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Kariuomenės šventei
Mūsų tautos šventovėje Karo 

Muziejaus sodelyje Kaune bu
vo* (dabar berods, jau likviduo
tas) Nežinomojo Lietuvos karei
vio kapas. Tą kapą dengė au
kuro akmuo, simboliškai jun
giąs senąją ir jaunąją Lietuvą. 
Ant šio akmens nebuvo jokių 
pagražinimų ar papuošimų, tik 
kukliomis raidėmis lotyniškas 
įrašas — "Atiduok, ką privalai" 
— gaubiąs savyje visą kario —• 
didvyrio likimo prasmę...

Nuo pat pirmųjų lopšio die
nų,' nuo pirmojo atsikvėpimo že
mės oru, žmogus atsiduria kitų 
žmonių bendruomenėje. Ir to
liau žmogus neauga kaip vie 
nišas gluosnis palaukėje. Aug
damas ir bręsdamas žmogus 
labai daug ką iiūa iš jį supan
čių žmonių bendruomenės, pir
miausia iš tėvų bei artimųjų, o 
toliau iš platesnės bendruome- 
nės — tautos, Bažnyčios žmoni- 

globą ir šilumą, didesnį ar ma
žesnį žinojimą, naudojasi civili- 
zacijob ir kultūros išradimais, 
menu ir daugeliu kitų dalykų, 
sukurtų žmonijos net per "eilę 
šimtmečių.

Subręsta. Jaunas ir energin-

Tačiau.. . kiek daug jis yra 
skolingas? Visiems, o ypač tė
vams ir savajai tautai! Tiesa, 
ne visi tą didžiąją skolą jaučia. 
Yra labai daug žmonių, ypač 
šiuose kraštuose, kurie tos sko
los nejaučia ir elgiasi taip, lyg 
patys jau pilnai subrendę bū
tų tiesiai į žemę nukritę. Bet 
jautresnieji jaučia. Gal kartais 
net. ne pilnai sąmoningai, ot 
taip — iš dūšios šaukiantis bal
sas: "Atiduok, ką privalai — tė
vams, tautai, žmonijai".

Šis dvasinis atsilyginimo bal
sas veda žmones į pasiaukoji
mą. Vieni šį pasiaukojimą kon
kretizuoja į savo artimiausią 
aplinką — į tėvus ir artimuo
sius. Kitii, tačiau, jaučia giliau, 
jaučia gimtosios žemės 'smiltis, 
kurias vaikystėje yra sėmę. To
kių žmonių pasiaukojimas — 
didingas. Tai pilnas pasiaukoji
mas tėvynei — darbu, krauju, 
c jei reikia ir didžiausia auka 
— gyvybe. Jie nežiūri naudos, 
nesiginčija ir nekritikuoja. Jie 
Jie daug nekalba, neaiškina, 
yra visur ten — kur tėvynė šau
kia. Šviesiausiu tokio pasiauko
jimo pavyzdžiu yra — karys.

Kai prieš 32 metus, t.y. 1918 
metų lapkričio mėn. 25 dieną, 
buvo paskelbtas pirmasis krei
pimasis į Lietuvos vyrus dėl 
Laisvosios savo kariuomenės 
organizavimo, tai buvo kreipi
masis į idealizmą. Išgirs balsą, 
ar ne? Jei ne — veltui buvo 
"Aušra" ir visas tautinio atgi
mimo judėjimas, veltui vasario 
16 aktas ir visos pastangos at
kurti Nepriklausomą Lietuvą, 
nes kas gi iš viso to, jei nebūtų 
kam reikiamu momentu stoti 
prie ginklo? Išgirdo! Be karinio 
apmokymo ir aprangos, be rei
kalingų ginklų ir šaudmenų, 
būriai savanorių stojo į nelygią 
kovą su gausiais priešais. Tose 
kovose kritę didvyriai yra pir
mosios tikrosios aukos ant Ne
priklausomos Lietuvos aukuro. 
Jie atidavė viską. Atidavė už 
save ir už daugelį kitų tautie
čių. Tačiau į likusius gyvuosius 

jie prabilo tik kukliu Nežinome 
kario antkapio parašu — "Ati
davėme, ką privalėjome".

1918-20 metų savanorių dva
sia sukūrė Lietuvos kariuome
nę. Per dvidešimtį nepriklauso
mo gyvenimo metų ši kariuo
menė išaugo į gražų ir tvarkin
gą vienetą. Gražų ne tik iš oro, 
bet ir iš vidaus. Per kariuome
nės auklėjimo sistemą perėjo 
didelė dalis Lietuvos vyrų. Ir 
kas gi gailėjosi? Priešingai — 
visi sutvirtėjo fiziniai, ištaisė "fi
gūrą" ir parsivežė į žaliąjį kai
mą daug dvasinio lobio.

Ir štai tada, kai Lietuvos ka
riuomenė buvo jau pilnai su
brendusi ir pasiruošusi kovoms, 
ją ištiko tragedija. Šiandien kai 
kur net spaudoje nugirstame ne- 
atsargų kaltinimą — kas iš tos 
mūsų kariuomenės, daug kaš
tavo, o kai reikėjo kautis — jos 
nebuvo. Kokie tai žiauriai ne
apgalvoti žodžiai, ir kaip netei
singai jie įžeidžia Lietuvos ka
rį, kurio vienintelis noras ii 
troškimas anuo tragiškuoju me
tu buvo — kautis! Ir niekas taip 
giliai nepergyveno tos tragedi
jos, kaip karys, kuriam anuo 
metu buvo neleista kautis. O 
tas leidimas priklausė ne nuo.

kalas.
Žmogaus dvasinė vertė ypač 

išryškėja nelaimės momentu. 
Kol viskas tvarkoje, kol žmo
gus -gyvena normaliai ir pakan
kamai gerai, jis sugeba užmas
kuoti savo dvasios negeroves, 
o ir dvasios perlai ne taip žy
mūs. Bet kai tik į duris pasi
beldžia nelaimė — žmogus ap 
sinuogina ir paaiškėja. Tą mes 
aiškiai pajutome tremtinių Sto-: 
vykiose Vokietijoje. Koks gi mū
sų kario dvasinis stovis paaiš
kėjo, kai jis buvo apnuogintas,; 
išjungtas ir paniekintas? Kario 
garbei turime pripažinti, kad jis 
visad buvo vienas iš kiečiausių 
k bekompromismių lietuvybės 
kovotojų. Jis pirmas atsuko 
ginklą į raudonąjį okupantą, 
kai tik nebereikėjo laukti iš 
aukštosios politikos ateinančių ■ 
įsakymų. Žūtbūtinėje kovoje jis 
atsipalaidavo ir nežygiavo į ry
tus 1941 met. pavasarį. Jis pir
mas atsiliepė į šaukimą vėl 
burtis laisvės kovai ir organi
zuotai vyti raudonuosms. Tąip! 
Atsiliepė ir vėl atėjo savanoriu 
į savisaugos dalinius 1941 met 
vasarą. Ir kai mes šaltąją 1942 
metų žiemą sėdėjome namie ir 
šildėmės užpečkiuose mūsų ko
rys — savanoris šalo fronte. O 
kuo mes jam už tai atsilygino
me? Nagi — nenorėjome jo pri 
imti net į tremtinių stovyklas, 
kai jis apdriskęs ir bedalis, ne 
retai ligotas ar tiesiai invalidas, 
pasibeldė į mūsų duris Vokieti
joje.

O dabar, kai mes baigiame 
pasinerti turtingųjų kraštų gy 
venime ir pradedame galvoti 
daugiausia tik apie biznį, namų 
ir auto, kur yra karys? Lietuvos > 
miškuose dažno vyro širdis dar 
tebeplaka "Mes, Lietuvos karei- . 
vėliai, niekad nedejuojam'’, tak 
tu, o baigiama nešioti nuplyšu- : 
si kario uniforma dažnai pa
švenčiama aukos krauju.

Taip! Lietuvos karys jau nu
žygiavo tėvynės keliu ištisus 32 
metus. Žygiavo tiestai ir ryžtin-

Lietuvos vyskupijos 
be valdytoju

Mūsų jau minėtą kan. Stan
kevičiaus kalbą "Visasąjungi
nėje Taikos šalininkų konferen
cijoje" Maskvoje iš sovietinės 
spaudos lapkričio 10 d. persi
spausdino Toronto "Liaudies 
Balsas", Nr. 996. Kalbai uždėta 
tokia. antraštė: "Už taiką! — 
Profesoriaus, kanauninko, Kau
no Arkivyskupijos, Kaišiadorių 
ir Vilkaviškio vyskupijų Valdy
tojo Juozo Stankevičiaus kal-

Tai bus bene pirmoji žinia, 
netiesioginiai rodanti, kad Vil
kaviškio ir Kaišiadorių vyskupi
jos neturi ne tik vyskupų, bet ir 
administratorių. Kieno autorite
tu jų valdytoju paskelbtas tre
čios vyskupijos kanauninkas 
galima tik spėti.

Korespondentai praneša, kad 
Syngman Rhee vyriausybė nuo 
komunistų išvaduotoje Korėjoje 
nėra populiari. Eesą, ypač kylą 
daug nepasitenkinimo dėl to, 
kad perdaug įtarinėjamas kiek
vienas, kuris tik buvo palikęs 
bolševikų okupacijoje. Tas žmo
nių tampymas ir nuolatinis tar
dymas perdaug įkirįs.

Keičia licencijavimo tvarka
Kanados visose provincijose 

laisvųjų profesijų specialistams 
— gydytojams, dantų gydyto
jams ir advokatams — licensi- 
jas verstis praktika duoda ati
tinkamos profesinės organizaci
jos. Pašaliniam specialistui įsi
terpti į jų gyvenimą yra labai 
sunku, mes kiekvienas naujas 
specialistas yra. konkurentas se
niesiems.

Albertos provincijoje jau yra 
paruoštas įstatymas, kuris bus 
pateiktas vasario mėnesį susi
renkančiai parlamento sesijai ir 
priimtas turės veikti nuo pava
sario, pagal kurį licensijų dfrii- 
riimo teisė iš profesinių orga
nizacijų atimama ir perduoda
ma provincinės valdžios orga
nams.

