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i Garbė Dievui Augštybėse ir ramybė geros valios žmonėms 
Mh - SAVAITĖS ĮVYKIAI
KALĖDOS

Ką parašyti apie Kalėdas, kas nebūtų gir
dėta? Apie Kalėdas, kurios yra mažųjų šven
tė, šeimos šventė, pati švenčiausia ir įspū
dingiausia iš visų krikščioniškųjų švenčių!

Kalėdas apdainavo poetai. Jų vyksmą per 
šimtmečius išsakė istorikai. Savais papročiais, 
legendomis, pasakojimais Kalėdas išdabino 
tautos. Jų paslaptis išaukštino ir jų garbę pa- 
sk^^pamokslininkai.

*^jWCjrisdeto Kalėdos, kaip ir jų giesmės, pa- 
:prastutės, o kartu ir iškilmingos; švelnios, o 
kartu ir didingos; kurių meliodija niekad ne
pabosta; taip pat ir Kalėdos lieka niekada 
neišsemiamos, prie jų visada miela sugrįžti, 
prie jų niekada nepavargsi.

Kada kalbama apie Kalėdas, net jau girdė
tos, dabar kartojamos mintys, visada skam
ba su pamaldžiu žavingumu, kaip visada pa
trauklūs poezijos posmai, kaip intymiausios 
giesmės.

Pakanka vien ištarti žodį Kalėdos ir pajun
ti prisikeliant jaunystės laikų švelnius atsimi
nimus. Tie atsiminimai, tartum gaivinantis 
vėjelis, plevena nekaltumu; rodos, girdi leng
vutį praeities tolių aidą, tokio šventai pamal
daus virpėjimo, kuris tą praeitį daro nepa
mirštamai žavią.

Kalėdos mums visada pasilieka brangios, 
nes jos mums stiprina tikėjimą ir ugdo viltį, 
žadina švelnumą ir kelia entuziazmą, džiugi
na širdį ir gaivina dvasią. Kalėdos mums yra 
malda ir poezija, abi kartu apsuptos spindu
liuojančia ir glostančia aureole.

Atsiradimas šitos senos ir kartu visada jau
nos, visada naujos šventės, siekia Katalikų 
Bažnyčios lopšio. Pagal kaikuriuos autorius, 
pirmą kartą ji buvo švęsta šv. Telesforo, 138 
m. O popiežius Julius I, kuris Bažnyčiai vado
vavo nuo 337 iki 352 metų, atsiklausęs Rytų 
ir Vakarų mokslo vyrų, Kalėdas galutinai 
nustatė gruodžio 25 dieną, nors Evangelijose 
nėra duomenų, kurie tą dieną pavirtintų kaip 
didžiojo įvykio dieną.

Pradžioje grynai religinė šventė, viduram
žiais Kalėdos virsta ir pasauline, liaudies 
švente. Kalėdos tampa pradžia džiaugsmų, 
linksmų subuvimų, sužieduotuvių. Šv. Pran
ciškus Asyžietis išpopuliarina Kalėdų prakar- 
tėlcJr Kalėdos naujai atgauna savo pirmykštį

-

Kalėdų naktis nuo senų laikų pas daugelį 
tautų buvo budėjimo, vakarojimo naktimi. 
Miestelėnai būriais rinkdavosi ypač pilyse 
ir kartu laukdavo vidurnakčio mišių, susėdę 
aplink didžiulį židinį, kuriame degindavo iš
tisus medžių kamienus. Iš čia kilo taip vadina
mas Kalėdų laužas, kuris vėliau pasikeitė į 
Kalėdų medį, Kalėdų eglutę.

Kūčių vakaras! Užgimimo vakaras! Šven
tosios paslapties vakaras! Didžiosios meilės 
šventė! Visi skuba į šeimos židinį, į tėvų na
mus: mažieji iš mokyklų, suaugusieji iš tarny
bų, iš darbo. Vakarinė žvaigždė sužiba dan
gaus horizonte ir prasideda šventoji naktis, 
kuri mena Daugaus nusileidimą prie žemės, 
Dieviškojo Kūdikio užgimimą.

Visa šeima susėda aplink Kūčių stalą, nu
klotą šienu, kaip Betliejaus prakartėlė, ap
dengtą mėlynžiedžio lino staltiese. Stalas ap
krautas daugybe valgių, tradicinių Kūčių 
patiekalų. Baltosios plotkelės, tyrosios ostijos, 
pajudėjusios nuo šeimos tėvo pusės eina, ke
liauja aplink stąlą, iš rankų į rankas, neš
damos dovanojimą, meilę, džiaugsmo bei lai
mės linkėjimus.

Kambario kampe Kalėdų eglutė. Pilna ži
bančių žvakučių, nusagstyta žaisleliais vaiku
čiams ir šeimos dovanomis. Kambaryje al
suoja .šviesi šiluma, o širdyje toks švelnus 
džiaugsmas plasdena. Tas džiaugsmas pažįsta
mas jau nuo jaunystės metų, jis ateina per 
šimtmečius, kada Dangus pabučiavo žemę, 
kada Malonės Pilnoji pagimdė Meilės Kūdikį.

Bernelių mišios! Altoriai mirga vaško žva
kėmis, o bažnyčios skliautais aidi jauki me
liodija: — Tyliąją naktį balsas sugaudė .. 
Adnste, fidcles...” Sultingi vargonų akordai 

lydi šias prastutes, bet nuostabaus 
io Kalėdų giesmes, kurias per šimtine-

•**^^5^“****^^
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čiu^Aūkūrė nežinomi krikščioniškojo meno 
genijai.

.. . Bet kodėl tu, ašarėle, kaip perlas, per 
skruostus riedi? Juk Dieviškasis Kūdikis at
ėjo todėl, kad pasaulyje būtų daugiau meilės, 
šviesos, ramybės! Gal todėl, kad Kalėdos yra 
trumpos! Betliejaus angelų giesmę greitai 
pakeičia Golgotos minios riksmas. Bet ne čia 
baigiasi Kalėdų Giesmės aidas. Jis siekia 
Prisikėlimo Ryto, jis nenutrūksta ...

Garbė Dievui Aukštybėse ...
Kun. J. Rąžulis.

Per 9 mėn. atvyko 827 lietuviai
Imigracijos miniŠterija paskelbė, kad per 

pirmus 9 šių metų mėnesius, t.y. iki rugsėjo 
30 d. į Kanadą atvyko 129.885 imigrantai. Yra 
paskelbta ir jų lentelė tautybėmis (skaitlinė 
skliausteliuose rodo pernykšti to pat laiko
tarpio imigrantų skaičių):

Vad. šiaur. europiečių
Vad. britų kilmės . .. 
Italų ............... ......
Lenku
Iš JAValstybių

, Žydų .................
Ukrainiečių

Vengrų
Jugoslavų
Čekoslovakų
Kinų
Graikų
Latviuv

45.834
21.935
16.338
8.148
6.015
4.756
4.273
3.927
2.833
2.613
2.264
2.020
2.008
1.944
1.283

(13.034)
(9.804)
(6.028)
(5.303)
(5.884)
(1.823)
(3.034)
(1.242)
(1.108) 

(693) 
(942)

(1.178)
(516)

(1.403)

1.260
827
630
250
205
131

(389)
(717)
(285) 

(49) 
(46)
(59)

Maltiečiu
Lietuvių 
Rumunų 
Bulgarų 
Ispanų ........
Siriečių

Kitų nesiekia nei po šimtą. Įsidėmėtina, kad 
gudai atskirai visai nepažymėti.

Organizuoja Lietuvos jaunimą
Sovietų pusiaukariškos Jaunimo S-gos va

dui gen. Kuznecovui pavesta visas kariškos 
reikšmės organizacijas Lietuvoje sujungti į 
vieną junginį karinės vadovybės žinioje. Ap
jungiamos yra sporto sąjungos, klubai, kom- 
somolo, leninizmo-marksizmo studijų ir kitos 
jaunimo grupės. Į naują organizaciją bus’ 
įterptos ir sausumos, jūrų ir oro laivyno kari
nio paruošimo organizacijos, vad. Dosarm, 
Dosflot ir Dosav, kurios visos trys bus vadi
namos DOSAVF. Naujosios organizacijos va
du bus vicepremjeras Sokolovas, o ji bus ru
sų karinio štabo Lietuvoje žinioje.

Partizanai ir rezistentai veikia
Ypač po to. kai per spalio revoliucijos mi

nėjimo paradą Vilniuje Gedimino kalne spro
go bomba ir pasirodė lietuviška trispalvė, 
bolševikų saugumas ėmėsi stropiai lieškoti, 
iš kur platinami antibolševikiniai atsišauki
mai, kur jie spausdinami. Panevėžio MVD 
vieną dieną išgriosdė Smilgių valsčių, bet 
nieko nesurado, o grįžtąs dalinys buvo ap
šaudytas. Sužeistųjų tarpe yra Panevėžio 
prokuroras Pavlicov.

ilniaus prokuroro įstaigoje sprogo bom
ba. sužeidusi, o gal ir užmušusi, keletą pa
reigūnų bei kalinių. Kariuomenės bazėse vėl 
pasirodė atsišaukimu. Jų spausdinimo vie
tos bei platintojų MVD nepajėgia susekti. 
Bijomasi, kad bus imtasi represijų, nub ku
rių nukentės ir nekalti.

Naujos sovietų pajėgos prisiųstos į Lietuvą. 
Alytus paskelbtas uždara karine sritimi. Pa
ltai Kauną naujai įrengtame aerodrome pa
ruošti laikomi 150 dvimotorinių bombonešių.

Kalėdų švenčių laikotarpis tarptautinėje 
politikoje nežada nieko aiškesnio.

Korėjoje sutartas mėnuo nuo paliaubų lini
jos nustatymo jau baigiasi — gruodžio 27 d., 
— tačiau nuo to meto dar beveik nei kiek ne
pažengta pirmyn. Tebėra neišspręstas nei pa
liaubų meto abiejų pusių veiklos priežiūros, 
nei labai opus belaisvių pasikeitimo klausi
mas. Šiuo pastaruoju klausimu buvo pradėta 
kalbėtis, tačiau komunistai savo turimų be
laisvių bei jų stovyklų sąrašų neduoda. Tik 
pereitos savaitės pradžioje jie davė du sąra
šus, kurių viename buvo 50, o antrame 60 be
laisvių, kai JT karinė vadovybė skaito, kad 
belaisvių turėtų būti apie 12-13.000. Iš neofi
cialių šaltinių sužinoma, kad komunistai be
laisvių teturį apie 4000. atseit visi kiti — apie 
8000 — esą mirę nepakeldami bado, nežmo
niškų sąlygų ar stačiai nužudyti.

Komunistai siūlo pirma baigti visus kitus 
klausimus dėl paliaubų, pasirašyti sutarti, o 
dėl belaisvių tuo tarpu tik sutarti, kad juos 
abi pusės tuojaus paleis. JT karinė vadovybė 
dėl to nesutinka, nepasitiki, nes žino, kad net 
pereito karo belaisvių vokiečių ir japonų ko
munistai iki šiol visų dar nepaleido, tad įtei
kė griežtą reikalavimą belaisvių sąrašais pa
sikeisti kuo greičiau. Komunistų atsakymas 
tuo tarpu dar negautas.

Oro kovos Korėjoje tebevyksta gana gy
vos. Kartais kaikuriose vietose įvyksta ir že
mės kovų, nors linijų pakeitimas neturėtų 
prasmės.

Apskritai, oficialiai reiškiama optipnistinių 
nuomonių bei vilčių, kad jau artėjama prie 
kompromisinių sprendimų, tačiau laiko yra 
likę taip mažai, kad vargu ar betiki kas. kad 
iki gruodžio 27 d. viskas būtų išspręsta.

Irano naftos klausimas nepajudėjo nei iš 
vietos. Irano vyriausybė gruodžio 12 d. pa
skelbė atšaukianti naftos nacionalizacijos įs
tatyme numatytas pirmenybes seniesiems jos 
pirkėjams, jei jie nepradės pirkti per 10 d. 
Grasinama tokiu atveju parduoti Sovietų Ru
sijai bei jos bloko valstybėms. Praktiškų vai
sių šis ultamatumas betgi vargu ar turės, nes 
anos valstybės neturi tanklaivių, o Britai be 
abejo lauks.

Irane padėtis labai įtempta ir nerami. De
monstracijas ruošia komunistai ir nacionalis
tai. o opozicija šaukia, kad Mossadegh įvedęs 
diktatūrą bei terorą. Šis gi gruodžio 13 d. pa
skelbė rinkimus į parlamentą gruodžio 18 d. 
Pagal tautos nuotaikas jis su savo nacionalis
tais turėtų laimėti, nors nepamirštama, kad 
Iranas yra Azijoje .. .

Egiptas nuolaidų taip pat nerodo ir santy
kius su D. Britanija dar labiau pagriežtino, 
kai atšaukė iš Londono savo ambasadorių, pa
likdamas tik charge d’affaires. Tai protestas 
prieš laužymą Egipto suverenumo, kai Britų 
kariuomenė savo naujo kelio reikalui nukėlė 
visa miestelį — 100 namų. Kartu Egiptas sa
vo Ryšių Įstaigą, per kurią vykdomi užpirki
mai užsieniuose, iš Londono iškėlė i Šveica
riją.

Į Britų vyriausybės baltąjį raštą, Egiptą 
kaltinantį sukėlus krizę, jo užsienių r. minis- 
teris atsakė labai paprastai: kalti britai, ku
rie sėdi ten. kur jų nenori. Jie turį dangintis 
namo, bet ne tęsti senąjį imperializmą — žmo
nijos kančią ir gėdą.

Neramumai ir sabotažo veiksmai tebevyks
ta. Juos organizuoja muzulmonų lyga.

JTO posėdžiuose jautriausias tebėra gink
lavimosi apribojimo ir atominių bombų su
naikinimo klausimas. Nepadaryta jokios pa
žangos šiame reikale nei 4 didžiųjų pasitari
muose, nei po jų. Vakariečiai, tiesa, savo pro
jekte padarė kaikurių neesminių pakeitimų, 
pakeitė siūlomos komisijos vardą, tačiau es
miniai skirtumai neišlyginti — Višinskis šau
kia ,kad pirma reikia nutarti sunaikinti ato
mines bombas ir sumažinti 7 3 visus ginklus, o 
tik po to rūpintis kontrole, gi vakariečiai tvir
tai laikosi savo nusistatymo pirma įgyvendin
ti kontrolę ir tik po to sunaikinti atomines 
bombas, o nusiginklavimą vykdvti laips
niškai.

Gruodžio 14 d. komunistinis blokas užsimo
jo padaryti nemalonumo JAV ir įteikė skun
da. kad jos remiančios rezistencinius sąjū
džius už geležinės uždangos. Čia turima gal
voje paskyrimas tam reikalui $100.000.000, 
Šito skundo betgi neišsigąsta ir JAV delega
tas Gross pareiškė neturįs nieko prieš, kad jis 
būtų svarstomas. Taip tas klausimas į darbo
tvarke įrašytas niekam nesipriešinant Gross 
pareiškė, kad visoje šioje veikloje jokios ag
resijos nėra. Tcnką laukti, kad skundą svars
tant JAV delegatai pareikš įdomų nusistaty
mą dėl Sovietų Rusijos veiklos už geležinės 
uždangos, o taip pat apie penktųjų kolonu su
darymą.

Gudijos ar Graikijos dalyvavimas Saug. 
Taryboje tebėra neišspręstas, nors buvo jau 
net 15 balsavimų.

(Nukelta į 7 psi.)
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SOVIETO POLITIKA

Motina Kūčių Vakarą
* Su ilgesiu laukdavau Kūčių, 
nes taip mėgdavau kisielių, o 
ypatingai šližikus. Prie kvepian
čio šienu, sniego baltumo staltie
se apdengto stalo susėsdavo tė
vai, sesuo ir mesk trys broliai. Va
karas praslinkdavo rimty ir ne- 
paijusdavau, kai motina jau kel
davo Bernelių mišioms.

1941 m. Kūčios pasikeitė. Prie 
stalo stovėjo dvi tuščios 'kėdės 
— ištekėjusios sesers, kuri bai
siųjų birželio dienų sūkury buvo 
žiauriai su šeima išvežta į Altajų 
ir brolio, kuris žuvo partizanau
damas. Nuotaika liūdna. Motina, 
žvilgterėjusi į tuščias kėdes, 
raudodama sušuko: “Kur mano 
vaikai?” Neskanūs buvo šliži- 
kai, sugriauta Tyliosios Nakties 
idilija...

1944 m. Kūčios tragiškos. Ti
kiu, kad motina nebedengė nei 
stalo, nes visos kėdės liko tuš
čios ... Tėvas žuvo fronto sūku
ry, b,rolį priglaudė giria, o ma
ne likimas išstūmė stebėti galin
gosios Vokietijos tragediją.

Motina liko viena su senatvės 
našta ir giliu sielvartu. Tikiu, iš
seko ašaros, tik gilūs atodūsiai 
pasakoja apie sunkius pergyve
nimus. Nebežinai, mano Motina, 
savo vaikų kapų, nes jais liko vi
sa Lietuvos žemė, giliu sielvartu 
ir kančia persunkta. Jauti, kad aš 
dar gyvas ir ne vieną pavasarį 
klausi grįžtančių paukščių apie 
mane. Grįšiu, motina, grįšiu su 
Tėvynės pavasariu. Grįšiu su 
plieno kolonomis ir plieniniais 
paukščiais, kurie lėks ne lizdų 
sukti, o plėšikų lizdus naikinti, 
nešdami pergalę žmoniškumui. 
Tikiu, kad valgysiu iš tavo ran
kų plotkelę prie Kūčių stalo pri
sikėlusioj Lietuvoj, nes po kietos 
žiemos visada ateina gyvybę ir 
džiaugsmą nešąs pavasaris. Ant 
Lietuvos griūvėsiu kils nauja, 
graži ir kultūringa Tėvynė, nes 
kančia apvalo, nuplauna, o pasi
aukojimas — iškelia. Po sunkių 
dienų prašvis graži ir gaivinanti 
saulė.

' Nesusivokimas
Vakariečiai bando surasti nau

jus pavadinimus savos politikos 
nesekmei dangstyti. Po II pasau
linio karo plačiai kalbėta apie 
sovietų politikos mistiškumą. Ir 
vėl daboti sovietų politikos iš
raiškos būdai, metodai, slekiaht 
juos sutapdinti su pačios politi
kos gairėmis.

Šiuodu keliu vakariečius klai
dino — Sovietai nesidangsto už
sienio politikoje jokiomis misti
kos skraistėmis. Visa tai yra pa
čių vakariečių išgalvota. Tat te
rodo jų visišką nesusigaudymą 
sovietinės politikos verpetuose. 
Jau šio amžiaus pradžioje bolše
vizmo ideologai aptarė ateities 
užsienio politikos raidą. Anuo
met ji nebuvo dar jiems aiški, nes 
tesiekia telkti jėgas caristinei 
Rusijai palaidoti. Po bolševiki
nės revoliucijos aiškiai stabtelta 
ties pasaulinės revoliucijos įgy
vendinimu. Nuo to meto Krem
lius atsidėjęs studijavo ir manev
ravo bandydamas įvairius meto
dus. Rūpestingai studijavo pa
saulinių galybių organizaciją 
praeityje ir dabartyje. Jie tyrė 
demokratijas, vėliau atsiradusias 
diktatūras ir sukūrė savus meto
dus: piramydės organizacijos 
pradas, valdžia virš valdžių, Po
litinio Biuro paslaptingumas, 
tarptautiniai sambūriai, materia-

it. Medelis. : listinės pasaulėžiūros, dogmų su

VALENTIN GONZALES 
Generolas EL Campesino vertė Pranys Alšėnas.

AŠ LANKIAU STALINO GENEROLU MOKYKLA
Truputis apie autorių

Valentin Gonzales gimė ir augo Ispanijos kasyklų ra7 
jone, Estremada provincijoje. Opozicinę karjerą prieš yyriau- 

• sybę jis pradėjo tebūdamas 14 m., kada padegė barakus ir nu
žudė sargybos viršininką, kuri buvo pasiųsta į vieną provinci
ją streiklaužių proteguoti. Nežiūrint kieto tardymo ir kankini
mų, jis neprisipažino įvykdęs šį nusikaltimą. Po to jis pakeitė 
tikrąją pavardę į EI Campesino — Kaimietis. Naująja pavarde 

su marokiečiais kare, kur pasižymėjojis 
didele
jis dalyvavo Ispanijos su marokiečiais kare, kur 
didele drąsa ir narsumu. Tuomet juo susidomėjo k 
pasiryžo jo energiją pakreipti partijos kanalų Jink 
Įsiliėgsnj -% . • t - ™

ČĮatyya^u^Mganixavo -grupękovotojų įrišėjo Į jįgš
tojus Ispanijos civiliniam karui, EI Campesino savo ini- 

kovą prieš

Pasibaigus civiliniam karui, EI Campesino paspruko į Algeriją, 
o iš ten, Prancūzijos komunistų partijos vado Maurice Thorezo 
padedamas, atsidūrė Paryžiuje. 1939 m. jis buvo įsileistas į 
Sovietų Sąjungą, kur išgyveno apie 10 metų. Pirmuosius dve
jus metus Rusijoje gen. EI Campesino praleido staliniškojo eli
to tarpe, nors buvo laikomas kaip nedisciplinuotas ir nepatiki
mas asmuo. Paskutiniuosius aštuonerius metus, deja, jam teko 
praleisti labai liūdnai. Jis buvo suimtas, trankomas po kalėji
mus bei sunkius darbus ir nuolat kankinamas, pakol, didelės 
laimės lydimas, pabėgo į vakarus. Vakaruose jis atsidūrė ko
misaro Piotr Antonovič vardu. Toji pavardė jam buvo duota 
Stalino generolų mokykloje. >
Nežiūrint didelės nesėkmės Sovietų Sąjungoje, gen. El Campe
sino turėjo gražių progų matyti sovietų žmonių gyvenimą ir sa
vomis akimis įžvelgti to krašto slaptosios policijos metodus, 
sąlygas kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose, o taipogi — 
jam teko laimė kurį laiką pabūti artimuose santykiuose su 
aukšto rango komunistų vadais ir aukščiausio laipsnio kariš
kiais. Jų tarpe buvo daug raudonosios armijos generolų, biu
rokratų, raudonųjų atbėgėlių iš kitų kraštų, senų komunistų, 
dėja, pakliuvusių į didelę Stalino nemalonę ir tik sapnuose 
planavusių, kaip iš to baisiojo pragaro pabėgti...
Čia paduodamas pirmojo gen. EI Campesino straipsnio verti
mas, kurių jis parašė visą eilę ir išleido knygą, pavadintą: 
“Listen, Comrades” — Klausykite, draugai!

Kalba gen. EI Campesino
Kai 1939 m. pavasarį atvykau į 

Sovietų Sąjungą, radau suruoštą 
tokį sutikimą ir pasveikinimą, 
kokio nė sapne nesapnavau. 
Laikraščiuose ir per radiją bu
vau garbinamas, tarytum milži
niškas herojus. Mano fotografi
jos buvo dedamos visur. Iš viso 
to galima buvo susidaryti vaiz
dą, lyg aš būčiau laimėjęs Ispa
nijos civilinį karą, nors iš tikrų
jų — aš buvau pralaimėjusiųjų 
pusėje.

Tuo metu buvau kaip garbės 
svečias prabangiausiuose banke
tuose ir apgyvendintas didžiau
siu liuksusu dvelkiančiame bute.

. Net aš pats negalėjau suvokti, 
kodėl Sovietų Sąjungoj man bu
vo skirta tokia garbė, tuo tarpu 
kai kiti Ispanijos pabėgėliai, bu
vę dievihami komunistai, anaip
tol, tenai nerado tokių sąlygų ir 
nematė tokio pagarbaus pri
ėmimo.

Pradžioje, žinoma, džiaugiausi 
tuo, bet turėjau ir didelį galvo
sūkį, kodėl ...

Pradinis mano planas buvo: S leisti trumpą laiką Sovietų 
ungoje ir vėl grįžti tėvynėn 

Organizuoti partizanų kovai prieš 
gen. Franco režimą. Bet, deja, 
kaip vėliau pamačiau, tas ne nuo 
manęs priklausė... ,

Mano karinis talentas buvo už-

skaitytas į aukštos pagarbos vie
tą ir nutarta manė ištreniruoti 
kaip raudonosios armijos gene
rolą.

Pasirodė, jog Sovietų Sąjungos 
komunistinėje disciplinoje nega
li pasirinkti ko pats žmogus no
rėtum. Turi aklai klausyti jų 
įsakymų. Aš buvau nukreiptas į 
aukštojo rango karininkų mo
kyklą.

Frunzės Karo Akademijoje. Iš 
ispanų pabėgėlių mes buvome at
rinkti 28 asmenys, kurie, perėję 
per įvairius koštuvus, buvome 
rasti tinkami karinės akademi
jos mokslui. Su mumis kartu 
buvo ir keturios rusės moterys, 
kurios dalyvavo pilietiniame ka
re Ispanijoje ir buvo skirtos šni
pinėjimo darbui — sekti mus. 
Tais metais ir buvo, bene, pir
moji laida aukščiausioj Sovietų 
karinėj kolegijoj, sudaryta dau
giausia iš užsieniečių. Joje buvo 
32 kiniečiai karininkai, nors iš 
tikrųjų jie nebuvo užregistruoti 
kaip kiniečiai. Buvo prileidžia
ma, jog tai mongolai, Sovietų Są
jungos piliečiai, tačiau tai buvo 
tikri kinai, kurie vėliau vadova
vo raudonųjų armijai, kovai 
prieš Čiang-Kai-šeką.

Pirmoji savaitė Frunzės aka
demijoje buvo praleista studi
juojant karišką slaptąjį kodą ir 
disciplinarinius nuostatų bei

bausmės taisyki, skiriamas kari
nių paslapčių išdavikams. Savai
tės gale Įvyko laidos atidarymo 
ceremonijos, kuriose dalyvavo 
augšti vyriausybės pareigūnai 
su akademijos vadu priešakyje. 
Tuomet gavome uniformas ir ofi-1 
dalius dokumentus. Vienas iš ge
nerolų, spausdamas man ranką,
pareiškė: '

“Nuo šios dienos jūs vadinsitės 
komisar Piotr Antonovič”... |

?ĮBeUn mano, pavardė yra®

dievinimas, tam tikromis apeigo
mis veikimas j minios psichologi
ją, iš ankstesnių laikų skolintas 
laisvos veiklos ir minties suvar
žymas, ypatingas dėmesys į mu
ziką ir mebą, auklėjimo įterpi
mas į tam tikrus rėmus, discipli
na ir pasišventimas, tiesos mo
nopolizavimas, prisitaikymas 
prie istorinės raidos — tiksliau 
tarus, jos pradėjimas drauge su 
bolševizmu — visos politinės 
veiklos dirigavimas, laikinos ko
alicijos, kova prieš buržuazinę 
kultūrą, komunistų įsiskverbi
mas tarptautinėje veikloje ir su
kūrimas organizacijos tarptauti
nei veiklai vykdyti. Užsienio po
litikos dirigavimas sutelktas Po
litiniame Biure į kurį rikiuoja
si ne vien tauta, bet ir palaimin
toji komunistų partija. Jis vyk
do tarptautinės revoliucijos pro
gramą, puldamas ir pasitraukda
mas. Politinio Biuro viešpaties 
J. Džiugašvili-Stalin ir jo sėbrų 
metodų pakitimai vakariečių bu
vo laikyti politinės programos 
naujomis gairėmis.

Kremliaus prielaida
Vakariečiams prikištinas ne 

vien trumparegiškumas dabar
ties įvykių raidoje, bet ir netu
rėjimas perspjektyvos. Jei I pa
sauliniam karui buvo ruoštasi 
dideliu atsidėjimu, kad vokišką 
veržlą sunaikinti ir iš tarptauti
nių rinkų naują varžovą pašalin
ti, II pasaulinis karas užklupo la
bai menkai pasiruošusius vaka
riečius. Gėdos stulpas Miunche
ne buvo visuotinio nesusigaudy
mo vaisius. Tuo metu liko lyg ne
suprasta, kad nacionalistai, 1923 
m .paskelbė programą sukurti 
vokiškąją imperiją, kurios sienos 
netaikstytos vien ūkišką galybę 
įgyvendinti. Vokietiją ir Japoni
ją sunaikinę, vakariečiai šaukia: 
mes turime kuo veikiausiai tas 
galybes atkurti, nes be jų nega
lime apvaldyti sovietų, kurie sa
vo politines gaires pradėjo iš
ryškinti prieš 34 metus. Deja, 
vakariečiai tas gaires vargu pii-
nai suprato

naują, kurios 
far -vra ^ątsi-

nėnorėčiau jos keisti”. 
“Komisar Piotr Antonovič

lėjo garsiau. — Dabar jūs esate 
raudonosios armijos narys. O 
tuo pačiu — priklausote ir ko
munistų karinei disciplinai. Jei
gu jūsų galvoje dar tebešvilpau- 
ja partizaniškos mintys, galite 
susilaukti liūdnų vaisių. Jūs ga
lite būti įkalintas, tardomas ir 
nubaustas pagal tą patį militarinį 
kodą, kurį šią savaitę studija
vot”, — griežtai užbaigė gene
rolas.

Man net šiurpas per padus nu
ėjo. Nebeliko nieko kito, kaip pa
silikti Sovietų raudonosios armi
jos komisaru Piotr Antonovič ...

Po sovietinio ’’krikšto”. Tai 
buvo pirmas žingsnis, kurį žen
giant griežtai buvo padiktuota 
visam laikui užmiršti ispaniškojo 
individualisto mintis ir be jokių 
priekaištų prisiderinti prie sovie
tinio mentaliteto.

Taip įvyko pirmasis krikštas, 
kurio metu buvo įsakyta garbinti 
vien tik sovietiškuosius dievus. 
Ilgai nešiota mano pavardė — EI 
Campesino — formaliai išbrauk
ta iš mano minčių ir uždrausta 
jąja naudotis. Kartu su atimtąja 
pavarde, augo mano galvoje nu
sivylimas ir nepasitenkinimas. 
Nuo to laiko pastebėjau, kad ne
begaliu ilgiau galvoti apie savo 
tėvynę Ispaniją ir nei sapnuoti 
nebegaliu apie jos išlaisvinimą. 
Aiškiai pamačiau, kad likau pa
imtas po sovietine letena, užant
spauduotas sovietine pavarde ir 
turėsiu atlikti tokius veiksmus, 
kokius naujieji dievai man paves.

