynės viską metę, kad tik pakliūtume sveiki į vakarus. Medžiaginis turtas btivo tik niekai. Gelbėjome gyvybę, svei

katą, moralinius turtus. Kad tik nesutriuškintų rytų raudonoji lava. Nevienodai baigėsi bėgimas, 
didėlę dalį raudonoji lava nu
siurbė atgal. Koks jų likimas, 
galime spėti iš to, kad ir nekalti, ten nedavonoja, o bėgusius i padarys kaltus. Kitai da- ekė pasprukti, bet sun
kios: tremties dienos pagimdė 
daug nelaimingų, ligonių, reikalingą visokeriopos paramos.Mes sveiki būdami, aplanky- 
kime visus ligonius, kur jie bebūtų, savo aukomis, per Šv. Kalė
das. Nepagailėkime centų. Jie suteiks džiaugsmo.

Nesakykime, kad, negalint do- 
lerioipaaukoti, centais aukoti ne-

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Krikščionybės likimas
* Lietuvoje po MindaugoKrikštyjęsis, Mindaugas Lietuvą valdė dar 12 metų. Tas laikotarpis yra vidaus įtampos laikotarpis. Anksčiau vykusios kovos su smulkiaisiais kunigaikščiais dabar į viešumą mažai te- išsiliejo, tačiau viduje virė. Nuskriaustieji kunigaikščiai tūžo ir prieš Mindaugą veikė jau ne vien savo teisių apsaugos, bet ir pagoniškojo tikėjimo išlaikymo šūkiais. Susiduriant su betkuria politine krašto problema, buvo šaukiama, kad sunkumas ir bėdos yra vaisius Mindaugo ryšių su krikščionimis, kad tai išdavystė. Mindaugas pats vieną kartą buvo priverstas dalyvauti smulkiųjų kunigaikščių suruoštame karo žygyje prieš Vokiečių Ordiną Latvijoje. Dėl to kaikurie istorikai yra reiškę nuomonę, kad jis atsimetęs nuo krikščionybės. Tačiau, be šito žygio, mes tam neturime jokių kitų įrodymų. Mes žinome priešingai, kad ir po to jis palaikė gerus santykius su krikščionimis ir 1263 m. buvo sąmokslininkų nužudytas, kaip išdavęs savo krašto interesus krikščionims, kaip nepare- miąs prieš vokiečius sukilusių lietuviams giminingų latvių bei prūsų. Pagaliau šiuo klausimu yra svarbus liudijimas popiežiaus Klemenso, kuris po 5 m. jį vadina “Clare memoriae rex Mindota” — šviesaus atminimo karalius Mindaugas”. Apie atsimetėlį popiežius taip nesakytų.Reikia pastebėti, kad Mindaugo apostazijos tezę į istorinę raštiją įvedė ir iki šiol ją palaiko lenkai, kuriems tai paranku išlaikyti Lietuvos krikštytojų aureolei. Juk, jei Mindaugas pirmasis Lietuvos krikštytojas, tai ne Jogaila ir ne lenkai.Mindaugui žuvus, Lietuvoje užėjo sumišimų bei vidaus kovų laikotarpis. Bažnyčios organizacija taip pat žuvo. Kol krikščionybė oficialiai grįžo į Lietuvą praėjo 124 metai. Pagrindinė priežastis to buvo politinės sąlygos — Vokiečių Ordino užsimojimas kraštą nukariauti. Ordinas čionybės reprezentantas. Nuolat puldamas Lietuvą, net neįleis- damas į ją misijonierių, jis išugdė karinį Lietuvos pasipriešinimą, kuris vakaruose buvo traktuojamas kaip užkietėjimas pagonybėje. Ištikrųjų betgi krikščionybė palengva tvirtėjo Lietuvoje. Jos skleidėjai buvo misi- jonieriai vienuoliai, daugiausia pranciškonai, kurie sugebėjo išlaikyti net keletą misijinių centrų ir bažnyčių. Beabejo ne be jų įtakos eilė Lietuvos valdovų artimai santykiavo su krikščioniškuoju pasauliu ir ieškojo būdų apsikrikštyti, Lietuvos valstybę įvesti į krikščioniškųjų tautų tarpą, tačiau amžinasis karas su Vokiečių Ordinu to pasiekti neleido.Taigi Mindaugo krikštas dar neprijungė Lietuvos prie krikščioniškojo pasaulio, tačiau jos orientaciją nulėmė visiems laikams.Jau Mindauginiais laikais Lietuva pradėjo plėstis į rytus ir pietus, XIV amž. ji prisijungė didžiulius gudų, ukrainiečių ir rusų žemių plotus, taip kad pa-» čių lietuvių gyvenamosios žemės, toje milžiniškoje valstybėje tesudarė vos 0,1 dalį. Tuose- plotuo- 

resnė, aukojama iš tikro nuoširdumo, už turinčio ir didelę nenuoširdžią auką. Auka neribojama, ir vertė ta pati — centais ar doleriais.Vardan Kristaus Gimimo šventės, neišsisukinėkime., ir dalinkimės kąsniu kokį kas turėsime ant Kūčių stalo.Būkime mintimis su Broliais partizanais Lietuvoje. Jiems niekas neužties stalo su Kūčių balta drobule. Motina sūnui, sesė broliui, ar mylimoji gal neprineš esantiems miške nei duonos kąsnio. Benešdamo? gal kris ' nuo stribo kulkos. , ;Gal juos pasieks tik šūvių garsai. O gėrį teiks tik medžiai nebyliai, su viso miško ošimu. Nes per didžiąsias šventes stribai nemiegos.Taigi, padėkim kuo kas galime, nelaimėje esantiems. Tada ir mums bus linksmesnės Kalėdos. 

se lietuviai pagonys rado rytų apeigų krikščionis, su jais ben-
ten vedė žmonas, tačiau šitospriėmė. Lietuvoje niekad nebuvo problemos, kaip priimti rytietišką krikštą, bet visada buvo ieškoma kelių, kaip prisijungti prie Vakarų krikščionybės. Lietuviams neimponavo nei tie kraštai, nei jų kontemplatyvinė krikščionybė, juos viliojo veržlūs vakarai. Tai Mindaugo laikų apsisprendimo vaisius. Ir kaip tik pasitaikė proga apeiti Vokiečių Ordiną, Lietuva 1387 m. oficialiai pasiskelbė krikščioniška ir sukūrė naują bažnytinę organizaciją. Milžiniškoje pačioje didžiausioje iš ano meto rytų Europos valstybių, kurios 0,9 priklausė rytų krikščionybei, lietuvių tauta virto vakarų krikščionybės atstove. Taip ji išliko amžiais ištikima Romos krikščionybei.Nuo to meto, kai XVI amž. Vokiečių Ordinas likvidavosi, o buvusios jo valstybės Prūsuose ir Latvijoje bei Estijoje virto protestantiškais kraštais, Lietuva liko toliausia Į rytus bei šiaurę išsikišęs katalikiškas Europos kraštas.

Lietuva kaip katalikybės
* forpostas Rytų EuropojePer 1251 m. krikštą Lietuva pasuko krikščioniškosios vakarų Europos link. Šitam savo nusistatymui lietuvių tauta išliko ištikima ištisus amžius. Nepakeitė jo ir pusantro amžiaus kovodama dėl savo laisvės su vakarų atstovu šitame Europos regijone Vokiečių Ordinu. Linkimas prie vakarų krikščionybės ir vakarietiškosios kultūros buvo tiek stiprus, kad Rytų krikščionybė jos
Dar taip nesenai L AS organas “Laisvoji Lietuva“ skelbė kovą, esą neužtarnautiems užpuldinėjimams, kad jie esą voldemari- ninkai, akcentavo savo demokra- 12 išspausdintas B. Valdaugio straipsnis “Taip buvo”, kuriame mūsų visų neprikl. Lietuvos nesėkmių priežastimi nurodoma pašalinimas “genialiojo Vytauto Didžiojo politikos tęsėjo” Voldemaro.Ta proga prisimenamas mūsų buvusio užsienių r. ministerio garsas ir liaupsinimai, kuriuos surengdavo, jam iš užsienio grįžus, karininkija Karininkų ramovėje. Deja, p. V. neprisimena, kad net oficiozinė ano meto lietuvių spauda, apibūdindama kelias valandas trunkančias Voldemaro kalbas Tautų Sąjungoje bei jos organuose, nerasdavo iš- keltinų jo pareiškimų idėjų, bet tik džiaugdavosi “dialektikos čempionu”, o pasaulis tomis betikslėmis arogantiškomis kalbomis tik erzindavosi. Tuščių žodžių pilname savo straipsnyje p. V. taip pat neprimena nei vieno ano meto mūsų politinio laimėjimo ar savo garbinamojo ministerio vertingos idėjos. Juk visi žinome, kad tai buvo tik skar- t .daus tuščio dardėjimo laikotarpis. Ir vienintelis minėtinas Voldemaro užsienio politikos; žygis; išplaukęs, iš jo diktatoriškojo charakterio, buvo radikalus posūkis santykiuose su Vokietija, sudarant prekybos sutartį. Čia jis tikrai pasireiškė, bet niekas iki šiol dar neaptarė to pošūkio reikšmės ir jo įtakos vėlyvesniai santykių su Vokietija raidai. Tai buvo vienintelis kaprizingojo Voldemaro žygis mūsų užsienio politikoje ir jei p. V. ieško jo di-

ĮSPĖJIMASUžsakymai Anglų Kalbos Vadovui dabartine kaina ir su dabar nustatyta nuolaida bus priimami tik iki š.m. gruodžio mėn. 31 d. Kas siųs užsakymus vėliau, už jau išėjusius iš spaudos sąsiuvinius turės mokėti pilną kairią —- 
po 60f. Be to, kainomis kylant, tur būt teks ir šio leidinio kainą kiek pakelti. Tačiau galimas kainos pakėlimas nelies tų, kurie užsakymus atsiųs dar šiais metais ir neatsižvelgiant į tai, kiek bus įmokėję, jie užsakytą leidinį gaus sena kaina pagal numatytą nuolaidų lentelę. (5 sąs. — $2.75,10— $5.00,15 — $6.75 ir 20 $8.00).
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valstybėje, kaip sakyta, 0,9 žemiųmos. Lietuvių tauta išliko oficiali^ pagoniška, kol atsirado kelias savo ilgesį patenkinti ir Bažnyčios organizaciją sukurti apeinant agresyvųjį Vokiečių Ordiną XIV amž. pabaigoje.Nuo to meto Lietuva yra vakarietiškosios krikščionybės pri- šakinis kraštas, katalikybės: forpostas rytų Europoje Ji yra bazė, iš kurios vykdomi užsimojimai įvykdyti Bažnyčių uniją, iš jos veikiama į XVI amž. iškilusią Maskvos kunigaikštiją, XVIII a. pasivadinusią Rusija. Popiežius Lietuvos sostinėje Vilniuje net įsteigė alumnatą kunigams Rytų Europos kraštams ruošti, čia spausdinama atitinkama literatūra Bažnyčių unijair paremti, čia veikia toliausiai į rytus įsikišusi aukštoji katalikiška mokykla — Jėzuitų Akademija, vėliau universitetas. 9Taigi, jei klausime, kokią prasmę turėjo mindauginis krikštas, galėsime atsakyti, kad tai buvo aktas, rodęs Lietuvos pribrendimą krikštui. Atminkime, kad ne Mindaugas pirmasis krikštijosi, bet jo rivalas Tautvilą, pabėgęs pas vokiečius pagalbos prieš ■ Mindaugą prašyti, žadėjęs apkrikštyti ir visą' kraštą, jei tik pasisektų atsisėsti vietoje Mindaugo. Krikščionybės klausimas buvo pastatytas ir turėjo būti išspręstas. Kito kelio nebuvo. Lietuva negalėjo likti pagoniška. Klausimas buvo tik, kurią krikščioniškąją bažnyčią pasirinkti — rytų ar vakarų. Lietuva .tada pasisakė už vakarus ir liko, šiam apsisprendimui ištikima — net kovodama su vakarais ir bičiuliau- damasi su rytais liko ištikima tam apsisprendimui. Ir jei mes šiandien jaučiamės vakariečais, tai vaisius kaip tik ano mindau- ginės epochos apsisprehdimo.Ar nebus čia tik pati didžioji jo prasmė? A. Šapoka.
Kaip tai suprasti?dybės, tegul pabando pagrįsti šio žygio tikslingumą.O anos ilgos kalbos" juk buvo pašaipų objektas, pasaulio dip- lofnatų tarpe .sudaręs^nūsų 'atstovui neaptašyto'arog&h'to vardą. Jos niekad nedavė jokios naudos, nes politika ne kalbomis daroma. Lietuvai garbės nedarė nei jų forma, nei turinys.- Ir reikia stebėtis, kaip tamsios ir įvykių nesekančios būta anos garbinto-1 kyklos. Lenkai, esą, reikalauj'a jų minios, kad grįžusį iš užsie- tokių sąlygų, kokias turi kultū- nio jį nešiojo ant rankų, vietoj ringųjų kraštų mokyklos. Gi mes nušvilpę, kaip savo krašto gėdos jiems tegalime duoti tik tokias " '■ ‘ (pačias, kokias turi mūsosios lietuviškosios. O kokios ten mūsų mokyklos! Koks ten mūsų universitetas. Ir aš pats, girdi, dėkoju Dievui, kad baigiau Petrapilio imperatoriškąjį universitetą, kur galėjau studijuoti pas garsųjį Ze- linskį, bet ne mūsąjį Kaune.Ir po šitokios atestacijos savajam kraštui tamsi (kaip ją kitaip pavadinsi?) egzaltuotų “patriotų” mundiruose minia iš karininkų ramovės jį išnešė ant rankų. O tie, kurie galvojo ir matė, kas dedasi, netvėrė pasipiktinimu. Tur būt, užsienio reikalų ministerijos tarnautojų rūpesčiu (negi paties Vodemaro!) Tautų Sąjungos stenogramų atitinkamas sąsiuvinys nebuvo platinamas Lietuvoje ir, berods, vien užsienių reikalų nynisterijos bib- liotekon tepateko. Jei p. V. to neprisimena, dabar galėtų patiki rinti kiekvieno didesnio miesto bibliotekoje. O patikrinęs gal galėtų paaiškinti, kaip tai suderinama su jo keliamu “Vytauto D. politikos tęsėjo” titulu?O pagaliau, LAS voldemari- ninkų organizacija ar ne? Val- gaudis ten nepripuolamas publicistas, bet toną duodąs vadas. Tai kaipgi? SL

kaltininką.Štai bene 1928 m. Tautų Sąjungoje buvo svarstomas lenkų “Pochodnia” organizacijos skundas dėl tariamos priespaudos lenkiškų mokyklų, kurias ta organizacija Lietuvoje išlaikė. Skundą Įteikė, remdamasis tautinių mažumų apsaugos teisėmis, tuome- tinia Lenkijos užsienių r. minis-
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lietuviškai
Šioms Kalėdoms “Žiburių” 
Sptaurios 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. W., Toronto, Ont., Ca
nada. Atvirutės su voku kai
na 15 centų. Platintojams nuo
laida.

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.