Totorius G. E. Gerhard, apie tai 
pranešdamas pareiškė, kad tuo 
būdu profesinėm organizaci
jom kaip uždariems kromeliams 
būsiąs padarytas galas. Verstis 
praktika būsią duodama teisė 
kiekvienam, kas turi pakanka
mų kvalifikacijų. -Organizacijos 
galėsiančios ir toliau veikti, bet 
licensijų gavimo mokestis ei
siąs iždui. Specialistų kvalifika
cijų reikalavimai nebūsią ma
žesni, kaip dabar statomieji Al
bertos universiteto.

Kanados gydytojų sąjungos 
vykdomojo komiteto pirminin- 

gai. Žygiavo nepaisydamas pa
vojų ir nevengdamas mirties. 
Žygiavo dažnai nė neklausda 
mas, ar tas, kuris jį šaukia, turi 
pakankamus įgaliavimus tai 
daryti.

Lietuvos kariuomenės gimta
dienio proga iš po aplamdyto 
ir apšaudyto šalmo į mus žiūri 
ryžtingų bruožų karys ir sake: 
"Aš atidaviau tėvynei, ką pri
valėjau. Atidaviau, ką tik ga
lėjau ir ko iš manęs buvo rei 
kalaujama. O tu?"...

Nelaukti tiesos žodžiai 
“Taikos kongresui”

Antrasis pasaulinis "Taikos 
kongresas", kai D. Britanoja at
sisakė duoti vizas eilei aršiųjų 
komunistų agitatorių, jų tarpe 
Ehrenburgui ir Šostakovičiui, 
paskutinį momentą buvo per
keltas į Varšuvą Delegacijoms 
jau kelionėje buvo nurodyto 
vykti ten, bet ne į Angliją.

JAV atstovas O. J. Rogge, ku
ris kovo mėnesį buvo maloniai 
priimtas Maskvoje ir net kalbė 
jo Kremliuje į Aukščiausią Ta
rybą dabar buvo kelis kartus 
pertrauktas švilpimais/ nes rei
kalavo, kad Rytai priimtų kai- 
kurias Vakarų idėjas, pasmer
kė, kad į kongresą neįsileista Ju 
goslavija ir nurodė, kad antire
liginis sovietų fanatizmas ir ne
leidimas pasireikšti su skirtinga 
nuomone yra žmonijos kultūri
nės pažangos stabdžiai.

D. Britanija dar nori pagalbos
Britanijos ūkinei padėčiai 

kiek pagerėjus, JAV ėmė kelti 
klausimą ar ne laikas baigti 
nuolatinį jos šelpimą per Mar
shall planą Dabar jau prasidė
jo tuo reikalu pasitarimai. D. 
Britanija prašo, kad šelpimas 

kas Toronto gydytojas Dr. H. 
Mc Phedram pareiškė, kad gy
dytojai politikų pastangoms 
perimti licensijavimą pasiprie
šinsią. Tokie pat balsai pasipy- 

toje ypač gydytojai kelia visą 
audrą. Esą, juos labiausiai įžei
džiąs 'Gerhard posakis, kad pro
fesinės organizacijos esą uždari 
kiemeliai. Beabėjo dabar prasi- 
šidės arši gydytoju akcija prieš 
buv. DP-gydytojus ir'kt. specia- 

tai specialiai DP reikalu daro
ma, nes visi, kurie pačioje Ka
nadoje gauna gydytojo ar kito 
specialisto laipsnį, yra automa
tiškai licensijuoti.

Beabejc dėl to dar bus daug 
trit&smo.

Kanada turi įsileisti daugiau tremthuų
Pasaulio Bažnyčių Tarybos 

Geneva j e .tremtinių referentas 
Dr. E. Rees Kanados bažnyčių 

ragina tremtinių reikalais dau
giau susirūpinti. Pavyzdžiu tu
rį būti žydai, kurie saviškiais 
jau pasirūpinę. 1945 m. tremti
nių tarpe žydai sudarę 20%, 
o dabar nesudarą nei 1 %. Nesą 
bėdos su fiziškai sveikais, kurie 
galį sudaryti ūkinį interesą, bet 
didelė problema su nesveikai
siais, aklaisiais, seneliais ir pa
liktomis moterimis su vaikais. 
JAV ir D. Britanija pažadėję jų 
kiek priimti. Norvegija apie 
2.000 senelių. Kanada dar nieko 
nepažadėjusi.

Reikią suprasti žmones, kurie 
yra pabėgę, kad išsivaduotu 
nuo nuolatinės baimės ir nesi
stebėti, jei atstumti, neradę pa
ramos, pasidarą komunistais.

Spalio 28. d. "The Ensigne 
betgi praneša, kad ir Kanada 
prisidendanti prie "kietojo bran
duolio" tremtinių likvidavimo ir

SAVAITĖS APŽVALGA
Komunistinė Kinija braunasi į JTO. JAV sunkioje 
kryžkelėje. Gen. žiema remia Korėjos komunistus. 
Bevinas nenori derėtis su Sovietais. Berlyno 
padangė vėl apsiniaukus. JAV Tito rems

na vis dar jaudina pasaulio po
litikus. Jos įsikišimas į Korėjos 
karo veiksmus visaip vertina
mas. Vieni galvoja, kad kinie
čiai nori išvyti JT kariuomenę 
iš Korėjos. Kiti visą bėdą suver
čia Mao Tse-Tungo nepasitikė 
jimui amerikiečiais. Girdi, Kini
ja tik nori apsaugoti Mandžiū
rijos pasienį ir Yalu upės 
elektros jėgaines. Atsiranda ir 
dar sensacingesnių pranešėjų, 
mėginančių įrodinėti, kad Mao 
Tse-Tungas Korėjos karo prie
dangoje į Mandžiūriją atgabeno 
500.000 kariuomenės, bijoda
mas sovietų įsigalėjimo Man- 
džiūrijoje. Tačiau bene rimčiau
sia šiuo metu teorija yra komu
nistinės Kinijos noras įsibrauti į 
JTO. Tiesa, Maskvos laikraščių 
korespondentai Kinijos įsikiši
mą aiškina JAV imperializmo 
pavojumi ir tiesiog be jokių re
zervų pranašauja — kiniečiai 
"amerikiečių banditus" vieną 
gražią dieną sustums į jūrą. Ta. 
čiau šitokius šūkaliojimus, at
rodo, reikia priskirti eilinei so
vietų propagandai. Tikrųjų sa
vo tikslų Maskva laikraščiuose 
niekada nedėsto ir jų nekomen- 
tuoja.

Nemokama teisinė pagalba

Kanados teisininkų sąjunga 
nutarė sekančiais metais įkurti 
tinklą agentūrų, kurios teiktų 
teisinę pagalbą tiems, kurie ne
pajėgia pasisamdyti advokato. 
Pagal planą teisinės pagalbos 
tarnyba turės apimti ir baudžia
mąją šr civilinę teisę.

telefonas
Bell Telephone Co gavo leidi

mą nuo sausio 1 d. pakelti tele
fono mokesčius. Pagrindinis pri
vataus atskiro laido telefono 
mokestis Toronte bus $4.75. Ha
miltone ir Otavoje $4.25, Londo
ne ir Windsore $4, Brantford, 
Oshawoje, Niagara F., Kitche
ner, St Catharines, Kingston ir 
Sarnia — $3.75.

priimanti 10(1) aklųjų —- estų.

na atvaizdą seniausio IRO glo
boje esančio tremtinio Antano 
Mikulskio, kuriam esq 100 me
tų. Jis kartu su 19 kitų senelių 
atvykęs į Olandija. Jie ten bū
sią išskirstyti po senelių prie
glaudas.

Fronto padėtis Korėjoje praėjusių savaitę

rėjos kiniečiai turėjo žymiai pa
lankesnių progų ir jų tada ne
išnaudojo. Mandžiūrijos pasie
nio ginti jiems nėra jokio reika
lo, nes JAV politikai jau kelis 
kartus užtikrino, kad JAV ir JT 
kariuomenė nepažeis Mandžiū
rijos sienų. Pagaliau juk ir pa
tys Kinijos komunistai mato: 
amerikiečiai nenori karo su Ki
nija ir visomis priemonėmis 
stengiasi jo išvengti. Yalu elekt
ros jėgainių sukoncentruotais 
kariuomenės daliniais neįma
noma apsaugoti. Jas visada 
lengvai gali pasiekti amerikie
čių B-29. Dar mažiau galima ti
kėti prielaida, kad Mao Tse- 
Tungas turįs paslėptą minti 
prieš Maskvą.

Nacionalistinės Kinijos atsto
vus JTO pakeisti komunistais. 
Sovietai senai deda didelių pas. į 
tangų. Amerikiečiai, nors ir už- I 
draudę Kinijos komunistams 
kišti nagus į Formozos vande
nis, vis dėlto jiems aiškiai davė 
suprasti: būkite geri, nelįskite į 
Korėją ir mes jus įsileisime į 
JTO. Atrodo, Kinijos komunistai 
dabar mėgina išnaudoti palan
kiai susidėjusias aplinkybes, 
norėdami paskubinti savo įsi-

yra pakeliui į New Yorką. Nei 
JAV, nei Kanada, nei pagaliau 
kuri kita laisvojo pasaulio vals. 
tybė karo su komunistinės Kini
jos milžinu nenori. Taigi, jeigu 
kiniečiai karo baubo priedan
goje pareikalautų vietos už JTO 
konferencijų stalo, vakariečiam 
neliktų kitos išeities — taikos 
vardu tektų nuryti dar vieną la
bai karčią piliulę...

Korėjoje komunistams į pa
galbą ateina "generolas" žie
ma. Sniegas ima trukdyti ame
rikiečių aviacijos veiklą. Šaltis 
neigiamai atsiliepia į vasarinė
mis uniformomis aprengtų ka
reivių moralę. Jau yra praneši
mų, kad amerikiečiai kariai, no
rėdami iš fronto linijų patekti į 
šiltas ligonines, patys sau per
sišauna kojas...

Fronto linija pamažu artėjo 
prie Mandžiūrijos sienos. Di
desnis amerikiečių prasilauži
mas užregistruotas Šiaurės — 
Rytų Korėjoje ties Kanpsan 
miestu, kur, atrodo, greitut lai
ku bus pasiektas Mandžiūrijos 
pasienis. Šiaurės-Vakarų Korė
joje apie 90.000 kiniečių ir ko
rėjiečių komunistų kasasi ap
kasus, rengdamiesi išvystyti 
smarkesnį pasipriešinimą ir, gal 
būt, laikysis per žiemą, jeigu 
kiniečiams nepavyktų biznio 
transakcija JTO.