Man visiškai jau buvo aišku, 
kad prievarta turėsiu asimiliuo
tis ir pasidaryti tik sovietiniu 
karininku, nors tuo tarpu aš dar 
tebeturėjau Ispanijos civiliniam 
kare gautą generolo laipsnį ir te- 
bedėvėjau gautus pasižymėjimo 
ženklus. Formaliai niekas tų da
lykų iš manęs dar nebuvo 
atėmęs.

Tolimesnės dienos akademijo
je. Algos man mokėdavo į mė
nesį po 1.800 rublių. Tuo tarpu 
mūsų profesoriai — generolai ir 
pulkininkai—gaudavo tarp 1.Ž00- 
1.900 rublių mėnesiui. Akademi
jos vadas buvo apmokamas 3.000 
rublių mėnesine alga. Ir koks tai 
kontrastas! Sovietų Sąjungos 
darbininkai teuždirbdavo per

vavdsi Lenino teze: kapitalistinis 
pasaulis griūna. Tuometinis

tovo susitarimas su von Ribben
trop, kuris tiesiog palietė Lietu
vą. Ką anuomet galvojo J. Sta
lin? Jei Sovietai susitars su va
kariečiais t.y. anglosaksais ir 
prancūzais — vokiečiai kuriam 
metui gali atidėti jų puolimą ir 
net vėliau susitarti kartu Mask
vą pulti. Susitarus su A. Hitleriu, 
šis pradės žygį prieš vakarie
čius, tuo būdu Sovietai liks ne
paliesti.

Šiame svarstyme Kremlius pa7 
darė klaidą vokiečių jėgos ne
įvertindamas, kaip vėliau vaka
riečiai ją pervertindami. Tos 
prielaidos sukūrė Kremliaus tra
gediją, kurt buvo dangstyta įvai
riais šydais, dėka vakariečių 
susiorientavimo išugdyta į 
vietinį laimėjimą.

Naujoji taktika '
Nūdien Kremlius siekia trijų 

tikslų: sukomunistinti pagrobtą 
pasaulį, kalbant apie taiką, suda
ryti karinius žaizdrus, kurie nuo
lat silpnintų vakariečius ir ati
dėti karą iki kiekybiniai ir koky
biniai prašoks vakariečius savo 
smogiamąja jėga. Šia paruoštimi 
atsiekiamas dvigubas tikslas — 
sustiprinamos turimos pozicijos 
ir pasiruošiama smūgiui, kuris 
įgyvendintų pasaulinę revoliu
ciją.

Vakariečių naivus sapalioji
mas, kad sovietai karo nenori yra 
sąlyginai teisingas. Jie nenori, 
iki bus jam pasiruošę. Tačiau 
Kremlius žino, kad vakariečiai 
yra jau nubudę ir visu atsidėji
mu ginklus gamina ne sandėliuo
ti, bet juos nukreipti į Sovietų 
taikinius. Maskva puikiai nuvo
kia, kad vakariečiai tarpusavyje 
nesutaria, o pagrindiniu taikiniu 
turi būti ne vakarinė Europa, 
kuri gali būti jų nusiaubta, bet' 
J A Valstybės. •

Ką Sovietai daro? Jau 1943 m., 
jų palaimintas, gen. von Seidlitz 
paskelbia atsišaukimą į vokiečių 
tautą, pažadėdamas atkurti lais
vąją Vokietiją 1938 m. sienose. 
Kai vakariečiai, ypač naivus F.

Maskvos silpnumas leido tenkin
tis kiršinimu kapitalistiniame 
pasaulyje. Carinių tradicijų auk
lėtinis Čičerin ir Londone ilgai • 
gyvenęs Litvinov dideliu lanks
tumu stengėsi išnaudoti vakarie
čių nesantarvę. Visa tai dėjosi 
iki Maskvos valdovai tvirtai ne- 
įsėdo į valdžios balną ir žiaurio
mis priemonėmis neįgyvendino 
bolševikinių pradų, skirtų sutvir
tinti sovietiniam branduoliui,

Rodosi, Kremlius užtektinai 
tvirtu dėjosi 1939 m., kad darius 
naują mostą. Juo ir buvo Molo-

mėnesį nuo 250 iki 300 rublių;..
Jeigu aš būčiau tęsęs savo ka

rinę karjerą toliau, mano atlygi
nimas būtų pakilęs iki 5.000 rub
lių mėnesiui. Tokia padėtis ro
dė, jog tepuvo tik didelis pasity
čiojimas iš Lenino šauksmo, ir 
jo diktavimo, kad: “Kiekvienas 
politinis ar karinis vadas negali 
daugiau gauti algos, kaip suma
nus darbininkas”. Be to, milžiniš
kas skirtumas tarp mūsų ir dar
bininkų algų susidarė dar ir to
dėl, kad mums buvo sumažintos 
maisto, nuomų, keliavimo ir me
diciniškos priežiūros kainos, tuo 
tarpu darbininkai apie tai tik 
svajoti galėjo.

Šalia tokios materialinės pir
menybės, mes buvome ypatin
gai gerai aprūpinti, kad būtų 
tinkamoj aukštumoj išlaikytas 
mūsų “karinis prestyžas”.

Nežiūrint to, kad mes buvome 
šaukiami: “Draugai, tarptauti
niai generolai!”, kad tuo mus pri
skyrus priė aukščiausios milita- 
rinės pasaulio komunistų vadų 
kategorijos, kuriems buvo skir
tas itin svarbus uždavinys, rau
donojoje armijoje, kuomet ateis 
diena “pasaulio revoliucijai vyk
dyti”, tačiau ir vietiniai genero
lai buvo taip pat apmokami.

Mes gyvenome specialiame pa
state, kuris buvo dedikuotas “S. 
Sąjungos revoliucijos herojams”. 
Pastatas atrodė itin prabangiai 
ir didingai. Kambariai jame bu
vo dideli — 60-75 pėdų ilgio. Vir
tuvės, vonios ir kiti patogumai 
buvo prieipamiausioj pozicijoj. 
Perpildytoj; Maskvoj tai reiškė 
augštą gyvenimo standartą.

(Bįis daugiau) -

ne

D. Roosevelt ir macMavelines 
politikos įgyvendintojas Winston i 
Churchill, kalbėjo apie vokiečių 
besąlyginę kapituliaciją, Sovie
tai bandė ištiesti ranką naujam 
santarvininkui. Tačiau tai tebu
vo manevrinis žaismas vakarie
čių nuolaidoms išprašyti. Netru
kus Maskva “padaro susitari- 
iną” su lenkais parceliuoti vokiš
koms žemėms. Tuo metu nukrei
piamas dėmesys į Tolimuosius 
Rytus, kad sambrūzdžiais kolo
nijose išugdžius nepasitenkinimą 
vakarinėje Europoje. Kai JAV 
ištiesė ranką vakarinei Europai 
pagelbėti, Maskvos diriguoti ko

, munistai bandė stoti skersai ke
lio. Jie siekia Europoje sukurti 
pilnutinį nepasitenkinimą ir su
irutę. Tas komunistų tikslas va
kar buvo ir šiandieną tebesiekia
mas. Komunistai naudojasi gy
ventojų nuovargiu ir naiviomis 
vakariečių simpatijomis. Mask
va potvyniais ir atoslūgiais atlie
ka žaidimą, laikiną nesėkmę au
kojant rytojaus laimėjimui.

Vakariečiai, o ypač Europoje, 
turėjo daug naivių vilčių būti 
geruose santykiuose su Sovie
tais. Dar prisiminkime šiemetinę 
Palais de Roses keturių užsienio 
reikalų ministerių bergždžią, 
veik keturius mėnesius trukusią, 
konferenciją Paryžiuje. Ameri
kiečių nepavykusi ofensyva, Mac 
Arthur išgujimas, kad pernelyg 
karo veiksmų neišplėstų, dėl vo
kiečių apginklavimo nesutari
mas, vakarinėje Europoje politi
nės spekuliacijos ir nesuradimas 
Atlanto santarvėje veiksmų nuo
širdiems žodžiams • įgyvendinti 
buvo puiki proga trumpam lai
kui susitarti. Tačiau Sovietai, ži
nodami, kad tas susitarimas bus 
tik trumpalaikis, apgaulingais 
siūlymais rožes tesudėjo ant kon
ferencijos kapo. Nebūtų geriau, 
jei tose konferencijose dalyvau
tų ir patys ministerial ar net jų 
viršininkai su generalissimu 
priešakyje. Istorinių veiksnių su
sidūrimas yra toks imperatyviš- 
kas, kaip žmogaus noras gyven
ti. Ir tie, pilni machiaveliško pa
sitikėjimo, kaip, pav., W. Chir- 
chill, kurio rankose liūto didy
bė susmuko, sovietinės spūsties 
nesulaikys žodžiais, o ypač silp-

konferencija Europos gyventojų 
. pertekliui perkelti į kitus kraš
tus. Paruoštas planas iki 1953 m. 
iš Europos išgabenti 115.000 emi
grantų. Iš jų 40.000 bus perkelti 
į Kanadą, po 25.000 į JAV ir Aus
traliją, 23.000 į Pietų Ameriką ir 
2000 į N. Zelandiją.

Sukurtas specialus Laikinasis 
Tarpvalstybinis Komitetas Eu
ropos gyventojų perkraustymui. 
Jo direktorių paskirtas prancū
zas Pierre Jacobson, o patarėjais 
amerikietis G. Warren ir belgas 
Fr. Leemans. Komitetas darbą 
pradės po to, kai jį baigs IRO. 
Planui sąmata numatyta 34 mil. 
dol., iš kurių 10 mil. dol. duos 
JAV, o likusią sumą sudės kitos 
valstybės. •

Triestą pasidalins
" Laukiama, kad tuojaus turi 
prasidėti tarp Italijos ir Jugo
slavijos derybos dėl pasidalinimo 
Triesto srities. Projektas esąs jau 
paruoštas. Pagal jį Jugoslavijai 
tektų dabar jos okupacinėje val
džioje esanti dalis, o Italijai tek
tų JAV ir D. Britanijos valdomo
ji srities dalis ir pats uostas, ku
ris betgi būtų pripažintas laisvu 
uostu Jugoslavijai ir Austrijai. 
Be to, Jugoslavija turėtų gauti 
atlyginimą už nuolaidai žeme ir 
uostu.

Tvarko Vokietijos skolas
Londone susirinko JAV, D. 

Britanijos, Prancūzijos ir V. Vo
kietijos ekspertai, turį nustaty
ti, kiek sąjungininkai yra sutei
kę ūkinės paramas Vokietijai po 
šio karo. Vokiečių ekspertai pri
pažįstą $4.000.000.000 pretenzi
jas. Iš tos sumos $1.250.000.000 
esą duota JAV iš Marshallio pla
no sumų ir $2.300.000.000 dar 
anksčiau iš karinės sąmatos. Di
desnioji dalis likusios sumos 
esanti duota D. Britanijos, o 
Prancūzijos pretenzijos esą labai 
nežymios.

Sakoma, kad bent pusė ar du 
trečdaliai šių sumų būsią nura
šyta. Kartu busiąs svarstomas 
prieškarinių Vokietijos skolų 
klausimas.

— Bonna. — V. Vokietijos pre
kybos rūmai paskelbė raginimą 
šiemet nesiųsti šventinių sveiki
nimų, bet atitinkamas sumas pa
aukoti labdaringiems tikslams.

nybe didžiuotis dar prie silpnės 
nį — Vakarų Europą ir gintis 
stipresnio — JAV, spekuliuojam 
beviltišku šauksmu — tarsiuos 
ne bet su kuo, o su “Wonderfu 
uncle Joe”. JAV jai/atsikando 
Tebando žaisti vyras, sulaukęs 7' 
m. sukaktį.

Nuodinga politika
Nūdienės tarptautinės politi

kos sukūriuose Sovietai tesiekia 
vieno: sustabdyti JAV apsigink 
lavimą. Patiems amerikiečiam; 
per savo šaltinius Sovietai pa 
tiekia siūlymus: Maskvą suval 
dyti užtenka vien atominės bom 
bos ir amerikietiško pramoninė 
pajėgumo. Jei šiai Sovietų sėja 
mai minčiai įtiki amerikietis, ku 
ris tik pradžią mokestinės našto 
pajunta, jei jam laSiau tinka do 
lerių žarstymas visur net Azijo 
je ar Europoje, bet ne tikrovišk; 
pabaisa — džiaugsmas Kremlių: 
Tą džiaugsmą dar labiau padidi 
na amerikietiškoji teorija, kai 
masių skurdas ir bloga vyriausy 
bės politika praveria vartus da 
nesibeldžiančiam bolševizmui. ( 
kuri gi vyriausybė save laik 
bloga, nors būtų blogiausia?

Visa gerai dėtųsi, jei ne krau 
jo srūva Korėjoje. Čia Kremlių 
padarė didelę klaidą, kaip ir 193 
m. ar'pokariniame laikotarpyji 
nenorėdamas nuosaikios polit: 
kos palaipsniui įgyvendinti Ši 
naujasis Pearl Harbour išjudin 
vakariečius. Ne vakariečiai sus: 
vokė, bet Maskva pajudino tai 
turn apsamanojusį kelmą. Ir či 
jie persiskaičiavo, tikėdamies 
kad amerikiečiai nepajudės, kai 
buvo sustingę Kinijos įvykių ra 
doje, ir neišdrįs paaukoti 100.001 
o gal ir daugiau gyvybių. Noi 
Stalin patikino neseksiąs Hitlt 
rio, tačiau ir čia pertempė, neh 
ginant pastarasis Čekoslovakijc 
j e. Stalin bando istoriją kurti p< 
gal materialistinę dialektiką. J 
ją nori planuoti lyg išskerdim 
mažų tautų. Šis Sovietų pers 
skaičiavimas yra vienintelė vi 
tis, kad budelių galvoms nukirs 
atsiras aštrus kirvis, kuris šiai 
dieną dar tebegalandamas. N 
vakariečių išmintis bei numab 
mas, bet Sovietų dialektui 
trumparegiškumas šias vilt 
ugdo. •

320.155 aukos
JT kraštų, dalyvaujančių Ko

rėjos kare, nuostoliai siekią 107.
616 — 16.805 žuvę, 75.949 sužeisti, 
14.113 dingę ir 609 žinomi britų 
belaisviai. Daugiausia nuostoliu 
turėjo JAV — 100.883 — 15.323 
žuvę, 72.952 sužeisti ir 12.608 din
gę. Pietų korėjiečiai nuostolių 
birželio mėn. turėję 212.544. Vė
lyvesnių sąrašų jie neskelbė.

Prašo dešimtinės
Protestantų bažnyčių tautinė 

taryba, vykusi Buck Hill Falls 
gruodžio 2-3 d., nutarė iš JAV ir 
Kanados protestantų prašyti mo
kėti OJ pajamų bažnyčioms. Esą, 
norima atgaivinti senąjį dešimti
nės mokėjimo paprotį. Dabar ti
kintieji tesumoką mažiau 1%.

Valymą gilins
Čekoslovakijos prezidentas

komunistų partijos vadas paskel
bė per radiją, kad buvęs vice
premjeras Slansky išx partijos 
gen. sekretoriaus pareigų rugsė
jo mėn. buvęs pašalintas neišti
kimumu partijai dĮar neįtaria
mas, tik už apsileidimus, bet pa
sirodė, kad jis ruošęsis pabėgti į 
vakarus, nes buvęs prisidėjęs 
prie “išdaviko ir šnipo” Moravi
jos komunistų partijos sekreto
riaus Otto Sling, kuris taip pat 
suimtas.

Slanskis esąs pašalintas iš "par
tijos. Partijos kontrolei esanti 
sudaryta speciali kontrolės ko
misija, o vadovybė esanti padi
dinta. 4

ir

Kainų kontrolės klausimas
Kanados parlamentas palem 

va įsitraukia į kainų sunormav 
mo reikalą. Nurodoma, kad m 
normalu, jei patys fabrikai m 
stato prekių pardavinėjimo ka 
nas ir kad prekybos pelno pn 
centas yra per didelis, pav., vai 
tinjų prekėms siekiąs net 60/ 
Perdidelis esąs taip pat mėsini 
imamas 15%, o taip pat visos e 
lės. kitų prekių.

Virškinimo katilas verda
Užpernykščiams mokslo m 

tams prasidedant ukrainiečian 
pasisekė Toronto universitete i 
gauti slavistikos kursą, dėstyt' 
j u pakviestas buv. Krokuvos un 
versitėto prof. J. Genik Ber 
zowski. Pirmaisiais mokslo m 
tais klausytojų buvo 60, pem 
25, o šiemet vos 1 teužsirašė, b 
ir tas ne torontietis. Pereita 
metais ukrainiečių Kanados L 
gionas dar buvo paskyręs stipei 
diją vienam daktaratui iš ukra 
nistikos pasiruošti. Disertaci. 
jau įteikta Otavos universiteti 
Ukrainiečių spauda dabar svar 
to priemones kaip išgelbėti si 
vistines paskaitas Toronte 
šiaisz mokslo metais. Paskait 
skaitomos vakarais.

— Montrealis. — Montreal 
universiteto studentų laikrašč 
Quartier Latin visi 4 redaktori 
atleisti dėl nepalankumo karali 
kajai porai, parodyto jos vizi 
Montreale metu. Tekste ir iliu 
tracijose pasireiškę satyros b 
kritikos. Atleido studentų taryb % •

"Žiburių” Spaudos Bendrovės Šėrininkam
Bendrovės Valdyba šiuo praneša, kad 1952 metų sausio mėn. 
5 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. “Tėviškės Žiburių” redakcijos pataL 
pose, 941 Dundas St W., Toronto, Oht, šaukiamas visuotinis 
metinis Bendrovės šėrininkų susirinkimas šia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidijumo rinkimas,
3. Valdybos pranešimas — apyskaita,
4. Revizijos komisijos aktas,
5. Pelno paskirstymas,
6. 1952 metų sąmatos svarstymas ir priėmimas,
7. Valdybos rinkimas,
8. Revizijos komisijos rinkimai,
9. Klausimai ir sumanymai,

10. Susirinkimo uždarymas.
Kvorumui laiku nesusirinkus, po valandos šaukiamas kitas su
sirinkimas, kuris bus teisėtas, nežiūrint atsilankiusių skaičiaus. 
Šėrininkai iš kitų vietovių taip pat kviečiami šiame svarbiame 

> susirinkime dalyvauti Tačiau, jei toks dalyvavimas neįmano
mas, būtinai prašome raštu įgalioti Jus atstovauti kurį kitą 
šėrininką. . < Bendrovės Valdyba.



.TRVISKES ŽIBURIAI

Privatiniu mokyklų problema
fcZ •• f • 'S

Harry G. T. Perry, protestan-1 sistema reiškiasi ne dėlto, kad 
tas, buvęs anksčiau švietimo mi- į jos nėra konfesinės ar religinės, 
nisteris Viktorijoje, parašė šiuo *—J -
klausimu straipsnį, kurį persi
spausdino ir daugelis katalikiš
kų laikraščių. Verta ir mums su
sipažinti su šio straipsnio laiku- 
riomis mintimis, taikomomis Br. 
Kolumbijos konfliktui dėl mo
kyklų, bet svarbiomis ir bendro
sios demokratinės kultūros ug-

. dymui. .
Vyriausybės funkcija yra iš

ryškinti tas problemas, kurios 
drumsčia politinį kūną — visuo
menę. Aukščiausias valstybingu
mo menas yra modifikuoti dau
gumos valią, kad mažesnių gru
pių teisės būtų iki tokio laipsnio 
saugomos ir globojamos, kad jos 
neapsilenktų su daugumos valia. 

Šiuose pagrinduose glūdi poli
tinė laisvė ir demokratija. Kur 
to nėra, ten dauguma gali tapti 
tironiška ir autokratinė, kaip 
kad oligarchija ar diktatūra. Po
litinė demokratija, išreikšta įs- 
tatymdavyste bei įstatymu, kaip 
daugumos valia, garantuoja tei
singą traktavimą mažumų bei jų 
teisių. Išskirtini yra iš valstybės 
vyrų tie klastingi politikai, ku
rie labiau siekia valdžios ir gerų 
algų, negu teisingumo, teisės ir 
tolerancijos įstatyme. Tokie po
litikai dažnai ignoruoja, atideda, 
užmeta ar kur nors kitur užkiša 
mažumų prašymus valdžios įs
taigose. Taip elgdamiesi jie, yra 
politiškai išmintingi savimylos 
atžvilgiu, kaip Machiavelli. Jie 
žino, kad stengimasis patenkinti 
mažumų teises, atneš nepasiten
kinimą ir pasmerkimą daugumos 
pusėje. Ir visdėlto visais laikais 
buvo kilnių vyrų ir moterų vie
šame gyvenime, kurie dėjo vi
sas pastangas apginti ir apsau
goti mažumų teises. Tam įrody
ti daug faktų galėtų būti iškelta 
ir net Britų Kolumbijoje.

Tarp kitų problemų, liečiančių 
mažumas Br. Kolumbijoje, yra ir 
privatinių mokyklų problema. 
Privatinės mokyklos Švietimo 
Departamento yra pripažįstamos 
tam tikroje apimtyje kaip Br. 
Kol. auklėjimo sistemos dalis, 
bet jos nėra pripažintos viešųjų 
mokyklų sistemos dalimi

bet tik todėl, kad jpse propaguo
jamas sekuliarizmas, pasinešąs 
tiesiog į pagonybę. Kiekyienas, 
gilių religinių įsitikinimų nori, 
kad mokykloje būtų religinė at
mosfera, o ne sekuliarizmu per
sunkta, žalojanti dėstomus da
lykus, kaip pav., istoriją ir bio
logiją.

Problemos esmė yra ir tame, 
kad privatinių mokyklų užlaiky- 
tojai turi pakelti dvigubą naštą: 
mokėti mokesčius savai mokyk
lai ir viešajai, kuria jie visiškai 
nesinaudoja. Iki dabar mažumos 
rūpinosi savo privatinių mokyk
lų išlaikymu, nesudarydamos 
valdžiai jokių išlaidų, bet, prie
šingai, sutaupydamos jai milijo
nus dolerių, negaudamos jokios 
paramos ir pagalbos. Įstatymas 
lieka Įstatymu, bet sąžinė taip 
pat lieka sąžine. Todėl demokra
tinėje valstybėje įstatymų leidi
mas‘turi skaitytis su protingais, 
rimtais ir pagrįstais sąžinės rei
kalavimais.

Įstatymų leidimas turėtų būti

vykdomas pagal daugumos valią, 
bet tikroje demokratinėje san
tvarkoje dauguma negali neįver
tinti ir nesuprasti savo didelio 
atsakingumo būti teisingu mažu
mų norams ir siekimams.

Mūsų problema yra mažumų 
problema auklėjime. Tai turėtų 
būti vertinama visų geros valias 
žmonių atsakingumo, išmintin
gumo ir tarpusavio supratimo 
dvasioje. Ypatingai politinių 
partijų turėtų būti svarstoma ir 
rimtai nusistatoma šiuo klausi
mu, o ne ignoruojama, užmeta
ma ar pro tai kaip nors lengvai 
praeinama. Tięsa, jok£ sprendi
mas nebus pilnai išbaigtas ir pa
tenkinantis visus daugumos ir 
mažumos norus, bet kas nors tu
rėtų būti daroma*  derinant šias 
skirtingas pasaulėžiūras ir ginant 
šią pūliuojančią žaizdą politinia
me kūne, kuri gali pavirsti pavo
jingu vėžiu.

Istorija aiškiai moko, kad at
kreipimas dėmesio laiku į sąži
ningas žmonių reikalavimus iš- 
gelbi valstybę nuo daugelio ne
malonumų. Vikt. Skilandžiūnas.

sandė- 
tuojau

Refu-

Vokiečiu kariuomenė jau yra
Kai pasaulio spaudoje vis dar 

tebesvarstomas Vokietijos ap
ginklavimo klausimas, The En
sign korespondentas Zoeller iš 
Vokietijos rašo, kad Vakarų Vo
kietijoje kareivinėse jau gyvena 
daugiau kaip 1.000.000 vokiečių 
vyrų. Tik iki šiol nerandama for
mulės, kaip tai legalizuoti ir 
klausiama, kaip karo atveju šiuos 
vyrus traktuotų priešas — kaip 
kareivius ar kaip partizanus. 
Reiškinį, kad sąjungininkai su- 

i rinko tiek vokiečių vyrų legalaus 
pagrindo nesutvarkius, Bonnos 
vyriausybės karinis patarėjas 
gen. Speidel pavadino “šalta re- 
militarizacija”. .

Vokiečių dalinių yra visose tri
jose okupacinėse zonose. Britų 
zonoje yra darbo kuopos, atlie
kančios pionierių darbus — til
tų statybas ir pan., laikomos dar
bo sutartimis suverbuotais dali
niais^, bet nuo š.m. birželio 1 d. 
jų gyvenimas tvarkomas jau 
“ta isvklėmis bei nuostatais” -

GIOVANNIPAPINI -rr 1 1Kalėdos Paryžiuje 
kaip amžina našlė, kuriai visada Į o taip pat ir parkas. Aš nežino- 
uždraustas bet koks džiaugsmas. 1 jau kelio, bet, drebėdamas iš 

drovumo, nuovargio ir baimės, 
nedrįsau pasiklausti kad nebū
čiau blogai suprastas ir pats ne- 
pasimesčiau. Netoli prieplaukos 
buvo kavinės. į kurias ėjo ir iš
ėjo alkoholio^ įkaitusiais veidais 
piliečiai ar šventadieniškai nusi
teikę darbininkai.

Į jų rankas įsikibusios mote
rys garsiai juokėsi visa versme, 
kaip juokiamasi kad numalšinus 
rūpestį ir nuslėpus gailesį. AŠ 
išsigandau pats savęs, tamsoj, 
nepažįstaihų žmonių,, o truputis 
dienos gęso, lyg migla vis tirštes- . 
nė darytųsi kad pagelbėtų nak
čiai visą nelaimingą džiaugsmą 
paslėpti

Keletą žingsnių toliau atradau 
tramvajų, kuris stovėjo pus
tuštis.

“Kur jūs važiuojate?” 
“Paryžiun”.
Taigi važiuokime ir mes į Pa

ryžių atgal. Kiek ilgai tęsėsi šis 
važiavimas stiklams ir metalui 
klebenant? Vieną valandą? Gal 
dvi? Tik aišku, kad buvo visai 
tamsu, kai aš vėl atsidūriau prie 
karališkųjų Louvre rūmų, ku
riuose mano tautiečiai iš Tosca
nos — Giotto, Giovanni Fiesola- 
no ir Benozzo — tylioje tamsoje 
paskendę, laukė manęs.

Šitą vakarą aš nebeėjau valgy
ti. Dar prieš aštuonias jau buvau 
lovoje, kad nedrebėčiau. Nieka
da aš taip didžiai nemylėjau Ita
lijos, kaip tą naktį. Palengva lyg 
užsnūdau, giliai paskendęs sva
jonėse, kupinas mėlyno 
meilės pilnų žvilgsnių ir brai 
garsų, kupinas užsidegusio jaut
rumo.

Kaip amžina nasie, Kuriai visaau 
uždraustas bet koks džiaugsmas. I 
Kiek aš sugebėjau, valgiau savo 
skurdžius pietus. Buvo tylu—lyg 
būtų nakčia budima prie ligo
nio. Aš nejaučiau jokio alkio ir 
noro .valgyti. Kai šiaip taip bai
giau paskutinį savo obuolio kąs
nį, — kas žino kokiame rūsyje 
jis rūgo, — priėjo nešnekus kel
neris, kuris visada man patar
naudavo, nešinas taca, ant kurios 
gulėjo šeši ar septyni' juodi ci
garai ir tiek pat miežinių cuk
rainių. “Choisissez, monsieur, 
s’il vous plait”.

Aš nerūkiau cigarų ir jau ne
bebuvau vaikas, kuriam būtų 
malonu cukrainiais pasmagu
riauti. Tačiau vis tik pasirinkau 
— iš dviejų pasiūlymų mažiau 
atstumiantį — sucre d’orge. Tai 
buvo vienintelė dovana (jei nori
ma jau šitaip pavadinti, nes ji 
man kainavo du respublikoniš
kus frankus su Napoleono III 
galva), kurią sau leidau Kalė
doms šioje Dievo vienatvėje

LIŪDNIAUSIAS, graudžiau
sias ir niūriausias Kalėdas gyve
nime aš praleidau Paryžiuje 1916 
metais. Atvykau su dideliais lū
kesiais, bet su ypatingai menkais, 
dalinai skolintais, pinigais. Aš 
norėjau paruošti prancūziškai 
vieną filosofinį veikalą, kurį no
rėjo išleisti žymusis leidėjas Al
can garsiajam Bergson patarus.

Atvykau lapkritį, kada lietus 
ir purvas, ir paėmiau kambariu
ką menkame studentų viešbutė
lyje Rue Bonaparte prie seniau
sios Paryžiuje bažnyčios Saint 
Germain des Pres. Mane patal
pino viršutinio aukšto ledinėje, 
dulkinoje celėje, kurios vieninte
lis liuksusas — židinys su mar
muro lenta, ant kurios stovėjo 
Napoleono I gipsinis biustas. 
Pradžioje šitas biustas sukeldavo 
manyje šiek tiek drąsos.-Ar jis 
nebuvo taip pat italas, kuris Pa
ryžiuje kentėjo?

— o —
- IR TAIP atėjo Kalėdų rytas. 
Išsirengiau bažnyčion. Bet vos

BALF pranešimas
Neseniai paskelbtas Bendrojo 

Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
do drabužių rinkimo vajus jau 
pasibaigė. Vajaus metu surinkta 
per 160.000 svarų drabužių ir 
avalynės, kurių dalis jau pasiųs
ta Vokietijon, o likusieji 
lyje paruošiami išsiųsti 
po Naujų Metų.

Kadangi International
gee — IRO — baigia savo veiklą 
ir šalpos organizacijos Vokietijo
je pačios turės dengti transporta- 
cijos išlaidas, todėl nuo tolimes
nio gėrybių siuntimo Europon 
laikinai susilaikoma. Iki paaiš
kės naujos veikimo sąlygos Ka
nados lietuvių prašoma daugiau 
drabužių ir kitų gerybių BALFui 
nesiųsti iki naujo patvarkymo.