1 Liet. Fronto pareiškimasRyšium* su pasitarimais tarp VLIKo delegacijos ir p. S. Lozoraičio spaudoje buvo paskelbtas tariamas Lietuvių Fronto pasisakymas tuo reikalu. Esą “Lietuvių Frontas pasisakęs prieš derybas ir prieš susitarimą”, esą Lietuvių Frontas “sabotuojąs” susitarimo “ratifikavimą”. (N. Lietuva Nr.Nr. 31, 38). Kad visuomenė nebūtų klaidinama, esame priversti savo nusistatymą patys išdėstyti.Prasidėjus deryboms Nicoje ir gavus p. Lozoraičio “8 siūlymus”, LF per savo atstovą VLI Ke savo nusistatymą buvo įteikęs raštu. Jo išvadoje sakoma:1. VLIKas susipratimo norėjo ir tebesiekia, dėl to ir galimą naują pasitarimą priima teigiamai.2. Kad šnekėjimasis būtų vaisingas, abidvi pusės turi žinoti, kas jos yra, kokiu titulu ir kieno vardu kalba. Jeigu bus skirtingi įsitikinimai ir skirtingi tikslai, tai... pasiektas bendradarbiavimas būtų dirbtinis, mechaniškas, panašus į gulbės, lydžio, vėžio bendradarbiavimą tame pačiame vežime. Bendras punktas, iš kurio gali jau eiti tolimesnis praktinio bendradarbiavimo svarstymas, galėtų būti sutarimas dėl pasitariančiųjų. pusių kompetencijos. Jos galėtų būti abiem pusėm priimtinos tokios:a. VLIKas kalba kaip tautos politinės valios atstovas,b. P. Lozoraitis kaip Lietuvos diplomatinių pareigūnų atstovas (suponuojant, kad jie p. L. tokiu laiko).Bent šitaip apsiribojus kompetencijas, savaime atkrinta eilė pasitarimų objektų, ir kompetencijos ribose praktinius reikalus galima tada išryškinti.3. Pastaruoju atveju VLIKo pozicija dėl organizacinės bend
teris, dabartinis egzilinis prezidentas, Aug. Zaleskis, Ir ką gi mūsų “nenugalimasis dialektikos čempionas” atsakė?Ogi, esą, ką čia lietuviškieji lų ministeris niekūs šneka. “Pochodnia” išlaikomosios lenkų mokyklos Lietuvoje, girdi, turi tas pačias sąlygas, kaip lietuviškosios valdinės ir privačios. mo-

P r a n.e š im a sŠiuo pranešu Edmontono lietuvių visuomenei, kad aš, žemiau pasirašęs Jonas Tolys, dirbau John ir Frank Armonų dirbtuvėje Edmontone.Įstodamas į jų kompaniją, pirkau septynias John Armon Ltd. akcijas po 100 dol vieną, sumoje 700 dolerių.Man išvykstant iš Edmontono p. Armonai atsisakė akcijas priimti ir grąžinti man pinigus, bet dėka Frank Armon tarpininkavimo, pardaviau pašaliniam asmeniui už 650 dolerių.Tikiu, šis mano pranešimas užbaigs iki šiol kursavusius neteisingus gandus. Jonas Tolys ’ Hamilton.
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radarbiavimo struktūros taip pat aiški: organizuodamas kovą dėl laisvės ir stengdamasis sutelkti pozityviąsias jėgas, VLIKas palaiko ankstesnį su p. Lozoraičiu susitarimą Berno konferencijoje, kuriuo p. Lozoraitis įeina į VT užsienio reikalų tvarkyti.
VLIKo santykiai su 

diplomataisDiplomatinius bei konsulari- nius atstovus, kaip matyti iš to pareiškimo, LF brangina ir respektuoja. Normaliai diplomatiniai atstovai daro tam tikrus žygius savo vyriausybės pavedami. Savo ruožtu vyriausybė esti sudaroma ir palaikoma tautos politinės valios reiškėjo — parlamento. Dabarties sąlygose neturime normalaus parlamento. Neturime vyriausybės. Diplomatiniai atstovai yra be savo natūralios atramos. Jiems belieka vykdyti tik pareigas einamaisiais reikalais bendrų jiems duotų įgaliojimų rėmuose ginant Lietuvos interesus. Dideliu nesusipratimu tenka laikyti kaikieno reiškiamą mintį, kad diplomatiniai atstovai galį eiti vyriausybės pareigas; kad diplomatiniai atstovai galį sudaryti egzilinę vyriausybę kad jie galį išplėsti savo funkcijas ir į tuos kraštus, kur jie nėra akredituoti; kad jie galį naudoti ne jų dispozicijai skirtas valstybės lėšas savo asmenine nuožiūra. Tokiais veiksmais jie išeitų iš savo kompetencijos.Politiškai vertinant, diplomatų žygiams yra naudinga turėti politinę atramą. Atramą, jei ne formalią, tai faktinę. Visai kitas efektas, jei institucija, kuriai bus nota teikiama ar daromas kitas žygis, žinos, kad atstovo pareiškimas išeina ne tik iš jo nusistatymo, bet jis realiai atstovauja gyvajai tautos politinei minčiai ir valiai. Mūsų sąlygomis tokis tautos politinės valios reiškėjas yra VLIKas.Galima ginčytis dėl to, kokiai tautos daugumai jis atstovauja, kaip ginčijamasi dėl vieno ar. kito parlamento, kiek jis realiai reiškia tautos daugumos valią, .bet negalima nepripažinti, kad 

reikšti, kuris yra jos organiškoji atstovybė. Jis sudarytas demokratiniu būdu, jis apjungia demokratines* politines grupes ir, kas dar svarbiau, jis — ir niekas kitas — atsiremia krašto įgaliojimais.Dėl to diplomatiniams atstovams turėti už savęs VLlKą ir juo atsiremti savo žygiuose yra tiek pat reikšminga, kaip normaliais laikais turėti vyriausybę ir parlamentą. Nuo to jų veiksmų svoris daros didesnis. Tai buvo savo laiku suprasta ir VLIKo ir diplomatinių atstovų. Tarpusavio bendradarbiavimo pagrindas padėtas realus ir sveikas: jei ruošiamas koks žygis, jis pirma aptariamas tiek VLIKo, tiek diplomatų; jei VLIKaš nori įteikti "kokį dokumentą, eina per atatinka- ■■ mą diplomatinį atstovą, kuris prie VLIKo dokumento jungia savo lydimąjį raštą ir jį įteikia; kur akredituoto Lietuvos atstovo nėra, ten VLIKas daro tiesioginius žygius.Diplomatų buvo kitados pareikšta, kad jų subordinavimas VLIKui galėtų kenkti jų statusui. Nors esame kitos tuo klausimu nuomonės ir nors paskutiniu žygiu diplomatiniai atstovai, pasirašydami memorandumą drauge su kitų kraštų tautinių komitetų atstovais, yra save nukėlę į tą pačią plotmę kaip ir tie formaliai nepripažintieji, tačiau LF, siekdamas Lietuvos laisvinimo darbe darnumo ir vienybės, nėra nusistatęs laikyti formalinės subordinacijos klausimus nenugalima kliūtimi praktiškajam z VLIKo ir diplomatinių atstovų bendradarbiavimui: LF nereikalauja, kad diplomatiniai atstovai formaliai subordinuotųsi VLI Kui. Ir jeigu diplomatiniai atstovai randa tikslinga, kad kaikurie žygiai patogiau aptarti šu VLIKu ne jiems patiems tiesiogiai, ir jie paveda tatai p. Lozoraičiui ar kam kitam atlikti — ' tai diplomatų reikalas. P. Lozoraitis VLIKo santykiuose su. diplomatais mums tėra tiek įdomus ir respektuotinaš, kiek jis yra Lietuvos diplomatų patikėtinis, kiek jis yra jų pavestas kalbėti(Bus daugiau) ■organas, kuris turi daugiausia pagrindo tautos politinei valiai
Ar jau užeina ūkinė krizė?Pastaruoju metu visojej Kanadoje jaučiamas ūkinio gyvenimo apmirimas ir sunkumai. Spaudoje pasirodė tuo reikalu įsidėmėtinų davinių daugiausia iš Ontario srities. Visose ūkio srityse jaučiamas trūkumas darbo ir perteklius darbininkų. Tik miško kirtimui dar trūksta 4200 vyrų.Daugely pramonės sričių darbininkų skaičius šiemet sumažintas 50% palyginus su pernykščiais- metais. Daugelis įmonių dirba tik 4 dienas savaitėje. Visoje eilėje miestų ir daugumoje įmonių yra tas pats. Kaip “TŽ” jau buvo pranešta net Sudbury nikelio kasyklose naujų darbininkų mažai tepriimama. Bene labiausiai sukrėtimą yra pajutusi baldų ir tekstilės pramonė, nes prekės neperkamos. Tuo būdu kilimų, antklodžių, kojinių, skrybėlių, darbo rūbų, pirštinių gamyboje darbininkų skaičius arba darbo laikas sumažintas. Susiaurino gamybą taip pat namų statybos medžiagų įmonės, gumos ir autuvo įmonės.Darbo įstaigų duomenimis gale spalio mėn. Ontario prov. buvo 499 vietos įgudusioms darbininkams, o kandidatų — 2117. Į 318 eilinių darbininkų, vietų buvo 1.708 kandidatai. Vienintelė viltis — Ontario provincijos įmonių gauti kariški užsakymai už 4% mil. dolerių.Prekybos stovis taip pat nedžiuginantis. Visur pastebimas pirkėjų santūrumas, o to rezultate įmonės sulaiko gamybą, ypač brangiųjų elektros reikmenų — televizijos, radijo ir pan. Rūbų pardavimas taip pat žemiau normalaus, nes pabrangus pabrangus pragyvenimui daug kas nebeišsigali. Net alaus sunaudojimas esąs aiškiai sumažėjęs, hotelių lankytojų skaičius aiškiai kritęs ir daugelis hotelių parduodami. Kalėdiniam sezonui pasiruošimas suvėlintas ir silpnesnis. Ir tabako gaminių mažiau išperkama.Ypač sunku darbo gauti moterims. Spalio gale šiemet moterims laisvų darbų buvę 1.550 mažiau kaip pernai tuo pat metu,

o kandidačių 44245 daugiau. Kiekvienam laisvam moteriškam darbui įstaigose ir buhalterijoje esą daugiau kaip 6 kandidatės, o pardavėjų 4 vienai vietai. Toronte kiekvienam moteriškam laisvam fabriko darbui 10 kandidačių. Panašiai esą Hamiltone ir Londone.Suregistravus visus panašius faktus gauname liūdną vaizdą. Tačiau oficialūs organai nelaiko, kad tai turėtų tęstis visą laiką ir kad būtų brendama į visišką krizę. Pagerėjimų laukiama betgi •ne taip greit. Vyriausybė anksčiau uždėtų varžtų neatleidžia, nors kaikurie jų padėtį galėtų išjudinti. Manoma, kad bus išsiversta be drastiškų priemonių.Tuo tarpu šviesesnių faktų užregistruota tik keletas:Perthe ruošiamasi pradėti statybą naujos įmonės ir pradedant bus priimta 300 darbininkų; York Township, aviacijos pramonei pagelbėti statomas naujas fabrikas, Scarboro statomam naujam stiklo fabrikui reikia 100 darbininkų, Port Colborhe nikelio kompanija priima 174 naujus darbininkus. Pagaliau Massey Harris Toronte pašaukė į darbą beveik visus savo atleistuosius darbininkus.— Toronto. — Darbo įstaiga praneša, kad pagal pastarųjų 8 savaičių davinius bedarbių skaičius kas savaitę padidėja maždaug 500, o naujų darbo vietų kas savaitę pasitaiko bent 250 mažiau. Taip nuo rugsėjo 27 iki lapkričio 15 d. bedarbi skaičius nuo 12.655 pakilo iki 16.704, o darbo vietų skaičius nuo 4:876 nukrito iki 2.972. Darbo įstaigos parei- ; gūnų nuomone bedarbių skaičius didėsiąs iki pavasario. .— Tokio. — JTkfcrinO vadovy- ; vybė JAV 8 armijos pulkininkui ' Įeit Hauley, kuris paskelbė, kad komunistai yra nužudę 5500 amerikiečių belaisvių, pareiškė papeikimą. šiuo metu apie tai neturėję būti kalbama, turėję būti išlaukta, kad derybų eigoje bus prieita prie belaisvių klausimo. * Atseit, pats faktas yra tikras.
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IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS
Aušros Vartų 

Marijos paveiksiąs Iš lietuviškojo/pasaulio
Veda ALMUS

® Rugsėjo 23 d. Vilniaus ope
ros teatre koncertavo V. Saval- 
jeva, išpildžiusi rusų liaudies 
dainas, ir Tarybų armijos šokių 
bei dainų ansamblis. Jūs turbūt 
suprantate, kas sudarė žiūrovų 
daugumą?

• LTSR rašytojai buvo suva
ryti eilinėj politgramatai rugsė
jo vidury. Pamokė drg. Baltu
šis ... “Tačiau lietuvių tarybinė
je literatūroje dar yra daug žy
mių trūkumų, tikrovės iškraipy
mų” — puolė maskolbernis. Po 
pranešimo diskusijose pasisakė:- 
E. Matuzevičius, A. Churginas, 
P. Gelbakas, V. Grybas, J. Šim- 
.kus, A. Gricius, J. Marcinkevi-

?. ,^eius, V. . Mykolaitis-Putinas, J. 
xiJDtoVydaitis, A. Žukauskas, A. 

Vetajclova, K. Korsakas, V. Ma- 
ziūrinas, V. Radaitis ir J. Paukš
telis.

® 78 LTSR mokytojai apdova
noti ordinais ir' medaliais “už 
ilgametį ir nepriekaištingą dar
bą”. Iš jų — 19 rusų, žydų ir len
kų, daugumoje direktoriai ir ki
ti aukštesni “cinai”. Jie išsidėstę 
daugiausia Vilniaus srityje, Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje.

• Šiais metais Lietuvoje bu
vęs gausus uogų derlius. Taip pat 
ir vaisiai gerai prinokę. Esą, daug 
pagaminama uogienės ir vaisių 
konservų.

• Ir šį sezoną LTSR operos 
teatras stato operą “Čio-Čio- 
San”.

• Šiais metais pirmą kartą 
Vilniuje pradėjo “laisvai parda
vinėti” akmens anglį.

•' Prie Virvytės upelio ener
gingi žemaičiai ūkininkai, neno
rėdami rublį atiduoti paskoloms 
“taikai pasaulyje pravesti””, jį 
sunaudoja mažų, bet gan pajėgių 
elektrinių .statybai. Stotelės pa
statytos Kapėnuose ir Rakiškėse, 
Akmenės valse., Sukančiuose ir 
Luokėje, Telšių valse. Numato
ma jas vėliau sujungti.

• Rugsėjo 26-27 d. Vilniaus 
Filharmonija pradėjo 1952 m. se
zoną simfoniniu koncertu diri
guojamu A. Klenicky; P. I. Čai
kovskio kūriniu programoje so
listu buvo smuikininkas Michai-

davę atskirą savo koncertą. Se
kančios dienos, rugsėjo 27, Fil-

harmonijos koncerto programą 
išpildė žymi solistė Žara Dohi- 

“chanova. *
• Šią vasarą Lietuvių Kalbos 

Institutas Vilniuje surengė dia- 
lektologihę ekspediciją, kuri 48 
punktuose ištyrė lietuvių kalbos 
tarmines ypatybes ir surinko 
medžiagos liet, kalbos atlasui.

• Rugsėjo 14 d. Vilniaus dra
mos teatras pastatė premjerą P. 
Kelderono 3-jų veiksmų komedi
ją “Meile nežaidžiama”. Pasta
tymas K. Kymantaitės, dailinin
kas J. Surkevičius.

• Trečią kartą papildomai bu
vo vykdoma kandidatų priėmi
mas į LTSR Valst. Dramos Stu
diją.

• LTSR Mokslų Akademija 
suorganizavo* eilę “mokslinių 
ekspedicijų ištirti Lietuvos piet
ryčių rajonus. Buvo nuspręsta 
kuo skubiausiai atželdinti pušy
nais smėlėtuosius kraštus, pažy
mint, jog jie “buvo iškirsti val
dant kapitalistams”.

• Su “taikos rezoliucijos” pa
sirašymu LTSR plačiau buvo 
pradėta kalbėti apie amerikiečių 
turimas atomines bombas ir ki
tus atominius ginklus. Rugsėjo 
29 d. “Tiesoje”, rašinėlyje “Rūs
tus motinų žodis” kalbama, kaip 
motinos pasipiktinusios Lietuvo
je “amerikiečių grasinimu mums 
atomine bomba”. Atydžiai seką 
LATS gyvenimą asmenys mano, 
jog “Amerikos Balsas” ir “ Lais
vosios Europos” radijai, svetimo
mis kalbomis, privertė sovietus 
kuo uoliausiai pravesti šią “tai
kos kampaniją”.

• Vilniaus Rusų Dramos Te
atras turi daug daugiau spektak
lių ir lankytojų negu LTSR Vals
tybinis Dramos Teatras.

• Vilniaus Dailės Institutas 
šiais mokslo metais perorgani
zuotas Į LTSR Dailės Institutą, 
šalia tapybos, dekoracijos, skulp
tūros, grafikos, plakatų, knygų 
dekoravimo, įsteigiant monu- 
mentalinės dekoracijos, vitražo, 
dekoratyvinės skulptūros ir dai
liosios tekstilės skyrius. .

• Rūgsėjo 28 d. įvykusiame 
Vilniaus Miesto LKP (b) komi
teto. V.plenuęąe įvyko aštrios dis
kusijos dėl naujųjų narių priė
mimo į partiją Vilniaus mieste.