JAV Kongreso rinkimai, ku
riuose respublikonai dar labiau 
sutvirtino ir taip jau nuolatos 
stiprėjančias savo pozicijas, ke
lia nerimą Europoje. Europiečiai 
bijo, kad tanerikiečiai gali su
mažinti teikiamą Europai pa
galbą. Tačiau vienas iš žymiau-

šių respublikonų — senatorius 
Taft — užtikrino pasaulį: res
publikonai negrąžins JAV už
sienio politikos į izoliacijonizmo 
dienas. Respublikonai tik nepa
sitiki dabartine JAV vyriausy
be, nes ji, Tafto nuomone, daug 
ką slepia nuo savo piliečių 
akių. Valstybės sekretoriaus 
Achesono aukštasis sostas vis 
labiau ima braškėti ir, reikia 
manyti, sekančiųjų mėnesių lai
kotarpyje respublikonai Ache- 
ną gedi išversti iš klumpių. Jie 
ypač nepatenkinti Achesonu, 
kad jis taip skandalingai su- 
kompritavo JAV užsienio politi
ką Azijos žemyne.

Didelių sunkumų dėl dabartį-' 
nės situacijos pasaulyje turi D. 
Britanija. Bevinas atmetė sovie
tų pasiūlymą sušaukti keturių 
didžiųjų konferenciją Vokietijos 
problemai išspręsti. Už tai jis 
susilaukė didelių simpatijų iš 
Churchillio ir konservatorių 
opozicijos. Tačiau dalis kaires
niųjų darbiečių tokiai Be vino 
politikai nepašykštėjo papeiki
mų. Jie aliarmuoja partijos va- 

į dus, kad pasitarimai su Sovietų 
i Sąjunga būtų organizuojami ir 
tęsiami, nes tik tokiu keliu jie 
tikisi pasaulyje išsaugoti taiką. 
Nemažų rūpesčių D. Britanijos 
vyriausybei kelia nuolatinis 
kainų augimas. Pragyvenimas 
Anglijoje kasdien brangsta, ii 
vyriausybė nieko negali pada
ryti. Tikrasis kaltininkas yra pa
saulio - rinkos.Gkur gyvenimo 
reikmenų kainas kopia į dangų. 
Tokių nemalonių perspektyvų 
paraštėje D. Britanijos vyriausy
bė maldauja JAV ir toliau jai 
duoti dolerių Marshallio plano 
sąskaitom Prie visų naminių 
bėdų dar prisideda ir užsienio 
reikalų nenumatytos proble
mos: Egiptas graso atsisakyti 
nuo tarpusavio pagalbos sutar
ties, jeigu britai neatitrauks §a- 
vo kariuomenės dalinių iš Sue- 
so kanalo srities.

Berlyno padangėje vėl ima 
kauptis juodi debesys. Kalba
ma, kad sovietai gali atnaujinti 
Berlyno blokadą. Tai būtų labai 
nemalonus dalykas vakarie
čiams, nes dabar didieji trans
porto lėktuvai įkinkyti Korėjoje. 
Amerikiečiai ir britai į Berlyną 
siunčia naujus kariuomenės 
kontingentus. Žinoma, tie keli 
šimtai naujų kareivių, ir tankų 
Berlyne praktiškai beveik nieko 
nereiškia, bet jie vis dėlto yra 
bent šiokia tokia moralinė pa
rama berlyniečiams. ...

Maršalas Tito vėl pateko į 
naują bėdą. Dėl didelių sausrų 
šiais metais Jugoslavijoje bu
vo labai prastas derlius ir da
bar visam kraštui gresia ba
das. Prez. Trumanas, bijoda
mas, kad Jugoslavija, ieškoda
ma pagalbos, vėl nenusilenktų 
Maskvai, žada prašyti Kongre
so suteikti Jugoslavijai 85 miL 
dolerių paskolą. Kol paskola 
bus paskirta, JAV už 11 mil. do. 
lerių, kuriuos dabar disponuo
ja importo ir eksporto bankas, 
Jugoslavijai siunčia miltų. Ne
dėkingą gailestingojo samaritie- 
čio vaidmenį amerikiečius ver
čia vaidinti maršalo Tito ka
riuomenė. Šiuo metu ji yra di
džiausia ginkluota pajėga Eu
ropoje šiapus geležinės uždan
gos. Amerikiečiai tikisi, kad pa-

sovietų.

Atlanto Pakto tautos, vis dar 
nepasiekusios galutino susita
rimo dėl vienos kariuomenės 
Europai ginti, dabar imasi or
ganizuoti transporto laivyną. 
Kanada joms paskolins savo 
100 laivų, kurie dėl užsakymų 
stokos buvo pervesti britų ži- 
nidn ir plaukiojo po D. Britani
jos vėliava. Šio laivyno pagrin
dinis tikslas bus transportas 
galimo karo metu. Laivai plau
kios tiesioginėje Atlanto Pakto 
tautų organų žinioje.
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Laisvės besiekiant
Laisvės troškimas kiekvie

nam- žemės tvariniui yra įgim-

telis, išskirtas iš gamtinės aplin
kumos ir uždarytas į narvelį, 
ima ligėtis laisvo plasnojimo 
erdvėje, pradeda liesėti, nebe
ima iš žmogaus rankų maisto ir 
nebečiulba taip linksmai, kaip 
čiulbėjęs, tai ką bekalbėti apie 
žmogų, tą protingąjį žemės 
tvarinį? Juk pastarasis ne tik 
jausmais jaučia netektosios 
laisvės vertę, bet ir protu tai 
perpranta. Todėl ir nenuostabu, 
kad žmonės ir ištisos tautos am
žių bėgyje vedė kovas, kentėjo 
ir aukojosi, siekdami laisvo 
gyvenimo, o ypatingai laisvės 
savo gimtajam kraštui.

Štai, prieš šimtą metų, įžymus 
Vengrijos patriotas ir laisvės ko
vų vadas, Louis Kosuth, 1851 
m., atvykęs į JAV kaip politinis 
tremtinys, pasakė amerikie
čiams, maždaug, šitokią širdis 
veriančią kalbą:

"Laisvė ir namai Kokia 
dangiška muzika slypi tuose žo
džiuose! Deja, aš nebeturiu na
mų. O mano tautos laisvė ■— 
yra svetimųjų kojomis mindžio
jama ...

Jaunasis laisvosios Amerikos 
milžine, nesakyki man, kad ta
vo krantai yrii prieglauda pri
slėgtiems ir namai , benamiams 
tremtiniams. Prieglaudą, tiesa 
jūsų žemė duoda, bet visos gė
rybės jūsų - garbingojo krašto, 
ar jos gali nunešti užmarštin 
širdies ilgesį ir gilų troškimą 
savosios šalies vaizdo? ...

Mano mylima tėvų žeme, ta
vo tie kentėjimai daro tave dar 
brangesne mano širdžiai.' Ta
vo kraujuojantis paveikslas sto
vi prieš mane, kai, aš budžiu, 
jį aš matau ir trumpais poilsio 
akimirksniais savo nemigo nak
timis...

Kai aš žiūriu į tuos tūkstan
čius laimingųjų — paveldėtojų 
laisvės, dėl kurios jūsų tėvai 
kruvinai kovojo, aš matau be
kylant mano tėvynės kraujuotą 
paveikslą, kuris baugiai žiūri į 
jus, tyrinėdamas, ar jūsų švy
tinčiose akyse bus jai nors spin
dulėlis vilties, ar jūsų pergalės 
ir laisvės šauksmuose pasigirs 
ir dėl jos prisikėlimo bent koks 
trimito garsas?!...

Jeigu jūsų akyse nebūtų to
kio vilties spindulėlio ir jūsų

džiaugsminguose šauksmuose 
neskambėtų toks trimito garsas, 
tai vargas Eūropos pavergtoms 
tautoms. Jos pasiliktų vienos 
nelaimės valandoje. Jos būtų 
daug mažiau laimingos, negu 
jūs kad buvote. Jos nesulauktų 
broliškos rankos, kuri joms pa
dėtų artėjančioj gigantiškoj ko
voj prieš jungtinį pasaulio des
potą..."

Nagi, tai žodžiai tarytum šir
dies krauju išrašyti. Bet ar Jie 
netinka nūdien visų pavergtųjų, 
o kartu ir mūsų Tėvynės dva
siai? Ir kaip dar tinka. Juk Lie
tuva šiandien okupuota, terio- 
jama, kankinama, žudoma. Ji 
blaškosi agonijoje ir laukia lais
vės žiburėlio prašvintant. O iš 
kur? Gi iš laisvojo pasaulio, c 
ypatingai.— iš laisvosios Ame
rikos ... ‘

Per dešimtį vergijos metų mū
sų tauta jau daug, o daug au
kų sudėjo ant laisvės aukuro. 
Lietuvių kaulai nuklojo ne vien 
savo Tėvynės kalnelius ir klo
nius, bet ir plačiąsias Sibiro tai
gas, ir plataus pasaulio lau
kus. O kur dar tos baisiosios 
odisėjos galas? Kol jį prieisime 
— jar daug kraujo ir ašarų 
kainos...

Tačiau toji nežinia lietuvių 
nebaugind. Jie* ryžtingai viską 
pemeš, kad tik tas jų ryžtas kitų 
būtų suprastas...

1918 m. Tėvynės laisvė buvo 
krauju atpirkta. Ne mažesne 
kaina ją ruošiasi jie pirkti ir 
šiais laikais.

Laisvės kovos fronte lietuviai 
yra vieningi, tačiau, ne be to, 
kad vienur — kitur nepasireikš
tų nors smulkūs nesutarimai ki
tose srityse. Turima galvoje sa
vi tautiečiai, gyveną laisvuose 
kraštuose, kaip emigrantai.

Truputį keista, bet nepaslap- 
tis, kad lietuviai vietomis kar
teris nesutaria pasaulėžiūros 
klausimuose. O iš tikrųjų — tai 
turėtų būti labai menkas stab
dis visiems 
kiant

"Vyžota, 
bet memo..,

vieno tikslo šie-

lopyta Lietuvėlė, 
Lininiai arielkinin- 

kai, mėšluočiai, kartais net pad- 
lecai tie lietuviai, bet mjano 
broliai..." — tai didžiojo vyro 
Vaižganto žodžiai, kuriais mes 
turime gyventi ir šiandien.