Už iki šiol gautus Kanados lie
tuvių pasiųstus drabužius ir ki
tas gerybes BALF vadovybė nuo
širdžiai visiems dėkoja.

' BALF.

' Dėmesio vertas 
siūlymas

“TŽ” bičiulis Algirdas Kepa
las, atliekąs karinę prievolę Fort 
Dix, N.J., poligone, mums rašo: 
“... buvo labai įdomus Jūsų ve
damasis “Įvairesnių formų”, kas, 
aišku,' privertė mūsų veikėjus 
pasispausti, pritraukti didesnes 
lietuvių mases... Sėdėdamas 
sargyboje prie laužo (šiandien 
turėjome 15 mylių žygį), pikti
nausi kažkurių amerikiečių insti
tucijų, kaip “International Res
cue C’ttee” ir panąšių, mūsų by
los sąmoningu ignoravimu. Argi 
negalėtų LAIC, ar katra mūsų 
lietuvių pabėgėlių taip vadina
mų “vadovaujančių veiksnių” 
institucija, sekanti amerikiečių 
spaudą, imtis iniciatyvos suor
ganizuoti masišką protesto laiš
kų demonstraciją? Amerikos ko
munistai tai labai sėkmingai 
naudoja. Jie išspausdina atviru
tes su jau parengtu tekstu ir iš
dalinę savo nariams ar prijau
čiantiems pasirašyti, užpila kom- 
petetingas įstaigas savo reikala
vimais. Ar nebūtų buvę gerai, 
jei, išdalinus atvirutes per para
pijas ir lietuviškas organizacijas, 
Dovydas Martynas būtų buvęs 
užpiltas protesto atvirukais? 
Man atrodo, jog tai veiktų dau
giau, negu pavienių politikų pro
testai ar laiškai ir Kanados sie
na čia nebūtu jokia kliūtis...”

Būtų tikrai gera, jei šis pasiū
lymas pasiektų “Draugo” ir 
“Naujienų” redaktorių ausis, o 
taip pat rastų atgarsio Lietuvių 
Pat. Grupėje Niujorke. A.

Išsirengiau bažnyčion. Bet vos aoms šioje uievo vienatvėje, 
įžengęs į didžiulę bažnyčią paste- I Aš įsikišau geltoną limpantį 
bėjau tuojau, kad čia man net>u-1 cukrainį į kišenę ir išėjau į vie

nišą, purviną ir rūke paskendu
sį bulvarą, kuriame nebuvo jo
kios paguodžiančios šviesos. Aš 
nežinojau, kur turėčiau nunešti 
mano skausmą ir kaip jį numal
šinti. Šiaip nueidavau prie Ode- 
on teatro, kur po arkadomis pasi
knaisiodavau knygose ir žurna
luose. Bet per Kalėdas viskas lyg 
dykumoje — uždaryta ir už
dangstyta. Aš atsidūriau vėl 
prie Senos krantinės ir netikė
tai prie vieno tilto pamačiau ma
žą garlaiviuką, kuris ruošėsi iš
plaukti.

“Kur jūs plaukiate?” 
“Į Saint Cloud”.
Taigi važiuokim ir mes į Saint 

Cloud. Girdėjau — tai esanti pui-

bėjau tuojau, kad čia man neBu-1 
vo vietos. Navos buvo užverstos 
suolais, į kurias patekti buvo ga
lima tik per išsipuošusių vietų 
nurodinėtoj ų malonę, 1 kuriems 
elegantiškos damos, parodydavo 
kažkokį paslaptingą kvietimą. 
Visa bažnyčia buvo pripildyta iš
nuomojamų kėdžių ir šveicorius, 
jas padavinėdamas, žvelgė į ma
ne, taip vargingai atrodantį, kaip 
į nereikalingą įsiveržėlį.

Aš būčiau galėjęs atsiklaupti, 
bet tam negalėjau prisiversti. 
Nuo tolimo altoriaus nesiekė ma
nęs joks žodis, ir mane apėmė 
čia viduje didesnis šaltis, negu 
aikštėje prie bažnyčios. Aš bu
vau niekam nereikalingas. Šito

! je bažnyčioje, kuri buvo greičiau „ _______ r__
panaši į koncertų salę negu į I ki vieta, pilis, garsios senienos ir 
maldos vietą, aš jaučiausi begali
niai vienišas.

Pietų metas būdavo nepakelia
mas. Beveik visada valgydavau 
vienoje' studentų užkandinėje 
prie Saint Germain bulvaro. Kai 
palipdavau suktais, purvinais 
mediniais laiptais aukštyn, pa
tekdavau į kambarį, paprastai 
pilną jaunimo. Čia valgydavo,

tion yra 35.000 vyrų — Į6.000 že- 
mut. Saksonijoje, 13.000 Westfa- 
lijoje ir 6.000 Hamburgo-Schles- 
wigo srityje.

Prasidėjus karui Korėjoj, 1950 
m. rugpiūčio 3 d. amerikiečių 
Pramonės Policija ir Darbo Dali
niai sujungti į Labor Service 
Companies, apgyvendinti karei
vinėse ir apmokomi su ginklais. 
Vokiečiai šiuose daliniuose gali 
būti iki majoro. Eilinis gauna 
mėnesiui 190 DM, o karininkas 
iki 700 DM.

Prancūzai savo zonos pagalbi
nes tarnybas vadina Famot. Iki 
batalijono jų vadovybė yra iš vo
kiečių karininkų. Ir būdinga, kad 
karinės drausmės tvarka žemes
ni prancūzų kariai sveikina vo
kiečius karininkus, kaip ir savus.

Vadinasi, vyrai jau yra. Juos 
pavadinti kariuomene be vokie
čių vyriausybės sutikimo yra ne
įmanoma, tačiau, kai bus’rasta 
ieškomoji formulė, kariuomenę 

, pamatyti} ilgai netruks. <
■ — Berlynas. — Per spalio mė
nesį iš rytų zonos į vakarų Ber
lyną perbėgo 1031 politinis pabė
gėlis. Jų tarpe buvo po 143 poli
tikus ir krikščionių demokratų

šnekučiuodavosi ir Juokaudavo? Wo, drebėjai

nuostabūs sodai. Tokiu būdu at
sidūriau laive. Rūkdamas yrėsi 
laivas rūke paskendusioje upė
je. Praplaukėme aprūdijusį Eife
lio bokšto skeletą, yrėmės pro 

1 skurdžius priemiesčius, bespal
vius dirvonus, nereikšmingas 
kalvas, šmėkliškas vietas, pro jū
reivių landynes, tuščias alėjas ir 
griuvėsius. Ai stovėjau ant de-

Vertė Zig. Ubrž.

Nedarbas tik laikinas 
reiškinys, bet...

Darbo ministeris Milton Gregg 
pareiškė, kad būgštavimai dėl 
pasireiškiančio nedarbo neturį 
pagrindo, nes krašto ūkiniai pa
grindai esą sveiki ir nedarbas 
esąs tik laikinas reiškinys. Darbįp 
jėga dar esanti labai pageidau
jama maisto, medžio, popieriaus 
ir kasyklų pramonei Sekančiais

kodėl kuriamos privatinės^ mo
kyklos, kai tuo tarpu Britų Ko- _ 
lumbijos viešųjų mokyklų siste- vęs Adenauerio karinis patarėjas 
ma yra, palyginti, gana gera. Ne- gen. grafas Gerhard Schwerin. . t
pasitenkinimas viešųjų mokyklų Šitoje German Service Organiza- į bei liberalų ir 746 socialdemokr

poš jau vykdo apmokymus su 
ginklais, o joms vadovauja bu-

VIRGINIJA dar kartą apžvelgia stalą, ir dabar yra rami. Lėkš
tės, peiliai ir šakutės savo vietose, o dvylika patiekalų ne tik džiu
gina akį, bet ir kutena gomurį. Ji patenkinta savimi ir mintyse dė
koja motinai, išmokiusiai gaminti maistą. Tomas bus labai nuste
bintas, o jo tėvai, jos uošviai, tikriausiai taps sužavėti lietuvišku 
Kūčių stalu. Šį vakarą, prie šito jos taip rūpestingai paruošto stalo, 
jie bus viena šeima, kurios Virginija ilgėjosi dešimtį metų. Lau
žiama balta plotkelė, taikos ir meilės simbolis, sujungs jų širdis, ir 
išnyks tarpe jų religijos ir tautybės skirtumai, kurie, kaip gili pra
raja. neleido suartėti.

Jauna moteris paglosto po staltiese paklotą saują šieno, kurį 
ji rudenį buvo išsidžiovinusi šiam vakarui, ir skuba rengtis. Atida
ro spintą ir ieško suknelės, pritaikytos-šio vakaro iškilmingumui. 
Čia rikiuojasi daug gražių rūbų, bet ji negali rasti nei vieno, kuris 
derintųsi prie švento Kūčių stalo. Kažkur giliai, pasąmonėje, 
blyksteli prikaišiojanti mintis, kad per greit prisitaikė Tomo išle
pintam moderniškam skoniui. Išsirenka vieną, dar iš Vokietijos 
atsivežtą, suknelę, numeta ant lovos ir atsisėda prie puošnaus tua
letinio stalo. Paremia galvą baltomis, manikiūruotomis rankomis 
ir dailiai išgaubtame veidrodžio stikle mato gražų, gelsvomis, trum
pai pakirptomis garbanomiis apsuptą veidą. Tai nėra linksmas, 
nerūpestingas, laimingai ištekėjusios moters veidas. Kaktoje įsirė
žę septyni vedybiniai mėnesiai, paakiuose gula tamsūs šešėliai.

Ne tokia buvo Virginija prieš dešimtį metų. Ji nebėra jauna, 
visada besišypsanti, gimnazijoje lakštingala vadinama, mergaitė. 
Jonas ją prilygindavo pavasario vėjui. Čia: ji juokiasi labai retai; 
ir dideli miesto mūrai neleidžia pajusti pavasario vėjo. Ir niekas 
jos lakštingala nebevadina. O Joną, jos mielą, niekada nepamirš
tamą vyrą, sušaudė. Sušaudė be kdtės, be teismo. Sušaudė svetimos 
šalies atėjūnai tame pačiame kambaryje, per kurio langą galėjai 
matyti platųjį Nemuną, ir kuriame vos dvejus metus jie buvo drau
ge sėdėję prie Kūčių stalo.

Virginija greitai pakelia galvą ir akimis ieško daikto, kurio 
galėtų nusigriebti ne laiku atklydusioms mintims išblaškyti. Bet 
ji nieko negali rasti, nes prisiminimai yra atėję kaip neprašyti sve
čiai. Jų negalima paprašyti išeiti, nors jų buvimas kankintų, kaip 
nemigo naktys.

Kažin kur ši vakarą Kūčias švenčia tėvai? Ar jie turi ant stalo 
dvylika patiekalų ir plotkelę? Ar jie turi stalą? Ir ar yra kam lau
žyti plotkelę? ' • •

— Aš privalau nusiraminti, — mąsto moteris. — Tuoj atva
žiuos Tomo tėvai, pastabi uošvė, pamačiusi ašarų žymes, klausinės 
ir primes nedėkingumą. Šitie žmonės galvoja, kad aš privalau būti 
labai laiminga, gavusi pasiturintį, jauną ir gražų vyrą. Ir jie nie
kada nesupras, kad gyvenime yra dar daug svarbesnių dalykų, 
negu pinigai, jaunystė ar grožis..
- Akys apsistoja ant paauksintuose rėmuose besišypsančio Tomo 
atvaizdo. Nerūpestingas, linksmas veidas. Ne toks, kaip buvusių 
bendro tremties gyvenimo draugų rūpesčių, nežinomo rytojaus, 
tėvynės ilgesio išvagoti veidai Ir šitas.visai jai svetimas tautybe, 
religija, įsitikinimais, pergyvenimais vyras yra pavergęs jos širdį. 
Tai žmogus, kuris sukėlė norą pradėti gyventi iš naujo. Su juo ji 
tikėjosi iš savo gyvenimo griūvėsiu pastatyti tvirtą, nesugriauna
mą laimės rūmą.

Daug kas atkalbinėjo tekėti už Tomo. Bet ji nepatikėjo draugų 
nuoširdumu, o gal nenorėjo tikėti. Ir kaip ji, trisdešimties metų 
moteris, galėjo būti tokia naivi! Ji tikėjo Tomą padaryti, jei nemoteris, galėjo būti tokia naivi! Ji tikėjo Tomą padaryti, jei ne atgalios, nes žmogaus 
lietuviu, tai bent Lietuvą mylinčiu ir gerbiančiu žmogumi. Savo*taurės  prie^Kūčių stalo.

šeimą galvojo auginti krikščioniškoje, lietuviškoje dvasioje. Ir 
kai kertinis laimės rūmo akmuo — santuoka, buvo įvykusi, Vir
ginija ją aplaistė ne džiaugsmo, bet gilaus apsivylimo ašaromis. 
Tomas pasirodė kietas, kaip lazdynų riešutas ir visos viltys pa
lenkti norima linkme sunykdavo, lyg vilnys gelsvame ežero pa
krantės smėlyje. < N

— Bet šį vakarą aš jam įrodysiu, kad lietuviški papročiai yra 
gražiausi visame pasaulyje. Aš papasakosiu apie snieguose skęs
tančias lietuvių sodybas, kuriose šiandien šeimininkauja svetimieji 
ir geros valios žmonės negali susėsti prie Kūčių stalo. Papasakosiu, 
kaip mes švęsdavome Kūčias, kai gyvenome laisvi ir nepriklau
somi. Gal jie išgirs mano tėviškės bažnyčios varpų gaudimą, pama
tys stalą, močiutės išausta staltiese apdengtą, pamatys tėvelį, 
baltą plotką laužiantį, šventas giesmes giedoti raginantį ir išgirs 
gyvulėlius dvyliktą nakties žmonių kalba kalbančius. Ir nuo šio 
vakaro, iki šiol man buvęs svetimas vyras ir svetimi jo tėvai, taps 
savi—plotkelė, padalinta į keturias dalis, atneš ramybę ir meilę.

Suskamba telefonas. Moteris pakelia ragelį, ir jos ranka ima 
drebėti. Tomo mama atsiprašo, kad negalėsią pas juos šį vakarą 
atvažiuoti. Virginija bando įrodinėti,'kad jie esą labai labai reika
lingi prie Kūčių stalo. Ji net maldauja. Visos pastangos veltui.

— Gal taip ir geriau, — nusiramina ir, nuėjusi į valgomąjį, nu
ima nuo stalo dvi lėkštes. — Mudu, aš ir Tomas, esame viena šei
ma. Valgysime Kūčias dviese. .

Bokšte laikrodis išmuša aštuonias. Tuoj grįš Tomas. Virginija 
užgesina didžiulį sietyną ir uždega žvakutes ant dailiai papuoštos 
eglutės. Tada prieina prie lango ir laukia. ;

— Kažin ar aš galėsiu svetimos kalbos žodžiais papasakoti To
mui apie mano tėvynės gražumą ir iškilmingumą Kūčių vakarą?
— susimąsto ji, bet greit nurimsta. — Prie dobilėliais kvepiančio 
stalo mudu sėdėsime arti vienas kito. Lauke, kaip ir dabar, kris 
didelės, baltos snaigės, o kambaryje bus šilta ir ramu. Tomas pa
klus mano širdies įsakymui ir pakels ranką kryžiaus ženklui.

Iš daugelio mašinų išsiskiria viena ir įsuka į jų kiemą. Širdis 
ima neramiai plakti. Virginija nuskuba prie durų. Jos plačiai atsi
daro ir su šalto oro srove į vidų įplaukia alaus kvapas. Įgriūva 
Tomas ir trys Virginijai nepažįstami vyrai.

— Tai mano prieteliai, Virginija, — pristato Tomas svečius 
žmonai. — Sutikau juos pakeliui ir pakviečiau užeiti vakarienės.

Virginija neri kažką pasakyti, bet yra per sunku praverti lū
pas. Ji nueina prie stalo. Ją paseka įsilinksminę vyrai Jie šneka ir 
juokiasi labai garsiai. Žvakutės, iki šiol degusios ramiai ir venodai, 
ima blykčioti. O gal Virginijai tik taip pasirodo.

Vyrai susėda, ir jie visai nėra nustebinti stalo baltumu ar valgių 
savotiškumu. Dabar jie šneka dar garsiau ir jų kalbos garsai Vir
ginijai primena lėktuvų pavojų skelbiančias sirenas.

— Bet, mano miela, ant šio stalo nesimato stiklų!
Virginija maldaujančiai pažiūri į vyrą. Bet argi yra prasmės 

aiškinti jiems, kad nereikia alkoholio šalia plotkelės? Ji pakyla, 
atidaro sunkaus medžio indaujos dureles ir ieško. Stiklų, stiklų
— kiek čia įvairaus didumo ir gražumo stiklų! Virginija žiūri į 
juos, lyg pirmą kartą matydama. Juos visus ji išmainytų į molinį 
puodelį šaltam šulinio vandeniui gerti. Šulinio su ilga, girgždan
čia svirtimi ir pažaliavusiu kibiru.

— Mano žmona mėgsta sentimentui, — girdi ji vyro balsą. — 
Ji atkeliavusi į čia iš mažo Europos krašto, kuris pilnas religinių 
ir tautinių prietarų. Bet po kurio laiko ji išmes iš galvos visas 
kvailystes ir prisitaikins prie šio krašto modernaus gyvenimo.

Virginija ieško atramos. Ranka užkliudytos dvi taurės nukrinta 
ant žemės. Kambaryje pasipila šukės ir nuaidi skubūs moters 
žingsniai Ji uždaro paskui save duris ir žino, kad niekada nebegrįš 
atgalios, nes žmogaus laimė yra sudužusi, kaip dvi kristalinės

Bet dabar buvo Kalėdos. Visi 
buvo išvažinėję, ir kurie pasiliko 
neišvykę pas savuosius į provin
ciją, lankė Paryžiuje draugus. 
Šiandien aš temačiau vieną mano 
tautietį, seną, išblyškusį keistuo- 

k lį ir vidutinio amžiaus ponią, ku
ri kitomis dienomis šitame iškil
mingo skurdo triukšme jausda
vosi svetima ir niekam nereika
linga, bet dabar ūmai pasirodė 
kaip pilkų šimtmečių povaikis,

>

čiau, kaip drėgnas vėjas man 
spaudė iš akių ašaras. Bet šilta
me mašinų skyriuje apačioje aš 
dar daugiau šalau nuo svetimų 
žvilgsnių, kurie stebėjo mano 
skurdų apsirengimą ir ypatingai 
kaulėtą veidą.

Pagaliau mes atvykome į Saint 
Cloud, kur jau temo. Aš išlipau 
ir staiga pasijutau visiškai pasi
metęs. Kur aš turėjau pasukti? 
Tikriausiai pilis buvo uždaryta,

Rytu Vokietijoje pridengta mobilizacija
Rytų Vokietijos saugumo mi

nisteris Zaisser paskelbė įsaky
mą, kad “Liaudies milicija” tu
rinti būti privesta prie tokios pa
dėties, kad pajėgtų pasipriešinti 
agresijai iš vakarų. Tik tada ji 
galinti būti naudinga sovietų ar
mijos ir kaimyninių valstybių 
talkininkė. Rusų pulkininkas 
Rachovič ir liaudies milicijos in
spektorius Petrakovskis paskel
bė, kad pirmiausia būsią pašauk
ti 1932 ir 1933 m. gimimo vyrai.

Pasak vieno kom. kalbėtojo 
Leipcige, jaunimas turįs pilna 
srove suplaukti į liaudies mili
ciją ir “karo kurstytojams dantis 
parodyti”. Lapkričio pabaigoje 
buvę pašaukta 75.000 vyrų, o ka
riškas 1. milicijos apmokymas 
vykdomas nuo rugsėjo mėn.

Kad užkirstų kelią perbėgi
mams į vakarus, Britų ir JAV zo
nos pasienio sargybos sustiprin
tos — visuose pasienio kaimuose 
įkurdinti liaudies milicijos bū
riai arba kuopos. Magdeburge 
įrengta dezertyrų stovykla, kur 
esą jau apie 100 vyrų, sučiuptų 
bėgąnt per sieną. Thiuringijos 
teisingumo ministerija paskelbė 
potvarkį teismams ir prokuratū-

rai, kad nepaklusimas šaukimui 
turi būti laikomas nusikaltimu 
prieš taiką ir prieš sovietinį zo
nos taikos apsaugos įstatymą. Iš 
Meklemburgo ateina žinių, kad 
ten vyrų rinkimas pradėtas vyk
dyti tuo pat metu, kai buvo pri
siųsta daugiau sovietiškų mongo
lų dalinių. Visame krašte vyk
doma agitacinė kampanija už 
stojimą į liaudies miliciją.

— Berlynas. — Sovietų zonoje 
Vokietijoje šiais metais laukia

ma sunkios žiemos. Ypač trūk- 
sią maisto. Vien Saksonijai trūk- 
sią 16.000 tonų bulvių, kai net 80 
tūkstančių tonų bulvių iš Sakso
nijos buvę išsiųsta į Lenkiją ir 
Čekoslovakiją. Iš viso ten iš Vo
kietijos pasiųsta 200.000 tonų 
bulvių.

sianti karinė pramonė, didžio
sios statybos, jų tarpe ir jūrų ke
lio, o be to, kasdienio naudojimo 
daiktų. -

Dėl to ir imigracijos suvaržy
mų nelaukiama. Imigrantai esą

kuriose darbo jėgos trūksta. _
Jei ministeris ir teisus imant 

plačiu mastu, tačiau šiuo metu 
nedarbas nuolat aštrėja, o page
rėjimo nematyti.

• Ontario provincijoje gruodžio 
vidury bedarbių buvo jau 80.000. 
Per pora savaičių jų skaičiuS-jMH 
didėjo apie 12.000, o lyginnat su 
praeitais metais šiemet bedarbių 
daugiau 28.000. Daugelis pramo
nės šakų gamybą sumažino, daug 
darbininkų atleido arba nors va
landas sumažino. Net miškuose 
darbininkų kažkur jau užtenka. 
Abitibi P.P. Co. Sault Ste. Marie 
jau turi pakankamai Tik Haw- 
kesbury ir N. Bay dar trūksta. 
Statybose didelis darbo jėgos 
perteklius, metalo gaminių ga
myba siaurinama, taip pat teks
tilės, baldų ir kt. O miestus dar 
užgula nebereikalingais pasida
rę žemės ūkio sezoniniai darbi
ninkai. Pagaliau prisidės dar 
švenčių sezonui laikinai priim
tieji į prekybos įmones ir kažku
rias gamyklas. Žiema tikrai ne
bus lengva.

Imigracija į Kanadą bus sumažinta

JAUNUOLIŲ MALDOS 
Tik ką iš spaudos išėjusi kun. 
P. Kirvelaičio 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: $1.00, 
$1 JO ir $1.50. Išleido Edv. Vi- 
lutis, 3736 Pulaski Str. East 
Chicago, Ind. USA..

Kanados parlamentui svars
tant imigracijps klausimą, imi
gracijos ministeris Harris lap
kričio 28 d. parlamente pasakė 
kalbą, apibūdinančią imigraci
nės politikos perspektyvas.

Pasak m misterio Kanados tiks
las esąs savo gyventojų skaičių 
pakelti bent iki 30.000.000. Ta
čiau dabartinėje padėtyje, kai iš
augęs nedarbas, imigrantų skai
čius turįs būti sumažintas, nors 
nedarbo dar didesnis išsiplėti
mas nesąs numatomas.

Imigracijos uždavinys ne tik 
parūpinti darbininkų atitinka
moms ūkio šakoms, bet taip pat 
žiūrėti, kad naujieji ateiviai bū
tų tinkamai absorbuoti, įsilietų į 
Kanados gyventojų masę.

Naujų gyventojų dar labai 
trūksta žemės ūky. Dabar 30.000 
ūkių esą apdirbami žmonių jau 
turinčių per 60 metų amžiaus. 
Bet esąs pastebėtas reiškinys,

kad naujieji imigrantai kuriąs! 
ne ten, kur darbo jėgos trūksta, 
ne žemės ūkyje, bet pramonėje. 
Kaip pavyzdį ministeris paminė
jo vieno laivo imigrantus, atvy
kusius antradienį, kurie visi tos 
pačios savaitės šeštadienį jau iš
vykę iš jiems duotųjų darbovie
čių. Visi iš žemės ūkio perėję į 
pramonę. Šitokių reiškinių su
tvarkymas jau esąs ne imigraci
jos ministerijos kompetencijoje.

Laikai, kada Kanadoje buvę 
dešimtys tūkstančių akrų laisvos 
žemės, kurią buvo galima pasiū
lyti naujai atvykstantiems imi
grantams, esą jau praėję. Dabai 
reikią kitokių priemonių. Rei
kią įstatymų, kurie naujus atei
vius galėtų nukreipti į pageidau
jamas sritis, bet tai jau ne jo mi
nisterijos kompetencija. Jo mi
nisterija, atseit, tegalinti vien su
laikyti padidėjusią imigracijos
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Pasveikinkime , 
lietuviškai '

Šioms Kalėdoms “Žiburių” 
Spaudos Bendrovė jau išlei
do spalvotas sveikinimo atvi-

Iš lietuviškojo pasaulio
• L. Kiauleikis iš Kauno skun 

džiasi negalįs pakęsti Kauno res
toranų bei valgyklų, nes jose gro
ja amerikoniška džaso muzika 
“be perstojo”. Taip jis radęs 
“Gintare” (buvusi “Pažangos”), 
Nr. 5, “Metropolyje”, kur muzi
kantai net šūkalioją “Afrika... 
Afrika!”. Skundas baigiamas: 
“Buržuaziniais laikais šie resto
ranai su šitokia muzika buvo 
šlykščios pūvančios kapitalizmo 
duobės. Panašią muziką šiandien

<■ kuria ir groja imperialistinių ag
resorių tarnai, o pagal ją šoka 
Trumano bernų saujelė, stengda
miesi. taip pat užkrėsti darbo 
liaudį. Kaunas — tarybinis mies
tas ... ir darbo žmonės nenori 
jame girdėti jčakarietiškų šlage
rių ir kitokio šlamšto. Kauniečiai 
yra pasipiktinę tokia muzika. 
Kodėl negroti puikių tarybinių 
dainų, mėgiamų liaudies”. O gal 
tu, Kiauleiki, ir apsirinki? Jei 
šią muziką groja,*  matyt, žmo- 
nėmš ji labiau patinka negu tary
biniu košmaru ir lavonais atsi
duodantis dainų repertuaras?

• Sovietų Vyriausybės Žinias, 
leidžiamas ir lietuvių kalba, už
sisakyti galima per “Izvestijos” 
leidyklą — Maskva, Puškinskaja 
Ploščiad 5. Jos spausdinamos dar 
šiomis pagrindinėmis kalbomis:

• rusų, ukrainiečių, gudų, uzbekų, 
kazachų, gruzinų, azarbeidžanie- 
čių, latvių, moldavų, kirkizų, ta
džikų, armėnų, turkmėnų, estų 

Jr. suomių. Lietuvių tauta sovietų 
vergijoje pagal šį sąrašą yra 8-ta 
gyventojų skaičiumi tauta.

• Vilniuje komunistų partijos 
mokslinių žinių skleidimo komi
tetas spalio 4 d. surengė paskaitą 
rusų kalba “apie lietuvių poetą 
Vaičaitį”. Skaitė B. Pranskus.

• Vilniaus universitete spalio 
30 d. Biologijos-gamtos fakultetų 
vyr. dėstytojas P. Bluzmanas ap
gynė darbą “Vitamininių me
džiagų įtaka kažkurių augalų

derliui”. Oponentai buvo prof. 
A. Minkevičius ir doc..K. Brun- 
dza.

• Spalio 10 d. Vilniuje Filhar
monijos salėje koncertavo pianis
tas prof. J. Ginzburgas, išpildęs 
orkestrui pritariant Čaikovskio, 
Šuberto ir Beethoveno kūrinius. 
Dirigavo J. Vadauskas. .

• Tarybinė spauda, džiaug
damasi pagerėjusiu tarpmiesti
niu autobusų susisiekimu, pagei
dauja, kad stotyje kada nors bū
tų iškabinti kainoraščiai ir tvar
karaščiai.

• Kelmės rajono “Švyturio” 
kolūkyje kiaulių šėrėją dirba bu
vusi stambi vietos dvarininkė Sa- 
bockienė ir užtat kiaulės esančios 
blogai prižiūrimos, kaltina “Tie
soje” tūlas R. Jankevičius.

• Kipras Petrauskas, dabar 65 
metų amžiaus, Vilniaus operoje 
spalio 11 d. iškilmingame spek
taklyje išpildė Otelio rolę.

• Lenkijoje išleistas antrasis
leidimas “lietuviškųjų novelių” 
— 150.000 tiražu. Lenkų kalbon 
baigiama išversti Cvirkos “Frank 
Kruk” ir Guzevičiaus “Kalvio Ig
noto teisybė”. .

• Nors oficialiai kolūkių orga
nizavimas LTSR vyksta sėkmin
gai, tarybinėje spaudoje randa
me daug nusiskundimų ir prie
kaištų. Štai Naujosios Vilnios 
apylinkėje esančiam “Kovo 8” 
kolchoze gyvuliai laikomi visai 
nepritaikytose patalpose. Kol
chozui reikalinga karvidė, arkli
dė, kiaulidė. Bet tuo reikalu nie
kas nesirūpiną. Turėjo būti pa
ruošta 3869 centnerių pašaro, o 
parengta 380 cnt. “Bolševiko” 
kolūkyje karvės laikomos bebai
giančioje griūti klėtyje, o paršiu
kai tam tikroje pašiūrėje ... Pa- 
aiški, jog kolūkininkai čia beveik 
be išimties sovietų kolonistai!

. • Spalio 13 d. veteranas mūsų 
dainininkas Antanas Sodeika

dainavo Vilniaus operoje “Pikų 
Dama”.

• Jaunas lietuvis muzikas Jo
nas Vadauskis, po pasisekusio 
simfoninės muzikos koncerto 
spalio mėn. pabaigoje, pradėjo 
dirbti kaip dirigentas prie Vil
niaus konservatorijos op. klasės.