Esama gandų, kad maža stojan
čių, o ir tie patys “nešvarus ele
mentas”. Taip pat kaikas gavo 
pylos už netinkamą vadovavimą 
pramonei ir geležinkeliams.

• “TŽ” buvo rašyta apie Ko- 
lesnikovą, kuris ieškojo buto Vil
niuje ir kaip jį iškraustė drg. Ti- 
chonenko. “Tiesa” paaiškina, 
spalio 2 d., jog pilietis Tichonen- 
ko įspėtas, o Lenino rajono ko
mitetas įpareigotas iki saplio 15 
d. piliečiui Kolesnikovui butą at
remontuoti (bet senąjį, ne naują
jį, kurį jis buvo susiradęs, o drg. 
Tichonenko, jį išvaręs, atidavė 
savo “draugei”).

• Turime ir daugiau sovieti
nės tvarkos pavyzdžių. Kovo 12 
d. Mokslų Akademijos Lietuvos 
Istorijos Institutas nupirko ne
degamą spintą, pinigus tuoj su
mokėdamas atatinkamai įstaigai. 
Gegužės 21 d. jie nuvyko į san
dėlį jos atsiimti, rado,, bet san
dėlininkas atsisakė išduoti. Ins
tituto žmonės kreipėsi į LTSR 
Vietinės Pramonės Valdybos vir
šininką drg, Liasko, kuris, pa
siuntė raštą drg. Cicivadzei Ma
rijampolėje. Pastarasis raštą pa
siuntė drg. Bbculai, Vietinės Pra
monės ministerijoj s skyriaus ve
dėjui ... Institutas iki šiol spin
tos negavo.

• Būdinga istorija buvo su 
Rokiškio miesto trijų aukštų pa
statu, kurį norėta paversti biblio
teka ir tt. Bet atvykę knyginin
kai rūmus rado visai išplėštus, 
be langų, kiauru stogu, nevei
kiančiu centraliniu šildymu. Iš
tisus dvej is metus (esant tokiam 
patalpų trūkumui!) namai ir to
liau trūnijo niekieno nejudina
mi. Tik L. Teiserskiui kreipusis į 
“Tiesą” vėl garsiai buvo dekla
ruota, jog padėtis būsianti bema
tant atstatyta.

ma, kad meniškai atliktą ir spal
votą Aušros Vartų P. Marijos pa
veikslo reprodukciją galima už
sisakyti: K. J. Bičiūnas, Roma 
via Como 41, Italia. Taipgi ir pa
vieniai bus pasiunčiami į bet ku
rią lietuvįškąją koloniją. Kaina 
su persiuntimo išlaidomis 0,80 
dol., imantiems didesnį kiekį, 
duodama atatinkama nuolaida.

Graži dovanėlė giminėms ir 
pažystamiems įvairiomis progo
mis. Reikalaukite knygynuose ir 
pas spaudos platintojus arba už
sisakant betarpiškai.

Aušros Vartų Marijos paveiks
las bute nuolat primins brangią 
mūsų tėvynę ir jos sostinę Vil
nių ir primins mūsų pareigą jų 
išlaisvinimui. Paveikslą reika
laukite knygynuose ir pas spau
dos platintojas.

PRANEŠIMAS ANGLŲ 
KALBOS VADOVO 

REIKALU 
Neturėdami galimybės atskirai 
atsakinėti į pasiteiravimus, 
pranešame, kad veikalo I dalis 
(Anglų kalbos pagrindai), ku
rios pirmas sąsiuviny s taip pat 
jau išėjo iš spaudos, bus dabar 
spausdinama be pertraukos 
pirmoj eilėj po du sąsiuvinius 
kas mėnuo. II-ji dalis (Frazeo- 
loginis žodynas), kurios pirmas 
sąsiuvinys išėjo anksčiau, to-

kai išeis veikalo I-ji dalis. Ant
rosios Jalįes vienas sąsiuvinys 
buvo pirmiau išspausdintas 
tam, kad visuomenė susipažin
tų su veikalo pobūdžiu, nes to
kio žodyno lietuviškoji knygų 
rinka dar neturėjo.
Siunčiant pinigus tik už 1 są
siuvinį, prašome nurodyti, ku
rį sąsiuvinį turime išsiųsti.

WORD & PHRASE
6660 W. 147th St. Tinley Park, Ill.

JA VALSTYBĖS
ALT plenumo suvažiavimas 

įvyko lapkričio 16-17 d. Niujor
ke. Po sveikinimų sekė oficialių 
organų pranešimai, išryškinę AL 
Tarybos praeitų metų veiklą. Iš 
naujų užsimojimų pažymėtini 
pasiruošimai Lietuvos sienų 
klausimui išaiškinti, atatinka
mam žemėlapiui išleisti ir bend
rai antigenocidinei demonstraci
jai. Opus yra lėšų telkimo klau
simas. Praeitų metų vajus reali
zuotas tik 40%. Iš surinktų sumų 
administracijos reikalams išleis
ta $3.766,30, LAIC pervesta 
$12.000, VLIKui — $10.000, jo 
sąskaitoje tebeturint $15.000. 
Per visą savo veiklą ALT Lietu
vos laisvinimo reikalams yra su
kėlęs $302.362,14.

Po diskusijų lėšų telkimo klau
simu nutarta eiti prie pastovaus 
rinkimo tautinio solidarumo įna
šo, bet kartu tęsti ir aukų rinki
mą švenčių ir kt. progomis.

Istorinis įvykis buvo rezoliuci
ja JAV LB reikalu. ALT konsta
tavo, kad LB organizavimas jau 
tiek pažengęs, kad išėjo iš ALT 
kompetencijos, kad tai sveikinti
nas reiškinys. LStatute LB nu
matytas uždavinys rūpintis liet, 
kultūros ugdymu, liet, išlaikymu 
bei švietimo reikalais, ALTui pa
liekant Lietuvos laisvinimo dar
bą, o BALFui šalpos sritį ir ne- 
paliečiant kitų organizacijų veik
los. Suvažiavimas, be to, priėmė 
padėkos ir sveikinimų rezoliuci
jas bei sveikinimą pavergtai tė
vynei, kuris Voice of America 
stačiai iš salės pertransliuotas į 
Lietuvą.

J. Makauskis, buvęs VLIKo ir 
Vykd. Tarybos narys, jau atvy
ko į JAV.

Prof. Ig. Končius serga ir guli 
Carney Hospital So Boston.

Oper. sol. VI. Ivanausko svei
kata vėl pablogėjo ir jis atsigulė 
į St. Mary ligoninę Niujorke.

Filadelfijos šv. Kazimiero baž-

Ont.

VIZITINĖS KORTELĖS
Švenčių metu daug kur reikalingos.

UŽSISAKYKITE IKI GRUODŽIO 15 D.

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

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

Naująjį Lietuvių Religinį, Tautinį bei Kultūrinį Centrą 
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNĄ 

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

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

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

visuomeninio gyvenimo laikraštis.
3. “ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS”, religinio-patriotinio po-’

būdžio laikraštis.
Taip pat kiti lietuviški žurnalai “ATEITIS”,, “KARYS”, įvairaus 

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

talka ir parama *■ •> ' s
Už kiekvieną, nors ir mažiausią auką, 
pranciškonai bus amžinai dėkingi

NaUjąjam Pranciškonų vienuolynui ir Spaudos Centrui aukas 
prašome siųsti šiuo adresu:

Franciscan Fathers, 680 Bushwick Aven Brooklyn, N.Y. 
ar

Very Rev. Provincial Superior, Kennebunk Port, Maine

Kariuomenės šventės minėjimas
KLB Hamiltono Apyl. Valdy

ba ruošia1, gražų Kariuomenės 
šventės 
5 vai. p-p-*

Programoje paskaita', x> po jos 
meninė dalis.

Tą pačią dieną 11 vai. Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės ka
rius pamaldos ir pamokslas.

Visi tautiečiai kviečiami tą die
ną atlikti savo tautinę pareigą ir 
skaitlingai dalyvauti pamaldose 
bei minėjime. Prie įėjimo į mi
nėjimą bus renkamos aukos Lie
tuvos karo invalidams paremti.

Tėvų susirinkimas
Lapkričio 18 d. parapijos sa

lėje įvyko šeštadieninės liet mo
kyklos mokinių tėvų susirinki
mas, Pirmininkavo mokyklos ve
dėjas p. J. Mikšys, sekretoriavo 
p. Pikienė.

Mok. vedėjas tarp kitko pra
nešė, kad praėjusiais mokslo me
tais mokyklą lankė 71 mokinys. 
Per tą laiką ji turėjo 41 mokslo 
dieną, 123 pamokas. Mokinių 
lankymasis buvo geras. Į pamo
kas vidutiniai atvykdavo 68 mo
kiniai. Šios mokyklos nelankė 4 
senųjų ateivių ir 1 naujųjų trem
tinių vaikas.

Toliau mokyklos vedėjas pra
šė tėvus neišleisti vaikų iš savo 
priežiūros: vaikas be tėvų leidi
mo neprivalo išeiti iš namų, juo 
labiau vakarais. Tėvai privalo 
kreipti ypatingo dėmesio į kino 
filmas, o amoralių filmų lanky
mą kategoriškai uždrausti. Pa
gelbėti vaikams tinkamiau pra
leisti laisvalaikį, skautai pasiry
žę įkurti vilkiukų ir paukštyčių 
skiltis. Vedėjas taip pat prašė te

• vų- paveikti savo vaikus draus
mės srityje, nes anglų mokyklos 
vadovybėj atrodo, labai seka vai
kų plgesį’pertraukų metu ir už 
kiekvieftą $aliėstą daiktą grasina 
atimti patalpas.

Praėjusiais mokslo metais mo
kykla turėjo pajamų $316,22, o 
išlaidų $313,91. Pajamas sudarė: 
rinkliava parapijos bažnyčioje 
$194,22, Bendruomenės V-bos pa
rama $75 ir iš' tėvų gauta $47. Iš
laidų stambiausią poziciją sudarė 
mokyklos patalpų apmokėjimas 
— $167,85.

Šiais metais gauta iš parapi
jos $107,02, p. Pašilio auka $5. Iš
laidos šiais metais irgi didesnės: 
vietoj pernai mokėtų $3,85 už 
patalpas, šiemet mokama $5,85 
už kiekvieną šeštadienį. Dabar 
mokyklą lanko 86 vaikai iš 59 
šeimų.

Pusiau slaptu balsavimu* iš
rinktas tėvų komitetas J. Matu
lionis, p. Pikienė, p. Brechma- 
nienė, p. Meškauskienė ir p. Tu- 
maitis; kandidatais -liko p. Bal
sienė ir p. Vaičius.

Tėvai nutarė apsidėti nuolati
niu mokesčiu mokyklos reika
lams: kiekviena šeima, nežiūrint 
kiek jos vaikų šią mokyklą lan
kytų, mokės po 59c mėnesiui, 
pradedant nuo š.m. rugsėjo 1 d.

Mokykla lietuvišką Kalėdų eg
lutę ruošia gruodžio 30 d. Pro
gramą parengia mokytojai, o tė
vai patys nuperka savo vaikams 
dovanėles. Pageidautina, kad bū- 
tų _ .
arba) užsakoma “Eglutė”. Dova
nėlės neturėtų viršyti dviejų do
lerių. Tėvai ant supakuotos do
vanėlės aiškiai užrašo pavardę 
ir vardą, kuriam ji skiriama. Mo--

kytojai praneš, kur minėtas do
vanas sunešti.

Šiuo metu mokykloje mokyto
jauja J. Mikšys, kun. Dr. J. Ta- 
darauškas, Slavinskienė, J. Rič- 
kis, KI. Matkevičius ir Kezys.

Klausimuose ir sumanvmuose 
P. Pyragius siūlė papildyti mo
kyklos lėšas, padarant jos vardu 
vieną kitą parengimą.

Mokyklos vedėjas, o taip pat ir 
keletas tėvų, pabrėžė reikalą, 
sekti vaikus, kad šeimoje ir tar
pusavy kalbėtų tik lietuviškai.

Kad tėvai būtų tiksliai infor
muoti apie vaikų mokymąsi ir el
gesį, kiekvienam mokiniui bus 
užpildoma “Mokinio knygelė”, 
kurioje be pažymių, bus dar įra
šomas ir mokyklos mokesčio 
įmokėjimas.

Susirinkime dalyvavo 31 moki
nio tėvai.

— Lapkričio 1 d. mirė Genė 
Augaitytė-Naikauskienė 31 metų 
amžiaus, kilusi iš Jurbarko m. 
Velionė paliko dideliame skaus
me motiną, seserį Bakaitienę ir 
vyrą St. Naikauską.

Į amžiną "poilsio vietą paly
dėta lapkričio 19 d. iš lietuvių 
Aušros Vartų parapijos bažny
čios. Ilsėkis Viešpatyje!

Sk. St

gus apšildymo aliejaus tankui. 
Tai buyo seniausia lietuvių baž
nyčia šiame krašte.

Liaudininkai ruošiasi išleisti 
specialų leidinį Mykolo šleževi- 
čiaūs atminimui. Be biografijos 
bus išspausdinta dar eilė atsimi
nimų.

LB prasmę statuto pasirašy
mo iškilmių proga savo sveiki
nime raštu išryškino Baltic Ame
rican Committee pirmininkas 
prof. G. Galva. Pabrėžęs reikalą 
kuo skubiau susiorganizuoti, p. 
Pirm, tęsia: ■

“Mus įpareigoja didžioji lietu
vių, latvių, estų kančia, jų nuola
tinė kova ir pralietas kraujas už 
nepriklausomybę. Tautų išlaisvi
nimo kova tegali būti laimėta, 
kai ji bus vedama ne vien tų, ku
rie didžiausią naštą pakelia ir 
laisvės kelią savo krauju.šlaksto, 
bet ir visų, esančių laisvame pa
saulyje, sutartine veikla ir pa
siaukojimu. Didžioji atsakomybė 
išpuola mums, kurie nūdien 
džiaugiamės asmenine laisve”...

“...Kai virš mūsų galvų rūs
tūs debesys telkiasi, kai pasauly
je kaskart vis didesnė suirute 
valstybinėje, ūkinėje ir socialinė
je srityse įsigali, o modernioji 
technika ruošiasi atlikti gąsdi
nantį darbą, žmonijos veidas ne- 
rimasčio vagoj amas, nes numa
nu, jog visuotinė audra ne už 
kalnų. Tuo metu lietuviams iš
puola pareiga paskubomis įsiri
kiuoti į drausmingas gretas ne 
vien kovoti prieš pasaulio pabai
są bolševizmą, savuosius brolius 
išlaisvinti, bet ir mintis rikiuoti 
sugriautam- kraštui atstatyti. 
Toms galingoms gretoms išpuls 
pareiga vadovauti Jūsų kuriamai 
LB, kuri daug kur pagelbės pa
gyvinti ir tarptautinį bendravi
mą”...

—1 Jaunas lietuvių rašytojas 
Adolfas Mekas, pašauktas JAV 
kariuomenėn, gavo paskyrimą 
prie Eisenhowerio štabo propa
gandos skyriaus filmų sekcijos ir 
šiuo metu su savo grupe važinėja 
po visą Europą.
AUSTRALIJA

Australijos LB statutas galu-

patvirtinti. .
— Spalio 27 d. buvo iškilmin

gai paminėta Lietuvos krikščio
nybės 700-m. jubiliejus. Minėji
mas pradėtas koncertu šeštadie
nio vakare ir baigtas iškilmingo
mis pamaldomis Melbourne ka
talikų katedroje. Pamaldos bu
vo transliuojamos per radiją. Pa-

karna lietuviškos knygelės

WINNIPEG, Man.
— Kristaus Karaliaus šventė

je buvo paminėta Mindaugo 
krikšto 700 metų sukaktis — at
laikytos iškilmingos pamaldos, į 
kurias susirinko daug lietuvių; 
nemažas skaičius ėjo prie Šv. Ko
munijos. Klebonas pasakė pa
mokslą apie krikščionybės reikš
mę Lietuvai. Mišių metu p. V. 
Gedgaudienė giedojo solo Schu- 
berto Avė Maria; choras gražiai 
pagiedojo naujas giesmes. Baigta

— KLKat. Moterų Dr- me*

šio 11 d. išrinko naujų v

Bujokienę, ižd. A. Čingienę.

— Pakrikštyta S.N. Žalių duk
relė vardu Elzbieta. Kūmai J. V. 
Šmaižiai. Lapkričio 18 d. pakrikš
tytas J. A. Razmų sūnus vardu 
Ramutis; kūmais buvo P. Gal- 
minas ir B. Jančiukienė.