Pranys Aiženas.

Dramblys pagreitėjo, bet | s®n kuris nuvainikavo de- 
asilo nepralenkė Sokratų "botagą“, H. S. Tru

mano apologetą, sen Scott W. 
Lucas. Toji pat priežastis suda
rė palankias sąlygas būti per
rinktu Robert A. Taft (Clev.) 
rungtyniaujant su vienu kie
čiausių, ištvermingiausių ir ga
biausių demokratų — Joseph T. 
Ferguson. Jei ne įvykiai Korėjo
je Taft būtų galėjęs paatosto
gauti iki kitų rinkimų nežiūrint 
jo didelio autoriteto tarptautinės 
politikos klausimais.

Niekur tokio smūgio demo
kratai nepatyrė, kaip Čikagoje. 
Čia jie visuotinai pralaimėjo, 
išskyrus demokratus teisėjus, či 
kaga yra nepaprastas dar nešu- 
virškintų tautybių ir rasių miši
nys. Tame mišinyje, darbininkij 
masėje^ lengviausia įsigali ko
rupcija. Ji turi senas šaknis, sie
jamas su Al Capone garsu. Tas 
gangsterių vadas žuvo, bet jo 
vietoj iškilo kiti, net iš tos pat 
šeimos, jo broliai. Mafijos orga
nizacija geriausia prigijo Čika
goje. Gangsterių, dabar vadi
namų gamblerių, yiršūnėje sto
vi italai, o bilijoninius finansus 
tvarko žydai. Demokratų par
tijos vadai dirbo su jais glau
džiame saite. Čikagos policijos 
vadas Gilbert ciniškai prisipa
žino pats vedęsis lažybomis ir 
rinkimuose pralaimėjo.

Gangsteriai net į viešąjį gy
venimą bandė įkopti. Bet nerei
kia daryti išvados, kad dabar 
gangsteriai ir gambleriai iš-

Lapkričio 7 JAV įvyko kon
gresiniai ir komunaliniai rin
kimai. Visi amerikiečiai tų rinki, 
mų laukė. Rnkimuose dalyva
vusių skaičius, apie 80%, rodo 
eilės įvykių įkaitintą atmosfe
rą. Demokratai ir respublikinin
kai, kurių pašaipos simboliai ne 
visai pilnas išminties asilas ir 
rangumu nepasižymįs dramb
lys, nėrėsi iš kailio. Viskas pa
naudota rinkimams laimėti. 
Naujorko perrenkamas guber
natorius Thomas Dewey 16 vai. 
televizijos aparatais rodytas rin
kikams. Ko neištvertų kantriau
sias artistas, tą pakelia ameri
kietis politikas. Rinkimus rėmę 
partiečiai ar partijos finansinin
kai laimėjus nepamirštami. Ta
čiau Skidrow, Čikagos centre, 
skurstą alkoholikai, už 5 dol. 
pardavę savo balsą, ir toliau 
skursta. Ligonys sveikiems ne
reikalingi iki kitų rinkimų.

Prieš pat rinkimus viešosios 
nuomonės tyrimo įstaigos tvir
tino: demokratai pralaimės, ta
čiau respublikininkai neturės 
daugumos senate nei atstovų 
rūmuose. Toji pat išvada pada
ryta iš Maine valstijos rinkimų, 
įvykusių rugsėjo mėn. Šį kartą 
ir Gallup neklydo, kaip prieš 
pastaruosius prezidento rinki
mus, pranašavęs Th. E. Dewey 
laimėjimą.

Demokratai pralaimėjo 5 vie
tas Senate ir 27 Atstovų rūmuo
se, tačiau daugumos nepra
rado..

desnį sąlytį su AFL, CIO ir ki
tomis profesinėmis unijomis, 
kurios, lyg milžiniška srovė, įsi. 
lieja demokratų partijom Toje 
partijoje telieka sena iškaba. 
Jos sąstatas ir tikslai pakinta. 
Tarkime, demokratuose esant 
daug asilų, tačiau jų ateitis yra 
žymiai tikresnė, kaip surambė- 
jusio dramblio, kuris tesiremia 
sirguliuojančia kapitalistine sis
tema vidaus /politikoje, ’o už
sienio politikoje izoliacionizmu, 
atbulomis kratantis to vardo.

Praėjusio kongreso darbai
Pastarasis kongresas buvo 

paženklintas Korėjos karo krau
jo dėme. Tiesa, tat įvyko pačio
je jo darbų pabaigoje, kurioje 
ir padarytas ryžtingas posūkis

H. S. Trumano "Fair Deal" 
taip pat kiek laimėjo: pakeltas 
minimalinis pramonės darbinin
kų atlyginimas iki 75 centų UŽ 
valandą. Tačiau Hartley—Taft 
įstatymas dėl streikų liko nepa
judintas. Medicinos socializaci- 
ją numarino daktarų pinigėlis. 
Žemės ūkis ir toliau džiaugiasi 
Brannan planu — dvigubomis 
kainomis.

Nors praėjęs kongresas turėjo 
demokratų persvarą —- 56% se
nate ir 60% atstovų rūmuose, — 
tačiau kcdkurie įstatymai buvo 
priimti abiejų partijų balsais, o 
kiti pasiskaidant.

Praėjusiame kongrese Euro- nijos nūdieniuose Žemuosiuo- 
ped remti vadinamas Marshall 
planas tebuvo priimtas senate 
tik viceprezidentui Barkley nu- 
svėrus. Ispanijos paskolos klau 
simas buvo palaidotas demo
kratų. Komunistus varžantis įs
tatymas, kuris buvo prezidento 
vetuotas, antrą kartą balsuo
jant senate tesusilaikė tik 10, o 
atstovų rūmuose 45 demokratai.

Išrinkus naują kongresą Eu
ropos, o ypač prancūzų spauda 
pradėjo nuogąstauti dėl JAV 
užsienio politikos ateityje. Tas 
nuogastavimas neturi pagrindo, 
kai abi partijos sutaria esmi
niais klausimais. Aišku, demo
kratai bus dažniau respubliki
ninkų padirginami. Galimas 
dalykas, kad svyruojantis Ache 
son turės atsisveikinti su State 
Departmentu. Bet tai tik spaig- 
licd, kurių visur apstu.

Bet JAV istorijoje yra buvę 
panašių atvejų, kaip D. Britą-

se rūmuose. Tat nerodo tvirty
bės, bet nėra ir ypatinga silp
nybė, kurią įžiūri eilinis balsuo
tojas. Prancūzai vertina JAV 
įvykius savo mastu. Jei Prancū
zijos prezidentas tprėtų tokią 
galią, kaip JAV, jis būtų ap
šauktas diktatoriumi, kuriam 
nuversti būtų organizuojama 
revoliucija.

JAV nūdien atsidūrė nelem
tame kampe iš kurio turi išeiti. 
Vienintelis kelias..— rimtas ka- • 
rinis pasiruošimas, aktyvi ir 
ryžtinga užsienio politika, kad 
aptramdžius naujosios vergijos 
organizatorių — Sovietus. De
mokratai ir respublikininkai 
myli laisvę, turi dideles istori
nes tradicijas ir bendrą tikslą 
išugdyti galingas JAV. Tas tiks
las suartina abi partijas, nors 
jose, kaip ir visame žmogiška
me gyvenime, apstu nelygumų 
ir dėmių. _

Ir amerikiečiai išmoko būti atsargūs
1919 m. prezidentas Wood

row Wilsonas meldė amerikie
čius pritarti jo siūlomai Tautų 
Sąjungai.

Po 29 metų Amerika skuba 
atstatyti amžiną Wilsono atmin
tį — ir imasi šio darbo džiugi
nančiai rimtai. Visi, laisvieji 
kraštai priima šį Amerikos 
vadovavimą mielai. Acheson, 
Marshall, Lovett, Bradley, Ei
senhower, Harriman turi didelį 
pasitikėjimą. Kiek amerikie
čiai yra atsipeikėję rodo ir ši 
žinutė:

"Praėjusią savaitę Atlanto 
Pakto Gynybos komitetas, kurį 
sudaro generalinių štabų virši
ninkai, aptarė šio pakto deta
les. Posėdžiai buvo "super-sec
ret". Sostinės policija buvo ap
tverusi ištisą kvartalą, ir net 
kaikurie spaudos reporteriai 
buvo prileisti padaryti nuotrau
kų, gen. Bradley išsigandęs pa
prašė, kad posėdžio dalyviai 
kuo greičiausiai uždengtų ant 
stalo patiestus dokumentus, sa
kydamas "... žinot, kaikurios 
šių kamerų turi pašėlusiai stip- \ 
rius objektyvus". aim.

ANGELLOS CALOMIRIS ISTORIJA

Kodėl demokratai 
pralaimėjo?

Šie rinkimai buvo Korėjos karo 
ženkle. Ten prasivėrusi'bedug
nė reikedauna vis daugiau au
kų. Apie 20.000 amerikiečių 
ten jctu paguldė galvas. Maža 
paguoda, kad štaurės korėjie
čių žuvo 330.000.Karui vesti 
paskirtos milžiniškos sumos. 
Karo biudžetas siekia 30 bil., o 
kitais metais sieksiąs 40 bil. 
Nauja mokesčių našta pradeda 
slėgti gyventojus'. Kainos kyla. 
Gyvenimo lygis, nors dar iš es
mės nepaliečiamas, bet kiek
vienas gyventojas trūkčioja pe
čiais dėl ateities.

Jaunimo mobilizacija, kainų 
tvarkymas, darbo ir gėrybių 
normavimas dar neįgyvendinti, 
bet kiekvienas žino, kad visa 
tai laukia ateityje. Dolerio infla- 
cija žinoma, nors apie ją nū
dien vengiama kalbėti. Kcrip tik 
šiuo metu pradeda atkusti izo- 
liacionizmas. Eilinis pilietis mur 
ma:- "Kuriam galui mano sūnus 
šiandien siunčiamas į Korėją, o 
ryt kur kitur mirti?" Tai begalo 
naivus klausimas, tačiau jis bu
vo ne kartą minėtas ne vien 
respublikininko Everett M. Dirk-

Komunistai jau daug kur pasaulyje varžomi
Arabų lygos visos 7 valsty

bės kom. partiją uždraudė prieš 
2 metus, ir artimuosiuose rytuo 
se jie veikia laisvai tik Izraely.