• Spalio 25 d. buvo uždaryti 
gražaus pavadinimo įstaigos 
“Lietžemūktiekimo” sandėliai, 
kuriuose rusai pravedė “kontro-

• Kiškių medžioklė Lietuvoje 
šiais metais prasidėjo lapkričio 
1 d., o lapių — lapkričio 15. Vi
suomenė buvo kviečiama su
drausti taisyklių nesilaikančius 
medžiotojus. Kažin ar ir rusus?

• Žiniomis iš tėvynės, Kauno 
parduotuvės, kurios veikia kiek
vieną dieną tik nuo 11 vai. iki 8 
vai. vakaro, paskutiniu laiku ga
vusios daugiau prekių. Pagrindi
nė parduotuvė esanti buv. Karių 
Ekonominės Bendrovės patalpo
se. Nusiskundžiama prekių pras
ta kokybe.

• Vilniuje Respublikos Moky
tojų namuose veikia solo daina
vimo ratelis, kuriam vadovauja 
R. Siparis,' stalininės premijos 
laureatas.

t TIK KĄ GAUTA 
LIETUVIŠKŲ POPULIARIŲ PLOKŠTELIŲ
1088 Sudiev1Kairy! — Maršas-daina \

Ispaniška meilė $1.10Ispaniška meilė — Paso-Doble (Hollander) ........ .
1097 Rytiečių meilė — Fokstrotas (Koetscher)

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

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

Veltui prašysi — Tango (F. Ramonaitis, Gardens) ....
1100 Vyrai ūžkim — Fokstrotas (F. Ramona  t is, Gardens)*

Paskutinis sekmadienis — Tango ................................
1101 Nepamiršk manęs — Anglų valsas

Ruduo — Tango (Ramonaitis, Curtis) .....................
Taip pat gauta daug gražių valsų, polkų ir kit. plokštelių. 
Viso virš 50 įvairių rūšių. Užsakykite dar šiandie, nes užsa
kymai išpildomi pagal užsakymų eilę. Išsiuntimas ir supa- 
kavimas už Toronto ribų kainuoja 25ę už vieną plokštelę.

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

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

Geriausios dovanos Kalėdoms, vardinėms
ir kitoms progoms yra tik

Tautiniai medžio drožiniai
• kryželiai, koplytėlės, Vytis, įvairios dė

žutės, žvakidės, foto rėmai ir kt 
Susidomėjusiems kreiptis:

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

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

Šių rankdarbių galima gauti ir “Tėviškės Žiburių” knygyne.

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. “SV. 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 ’
Už kiekvieną, nors ir mažiausią auką,*

. pranciškonai bus amžinai dėkingi 
Naująjam Pranciškonų vienuolynui ir Spaudos Centrui aukas 
prašome siųsti šiuo ądresu:

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

L_ Very Rev. Provincial Superior, Kennebunk Port, Maine

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.

“Brooklyn© Lietuviškasis Ins
titutas yra skyrius kuriamojo Li
tuanistikos Instituto”, pareiškė 
aną sekmadienį naujasis jo ve
dėjas Dr. VI. Viliamas. Vadovy- 
bėn įeina dar 'kalbininkas J. 
Dambriūnas ir A Mažiulis. Dr. 
Viliamas apgailestavo p. A Ben- 
doriaus pasitraukimą tardamas, 
jog pastarasis dabar “tikriausiai 
vėl ką organizuos”. P. A Bende
rius yra ir šeštadieninės mokyk
los vedėjas. Jis pakvietė klausy-

tojus organizuoti lietuvišką bib
lioteką, renkant suamerikonėju- 
sių, buvusių lietuvių patriotų lie
tuviškas knygas, priminė prieš 
pora metų atsitikimą, kai kun. 
Pinkaus kelių tūkstančių lietu
viškų knygų rinkinys, bene bu
vęs išmestas į sąšlavų dėžes, kai 
nei viena lietuviška institucija 
nerado reikalo šiuo brangiu lie
tuvybės lobynu susirūpinti. Aną 
sekmadienį įdomią paskaitą skai
tė Dr. A. Sužiedėlis: “Lietuvos 
Švietimo istorija”, o praeitą — 
kalbininkas Dambriūnas.

ST. CATHARINES, Ont
— Apylinkės LOK gavo pra

nešimą, kad priimtas į centrinį 
Kanados LOKą. Iki šiol dėl skun
do buvo atsakytas pripažinimas.

— Kariuomenės šventės proga 
pirmą kartą pasireiškė bažnyčio
je bei salėje ką tik įsikūręs St. 
Catharines lietuvių choras, va- 
dov. neseniai iš Quebec provin
cijos atvykusio p. J. Vyšniausko.

— Juozas Grigas ir Kazimiera 
Melkūnaitė moterystės sakra
mentu sujungė savo gyvenimą 
šv. Kotrynos Aleksandrietės baž
nyčioje. Laimingo gyvenimo.

— Mūsų kolonijoje atidaro
mas “T. Žiburių” knygynėlis. 
Knygų bei laikraščių užsisakymo

VISI Į TAUTOS FONDO PARENGIMĄ

Hamiltone!
Gruodžio 29 d. 7 vai. vak. ’’Dainavos” salėje, 469 Bay St. N. įvyks

Programą išpildys Lietuvos operos solistė Pr. 
RADZEVIČIŪTĖ ir solistas Br. MARIJOŠIUS, 
akompanuojant pianistei STELAI SOLUM.

Savo kūrybą skaitys Vyt. KASTYTIS.
PO PROGRAMOS ŠOKIAI

Hamiltono ir apylinkės tautiečius maloniai kviešiame atsilan
kyti ir jaukiai praleisti vakarą! Pelnas skiriamas Tautos Fondui 
Šokiams gros “Aidas” pilname sąstate. Veiks bufetas.

v TF Atstovybės Kanadoje Hamiltono sk.

WINNIPEG, Man
KLB-LOK pavedė apylinkės 

valdybai eiti ALOK pareigas
Krašto LOK sunormavo san

tykius su Winnipeg© apylinke, 
Apylinkės valdybai pavesdamas 
vykdyti ALOK uždavinius. Ne
normali padėtis tarp KLB-LOK 
ir vietos apylinkės tęsėsi arti 
dviejų metų, nors valdyba dėjo 
pastangų turėti gerus ryšius.

Apylinkės susirinkimo .rezo
liuciją dėl dabartinės apylinkės 
organizacinės padėties “TŽ” tuoj 
patalpino, o “NL” išspausdino po 
dviejų savaičių ir dar su “komen*  
tarais” apie korektiškumą ir dar
ną. Čia stebimasi, kodėl “NL” 
redakcija veik kiekvienam nu
mery taip mielai murzina VLI 
Ką, o neleidžia be savotiškų prie
žasčių apylinkei, ieškančiai kelių 
sunormuoti savo organizacinę 
padėtį, tarti atviresnį viešą žo
dį KLB-LOKui dėl jo taktikos 
kaikurių lietuviškų kolonijų at
žvilgiu. ' .

Kariuomenės šventės 
minėjimas įvyko lapkričio 25 d. 
Minėjimą atidarė kultūros reik, 
vad. J. Činga, iškeldamas mūsų 
buv. kariuomenės ir mokyklos 
nuopelnus, skiepijant jaunuome
nei tėvynės meilę, drausmę ir 
pasišventimą.

Paskaitą “Lapkričio 23” skaitė 
V. Januška, ypatingai išryškinęs 
mūsų kariuomenės Organizavi
mosi laikotarpį Rusijoj, pabrė
žęs kariuomenės būtinumą ne
priklausomais metais. Po to, Arū
nas Bujokas padeklamavo, p. Ša- 
paga paskambino piano, o vyrų 
choras išpildė kariškų dainų.

Parapijos metiniame susirinkime 
pranešimą padarė kun. B. Mika
lauskas, OFM, kartu pranešda
mas, kad tėvai pranciškonai, be
plėšdami spaudą ir vienuolynus 
JAV, stokoja lietuvių kunigų, tad 
Provinciolas atšaukiąs savo ku
nigą iš Winnipego, pavesdamas 
kun. Mikalauskui savo vietoj su
rasti pasaulietį kunigą. Taip pat 
klebonas iškėlė reikalą parapijai 
įsigyti bent salę, kuri vėliau bū
tų galima išplėsti, įrengiant baž
nytėlę. Rūpintis parapijiniais 
reikalais išrinktas 5 asmenų baž- 
nyt. komitetas: M. Januška, J. 
Činga, St Bujokas, V. Armana- 
vičius ir V. Simanavičius.

Į Winnipegą jau atvyko kuni
gas Bertašius iš Montrealio, ku
ris čia bus vikaru Immaculate 
Conception parapijoje ir dvasios 
vadovu lietuviams.

pege pravedė surašinėtojai, va
dovaujami J. Malinausko. Naujai 
atvykę ar šiaip neužrašyti lietu
viai prašomi kreiptis į registra
cijos vadovą. Jis taip pat priima 
aukas Tautos Fondui.

Bendruomenės Valdybos vice-*  
pirm. gyd. Kasperui išvykus į 
Hamiltoną, jo vieton tom pa
čiom pareigom įėjo Aid. Rut
kauskaitė.

Banketų sezonui pasibaigus
Du paskutinius šeštadienius 

prieš adventą lietuvių klubo pa
talpose turėjo banketus parapi- 
pija ir LKMDr-ja. Banketai da
vė labai menką pelną, nes dėl 
prasto orkestro į banketus susi
renka daugiausia vyr. amžiaus 
žmonės alaus atsigerti. Lietuviš
ka jaunuomenė todėl yra pri
versta ieškotis kitų salių pasi
šokti.

Naujų Metų
tradicinis sutikimas, ruošiamas 
parapijos, įvyks Šv. Povilo Kole
gijos patalpose. Šis sutikimas pa
prastai rengiamas ne pelno su
metimais, bet grynai lietuviškoj, 
tartum šeimyniškoj aplinkoj pa
silinksminti ir drauge peržengti 
Naujųjų Metų slenkstį.

Latvių neprikl. šventės minėji
me dalyvavo pora lietuvių. Pro
gramoje buvo religinė dalis, pa
skaita, sveikinimai. Meninė dalis 
išpildyta daugiausia melodekla
macijomis ir choru. Sveikino 
Liet. Bendruomenės ir Estų 
Draugijos atstovai.

Latvių kolonija Winnipege pri
skaito apie 200 tautiečių. Be to, 
už 60 mylių nuo Winnipeg©, yra 
didelis latvių kaimas. Su senai
siais ateiviais betgi jų labai silp
nas ryšys.

Šeštadininės mokyklos 
vaikučiai ruošiasi savo eglutei, 
kuri įvyks antrąją Kalėdų dieną. 
Jie, be to, suinteresuoti ką Kalė
dų Senelis jiems duos šiais me
tais. Žadvainis.

Padėka
Nuoširdžiausiai dėkoju Los 

Angeles Lietuvių parapijos kle
bonui kun. Jonui Kučinskui, or
ganizacijoms, kariškiams ir visai 
visuomenei už . krikščioniškos 
meilės parodymą suruošiant ma
no dėdės generolo Prano Tama
šausko gražias laidotuves, ku
riom nesigailėta nei vargo, nei ta 
proga susidariusių didelių išlai
dų. Kun. Justinas Bertašius.

reikalu kreiptis pas p-lę Aldoną 
Dauginaitę, 56 Concord St. ir p. 
V. Pavilčių, 48 Berryman Ave.

— Bendruom. valdyba rengia 
bendras Kūčias vienuolyno pa
talpose.

— St. Catharines lietuviai 
gruodžio 23 d., 3 vai. p.p. bendrai 
lankys 4 paskirtas šio miesto baž
nyčias Jubiliejaus atlaidams pel
nyti.

— Kalėdų naktį 12 vai. lietu
viai turės šv. Mišias ir pamoks
lą. Šv. Mišių metu giedos naujai 
įsteigtas choras.

— Gruodžio 9 d. ukrainiečiai 
surengė protesto mitingą prieš 
baltuosius rusus — jų priešakyje 
stovintį Kerenskį. Latvių, estų 
ir lietuvių atstovai sveikino gra
žų ukrainiečių sumanymą. Susi
rinkimas priėmė 12 punktų re
zoliuciją, kuri pasiųsta į JAV 
atitinkamai įstaigai.

— Kaip jau buvo rašyta spau
doje, McKinnos liejykla nuo lap
kričio 1 d. uždaryta. Atleista 800 
darbininkų. Ir šiuo metu dar vis 
pasigirsta vienas kitas atleistas. 
Du lietuviai grįžo į darbą. Atro
do, kad darbininkai, kurie yra 
tame fabrike išdirbę 16 mėn., 
tuoj grįš į darbą, o visi kiti gal 
tik balandžio mėn. Lietuviai šito 
atleidimo labai paliesti, nes jų čia 
dirbo 50-60%. Beje, prie St. Ca
tharines yra lėktuvų. -fabrikas, 
kur dirba 1000 darbininkų. Įmo
nę žada plėsti, darbininkų skai
čių pakelti iki 1600. Bet kada? 
Gal tik ateinantį pavasarį.

— Liet tremtiniams Vokieti
joje pinigais dar aukojo Šetikas 
ir Viniotas.

— Lapkričio 17 d. latviai, ku
rių čia priskaitoma iki 180, mi
nėjo savo 33 m. neprikl. šventę. 
Minėj iman buvo pakviestas iš 
Toronto prelegentas “Tėvų Že
mės” redaktorius, kuris pasakė 
tai dienai pritaikytą kalbą. Po to 
sekė sveikinimai, sveikino St. 
Catharines Liet. Bendr. V-bos 
pirmininkas. Suminėjus latviams 
jų žemę, moterys verkė. Po svei
kinimų sekė grynai latvių taut, 
dainos. . Koresp.

WELLAND, Ont
. — Veiklios valdybos dėka šios 
kolonijos gyvenimas yra judrus. 
Neseniai buvo vykusiai sureng
tas iš vietinių pajėgų vaidinimas 
“Įkurtuvės”, kurį parašė taip pat 
vietos lietuvė p. Skaistienė. 
Gruodžio 30 d. rengiama apylin
kės lietuvių vaikučiams eglutė, 
kurios metu pasirodys šeštadie
nio mokyklos vaikučiai su savo 
eilėraščiais, dainelėmis bei šo
kiais. Šv. Nikalojus žada taip pat 
dalyvauti ir apdovanoti visus ge
rus vaikučius.

Pereitam “TŽ” nr. korespon
dencijoje minėto Naujų Metų su
tikimo pobūvio Bendruomenės 
valdyba nerengia.

— Pp. Antanas ir Marytė Če- 
pukai sulaukė naujagimio, ku
riam suteiks krikšto sakramentą 
gruodžio 25 d.

— Kalėdose, gruodžio 25 d., 
Wellando lietuviams pamaldos’ 
10 vai. St. Mary’s bažnyčioje. 
Prieš pamaldas išpažintis.

— Dvi, artimoje apylinkėje 
esančio, Port Colburne mieste
lio gyvenančias lietuves ištiko 
nelaimė. P. Simonaitienei, išli
pus iš automobilio, lūžo koja, o 
p. Eižinienė buvo partrenkta, 
vakare be šviesų važiavusio au
tomobilio. Šiai pastarajai buvo 
sužeista galva ir lūžusi koja. Abi 
nelaimingosios sveiksta, gražiai 
lankomos tiek senesniųjų, tiek 
naujesniųjų P. Colbumo bei Wel
lando lietuvių.

Trumpai iš Čikagos
Lietuvių Mokytojų Sąjunga iš

leido labai gražų vaikams žur
nalą “Vaizdai”. Tai puiki dova
na mūsų mažiesiems. • ■

Lituanistikos mokyklų Čikago
je yra net penkios. Trys yra ve
damos seselių.

Lietuvių Mokytojų S-gos val
dyba — Rudys, Serapinas, Velič
ka — aną šeštadienį lankėsi Lie
tuvių Auditorijos didžiojoje sa
lėje ir parinko aukų Vaikų teat
rui bei “Vaizdams””. Buvo su
rinkta $53. Džiugus reiškinys, 
kad mūsų tautiečiai net šokiuose 
nuoširdžiai atjautė šiuos rei
kalus. .

Kario atstovybė: P. Palukaitis, 
4319 So Greenwood Ave., Chica
go 15. Atstovybės telef. KEn
wood 8-3464. Lietuviai krautuvi
ninkai ar kitų įmonių savininkai, 
kas galėtumėt platinti pas save 
“Karį”, kviečiami tik pranešti at
stovybei savo adresus ir suti
kimą.

Lietuvių Dienų atstovybę taip 
pat numatoma netrukus įsteigti. 
“L. Dienos” irgi ieško talkininkų, 
platintojų .šioje didelėje koloni
joje. Lietuviai prekybininkai ar

Niagara Falls, Ont.
— Anksčiau šiame mieste gy

veno tik keli seniau atvažiavę lie
tuviai. Prieš tris metus čion at
vyko iš Anglijos p. St.. Macikū- 
no šeima. Jis, per tris metus dirb
damas kartu su savo trimis sūnu
mis, spėjo gražiai įsikurti. Tik šį 
pavasarį ir vasarą atsikėlė čion 
daugiau lietuvių. Daugelis iį jų 
dirba prie elektros jėgainės sta
tybos. Visuomeninis veikimas 
kolkas dar nėra judrus. Pradė
tos lietuviams paęnaldos, kurias 
laiko lietuviai pranciškonai iš St. 
Ctharines, vaikučių katekizacija, 
kuri gal išsivystys į šeštadienio 
mokyklą.

— Gruodžio 24 d. 4-8 vai. šios 
apylinkės lietuviai galės atlikti 
išpažintį šv. Patriko bažnyčioje. 
Kalėdų pirmąją dieną 12 vai. bus 
šv. Mišios ir pamokslas šv. Pat
riko salėje.

įmonių savininkai prašome pra
nešti savo sutikimą telefonu kas
dien nuo 9-2 vai. YArds 7-1882.

“Tėviškės Žiburius” šioj kolo
nijoje galima užsiprenumeruoti 
“Lietuvių Dienų” telefono nume
riu aukščiau nurodytu laiku.

Netrukus pradeda veikti po Či
kagą keliaujantis spaudos kios
kas. Jame -rasite įvairiasių kny
gų, galėsite užsisakyti įvairios 
spaudos, kokios tik jūsų širdis 
pageidaus. Sąžiningas ir greitas 
patarnavimas nemokamai į .visas 
pasaulio šalis užsisakant lietu
viškus laikraščius, žurnalus ir 
knygas. Koresp.

Čikagos Liet. Literatūros D-ja 
paskelbė antrąjį novelės konkur
są. Skiriamos 3 premijos — $100, 
50 ir '25. Vertinimo komisija: 
prof. M. Biržiška, Ant. Rūkas, 
Dr. P. Jonikas, A Tulys, D. Ve
lička, M. Kriščiūnas ir S. Pipi- 
raitė. .

B ALF rinkliavai Worcester s . . ,
kolonija suaukojo per $600, Broc
ton $200, Thompsonville, Conn., 
kur tėra 30 lietuvių šeimų, $150. 
Daug kur vajus dar tebevyksta.

“Vienybė” prenumeratos mo
kestį pakėlė iki $5. Tik vajaus 
metu užsiprenumeravusiems bū
sią skaitoma $4.

Ign. Šlapelis, buvęs Meno Mo
kyklos Kaune direktorius, priim
tas į Illinois dailininkų sąjungą.

Gydytojo egzaminus Čikagoje 
išlaikė Šaulys, Šaulienė-Zauniū- 
tė, Rudaitis, Bakšys, Kiras ir kt 
Išviso 12 lietuvių gydytojų.

Alice Steponavičienės choras, 
kaip praneša amerkiečių spauda, 
dėl finansinių sunkumų likvi
duojasi.

“Aidų” red. A. Vaičiulaitis per
sikėlė į naują vietą: 86-64 144 St, 
Jamaica 2, N.Y., USA.
AUSTRALIJA

“Australijos Lietuvis” pradėjo 
išpirkti paskolos lakštus, platin
tus organizuojant savo spaus-

' Per Adelaidės radiją kelis kar
tus nuskambėjo lietuviškos dai
nos kvarteto, vadovaujamo Zda
navičiaus, talkinant E. Rūkšte- 
lienei.

te numatoma nepaprastai padi
dinti valstybinius ' mokesčius. 
Apkraunamas naujais mokes
čiais ne tik įmonių pelnas, bet ir 
darbininkų bei tarnautojų atly
ginimai. Ryšium su tuo, kurį lai
ką Australijos vidaus rinkoje bu
vo panikos reiškinių. Gyvento
jai, jausdami prekių pabrangimą, 
ėmė graibstyti viską. Ypatingai 
buvo perkamos vadinamos pra
banginės prekės, kurioms užde
dami nepaprasti muitai.

KALĖDŲ SVEČIAS

— Otava. — Nuo balandžio 1 
d. yra sulaikyta per 8.000.000 ci
garečių, šmugeliuotų per ‘sieną 
iš JAV į Kanadą. Nubausta 301 
asmuo. 421.748 sulaikytų cigare
čių dėžučių perduota karo vete
ranų ligoninėms.

— Otava. — Kanada šią žiemą 
sviesto netrūks. Sandėliuose dar 
yra 52.835.000 svarų.

KADAISE vienas klajojančių artistų būrys prisiglaudė sena
me Vermlando provincijos dvare ir, pasivadinę Ekebų Riteriais, 
ten vedė pilną lengvaus malonumo ir nuotykių gyvenimą.

Vienas iš tų riterių buvo mažasis Rusteris, kuris mokėjo kurti 
dainoms meliodijas ir groti fleita. Jis buvo nežymios kilmės, ne
turtingas, be šeimos ir be namų, o kada grupė išsisklaidė, jis patyrė 
sunkių dienų. Nei arklio, nei vežimo; jis turėjo pėsčias vaikščioti 
iš ūkio į ūkį, su daiktų ryšuliu, iki smakro susagstytu apsiaustu, 
kad paslėpti liemenės ir marškinių stovį. Jo turtas tilpo kišenėse: 
aptriušusi fleita, lašas skaidriosios ir plunksnakotis. Jei laikai ne
būtų pablogėję, šis muzikos mylėtojas nebūtų trūkęs darbo. Deja, 
Vermlando visuomenė su kiekveina diena vis mažiau domėjosi dai
nomis ir gražiosiomis meliodijomis. Juostelėmis papuoštos gitaros 
turėjo būti padėtos į svirnus, kaip ir medžioklių ragai, kurie nusi
dažė puvėsiais, kaip ir dulkėmis nusikloję smuikai. Ir kuo mažojo 
Rusterio fleita ir plunksna darėsi mažiau aktyvios, tuo labiau bu
vo jaučiamas būtinumas jo butelio: jis virto nepataisomu girtuok
liu. Nors jis dar buvo priimamas, kaip senas draugas, jo atvyki
mas nešė nuobodį, o jo išvykimas džiaugsmą. Su savim jis atsineš
davo nemalonų skaidriosios kvapą ir garavimą, prie ko jis, visada 
klaikių akių, dar prijungdavo nešvankias kalbas. Jis buvo nuo
latinis vaišingų namų apsunkinimas.

Dabar, keletą dienų prieš Kalėdas, jis atvyko į Loefdalą, kur 
gyveno garsusis smuikininkas Lilikrona. Šis Lilikrona, anksčiau 
taip pat buvo Ekebų riteriu, vienas iš garsiausių to triukšmingo 
gyvenimo draugų. Paskiau jis sugrįžo į savo šeimą ir niekur nebe- 
sijudino. Kada pačiame pasiruošimo ir apsišvarinimo šventėms 
sujudime Rusteris prisistatė ir paprašė darbo, Lilikrona davė jam 
nurašyti keletą muzikos dalykėlių.

— Tu būtum geriau padaręs jo nepriimdamas, — kalbėjo žmo
na, — dabar jis užyilkins pavestą darbą ir mes jį turėsime laikyti 
per Kalėdas.

— Bet jis turi kurioje nors vietoje būti, — atsakė Lilikrona.
Ir jis pasiūlė Rusteriui gėrimo, pats palaikydamas draugystę, 

atnaujino bendro klajojimo laikų atsiminimus. Tikrumoje, Ruste
rio draugystė jį kiek varžė ir iššaukė liūdesį, bet jis stengėsi tai 
nuslėpti, nes senos draugystės atsiminimai, kaip ir šeimininko 
priedermės, jam buvo dalykas šventas.

Jau trys savaitės, kaip pas Lilikroną buvo ruošiamasi švęsti 
Kalėdas, per tris savaites buvo gyvenama tvarkymosi įkarštyje. 
Nuo žvakių liejimo buvo pailsusios akys ir paraudę veidai. Buvo 
šalama rūsy rauginant alų, bėginėjant po krautuves, sūdant mė
są ir ją kapoj ant dešroms. Bet tarnai, kaip ir patys šeimininkai, be 
murmėjimo pakėlė šitą persikrovimą darbu, nes žinojo, kad pasi- . 
baigus uždaviniams ir priartėjus šventąjai nakčiai, saldus susi
žavėjimas nužengs ant jų, džiaugsmas ateis į jų lūpas, kojos darysis 
tartum sparnuotos šokiams, o senos giesmės ir dainos prisikels iš 
visų tamsių jų atminties kampų. Ir kaip tada visi bus patenkinti! ' 
Bet atvyko mažasis Rusteris; šeimininkė, tarnai ir vaikai, visi vie
ningai sutarė, kad jų Kalėdos sugadintos.
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Užgimimo Gloria . • .
Naktis. Miegojo Rašto Šventojo žinovai. 
Naktis. Miegojo ciesoriaus sargyba ir kariai. 
Naktis. Miegojo skausmas žemėje visoj plačiojoj, 
Ir slėniuos — kaimenės, ir kloniuos — vyturiai
Tamsoj užmigo kedrai, tamarisaL 
Tamsoj pabudo mirštantis žmogus.
Ir tapo kūnu Žodis Viešpaties didysai,
Ir žemėn nužengė dangus.
Ir kaip griaustinis “Gloria” sugriaudė. 
Prašvito Viešpaties pirmoji žemės šios diena,
Ir puolė piemens ir karaliai Jam po kojų, 
Ir puolė pragaro gelmėn pasaulio dargana.
“In terra pax
“in terra pax
“In terra pax
Te, žeme, Kristaus vardas švies tau amžinai.

.” pro griausmą balsas tarė, 
.” atsiliepė kalnai.
” tvirčiau už akmenį ir varį

PRANAS KOZULIS

Karalių Žvaigždė
Suprantu: aš mažytis, ir kvailas, ir 

aklas, 
kaip drugelis virš jūros bangi}.
Aš regiu — su žvaigždėm 
mano Viešpats ateina šią naktį 
ir gyvens amžinai su žmogum.

Atpirkėjau, garbė Tau per amžius, 
kurs žvaigždynus, kaip dulkes

- žarstai — 
bet palaimink ir tuos, 
kurie žemėj klajoja ir daužos 
niekados nesapnuotais kraštais.

Niekados dar žmogus nėra matęs 
taip liepsnojant padangių giedrių — 
pirmą kartą regiu:
teka vandenys, kraujas ir metai 
virš audros ir nakties sūkurių.

Aš jaučiu, kaip grimstu amžinybėn, 
lyg drugelis Į marių bangas;
o, šviesioji Žvaigždė!, 
erdvėse tylią naktį sužibus, 
niekados, niekados neužges.

Numeskime svetimą rūbą
Nekalbant apie suanglintas, 

dar daugelis lietuvių nešioja su
slavintas ir suvokietintas pavar
des, tokias, kokias jiems sveti
mieji primetė, Jas rodo galūnės: 
-auskas, -avičius, -ackas, -ickas, 
-evičius, -iauskas. arckas, -ockas, 
-erckas, -uckas, -evskis, -evič -at, 
-ėit ir tt. O kiek yra verstinių 
svetimybių (Golubų, Jasčems- 

“ kių;"JastrWfcskiu ir tt ). Alytaus 
apskr. yra Vanagų kaimas, bet 
gyventojai vadinasi Jastroms- 
kiai, vadinasi, suspėta pavardes 
suslavinti, bet kaimą suslavinti 
neatėjo į galvą.

Ligi šiol neteko spaudoj aptik
ti, kad kas būtų Kanadoj užsi
ėmęs pavardžių atlietuvinimu, 
nors norinčių pavardes atlietu
vinti teko girdėti.

Tuo tarpu 1951 m. lapkričio 1

ta toks skelbimas: “Šiuo skelbia
ma, kad Antanas Garkauskas, sū
nus Kosto, 37 mt. amžiaus, ki
lęs iš Vilkaviškio apskr., yra įtei
kęs Lietuvos pasiuntinybei Lon
done prašymą pataisyti (atlietu
vinti) jo pavardę į A. Garkū- 
nas”... Iš to seka išvada, kad 
ir Kanados konsulatas gali atlie
tuvinti pavardes. Belieka šiuo 
reikalu į jį kreiptis. -:

Venclova.
pastaba. Autorius nuro-

KULTŪROS TRAGIZMO ŠALTINIU BEIEŠKANT
*•

ROMANTIKOS ŠVYSTELĖJIMAS
(Pabaiga)

Specializacija gali būti dvejo
pai suprasta: — a) Kaip kultūri
nė linkmė, kada viena kuri kul
tūrinė sritis neproporcingai išsi
vysto, užmirštant kitas, b) Kada 
asmuo lavindamasis vienoje ku
rioje srityje yra pamiršęs kitas 
sritis, jas laikydamas nevertin
gomis arba nebūtinomis.

Charakterizuojant šių dienų 
kultūrą ir šių dienų žmogų, ten
ka pabrėžti, kad. specializacija 
yra ryškiausias jų bruožas.

Šių dienų' kultūra reiškiasi 
griežtaisiais mokslais (matema
tika, fizika ir jais paremtais 
mokslais) ir jų laimėjimais arba 
technika; tuo tarpu Teologija, 
Filosofija ir kitos žmogiškosios 
kūrybos sritys yra laikomos ne
reikšmingomis arba nepraktiš
komis.

Dabartinės kultūros atstovas 
yra inžinierius, daktaras, fizikas, 
chemikas ar matematikas, bet šie 
kultūros reprezentantai, būdami 
siauros srities specialistai, toli 
gražu nėra nei tikri kultūros ats
tovai, nei ypatingos vertės asme
nybės. Garsus europietis Kari 
Jaspers, rašydamas apie šios rū
šies mokslininkus, stebisi jų ne
sugebėjimu ir net bukumu (Tohr 
heit, Ratlosigkeit), kai jie yra 
pastatomi prieš platesnės pras
mės klausimus, išeinančius iš jų 
specialybės ribų (Karl Jaspers: 
Vom Ursprung und Ziel der Ge- 
schichte).