— šeštadieninėje mokykloje, 
kurią lanko 19 vaikučių, mokyto
jauja kun. B. Mikalauskas, OFM, 
p. V. Gedgaudienė ir p. A. Cin- 
gienė.

— Lietuvių parapijos Winni- 
pege metinis susirinkimas šau
kiamas gruodžio 2 d., sekmadie-

SUDBURY, Ont.
— INCO vėl pradedą priimi

nėti darbininkus, bet, kol kas, la
bai mažais kiekiais. Sakoma, kad 
ateityje darbininkų pareikalavi
mas padidėsiąs.

— “Tumo Vaižganto” šeštadie
ninė mokykla ruošia šokių vaka
rą, kuris įvyks gruodžio 1 d-, 
Kroatų salėje, Donawan rajone. 
Pelnas skiriamas mokyklos vai
kams Kalėdų eglutei suruošti. 
Kviečiami dalyvauti kolonijos 
gyventojai, taip pat ir svečiai.

— Lapieniai ir Gustas nusipir
ko didelius ir gražioje vietoje na
mus.

— Kairovičiai susilaukė sū
naus. J. Kr-as.

Vancouver, B.C
Padėka

ruoštas puikias išleistuves, o p.

brangią dovaną, nuoširdžiai dė
kojame.

viąi 
rauti.

Visi lietu*
i kviečiami daly

rie išleistuvėse dalyvavo ar mus 
stotyje išlydėjo.

maldų metu atatinkamą žodį lie
tuviams tarė Melbourne arkivys
kupas Dr. Mannix. Koncerte ir 
pamaldose buvo eilė žymių sve
čių iš australų civilinės ir dvasi
nės vyriausybės.

—.1951 m. Australijos Krepši
nio pirmenybes Perthe, kuriose 
dalyvavo visų Australijos valsti
jų komandos, laimėjusioje Vikto
rijos komandoje žaidė trys lie
tuviai.

— Neseniai išėjęs iš spaudos 
Pulgio Andriušio “Sudiev Kviet- 
keli” turi didelį pasisekimą. Per 
pirmą savaitę parduota daugiau, 
nei kitų knygų per metus. Tai 
pirmoji lietuviška knyga išėjusi 
Australijoje. Išleido “Australijos 
Lietuvis”.

— Š.m. gruodžio 28-30 d. Mel
bourne šaukiamas antrasis Aus
tralijos Lietuvių atstovų suva
žiavimas. Lietuvių kolonijos sa
vo atstovus siunčia iš viso pla
čiojo Australijos kontinento.

— Australijos lietuvių krepši
nio pirmenybes, įvykusias Ade
laidėje spalio 12-13 d., laimėjo 
Adelaidės lietuvių krepšinio ko
manda “Vytis”, šitose rungtynė
se dalyvavo Pertho LSK, Mel
bourne “Varpas”, Sydnejaus 
“Kovas” ir Adelaidės “Vytis”.

— Lietuvių Teatras - Studija 
Adelaidėje lapkričio 3 d. statė 
V. Kudirkos premjerą “Viršinin
kai”. Režisierius-J. Gučius. Dai
lininkas A. Rūkštelė. Tuo tarpu 
Melbourne teatralai mėgėjai 
sparčiai ruošiasi dar šiais me
tais pastatyti “Jūratė ir Kasty
tis“. ' Bronius Zumeris.
BELGIJA

Išvyko j Kanadą Pr. Bružas su 
šeima iš Dour,- K. Balčiūnas su 
šeima iš Forchies, Al. Vaitkevi
čius iš Liežo, Alf. Kalmatavieius 
iš Watesehei, P. Jokšas su šeima 
iš Zwartbergo. .

Delhi, Ont.
Lapkričio 16 d. Šv. Juozapo li

goninėje, Hamiltone, mirė M. Po
cienė, lapkričio 19 d. palaidota 
Delhi katalikų kapinėse. Laido
tuvėse dalyvavo būrelis lietuvių 
ir jos kaimynai iš Burgessville.

A.a. M. Pocienės mirtis suta
po su jos gimtadieniu — mirė ly-

Velionė paliko vyrą, dvi ište
kėjusias dukteris ir 17 m. sūnų.

A.a. M. Pocienė į Kanadą at
vyko prieš 23-24 metus. Ilgesnį 
laiką gyveno vakarų 'Kanado
je ir vertėsi žemės ūkiu. Prieš 7 
m. atvyko į Ontario provinciją ir 
gyveno Burgessville apylinkėje 
savame ūkyje. J.Ž.

Pavojingas amatas
PRIŠ DAUGEL žalių metų, kada mano galva buvo apaugusi 

vešliais plaukais (prašau įsidėmėti — aš ne iš prigimties “plikas!), 
o viršugalvėje jie net verpetu sukėsi, įsimylėjau Gabrusę. Graži 
tai buvo mergaitė — aukšta, liekna, rausvais, kaip jaunos morky- 
tės, veideliais, didelėmis akimis (spalvos neprisimenu), kurias 
puošė ilgos, tarsi geros veislės katino, blakstienos ir, kas svarbiau
sia, jinai turėjo labai švelniai riestą nosytę, kuri daugiausia ir 
kėlė nerimą mano jaunoje krūtinėje. Be to, Gabrusė buvo pasitu
rinčių tėvų dukra — jos gimdytojai turėjo dirbtinių žarnų fabriką 
ir pinigas buvo dažnas svečias jų namuose, nes tais laikais labai 
klestėjo dešrų gamyba. O Tamstos žinote, kad ir geriausias meist
ras dešros be žarnos nepagamins. Mėsos, atsiprašant, į kojinę pri
kimšęs ir girčiausią žmogų neįtikinsi, kad tai dešra. Reikia žarnų _ 
— dirbtinų ar tikrų — bet reikia. Na, taip sakant, Gabrusės tėve
liai, su savo bizniu, tais laikais buvo pataikę ant tikro ir plataus 
kelio. Paslapčiomis ir aš svajojau, jei man atitektų Gabrusės ran
kytė, tai mažų mažiausiai ir man juodų dienų netektų matyti. 
Kas girdėjo, kad fabrikanto žentas griovius kastų arba tik per 
didžiąsias šventes su maniška tevaikščiotų!

Žodžiu, mano meilė, iš kurios pusės į ją bežiūrėjai, buvo ža
vingai plačių horizontų. Nestebėtina, kad iš paskutiniųjų sten
giausi užvaldyti Gabrusės širdį. Pirmiausia įsigijau gutaperčinį 
kalnierių, kurį kiekvieną kartą, eidamas svečiuosna pas Gabrusę, 
šveičiau su pelenais ir šiltu vandeniu. Na, ir blizgėdavo tasai mano 
kalnierius, tarsi deimantas iš karaliaus karūnos! Paskui įsitai
siau kamašus iš gryno lako, o tokius kamašus visame mūsų mies
telyje turėjo tik du žmonės — tai aš ir aptiekorius Pilypas Zvanas, 
žmogus mokytas, sako, net Prancijoje ilgus metus gyvenęs. Pa
galiau, norėdamas visai paimti Gabrusės širdį į saują, nepagailė
jau pinigų ir įsitaisiau balto zamšo pirštines. Tokias baltutes, 
minkštutes, kaip jauniklio angelėlio sparnelis. Atrodžiau prašmat
niai ir Gabrusė aiškiai pareiškė savo susižavėjimą:

— Atrodai, Polikarpai, kaip bažnyčios maršalka per šv. Onos 
atlaidus! Nėra ką sakyti, mėgsti puoštis ir skonį, pasakysiu, turi...

Žinia, mane tie žodžiai į pačius debesis iškėlė. Acha, pamaniau, 
paukšteli, ir tavo širdis ne cemento!... Žinoma, kad skonį turiu, 
todėl ir tave prie altoriaus noriu nuvesti.

Laikas bėgo, savaitės ir mėnesiai tirpo, kaip cukrus karštoje 
arbatoje, bet Gabrusė vis neužėmė mano^ atžvilgiu aiškios linijos. 
Tiesa, ji nevengdavo pašokti su manimi gegužinėse, vakarėliuose, 
o kartais man pavykdavo prisikalbėti ją palydėti namuosna. Jei 
būdavo gražus, žvaigždėtas vakaras, aš pasistengdavau, taip sakant, 
ir gamtos romantiką pajungti savo didžiam tikslui — aiškiai lai
mėti Gabrusės ranką, o kartu ir širdį. Taigi tada aš sakydavau:

— Žiūrėk, tu mano širdies karpelė, kiek žvaigždžių ir visos 
mirksi, tarsi tos neaprėpiamos dangaus platybės būtų česnaku 
ištrintos ir žvaigždelėms akutes griaužtu...

— A — abejingai numodavo Gabrusė, — ką tu čia dabar... Ne
supranti nieko apie romantiką. Atsirado, mat, poetas, česnakus, su 
žvaigždėmis įsigeidė maišyti!...

Po ilgų apmąstymų, priėjau išvados, kad Ievos dukterims dau-

E. ir V. BarisaL | eiliniai tipeliai, kaip aš, nors ir į gutaperčines apykakles kaklas

f



Mergaičių kančios tėvynėje“TŽ” redakcija iš vieno Euro-Adventas ir lietuvė moterisAdvento prasmė katalikiškam pasauliui yra labai gili ir svarbi. Tai yra vis naujas pakartojimas ano didžiojo laukimo, kada žemėn turėjo ateiti Išganytojas, šiandien šis laikas turi daugiau mistinės reikšmės, nes realūs Kristaus gimimas galėjo būti išgyvenamas tik vieną kartą. Šiandien Kalėdų prakartėlė kataliko žmogaus išgyvenama daugiau dvasiniu būdu. Savo sieloje jis gali išgyventi tą patį laukimą su tam tikru pasiilgimu bei nekantrumu, o atšventimas Kristaus gimimo jo dvasią gali pripildyti aukščiausiu džiaugsmu. Tai yra didysis rimtai suprasto advento atpildas.Tačiau advento prasmė siejasi ir su kitu žemėje gyvenusiu mirtingųjų gyvenimą žmogumi — Marija, per kurią įvyko aną Betliejaus naktį tas Didysis Stebuklas. Jai skiriama advento metu ’šėna ypatinga diena, tai Marijos Nekalto Prasidėjimo šventė, kurią visas katalikų pasaulis mini gruodžio 8 d.Lietuvoje šita Marijos šventė būdavo ypatingai gražiai švenčiama. Ji turėjoj gilią reikšmę ir moters gyvenimui. Kiekviena giliai tikinti moteris, sodietė, miestietė ar inteligentė paženklindavo šią dieną prieidama prie šv. sakramentų. Bažnyčios būdavo pilnutėlės karštai besimeldžiančių žmonių. Lietuvė moteris yra kukli, ji visuomet eidavo prie Dievo per Mariją. Šis kelias paprastesnis, prieinamesnis. Marija žemės dukra, gyvenusi tais pačiais vargais ir džiaugsmais ir visą savo gyvenimą apvainikavusi vienintelio savo sūnaus Jėzaus Kristaus auka ant kryžiaus už savo ir Jo brolį žmogų. Ji būdama arčiausia. Dievo, kaip motina, lietuvės moters širdyje atrasdavo daugiausia vietos. Iš Marijos jisėmėsi kantrybės., -pasiaukojimo dvasios, meilės savo kasdieni-niams kryžkeliams ir jėgų juos didvyriškai pakelti. Nebuvo namų; kurių sienos nebūtų puošęsMarijos paveikslas, nebuvo tikinčios malda motinos, kurios pirštai tūkstančius kartų nevarstė Šv. Rožančiaus. Gal teisingai mū-

sų kraštas ir vadinamas Marijos žeme.Be to, Marija kaip Mergelė visais amžiais spinduliuoja savo nekaltumu ir kartu būdama motina, savo amžinuoju motiniškumu, moteriškumu. Tai dvi jos asmenyje glūdinčios savybės, kurios viena kitos anaiptol negriauna, o tik papildo. Tai Dievo Malonė, kurią Jis galėjo suteikti tik vienai išrinktajai — savo vienintelio Sūnaus Motinai. Todėl Lietuvos mergaitei ir moteriai- motinai Ji buvo statoma aukščiausiu tobulumo pavyzdžiu. Iš jos lietuvė mergaitė sėmėsi sau jėgų kovoti su gyvenimo pagundomis prieš blogį, o subrendusiai moteriai ir motinai ji buvo šaltiniu meilės ir pasiaukojimo saviems idealams.Tremties moteris šiandien yra kitose sąlygose. Šiame krašte šita šventė yra tik bažnyčios ribose. Darbo diena nuslopina šven-! tišką nuotaiką, kokia būdavo jaučiama savo krašte. Čia labai lengva praleisti šitą dieną net neprisimenant jos vardo. Čia, kur tokia tikybų mišrainė, lengviausia išnykti mūsų gražiųjų švenčių tradicijoms. Bet moteris turi budėti. Šito Marijos nekaltumo ir moteriškumo spinduliavimas turi lydėti lietuvę moterį ir tremtyje. Čia ji daugiau, negu kur kitur reikalinga dvasinės paramos, nes yra daugiau pavojaus nuklysti nuo moters tiesioginio idealo. Varginantis ir ilgas darbas fabrikuose palieka tik truputį laiko, kuris sunaudojamas valgio pasigaminimui ir visai kitai namų ruošai. Ar daug lieka laiko pasiskaitymui, maldai ar net savo šeimai. Gyvenimas pasidarė kova tik už savo materialinį būvį. Į šį pavojingą ratą labai lengva pakliūti. Moteris tačiau, turėtų paskelbti tam kovą. Kad sun- kūrimosi sąlygos verčia ją dirbti, neginčytina. Bet šalia to, nevalia jai, kaip katalikei ir lietuvei, pamiršti ir savo tiesioginių pareigų. Ji, kaip galima trumpindama savo darbo laiką, turi pašvęsti valandėlę ir savo vaikui,

pos krašto yra gavusi šitokį skaudų laišką, iškeliantį dar vieną gėdingą raudonojo teroro bruožą. Mes jį čia spausdiname ištisai, praleidę tik pavardę ir adresą:
“Lietuvės mergaitės siunčiamos 
Sibiro koncentracijų lagerių bu

deliams kaip sugulovės1947 m. pabaigoje ir 1948 m. pradžioje, buvo suimamos mergaitės, gimnazistės ir studentės tiesiog iš mokyklos ir namų nuo 16 metų amžiaus. Žinoma, kaip žmonių priešai visos buvo teismo nubaustos mažiausiai 7 metais pataisos lagerio. Po teismo visos buvo nugabentos į Vilnių ir patalpintos į vienuolyną (matomai netoli Gedimino kalno, kad tos nelaimingosios matė per langą katedrą ir Gedimino kalną.)Tris metus jos dirbo visokius darbus ir labai sunkiai, skalbyklose, prie namų statybų ir kitur. Lagerio viršininkas žydas.Kada nelaiminga mergaitė sulaukia 19 m. amžiaus, yra siunčiama į Sibirą budeliams kaip sugulovė.1950 metų gegužės 3 d. iš Vilniaus buvo išsiųsta daug tų nelaimingųjų mergaičių. Jų tarpe buvo 4 man pažįstamos ir mano duktė. Kai tik atvežė į Sibirą paskirstė po lagerius, jų viešpačiai pasiskirstė jas sau kaip “žmonas”. Kurios nesutiko, tų dienos buvo suskaitytos. Jau dauguma iš jų susilaukė vaikų.Ką aš čia rašau, yra tikra tie

sa. Aš turiu riet dvi fotografijas iš Vilniaus koncentracijos lagerio ir visą pundą žinių iš Lietuvos. Žinios gautos man vienam žinomu būdu ir keliu.Aš rašau jums todėl, kad niekur spaudoje neužtikau žinių apie tai.Brangus pone, neskelbkite mano pavardės, nes tai reikštų mirtį mano artimiesiems, kurie dar laisvi Lietuvoje”.
JAUNUOLIŲ MALDOS

Tik ką iš spaudos išėjusi kun. 
P. Kirvelaieio paruošta malda
knygė “JAUNUOLIŲ MAL
DOS“ yra tinkamiausia lietu
viška maldaknygė mokykli
niam ir priaugančiam jauni
mui Norintieji suteikti jauni
mui kalėdinio džiaugsmo ne
pamirškite ją užsakyti ir 
Įteikti vaikučiams dovanų.