Iš Azijos kraštų Bunnoj, In
dokinijoje, Malajuos ir Korėjoje 
komunistai kovoja su ginklu. Ja
ponijoje aplamdyti, pašalinant 
24 vadus, bet partija neuždraus 
ta. Indijoje partija neuždrausta, 
bet nuo vasario mėn. veikia 
įstatymas, vyriausybei duodąs

Kaip praneša Reuteris, 38 pa
saulio valstybės yra uždrau
dusias komunistų veikimą. Pan- 
amerikos valstybės tą padaryti 
sutarė 1948 m. JAV tik nese
nai ėmėsi kontrolės ir visus ko
munistus registruoja, o kitus ir 
deportuoti žada. Daugumas 
pietų ir vidurio Amerikos vals
tybių komunistų partijas yra 
ūždraudusios ar suvaržusios. 
Kanada tuo tarpu varžo tik įva
žiavimą, bet dar neturi įstaty- teisę likviduoti kenkiančias or- 
mo, kuris varžytų viduje. Tik 
Quebec provincijoje veikia 1937 varžančios įstatymo nėra, 
m. įstatymas, kuris leidžia už 
daryti Įtariamus komunistinius 
centrus.

Iš Europos valstybių komu
nistų partija uždaryta tik Ispa 
nijoje, Portugalijoje ir Graiki 
joje. Prarfcūzijoje ir Italijoje jie 
pajėgūs, Anglijoje ir Skandina
vijos valstybėse silpni, bet lais
vai veikia.

gyvenimo, bet jis veiks tik nuo 
tada, kai Aukščiausiasis Teis
mas pripažins jį neprieštarau
jančiu konstitucijai. N. Zelandi
ja skelbiasi apvaliusi nuo ko
munistų visas įstaigas.

ganizacijas. Pakistane jokio

Iš Afrikos valstybių Pietų Af
rika turi griežčiausią antikomu
nistinį įstatymą, leidžiantį vy
riausybei uždaryti net ir neko- 
munistų organizacijas, jei jos 
turėjo ryšių su jais.

Australijoje parlamentas pri
ėmė įstatymą, kad komunistų 
organizacijos būtų uždarytos, o 
komunistai šalinami iš viešoio

nos patamsyje ir derinsis prie 
naujų viešpačių, kurie bus ban
domi pinigu ir ginklu. Neabejo
tinai čikagiečius paveikė nušo
vimas buvusio policijos nuova
dos viršininko ir advokato, ku
rie kesinpaMBangsterius išduoti ’ į- r' y.senato komisijai, kovojančiai su 
šia korupcija.

Demokratų klaidos tarptauti
nėje politikoje jiems atkeršijo. 
Respublikininkai Dirksen, Taft 
ir kiti atvirai-prikišo Fr. D. Roo
sevelt klaidas. Jie kaltino demo
kratus dėl slaptų sutarčių, o 
ypač Jaltos, urzgė dėl Lenkijos, 
Čiangkaišeko apgavimo, nuty
lėdami Pabaltijo katastrofą ir 
mikčiojo apie eilės sričių, o 
ypač Mandžiūrijos perleidimą 
sovietams, i

Tačiau W. Averell Harriman, 
H. S. Trumano ypatingas pata
rėjas, ne visai be pagrindo at
kirto: "Žvelkime į Tart bylą. Jis 
naudodamasis savo įtaka ko
vojo prieš Marshall planą, jis 
balsavo prieš Atlanto santarvę, 
jis balsavo prieš karinę para
mą tarpusavio gynybai". Harri
man tiesiai šovė, kad demokra
tams sunku nešti atsakomybę 
už vadovaujamą taikos politi
ką, kai yra kas stoja skersai 
kelio. Tie žodžiai nublukdinti 
mažo įvykio pasikęsinimo prieš 
Taft.

Abu-Taft ir Dirksen yra "izo- 
liacininktri", nors Diricsen po 
rinkimų tuoj to vardo išsižadėjo 
pasivadindamas "realistu". Ką 
šį sąvoka reiškia, nežinia.

Jau senai sen. Mc Carthy jo
dinėja ant komunizmo arkliuko. 
Komunistai lyg šmėklos visur 
anot jo tūno JAV. Jie sėdi įvai
riose demokratų valdomose 
ministerijose, o ypač Dean 
Acheson pasparnėje.

Šia taktika respubl. siekė sa-. 
vo tikslo: ne tiek komunistus iš
gąsdinti, kiek gintis, jų žodžiais 
tarus, socializmo. Socializmu, 
sąmoningo neišmanymo są- 
skaiton, jie vadina socializaci- 
ją, ūkio kontrolę, socialinį drau
dimą ir net socialinį gydymą, 
kurio gydytojai dar labiau ne
apkenčia ir už juos.

Respublikininkų atžagareiviš-

Rusai nepasikeitė
Komentuodamas admirolo El

lis M. Zacharias knygą "Be
hind the Closed Doors", Mr. 
O’Donnell, "The Daily News" 
publicistas šitaip apibūdina ru
sus: "Yra įrodytas faktas, kad 
rusai tebėra šiandieną tokie 
pat, kokie jie buvo visada nuo 
pat didžiojo mongolo Užkariau
tojo Džingischano (1162—1227) 
laiku. Rusams nėra svarbu, kas 
juos valdo ir kas plečia jų di
dybę pasaulyje — ar Roma- Vumas ir trumparegiškumas 
novų caras, ar. bolševikas Le
ninas, ar gruzinas Stalinas. To
toriai, apdailinti — ar ne, ne
prarado troškimo grobti".

stiprina demokratų pozicijas. 
Demokratai viduje suskilę, pa 
lyginti negausu pas juos vals
tybės vyrų, bet jie turi vis glau-

FBI seka JAV komunistus
(Tęsinys iš praeito nr.)

Į KOMUNISTINĘ
ŠVIESĄ

Drg. Lilla supažindino Angel
ių su "praktikos darbais", t.y. 
išsitempė ją į New Yorko prie
miesčius, kuriuose daugiausia 
gyvendavo darbininkai. Vaikš
čiodamas nuo vieno namo prie 
kito, juodvi šnekučiuodavosi su 
šeimininkėmis apie maisto ky
lančias kainas. Kalba visada 
baigdavosi viena ir būtina ta 
pačia išvada: KP nenori kainų 
augimo, tam ji priešinasi viso
mis jėgomis, tiktai komunistai 
tėra darbo žmogaus tikrieji bi
čiuliai, taigi, neužmirškite pa
remti komunistų... Tada, mat, 
KP dėjo dideles pastangas iš
laisvinti iš kalėjimo savo vadą 
Earl Brawderj. Visokiomis prie
monėmis buvo stengiamasi lai
mėti kaip galima daugiau sim- 
patikų ir užtarėjų.

Drg. Lilla dažnais atvejais, 
demonstruodama savo ypatin
gą pasišventimą, pati apmokė
davo "Daily Worker" prenume
ratas visiškai, jai nepažįsta
miems žmonėms. Jos nuomone 
— "Daily Worker" buvo vienin
telis laikraštis, rašąs teisybę. 
Dėl šio savo perdėto stropumo 
ji net ir partijos narių tarpe bu 
vo nelabai mėgiama.

Angella Calomiris panašiu 
stropumu nepasižymėjo. Pirmą 
kartą išėjusi viena į "propagan
dinį pasivaikščiojimą", "Daily 
Workerio" egzempliorius įmetė 
į pirmą pasitaikiusią šiukšlių 
dėžę...

Naujai priimtieji į KP pradė
jo "švietimosi" kursą. Pirmiau
sia— kiekvienas naujas narys 
buvo aprūpintas literatūra — 
"Leninizmo Pagrindais", "Ko
munistų Manifestu", "Komunis
tų Partijos Konstitucija", "USA" 
ir kt. Bendrame naujai "iškep
tųjų" komunistų susirinkime 
sveikinamąją' kalbą pasakė 
New Yorko valstybėlės KP pir
mininkas drg. Israel Amter. Čia 
jie visi buvo suskirstyti į ma
žytes grupeles po dešimtį žmo
nių. Grupelės susirinkdavo par
tijos pareigūnų namuose pasi
semti "komunistinės šviesos".

Sulietuvino Vyt Kastytis

Mokytojai, aišku, didžiausią 
dėmesį skirdavo kapitalistų 
"garbinimui". Kapitalistai jiems 
visada būdavo riebūs ponai, sė
dintieji Wall Streete. Teismus, 
bažnyčias, mokyklas jie ap
šaukdavo "buržuazinės mora
lės agentūromis". Tie komunis
tinės "šviesos" skleidėjai ypač 
mėgdavo linksniuoti žodį "šovi
nizmas". Jų vaizduotėje egzista
vo "baltasis šovinizmas", "vy
riškas šovinizmas", "tautiškas 
šovinizmas" ištisa serija "šo
vinizmų". Revoliucijos trukdyto
jus pavadino oportunistais — 
žmones, kurie, nors kilme ir bu
vo darbininkai, bet mėgdavo 
rankioti kompromisinius trupi
nius nuo kapitalistų stalų. Jų 
nuomone — oportunistus revo
liucija turėtų sulikviduotti be 
mažiausio gailesčio . . .

Vieną vakarą kaž kuris iš 
naujokų tarpo netikėtai paklau
sė: — Ką mes darytume, jeigu 
savo tarpe atrastume šnipą?

Angella paraudo kaip žarija. 
Ji tikėjosi, kad jau yra komu
nistų demaskuota. Tačiau tai 
tebuvo paprastas, nieko su ja 
bendro neturintis klausimas. 
Mokytojas šalčiausiai atsakė: 
— Mes jį sulikviduotume!... 
Tuo šis nemalonus reikalas ir 
baigėsi...

ATSARGA GĖDOS
NEDARO

Nuo tos dienos ji ėmėsi ypa
tingų atsargos priemonių. Ra
šydama raportus FBI, niekada 
neatidarydavo kambario durų, 
jeigu pasigirsdavo skambutis ir 
niekada nepasirašydavo ra
portų, kol nebūdavo pasiruošu
si juos tuojau po to įmesti į 
pašto dėžutę.