Žinoma, šitokioje šviesoje 
svarstydami mūsų problemą jo-( 
kiu būdu mes nenorime pasakyti, 
kad mokslai ir technika neturi 
savo vertės, bet šiaip ar taip kal
bant, tenka pabrėžti, kad griež
tieji mokslai ir technika nėra 
žmogaus vispusiški išreiškė  j ai, 
kad jie nėra gyvenimo -tikslas ir 
prasmė. Vien šitokia žmogaus 
kūryba ir tobulėjimas yra vien
pusiškas. Tai praradimas pu
siausvyros su visomis baisiomis 
jos netekimo pasėkomis.

Žmogaus egzistencija yra sub
ordinuota harmonijai dviejų 
principų — dvasinio ir fizinio. 
Lygiai taip pat reikalinga har
monija ir žmogaus pažangoje bei 
kūryboje. Visi žinome, kuo bai-

mokslų grupę, šiandieninis žmo
gus, virto siauru specialistu, ku
ria materialines vertybes ir vai
kišku naivumu džiaugiasi savo 
laimėjimais, nepajėgdamas su
vokti nei galutinių jų tikslų, nei 
prasmės. Atseit, žmogus yra pra
radęs kūrybinę savisąmonę. Įsi
gilinęs į siaurą specialybės klau
simą, juom besidomėdamas ir 
juom tik gyvendamas, jis tapo 
nepajėgus nustatyti nei savo 
problemos vietą, nei jos reikšmę 
bendroje kūrybinėje eigoje — ki
taip sakant — jis pats yra tapęs 
neikiek nedaugiau, kaip protin
ga, jo paties sukurtos mašinos, 
detale.

Mūsų kultūra, išugdžiusi pui
kius siauros srities specialistus, 
nepajėgia duoti tolygaus kalibro 
vadų, kurie sugebėtų civilizaci
jos laimėjimus palenkti pozity
viems tikslams. Ji žengia aklo 
žmogaus žingsnį, kiekvienu me
tu, palenkta pavojui ir net nepa
jėgi nuo jo apsisaugoti.

Keldami šias problemas, žino
mi, nei neturėjome intencijos

* m2 ■ i ’ £ *

Š. Amerikoje ir, rodos, visojtrumpame rašinyje jas išspręsti,
bet viena, ką norėtume pabrėžti, mūsų išeivijoje, gan plačiai pa- 
kad daugelį šių Mausimų atsa- j minėta Mindaugo krikšto 700 
kytų tvirta pasaulėžiūra. Pašau- metų sukaktis. Ta proga prirašy- 
lėžiūra, kurioje vertybės turėtų 
tikruosius-savo vardus, kuri bū
tų suformuota ne ant dalinio spe
cializuoto lavinimosi, bet vispu
siško ugdymo, apimančio plates
nes žmogiškosios veiklos sritis.

Žmogui, turinčiam tik labai

ta nemaža straipsnių, minėjimo 
iškilmėse pasakyta kalbų bei pa
skaitų. Tiek straipsniuose, tiek 
paskaitose daugiau liaupsintas 
Mindaugas ir jo krikštas, kartais 
net apsilenkiant su istorine tik- 

_ ____________  __ rove. Tiesa, giliau panagrinėti 
siaurą — specializuotą lavinimą, i ano meto Lietuvos buities ir Min- 
dažnai yra sunku pasiekti tyir- į daugo krikšto, ypatingai čia išei- 
tesnių pasaulėžiūrinių principų, vijoje, nebuvo progos. Istorikų 
be kurių yra neįmanoma betko- 
kia sąmoninga kūryba, vedanti 
į vispusišką žmonių giminės to
bulėjimą.________________ . •

Mūsų kultūrinės pažangos ir 
su ja surištų pavojų problemos 
vis dažniau pastebimos spaudo
je, o tie, kurie pajėgia pakilti virš 
kasdieninio košmaro, žvalgosi, iš 
kur ateis naujas Renesansas. Ži
noma, sunku yra spėti ar prana
šauti, bet ar nebus Katalikų Baž
nyčia vėl naujo posūkio nešeja, 
kaip kad ji atvėrė duris į naujus 
kūrybinius laukus ir parodė ke
lią į Gėrį, Grožį, Tiesą ir Meilę.

A. Ketvirtis.

Redakcijai prisiųsta
Jonas Aistis: Sesuo Buitis, po

ezija, 1951 m., 48 psl., Kaina $1. 
Išleista prel. Pr. Juro lėšomis. 
Gaunama: J. Aistis, 48 Green St., 
Putnam, Conn.

K. Čukovskis, Daktaras Ai
skauda ir jo žvėrys, Forum Press 
spauda, P.O. Box 22, Brockton 
68. Mass., 94 psi.

W. Paul, Kasdieninės šneka
mosios ir rašomosios anglų kal
bos vadovas, I dalis — Kalbos 
pagrindai, leidžia “Word and 
Phrase” Trusley Park, Ill., USA, 
1 sąsiuv., 16 psi., §§ 10.

To paties leidinio yra pasiro
dęs ir II t. 1 sąs., kuris betgi lai
komas tik pavyzdiniu, o tolimes-

tuvių dainas ir priešingai, o taip 
pat abiejų tų tautų skolinius iš 
kitų šaltinių ir tai, kokių būdin
gų pakeitimų tauta įneša į iš ki
tos tautos pasiskolintą dainą.

Puiki Lietuvos vaizdų knyga
Ką tik spaudoje pasirodė žy

maus lietuvio fotografo Vytauto 
Augustino Lietuvos vaizdų kny
ga “Our Country Lithuania”. T*-  
kio formato ir vertės knyga par
duodama tikrai pigiai yra puiki 
patrioto lietuvio dovana savo 
septynmečiams tėvynę praradu- 
siems tautiečiams. Abejojant ar 
ji “išgarsins” Lietuvą, ji lieka

Red.
dydamas iškreiptų pavardžių ga
lūnes, pateikė ir bent po keletą 
tokių pavardžių pavyzdžių. Jas 
čia išleidome ne tik taupydami 
vietą, bet ir dėl to, kad kaikurio- 
se teikiamose formose nelietuviš- 
kumo palikta šaknyse. Juk yra 
visa eilė pavardžių, kurių galū
nės lietuviškos, bet pati šaknis 
.elietuviška.

būti populiariu, tariant, liaudiš
ku. neginčijamas.

Kai laisvai pasakojama ir no
rima būti populiariu, iškyla kar
tais pavojus apsilenkti su istori
ne tikrove. Gerbiamas prelegen
tas ir neišvengė tos klaidos, kai 
baigdamas pranešimą, gribštelė
jo kiek kalbamo meto Lietuvos 
visuomenės struktūrą. Prelegen
tas pareiškė (net publikai plo
jant), kad senoji lietuvių visuo
menė buvusi laisvųjų žmonių vi
suomenė ir nelaisvė (baudžiava) • 
vėliau atėjusi. Tai ne kas kitas 
kaip romantiškos minties švis- 
telėjimas, minties, kuria kadaise ' 
vadovavosi ir mūsų S. Daukan
tas. Jo, rodos, yra posakis: “Bau
džiavą mums atnešė lenkai”. Pa
našią mintį užtinkame ir A. Ba
ranausko senovės dainoj: “Tada 
nebuvo vergijos”. O mūsų A. 
Strazdelis jau dainuoja panašiai, 
kaip anas 13 amž. anglų sukilėlių 
vadas John Bull: “Kai pasaulis 
prasidėjo, Dievas lygumą pa
dėjo”.

Ši senosios visuomenės lygy
bės mintis turi savo šaknis Vak. 
Europos istorijografijoje, kilu
sio j Prancūzų revoliucijos lais-

saulelė, kuriems ta pareiga būtų 
tikusi, likimo išblokšti iš moks
linio darbo vėžių, neturi po ran
ka būtiniausių šaltinių ir litera- 
ratūros ir, svarbiausia, ne vienas 
yra virtę rankpelniais, atitrau
kiami nuo istorinės galvosenos, 
tariant nuistorinami.

Šiose aplinkybėse mūsų lietu
viškoji visuomenė turėjo tenkin
tis populiariais, sakysim, žurna
listiniais straipsniais ir iškilmin
gais minėjimais.

Tokį minėjimą lapkričio 25 d. 
turėjome ir čia, Clevelande, kur 
paskaitininku buvo pakviestas 
Dr. A. Kučas, jau Lietuvoj pasi
reiškęs istorikas.

Prelegentas, mokėdamas gra-jvės sąjūdžių įtakoj. Vokietijoje 
žiai prisitaikyti prie klausytojų, • jos pradininku buvo Justus Mo- 
vengė dėstęs vien grynus faktus,! ser, sukūręs senovės germanų 
susijusius su Mindaugo krikštu. į laisvųjų bendruomenių teoriją. 
Jis juos nežymiai įpynė į gan pla-: Vėliau ši teorija. įsivyravo vadi- 
čius Europos istorijos rėmus, su- narnoj liberalinėj istorijografijo- 
minėdamas, be to, ypač išpūstus je. Tačiau nuo antros XIX amž. 
ir eiliniam klausytojui patrauk- pusės, ryšium su kruopščiais šal- 
lius dalykus. Ištikrųjų buvo įdo-1 tinių nagrinėjimais įsitikinta tos 
mu klausytis, kai kalbėtojas lais- teorijos klaidingumu. Prieita iš- 
vais žodžiais, nevaržomas iš vados, kad ir senovės germanai, 
anksto paruošto teksto, porino dar prieš susidurdami su Romos 
apie mūsų ir gretimų kraštų pra- . imperija, jau buvo pasiskirstę į 
eiti, persikeldamas kartais į ar
timuosius laikus. Buvo justi pre
legento neabejotini sugebėjimai 
sūžiesti praeitį su bendro visuo
meninio gyvenimo dalykais ir 
tuo būdu ją lyg suaktualinti. Ap
lamai, Dr. A. Kučo sugebėjimas

luomus, tariant, nebuvo visi ly
gūs. Aplamai, Europos visuome
nė, kiek šlekią žinios apie ją, bu
vo vis luominė visuomenė, o ne 
lygiųjų žmonių bendruomenė.

Panaši luominė bendruomenė 
buvo ir senovės lietuviai. Tuo 
galima įsitikinti paskaičius kad 
ir, galima sakyti, monumentalų 
buvusio Vilniaus istoriko H. Lov- 
mianskio studiją apie lietuvių 
visuomenės ir valstybės kilmę. Iš 
tikrųjų, lietuvių visuomeninė 
santvarka tiek .proistoriniais,- 
tiek istoriniais laikais nesiskyrė 
iš esųiės nųp .Europos_ visuomet * 
nės ir todėl^ą" studijuojant rei- 
kia lyginti su šia pastarąja. Tvir
tinimas apie senovės lietuvių 
laisvę ir lygybę yra tik graži im
ponuojanti frazė, bet neatatįn- 
kanti istorinei tikrovei.

J. Jakštas.

ra pirmąją rolę dėl šių įvykių 
vienbalsiai atiduoda juk kitiems 
faktoriams. Taip pat netikslus 
Gudijos pavadinimas Ruthenia. 
Gyvą ir turiningą “Žvilgsnį į Tė
vynę” pateikia žinomas lietuvių

,PaJTdyS tik baigUS Puiki kontrapriemonė prieš bim- 
bininkiškąjį — ylinį melą. Albu
me randame ištisą eilę naujųjų 
Lietuvos pastatų — tikrų archi
tektūrinių paminklų — gimnazi
jų, mokyklų, įstaigų. Tegul Yla geografas A. Benderius. Norėtų- 

giasi užmiršimas mūsų-.fizinės, i lio: daiktavardis; ^rienaskaita įr į- vį^° si dar kiek, kibti Jr piįe fotografę-

spausdinti I dalį.
Šiame sąs. aptariami sutrum

pinimai, anglų ir amerikiečių ra
šybos skirtumai, vartojamų 
ženklų paaiškinimas, fonetinė 
transkripcija, o iš paties vado vo

prigimties reikalavimų — jeigu' daugiskaita bei jų derinimas ir 
mes neduosime kūnui maisto ar- formos ir pradedamas aptarimas 
ba jo neapsaugosime nuo šalčio, ‘ giminės.
jis turės palūžti. Lygiai tas pats: Pelėda, 1951 m. lapkričio mėn., 
bus ir su dvasine žmogaus pri- : Nr. 6, 16 psl.
gimtimi, tik galbūt daug baises
nėmis ir giliau į žmogaus būtį 
siekiančiomis pasekmėmis. Dr. Erich Seemann studijoje 

“Deutsche-litauische Volkslied- 
beziehungen”, išsp. “Jahrbuch

Soviętų Ambasados štabo,- paro- jų tūlo paaiškinimo. 72 psl. ran
do ką sovietai pastatė per 7 me- Jame “Birštono Sanatorija”, bet 
tus “išsilaisvinusioje, sužydėju- kodėl gi nebuvo galima pridėti 
šioje liaudies tėvynėje”. Dr. B. piino vardo, jog tai yra “Ligonių 
Nemicko prakalba duoda svetim- Kasų Birštono Sanatorija“. Ko- 
taučiui vaizdą: kur ta Lietuva,; dėl neužčiaupti burnų maskol- 
istorinę ir geografinę apžvalgą, berniams, kad esą nesirūpinta 
Bet ar reikia šitokioje ir svetim-' darbininkais. Bet tai tik smulk- 
taučiams skiriamoje apžvalgoje menos — būtų gera, kad daug 
taip jau labai iškelti Lietuvos ka- , kas rastų ko pasimokyti iš ty-

Nusigręžęs nuo platesnės, vis-ifuer Volksliedvorschung”, VIII riuomenės žygius išvejant ir vo- I lauš, bet tikrai savo tėvų žemę 
j pusiškai tobulinančios, veiklos ir t., 142-211 psl., nagrinėja vokie- kiečius ir lenkus, ii moto ii vi- ” ” ’ ‘ ‘
( pasilikęs sau tik siaurą griežtųjų čių liaudies dainų perėjimą į lie- sus kitus? Svetimtaučių literatu-

kiečius ir lenkus, ir rusus ir vi- mylinčio menininko V. Augusti
no. A.

Rusterio buvimas jiems speu^ė širdį. Buvo bijoma, kad Lili
krona, atsiminęs senus išgyvenamus. nepabustų klajojimų ilgesiui 
ir garsusis smuikininkas, kuris kadaise ilgiau negalėjo pasilikti 
pas savuosius, nežūtų savo šeimai iš naujo. O kaip jis buvo bran
ginamas per paskutinius dvejus metus, kuriuos jis praleido savo 
šeimoje! Visada nuostabus, per Kalėdas jis buvo visa namų siela.. prie durų, ieškodamas darbo, bet niekur nebuvo priimtas. Nebuvo 
Jis sėdėjo kampe prie ugnies židinio ir smuikuodamas ar pasakoda-j net paprašytas išlipti iš rogių. Vieni turėjo pilnus namus svečių, 

kiti turėjo praleisti Kalėdas pas prietelius. Jo buvimą buvo gali
ma šiaip taip pakelti keletą dienų paprastomis savaitėmis, bet ne 
Kūčių vakarą. Metuose yra tik vienos Kūčios ir vaikai joms ruo
šiasi nuo rudens. Kaip pasodinti šitą žmogų prie vieno stalo su 
vaikais? Jis buvo įpratęs gerti, tad nežinia, kur jį patalpinti: tarnų 
kambarys jam buvo perprastas, svečių pergeras. Ir mažasis Ruste
ris tęsė toliau savo kelią,’plakamas sniego audros sukūrių. Per-., 
mirkę jo ūsai liūdni karojo: apglušusios akys nieko nebeskyrė; bet 
palengva išsisklaidė garai skaidriosios, kurios jis buvo užgėręs. 
Jis pradėjo nustebti ir ieškoti priežasties, dėlko jam taip atsitiko. 
Ar tikrai niekas niekur jo nenorėjo priimti? Ir staiga jis pamatė 
save tokį, koks ištikrųjų buvo: sugriautas, paniekintas, vargšas, 
kuris tik nenorom priimamas.

“Tai pasidarė iš manęs! — kalbėjo jis pats sau. — Nei gaidų dau
giau rašyti, nei fleitos meliodijų! Niekam pasaulyje Rusteris nei 
kiek nereikalingas, niekas jam nerodo nei mažiausio pasigailėji
mo”. Audra sekė audrą sukeldamos sniego kolonas, kurios sukosi 
laukuose ratu. Paskiau jos aptilo ir šokantis sniėgas nurimo, krito 
ir klojosi ant griovio krantų. “Štai gyvenimas, — kalbėjo sau Rus
teris, — šokama, o po šokio kritimas. Kiekvienas esame sniego 
krislas dengiamas daugybės krislų. Bet, kai ateina momentas, lie
ka tik nusiskundimas ir ašaros. Dabar mano eilė!”.

Jis visiškai nė nesirūpino sužinoti į kur jis buvo vežamas: tai 
galėjo būti tik mirtis! Mažasis Rusteris nekeikė nei fleitos, nei 
džiaugsmingų anų dienų klajonių; jis nesakė sau, kad jam būtų 
buvę geriau dirbti žemę ar lopyti avalynę; bet jis apgailėjo dabar 
likęs instrumentu, kurio suderinimas nebeįmanomas. Nieko jis ne
kaltino. Kada styga yra sudilusi ir gitara suižusi, ji numetama. Jis 
jautėsi labai pavargęs, labai vienišas, visiškai nenaudingas, visiš
kai žuvęs: šaltis ir badas jį pribaigs Kūčių vakarą.

Rogės sustojo: aplink jis matė žiburius ir girdėjo švelnius bal
sus. Žmonės jam pagelbėjo įeiti į vieną šiltą patalpą ir davė gerti 
verdančios arbatos: kada jam nuėmė ryšulį, o šiltos rankos trynė 
jo sustyrusius pirštus, jo ausyse skambėjo meilūs sveikinimo žo
džiai. Jis buvo taip apstulbęs, kad reikėjo gero ketvirčio valan
dos įsitikinti esant pas Lilikronus. Jamas, pavargęs nuo klajojimo 
audroje iš ūkio į ūkį, apsisprendė grįžti namo. Bet Rusteris dar 
sunkiau suprato tą priėmimą, kuriuo jis buvo vėl sutiktas. Jis ne
tikėjo, kad šeimininkė, pagauta pasigailėjimo dėl jo liūdnos kelio
nės ir dėl prieš jį šį didį šventės vakarą užsidariusių durų, būtų 
pamiršusi savus rūpesčius.

Lilikrona, vis dar užsidaręs savame kambaryje, nieko nežino
damas apie Rusterio sugrįžimą, savo smuiku tęsė beprotišką ir lau
kinę muziką. Rusteris sėdėjo valgomajame kambaryje su vaikais. 
Tarnai, kurie paprastai ten kartu praleisdavo Kūčių vakarą, da-, 
bar ieškojo virtuvėje pabėgti nuo nuobodžio, kuris buvo ištikęs šei
mininkus. Lilikronos žmona priėjo prie Rusterio:

— Mano vyras grieš visą vakarą, — sakė ji, — man reikia va
dovauti vakarienei, vaikai lieka visiškai vieni. Ar negalėtumėte,

mas pakaitomis priešais atydžius ir susižavėjusius saviškius, iš 
naujo pergyvendavo praeities klajojimus ir nuotykius po pasaulį, 
iki pačių žvaigždžių. Ir visas gyvenimas darėsi pakilus, gražus ir 
turtingas, spinduliuojamas tos gražios sielos. Jis buvo taip pat my
limas, kaip mylimos Kalėdos, saulė, pavasaris. Bet atvyko mažasis 
Rusteris ir šventės buvo grąsomos. Jų darbas turėjo nueiti nie
kais, jei šeimininkas nukryptų nuo namų židinio. Tad argi galima 

‘buvo žiūrėti ramiu žvilgsniu į šitą girtuoklį, įsirengusį prie Ka
lėdų stalo pagarbioje ir pamaldžioje šeimoje, kada jis galėjo nužu
dyti visą jos džiaugsmą?

Kūčių dieną, iš ryto, mažasis Rusteris, pabaigęs rašyti gaidas, 
pakrikai kalbėjo apie išvykimą ,nors jis turėjo mintį pasilikti. Vi
suotino abejingumo įtakoje, Lilikrona taip pat atsakė pakrikusiai, 
kad galbūt Rusteris padarytų geriau pasilikdamas Kalėdoms, kur 
dabar esąs. Bet mažasis Rusteris buvo išdidus ir apsiblausęs: jis 
pasukinėjo savo ūsus ir perbraukė per plaukus, kurie, tartum juo
das debesis, dengė jo galvą. Ką Lilikrona norėjo pasakyti? Ar jis 
manė, kad Rusteris yra keblioje padėtyje? Bet jis buvo pageidau
jamas ir laukiamas visose apylinkės užeigose; lova jam buvo pa
ruošta, taurė jau pripildyta. Jis turėjo darbų ir užkvietimų, kad 
nežinojo, nuo ,kur pradėti. . ’ .

— Tačiau tikrumoje, — pasakė Lilikrona, — aš tave neverčiu 
pasilikti.

Po pusryčių jna žąsis Rusteris paruošė savo ryšulį; buvo pakin
kytas arklys ir vežikui, kuris turėjo jį nuvežti, buvo liepta raginu 
arklį, nes buvo jaučiama artėjanti pūga.

Niekas rimtai netikėjo, kad Rusteris kokiuose nors namuose 
būtų laukiamas, bet tos piktos minties buvo kratomasi, nes jo atsi
kratymas buvo labai pageidaujamas.

— Jis norėjo išvykti, — buvo kalbama. — O dabar būkime 
linksmi!...

Bet kada ape penktą valandą buvo renkamasi aplink Kalėdų 
eglutę šokiams, Lilikrona, tylus ir susimąstęs, nesisėdo į savo vietą 
nei nepalietė punšo taurės. Mažiausia šokių meliodija nesidavė pa
gaunama jo minčiai ir jo smuiko stygos buvo nesuderintos. Rei
kėjo be jo šokti ir be jo dainuoti.

Tada jo žmona darėsi nerami, vaikai ėmė verkšlenančiai rėkau
ti, visa vyko išvirkščiai: Kūčių vakaras buvo visiškai sugadintas. 
Kviečiai buvo prilipę prie dubenio dugno, žvakės spragsėdamos 
tirpo, vietoje skaidriai liepsnoję, židinys smilko, jautėsi, kad kam
baryje vaikšto žiemos speigo kamuoliai Tarnas, kuris išvežė Rus- 
terį, dar buvo negrįžęs. Virėja verkė ir tarnaitės kivirčijosi. Lili
krona pastebėjo, kad kieme nebuvo padėta sėtuvė su grūdais dėl 
paukščių ir karčiai kaltino moteris senovės papročius pamiršus, 
širdies neturint. Bet visi labai gerai suprato, kad jis netiek galvojo 
apie paukščius, kiek apie mažąjį Rusterį ir, kad jis labai gailėjosi 
leidęs jam išvykti Kūčių vakarą. Netrukus jis nuėjo į savo kam
barį ir užsidarė duris. Girdėjosi kaip jis grojo smuiku keistas me
liodijas, kaip senais laikais, kada jo namas jam buvo tapęs per

siauras, iššaukiančias, pakrikusias meliodijas, pilnas audringo ilge
sio. Jo žmona kalbėjo pati sau: “Rytoj jis bus išvykęs, jei Dievas 
nepadarys šią naktį stebuklo. Štai kaip mūsų nesvetingumas tapo 
priežastimi nelaimės, kurios mes norėjome išvengti”.

Tuo tarpu mažasis Rusteris klajojo audroje. Jis vyko nuo durų

Rusteri, užsiimti su dviem iš jų, su pačiais mažaisiais?
Vaikai buvo iš tos žmonių giminės, kutių Rusteris nelankydavo. 

Jie nebuvo sutinkami nei palapinėse, nei užeigos namuose, nei pa
silinksminimuose, nei klajonių vieškeliuose. Priešais juos jis jaus
davo baimingumą ir nieko neturėjo jiems papasakoti. Jis išsi
traukė savo fleitą ir leido jiems baksnoti jos klavišus .bei skyles. 
Pats jauniausias, kuris buvo ketverių metų, ir vyresnis, kuriam 
buvo suėję šešeri, dabar ėmė pirmąją fleitos pamoką ir abu buvo 
labai susidomėję.

— Štai šičia DO. — sakė jis. — O čia RE.
Ir, paėmęs lapą popieriaus, jis parašė jiems tas gaidas.
— Oi ne! — šaukė jie. — Tai ne taip, kaip rašoma DO. Ir jie 

nubėgo atsinešti savo abėcėlės.
Tada Rusteris klausinėjo juos apie raides. Jie jas žinojo ir neži

nojo. Jų pažinimas dar nebuvo platus. Rusteris juos pasiėmė “šau 
ant kelių ir ėmėsi uždavinio praplėsti jų žinias. Motina kartas nuo 
karto vaikščiojo iš virtuvės į valgomąjį ir, visa nustebinta, klau
sėsi. Vaikai krykštavo ir kartu paklusnūs kartojo savo a b c d. Bet 
išlengvo Rusterio dėmesys pavargo, jo linksmumas pranyko ir 
mintys, kurios jį kankino audroje, vėl užgulė jo sielą. Taip, tai buvo 
gera ir žavu, bet tai turėjo baigtis: jis buvo baigtas ir pasmerk
tas. Staiga rankomis jis suėmė sau veidą ir ėmė verkti.

Lilikronos žmona greitai pribėgo:
— Rusteri, — kalbėjo ji, — aš jus suprantu, jūs manote, kad ne

beturite, kas čia veikti. Muzikoje jums nebesiseka, o skaidrioji jus 
griauna. Bet neviskas yra žuvę.

— O taip! — raudojo mažasis muzikas.
— Klausykite: mokyti vaikus skaityti ir rašyti, sėdėti prie jų, 

kaip šį vakarą, ar taiuiebūtų šis tas? Ir tas, kuris norėtų imtis šio 
uždavinio, ar nebūtų jis visur mielai laukiamas? Vaikai nėra men
kesnis instrumentas, kaip fleita ar smuikas. Pažvelkite į juos, 
Rusteri!

— Aš nedrįstu, — šnabždėjo Rusteris. Jam, esą, būtų beveik 
skausminga stebėti jų gražias akis, reflektuojančias jų nekaltas 
sielas. '

Lilikronos žmona ėmė kvatotis džiaugsmu ir skaidriu juoku.
— Jūs priprasite, Rusteri. Jūs per šiuos metus pasiliksite pas 

mus, kaip mokytojas.
Lilikrona, kuris išgirdo šį juoką, atėjo iš savo kambario.
— Kas čia darosi?
— Tik tiek, — atsakė žmona, — kad Rusteris grįžo ir aš jį pa

samdžiau mokyti vaikus skaityti ir rašyti.
— Tu tai padarei? — pasakė jis patylomis. — Tu tai padarei? 

Bet ar jis pasižadėjo...
— Ne, jis nieko nepasižadėjo; bet jis pamatys, kad reikia dau

gelio dalykų saugotis, kada kiekvieną dieną turės susitikti su vai
kų akimis. Jei tai nebūtų Kalėdos, gal būčiau susvyravusi ir pasi
traukusi. Bet kada gerasis Dievas nepabijojo savo kūdikį, savo 
tikrąjį sūnų leisti tarp mūsų, nuodėmingų, aš manau, kad aš galiu 
savo vaikams suteikti progą išgelbėti vieną sielą.

Lilikrona nieko neatsakė, bet visa jo veido išraiška staiga su*  
virpėjo ir vėl nurimo. Jis palinko prie savo žmonės, paėmė jos 
ranką ir pamaldžiai pabučiavo. Po to jis susuko:

— Vaikai, eikite čia visi, pabučiuokite mamytei ranką.
Ir Lilikrona namuose buvo džiaugsmingos Kalėdos.

, Iš prancūzų .kalbos vertė Jurgis Ramtis. .

Ateitininkių Taryba
Europoje sudaryta Laikinoji 

Ateitininkių Taryba, kurios sta
tutą patvirtino Ateitininkų Fe
deracijos Vyriausioji Valdyba. 
Jos sudarytoja yra Dr. V. Kar- 
velienė, kaip buvusi Ateitinin
kių Tarybos vicepirmininkė Lie
tuvoje ir pirmininkė tremtyje. 
Vicepirmininkė yra Dr. Nijolė 
Bražėnaitė, studenčių atstovė — 
Birutė Šlepetytė - Venskuvienė, 
mergaičių atstovė — Ugnelė Kar
velytė ir Laikinosios Ateitinin
kių Tarybos atstovė Ateitininkų 
Federacijoje — Dr. D. Kisieliūtė.

Ateitininkių Tarvbos tikslas 
jungti moksleives, studentes ir 
sendrauges, skatinti būrelių su
darymą, atstovauti lietuvių kata
likių šviesuomenę moterų sąjū
džiuose.

Ateitininkių Taryba yra narė 
Pasaulinės Mergaičių Federaci
jos ir per Pasaulio Lietuvių Ka
talikių Organizacijų Sąjungą 
priklauso Pasaulinei Katalikių 
Moterų Organizacijų Unijai Šių 
abiejų organizacijų kongresai 
įvyks 1952 m. balandžio mėn. Ro
moje.

Laikinoji Ateitininkių Taryba 
prašo atsiliepti visus esamus 
moksleivių, studenčių ir sėndrąu- 
gių būrelius. Prašome rašyti Dr. 
N. Rražėnaitei, 81 Avenue de la 
Bourdonnais, Paris 7.

ĮSPĖJIMAS
Užsakymai Anglų Kalbos Va

dovui dabartine kaina ir su dabar 
nustatyta nuolaida bus priimami 
tik iki š.m. gruodžio mėn. 31 d. 
Kas siųs užsakymus vėliau, už 
jau išėjusius iš spaudos sąsiuvi
nius turės mokėti pilną kainą — 
po 601. Be to, kainoms kylant, tur 
būt teks ir šio leidinio kainą kiek 
pakelti. Tačiau galimas. kainos 
pakėlimas nelies tų, kurie užsa
kymus atsiųs dar šiais met 
neatsižvelgiant į tai, kiek 
įmokėję, jie užsakytą leidinį 
sena kaina pagal numatyk nuo
laidų lentelę. (5 sąs. $2.75, 10—

6660 W. 147 th St Tintey Partt,



Kristaus Gimimo Šventės bei Naujųjų 1952 Metų proga St. Catharines lietuvių pranciš

konų vienuolynas sveikina visus savo geradarius ir pažįstamus

St. Catharines Pranciškonai.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje.