Kainos pagal įrišimą: $1.60, 
$1.30 ir $1.50. Išleido Edv. Vi- 
lutis, 3736 Pulaski Str. East 
Chicago, Ind. USA.

kad supažindinus jį su praeinančiais dideliais įvykiais, kurie vi-

sos mūsų tautos buvo palaikomi. Lietuvė moteris Marijos Nekalto Prasidėjimo šventėje turi pakilti aukštyn visa savo širdimi, kad šitas amžinojo Marijos moteriškumo spinduliavimas uždegtų joje tą pačią ugnelę, kuri palaikė ir gaivino -visą Lietuvą.- Tad tegul būva šis advento laikas ir Marijos Nekalto Prasidėjimo diena moters dvasinio atsinaujinimo proga, o amžinasis Marijos moteriškumas spinduliuodamas per ją, išlaikys mūsų tremtį ištikimą tautos šventiems idealams.

Sriuba su grybų ausytėmisGrybus gerai nuplauti, nuplikyti karštu vandeniu. Išvirti vandenyje, įdėjus keletą morkų, petruškų, svogūnų, karčių ir kvepiančių pipirų, lauro lapų ir drus kos. Išvirinus grybus, išgriebti, smulkiai sukapoti,1 pridėti truputį maltų karčių pipirų, smulkiai supiaustytų, alyvoj pakepintų svogūnų ir išmaišyti.Iš vieno kiaušinio trynio, trupučio vandens ir miltų suminky- ti kietą tešlą, plonai iškočioti, supiaustyti mažais keturkampiais, ant vidurio kiekvieno uždėti grybų masės. Sulenkti trikampiai kraštus užspausti, du kampu užlenkti ir nuspausti, kad gautųsi ausytės pavydalas. Išvirinti pasūdytam vandenyje ir, prieš pat duodant į stalą, sudėti į anl^čiau su grybais išvirtą sultinį. Jei kas mėgsta, sriubą galima parūgštinti ir įdėti užspirgin- tus su alyvą svogūnus ir kiek miltų.
Silkė su grybaisImti 3 išmirkytas silkes. Išėmus kaulus, nulupti ir supiaustyti skersai centimetro ilgumo ruoželiais. 1 sv. grybų išvirti vandenyje, išgriebti ir supiaustyti smulkiais ruoželiais. 2 svogūnu smulkiai supiaustyti, pakepinti alyvoj. Dar į karštus svogūnus sudėti supiaustytus grybus ir truputį pipirų. (Galima įpilti kiek acto ar citrinos rūgšties).

Pravėsinus, dėti į indą eilėmis su supiaustyta silke. Po kelių valandų galima duoti į stalą, pa- puošus petruškų lapeliais ar svogūnais.

Ponia Eisenhoweriene prie dabartinių jų rezidencijos rūmų

Kapota silkė3 silkes išmirkyti, išimti kaulus, nulupti ir sukapoti. Įdėti smulkiai sukapotą kietai išvirintą kiaušinį, vieną riekutę seno parūgštintam vandenyje išmirkyto pyrago, smulkiai supiaus- tytą, alyvoj pakepintą, svogūną, sukąpotą nedidelį obuolį, pipirų, truputį cukraus. Viską sumaišyti ir dėti ant lėkštės silkės pavidalu, pridėti galvą ir uodegą. Papuošti kietai išvirtu kiaušiniu ir petruškų lapeliais.
Žuvis drebučiuoseImti 2 svaru žuvies, geriausiai lydekos, išimti kaulus ir supiaustyti gabalais. Užvirinti vandenį, įdėti morkų, petruškų, kvep. pipirų, laurų lapelių, žuvies kaulus ir galvą. Pavirinus, sudėti su- piaustytą lydeką ir dar virti 1 vai. Išvirus, žuvį išgriebti ir sudėti į pusdubenį. Jei sultinio atrodo per daug, dar 'pavirinti jį, perkošti, įspausti citrinos sunką ir užpilti ant žuvies. Papuošti daržovėmis ir užšaldyti.

Lydeka kimštaImti lydeką 3-4 sv., apiplauti palei galvą, išimti vidurius ir nulupti odą. Mėsą atskirti nuo kaulų ir sukapoti Kapojant, įdėti didelį, alyvoj pakepintą, svogūną, vieną, ant burokinės tarkos, sutarkuotą morką, 3-4 riekeles džiovinto sugrūsto pyrago, maltų karčiųjų ir kvepiančiųjų pipirų. Įtarkuoti ¥2 muškato riešuto. Kad nebūtų per kieta, kapojant, pilti po truputį vandens. Įdėtidruskos sulig skonio (galima kiek cukraus), įmušti du kiauši-

nius, dar pakapoti, kimšti į žuvies odą (nelabai kietai) ir užsiūti Į pailgą, žuviai virti indą įpilti vandens, įdėti morkų, petruškų, svogūną; keletą karčių ir kvepiančių piprų, lauro lapą, druskos, žuvies kaulus ir galvą ir užvirinti. Nugraibius putas, įdėti prikimštą žuvį, geriausiai suvyniotą į švarų skudurą ir virti 1- 1% vai. Išvirus, atšaldyti tam pačiam sultinyje kur virė. Prieš duodant į stalą, išimti, supiaustyti, sudėti į lėkštę žuvies pavidalu, pridėti galvą, papuošti virtais kiaušiniais, mokom, ridikėliais, petruškų lapeliais.ŠližikaiImti Vz stiklinės pieno, 2-jų kiaušinių trynius, šaukštą sviesto, 10 gr. mielių, kiek ntiltų, 1 šaukštą cukraus, truputį druskos ir vanilijos. Pieną, pašiidzius, įmaišyti su dalinu miltų. Įdėti su trupučiu miltų išmaišius mieles ir leisti pakilti. Pakilus, sudėti su cukrum ištrintus trynius, druską, vaniliją. Dėti daugiau rniltų ir minkyti. Baigiant minkyti, sudėti išleistą sviestą. Dar gerai paminkyti, kol tešla nebekimba prie rankų ir padėti šiltai pakilti Tešlai pakilus, volioti piršto storumo rutulėlius, supiaustyti mažais gabalėliais, pabarstyti aguonomis ir kepti.Aguonų pienasImti % stiklinės aguonų, nuplauti ir nuplikyti verdančiu vandeniu. Permalti kelis kartus per mašinėlę, arba, užpylus trupučiu vandens, moliniame inde trinti su mediniu maišikliu, kol vanduo pasidarys baltas. Sutrintas aguonas atskiesti virintu van-deniu įdėti cukraus sulig skoniu ir, prieš duodant į stalą, užpilti ant šližikų.
IŠ MOTERŲ VEIKLOS

VAIKŲ DARŽELIS TORONTENuo pat K. Liet. Kat. Moterų Dr-jos Toronto skyriaus įsistei- ! gimo pradžios, ypatingai rūpintasi vaikų darželio įsteigimu, kuriame jaunosios motinos išvyk- damos darban galėtų palikti savo mažiuosius. Neapleidžiant ir kitų veiklos batų, buvę taupomi pinigai darželio kūrimo reikalams. Jis turėjo pradėti veikti prieš du metus, bet susidurta su nenugalimomis kliūtimis, nes neturint savų namų, buvo neįmanoma išnuomoti patalpas, kurios atatiktų vaikų darželiams statomiems reikalavimams.-

Bet štai, š.m. lapkričio 19 d. darželis pradėjo veikti Bažnyčios statymo komitetui nupirkus sklypą su namu, patalpų klausimas išsisprendė. O seselėms Kot- rynietėms bitelių darbštumu namą viduje aptvarkius, jų vadovybėje mūsų mažieji lietuviukai turės, motiniškos šilumos židinį. Lietuviškoji visuomenė šio darželio įkūrimą remia ir jo išlaikymu rūpinsis. Ypatingo pritarimo ir paramos sulaukta iš kūn. kleb. P. Ažubalio, jo Įkūrimo pasisekilnu rūpinosi KLKMote- rų Dr-jos Toronto sk. pirmininkė p. Jonaitienė, o Toronto sk. parėmė darželį viena pirmųjų stambesnių aukų. Taip pat dar-įsispraudę. * . -Pradėjau iš peties rašyti į laikraščius ir, žinote, vis apie meilę. Na, maniau, kad jau pradės visuose laikraščiuose mano vardas mirgėti, tai Gabrusės akys iš karto atsivers. Pamatys su kuo reikalą turi. Virste įvirs į mano glėbį!...Rašiau dienomis ir naktimis. Juodu ir žaliu rašalu. Tačiau nusivylimas, belaukiant pasirodant savos kūrybos ėmė man net kulnis griaužti. Nei viena spausdinta eilutė vis nesirodė laikraščių skiltyse. Perpykęs ir nusivylęs, kartą įgriuvau į vieno laikraščio redakciją.— Ką, — užsipuoliau redaktorių, — tamsta galvoji, kokiais motyvais, pone redaktoriau, mano mūzai neduodi ne tik galvos pakelti, bet ir mažiau svarbius organus pajudinti?! Kodėl Tamsta žudai mano kūrybines užmačias ir stoji skersai kelio mano didžiajai meilei? Nejaugi iš tų šešiašdešimt penkių eilėraščių, kuriuos aš prisiunčiau, nei vienas nebuvo vertas išleidžiamas į platųjį pasaulį?!...Redaktorius atsargiai paglostė karpą, jaukiai įsikūrusią jo dešiniame žande ir sako:— Taip, brolyti, dar skysta tavo kūryba. Nėra jokio cimuso. O aš negaliu visiems, atleiskite už išsireiškimą, minkštablauz- džiams leisti kopti į Parnaso aukštybes.— Persiprašau, pone redaktoriau, — sukunkuliavo mano širdyje, — spiauti man į visas tas parnasiškas aukštybes... Aš ne į Parnasą, bet į Gabrusės širdį repeškoju. Va, dėl to ir noriu, kad mano poezija dienos šviesą išvystų.Ir šitoje vietoje plačiai išdėsčiau, kodėl pasidariau poetu.Redaktorius, išklausęs mane, vėl paglostė karpą ir jo akyse sumirgėjo keistos ugnelės. Tokios žiežirbos šokinėja kurto akyse, kai jisai suuodžia zuikio pėdas.— Na, dabar man viskas aišku, — sako jisai, — aš visada jaučiu didelę laimę padėti jaunesiems. Bet, brol su tavo poezija reikalai drungni. Tu niekad nebūsi poetu. Gali iš tavęs išeiti geras kalvis, gal net tavo gyslose teka ir įmantraus kailiadirbio kraujas, pagaliau tu gali išmokti mušti būbną, o per tai patekti į karišką orkestrą ir pelnyti dar gyvas būdamas didelę garbę, o galiausiai šiandien ir patsai nelabasis nesupaisys, kuo tu gali tapti, bet viena aišku — tik ne poetu. Iš avino uodegos Striūnos nepadarysi, kad ir kažin kaip ją betemptum... Džiugu, kad ir tu patsai nujauti savo mizernybę ir gvoltu nesiverži į debesuotas Parnaso viršūnes, o taikais apie Gabrusės sijonėlį. Tai pagirtina. Aš mielai tau ištiesiu pagalbos ranką.Čia redaktorius nutilo ir susimąstė. O mano krūtinę, dėl jo žadamos pagalbos, užliejo tokia palaiminta šiluma, tarsi būčiau išsrėbęs dvi lėkštes raudonų burokėlių sriubos, virtos su rūkytais lašinukais.— Labai žemai dėkingas, pone redaktoriau... — sumurmėjau ir vėl laukiau jo žodžių.— Taigi, — braukdamas per karpą vėl prabilo redaktorius, — tavo poeziją galime talpinti, kaip skelbimus, atseit, jeigu užmokėsi pagal užimamą plotą laikraštyje. Neklimpk į pesimizmą: paskalysime pigiausiu tarifu, kaipo nuolatinėm klijentui ir atatinkamą diskretiškumą laikysime...Na, meilės svaigulio apimti žmonės actą ima gurkšnoti, nuo aukščiausių tiltų šokinėja, galvas po traukinių ratais kaišioja, o aš, Žinoma, su redaktoriaus pasiūlymu sutikau.Toji poezija man daugiau jau pirmą savaitę kainavo, negu lakiniai kamašai, gutaperčinė apikaklė bei kiti išviršiniai pagražinimaiGabrusė, atrodė, pradėjo mano personos atžvilgiu užimti aiškes

nę poziciją, nes kokios Ievos duktė'gali likti abejinga jos garbei spausdintai poezijai?Vieną drungną gegužės mėnesio vakarą, aš sėdėjau su Gab- ruse upelio*pakrantėje. Viskas skendėjo pilkšvame, tarsi išrūgos, rūke. Svajingai kurkė, po žiemos miego atsigavusios, varlės. Kvepėjo šviežiu purvu. Kažin kur toli, kokio tai beširdžio kalkinama, gailiu balsu šaukėsi pagalbos armonika. '— Patogus momentas, geros atmosferinės sąlygos, — tyliai pagalvojau, — išsiaiškinti pagrindinai reikalą. Šiaip ar taip aš negaliu amžinai mokėti tokių pinigų tam redaktoriui už savo poeziją ir vien tik dėl to, kad Gabrusės širdelę, kaip su žąsies pūkų, kutenčiau!...Atsargiai uždėjau ranką ant Gabrusės peties ir sakau:— Žinai..., kaip čia pasakius..., mat..., toksai vakaras, kad tegu velniai... Širdis stačiai šonkaulius laužia. Ir dar tos varlės ir tas garsas... Aš tave, Gabrusėl... Suprask ... — stipriai apkabinau jos kaklą ir norėjau pabučiuoti, atseit, juodu ant balto visą Gabrusės meilę išsiaiškinti, bet jinai vikriai išsprūdo iš mano rankų.— Ką tu čia, Polikarpai, — piktai šūktelėjo, — kliedi, kaip sulytas kalakutas!... Geriau nusiplauk, štai, kojas, upelyje. Dvokia, kad neduok tu Dieve! Fi!...— Ak šitaip, — pasipiktinimas apėmė man širdį, — aš tau širdį rodau, o tu man kojų prakaitavimą prikaišioji! Jei taip, tai baigta... Pati žinai, kad ir didžiausia meilė negali žmogaus paversti tualetinio muilo gabalu. Pasiieškok tokį, kurio ir kulnis kvepėtų!..Atsistojau ir nuėjau...Taigi ir pasibaigė mano pirmoji ir didžioji meilė. Atseit, ją užmušė pikti kvapai.Praėjo daugelis mėtų. Likimo užmačios mane ir daugel kitų atspyrė net į Kanados žemę.Vieną pavakarį gatvėje sutinku redaktorių, tą patį biaurybę, kuris tiek pinigų anais laikais, kada meilę Gabrusei giedojau, surijo.Pažino iš karto. Kur nepažins, nelabasis, mano, gal vėl užkibsiu ant kabliuko. <■— Labas, labas ponas Polikarpai... Ir, žiūrėk, susitikome po tiek metų. Ir tokiame pasvietyje. Nei sapnuota nebuvo... Kaip laikaisi? Ką beveiki? — švelnus toksai, kaip herbuotas lenkų bajoras.— Ką, — sakau, — čia beveiksi, dolerius kalu ir Cadilacus naktimis sapnuoju...— Ale sakau, — ploja man per petį redaktorius, — patsai vis literatūriškai. Gerai, gerai puoselėk savo širdį... Šitoje žemėje mes perdaug į dolerį įtikėjome. Kur jo kvapu neatsiduoda, jokios veiklos ir nerodome. Va brol, kad ir šitame mieste, kuo mūsų tautiečiai nesiverčia! Laiko valgyklas, siuvyklas, dešras gamina, varlių kumpius rūko, kelnes ir dūšias nuo visokiausių dėmių chemišku būdu valo, padeda parduoti ir pirkti namus ir pačias, agentauja bendrovėms, kurios draudžia tavo gyvenimą nuo nemalonumų, šioje žemėje ir po mirties, žodžiu, aktyvumas nesvietiškas, nes visa ta veikla dolerį kišenėn įstumia... O štai mes čia, turbūt gerdėjai, laikraštį leidžiame. Tėvynės ilgesį kurstome. Bet baisiai sunku ir su prenumeratoriais ir su bendradarbiais, nes mes liesi esame... Taigi, ponas Polikarpai, pabrėžk ką pops. Gali pats šį tą išstenėti, nesigink... .— Bet neturiu Pinigo užmokėti... — piktai tėškiau atsiminęs daug kainavusią Gabrusės poeziją.— Ką čia, — nutraukė mane redaktorius, — pamiršk anuos