FBI agentai taip pat pasidarė 
atsargesni. Komunistai pasekė 
vieną jų slapuką, einantį į su
sitikimą Rockfellerio Centro 
raštinėje. Susirinkimai buvo 
pradėti organizuoti automobi
liuose. Telefonu sutardavo gat
vės kampą. Atvažiavus maši
nai, Angella lipdavo į vidų. Ma- L

šina įvairiomis kryptimis pava- 
žinėdavo New Yorko gatvių la
birinte, kol būdavo įsitikinama, 
kad .niekas neseka. Po to jie 
dažniausiai vykdavo pasikal
bėti už miesto ribų į kurį nors 
nežymų restoranėlį.

Drg. Lilla buvo labai paten
kinta Angellos daromu progre
su komunistų eilėse. Ji net nu
tarė ją pasiųsti į marksistinę 
mokyklą, rengiančią vadovų 
kadrus vietiniams KP skyriams.

FBI agentai tuo buvo labai 
patenkinti.. Jie norėjo ’ gauti 
smulkias informacijas apie tą 
mokyklą ir net sutiko Angellai 
apmokėti visas išlaidas trims 
savaitėms (tiek turėjo tęstis 
"mokslas"), kad tik ji, palikusi 
savo tiesioginį darbą, galėtų 
lankytis mokykloje. Tada, 1942 
m. vasarą, Calomiris jau buvo 
pasitraukusi iš senos darbovie- 
ės WPA. Ji dirbo pas vieną fo
tografą Penktojoje Alėjoje ir be 
to vertėsi savarankiškais foto 
darbais.

Mokiniai susirinko taip va
dinamoj Darbininkų Mokykloj 
— KP vyriausioje tautinėje būs
tinėje — į pietus nuo Unijos 
aikštės. Tame pačiame pastate 
buvo "Daily Worker" redakci
ja. Įėjimas į pastatą daugiau 
priminė kokios-nors prekybos 
įmonės sandėlius. Tačiau čia 
virte virė gyvenimas. Net ir 
partijos narys, norėdamas pa
tekti į tuos aukštus, kurie yra 
rezervuoti valstybiniams ir tau
tiniams komiteams, privalėjo 
turėti specialų leidimą. Iš pir
mo žvilgsnio net nesinorėjo ti
kėti, kad šis toks nekaltas pa
statas būtų tikrąja Amerikos ko
munistų Mecca.

Eidami į klases trečiąjame 
aukšte, jie pastebėjo Amerikos 
politbiuro narius, keltais besi
keliančius į devintąjį aukštą, 
kur būdavo studijuojamos te
legramos iš Maskvos ir planuo- ■ - 
jama partijos strategija. Kai 
kurie Angellos bendramoksliai 
netgi gyrėsi sutikę žmonių "iš 
anapus" — su švelniais akso
miniais balsais, turinčiais rusiš
ką akcentą...

(Bus daugiau)
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Naujos apraiškos socialist!! tarpe Kaip jas vertinti?

(Tęsinys iš praeito nr.)
BENDRI UŽSIMOJIMAI 
BENDRAI VYKDYTINI

įvairių kraštų socialistai, kaip 
ir visi kiti žmonės, skiriasi vieni 
nuo kitų ir savo kultūra ir savo 
charakteriu ir tt. Ne retai pasi
taiko, kad kuriame nors krašte 
ir krikščionys ir socialdemokra
tai suranda bendrų šūkių, bend
rų konkrečių užsimojimų. Sa
vaime aišku, kad tokiais atve
jais reikia stengtis nors anuos 

.bendrus užsimojimus visuome
nės labui realizuoti bendromis 
jėgomis. Nelaimė, kai ar tai dėl 
kultūringumo stokos, ar dėl po
litinių vadų netikusio charakte
rio nė tokiais atvejais skirtin
gos pasaulėžiūrinės ir politinės 
grupės nepajėgia susitarti ben
dram darbui. Tarpe savęs be
kovojant, kurie aną užsimoji
mą realizuos, jis lieka visai ne
realizuotas.

Tačiau iš kitos pusės nerei
kia būti a la kun. Boulier ar kai 
kurių Čekijos kunigų taktikos, 
kurie radę pas komunistus vie
ną kitą mintį panašią katalikų 
mokslo mintims, imasi apašta
lauti minčiai, kad komunistai 
nuo katalikų nedaug kuo skiria
si ir kad reikią vieniems su ki
tais bendradarbiauti. Tuo la
biau nereikia tų panašumų su 
kitais ieškoti neleistinų nuolai
dų keliu, ne tik principuose, bet 
ir taktikoje. Katalikams visada 
reikia pasilikti prie P. Pijaus XI, 
enciklikoje "Quadragesimo an
no", pasakyto dėsnio: "Jei kas 
nori tikrai būti Evangelijos 
skelbėju, pirmiausia tesiekia, 
kad parodytų socialistams, jog 
jų reikalavimai, kiek jie yra tei
singi, daug stipriau yra ginami 
krikščionių tikėjimo principų ir 
krikščioniškosios meilės jėgo
mis daug sėkmingiau įgyven
dinami". Kas skaitė nors Leoną 
XIII ar P. Pijų XI, tam yra aišku, 
kad kalbant apie krikščioniškos 
meilės kelius toli gražu nepa
neigiami ir nesilpninami teisin
gumas, valstybės ir valdžios 
kompetencijos. Priešingai, krikš
čioniška meilė ir anas sritis su
tvirtina ir visapusiškai pato
bulina.

so padarytų klaidų atsižadės, alicijoje ne ‘tik su dešiniaisiais, 
Visi geros valios žmonės ieš bet ir su kairiaisiais socialis- 
kos tiesos. Nuoseklu todėl pri
leisti, kad ir socializmas pasi- : 
keis. Tai gali įvykti arba abs
traktaus protavimo keliu, arba 
gyvenimo patirties keliu. Jeigu 
bus lemta socialistams marksiz
mo klaidas atidengti tik patir
ties keliu, tai ar atskiroms tau
toms, ar platesnei visuomenei 
gali tekti patirti iš socializmo 
nepaprastai didelių medžiagi
nių ir dvasinių nuostolių. Šian
dieninis komunizmas ir jo val
dymo vaisiai turėtų būti kiek
vienam protaujančiam žmogui 
pakankamas įspėjimas. Tačiau 
žmogaus protas yra pasibaisė
tinai menkas. Kiek komunizmo 
žalos jau pridaryta, kiek jos 
daroma, o tačiau ne visi tai su
pranta ir įvertina. Net tie patys J 
žalos darytojai tariasi gerai da
rą ir dar nemano liautis. Kodėl 
apie socializmo ateities darbus 
kalbėdamas miniu šiandieninį 
komunizmą? Todėl, kad tik tie
sa nesikeičia. Klaida vietoje ne
stovi. Ji rutiuliojasi arba tiesos 
arba kraštutinės klaidos link, 
kol jos rezultatai, benaikindami 
kitus, sunaikina ją pačią. Kai 
kam yra kieti P. Pijaus XI žo
džiai, bet jie pasakyti viešai ir 
tik gerai apsvarsčius klausimą: 
"Socializmo tėvas yra liberaliz
mas, o vaikaitis bus bolševiz
mas" (Enc. Quadragesimo an
no). Taigi socializmą reikia lai
kyti tik pereinamąja teorija. Jis 
turi rutuliotis arba į dešinę ar
ba žmonijai jis dar nekartą at
neš tai, kas yra šiandieninis 
komunizmas.

tais, išskyrus komunistus ir jų 
maskuojamas grupes. Mūsų 
nepriklausomo gyvenimo perio
de buvo visokių momentų: ir 
bendradarbiavimo ir kovos. 
Kas buvo naudingiau, kompe
tentingi pasakyti tie, kurie 
anuomet aktyviai vadovavo 
politiniam ir valstybiniam gy
venimui. Dabar taip VLIKe taip 
ALTe bendradarbiauja visos 
demokratinės politinės grupės.

Tiek dabar, tiek ateityje ęavo 
krašto, savos tautos ir bendrai 
žmonijos labui, kur tik įmano
ma, kad ir pavieniuose klausi
muose ar darbuose, ką nors nu
veikti bendromis jėgomis', visos 
politinės grupės turėtų surasti 
bendradarbiavimui kelią. To 
nesiekti būtu aiški klaida. Tai 
sakydami šiandien įsakmiai tu
rime padaryti išimtį komunis
tams, kurie yra tapę aklu įran
kiu senų Rusijos imperializmo 
planų. Kol tuo keliu jie eina, 
savai tautai jie yra sąmoningi 
ar nesąmonisgi išdavikai ii 
kaip su tokiais taip patriotiniai 
taip bendrai politiniai motyvai 
negali leisti jokio bendradar
biavimo, kas šiandien tinka ko
munistams, kada nors gali tiktį 
ir kuriai nors kitai grupei, kaip 
dar nesesiai tai tiko kai ku
riems Klaipėdos krašto ir D. Lie 
tavos lietuviams, tarnavusiems 
ne savo tėvynei, o nacionalso
cialistų vadovautam vokiškam 
imperializmui.

Kada ir kur pastovios — ar 
nors atskiriems siekimams — 
koalicijos tarpe krikščionių ir 
socialistų grupių ir nebūtų, tai 
iš to nesektų, kad vieniems su 
kitais (nedera palaikyti jokių 
žmoniškų santykių. Ir skirtingų 
pažiųrų žmonės turi rasti kultu 
ringų kelių savus skirtumus vie
ni su kitais kultūringai išsiaiš
kinti. Juk dažniausiai tik tokiu 
keliu ir prie bendradarbiavimo 
prieinama. Vienų kitems pa
nieka, neapykanta būtų ne tik 
nekrikščioniški, bet iš viso ne
kultūringi reiškiniai. Blogos va
lios, suktų, užsispyrusių žmo
nių, kurie savo politinius užsi
angažavimus pastatytų aukš
čiau už protą, už bendrą visuo
menės laką, pasitaiko, bet ne
dažnai. Su tokiais susikalbėti, 
ko nors bendro siekti yra sunku. 
Netoli galima kartu nueiti ir su 
tais, kuriems pati Markso teori
ja yra kas tai nepaliestino, anie 
ką negalima kritiškai nei galvo
ti, nei kalbėti, o reikia ją tik 
nuolankiai priimti. Tokiais rei
kalauja būti, pav. komusistus. 
Jeigu jie šiandien ir būtų nuo 
Maskvos nepriklausomi, tai 
vien dėl šito, su jais kas nors 
neilgai galėtų eiti vienu keliu. 
Su kritiškai galvojančiais, geros 
valios asmenimis santykiai ga
li duoti ir labai gerų rezultatų. 
Reikia stengtis ieškoti būdų 
vieni kitiems parodyti, kas yra 
pas vienus ir kitus teisingo, ge
ro. Reikia stengtis išsiaiškinti, 
kad viskam, kas yra teisinga 
tvirčiausias pagrindas yra krikš 
čioniškieji principai, kad visa 
tai įgyvendinti geriausias yra 
krikščioniškosios meilės kelias.