Savo mieluosius klijentus

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ

proga sveikinu, daug laimės ir sėkmės linkėdamas
Ateitininkų Federacijos Vyriausioji Valdyba.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ 1952 METŲ

proga savo mieluosius klijentus sveikina

Kanados. KVC.
LITHUANIAN GROCERY

889 Dundas Str. West, Toronto, Ont.

Kan. L. Kat. M. Dr-jos Centro Valdyba

Toronto L. K. Bažnyčios Statymo Fondo Valdyba.
1952

Sveikiname su Šv. Kalėdomis ir linkim emieliems klijen

tams linksmų 1952 Naujų Metų

Lietuviškos krautuvės sav.

Toronto ALOK Prezidiumas. 1579 Dundas St. W., Toronto, Ont. Tel. KE. 6398

Lietuvių Baldų Krautuvė

Mohawk Furniture
Savo mieliems klijentams linki linksmų

Visiems mūsų klijentams ir draugams linkime

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

2448 DANFORTH AVE., TORONTO, ONT. TEL OX. 4444

Nuoširdžiai sveikindamas tautiečius Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga,

Tėviškės Žiburių Knygynas

LINKSMŲ ŠVENČIŲ linkime savo mieliems klijentams

Victoria Bakery

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGESNIŲ 1952 METŲ 
linkiu visiems savo maloniems klijentams ir prieteliams

Sveikiname visus 
proga ir linkime

Jonas Masionis, 
Antanas Baltušis,

t

Algirdas Draugelis 
Feliksas Mockus, 
Jonas Aukštaitis.

INSURANCE & REAL ESTATE 
1165 Dundas St. W. ,Toronto, Ont

L. Salmonaitis
DERBY MEN’S SHOP

2576 Yonge St. Toronto, Ont.

Visiems mano mieliems klijentams ir prieteliams linkiu 
turtingo Kalėdų Senelio, o taip pat laimingų Nauj-ų 1952 
metų

Visiems mano draugams ir klijentams 
KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

proga, siunčiu geriausius linkėjimus

mūsų klijentus Šv. Kalėdų švenčių 
daug laimės ir džiaugsmo Naujuose 

4952 metuose

gamintojai: tortų, aguonų pyrago, specialių Kalė* 
doms ir kt. pyragaičių, įvairių rūšių duonos ir pyrago.

Savo mieluosius klijentus Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga sveikinu, linkėdamas sėkmės

“Tėviškės Žiburių** Leidėjai, %! 
Redakcija ir Administracija, j

Nelaimingas atsitikimas
‘TŽ” rėmėją ir bičiulį p. Julių 

Stradomskį ištiko nelaimė: ati
trūkęs nuo tvarkomos tvoros vie
los gabalas sūnkokai sužeidė akį. 
Trumpai pasigydęs pas Brand- 
fordo gydytoją, išskrido į Ro
chester!, kur jam padaryta sku
bi akies operacija. Manoma, kad 
akis bus išgelbėta. Gulinčiam > 
Rochesterio ligoninėje p. J. Stra-

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA, 
kenčiančią ir kovojančią Lietuvą, VLIKą, ir visus Kana
dos lietuvius, organizacijas, Tautos Fondo rėmėjus, 
nuoširdžiai sveikina ir tvirto tikėjimo Lietuvos laisve 
linki

LINKSMŲ Šv. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
linkime visiems tautiečiams, taip nuoširdžiai prisidedantiems aukomis ir darbu naujos 
lietuvių katalikų bažnyčios statymo reikale.

Brolius, Seses Lietuvoje ir po visą pasaulį išsisklaidžiusius ateitininkus,-es ir visus tėvyn
ainius sveikiname, linkėdami Šv. Kalėdų Dieną šviesios vilties netolimai ateičiai bei iš
tvermės mūsų Tautos laisvės kovoje. . ' ~ •
Kristaus užgimimo šventė dar labiau teišryškina skirtumą tarp antikristinio žmogaus išdi
dumo ir didžios Dievo meilės, kuri nužengė į žemę, atnešdama ramybės geros valios žmo
nėms. Giliau supratę Žvaigždės paslaptį atsiribokime nuo išdidžių savanaudiškų betlejie- 
čių, kurių tarpe Šv. Šeimyna negalėjo rasti pastogės savo galvai priglausti. Linksmoji 
Naujiena teateina pas mus kaip geros valios tautą, kuri yra antikristinio išdidumo perse
kiojama, tepripildo mus dvasine ramybe ir mumyse tesustiprina meilės, tiesos ir teisingu
mo prasmės supratimą. "

J. Beržinskas
1212 Dundas St W., Toronto. Tclef. LA^.9547

• • - •*" * • . •• » ... . * V w * *• * * X

Sveikiname lietuvius katalikus su viltimi, kad Jėzaus gimimo šventė tvirtai mus sujungs 
kovai už tikėjimą ir Tėvynę. •

1952 metai tebūnie išlaisvinimo išblaškytų lietuvių po pasaulį ir grįžimo metai į laisvą 
tėvų žemę. —

L. Kat. Moterų Draugijos Gerb. Dvasios Vadus ir mielas seses — nares sveikiname Kūdi
kėlio Jėzaus Gimimo Šventėje, linkėdamos gausios Dievo palaimos, o Naujuosiuose 1952 
metuose sėkmės organizacinėje veikloje.

Savo mieliesiems bendradarbiams, rėmėjams, bidfciliams, skaitytojams ir visiems broliams 
lietuviams, kenčiantiems tėvynėje ir jos ilgesio kankinamiems,

* KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS PROGA z

nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus siunčia ' ‘

. L ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 1952 METŲ 
savo lankytojams ir visiems lietuviams linkime tyro 
džiaugsmo ir laimės, tikėdami į mūsų visų didžiausią 

. troškimą — Tėvynės Laisvės Atgimimą.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGESNIŲ 1952 METŲ 
linkiu visiems savo maloniems klijentams ir prieteliams 

į? J. Beržinskas
|į GENERAL INSURANCE

1212 Dundas St. W., Toronto. Tel. LA 9547. Buto tel. MU 3940

Jonas Jurkšaitis
Lietuviška rūbų krautuvė

BELLWOODS DRY GOODS
921 Dundas St. W., Toronto, Ont. Tel. PL. 4177

Walter Stern
CENTRE KINO ’

772 Dundas Street West, Toronto, Ont.

“MARGIS DRUGS”
19 St John's Road (prieš 3131 Dundas W.), Toronto, Ont.

RUTH FROCKS
Moteriškų suknelių, kostiumų, paltų ir kt. rūbų krautuvė 
1637 QUEEN ST. W. (prie Roncesvallcs), TORONTO, Ont.

Tel. LO. 7882

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
proga sveikiname savo gimines, prietelius 

ir visus lietuvius

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ* NAUJŲ METŲ 

visiems “CENTRE” kino lankytojams linki

Mielus tautiečius sveikiname su . ' . .
- ' . • - šy. KALĖDOMIS IR’NAUJAIS 1952 METAIS

Linkime, kad Kristaus gimimo šventė visų mūsų brolių ir sesučių širdis pripildytų šios 
Didžiossios Krikščioniškosios Šventės meilės nuotaikomis ir sukurtų kiekvieno tremtinio 
nameliuose gimtosios šiaudinės pastogės Kalėdų švenčių jaukumą. Naujieji 1952 metai teat
neša visiems mums brolišką vienybę ir didįjį solidarumą, siekiant Tėvynei laisvės ir te
grąžina mus į nuo amžių mums pažadėtą žemę. • • • : .

duoti paaiškinimų, bet esą nepri- 
leidžiami. Ūkininkai esą perspė
jami nesiskaldyti, neremti savo 
pinigais neaiškių užsimojimų, o 
jei norį ką pakeisti; tai siekti to 
konstitucijos ir papildomųjų 
nuostatų numatyta tvarka.

Atseit, MB ginasi grynai tei
siniais nuostatais. Ūkininkai, be 
abejo, su oficialiu išstojimu gali 
palaukti ir iki balandžio 1 d., 
nes kitaip sunku būtų išsisukti 
nemokėjus ano 1 cento nuo kiek
vieno parduoto svaro, tačiau ir 
būdami sąjungos nariais gali or
ganizuotis lygiagrečiai, o su se
nąja organizacija ryšius nutrauk
ti tada, kai dėl to negalės susi
daryti jokių nemalonumų.

Mėsos ir kolonialių prekių krautuvės
Savininkai

J. Demikis, 
P. Jankauskas

911 Dundas St West, Toronto, Ont

Gerbiamus mūsų krautuvės pirkėjus, taip pat prietelius 
ir draugus KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ 

. - proga nuoširdžiai sveikiname

Montrose Butcher and Grocery
. Savininkai .

„ . . VL Germanavičius ir
J. Miliušas

1006 Dundas Štr. W. Toronto. TeL ME. 9714

S. K. Grigaičiai . 
A H. Stepaičiai

. V. J. R. Simanavičiai

Svetainės “Tulpė” Savininkai
- 944 Dundas Str. WM Toronto ,

Kanados lietuvių Bendruomenę ir Laik. Apylinkių Org. 
Komitetus Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų proga su giliu 
nuoširdumu sveikina ir dalinasi viltimi sulaukti 1952 
metais darnios Bendruomenės organizacijos, pajėgiančios 
atlikti vietos ir laiko diktuojamas pareigas mūsų ken
čiančiai ir kovojančiai Lietuvai.

Laik. KLB Org. K-tas.

Marketing Board prakalbo
Vad. Marketing Board iždo se

kretorius J. K. Perret paskelbė 
pareiškimą dėl tabako augintojų 
subruzdimo sukurti savą atski
rą organizaciją be pramonės ats
tovų. Pareiškime akcentuojama, 
kad toks sąjūdis negalimas vei
kiančios organizacijos narių tar
pe ir jų vardu negalįs kalbėti. 
MB augintojų direktoriams pri
siųsti raštai, kad jie atšaukiami, 
pasirašyti J. Kozak, negalį būti 
laikomi teisėtais, nes jų atšauki
mas galimas tik konstitucijos ir 
papildomų nuostatų numatyta 
tvarka.

Skleidžiama spausdinta brošiū
ra “Nauja organizacija” negalin
ti bū J laikoma narių balsu, nes 
nėi v enas narys nesąs įteikęs nu
matyta tvarka pareiškimo išsto
ti iš sąjungos. Be (o, primenamas 
sąjungos papildomųjų nuostatų 
§10, kuris nustato, kad kiekvie
nas narys, kuris išstotų iš sąjun
gos tarpe rugpjūčio 1 d. ir sekan
čių metų kovo 31 d^ turi sumo
kėti MB po 1 centą nuo kiekvieno 
šiame laikotarpy parduoto taba
ko svaro, vistiek ar būtų parduo
ta prieš išstojant ar jau išstojus. •

Pareiškime toliau sakoma, kad j domskiui linkime greit pasveik



sirinkę tokia links-

IS ANAPDS GELEŽINĖS UŽDANGOS KANADOS ŽINIOS

Jų buvo 
ma draugija, kad skambėjo lan*  
gų stiklai nuo kalbų ir juokas 
galėjo pralaužti sienas. Jie buvo 
iš visur — vargų sugintieji ią vi
sokių šalių, ir tokie, kurie savo 
noru atsirado šiame kriste, ir ku
rių tėvai jau čia buvo gimę. O 
šitas vienas, apie kurį bus kalba
ma, atvyko ne taip seniai, maž
daug apie metus laiko, dirbo jis 
miškuose, sunkiai, vargingose są
lygose, per tą laiką jis matė tiktai 
medžius, žvėris ir tokius pat dar
bininkus, kaip jis pats — jie visi 
buvo pasidarę panašūs į ketur
kojus ir į mišką, kuris gyvena 
kol yra iškertamas.

Prieš keletą dienų jis persikė
lė į miestą, ir tenai su abiem 
alkūnėm atsirėmė į kitokį gyve
nimą — jis ūžė ir negalvojo apie 
darbą — kas sunkiai buvo už
dirbta geležim ir prakaitu, dąbar 
lengvai krito į šonus auksu ir 
svaigiu gėrimu. Ir šitaip atėjo 
Kalėdų metas, ir. netikėtai jis 
susitiko savo darbo bičiulius iš 
miško, ir visi jie buvo apsemti 
didelio geismo išsilieti, kaip pot
vyniu, didžiuliu linksmumu. Jau 
visą Kūčių dieną jie, kaip mal
dininkai šventas- vietas, lankė 
girtavimo ir pramogų vietas, lan
kė išilgai miesto, ir vakare atsi
dūrė toli užmiestyje, ten stovė
jo smuklė išgarsėjusi visokiais 
įvykiais ir čia jie užkliuvo il
gam. Dėl jų pinigo juos gudriai 
laikė dideliais ponais, lankstėsi 
jiems, ir jie tarė, kad čia ir pra
leis visas švenčių dienas. Buvo 
jų tarpe jauniklių, ir tokių, kurie 
jau buvo pasvirę į senatvę, tad ir 
dainuoti, ir pakalbėti bei atsimin
ti ir pasigirti buvo kam, ir laikas 
laistėsi taip pat lengvai, kaip gė
rimai.

Taip greičiausiai ir mūsų jau
nasis tautietis būtų nepasitrau
kęs nuo jų, kol visi neišsiskirstys, 
bet štai tarp tų kalbų, vienas 
juokais užsiminė, kad šitas va
karas skaitosi ypatingas, ir kitas 
pasigavo tai kaip pasityčiojimą, 
?r vienas už kitą, lyg varžytynė- 

šaukia/^inis žodžiais, jie niekino 
viską, ir nebuvo likę nieko iš di
delių dalykų, ko jie nebūtų su
tepę ir nužudę savo kalbose. Ir 
ūmai mūsiškis sutraukė anta
kius: ne, nei jis meldėsi užmig
damas po darbo,’ nei žegnojosi, 
kai prieš keletą metų aplinkui 
sproginėjo bombos, tačiau jis 
niekuomet nesijuokė iš tų, kurie 
prie savo krūtinės nešiojo šven
tą paveikslą, arba klaupėsi prie 
savo lovos sekmadieniais — ir 
dabar jam pasidarė bjauru nuo 
šitų kalbų, staiga jam visi stiklai 
pasirodė pripilti purvo ir visi vei
dai gauruoti; *

■ — Aš sėdžiu su jumis kaip mu
zikantas, kuris paklydo ir buvo 
pakviestas groti raganos vestu
vėse, o rytmetį pamątė, kad vie

- nas tupi raiste, — galvoja jis ir 
jį apėmė pyktis ir išdidumas: — 
Argi prie šitokio stalo aš sėdė
jau namuose Kalėdų išvakarėse, 
argi mano krašto žmonės taip su
tinka Kūčias? .

Jis dar nežinojo, kaip padarys, 
jo girta drąsa ieškojo ginčo, jis 
norėjo trenkti kumščiu į stalą ir 
mesti rūstų žodį, tačiau jis dar 
nebuvo pakilęs tam, nei pravė
ręs lūpų, kai labai garsiai, čia 
pat suskambėjo varpai. Ir jie bu
vo tokie žinomi, girdėti begales 
kartų — negalėjo būti jokios abe
jonės, čia buvo jo namų parapi
jos varpai. Ir nuo šito pažinimo 
jį apėmė išgąstis: kaip gi tai yra 
galima? Jis nenorėjo jų girdėti, 
ne. Užmiršęs, kad ką tik buvo už
sirūstinęs ant savo girtumo bi
čiulių, jis šūktelėjo jiems links
mai, peršaukdamas juos visus, ir 
tuo metu varpai skamba taip gar
siai, stačiai į pat ausį. Jis sku
biai pripila sau naują stiklą, jis 
trankiai trauko bonkas, ir pro ši
tą žvangantį stiklinį skambėjimą 
prasimuša varpai skaidrūs ir pla
tūs. Jis atsikėlė ir prieina prie 
lango —• ir varpai yra aiškūs, su 
švelniu nubanguojančiu - aidu, 
kaip namie už upelio skardžių. 
Jis eina per smuklę prie tolimų 
durų — kai daro jas į lauką, var
pai ūžtelėja virš galvos, kaip gai
vinantis vanduo, ir staiga — yra 
tyla.

— Ne, — sako jis sau,*  — ne 
taip varpai nutyla, joks varpas 
negali taip užbaigti savo skambe
sio, nors virvė būtų nupjauta, 
nors jis kristų žemyn, argi aš ne*

žinau, koks lingavimas plaukia 
ore, iki visai nurimsta? Tai tik 
mano kraujas, sudrumstas ir už
rūstintas, tvoskė man galvon. 
Ir jis vėl pasisuka grįžti, ir ūmai 
pagalvoja;— Aš negaliu, jeigu 
ten viduje tai kartosis, tie var
pai — man geriau gauti peilio 
smūgį, negu girdėti O gal mano 
motina šitą valandą artėja prie 
bažnyčios 'ir Bernelių mišiom 
šaukia varpai, ir ji savo malda 
atneša juos iki manęs O gal būt, 
ji yra mirusi ir yra mirę visi var
pai, ir šitoks girtas skambėji
mas, kaip ant to stalo nuo kurio 
dabar pasitraukiau?

Ir jis galvojo ir galvojo apie 
namus, kaip dar niekuomet ne
buvo galvojęs, nes jis ėmė gyve
nimą taip, kaip tasai pasireiškia, 
ir žinodamas, kad negali nieko 
pakeisti — mokėjo nesikrimsti 
dėl to. Bet dabar jis galvojo su 
tokiu baisiu išsiilgimu, kad ne
žinojo kur dingti, ir kaip nors 
kiek prisiartinti prie namų.

— Kad aš galėčiau su kuo pa
sikalbėti lietuviškai, — taria jis. 
— Kiek praėjo laiko, kaip aš ne
mačiau savo žmonių, aš sakiau, 
kad jie man ir nereikalingi — ta
čiau tai nėra tiesa.

Jis stovėjo ir galvojo apie na
mus ir žmones, kurie buvo pasi
darę be namų ir vistiek negalėjo 
jų atsikratyti, jis galvojo apie 
tuos, kurie gėrė už durų, šitą Kū
čių naktį, ir taria sau:

— Aš noriu pasimelsti Bet kur 
rasiu bažnyčią? — galvoja jis, — 
ar turiu grįžti pasiklausti jų, kad 
būčiau išjuoktas ir nurodytas 
priešingai? Jis pradeda eiti, jis 
atkakliai eina tolyn, pirmu keliu, 
šaltis daro jį dar girtesniu, jo šir
dis vaikiškai suminkštėja ir susi
graudena ir jis murmą:

— Mielas Dieve, Tu daug ma
tei padorių žmonių ir jie negali 
labai Tavęs nustebinti, bet jeigu 
ateisiu aš, toks netikęs sutvėri
mas, Tu neliepsi manęs išmesti 
Tačiau kur turiu eiti, j&sakyk?

Ir jis šypsosi, jam aiškiai rodė
si akyse, kaip jis atkeliauja į baž-

valdydamasis, kad niekas nepa
žintų, jog jis gerokai įtraukęs, ir 
kai prieis visiškai arti, jis pri
dengs lūpas, kad joks apsvaigęs 
dvelkimas neprieitų prie Kūdi
kio. Ir nuo tų minčių jam pasida
ro taip jau saldžiai graudu, kad 
jis nusišluosto ašaras.

Ir dabar jis apsižvalgė, kad ei
na per mišką. Kiek jis prisimi
nė, iš miesto atvažiavo jie per ly
gius laukus, o čia buvo miškas, 
didelis, aukštas, juodas. Jis smar
kiai žengęs, Viešpats žino kiek 
jau nuėjo tolyn, smuklės žiburių 
nesimatė — ir dabar jis pradėjo 
po truputį blaivintis ir jį apėmė 
baimė. O, tokia keista baimė — 
ne dėl to, kad paklys ar susitiks 
pavojų — jis bijo, jog klaidžioda
mas pasivėlins į Bernelių mišias 
ir didžioji valanda pasimelsti bus 
vėl pasitraukusi nuo jo. Tačiau 
kas reikėjo daryti? Negi pasi
klausti medžio ar sniego?

— Taip, — sako jis, — varpai 
tiktai išvedė mane iš smuklės ir 
paliko. Bet, kai pagalvoji, aš visą 
laiką buvau taip nerūpestingai 
blogas, kad tik ir tebuvau vertas 
šventes pabūti su tokiais, kuriuos 
buvau pasirinkęs — ir bereikalo 
nuo jų pasitraukiau.

Tačiau jis negrįžo atgal, jis ėjo 
tolyn, tamsavo aplinkui miškas, 
viršuje*naktis,  tačiau ji buvo pri
mėtyta žvaigždžių, o kelyje šiek 
tiek švietė sniegas, toks kietas, 
kad kiekvienas žingsnis buvo gir
dimas. Kartą jis vėl sustojo ir' 
pasiklausė: jam pasirodė, kad jo 
žingsniai turi aidą. Kas čia? Kai 
jis stovėjo vietoje, žingsniai vis 
tiek girdėjosi ir atsigręžęs jis pa
matė, kad artėja moteris: buvo 
lyg šviesiau pasidarę Ir jis aiškiai 
matė, kad eina moteris. — Kai
mietė, — mano jis, — kas gi ki
tas eina viduriu nakties ir pės
čia? Taip buvo ir mūsų krašte — 
neturintieji savo arklių anksti iš
keliaudavo į miestą, kad skubiai 
atliktų/reikalus ir sugrįžtų prie 
kasdienių darbų, nekitaip, tur 
būt, ir čia, nes .štai ji žengia spar
čiai Kai ji pralenkia jį, jis pra-[Įą. Jis žvaigėsTir atpažino vieną 
kalbina:

— Į miestą keliauji? — sako ir 
ji linkterėja galva, jis aiškiai ma
to, kad linkterėja, dabar tikrai jęs nė vienos' bažnyčios‘iki šiol,

Bolševikinės propagandos 
aparatas

Pabaltijy, Gudijoje ią Ukrai
noje įrengta 2600 radio perdavi
mo punktų. Lietuvos geležinke
lio stotyse, miesteliuose ir kai
muose įrengta jų 300, Estijoj 200, 
o Latvijoj 180. Gyventojams už
krauti mokesčiai įrengimo išlai
doms padengti Priimtuvų veiki
mo radiusas 25 klm. J to perteikia 
rajoninių stočių ..skleidžiamą 
Maskvos programą ir rajono va
dovybes įsakymus. Iš vienos pu
sės tai priemonė užkirsti keltą 
klausytis žinių iš užsienio, o iš 
antros — pasiruošimas karo at
vejui, nes per šį tinklą būtų kont
roliuojami gyventojai ir kovoja
ma su pasirodančiais partizanais, 
alarmuojama oro desantų atvejy.

Free Europe programa 
Vengrijoje

Kaip visuose bolševikų valdo
muose kraštuose, taip ir Veng
rijoje visaš kraštas yra nusėtas 
radijo stotelėmis su viešais gar-, 
sintuvais, kurie naudojami nuo
latinei propagandai. Vieną die
ną Gyoerszentivan miesto gy
ventojai buvo labai nustebinti, 
kai visuose namuose ir per aikš
čių ir kryžgatvių garsintuvus pa
sigirdo iš Miuncheno transliuoja
moji Free Europe siųstuvo anti- 
bolševikinė programa. Pasirodė, 
kad miesto radijo pertransliavi- 
mo stoties budintis tarnautojas, 
baigus transliuoti oficialią pro
gramą, “pamiršo” išjungti apara
tus, paliko juos veikiančius ta pa
čia banga, kaip Fr. Europe siųs
tuvas. Žinomė, dėl to kilo dide
lis triukšmas, bet “užuomarša” 
taip ir dingo kažkur — nepano
rėjo susitikti su Sibiro baltosio
mis meškomis., /

Ir ligoninės tik saviesiems
Bolševikinėje propagandoje 

nuolat minimas ir jų neva įvestas 
visuotinis nemokamas gydymas. 
Kokios vęrtės tas “nemokamas 
gydymas” turi, parodo' kad ir 
naujai paskelbtos taisyklės ligo
nių priėmimo į Vengrijos ligo
nines.

Ligonis pirmiausia turi kreip
tis į specialią įstaigą, kuri kandi
dato priimtinumą nusprendžia 
pagal politinį ištikimumą. Toks 
kandidatas turi pateikti: J) as
mensdokumentus,' 2) ^gydytojo 
pažymėjimą, kad gydymas rei
kalingas, 3) darbdavio pažymė
jimą, kad dirbo nuolat ir tvar
kingai, 4) gyvenamųjų namų se
niūno pažymėjimą apie politinį 
ištikimumą, 5) rajono komunistų 
partijos sekret. pažymėjimą.

Kaip ligonis gali susirinkti vi
sus tuos dokumentus ir ką turi 
daryti, kas bent vieno jų gauti 
negalėtų, niekas nesirūpina, 
svarbu, kad gydymu nepasinau
dotų neištikimieji.

Saugumo pareigūnams rezer- 

apdaras siekia sniegą.
— Ar galiu eiti drauge? —■_ 

klausia jis ir, kad ji tyli, tuojau 
prideda: — Neturi bijoti, aš ne
manau nieko blogo, nors užkal
binu miške. Matai, aš esu čia iš 
viso svetimas, o dabar ir pakly
dau.

Ir kai jam atrodo, kad ji netiki, 
nes neatsako nieko ir žengė to
lyn, jis pradėjo eiti šalia ir kalba:

— Aš noriu patekti į bažnyčią.
Ji tyli ir jis karštai tikina:

\— Tikrai. — Jis girdėjo pats, 
kad jo balsas dar tebebuvo gero
kai girtas. O jam taip norėjosi 
kalbėti atvirai ir nuoširdžiai, jis 
kartojo:

— Tikrai. Matai, mano krašte 
yra paprotys, kad nakties vidu
ryje yra pamaldos, Kalėdų mi
šios, arba prieš pat aušrą, dėl to, 
kad šią naktį gimė Kūdikis Kris
tus. Žinai?

Jis matė, kad moteris nusišyp
sojo, ir taip nuostabiai švelniai, 
kad jis ir pasakyti nemokėjo kaip 
jam nuo to pasidarė gera.

Ir jis kalbėjo vėl:
— O gal tau juokinga, kad aiš

kinu tai, ko gero taipgi eini į 
bažnyčią?

Ir jis regėjo kaip ji linktelė
jo galvą, ir ji ėjo taip lengvai ir 
greitai, kad jis turėjo sparčiai 
pažengti nenorėdamas atsilikti, 
tačiau jis nebuvo nė kiek pavar
gęs, ir ne po ilgo jie priėjo mies- 

kitą gatvę, ištikro, tai juk ir bu
vo tas pats miestas, kur jis gy
veno, tačiau jis nebuvo pastebė- -

dydama.
Jis pakėlė galvą, vuduje degė 

daugybė žvakių, durys buvo ato- 

vuotos specialios klinikos visuo
se miestuose. Kadangi čekistais 
parenkami jauni, stiprūs vyrai, 

kai visos kitos ligoninės perpil
dytos. Iš ūkininkų į ligonines ga
li patekti tik tie, kurie niekad 
nebuvo “buožės” ir yra atidavę' 
visas duokles valdžiai

• ‘ > Beteisiai -
Porevoliucinėje Rusijoje di

džiausias kančias turėjo iškentė
ti vad. “lišencai” — žmonės netu
rį teisės į jokią globą ir darbą. 
Tai buvo carų laikų aristokra
tijos, turtuolių ir karininkų kla
sė, dabar jau daugumoje išmiru
si, o jų vaikai turėjo įsipirkti į 
gyvenimą niekšingų išdavysčių 
keliais arba taip pat žūti, jei kam 
nepasisekė savo kilmę paslėpti.

Vengrijoje šiandien tokioje pa
dėtyje yra buvę vienuoliai. Prieš 
tris metus, uždarant vienuoly
nus, religinis darbas jiems buvo 
uždraustas, neva paliekant gali
mybę dirbti pasaulinių kunigų 
pareigose, jei kuris vyskupas 
juos pakviestų. Bet, kadangi 
vyskupam buvo uždrausta pri
imti kunigą be Religijų Įstaigos 
žinios, tai praktiškai vienuoliai 
nebuvo niekur įleisti. Ši įstaiga, 
be to, išsiuntinėjo įsakymus vi
soms pramonės bei prekybos 
įmonėms, uždrausdama duoti 
darbo vienuoliams, kad jie ne
tektų betkokių ryšių su darbi
ninkais. Jei kuriems buvo pasi
sekę kur nors darbo gauti, išaiš
kinus buvo atleisti.

Antisemitizmas Sovietų 
Rusijoje

Nesenai į V. Berlyną perbėgu
sių, so vietų’pareigūnų ir karinin
kų tarpe yra MVD. karininkas 
Gregor Diamenstein, brolvaikis 
Stalino bičiulio, buvusio žydų 
reikalų komisaro.

Diamenstein prašo Bonnos vy
riausybės globos kaip politinis 
pabėgėlis, o pabėgimo priežastį 
nurodo žydų persekiojimą. Da
bar, esą, su žydų priespauda ne- 
sigarsinama, kaip prieš keletą 
metų, kai buvo visiškai likviduo
ta žydų spauda, teatras, kai Biro- 
bidžano žydų respublika buvo 
panaikinta, o. jos vadai išsiųsti į 
darbo stovyklas, kai apie tai bu
vo rašoma /veik kiekviename 

bar, be jokio garsinimosi, žydai 
esą likviduojami iš visų žymes
nių vietų. Jie paprastai esą per
keliami į primityvias Sibiro ir 
Centrinės Azijos sritis. R. Vdkie- 
tijoje MVD karininkų tarpe jis 
bebuvęs vienintelis užsilikęs žy
das. Kai sužinojęs, kad būsiąs 
taip pat perkeltas į C. Aziją, jis 
pabėgęs.

Pasak Diamenstein, žydų per
sekiojimas prasidėjęs su Izraelio 
valstybės įkūrimu, kai tarpe žy
dų, išvargintų bolševikinės tirą- X V . .

daros, žmonės taip skubėjo eiti 
vidun, kad jų niekas ir neuždari- 
nėjo. Lipdamas laiptais jis apsi
žvalgė savo .palydovės, tačiau ji 
jau turėjo būti įėjusi, pagaliau 
jam daugiau ir nereikėjo jos.