laikus. Rašyk, mielas, kaip išmanai, pataisysime, įdėsime... Nereikės mokėti... J .Na, žinoma, aš žmogus be atsparumo, silpną širdį turiu ir kairėje blauzdoje veną išsiplėtusi. Prižadėjau.Per kelius mėnesius sulipdžiau tokį vaizdelį. Šeimyninio gyvenimo idiliją pavaizdavau. Atseit, senberniams per nosį užvežiau. Ir, sakysiu, iš ružavos pusės. Vyriausia persona mano apsakysime tik 37-toje eilutėje tris lėkštes ant locno vyrelio galvos sudaužė ir apsakymo gale, vieną vakarą, poetiškos tūžmasties apimta, su triubišoniku savo miegančiam gyvenimo draugui šoną norėjo pragręžti. •Mano kūrinys tapo išspausdintas. Aš, taip sakant .pasijutau visa galva aukštesnis už kitus mirtinguosius savo tautiečius. Tačiau mano laimė neilgai truko.Vieną vakarą kūliais kambarin įvirto senas prietelius Ansel- mas Kapšonis. Vos tik žvilgterėjęs į jo veidą, visais plaučiais pajutau, kad ne medumi kvepia vizitas. Nespėjau nei burnos praverti, kaip Anselmas visa plaštaka žėrė man į žandą Patentuotas mano dantų protezas tuojau nušoko nuo zovieskų.— Ką... ką... kame... rei-kaaalas? — vargais negalais iško- šiau per palaidas protezo spiruokles.— Aš tau parodysiu, kame reikalas! — šaukė įtūžęs Anselmas ir vėl užsimojo. 1Dabar aš nutariau nors pasyviai pasipriešinti ir vienu šuoliu atsidūriau po lova. Ką, manau, tas galvijas ko gero netik dantų protezus gali visai sulankstyti, bet ir paskutinius du nuosavus krūminius dantis išklibinti!...Dabar Anselmas spyrė, bet nepataikė į mano šonkaulius ir jo įnirtimas vėl pradėjo putoti:— Aš iš tavęs, vištablusiau, makalynę padarysiu! Ir, matykite, atsirado rašytojas!... Kas tau darbo, kad kartais aš su Barbora vienu kitu šiurkštesniu žodeliu apsimainau!... Bandysi pas mus tu kada nors užeiti,-tai atsiminsi, kaip tau ausys augo!... Sakau, buožgalvis tikras, kačC tave čemeryčios!... Dabar žmogus bijok ir pasirodyti, tuojau visi pirštais bado, kamantinėja, esą, kaip tu Anselmai į laikraščius pakliuvai, kone po tikra pavarde!... Narsią pačiutę, atrodo, turi!... Ir, sakyk, ir vis dėl to tavo liežuvio! ... Neturi ką veikti, tai įsikąsk nykštį ir skveršokį raityk, greičiau pilietybę gausi, o ne į laikraščius peckiok!.. .Man širdis suprakaitavo beklausant Anselmo, ėmiau daryti sąžinės sąskaitą ir už didžiąsias nuodėmes gailėti^ nes, sakau, jei Anselmas įsigeis palįsti po lova, tai aišku, kad dar šiandien teks stoti prieš Viešpaties teismą. Užrriuš.Ačiū Dievui, Anselmas po geroko pusvalandžio aprimo, nusi- spiovė ir, trenkęs durimis, išėjo.— Va, — graudžiai galvojau išlindęs iš slėptuvės ir bandydamas įsprausti dantų protezą į etatinę jo vietą — tau ir Parnaso saldybės!... Ko gero būtų dar gyvestį atėmęs! Ir už ką?! Aš net nepagalvojau rašydamas nei apie jį nei apie jo 195 svarų Barborą! Maža, kad retkarčiais užeinu ir vieną kitą lyrinio antspalvio pasikalbėjimą jų tarpe esu girdėjęs. Kūrėjas tokių dalykų savb širdin nerenka. Bet kur tau toksai veršis turės nuovoką apie kūrėjo sielą! Jisai įsiveržia tavo kambarin ir šlifuoja tau žandus, tarsi tam darbui laisnį turėdamas!...Tegu Viešpats Dievas saugo mano sielą, o apdraudimo kompanija kūną, bet daugiau plunksnos, kol gyvas būsiu, rankon neimsiu.Vieną kartą kūryba mano piniginę apiplėšė, antras bandymas išsimušti į literatus vos gyvasteis nekainavo. Baigta su kūrybinėmis užmačiomis... Tai per daug pavojingas amatas...

želį pirmomis jo dienomis parėmė liet, baldų krautuvė “Mohawk Furniture” ir p. Pundzius, o seselėms įsikurti — Nekalto Prasidėjimo Seserys ir p. Alekna. Į darželį seselės investavo savo kuklias santaupas, kurias jos, tokios pat tremtinės, sunkiai dirbdamos galėjo sutaupytiDarželin įregistruoti 25 vaikučiai. Į jį priimami 2-5 metų amžiaus. Darželis veikia 1639 Bloor St. W. Tel. OL. 5773.K. Liet. Kat Moterų Dr-jos ateities didžiausias rūpestis organizuoti lėšas šiam darželiui išlaikyti Ji tikisi kad liet, visuomenė šį jos rūpestį parems. |Seselėms Kotrynietėms linkėtina Dievo palaimos vadovaujant šiam lietuvybės židiniui.
Įsigijo farmaeHnnkių teises 

KanadojeKauno Vytauto D. Universiteto auklėtinės farmacininkės p St. Grigelytė ir p. D. Stripenytė- Valadkienė sėkmingai išlaikė reikalingus papildomus egami- nus Toronto universitete, įsigy- damos farmacininkių teises Kanadoje. Didelis atliktas darbas tebūna gražiu pavyzdžiu ir te- įžiebia užsidegimo liepsnelę kitose siekti laimėjimų.P. St. Grigeįrtei ir p. D. Valad- kienei nuoširdžiai linkime geriausios sėkmės ateityje.
PadėkaDainos Grupės Rengimų Komisija širdingai dėkoja aukojusiems dovanas loterijai:, pp. šližienei, Grigaitienei Kundrotienei.Gerb. kleb. už ifialonų sutiki

mą paskelbti bažnyčioje. Taip 
pat pagelbėjusiems: pp. Yokuby- nams ir p. Kalinauskienei P4P- 
Maurušaitytei, Ramonaitei Sa- kevičiūtei, pp. Paketūral Rusi- 
nul Abromaičiui ir ųž padarytą 
gražų plakatą p. A. Beresnevi* čini. bei kitiems urisitiėiusiems 
prie vakaro parengimo.



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

5.

Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

Jūsų patarnavimui

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.

• $6.000.
3. $13.900. Bloor — Ossington. 

8-nių didelių kambarių ir

iš
tik 6.

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

Dėmesio lietuviai!
NASH NASH

LYNDHURST MOTORS
SALES

Atstovauju pardavime naujus 
Na Ji 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.i

LIETUVIS ELEKTROS — 
RADIO TECHNIKAS

Taisau įvairių firmų radio 
apąratus 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.

THE TWO LITTLE 
JEWELLERS

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

menių ir sieninių laikrodžių.
'♦rišome įvairių rūšių laikrodžius. Ga

lite mokėti grynais arba duodame 
išsimokėj imui. Kalbame ukrainiškai
Užeikite i

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

JON. GREIČIŪNAS

54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

AR APDRAUDEI VISKĄ KĄ TURI?
Visais apdraudimo reikalais kreipkitės į

INSURANCE & REAL ESTATE 
Susikalbu įvairiomis kalbomis.

Perku ir parduodu, keičiu įvairias nuosavybes 
1165 Dundas St. W. Toronto. Norint skambinkit: KE 5944. 1

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

f dideli bei maži darbai

91 Hillcrest Drive, Toronto - ME. 7651

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.

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

gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining).

geriausias dovanų pasirinkimas tik .
J. Beržinsko

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

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

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

tinkamų prekių.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

F g
i
8 j

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

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

IW ■—■■—.fa

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

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

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

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

Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
272V3 QUEEN ST. W. TORONTO

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

suteiksime sąžiningą patarnavimą. 
Pardavimui turime didelį pasirinkimą.

Prašome kreiptis:

ESTOBAKERY
1017 Pape Avė., Toronto, Ont. 

Telef. GL. 2607
. vakarais LL/6173.

Savininkas S. Krabi.

Atstovauju:
MIDDLETON Real Estate
343 ŠPAD1NA AVE. TEL EM. 4 - 6S6S

Namų iaireiast-žliKeele St., Toronto, Ont; Tel. LY. 8707

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo

. tarpininkas
496 Queen St. W.

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 -Toronto

■LLNA 
fell studija

984 DUNDAS ST. W.
TORONTO

Telef. ME. 8967

Geriausios dovanos Kalėdoms, vardinėms 
ir kitoms progoms yra tik 

f Tautiniai medžio drožiniai 
kryželiai, koplytėlėj, Vytis, įvairios dė

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

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

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

—;   ------- ;------ "----------- -
Šių rankdarbių galima gauti ir “Tėviškės Žiburių” knygyne.

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St W. Toronto 

(prie Gladstone)

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.

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

NAUJAI ATIDARYTA! . PIGIAUSIOS KAINOS!

GABOS APPLIANCES
Mūsų atstovė p. A. DVARIONIENĖ kalba lietuviškai

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

kuriais galima klausytis Europos radiostotis.
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.

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

Res. tel. LY 5797

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 Št. E. Hamilton, Ont Telef. 9-4684 arba 5-1509.

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai
UI * JCr netinkamai laikomi sugenda. Mū-

Limrlfifi sandėliuose jūsų vasariniai rū-

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 Claremont Str. - Tel. WA.4557

30 metų valymo patyrimas

bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TEL.
EM 3-2131

Budime •
24 

valandas

Dėmesio Kanados lietuviams!
ŠV. KALĖDAS ŠVĘSKIME SU

lietuvišku rūkytu kumpiu
ant stalo. Tikrų lietuviškų kumpių Jūs galite gautį už 65^ svarą 
ir mes apmokame visas prisiuntimo išlaidas. Siųskite tik užsaky
mus, nesiųskite pinigų, sumokėsite kumpį gavę.

Skubėkite, nes kumpių turime tik ribotą kiekį. 
Visus užsakymus siųsti iki gruodžio 12 dienos

PARKDALE SAUSAGE CO
211 James St. N. Hamilton, Ont.

J. B AN E L 701 QUEEN St. W.
Vienintelė lietuvio elektros reikmenų 

krautuvė 
—Toronte

Turime didelį 
pasirinkimą . 
RADIJO 
APARATU ir 
GRAMOFONŲ 
elektriniu 
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



*

MANN&MARTEL 
'REALTORS 1 i

1663 Bloor St W. (pirmas sustojimas j vakaras nuo Dundas) . 
$ 1.500 grynais, balansas $6.500, lengvos mokėjimo sąlygos. Jati-

♦ kus atskiras namas Rytų Toronte. 7 kambariai per dų^ 
aukštus, didelis sklypas. Aukštas rūsys, ekonomiškas/ 
apšildymas. 7

$10.900 Pilna kaina. Rytų Toronte, 8 kambarių mūrinis namas.
tinkąs didelei šeimai ar idealus išnuomavimui. Lengvos 
mokėjimo sąlygos. Kairia tikrai žema, todėl suinterėšUO^ 
ti kviėčiami pasiskubinti. <

Kreiptis i V. MEILUS
vifš minėtu adresu arba telėf.: OL. 2334, vakarais RU. 1-0203.

iMftihiM* iMjiIKMUi l»M iinMKBl

Dtt. F. TICKETT
Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
1,1 feotė Valė Avė. Toronto 

Telėt: WA 3754
hMtoMwaiirtrwi iiiirtiiVir-r trnr—.

Br. Chn OKUK
dArtist as

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

?riiiha vakarais pagal susite- ' 
•imą. . TėtWA98Ž2

IĮ I . ■

IŠTRAUKOS - 
iš Montrealio Šv» Kazimiero pa- 

rapijos vakarienės laikraščio 
" - “Ne parapijos žinios”
. ” Lietuviai čia geriau mėgsta
arbatą, kuri turi 90 laipsnių vita- 
minų. 

’ — Redaktorius Kardelis sako, 
‘“Tėviškės Žiburiai” Toronte jam, 
kaikada -visai ne tėviškai pa 
šviečia. •

— Vytauto klube sienoje me
niškai pavaizduota šokanti mer- 

į gina, tik neaišku, jos kaklo ilgu- 
[mas paeina ar iš prigimties, ar 
dėl to, kad ji tempiasi į naują 
klubp barą alaus gertir . ,

i - -r- Amerikoje kaikada vagiami ■ Maskvos “Pravdai”, 
Vaikai-, bet Bostono laikraštyje j r*° mūšyje lietuvių nebuvę! Ma- 
vienas įįMontrealio. socialistas x x*’’ * ‘
skundžiasi, kad Vietinis lietuvis 
kunigas pavogęs visą lietuvišką 

.., 4, .. . , . . ;„Jręhbrą! Lietuvis kai kidnapina, tai
variklių tyrimams, tyrimams oro kidnapina!
nvAtrAo irhoei nriamnivnh 1A Ir 4-iri ii * » • ■> r v •

tNaujus Metus čia ruošiasi

Didžiausias pasauly vėjas
Clevelando Lewis Flight Pro

pulsion laboratorijos nusprendi 
vykdyti planą įrengimų'špeciatiū 
kanalu sukelti oro srovę, greičiu ■ 
pralenkiančią garsą, ty. per ya* 
landą pasiekiančią daugiau 2.40$ 
mylių. Tai duosią 300.000 arklid 
jėgų srovę. Viskas kainuosi 
daug milijonų, o įrengimai būsiį 
naudojami sprausminių, gazę 
turbininių ir raketinių lėktiivų

srovės pasipriešinimo lėktriViii

DANTISTAS
J. A. GORCHYnSKI

Dr. Peter MORKIS 
PERKĖLĖ 

savo dantų kabinetą į 
1082 BLOOR ST. W. J 

(Į rytus nuo Dufferin St.) \ 1 
Tel. OL. 4451. Torohto 4, Oųt.

, r r <-'

312 Bathurst St.
Bathūfst Medical Building 
Tėlef. EM 3-6373 Toronto 

■si* - t is ;• ■> • r ■ vr-:

jr. WILLIAMJ. ZtNCHESlN
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir
CHtRUkGAs

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst SL Toronto
tėL WA 1344 >

DANTISTAS 
Df. ĖMAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
?imiadiėhiais ir ketvirtadie 
liėis priitaataip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St Toronto

AKTŲ SPECIALISTAS 
M. ŠTEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

112 Bathurst. Telef. EM 3-6373

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

Pikrtau akis ir pritaikau aki
nus suaugusiems ir vaikams, 
’riėmlmo valandos: kasdien 
luo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak^ 
jekmadiėn. pagal susitarimą.
55 St; John’s Rd. W. Toronto 

katapas 94 Laws St 
Tel. LYhdhurst 0052 •

KJ--—--■ -

AKIŲ SPECIALISTAS

LLUNSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių 
lefektams. Ištiria akių ner
tas, kurie dažnai sukelia gal- 
ros skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis 
470 College St W. Toronto 

Tel RA 3924 '

HNATYSHYN
Vaistinė

paruošia vaistus pagal Kana
dos ir Europos receptus.

Greitas pristatymas?
112 Bathurst St Tel. WA 4956

Toronto, Ont.

SKIFF’S
VALYMAS —

PROS AVIMAS —
PATAISYMAS -

Kalbame lietuviškai
M9 Dundas St West Toronto 

Telefonas EM 4-6649
liti I I ll« I 1 M I,

•f"'
• čia liežuvio, o “Pelėda” — višta 
virto.

— “Nepriklausoma Lietuva” 
giriasi, kad jos redaktorius—bio
logas. Gal todėl jam ir sekasi, 
kaip puodžiui tortus kepti.

— “Draugas” Čikagoje sako, 
Stalino ašaros dėl taikos panašios 
Į .krokodilo ašaras iš meškos akių.

— Pagal Brooklyn© “Vienybę” 
pragyvenimas taip pakilsiąs, kad 
į jį reikėsią per teleskopą žiūrėti.

— “New York Times” sako, 
Amerikoje esama daug pąsitu-' 
rinčių žmonių, tik, 'gaila, kaiku- Į 
tie jų pasituri kas ne jų.