JIE PEREINA ISTORIJON
"... savo įnešėm dalį..."

Lapkričio 23-ji diena Naujo
sios Lietuvos istorijoje atsistojo 
greta pačių įžymiausių mūsų 
praeities datų. Juk šiandien nie
kas neturi mažiausio pagrindo 
užginčyti, kad Vasario 16 Ak
tas tikriausiai būtų pasilikęs 
balsu tyruose, jei tame Akte iš
reikšta tautos valia laisvai gy
venti nebūtų buvusi paremta 
bei apginta organizuotąja pa
jėga.

Ta organizuotoji pajėga bu
vo mūsų tautinė kariuomenė, 
oficialiai įsteigta .1918 m. lap
kričio 23 dieną. O tos kariuome
nės užuomazgą ir gerą pradžią 
sudarė Savanoriai — Kūrėjai, 
daug anksčiau pradėję laisvu 

' savo noru rinktis prie ginklo, 
j Tuo būdu, jie įgalino , silpnutę 
krašto Vyriausybę: a. sukurti 
administracinę organizaciją vi
same krašte; b. imtis reikalingų 
priemonių • grupuoti, didinti ir 
stiprinti tautines ginkluotąsias 
pajėgas; c. vykdyti reikalingą 
prievartą visų tautos rezervų 
mobilizavimui.

Taigi, Savanorių—Kūrėjų su
vaidintas vaidmuo atstatant 
Nepriklausomą Lietuvos Vals
tybę yra be galo didelis. Ir juo 
giliau amžinybėn' grimsta me
tai, tuo šviesesnė aureolė gau
bia tų Vyrų atliktus žygdarbius.

Jų buvo nedaug, vos apie 15 
tūkstančių. Tačiau jų skaisti 
Tėvynės meilė ir grynas savęs 
atsižadėjimas suteikė jiems šim
tų tūkstančių vyrų galios ir jė
gų. "Niekai gyvybė, jei Tėvy
nė vėl būtų pavergta!" — sušu-

ko kruvinomis lūpomis priešo 
kulkos pakirstas jaunutis sava
noris. Ir tas šūkis atsiliepė 
griausmingu aidu kiekvieno ka
rio, kiekvieno ūkininko, darbi
ninko, seno ir jauno krūtinėse. 
Laisvės kovos buvo laimėtos...

mą, kitus dabartinis okupantas 
išgabeno Sibiran; tię jų, kurie 
dar pajėgūs vartoti ginklą, pri
sijungė prie partizanų. Namie, 
prie savo židinio, šiandien ne
rastumei nei vieno. Baisi trage
dija ištiko keliolika tautų; nėra

Nežiūrint į tai, kas atsitiko ir laisvųjų valstybių tarpe Lietu
kas dar gali atsitikti, visa tai, vos; baigia paskutines dienas ir 
ką tauta po savo Trispalve iš
gyveno, veltui nenueis. Ir Sava
norių—Kūrėjų pralietas krau
jas, ir laimingi nepriklausomo
jo gyvenimo dešimtmečiai, ir 
garbingos partizanų kovos prieš 
barbariškiausią okupantą, yra 
tie nuostabūs daigai, kurie ne
gali supūti. Ateis diena, kada 
tie daigai vėl įspaus stiebus, 
vėl džiaugsimės jų žiedais ir 
vaisiais...

DU MARKSIZMO 
ATSIŽADĖJIMO KELIAI

Kaip jau buvo sakyta, gali 
ma laukti, kad socialistai Mark-

KATALIKAI IR SOCIALISTAI 
VISUOMENINIAME DARBE

Jeigu taip, tai ar katalikams 
verta kaip nors bendrauti su so- 
ialistais? Iš anksto duoti visur 
ir visada vienodai tinkantį atsa
kymą yra neįmanoma. Tai pri
klauso nuo asmenų, reikalu ir 
tt. Antai Bavarijos krikščioniš- 

i kos grupės po karo kurį laiką 
buvo koalicijoje su socialdemo
kratais savo krašto parlamente. 
Visos Vakarų Vokietijos bend
rame parlamente jie jau nesuti
ko tos koalicijos atnaujinti, pa
sakydami kodėl taip daro. Tu
rime tačiau ir dabar kitokių pa
vyzdžių. Austrijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje krikščionys yra ko-

Karo ir taikos meto aukos
Kiek 2-sis pasaulio karas 

kaštavo? Laimėtojai ir pralai
mėtojai tik kariniam reikalam 
išleido sumą, rašomą 13 skait-

tybių, Čekoslovakijos, Rumu
nijos, Vengrijos... Su užgrobi
mais padidėjo ir vergų skaičius. 
Dabar dar prisidėjo rytų Vokie-

likit sesės, mes išjojam! Laisvės Alėjoje Kaune

*
Kariuomenės šventės dieną 

Lietuvos miestuose bei mieste
liuose išsirikiuodavo iškilmėms 
kariški daliniai, šauliai, įvairios 
organizacijos. Garbingiausioje 
vietoje matydavome nelygias 
Savanorių—Kūrėjų gretas. Kas
met tos gretos vis pasirodyda
vo trumpesnės: vienus tų vyrų 
įveikdavo senatvė, kiti staiga 
užmerkdavo akis atsiliepus par
sineštoms iš kovų žaizdoms. Ir 
sunku būdavo atspėti, kodėl 
vieno kito tų užsigrūdinusių vy
rų skruostuose nusirisdavo ant 
ordenais papuoštos krūtinės 
ašara. Ar džiaugsmas ją iš- 
sjausdavo, ar gilus liūdesys? 
Ir viena, ir kita. Kas gi galėda
vo labiau džiaugtis laisve, kaip 
tas, kas už ją aukojo savo krau
ją? Iš antros pusės, Savanoris— 
Kūrėjas iškilmingais momentais 
negalėjo užmiršti savo žuvusių 
brolių, ypač tų, kurių kapai li
ko dar neišvaduotoje Vilnijoje.

' Pagaliau, tuose kapuose ilsisi 
ne vieno Savanorio—Kūrėjo tė
vas, sūnus, ar koks kitas arti
masis. Kaip jie būtų džiaugę
si tokiais momentais! Deja, be 
jų aukų nebūtų buvę nei šios 
šventės, nei Lietuvos...

*
Trys laiko kryželiai nuėjo 

amžinybėn, pasiimdami su sa
vim Lietuvos laisvės kovų gar
bingą laikotarpį. Nuostabūs Sa
vanorių—Kūrėjų žygiai spindi 
iš praeities, jau per geltonijan- 
čius istorijos lapus. Kur tie tūks
tančiai mūsų narsuolių dabar? 
Dauguma, aišku, nukeliavo pas 
savo žuvusiuosius ginklo drau
gus ... Likę gyvi išsiblaškė: 
vieni pasirinko tremties gyveni.

Lietuvos kariuomenės pirmieji 
kariai, tiksliau — jų paskutinės, 
labai praretėjusios, gretos. Pa
tekę į laisvės šalis tie mūsų 
tautos milžinai kenčia' nepap
rastą savo žemės ilgesį. Kar
tais, kaikur, jie dar mėgina pa
sirodyti viešai, bet ir jie patys 
jaučia, kad nei laikas, nei vieta 
jų pasirodymui netinka. Jų dai
na sudainuota. Belieka nuosta
biai puiki Savanorių—Kūrėjų 
legenda, su kuria jie pereina is- . 
torijon. Ten jiems užtikrinta 
garbinga vieta. Iš ten ji^įgais 
laikais daugiau padarys, negu 
dabar kur nors iškeldami iš 

■svetimo šilko pasiūdintas vėlia, 
vas toli nuo jų krauju apšlaks
tytos gimtosios žemės...

• \
*

Savanorių—Kūrėjų atlikta mi
sija labai daug reiškia Lietuvos • 
dabarčiai ir ateičiai. Tik įsi- 
jauskime! Lietuva, tapusi laisva 
valstybė, aiškiai išsiskyrė iš im
perialistinės Rusijos tautų miši
nio, grįžo vėl gyvojon istori
jon, stipriai įsirėžė laisvųjų tau
tų mokslinėn literatūrom Dabar 
jau nerasi pasaulyje kampelio, 
kur Lietuvos vardas nebūtų 
girdėtas; nesutiksi bent kiek 
apsišvietusio žmogaus, kuris 
nežinotų kur yra Lietuva ir kad 
ta nedidutė. tauta priklauso 
aukštai kultūringų tautų šeimai.

Per laisvojo gyvenimo laiko
tarpį Lietuva įsipilietino laisvų
jų valstybių tarpe ir jos iš ten / 
išbraukti niekas neįstengs. Nuo 
New Yorko, per Atlantą, Euro
pą ir Aziją plauko juodi debe
sys. Audra bus! Pasaulis ren
geisi organizuotis iš naujo. Kas 
užginčys mūsų tautos teises kel
tis laisvam gyvenimui? Tad 
dirbkime, kas kaip galime, kaip 
išmanome. Vartykime prieš 
laisvosios žmonijos sąžinę ii 
akis mūsų tautos skriaudas; 
aukokime ir aukokimės!' O kad 
nepristigtume energijos, valios 
ir jėgų, prisiminkime Savanorių ’ 
—Kūrėjų epą. Tenai mes gali
me pilnomis rieškučiomis Tė
vynės meilės pasisemti.