Jūs galit nepatikėti man, bet 
šitaip jis pasakojo pats, tas mū
sų tautietis:

— Ištikrųjų, aš sakau, ištik- 
rųjų, manyje nebebuvo nieko ne
blaivaus, kai aš klausiausi gies
mių — tai nebuvo joks apgavi
mas, jos skambėjo mano gimtąją 
kalba, ir žmonės, rankose laikė 
maldaknyges tokias, kaip meldė
mės namuose — aš buvau atves
tas pas savuosius. Grojo vargo
nai, toli prie altoriaus švitėjo 
Prakartėlė, ir kai paskui su kitais 
lankančiais ją radau ir aš taką — 
aš sustingau: Kūdikio motina, ta 
medinė statulėlė, buvo ilgu nuo
metu ir ilgais rūbais labai jau
nu ir gražiu veidu. Dieve mano 
— ir kaip ji dieviškai švelniai 
šypsojosi! • 

nijos, pasireiškęs noras vykti į 
Izraelį.

• •

. Nuduoda taikingumą
Korespondentai iš Vokietijos 

praneša, kad šiuo metu Sovietai 
vykdo savo ir satelitų armijų 
perginklavimą bei modernizavi
mą. Skaičiuojama, kad sovietai 
dabar esą pajėgūs apginkluoti ne 
daugiau 80 divizijų, iš kurių so
vietiškų yra 37 R. Vokietijoje ir 
8 Lenkijoje,' Čekoslovakijoje ir 
Sov. Austrijoje. Iš viso Sovietai 
užsimoję pastatyti 125 divizijas 
Europoje.

Ak y vaizdo j e vakarietiškojo 
ginklavimosi sąjūdžio Sovietai 
šiemet savo pajėgų nedemonst
ruoja Europoje. Taip Vokietijoje 
ir manevrai šiemet buvo mažes
ni, negu pernai; o visos 6 armijos, 
dalyvavusios manevruose, grįžo 
į savo pastovias stovyklas. Jų 
pratimai koncentravosi apie per
sikėlimą per upes.

Aiškinama, kad nuduodami 
taikingumą, nebarškindami 
ginklais, sovietai nori paveikti 
raminančiai Prancūzus ir V. Vo
kietiją. •

■ Kalėdų naktį kryžių žemėje ..

Trumanas nelies Sovietų
Niujorko korespondento Almaus

• Vašingtone vis stiprėja įsi
tikinimas, kad “Trumano susilai
kymo politika” ir jo “Teisybės 
kampanija” nėra pakankamos 
sustabdyti Sovietų apetitus. New 
York Times korespondentas Va
šingtone Anthony Leviero, še-; 
šių didžiulių straipsnių serijoje 
išveda, kad “laisvojo pasaulio 
antikomunistinė akcija pasisek
tų tik tuo atveju, jei būtų rea
liai užtikrinta, Kad sovietinis im
perializmas, bus. sunaikintas ir 
užgultų tautų suverinetas atsta
tytas”. Žymusis Amerikos kores
pondentas sako, jog daugelis Va
šingtone įsitikinę, kad Europoje 
pagrindinis tikslas tegali būti ne 
kas kitas, kaip tik nuo sovietinio 
košmaro Rytinių Europos valsty
bių išvadavimas “be karinės jė
gos”, anksčiau negu Stalinui pa
siseks galutinai sunaikinti tų tau
tų valią. Vadovaują amerikiečiai 
gerai žino, jog pavergtosios Ry
tų Europos tautos ilgisi laisvės 
nemažiau kaip Hitlerio okupaci
jos metu. Tačiau,, Leviero kon
statuoja, jog šiuo metu Vašing
tone oficialiai laikomasi nuomo
nės, kad JAV-bių psichologinė 
strategija turi būti glaudžiai ko
reguojama su užsienių politika ir 
ginklavimosi programa. Bet prie
šinga “grupė” iš keletos aukštų 
valdininkų ir privačių asmenų, 
gerai suprantančių reikalą, spi
ria JAV-bių valdžią užmiršti kal
bas apie gynimąsi ir “pasitrau- 
kinėjimus”. Ši grupė reikalauja 
“pozityvios pozicijos” politikos 
visur kur tik jaučiamas sovieti
nių rusų ekspansinį spaudimas, 
nors jie žiną, jog daugeliu atve
jų tai reikštų karą. “Trumano 
politikai” spiria nekišti savo no
sies per toli.” Jie labiausiai ar
gumentuoja Lenkija (1939) ir 
siūlo Amerikai laikytis ir toliau 
“lanksčios linijos”. Kaip žinome, 
buvęs laivyno ministeris Mat
thews, pasiūlęs gynimosi karą su 
sovietais, bematant išvažiavo 
ambasadoriauti Airijon, o aršes
ni generolai gavo “atostogų”. 
Daugelis spėlioja Eisenhowerio

Raud. Kryžiaus konferencija
Kanados užsienių r. ministeri

ja paskelbė, kad 18-oji Tarptau
tinė Raudonojo Kryžiaus konfe
rencija įvyks Toronte 1952 m. lie
pos 23 d. — rugpiūčio 9 d.

Konferencijos paprastai šau
kiamos kas 4 metai. Jose daly
vauja 69 R. Kryžiaus draugijos, 
jų lyga, tarptautinis komitetas 
ir 72 valstybių atstovai, kurios 
yra pasirašę Ženevos konvenciją. 
Kanadoje tokia konferencija 
vyks pirmą kartą, o šiapus At
lanto bus pirma po 1912 m. Va
šingtono konferencijos.

Dominijos vardas 
išbrauktas iš krašto rinkimų įsta
tymo, _ k Įstatymą The Canada 
Elections Act paruošė vyriausy
bė, vietoje buvusio The Domi
nion Elections Act. Konservato
riai dėl to buvo pakėlę didelius 
ginčus, bet pralaimėjo.

Kanados kariški užsakymai
Krašto apsaugos . viceministe- 

ris M. W. Mackenzie parlamente 
pranešė, kad per 19 pastarųjų 
mėnesių Kanados vyriausybė 
yra davusi kariškų užsakymų už 

liniją problemose. Eisenhowerio 
ti, kad “Ike” ne tik kad kandida
tuos į JAV-bių prezidentus, bet 
nepražiopsos progos pralenkti ir 
patį Vašingtoną, tapdamas pa
saulio išvaduotoju nuo žmogžu
diškosios tiranijos ir galimai, 
Jungtinių Tautų pirmuoju prezi
dentu.

• V. Sidzikauskas pereitą pir
madienį buvo išvykęs Vašingto- 
nan kur dalyvavo CEEC eili
niam posėdyje, o taip pat, kaip 
direktorius, tarėsi Laisvosios Eu
ropos Radijo reikalu. Associated 
Press agentūra iš kažinkur iš
traukė, jog net 2.225.000 lietuvių 
yra deportuota, kas reikštų visą 
100%. Gruodžio 10 d. ta pati 
agentūra paskelbė Lietuvos pa
siuntinybės patikslinimą, kad 
turimomis žiniomis tarp 400.000 
ir 550.000 lietuvių yra jau išde- 
portuota**iš  savo gimtojo krašto. 
50.488 asmenys buvę sovietų 
slaptosios policijos ir armijos bu
delių sunaikinti. Paskutiniame 
gi pošėdyje, CEEC aptarė toli
mesnius ėjimus Jungtinėse Tau
tose genocido reikalu, svarstė 
savo organizacinius reikalus, 
diskutavo aktualiausiais Europos 
klausimais. Daugelis rūpinosi 
vokiečių per greitu atkutimu ir 
paskutiniais pareiškimais Dr. 
Seebahm ir vėliau teisingumo 
ministerio Dr. Thomas Dehler, 
kuris nors kiek kitap pūtė į pir
mojo dūdą, skelbdamas, jog vo
kiečiai niekad nuo pat Fridriko 
Didžiojo laikų nevedę * agresy
vios politikos savo kaimynų at
žvilgiu. Hitleris, tai buvęs Wehr- 
machtas, bet ne vokiečių tauta... 
Atskiru punktu buvo svarstomas 
prof. Stankos pasiūlymas imtis 
žygių Amerikoje įsteigti pirmąjį 
pasaulio universitetą tautų so
lidarumui, susigyvenimui stip
rinti. Sakoma šis projektas ra
dęs pritarimo ne tik tarp narių 
politikų, bet ir amerikiečių tar
pe. Universitetas sudarytų atski
rą miestelį, turėtų keliasdešimt 
tūkstančių studentų, geriausius 

(Nukelta į 10 psl.)

$1.996.500.000. Kada visi tie už
sakymai turi būti įvykdyti vice- 
ministeris, net paklaustas, išsi- 

mams tuo tarpu išmokėta tik 
$268.000.000, ty. maždaug 20%. 
Didžiausia suma užsakymų ten
ka lėktuvams — $103.039.000, 
tankams ir įvairiausiems kariš
kiems vežimams — $93.265.000.

Atsakant į paklausimus, buvo 
paaiškinta, kad už $3.245.000 už
sakyta JAV. Tai kulkosvaidžiai, 
povandeninių laivų ginklai ir 
šautuvai 30 kalibro.

Medicinos personalo kursai , 
. Ligoninės, sanitarinei ir viešo
sios higij ienos tarnyboms trūks
tant technikinio personalo, Ka
nados federalinė valdžia Quebec 
Lavai universitetui paskyrė 
$54.000 suorganizuoti atitinka
mus dviejų metų kursus.

Primokėjimai už maisto 
produktus

Kanados valdžia yra nustačiusi 
pastovias kainas sviestui — 63f, 
bekonui — 31kiaušinių di
delių tuzinui — 38f ir sūrio sva
rui — 28e. Tačiau šiais metais 
primokėti neteko, nes jų kainos 
aukštesnės. Dabar Br. Kolum
bijos ir N. Scotia ūkininkai rei
kalauja primokėjimų už savo 
bulves ir obuolius. Iki šiol val
džia primokėdavo tik už ekspor
tuojamas tas prekes, kad jų ne- 
vežtų į vidurinę' Kanadą.

Valiutos kontrolė panaikinta
Gruodžio 14 d. Kanados finan

sų ministeris Abbott atšaukė va
liutos kontrolę ir kanadiškąjį do
lerį paleido pasaulio rinkon vi
siškai laisvai, kaip kad iki šiol 
buvo tik JAV doleris ir Šveicarų 
frankas. Nuo dabar kanadiečiai 
gali pirkti ir pas save laikyti 
amerikoniškų dolerių neribotą 
kiekį arba savus kapitalus inves
tuoti JAV be jokio specialaus lei
dimo. Taip ir turistai, vykstą į 
JAV, dabar JAV dolerių galės 
nusipirkti betkokį kiekį be jokių 
formalumų.

— Otava. — Prie jau esančios 
Anglijoje Kanados oro eskad
rilės tuoj aus po naujų metų bus 
pasiųsta antra. Yra jau numaty
ta ir trečioji Sabre naikintuvų 

nenustatytas.
— Otava. — Tolimuose Rytuo

se ir Europoje esantiems Kana
dos kariams specialiai paruošti 
Kanadoje įprasti Kalėdų valgiai.

— Otava. — Korėjos karas Ka
nadai jau kainavo $82.500.000.

— Otava. — Sveikatos minis
teris Martin prieš šventes pre
kybininkams priminė, kad vaisių 
ar daržovių patrauklumui padi
dinti praktikuojamas ištrynimas 
vaškais yra draudžiamas, bau
džiamas $25-100, nes vaškų tarpe 
yra ir organizmui kenksmingų.

— Otava. — Montrealio pirš
tinių gamintojai įteikė protestą 
prieš įsileidimą “vergų pagamin
tų” čekoslovakiškų pirštinių. Jos 
esą įvežtos po $8 tuzinas, kai vien 
medžiaga čia kainuojanti $7.50. 
Tokios čia gamintos pirštinės esą 
pardavinėjamos po $2.50, kai če
koslovakiškos galį būti parduo
damos po $0.95.

— Otava. — Kanados valdžia 
paskelbė 'algų pakėlimą 4-14% 
valstybės civiliams tarnautojams 
ir kariams nuo gruodžio 1 d.

— Otava. — Kanada užsakė 
JAV 48 transportinius spraus- 
minius lėktuvus už $38.633.280.

- • -

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.)

JTO gyvenime buvo nauja 
staigmena, kai Pietų Afrika pa
sitraukė iš posėdžių protestuoda
ma prieš tai, kad mandatų komi
sija sutiko apklausti negrų kil
čių atstovus. . _

Š. Atlanto Sąjungoje prasidėjo 
krizė, kai po Rojnos konferenci
jos “išmintingųjų vyrų” papuoš
tą ginklavimosi planą pareiškė 
negalinti priimti Belgija ir grei
čiausiai nepriims jo dar kelios 
kitos valstybės, kurioms siūloma 
savo ginklavimąsi dar žymiai pa
didinti. Belgijai siūloma savo pa
stangas padidinti net 50%, Dani
jai 40%, po mažiau — Kanadai, 
Olandijai, Norvegijai, Italijai ir 
Prancūzijai. Laukiama protesto 
Danijos, Olandijos ir gal Kana
dos. v ’

Pereitą šeštadienį Eisenhowe- 
ris Atlanto Sąjungos atstovams 
dėstė, kad ir pagal šį planą 40 
divizijų armijos būtų pasiekta tik 
1952 metų gale, o su 90 divizijų, 
pienuotom pastatyti iki 1954 ma
tų, būsią suvėlinta bent metais, 
o gal ir dviem metais.



Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

Jūsų patarnavimui

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

1. $6.000 Bloor — Bathurst. 6 
kambarių su garažu namas. 
Įmokėti $2.500. r

2. $7.300. Sunnyside rajone.
4 6 kambarių atskiras, su pri
vačiu įvažiavimu ir garažu 

. namas. Įmokėti $2.300.

3. $8.000. Runnymede Avė. 6 
kambarių mūrinis, su gara
žu namas. Įmokėti $2.200.

4. $11.900. Bloor — Ossington. 
7 kambarių mūrinis, dviejų 
aukštų namas, 2 vonios. 
Įmokėti $4.000.

5. $14.300. Bloor — Crawford. 
9 didelių kambarių, atskiras 
mūrinis, 2 virtuvėmis, na
mas. Didelis kiemas ir gara
žas. Įmokėti $4.500.

6. Indian Rd. — High Park 
Blv. 12 kambarių, 2 moder
nių butų. Atskiras mūrinis, 
2 aukštų, 18 metų senumo 
namas. Labai didelis kie-

3 garažai. Įmokėti $7.000.

■ Real Estate
863 BLOOR STREET WEST

, • (prie Ossington Ave.)

Duodame išsimokėjimui.

1030 QUEEN ST. W. 
TORONTO, Ont. 

Tel. ME. 1539.

MARCONI RADIO
(prad. $21.50 ir daugiau)

SMELLEY CYCLE
& RADIO

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

elektros reikmenis ir tt.

Taisome įvairių rūšių radio apa
ratus, dviračius ir skalbimo 

mašinas. .,

5-kių metų garantija

Naujo modelio ilgalaikis mechanizmas

Naujasis THOR mechanizmas veikia tyliau, 
puikiau, be sustojimų. Preciziška mašina, per
jungimo bėgiai, konstrukcija, atliekanti sun
kaus darbo paskirtis.

SMELLEY CYCLE & RADIO
1030 QUEEN STR: WEST, TORONTO, ONX

Telef. ME. 1539

SUPER — WATERPROOF — AUTOMATINIS

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

Tafau įvairių firmų laikrodžius ' Darbas garantuotas 

x Apsilankykite — mano krautuvė prieš Jūsų bažnyčią

j. CLi Lcmrv
932 DUNDAS ST. W, TORONTO, ONT. TELEF. PL. 2124

•X •

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

COLLIS fu rni t ii re Company
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina Ave.) Telef. PL. 8094, PL. 8095

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

ir tt. -
Suite 410,

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

LIETUVIS ELEKTROS — 
RADIO TECHNIKAS 

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

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

MU. 1364.
ANT ČEPONIS ’

564 Indian Grove, Toronto

KEPAME
juodą ir baltą ruginę duoną.

Taip pat priimame užsakymus 
sviesto tortams ir kt. 

pyragaičiams.

ESTO BAKERY
1017 Pape Ave., Toronto? Ont 

Telef. GL. 2607 K 
vakarais LL. 6173.

Savininkas S. Krabi.

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavime 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

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

LUNIA 
fote studija

984 DUNDAS ST. W.
TORONTO

Telef. ME. 8967

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE) .
1438 Dundas St W. Toronto

(prie Gladstone)

MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave. 
TeL W A—0791

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

Res. tel. LY 5797

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tek WA 6849

Mūsų specialybė vestuvinės, 
šeimų nuotraukos ir spalvoti

DĖMESIO! DĖMESIO!
ii

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

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

THE TWO LITTLE
JEWELLERS

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

menių ir sieninių laikrodžių.
Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga

lite mokėti grynais arba duodame 
išsimokėjįmui. Kalbame ukrainiškai.
Užeikite į -

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

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

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

•3

Specialybė:
Chemįnis valymas įvairių 

'''rūsių užuolaidų.
138-46 Claremont

30 metų valymo patyrimas

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

valyti viską duokite žinomai 
• firmai:

Str. - Tel. WA. 4557

TEL.
EM 3-2131

Budime 
.24 

valandas

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

suteiksime sąžiningą patarnavimą. 
Pardavimui turime didelį pasirinkimą.

Prašome kreiptis:-

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

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

T

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus: ’

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams,, pokyliams.

NAUJAI ATIDARYTA! PIGIAUSIOS KAINOS!

CAI CA APPLIANCES
Mūsų atstovė p. A. DVARIONIENĖ kalba lietuviškai 

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

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

* .te

P

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

St Catherine*  ir Toronto rajonuose?
Kalbame visokiomis kalbomis. '

HAMILTON, Ont
Po ilgesnės pertraukos hamil- 

toniečiai gruodžio 29 d. turės pro
gos pasiklausyti mūsų operos 
solistės Pr. Radzevičiūtės ir so
listo Br. Marijošiaus koncerto. 
Jiems akompanuos estų pianistė 
Stela Solum. Koncertą paįvai
rins meniškai paskalydamas sa
vo kūrybos, Hamiltone dar ne
girdėtas rašytojas Vytautas Kas-

Šokiams gros “Aidas” dalyvau
jant saksofonistui Prijelgauskui. 
Pobūvio pelnas skiriamas Lietu
vos laisvinimo reikalams, kuriam 
energingai vadovauja VLIKas.

Švenčių proga pasikvieskime 
mūsų darboviečių aukštesnius 
pareigūnus į šį koncertą — po
būvį. Tautos Fondui paremti 
ruošiami parengimai tautiečių 
sutinkami su dideliu dėmesiu, 
nes čia laikas maloniai pralei
džiamas ir tuo pačiu papildomi 
mūsų kovojančių veiksnių finan
siniai ištekliai.

Padėka
Mieliesiems Janei ir Pranui 

Vizbarams už sudarymą galimy
bių mums atvykti į Kanadą, pri
glaudimą savo pastogėje ir pa- 
rūpinimą mums abiems darbo, 
negalėdami tuo tarpu kitaip atsi
lyginti, tariame nuoširdų lietu
višką dėkui.

Aldona ir Zigmas Piliponiai.

SIMCOE, Ont
Išvyksta į Floridą

Žinomi visuomenininkai ir
Ž” skaitytojai E. ir M. Tuinylai iš 
Simcoe siomis dienomis išvyks
ta į Floridą, kur mano praleisti 
žiemos mėnesius. Geros sėkmės 
ir laimingo sugrįžimo!

— Montrealis.
sios poros vizitas Montrealiui 
kainavo $160.654, paskelbė vyk
domojo komiteto pirmininkas.

Karališko-

SPORTAS

Anto 0:1

Toronto šachmatų pirmenybės
Gruodžio 15 d. įvyko Toronto 

m. šachmatų pirmenybių rung
tynės tarp estų ir lietuvių. Ir šias 
rungtynes, kaip ir’pirmąsias, lie
tuviai pralaimėjo, tik šias blogės- •- * 
niu rezultatu: 1^:4% (jMrmosios - 
— 2:4). Iš lietuvių pusės nepa
siekta nei vieno laimėjimo, tik 
trys lygiosios. -

Susitikimų pasekmės: 
Vaitonis — Kuettis 
Matusevičius — Rose 
Paškauskas
Fabricijus — Uttopaert 0:1 

< Mačiulaitis — Kaldver Vz'.Vz 
* Sirutis — Vesingi 0:1.

Pr. Mačiulaitis.
Vykstančiose krepšinio varžy

bose gruodžio 23 d. susitiks Mus
tangs su St. Stanisl. ir MUN su 
Jugoslavais.

/ T ' •

Mūsų Toronto krepšininkai la
bai nevykusiame žaidime turėjo 
pralošti West Yorkui santykiu 
49:58. “Vytis” šį kartą sulošė že
miau vidutinio lygio. Nesisekė * 
dengimas ir ypatingai mėtymai. - 
Pirmą puslaikį vedė savo naudai, 
antrąjį visai sukriko. Neblogai 
sulošė Kalibatas. *

Šachmatų turnyrui einant į ga- . 
lą, kuris launj mums atrodo šie
met neatneš, sekmadienio vaka
re šachmatininkai persiorganiza
vo. Buvusiam vadovui atsisa
kius, nauju išrinktas p. H. Ste- 
paitis, jam' stiprus padėjėjas su
tiko būti p. Mačiulaitis. Lukas.

Kanadietis gavo premiją
Philadelphia Westminster 

Press premija už 1951 m. istori
ni romaną paskirta St. James 
Manitobos universiteto prof. C. 
E. L’Ami už veikalą “Žalioji 
Madona”. Veiksmas vyksta 15 a. , 
Anglijoje. Autorius yra airis.

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

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

, . ; Kaina $1.90
Be to, leidykloje dar galima gauti: -
1. LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS, Prof. -Skardžiaus ir kt.
2. PRINCAS IR ELGETA, Mark Twain, apysaka ..............
3. NORMUOTOS ŠYPSENOS, Brazvilius, feljetonai...........
4. ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltrušaitis, eilėraščiai ................
5. RŪTELĖ, Gerutis, skaitymai 3 sk., gamta.............................
6. TĖVELIŲ PASAKOS, A Giedriaus .........,.......................
7. VILKAS MEŠKERIOTOJAS, Pr. Imšrys, eik pasaka........
8. TOLUMOS, F. Kirša, eilėraščiai ............... -....... „...............
9. DAILI SAULUTĖ, Kolba, spalvoti piešiniai vaikams .......
10. PO RŪSČIUOJU DANGUM, L. Šeštokienė, novelės ..........
11. Lietuvių k. gramatikos, geografijos, istorijos, gamtos m. ir

skaičiavimo vadovėliai po ..... ....................................... ........
ė ,

Platintojams nuolaida. Kreiptis: Litauisches Zėntralkomitee, Ver
lag (20a) Hannover, Ųegelstr. 7, Germany ir pas vietos platintojus.

PLB Vokietijos Krašto Valdybos Leidykla.

4.50
1.20
0.25
0.75
2.00
0.25
025
0.75
0.50
0.25

0.50

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.

HIGH PARK CHIMNEY SERVICE
-• . •. * •*  .• *•  .y • * ' . . , *

Valome, statome naujus ir taisome senus kaminus ir tvarkome 
gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining).

54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

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

krautuvė 
Toronte

Turime didelį 
pasirinkimą 
RADUO 
APARATŲ ir 
GRAMOFONŲ 
elektrinių ' 
ŠALDYTUVŲ, 
skalbimo 
mašinų, 
elektros ir 
gazo krosnių,

P -W T T T P Q virtuvės stalųP H I L I P S — kėdfilb
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 
• - • ' 4*  <•

Darbas pirmos rūšies 707 Barton St E. Hamilton, Ont Telef. 9-4684 arba 5-1569.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Dr. Peter MORKIS
P-KRKtLt

savo dantų kabinetą į 
1082 BLOOR ST. W.

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

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

. ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų • 

] 1 Gore Vale Avė. Toronto 
Telefj WA 3754

Or. Ctias. OKON
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

“B.A., D.D.S.
312 Bathurst St

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

MANN-MARTEL
QUEENSWAY. z 

$10.990. Ultra modernus 5 kamb. 
bungalow su dideliu, gra
žiu žaidimų kambariu rū
syje. Savininkas pirko di
desnį namą ir yra privers
tas perleisti šį žemiau sa
vikainos.
BLOOR-DUFFERIN 

$2.950 įmokėti. 6 kambarių mūri
nis namas, vandeniu apšil- 

. domas, garažas. Labai ge
rame stovyje.

SUNNYSIDE - 
$5.000 įmokėti. Balansas $10.000 

8 kambarių mūrinis na
mas, per 2 aukštus. 2 vir
tuvės, 2 garažai. Alyvos 
apšildymas. Į pirkimo kai
na įeina 3 kamb. baldai.

INDIAN RD.
$16.500. 8 gražaii dekoruoti kam

bariai, atskiras mūrinis na
mas. Karšto vandens su 
alyva apšildymas. Didelis 
gražus sklypas su šoniniu 
įvažiavimu. 2 moderniškos 
virtuvės. Geras pirkimas.

PARKDALE
$7.000 įmokėti Balansas $11.000. 

Didelis, atskiras mūrinis 
namas. 3 atskiri butai po 
5 kamb. 3 vonios. Karšto 
vandens ir alyvos apšil
dymas. 2 butai laisvi.

Visais namų pirkimo ar pardavi
mo reikalais kreipkitės į • 

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

MANN & MARTEL
REALTORS ’

Whisky laukia lakūno
Austrijos aukštųjų komisarų 

taryboje rusai apkaltino Britus, 
kad jie Kueniglberge statą ka
rinį aerodromą. Ten ištikrųjų yra

Iš lietuviškojo sąmojaus
Čigono išpažintis

Vienas čigonas ėjo prieš Vely-
• • " “J —» — —1 VA J Vį J A v*  | • * w • **

įrengta aikštė nutūpti • mažie-. ^as išpažinties, bet nebuvo pada- 
siems civiliniams UL:_____ r~ *
Tad Britų aukštasis komisaras ir

lėktuvams. r^s vienos nuodėmės. Tai jis 
______  __ a____ __ .'nuėjo klebonijon, pamatęs ver- 

ambasadorius Sir Harold Caccia1 dant lašinius, išsigriebė ir 
f įsidėjo savo terbon. Paskum pa
vogė kunigo meškinius kailinius 
ir dabar jau eina išpažinties. Prie 
klausyklos sakosi:

— Išvariau iš kopūstų kiaules 
ir apgyniau kunigą nuo meškų.

— Tai čia vis geri darbai, bet 
dabar sakyk blogus darbus.

Tuo tarpu čigonas ištraukė iš 
kunigo kišenės laikrodį ir sako:

— Dar vieną nuodėmę pada
riau, pavogiau laikrodį.

— Atiduok tam, iš ko pavogei. 
Čigonas siūlo kunigui laikrodį, 

bet kunigas neima. Taip bent du 
kartu. Tada čigonas sako:

i — O jei neima, ar galiu pasi
likti?

Gali.
— Tai gerai, — pasakė čigonas 

'ir nuėjo.
Parėjęs namo kunigas pamatė, 

kad nebėra nei laikrodžio, nei 
kailinių, o šeimininkė skundžia
si, kad lašiniai iš puodo prapuo
lė. Tik tada kunigas suprato, 
kaip čigonas jį apgavo.

>

• "Vokiečio lašiniai
Kartą gyveno turtingas vokie

tis. Jis turėjo labai daug lašinių,

paskelbė duosiąs Whisky prizą 
betkuriam sovietų lakūnui, kuris 
nutūps tame “kariškame” aerod
rome su dvimotoriu lėktuvu, bet 
su sąlyga, jei sovietų vyriausybė 
pasižadės apmokėti jo laidojimo 
išlaidas, jei jis užsimuštų.

Paieškojimai
V. Petrauskas, gyv. 6315 So. 

Wolcott Ave., Chicago, III., USA, 
prašo atsiliepti inž. Juozą Pažė
rą, prieš pora metų atvykusį iš 
tremties. . J

Verutės Knivaitės, kilusios iš 
Zarasų apskrities, 1948 m. atvy
kusioj į Kanadą, svarbiu reikalu 
prašo atsiliepti Genovaitė Zda- 
navičienė, 37 Fullerton Ave., Ha
milton, Ontario.

SHIFF’S
VALYMAS — -

PROS AVIMAS — 
PATAISYMAS — 

. Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West Toronto 

Telefonas EM 4-6649

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų

< 386 Bathurst St Toronto 
TeL WA 1344

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

Skambinti telefonu LO. 3647
Kokybė garantuota. — — ’ — — Galima išsimokėti

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
TeL EL 6515

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

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

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

, Nauji kanadiečiai
1951 m. gruodžio 4 d. laivu “SS 

Nelly” iš Bremeno išplaukė:
*

Dr. A. Narvydas to laivo nuo
latinis IRO gydytojas, ir emi
grantai: x

Buožis Juozas, Albina, Kazi
mieras, Jonas

Butkevičius Juozas
Kruminas Birutė
Gailevičiūtė Kristina
Kačinskas Jonas, Irena, Romu

aldas
Zinkevičius Bronius
Szafalowicz Antoni

Kun. V. Šarka.

kurie buvo sukabinti ant viškų 
poromis, vis po dvi paltį Nei jis 
pats nežinojo, kiek tų lašinių yra. 
nes nemokėjo skaičiuoti. Jis juos 
kiekvieną rytą taip skaičiuodavo: 
“Lašinys prie lašinio, lašinys 
prie lašinio”... Jeigu lašiniai 
išeina po pora, tai bus visi.

Tatai pastebėjo jo bernas. Jis 
vieną naktį pritykojo ir pasivo
gė vieną paltį. Rytą atsikėlė vo
kietis ir skaičiuoja lašinius: “La
šinys prie lašinio”... žiūri, kybo 
vienas lašinys.

— Ja, — sako bernui, — iš kur 
tas lašinys čia atsirado?

— Ponuli, aš savo pakabinau. 
Kad tėškė vokietis tą paltį že

mėn:
— Ja, atsiimk tą savo padlę.
Kitą naktį bernas pasivogė ant

rą paĮtį. Vokietis ir vėl vieną ra
do viršaus.
— Ja, sakau, kad daugiau man 

nekabintum tą savo paltį.
Kad davė tą paltį į žemę, ko 

neištižo. Bernas ir tą pasiėmė. Ir 
taip jis išvogė beveik pusę vokie
čio lašinių.