— .Varšuvos laikraščiai pritarė 
, kad Žalgi-

— tNe, ji yra karalystė.
— Tai jūs turite karalių?
— Ne, valdo admirolas.
— Tai jūs turite didelį 

vyną?
— Ne, mes neturime jokios 

jūros.
— Tai jūs turite kokių 

pretenzijų į Ameriką?
— Ne. . •
— Tai gal į Angįųą?
— Ne.
— Tai Į Rusiją?
— Ne.
— Tai į kokią valstybę jūs tu

rite pretenzijų?
— Į Rumuniją.
— Tai jūs Rumunijai skelbia

te karą?
— Ne, mes esame sąjunginin

kai...

lai-

nors

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

apširėngiirio reikmenys.
NUOLAIDA LIETUVIAMS 10% į- 

čia pirkdamas pilną apsirengimą ir; 
gavęs 19% rtitolahtos, gali sutaupyti 

$18.00 iš karto.
DERRY MEN’S SHOP

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

,, , ,1 ^Biie..a nt IN I nil Bl lifcuBieiti

Mes perkame kur:

į

i

Logiška
. Vienas žinomas italų gydyto
jas kartą po cirko vaidinimo už
ėjo į rūbinę pasiimti ten paliktą ' 
lietsargį. Patarnautoja jo betgi 
niekaip negalėjo surasti. Profe
sorius numojo ranka ir nuėjo. Už 
kokių 10 metrų pasivijo jį patar
nautoja ir prašo apmokėti rūbi
nei 25 centesimuš.

— Kaip, aš turiu dar mokėti, 
kad jūs pražudėte mano liet
sargį? — nusistebėjo profesorius, 

langą ir iškritau iŠ trečio aukšto. į — Na, žinoma. Nejaugi aš dėl 
— Na, nejau tai užtruko visą i to turiu prarasti savo uždarbį.

vidandą? Juk Jūs pasiunčia! sąskaitą gi- i
minėms, nors pacientas ir miršta.

Praeito karo metu, kai vokie- Pavėlavo
čiai paskelbė karą Amerikai,'jie1 Kartą įsibrovė į operos salę 
įsakė ir ašies satelitams paskelb- • pavėlavęs, uždusęs žmogelis. Vos 
ti Amerikai karą. Vengrų.pasiun-■ spėjęs atsisėsti ir žvelgdamas Į 
tinybės .valdininkas Vašingtone sceną, greitomis šalimais sėdin- 
nuneša karo paskelbimo notą tijį klausia:
Amerikos užsienių reikalų minis- — Kas dabar eina?
iterijon ir ją įteikia vienam valdi- — Devintoji simfonija, — at- 
hinkui, kuris nelabai orientavo- . sako užklaustasis.
si Europos reikaluose. Vaidinta-i —O, pasiutimas... Negi aš 
kas, priėmęs notą, klausia ven-“ tiek daug pavėlavau? Net aštuo- 
gro: nias simfonijas pražiopsojau, —
> — Ar Vengrija respublika? suaimanavo žmogelis.

tyt, aklas aklą tik į dilgėlyną te
gali nuvesti!

Ilgai krito 
Visą laiką buvęs punktualus, 

sutikti taip, kad Seniems Metams i tarnautojas vieną rytą pavėluo

Telefonas EL 3161

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

73 Adelaide Si. W.
Roohi 322

tais gėda! r
■ ■ . Tbrbhto žinios

• — Raudonam redaktoriui Ylai 
padaryta nosies operacija, bet, 

• sakoma, jįStalinas vištiek po se
novei ųž nosies vedžios.

— Vietinė Sūnų ir Dukterų 
draugija giriasi esanti čarteriuo- 
fa ir labai valdžios prižiūrima. 
Matyt, valdžia žino, kad tokius 
“sūnus” reikia gerai prižiūrėti!

Iš lietuviškų laikraščių
— Čikagos “Sandara” rašo, 

kad senovėje karčiamos Lietuvo- 
je būdąvę įdomesnės,, nes jose ga- 

’ Įima buvo “sustoti su arkliais”.
Kažin, ką arkliai gerdavo?

‘ — Iš mūsų juokų laikraščių 
Hamiltono “Skunke” jau pasmir- 
do, Brbdklyno “Kultuvė” nebe- 
kulia, • Čikagos liežuvis neapver-’

ja visą valandą. Supykęs savi
ninkas klausia::

— Kas gi atsitiko?
— Aš per daug pasilenkiau pro

•Valandą?
Politinis paradoksas

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MAROIS-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 deVyhfcrios, foto reikmenų, . 

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

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite i i

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

Kerpame skubiai. Nesugaišitė brangaus laiko. j
Sav. Br. Pakėnas

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
$3.500 Įmokėti — 90 akrų su-23 akrais teisių auginti, trakto

rium, arkliais, ir visom mašinom. ........ Kaina $25.000
$3.500 Įmokėti 50 akrų, IT — 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, 23teisių, traktorius ir visos ma- 

... žinos; ..............
$5.500 įmokėti — 85 akrai/25 — teisių, sU viskuo. Kaina $23.000 
$7.000 įmokėti— 110 akrų, 27 — teisių, traktorius, arkliai ir 

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

liai ir mašinos;     ......:  —.. 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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INCOME INDEMNITY AGENCY
CENTRAL BRANCH

414 BAY ST. TORONTO, ONT. TEL. PL. 6126 
representing • ’ -

CONTINENTAL COMPANIES
Mūsų atstovas Br. SĖRGAUTIS

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

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

Dėmesio! Dėmesio I
PARDUODAME lovos baltinius., kilimus ir kitokias 
tekstilines prekes P A PI GIN O MI S KAlNt)MtS

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

Patarnauja lietuviams jau i&ka moty!!
Turiihfe pilnus baldų komplektus 
Įvairiems kambariams. Skambin
kit mums, mes savo auto paimsime 
ir atveŠitne krautuvėn VELTUI.

Įi 5^ cseA

%

i

D ė th esto!!
š!š kultomis vertas UC.CO

jei pirksite prekių už $100.00.

LEAVER BEDDING & U PH. CO. 
2605 Dundas $t. W., Toronto. Tel. JU. 3811

LIETUVIŠKAI KAltšt KAILIRIMKAS
Parduodami gatavi ir siuvatni pagal Jūsų užsakymą kailiai 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui
IltttIU FUR CO T0R0RT0

197 Spadina Avė. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

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

■ ■■■■!■ .1 II H III i H ■■■!>■ I ' ■1—. ■ . H ■■

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

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

-i ■ v.--------- -------- - ------- ------------
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Lietuviška Baldy Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

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

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

LAIKRODININKĄ- 
turinti 30 metų profesinę praktiką 

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

riiurmfuhĮiRiiijil ■
Hhiiiįį i i I i—I , Į ... ........................... ...., į-| į,IU.Ui

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 vat vakaro.
- - - - - -

M

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.

MM

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

875 Queen St. W. Toronto. Tel. PL 2010
■ ■ ......... ".............N........... .  HUB ■H WIIINIIMIIN I ■-im i’toi ■—

Maištingiausias,
Lengviausiai virškinamas,
Pigiausias maistas,

i .. —-gJEujų8- VrifcdU- vitaminą -y-Ėa- -- --- į- — 
P I E N A Š I R PI E N O G A M I N I Al

Naudokite visų rūšių gaminius vienintėlės 
ukrainiečių pieninės Toronte

Rogers dairy
459 ROGERS RD. — — Telefonas JU. 7193

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-jQ metų 
, garantija.

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą,.geriausiai pirkti fabriko

Parduodame piatio akordečitus

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

Pirmos eilės lenkiška rankinė telefonas EM 3-0360
SKALBYKLA — WOODBINE BAND LAUNDRY 

Rūbų valymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos 

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

“Reiškile jausmus gėlėmis” — skambinkite AD1618

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

- - - > ...................... ...A............................. ..... ------------
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Užsisakykite anglis .
HAMILTON FUEL CO.

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



TORONTO, Cnt.
Mokinių išpažintis

Ateinantį šeštadienį tuoj po li
tuanistinės šeštadienio mokyk
los pamokų įvyks parapijos vai
kų išpažintis. GG. .Tėvai malo
niai prašomi apie tai painformuo
ti savo vaikus.

Ruošiami naujos bažnyčios 
planai

Naujos Toronto lietuvių baž
nyčios statymo pasirengimo dar
bai energingai varomi pirmyn. 
Šiomis dienomis buvo padidintas 
sklypas, paperkant .kelią ir tuo 
padidinant sklypo plotį 20 pėdų, 
o ilgį 130 pėdų. Taip pat išrūpin
tas patogus privažiavimas iš ki
tos sklypo pusės. Tokiu būdu ga
lutinai išaiškintas sklypo didu
mas ir idealus tinkamumas baž
nyčios pastatui.

Bažnyčiai Statyti Fondo Val
dyba šiuo laiku išsiuntipėja Ka
nadoje, JAV ir kitur gyvenan
tiems lietuviams architektams 
bažnyčios projektui paruošti są
lygas. Projektui įvertinti suda
ryta speciali komisija iš kun. 
kleb. P. Ažubalio, V. Matulaičio, 
S. Pusvaškio, inž. J. Dragašiaus 
ir dail. T. Valiaus.

Bažnyčia numatoma pradėti 
statyti ankstyvą pavasarį.

Pašventinta koplyčia
Busimosios liet, parapijos kle

bonijos patalpose įsikūrusios se
selės kotrynietės praėjusį šešta
dienį pašventino namų koplyčią. 
Šventinimo apeigas atliko iš ku
rijos kardinolo deleguotas preį. 
J. A. McDonagh. Po pamaldų se
selių kotryniečių patalpose įvy
ko jaukūs užkandžiai, kuriuose 
dalyvavo šventinimo iškilmėse 
dalyvavę svečiai: Liet. Katali
kių Moterų Draugijos skyr. val
dybos atstovės, V. Matulaitis, P. 
Alekna ir pačios seselės.

Susirinkimas
TLRK Šv. Jono Krikštytojo 

Pašalpinės draugijos susirinki
mas įvyksta š.m. gruodžio 2 d. 
parapijos salėje 3 vai. p.p.

Valdyba.
Pamaldos už a.a. preį.

P. Penkauską
Šeštadienį, gruodžio 1 d. 8 vai. 

rytą Toronto lietuvių bažnyčioje 
įvyks iškilmingos pamaldos už il
gametį Kauno kunigų seminari
jos rektorių prel. Praną Penkaus
ką. Pamaldos užsakytos Toronte 
gyvenančių jo brolvaikių.

Mirė a-.a. Ant. Ankudavičius
Praėjusią savaitę Toronto Vil

ties kapinėse palaidotas a.a. An
tanas Ankudavičius. Velionis, tu
rėjo virš 70 m. amžiaus ir yra iš
auginęs pavyzdingą 11 asmenų 
šeimą. Ankudavičių šeima į To
rontą atvyko vos prieš 5 mėne
sius iš Montrealio.

Solistas Br. Marijošius per 
radiją

Pereitą pirmadienį, lapkričio 
26 d., 8 vai. vak., Bronius Mari
jošius dainavo per Toronto CJ 
BC radiją J. Adaskin programoje 
“Opportunity Knocks”.

Tai pirmas mūsų solisto prisi
statymas Toronto radijo klausy
tojams.

Kariuomenės šventės minėjimas 
Toronto LOK rengiamas šį sek
madienį, gruodžio 2 d., Šv. Ele
nos parapijos salėje, Dundas— 
Lansdowne g-vių kampas — 5 
vai. p.p. Paskaitą skaitys pulk. 
Kaunas. Meninėje dalyje daly- 
vas parap. choras ir p. Kastytis.

Lietuviškoji radijo valanda 
nuo šio šeštadienio vėl transliuo
jama įprastu laiku — šeštadienį 
3-4 vai. p.p. u

Viešas susirinkimas
Toronto Lietuvių Namų Fondo 

Valdyba gruodžio 2 d., 2.30 vai. 
pp., 404 Bathurst St. ukrainiečių 
salėje šaukia viešą Toronto lietu
vių susirinkimą. Lietuviai prašo
mi skaitlingai dalyvauti.

TLNF Valdyba.
Inžinieriams ir architektams
Gruodžio 7 d., 8 vai. vak., lie

tuvių parapijos salėje 941 bun
das St. W. įvyksta PLIAS narių 
susirinkimas šia dienotvarke:

1. Techniškos spaudos klausi
mas, 2. PLIAS centro reikalas, 3. 
Toronto Liet. Namų Fondo klau
simas, 4. Sumanymai. Prašome 
dalyvauti.

PLIAS Kanados sk. V-ba.
Rūbų rinkliava

Vokietijoje vargstantiems bro
liams sušelpti rūbų ir pinigų 
rinkliava Toronte tęsiama. Rū
bai ir piniginės aukos priimamos 
liet, parapijos salėje gruodžio 1 
d. 4-6 vai. ir dar bus priimama 
ten pat gruodžio 8 d. 4-7 vai.

Prisiminkime savo sunkias 
dienas Vokietijoje-ir dar sun
kesnes likusių be jokios globos 
Vokietijoje brolių. Aukokime vi
sus tinkamus dėvėti rūbus, be 
kurių galime apsieiti* ‘ Paprašy
kit kanadiečių, pas kuriuos gy
venate, kad jie perkratytų savo 
spintas. Ypatingai reikalingi bal
tiniai. Kurie neturite rūbų pa
aukoti, prisidėkite prie šalpos 
darbo paaukodami pinigų mais
tui ir baltiniams nupirkti bei 
rūbų siuntai apmokėti. _

MLB D-jos Toronto sk. V-ba.
Gavo kanadiškų gydytojų 

diplomus
Montrealo McGill universitete 

spalio 18 d. išlaikė egzaminus gy
dytojo teisėms gauti trys lietu
viai gydytojai, turį Vytauto D. 
universiteto diplomus. Tai Dr. 
Antanas Pacevičius, gyvenąs To
ronte, Antanas Kaveckas, gyve
nąs Londone ir A. NakutavičiUS, 
gyvenąs Kingstone. Praeitą sa
vaitę jiems įteikti diplomai.

Dr. A. Pacevičius pasiryžęs įsi
kurti Toronte.

Džiaugiamės mūsų tautiečių 
laimėjimais ir linkime sėkmingai 
darbuotis lietuviškos visuomenės 
tarpe.
Toronte per milijoną gyventojų

Tik ką paskelbta, kad pagal šių 
metų gyventojų surašymo davi
nius Toronte yra 1.108.532 gy
ventojai, kai prieš 10 metų tebu
vo 909.928. Montrealis dabar gy
ventojų turi 1.370.044, Hamilto
nas 258.572.

Kiti surašymo daviniai dar ne
paskelbti.

Hamiltone paskutiniai priešadventiniai
ar ■< * ■/ . r1

įvyks š.m. gruodžio mėn. 1 dieną, 7 vai. 30 min. vakaro, 
“Dainavos” salėje, 469 Bay Str. North.

Šokius paįvairins loterija, kepuraičių valsas i6 tt. * 
Kviečiame visus Hamiltono ir apylinkių lietuvius:

Hamiltono Liet. Kat. Moterų Dr-ja.

Mielus idėjos draugus:
ELYTĘ LANIAUSKAITĘ ir EDUARDĄ OL1ŠAUSKĄ, 

sukūrusius ateitininkišką šeimą,. nuoširdžiai sveikinam ir 
Aukščiausiojo palaimos linkim

* Hamiltono Ateitininkų Kuopa.

Padėka ; ruošti sutiko E. Ališauskienė ir
Širdingai dėkojame lietuvių Pr. Prankienė.

visuomenei suaukojusiai $182,18; Kalėdines dovanas paskirstyti 
Bažnyčios Statymo Fondui Šv. tremtiniams Vokietijoje susirin- 
Mykolo katedroje laike kar. Min
daugo krikšto minėjimo.

TBSF Valdyba.
Atsargos karininkų pobūvis
“Tulpės” svetainėje lapkričio 

23 d. įvyko Toronte gyvenančių 
atsargos karininkų ir sav. kūrė
jų pobūvis, kariuomenės' šventei 
paminėti.

Pobūvis praėjo labai jaukioje 
nuotaikoje. Buvo daug kalbėtojų, 
kurie priminė apie akstyvesnį 
ats. karininkų veikimą Lietuvos 
vadavimo ir savo profesijos rei
kaluose. Karo invalidams sušelp
ti surinkta $34.50, “Tulpės” res
toranui pridėjus dar $7, viso su
rinkta $41.50.

Išrinkta organizacinė komisi
ja iš pp. Kauno, Grigaičio, Ba- 
nelio ir Stepaičio, kuriai pavesta 
sušaukti visuotiną karių susirin
kimą tolimesnei tremtyje veiklai 
apsvarstyti. Lt.

Iš “Dainos” Grupės veikimo
Spalio 26 d. įvyko grupės mėn. Sekantį susirinkimą lapkričio 

susirinkimas pas narę Vladą Šli- 
žienę. Narių prisirinko apsčiai.

Nuolatinei sekretorei O. Indrę- 
lienei nedalyvaujant, sekreto- namuose, 53 Hewitt Avė. 
riavo S. Šakalienė.

Buvo keletas padėkos laiškų ir 
prašymų. Paskirta dovanėlė $10 
jau seniai sužeistam viet. jau
nuoliui ir rūbų siuntinys J. G. 
Vokietijos sanatorijoje, kurį pa-
Išnuomojamas frontinis kamba
rys I-me aukšte. 38 McKenzie

Cresc. Tel. LO. 8041.
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė. Kreiptis 39 McFarland Ave. 

Tel. KE. 4388.
Išnuomojami kambarys ir virtu
vė III-me aukšte, be baldų. Tele

fonas LA. 5296.

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

Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė III-me aukšte Bloor-Dover- 

court rajone. Tel. LL. 2806.
Prityręs radio mechanikas 

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

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

Toronto, Ont

Ketvirtadienį — šeštadienį, lapkričio 29—gruodžio 1 d.
L LIVES OF BENGAL LANCER — su Gary Cooper
2. MR. HEX — su Bowery Boys

Pirmadienį — trečiadienį, gruodžio 3-5 d.
1. FORSYTHE WOMAN—spalvota—Errol Flynn, Greer Garson
2. BACK TO BATAAN — John Wayne

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

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.

rrwa

Lietuvis pigiai perveža baidus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

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

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

Adolfas RAJCRINAS 
Nurodomi patogiausi taupymo planai šeimos ir vaikų 

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

dokumentų patvirtinti vertimai. Duodamos anglų 
kalbos pamokos ir konversacijos

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

kimas įgaliojo valdybą.
16 Vasario gimnazijai rūbų iš

siuntimo komisijos vardu M. Po
cienė pranešė, kad išsiųsta 9 siun
tiniai po 20 svarų. Šia proga reiš
kiame padėką p-lei Liudai So- 
daitytei, p. Rapolui Kulviečiui, 
G. Kuzmickienei ir E. Kuzmic- 
kiėnei už tikrai vertingų rūbų 
suaukojimą. Anksčiau suneštų

• Montrealio Lietuvių Dramos 
Teatras

lapkričio 25 d. gastroiavo Toron
te. Ant. Rūko “Bubulis ir* Dun
dulis”, iš lietuviško kaimo paim
tas trijų veiksmų nutikimas, ku
ris Vokietijoje “Aitvaro” buvo 

i plačiai išpopuliarintas ir čia su
tiktas su entuziazmu.

Aktorių sąstate dalyvauja pro
fesionalai ir mėgėjai. Toks sąsta
tas režisieriui nėra lengva me
džiaga. Bet nežiūrint tų distanci
jų, pasiekta labai daug ir stebint 
spektalklį, Tieišryškėjo perdide- 
lis skirtumas, kuris tokiu atveju 
dažnai neišvengiamas.

Nekalbant apie profesionalų 
gyvą ir vaizdų pasireišikimą, rei
kia pasakyti, kad ir jaunieji dra
mos mėgėjai, kaip D. Dikinytė 
(Radasta) ir A. Rusinas (Dobi
las), pasiekė tai, ką galima pa
siekti dramos mėgėjų sąlygose. 
Piršlys Tarulis (V. Kerbelis) čia 
išėjo artimesnis lietuviško kaimo 
papročiams, nei tai buvo pasiekta 
Vokietijoje.

Komedijoje kontrastai yra ne 
tik pateisinami, bet ir reikalingi, 
tačiau šaltekšnio kontrastas Ra
dastai gal psichologiškai perdide- 
lis ir tuo atveju piršlio vaidmuo 
nedėkingas. ’ Našlės Agulės ir 
viengungio Girdžiaus tipai visai 
pavykę. •

Imant techniškąją pusę, scena
rūbų dalį reikėjo valyti ir p. A. buv0 permažaj kas dailininkui
Narbutas atliko tą nemokamai. 
Už tai širdingas ačiū..

Paaiškėjo, kad “Dainos” rink
liava aukų lapais vyksta sėkmin
gai. Surinktos sumos ir aukoju
sių nemažiau . $1 vardai bus pa
skelbti spaudoje.

Pasitarus dar ruošto vakaro 
lapkričio 3 d. reikalais, susirin
kimas baigtas. Po to miela šei
mininkė paprašė visas prie lietu
viškais valgiais marguojančio 
stalo. Ačiū p. Šližienei už malo
nias valandėles jos svetinguose 
namuose. '

30 d. 8 vai. vak. kviečia p. S. Ša- 
kalienė ir p-lė V. Abromaitytė 
toje pačioje vietoje‘t.y.' pp. Sližių

Visos dainietės ir prijaučian
čios maloniai kviečiamos atsilan
kyti. M. F. Yo-nė.

Lietuvių* ir kitų europiečių žmo
nių apgyventame rajone 

išnuomojama'
GERAI ĮRENGTA VALGYKLA 
45 vietų su 2-jų "kambarių butu. 
Susitarus galima prie valgyklos 

įrengti ir maisto krautuvę.
Klausti Tel. ME. 0023 nuo 12 vai. 

iki 9 vai. vakaro.

Dainavimo

pagal senąją
ITALIJOS MOKYKLĄ, 

45 metų praktika tautinėje Ry
gos operoje, taip pat Kaune, 
Paryžiuje,’ Berlyne, Londone, 

Belgrade.
JANIS NIEDRA,

70 Sussex, Toronto, Ont. 
MI. 7088.

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

reikalais: namų, auto, gyvybės, 
ligoninės, operacijų, gydytojų vi

zitų, ir tt kreipkitės tik pas 
J. BERŽINSKĄ, 

General Insurance
1212 Dundas St. W. Tel. LA. 9547. 
Čia pat malonėkite apsimokėti 
ir visus draudos mokesčius. Pa
vėluotas ausimokėjimas trukdo 

pašalpos gavimą.

MCNTREALį Que.
mėgdavo užbėgti pas Aukštais 
ir ilgai pasikalbėti atsiminimais 
Ji buvo gera katalikė ir arti’šir

m

Dėkojame
Į Kunigų Vienybės suvažiavi

mą susirinkę kunigai “TŽ” su
aukojo $102.

Aukojo: kun. P. Ažubalis $20; 
prel. J. Balkūnas, kun. Stankū
nas,, kun. Vilkaitis, kun. Riekus, 
kun. Bertašius ir kun. J. Kubi
lius, SJ, po $10; kun. Sabas, kun. 
S. Kulbis, SJ, kun. Dr. J. Gu
tauskas ir Tėvai pranciškonai po 
$5; kun. L. Kemėšis $2. Kun. Dr. 
J. Tadarauskas, nedalyvavęs 
važiavime, vėliau prisidėjo 
$20 auka.

“TŽ” leidėjai nuoširdžiai 
koja.
- Lapkričio 15 d., netikėtai, j ^^ja Aukštaitė ir kiti.

savo sūnaus namuose mirė gra-1 v ~ Vyskupo Leger įkvėpimu 
fienė Tiškevičienė, iš Palangos cia P°licila PradeJ° smarkiai 
Tiškevičių. Senutė pergyveno veikti Pries įstatymus laužančia 
karus ir revoliucijas, labai mylė- svaigalų parduotuves, slapta 
jo Lietuvą, sielojosi savo nuosa- azartinių losimų vietas ir pan 
vybėmis Lietuvoje ir turėjo vii-' Klebonai paraginti neleisti para 
tį grįžti tėvynėn. Ji kalbose pri- P1^ salese Pardavinėti svaigi 
simindavo savo geras pažintis su,nancių 8enm^ Parengimų metu. 
Tumu-Vaižgantu, pralotu Damb
rausku, prezidentu Smetona ir 
kitais lietuvių veikėjais. Montre- 
ale ji gyveno keletą metų šker- ,
sai gatves nuo rašytojos Marijos kaktiės paminėjimo ruošimo ko 
Aukštaitės namų ir abi moterys mjtetui: pirmininkavusiai Dr. A 
stipriai susidraugavo. Grafienė Drevinskienei, • p. J. Juknevičie

nei, p-lei G. Urbonaitei, p. VI 
Juknevičiui, p. P. Brikiui, p. J 
Nevardauskui.

Dėkojame “tėvams” Dr. A 
Drevinskienei, p. L. Balzarui 
mus sutikusiems su duona, drus 
ka ir vyno taurėmis, p-lei G. Ur

sūnus lankė Vytauto D. univer 
sitetą Kaune ir moka gerai lietu 
viškai.

— Lapkričio 4 ‘ d. mirė Om 
Mistikienė, o lapkričio 7 d. Made 
Iena Bigelienė. Abi palaidotos i 
Šv. Kazimiero parap. bažnyčios

— Teisininkas Daukša sušilau 
kė savo paliktų rakandų iš Pary

su žiaus, Galdiko ir kitų menininki 
paveikslų ir pan. Ta proga ji 

<Jė- suruošė nelyginant įkurtuves, 
kurias atsilankė kun. Kubilius

SU-

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame mūsų 31 

metų vedybinio gyvenimo su

Padėkos žodis
Mirus mano vyrui ir šeimos 

tėvui a.a. Juozui Pilkauskui, nuc 
gerųjų kaimynų, prietelių ir visų 
tautiečių teko patirti daug nuo- 

1 širdumo, užuojautos ir paramos.

sudarė tam tikrų sunkumų natū
raliau pavaizduoti kaimo sodybą.

Bendrai reikia pripažinti, kad 
pastatymas labai vykęs. Iniciato
riams ir artistams linkėtina iŠ-i ”-y—j.’----- J—. — • na ir vynu taurėmis, p-iei u. v r*
tvermės, ka<f ši graži lietuviško j Todėl šia proga ir norime tarti bonaitei, įteikusiai mums gėlu 
teatro užuomazga išsivystytų į padėkos žodį visiems prisidėj u-' puokštę.
pastovų vienetą, nes Kanadoje siems prie laidotuvių ir pade j u-širdingas ačiū Aušros Varti 
šitos srities meno labai ir labai siems toie sunkioje ir liūdnoje parapijos klebonui knu. Dr. J

M. K. v valandoje. i Kubiliui už pašventinimą stalo.
Pirmiausia didelis ir nuoširdus Į Ypatinga mūsu padėka to va- 

ačiū lieuvių parapijos klebonui !Wro vedėjui adv. K .Truskai, J 
pasižadėjimo lapus pasirašė: kun. P. Ažubaliui už atlaikytas Nevardauskui už gražų eilėrašt:

Po $100: A. Klimas. J. Grins- i Šv. Mišias- ir pasakyta gražu pa- «
i . v v v-/ v V XCL1 • K7VLX Y Vd XXX VCOLX V ~

kys. Po $50: Antanas Sabijonas, i mokslą. Graži mūsų padėka ku- Įuvjų proga, Aušros Vartų kle 
K. Lazauskas, Birutė Indrelė, A.! nigui Pacevičiųi už palydėjimą bonui Dr.&j’ Kubiliui “NL 
Jucys. Po $25: Veronika Kalend- į kapines ir pasakytą paskutinį s daktoriui p. J. Kardeliui, p L 
ra, A. Kazilevičius, Kleopas Kaz- —“■tx:—.
lauskas, R. Rimas, Jonas Tumo- 
sa, inž. Algirdas Šalkauskas, A. 
Mackevičius, Justinas Juška, Alf. 
Pundzius, Juozas Balsys, Pr. Ra
dzevičiūtė

Visiems ačiū. Valdyba.

Parapijos biblioteka
Jau vėl pradėjo veikti TLP bi

blioteka. Biblioteka yra įdomi sa
vo turiniu. Rasite knygų iš prieš
karinių laikų, iš Nepriklausomos 
Lietuvos laikų ir iš dabarties, 
kiekvienas ras knygą savo sko
niui Tad laukiame visų atsilan
kant. O kad biblioteką praturtin
ti dar daugiau, iš visuomenės 
prašome piniginių aukų naujai 
išleistoms knygoms pirkti. Taip 
pat mielai priimame auką kny
gomis. B-kos vedėjas.

trūksta.
TLNF serams pirkti ; karo vedėjui adv. K. Truskai, J

‘Išeiviai”, parašytą mūsų sukak-

,” re

gražų atsisveikinimo žodį. i Balzarui, p. A. Sakalauskui', Dr 
Ačiū visiems tautiečiams už.j Sungailai, p. J. Parojui,.p. V.

aukas, paskirtas Šv. Mišių inten- Pėtįraičiui) kun/Rickui, p. Lie- 
ei j a uz mirusiojo vėlę ir už pri-' 
siųstus gražius vainikus ir gėles.

Nuoširdi mūsų padėka pri
klauso p. Alšėnui už pasakytą 
gražią kalbą ant velionies kapo.

Taipogi, ačiū visiems lankiu-

sūnaičiui, LAS Montrealio skyr 
pirm. p. J. Lukoševičiui, p. K. 
Toliušiui, p. Lukošiūnui ir vi
siems sveikinusiems raštu.

Mūsų nuoširdi padėka pp. La
pinų orkestrui, kuris be jokio at-

siems velionį laidotuvių koply- i lyginimo uip’gražiai linksmino 
cioje, karsto nesejams, ctelyvavu- būvi, daįl A Lymantui už vi. 
siems pamaldose, palydejusiems , 
velionį į amžinojo poilsio vietą < 
ir nepagailėjusiems savo bran-
gaus laiko atiduodant mūsų Sei-1 menei už bra ; dovana. mūsu 
mos tėvui paskulintaja pagarba. Į .elu užsa|i ro dail Ad;

Nepajėgdami išvardint. v»»;v i'r pavieniams už gautas 
pavardėmis, visiems geradariams B Montrealio.
ir dar kartą labai gražiai dėko
jame. Marija ir Kanstantinas

Julija Pilkauskienė ir šeima. ! Ivaškevičiai. '

Parduodamas mažas šaldytuvas 
gerame stovyje, vartotas tik 4 
mėnesius. Kartu parduodama 

šaldytuvui tinkama spintelė.
Kreiptis 183 Seaton St. ’ j

ir

V. Verikaitis.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų* rūšių. Didelis sunkvežimis.
Informacijų kreiptis Ot. 1403
9 Delaware Ave., Toronto, Ont

24 valandų tarnyba.

DIDŽIAUSIAS NUOSAVYBIŲ PASIRINKIMAS KANADOJE!
Jei nori pirkti namus (senus ar naujus), restoranus, krautuves, 

apartamentus ir kitokios rūšies įmones 
kreipkis į

ERNEST RIDOUT
Real Estate Ltd

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

Prašykite H. TAMMSALU

Mūsų Įstaiga HAMILTONE;
prašykite V. VARANGU

913 MAdN STREET EAST.
• * ?

. . .,      ... - "

TEL. 9*4121

suomenės sveikinimo ir parašų 
knygos viršelio nupiešimą.

Didžiausia padėka gerb. visuo-

Visi į GRANDIOZINĮ BALIU!!
Šių metų gruodžio mėn. 1 d., šeštadienį, 

Londono “Baltic” salėje Clarence St. 355 rengiamas

priešadventinis balius - šokiai
Veiks turtingas bufetas. Gros Londono lietuvių kapela.

Kviečiame artimų ir tolimų apylinkių tautiečius kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Pradžia 7 vai. vak.

DĖMESIO!

Rengėjai.

DĖMESIO!

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

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

AR JŪS PAGEIDAUJATE3 
PIRKTI NAMUS i

PARDUODAMA:

1. $2.100. Sklypas statybai, 60 x 164 pėdų, Westone, lietuvių ra
jone, su medžiaga trims kambariams. Įmokėti $1.500.

2. $11.500. 9-nių kambarių su baldais namas. Nuomos gaunama 
$53.00 savaitei. Savininkams lieka 3 kambariai. Įmokėti $6000.

3. $17.000. Trijų aukštų, 10 kambarių ir didelė krautuvė, tinka 
įvairiems bizniams. įmokėti $10.000.

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

H.M.DAVY&CO
REAL ESTATE BROKERS

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

r-

I