Maskolis valgo muilą
Kartą pirko žmonės muilą. Pa

matęs žmones perkant, maskolis j 
irgi nusipirko. Bet jis nežinojo,. 
kas su juo reikia daryti, ėmė ir 
valgo.. Pamatę jį valgant žmo
nės ir klausia: ,

— Ar gardus muilas, kad' 
valgai?

/■— A da, branka, braliuka, gar
du negardu, pirkta ir reikia val
gyti-
(Iš J.' Balio “Lietuvių sąmojus”)

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

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

namą skambinkit
Telefonai: KE. 8515, KE. 8516, LY. 7178

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

L. M. MAT
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

1169 DAVENPORT RD. (prie Ossington)

Jau laikas' pagalvoti apie 
Kalėdų dovanas

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

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

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

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

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

■ B
■ - -- ib'Taisome visų rūšių radio.

Atidaryta iki 9 vai. vak.

CCCTELL 
ELECTRIC

214 OSSINGTON AVE. 
(prieš Pix kino teatra) 

Tel. ME. 6788.

T*

&

U09.95

AKIU SPECIALISTAS 
------- M. S TO FANTLK— 

. (optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

FREEMAN & NEWTON
Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.

-4 - ____ ... .. . •... - s . x ■ ----- .

* Didelis šioje apylinkėje (Simcoe, Delhi, Tillsonburg) tabako 
farmų pasirinkimas su neaukštu įmokėjimu grynais, pra

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

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

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

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

55 St John’s Rd. W. Toronto 
kampas 94 Laws St. 
Tel. LYndhurst 0052

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

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

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

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

875 Queen St. W. Toronto. Tel. PL 2010

Maištingiausias,
Lengviausiai virškinamas, 
Pigiausias maistas,

Turis visų vitaminų yra

Naudokite visų rūšių gaminius vienintelė: 
ukrainiečių pieninės Toronte

459 ROGERS RD. Telefonas JU. 7193

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite Į

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

Kerpame skubiai. Nesugaišitė brangaus laiko.
• •’ *"  -• Sav. Br. Pakėnas

Hi II 4 RACIC .
Mūsų krautuvėje didžiausias pasirinkimas baldų ir elektrinių 
reikmenų. Lietuviams teikiamos geros išsimokėjimo sąlygos. 
1199-1201 DUNDAS ST. W., TORONTO - - Telef. KE. 6272

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

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

UKRAINIEČIAI ^SAVININKAI

G.LUKE’S
I t

& Electrical Appliance Co. 
797-799 Dundas St. W.

. Toronto,
Tel. WA 9228 • Tel. WA 9228 

. " Parduodame
SKALBIAMAS MASINAS

DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

Kas pirks šias mašinas, gaus 2-jų metu
' garantiją.Pritaiko akinius visiems akių 

defektams. Ištiria akių ner
vus, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalborths 
470 College St W. Toronto 

TeL RA 3924

Lietuviška Baldę 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 
turintį 30 metu profesinę praktiką

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

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

MCFEAT
Patarnauja lietuviams jau 16-ka metų!!

' ... ■

HNATYSHYN 
VAISTINĖ 

paruošia vaistus pagal Kana
dos ir Europos receptus..

Greitas pristatymas.
312 Bathurst St Tel. WA 4956

Toronto, Ont

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

Dėmesio!!
Sis kuponas vertas $14L00

jei pirksite prekių už $100.00.

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vaL vakaro.

Parduodame plano akordeonus

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

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

73 Adelaide St W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

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

LIETUVIŠKU KUHS KAIUKINK1S
N 

Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai 
Kailinių taisymas ir pęrsiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAN FUR 00 TORONTO
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURMTURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų-

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

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos, 

t ' Krosnys ir tt.
. Kalbami nišų kalba -

J1 m ... r . - ■ —

“Reiškite jausmus gėlėmis

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

Savininkas W. WIL S O N
Telefonas RI 4411 , 143 Hamilton St, Toronto

................ II. —O—M——



’ TOKCNTC. Crtt. ' .
Kalėdų pamaldos t Liet, radio valanda

Toronto liet katalikų bažnyčioj: CKTB, banga 620, prieš Kalė- 
Kalėdų naktį: 12 vai. Bernelių das ir Naujus Metus programa 
mišios (bažnyčioje ir salėje). 
Kalėd^d d.: 9.30, 11 ir 12 vai.

Kalėdų 2 d.: 8 ir 10 vai.
Prieššventinis susikaupimas
Ateinantį sekmadienį, gruo

džio 30 d. 7-8 vai. vakare Toron
to liet, bažnyčioje įvyksta šv. Va
landa: prie išstatyto Švč. Sakra
mento bus meldžiamasi už lie
tuvius okupuotoje Lietuvoje ir 
ištrėmime. Maloniai kviečiami 
lietuviai šioje susikaupimo ga
lando j e gausiai dalyvauti

Vaikų šventė — balius 
šįmet įvyksta per Tris Karalius 
erdvioje lenkų salėje 62 Clare
mont St. Kalėdų Senelis atvyks
ta su dideliu būriu talkininkų, 
kurie vaikučiams dovanėles — 
visiems vienodas, pagal bilietus, 
išdalins per keletą minučių. Tai
gi liks daug laiko vaikų žaidi
mams ir šokiams.

Bilietai į šventę pardavinėja
mi kiekvieną sekmadienį parapi
jos salėje po pamaldų, už vieną 
vaiką moKama 1 dol, už 2 ir dau
giau 1.50 dol. Tėvai ir globėjai 
nieko nemoka už įėjimą.

Padėka
Širdingai dėkojame kun. Dr. J. 

Gutauskui už skaitytą paskaitą 
L. Kat. Mot. Dr-jos susirinkime 
š.m. gruodžio 16 d.

. LKM Dr-jos Toronto sk. V-ba?
Padėka *

Nuoširdžiai dėkojame dipl. inž. 
p. Jasinevičiui ir dipl. inž. p. Sli
žiui už padarytus matavimus ir 
reikalingus sklypo planus naujai 
lietuvių katalikų bažnyčiai To
ronte ir dipl. inž; p. Pr. Čepo
niui už planų multiplikavimą. 
Mieli inžinieriai visa savo darbą 
ir sunaudotas medžiagas paau
kojo naujos bažnyčios labui.

Ačiū! ,
BSFondo Valdyba.

, Padėka
P. Dr. Valadkai už rūpestingai 

ir gerai atliktą operaciją ir už 
greitą pagydymą nuoširdžiai dė
koju. S. Lembertienė.

Padėka ‘
MLBD Toronto sk. Valdyba 

šių metų pradžioje bu v o, išsiu lė
tinėjusi visiems savo nariams au

. kų lapus parinkti aukas sušelp
ti Vokietijoje vargstančius maž- 
lietuvius. Grąžinta 30 aukų lapų 

■ su pinigais. 13 be pinigų ir 7 ne
grąžinti. Viso surinkta $133.45.*

Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams, kurių, dėl 
gausumo, nėra galimybių išvar
dyti, o taip pat visiems aukų rin
kėjams.

MLBD Toronto sk. V-ba.
Filmą

Sekmadienį, gruodžio 30 d. pa
rapijos salėje 3 ir 8 vai. bus ro
doma Kalėdų dvasioje pritaikin
ta filmą “The Bells of St. Marv”.

A -

scenoje
LietuVių visuomenė turėjo 

progos stebėti pereitą sekmadie
nį A. Rūko naują komediją “Sli
dus pusmjlijonis”. Neliečiant pa
ties veikalo, reikia pripažinti p. 
Jagėlos didelį įnašą į mėgėjų ak
torių orijentaciją bei tobulėjimą.

P. Jurėnas vykusiai sukūrė 
Kutros personažą ir buvo nepa
mainomas scenoje. Kutrienės 
vaidmuo, psichologiškai mažiau 
suprantamas, tačiau tai ne rėži

: sieriaus, o daugiau autoriaus sti
liaus bruožas. Danutė — Kutrų 
duktė — kiek miesčioniška, pri
lygsta Silikiūnui, abu mažiau 
prieinami lietuviškam charakte
riui Regina — augintinė, neskai
tant kaikurių psichologinių pau- 
zų, neišnaudojama, vietomis bu
vo gyva, veikli. Nesuprantamai 
autorius apibūdino majoro tipą. 
Tuo atveju nelengva režisieriui 
ir pačiam aktoriui, tačiau origi
nalumo jo personažui netrūko. 
•Kutrų tarnas, tipiškas sodietis, 
pateisino savo buvimą.

Iš viso, lietuviška' visuomenė 
neabejotinai dėkinga režisieriui, 
kaip ir aktęriams bei rengėjams. 
Laukiama daugiau. v Žiūrdvas.

MLBD Toronto sk. sekretoriui 
P. Lėliui pasitraukus, sekreto
riaus pareigas nuo š.m. gruodžio 
11 d. perėmė Pr. Berneckas.

Nelaimė '
. Pereitą šeštadienį važinėjantis 

parke rogutėmis sunkiai susižei
dė pp. Skirgailų dukrelė Graži- 
nutė. Dabar gydoma vaikų ligo
ninėje.

• Gausus prieauglis
Pereitą savaitę sūnų susilaukė 

Marytė ir Vytautas Tamulaičiai, 
Bigauskai, Misevičiai ir Kuz
mickai. .

bus šeštadieniais ir sekmadie
niais: gruodžio 22*  bei 23 d- ir 29 
bei 30 d. — šeštadieniais 4-5 vai. 
p.p., sekmadieniais 9,15-10 vai. 
rytą. Šį šeštadienį bus speciali 
kalėdinė vaikų programa, o sek
madieni liet, kalėdinės giesmės 
ir sveikinimai.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimą ALOKui paprašius, 
sutiko suruošti Mažosios Lietu
vos Bičiulių Dr-ja. Paminėjimo 
laiką ir vietą praneš MLB Dr-ja.

- Toronto ALOKo Prezid.
Mieli tautiečiai,

gautų kalėdinių atvirukų nemes
kite po švenčių į dėžę. Atiduokite 
juos žaisti lietuvių vaikų darže
lio vaikučiams. •

Atvirukus prašom nešti sek
madieniais į “TŽ” knygyną para
pijos salėje po pamaldų.
Toronto Lietuvių Namų Fondo 

šėrus pirko:
Už 500 dol.: Prek. Pram, ir Am.

S-ga “Verslas”, po 100 dol.: Emi
lija ir Juozas Jurkevičiai, po 50 
dol.: Marija Vilčiauskaitė, Bar
bora Šapogaitė, Lelis Petras-, po 
25 dol.: Gavėnas Vincas, Dailydė 
Viktoras, Imbrasas Petras, Ren- 
kauskas Donatas, Benetis Juozas, 
Frenzelis Augustas.

SLA 236 kuopa a 
rengia' metinį vakarą vasario 2 
d. 404 Bathurst St. Kuopos nariai 
suvaidins 1 veiksmo komediją 
“Vienas iš mūsų turi apsivesti”. 
Seks šokiai, bufetas. Smulkiau 
bus pranešta vėliau.

LAS NARIŲ ŽINIAI
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio __

Kanados Vietininkijos ir ToronJ Lapkričio 30 d. įvyko “Dainos
Iš “Dainos” G r. veikimo

to skyriaus valdyba š.m. gruodžio 
31 d. 8 vai. vak., 369 Crisiie-Mel- 
lila St. (Darby — Foon Club) 
rengia iškilmingą LAS narių ir 
svečių šeimyninį (uždarą) Naujų 
Metų sutikimą. Įėjimas $1.50.

Registruotis prašome iki gruo
džio 28 d. pas p. Jurkšaiti 921 
Dundas St. W. Tel. PL. 4177.

(Christie gatvė randasi prie 
Dupont tarp Bathurst ir Ossing
ton gatvių.

Laukiame atsilankant.
, LAS V. if Sk. Valdybos.

mėnesinis susirinkimas pp. Sli
žių namuose pas Šakalienę ir V. 
Abromaitytę. ' »

Pranešta apie išsiuntimą kalė
dinių dovanų pakietais ir pini
gais Vokietijon ir susirinkimo 
nutarimu dar paskirta.

Išrinkta komisija paskirsty
mui kalėdinių dovanėlių vietoje 
esantiems ligoniams iš Dr. A. 
Užupienės, O. Indrelienės, U. 
Grinskienės, E. Matjošaitienės ir 
O. Kalinauskienės.

Ir šiame susirinkime kaikurios 
aukų rinkėjos grąžino lapus su

labai puikiais vaisiais. *.»
“Daina” turi prašymų dėl rū

bų Jr batų. Ypatingai reikalingi 
augšto, podikčio vyro viršutiniai 
rūbai ir invalidui batai 9te-10 
nr. Jeigu kas turi panašių nerei
kalingų rūbų, “Daina” būtų la
bai dėkinga. Pranešti LA. 1250.

Susirinkimui užsibaigus' mie
los, šeimininkės gražiai visas vai
šino. Buvo ir speciali proga. Tai 
O. Indrelienės 50 m. amžiaus ir 
U. 'Grinskienės 25 m. vedybinė 
sukaktys. Šia proga šeimininkės 
paruošė du tortus su skaitlinė
mis bei sveikinimais ir pastatė 
juos prie joms skirtų gyvų gė
lių. Pasakytas sveikinimo žodis 
ir sudainuota ilgiausių metų. 
Staigmena įnešė jautrumo ir ma
loniai nuteikė visas susirinku
sias. Šia proga verta prisiminti, 
kad “Dainos” susirinkimų arba
tėlės priklauso tik nuo tų narių, 
kurios tą mėnesį -susirinkimą 
kviečia. “Dainos.” iždas nei vienu 
centu prie to neprisideda. Dėl to 
kaikieno užmetimai yra be pa
grindo. O dainietėms, kurios ne- 
sigailėdamos pastangų, palai
ko gražią Toronto lietuvių mote
rų šeimą, labdaros ir kultūros 
tikslams — priklauso, didelis lie
tuviškas ačiū! .

Šv. Kalėdų išvakarėse sveiki
name “Tėviškės Žiburių” gerb. 
Redaktorių, visą personalą ir vi
sus geros valios lietuvius.

Sekantis susirinkimas bus me
tinis, kuriame bus renkama nau
ja valdyba*  1052 m., todėl visos 
narės prašomos dalyvauti. Įvyks 
pas narę U. Grinskienę ir duk
reles Japę ir Lydiją, 570 Dover- 
court Rd. žemiau Bloor JSt.

M. F. Y-nė.
Lietuviai ligoniai

Toronto mieste ir jo artimiau
sioje apylinkėje yra žinomi lie
tuviai ligoniai:

Aleksandras Slanina, Queen 
Elisabeth Hospital, 130 Dunn St.

Parukevičiai-Perry, 867 Colle
ge St., Nursing Home. ,

S. Vaitiekūnas- Stanley Wite, 
Mercy Hospital, Sunnyside Ave.

Emilija Šneiderytė, Weston 
Sanatorium*

Šlapelis ir Basalykas, Malton 
Hospital. ,

Maskokos sanatorijoje, (Gre- 
(renhorst) jau trečius metus gy
dosi p. Sungaila, kurio žmona su 
trimis mažais, vaikučiais gyvena 
Toronte, 94 Manning Ave. .

LIETUVIŠKA KNYGA
vertingiausia Kalėdų dovana«

Ig. Šeinius, Kuprelis ..........$2.2(

M. Gudelis, Lietuviai gynė 
savo miškus _................ 2.20

B. Sruoga, Kazimieras '
Sapiega ............... ............ 2.50

A. Giedrius, Tėvų pasakos 2.10 
Žemė — Poezijos antologija 4.40 
S. Kolupaila, Nemunas 2.75
Daumantas, Partizanai už

geležinės uždangos ........ 2.75
40 Wood Cuts — P. Augius- ..

Augustinavičius, V. Pet
ravičius, V. Ratas-Ratais- ' 
kis, T. Valius ________  6.00

“T. Žiburių” Knygynas.
A.a. Antanina Dantienė

Praėjusį penktadienį Toronto 
Vilties Kalno katalikų kapinėse 
buvo palaidota lietuvė a.a. An
tanina Dantienė-Viiiūnaitė, į Ka
nadą iš Anglijos atvykusi vos 
prieš 1% metų, visą laiką tarna
vusi džiovininkų sanatorijoje 
Westone. Mirties priežastis — 
nugaros kaulo smegenų džiova. 
Velionė tesirgo vos tris savaites. 
Sanatorijos gydytojų nuomone, 

: velionė užsikrėtė darbovietėje.
. . Skaldo darbo uniją _
Vadovybė Rūbų Gamybos Dar

bininkų Jungtinės Unijos toron
tiškio skyriaus 253, kuriam pri
klauso ir daugelis siuvyklose dir-' 
bančių lietuvių, lapkričio 9 d. 
centro buvo suspenduota už sub- 
versyvinę komunistinę veiklą, o 
vadovu paskirtas įgaliotinis E. 
Ross. Skyrius turi 1100 narių ir 
mokesčių kas mėnesį surinkdavo, 
apie $1250, kurie nueidavę komu
nistinei veiklai stiprinti. Tuo rei
kalu yra vedamas, tardymas ir 
tikrinamos knygos.

Pašalinta buvusi vadovybė 
gruodžio pradžioje pradėjo ak
ciją naujai unijai kurti — sura
šinėja tam darbininkus, renka, 
pinigus ir šaukia susirinkimus. 
Dėl to centro įgaliotinis Ross dar
bininkus perspėja, kad ši veik
la tik painioja padėtį ir klaidina 
nesusigaudančius darbininkus. 
Ištikrųjų 253 skyrius tebeveikia,

tais, ii Paryžiaus atvyksta kun. 
Pečkys, apie 10 metų išgyvenęs 
Olandijoje, vėliau nuvykęs į Pa
ryžių, kur pavadavo tuo laiku 
išvykstantį į Kanadą kun. J. Ku
bilių. Greičiausiai apsistos Mont- 
realyje. • • , .

— Pereitą sekmadienį tuojau 
po pamaldų didelis būrys maldi
ninkų aplankė bažnyčias atlai
dams įgyti Vadovavo kun. Vil
kaitis. Buvo aplankytos ketu
rios bažnyčios, visos Verdune. 
Nors oras buvo galbūt per šaltas 
tokiai ekskursijai, bet didelis bū
rys lietuvių dalyvavo.

kiai ruoštis šventėms. Darom 
repeticijos, mokomasi nau 
giesmių ir pan. Chorui vadovą 
ja muz. Piešina. __
k Aušros Vartų parapijos 
klebonas savo biuleteny prac 
ša, kad mokesčiai kitoms parai 
joms nuo nuosavybės, kaip 
siaiškinta parapijiečių nepriv? 
būti mokami ir jie iš kaiko n 
k alau j am i tik per nesusipratin 
nes įstaigos nežinojo prie kuri 
parapijos kas yra prisirašęs. T 
dėl praėjusio laiko dar reikal 
neišaiškintas.

TRUMANAS NELIES SOVIETŲ ?
(Atkelta iš 7 psl.) ! “Amerikos Balsas” dabar kai 

profesorius ir pasaulinę.dublio-[lietuviškai bene ilgiau negu V 
niaus radijas, nes per jį, pa 
lapkričio 8 d. lietuviškai tebu 
transliuojama tik žinios 7.23 v< 
skelbimai -l 7.55 ir žinios 22. 
vai. yisa kita pęrtransiluojar 
iš Maskvos arba muzika.

• Lietuvių žurnalistų orgai 
žavimasis kiečiausiai atsimuša ' I4"*

teką.'*"**  ’ ‘ *
• “Didysis Rusianlzmas” vis 

dar merdi Niujorke, nors “Lais
vosios Rusijos Fondas” ir suski
lo į šipulius, kurių tačiau paskiri 
Vis dar skamba “Matuškos Rusi
jos” dūda. Štai ir dabar kuria
ma: “Čechovo 'knygų-leidykla”,
leisti rusiškoms knygonfs visoms kaikurių vyresniųjų žurnalu 
sovietų tautybėms. Už leidyklos ' pasyvumą, o gal. net sabųta$ 
pečių stovi "naujoji” “Rytų Eu-! mą. bėl to negalėjo būtieukvk 
ropos Fondo valdyba, o leidyk- ■ tas visuotinas narių susirinl 
los pirmininku pakviestas tū» > mas, lietuviai nebuvo-atstovauj 
ląs Nikalajuška Werden.

• Tautinė grupė, kuri pirma 
pradėjb savo kalba" transliacijas 
į.' Pabaltijo" tautas ir kuriai, ga
lima sakyti, vienai priklauso Pa
baltijo transliacijų “Amerikos šaulio žurnalistų kongresuose

mi Laisvųjų Žurnalistų Fedei 
cijos metiniam susirinkime, r 
buvo- organizuojamą . Pasali 
Lietuvių Žurnalistų Orgariiza 
ja, nesiruošiama dalyvauti į

Lietuviškas kalėdines eglutes ir 
škotiškas pušeles kviečiame pirk
ti: 12 Izabella St., prie restorano 
“Baltic” (870 Dundas St. W.,) ir 
596 Ossington Ave. (Ilarbord gat 
vės susikirtime). Lietuviškai kal

bantiems didelė nuolaida.

Išnuomojamas 1 kambarys in vir 
tuvė su baldais. Kreiptis: 24 
Roxton Rd. (Ossington-Dundas) 
po 6 vai. v.. Tel. KE 8406. Pagei
daujama 2 mergaitės arba vedu

' šių pora be vaikų.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St. W. 
Toronto 

Jaukiai apšildyta — grynas oras

2.

2.

2.

Ketvirtadieni — šeštadieni, gruodžio 20-22 d. 
TARZAN’S DESERT MYSTERY — Johny Weismucllcr 
ICHABOD & TOAD — spalvota — Walt Disney

Pirmadieni — trečiadienį, gruodžio 24-26 d. * 
SUMMER STOCK — spalvota — Gene Kellv, Judv Garland 
ROSE OF THE YUKON — Steve Brody, Myrna Dell

Ketvirtadieni — šeštadienį, gruodžio 27-29 d. 
THIEF OF BAGDAD — spalvota — su Sabu, June Duprez 
NEWS HOUNDS — Bowery Boys

' . • . . . 
Pirmadienį — trečiadienį, gruodžio 31 — sausio, 2 d. 

TOAST OF NEW ORLEANS — spalvota — Mario Lanza 
COLORADO TERRITORY — Joel McRae, Virginia Mayo

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

Lietuvis pigiai perveža baidus,
, bagažą, prekes ir kit.

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. 
\ Kreiptis:

235 Pacific Ave., Toronto, Ont.
Telefonas M U. 1214

“The Canada Life Assurance Company”
ATSTOVAS TORONTE ir VERTĖJAS

Adclfas l AH I ISAS
* 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

. GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA -

| PAVEIKSLAS
Valgyklos “Tulpė” patalpose 

yra dail. L. Vaitkaus darbų parodėlė.
Prieinamos kainos.

Dr. A. PACEVIČIUS
. Gydytojas ir Chirurgas

’ Priėmimo valandos
* Pagal susitarimą.

6 MARSHALL STR. 
(prie Dundas W. ir 

Brock Ave.)
Telefonas: LL. 5769.

ELEKTRINIS
ŠILDYTUVAS

Yra šilčiausia ir puikiausia Kalėdų dovana 
. tik už $19.50

• Patrician šildytuvas greitai apšildys jūsų patalpas be alyvos, 
gazo ar žibalo, be dūmų kvapo.

• Patrician yra naujausias šildymo įtaisas, pigus apšildymo 
būdas.

• Patrician Co. suteikia jums nepaprastą galimybę tapti pre
kybininku jūsų mieste. Tam tikri įgalioti pardavėjai gah už-

f ■■■—■ dirbti iki $6.000 per mėtus.
VJL—mb-; Skambinkite ar rašykite mūsų

jfeK lietuvių skyriui, Mf*.  Petras
z j VILUTIS, biuro tel. WA. 2381,

namų tel. LA. 9830.
, * Atstovaujami Patrician

:• Patrician šildytuvai/
• Patrician įstatomi ventilia

toriai, •
• Patrician valytojai, 

naujos
• Patrician langų užuolaidų 

kombinacijos "(užuolaidos ir
** temdytoje! kartu)

W./ ISK®? Patrician Mfrs. Ltd.
TORONTO, CANADA

Balše” iškovojimo * garbe, buvo 
visų didžiausiam nustebimui ap
eita latvių — Pabaltijo skyriui 
pavesta vadovauti latvių sky
riaus vedėjui. Tuo tarpu lietuvių 
spaudoje bent pora kartų buvo 
įrodinėjama, jog viršininkas Mr. 
Bauer yra “nuostabūs lietuvių 
tautos draugas ir prietelius”. Bet 
p. Baueris gavęs paaukštinimą 
savo vieton rekomendavo latvį. 
Lietuviams iš Amerikos užsienių

jo sutartis su darbdaviais teb^a-’ reikalų ministerijos pusės pada- 
lioja iki 1952 m. balandžio 1 d. m.',
ir negali būti pakeista. Taip pat . . - ... , .
atskaitymai iš darbininkų algų1 Jutimų transliacijų skyrius šią 
tebevykdomi. Nauja komunistų I Pra?eSe’ k.ad AJmerlkos 
vadovaujama unija, žinoma, ga- >Balso., P Nuklojančios radijosta
lėtų susikurti, tačiau tai būtu vi-: uz savaičių pradės .Ba
sai nauja organizacija, kurios na-, transliacijas prie pat sovietų 
riai negalėtų naudotis jokiomis! kranhl' l.uomi. Įgydamos dar

galiausiai nėr kam susisiekti 
naujai- įsteigtu - Tarptautir 
Spaudos Institutu, kurio pirtį 
ninku yra NYT redaktorius D 
ter Markei. Instituto 25 tautyt 
tarpe pasigendama lietuvių, k 
rie galėtų būti priimti kaip p 
nateisįai nariai. Fordas ir Roc 
feller Fondai Institutui yra { 
skyrę stambią pinigų sumą. I 
skutinė niujorkiečių šios ori 
nizacijos aktyvistų viltis,. .j 
“seniai” išsijudins “po Kalėdi 
kaip per .vasarą buvo laukiai 

• State Departamento Tarp- praeinant “vasaros karščių”.

Adenauer britams
Viešėdamas 5 dienas Londo 

V. Vokietijos kancleris Adeną 
eris pareiškė, kad kadangi -

"a* £l c™?„f'didesne žmonių mases klausyto BnQnuFatSsWWyvWTJUnited Garment Workers of - ... , , „ 2, . ,.__ rnnn« arrniinw tai fa
Amerika narių teisėmis.

Ir lietuviai siuvyklų darbinin
kai šitoje byloje privalėtų būti 
atsargūs, išsiaiškinti padėtį, ne
mėtyti savo sunkiai uždirbamų 
dolerių ir nesileisti įtraukia
miems į sąrašus, kur jiems netik
tų būti.
Draugo, Tėv. Žiburių, Laiškų. 
Liet., Liet. Dienų, Kario, Tėvų 
Kelio, Life, Time, Ensign, R. ir 
Cath. Digest., Coronet, Look. 
Omnibook, Newsweek, Sat. Eve

ning Post ir kitų žurnalų
- PRENUMERATAS 

priima ir pratęsia Įgaliotas sp. 
atstovas VYT. AUŠROTAS,

263 Havelock St. Tel. LO. 3647 
Sekmadieniais: parapijos salėje.

“tiesos balso”. Tai ypatingai di
delės reikšmės turės sovietų pa
grobtoms valstybėms. Įdomu, jog 
sovietai negalės šių stočių nei 
nustelbti, nei nutildyti, nebent 
nuskandindami, bet tada many
kim, jau turėtų reikalą su “US 
Navy””. Pirmasis . laivas “Cou
rier” šiuo metu baigiamas pa
ruošti Hoboken, Niujorko prie
miestyje. Jo transmitorius yra 
keliolika kartų stipresnis negu 
Toronto ar vietinės Niujorko sto
ties. Tai yra tikrai vykęs yan- 
kių sumanymas apie kurį gandas 
“TŽ” skaitytojams jau buvo pra
neštas Jūsų korespondento 1950 
metų spalio mėnesio Nr. 39.

ropos gynimo armijoje, tai ta 
Europos kontinento ir tarpr 
Britanijos turįs būti sudaryl 
pastovui ryšys, kuris. Jaidūc 
bendradarbiavimą karo atveju

Delhi, Ont. .
”** I V-..”

Š.nr. gruodžio mėn. 23 d., De 
Apylinkės LB LOKas ruošia D 
hi miesto salėje visų plačios ap 
linkės lietuvių vaikučiams E 
ledų eglutę. • :

Maloniai kviečiame visus 1 
tuvius atvežti savo mažuosr 
kurių lauks Kalėdų Senelis 
dovanomis. Pradžia 2. vai. popi

Delhi Apyl. LB LOK

Jei nori būti
įmonės savininku ir jei turi 
grynais $1.500, gali pirkti ke
pyklą ir delikatesų krautuvę. 
Įmonė randasi Toronto šiaurės 
vakaruose. Pilna kaina $3.500. 
Informacijų kreiptis: Tel. ZO. 
4630 (angliškai ar vokiškai).

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS 

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

. 24 valandų tarnyba.

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

tik pas 
J. BER2INSKĄ, 

.. General Insurance > 
1212 Dundas St. W. Toronto 

TeL LA. 9547.
Čia pat malonėkite apsimokė
ti ir visus d raudos mokesčius. 

Pavėluotas apsimokėjimas 
trukdo pašalpos gavimą.

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI *-

Antanas-Tony MOKIAIS
... Real Estate darbe turis didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
1385 QUEEN ST; W. Toronto (prie Lansdowne)

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

PIRKTI namus;

$14.000 — 9 kambarių namas. Alyva apšildomas. Dundas i 
Roncesvalles Vajone. Įmokėjimas apie $7000.
Kreiptis į A. Garbenis.

2. $7.900. — 7 kambarių namas. Prie Dundas g-vės. Įnešti api 
$3000. , ‘ :

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

Kreiptis: A. GARBENIS — vakarais — HY. 1543 , 
arba V. ANDRĖJAUSKAS-Andrews *— namų telefonas JU. 43X 

H. M. DAVY & Co
REAL ESTATE BROKERS

f