Gudai mūšy jau nebepastebi
tariaus Rachmanny, nors dar 
nepasiekęs "Čas" lygio.
redaguojamas to paties redak-

"TŽ" jau buvo rašyta apie 
gudų nacionalistų pretenzijas 
pasisavinti didžiąją Lietuvos

menų: 1.116.999.000.000 dole
rių. Kare dalyvavusių valstybių 
kiekvienam gyventojui, įskai
tant ir vaikus, kasmet karas at
siėjo po 4.000 dolerių. Materia
linių nuostolių karas padarė 
dar už 200.000 milijonų dolerių. 
Tarptautinėm pagalbom ryšium 
su karu ir jo padarinių likvida
vimu išleista dar 15.000 milijo
nų dolerių. Karo laukuose pa
likta 22 mil. gyvybių. Jei skai
tysim, kad karas truko 6 metus, 
tai kasmet karas atsiėjo po 186 
milijardus dolerių ir 3,6 milijo
nų gyvybių. O kiek atsieina da
bar "taika", arba "šaltasis ka
ras"?

Šveicarų dienraštis "Die Tat" 
mini, kad Atlanto pakto valsty
bės ginklavimuisi kasmet išlei
džia daugiau kaip 18 milijardų 
dolerių. O kiek išleidžia tam 
reikalui sovietai ir jų satelitai? 
Laikraštis nenurodė, kiek gyvy
bių atsieina šitokia taika. Olan
dų komunistė Lipper, išgyvenu
si 11 metų sovietų kalėjimuose 
ir stovyklose, mini, kad juose 
esą per 12 milijonų kodinių. Da
linas ir Nikolskis savo pagarsė
jusioje knygoje apie vergų dar
bus sovietų stovyklose mini nuo 
12 iki 2&milijonų. Tai buvo pra
eityje, kol dar sovietai nebuvo 
užgrobę Lenkijos, Baltijos vals

tijos ir Kinijos vergai. Tad 20 
milijonų tenka laikyti mažiau
sias skaičius.

Sovietų stovyklose žmonės, 
pagal Lippner, išlaiko 2-5 me
tus. Imkim vidurkį — 3 metus. 
Taigi kasmet išmiršta trečdalis) 
arba apie 5-6 milijonai žmo
nių. Kadangi dabartinė "taika" 
trunka jau 5 metus, tai nukan
kintų žmonių jau bus apie 25-30 
milijonų. Vadinas, 2-sis pasau
lio karas pareikalavo mažiau 
žmonių aukų, kaip po jo seku
si "taika". Toji "taika" daros 

■o baisesnė turint prieš akis 
bolševikų kėslus vis daugiau 
žemių įtraukti savo įtakon, taigi 
vis daugiau žmonių skirti į sa
vo mirties stovyklas.

Sovietai skundžiasi
Sovietai įteikė specialų pro

testą, kad JAV sprausminis lėk
tuvas grasinančiai perarti prisi
artinęs prie sovietų lėktuvo iš 
Paryžiaus vežusio į Maskvą 
sergantį komunistų vadą Tho
rez. Amerikiečiai aiškina, kad 
ištiktųjų buvęs pasiųstas vienas 
sprausminis lėktuvas išaiškinti 
kas tai per lėktuvas skrenda, 
nes jis praskrisdamas nesusiri
šęs su Frankfurto aerodromu. 
Anas sprausminis grįžęs, kai tik 
įsitikinęs, kas čia per lėktuvas.

TIBETO LAISVĖS GALAS v
Kinijai užgrobti Tibetą niekas 

nesutrukdys. Vietoj gintųsi, Ki
nija dar apkaltino. Indiją, kad 
parduodanti Tibetui ginklus. 
Mat, tokia buvo prekybos su
tartis ir ji buvo vykdoma iki 
šiol.

Tibete pagal 1906 m. sutartį 
visą laiką buvo maži indų ka

rnas reikalingas krašto labui.-čių kinų komunistų pasitikti 
Lasoje konservatyvųjį regentą/esanti išsiųsta delegacija, bet
faktiškai pakeitę prokiniškas 
vienuolis su savo grupe. Ka
riuomenė traukiantis be kauty
nių ir jau lapkričio 9 d. buvo 
laukiama, kad "Tibeto liaudies

apie jos vaisius nėra jokių ži
nių. Negauna reguliarių prane
šimų net Indija iš savo amba- 
stdoridus. Kautynių .atrodo, ne
buvo jokių ir kiniečių žygį truk-

armija" — "išvaduotojai" —j do tik laukiniškos kalnų sąly- 
pasieks Lasą. ‘gos. Tibetiečių karo vadas su

riuomenės daliniai, laikomi 
kelių apsaugai. Dabar jie at
šaukti. Palikti tik poroje vietų. 
Kinija į Tibetą iš seno turi su
vereninių teisių, bet pagal 1914 
m. Kinijos—Indijos—D. Britani
jos sutartį Tibetui Dalai Lamos 
valdžioje buvo pripažinta au
tonomija, kuri nuo to meto iš
augo į nepriklausomybę. Kini
ja, paskendusi vidaus karuose, 
į Tibeto reikalus visai nesikišo. 
Bet komunistinė Kinija remiasi 
senąja padėtimi ir Tibeto ope
racijas kriko Kinijos vidaus rei
kalu.

Kas dabar ten dedasi, smul
kiai nežinoma, o žinios ateina 
prieštaraujančios. Pagal vienas 
Dalai Lama pabėgęs, paged ki
tas buvęs išvykęs iš Lasos, bet 
grįžęs, nes kiti vienuolynai nu
tarę, kad jo ir regento pasiliki-

Sakoma, kad komunistai, ži
noma pradžiai, kad gyventojų 
neerzintų, duosią vidaus auto
nomiją, sau pasilaikydami tik 
užsienio, karo ir susisiekimo rei
kalus. Bet kartu esą "mažiau 
svarbios" sąlygos: 1. kinai lai
kys Lasoje savo įgulas, o Tibeto 
kariuomenei priskirs savo ins
truktorius; 2. kinai žadą nesikiš
ti į Dalai Lamos ir Panchen La
mos varžybas; 3. Tibetas turi 
įkurti mokyklų ir pravesti ūki
nių bei konstitucinių reformų.

Nėra abejonių, kad "autono
mija" prilygs Sovietų "respub
likų" autonomijoms.

Praeitą savaitę pasaulį pa
siekė keletas oficialių žinių iš 
Tibeto, bet vis dar su neaišku
mais.

Laso vis dar neužimtas, Dalai 
Lama tebesąs ten. Atžygiuojan-

įsiveržiančios kariuomenės va
du vienaakiu Liu Počeng apsi
keitę delegatais su tradicinėm 
dovanom, bet ne šūviais.

Pagaliau ir JTO gavo Tibeto 
ilgą skundą .kuriame prašoma 
sulaikyti užpuolimą. Tačiau at
rodo, kad JTO džiaugsis galinti 
nusiplauti rankas, pripažinda
ma Kinijos tezę, kad Tibeto su
verenumas pagal 1914 m. su
tartį Kinijai priklauso, atseit 
operacijos yra vidaus reikalas.

Lapkričio 15 d. New Delhi 
gautas Indijos atstovo Lasoje 
pranešimas sako, kad nuo sos
tinės įsiveržėliai tebesą apie 250 
mylių į šiaurės rytus, Lariguo 
miesto. Giamda, 60 mylių į pie
tus nuo Liriguo, tebesanti tibe
tiečių, kuri kinų žygį trukdą. O 
kinai pradėję žygiuoti ir' iš pie
tų rytų, net per Burmos kampą.

kunigaikštiją ir lietuviškąsias 
žemes. Prisimintinas dar nau
jas straipsnis gudo A. Barovs- 
kij, išspausdintas ukrainiečių 
nacionalistų organe "Gomin 
Ukrainy", išeinančiame Toron
te. Naujų tezių, liečiančių Lie
tuvą, ten nėra. Taip pat kalba
ma apie Gudijos nepriklauso
mybės praradimą 1795 m. Bet 
yra vienas didelis dalykas, tai 
šūkis, iki šiol berods viešai dar 
nekeltas, būtent, kad "kovoje 
už tiesą" gudai stovi greta uk
rainiečių, sudarydami vieną 
frontą nuo Juodųjų jūrų iki Bal
tijos" (!), kad jie abieji neturi 
jokių nesusipratimų ir turi ben
dradarbiauti.

Nėra jokios abejonės, kad tai 
taiklus šūkis. Šūkis, kuris nuo
lat turėtų būti kartojamas mū
sų politikų! Nes Ukraina dide
lės ateities kraštas, kuris rytų 
Europoje neabejotinai vaidins 
didelį vaidmenį.

Tokio straipsnio pasirodymas 
"GU" skiltyse dar nerodo, kad 
ukrainiečiai arba bent "GU" 
gudų vaidmenį pervertintų. Ta
me laikraštyje kaimynams daž
nai leidžiama pasisakyti. Tai 
yra nacionalistų kovotojų, ABN 
stiliaus laikraštis, paveldėtojas 
tremtyje ėjusio "Čas" tradicijų,

Mūsų laiko bombos
Bombos įėjo į žmonijos gyve

nimą kaip kokia šmėkla. Mus 
gąsdino block busteriai griau
dami Londoną. Įvėrė baimės 
little boy bomba nutrenkusi Hi- 
rošimą ir fat boy sunaikinusi 
Nagasakį. Sukėlė pasibaisėji
mo big boy, skirta Tokijui, jei 
japonai nepasiduotų.

Dabar turime H-bombą. Kas 
ji yra? Pragariškas ginklas, pa
keičiąs vandenilį į helijų, kuris 
sprogdamas viską paverčia pe
lenais. Turi saulės karštį, o sau
lė į sekundę išspinduliuoja tiek 
šilumos, kiek duotų 12 trilijonų 
tonų sudegintos anglies.

H-bomba tūkstantį kartų ga
lingesnė už A-bombą. Pagalvo
kite, kad numestoji bomba ant 
Nagasaki į kelias minutes su
naikino 18.409 namus, užmušė 
29.750 žmonių, sužeidė virš 90 
tūkstančių. Hirošimoj bomba 
vienu momentu užmušė 78.150 
gyvybių, sužeidė 37.739 ir 20 
tūkstančių dingo be žinios.

Viena H-bomba sunaikintų 
New Yorką, Brooklyną ir Jersey 
City. Rusija H-bombą gedės tu
rėti tik už dviejų metų. Liūdna 
1952 metų perpektyval

Barnabas.
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Hamilton, Ont
Širdingiausią padėką reiškia

me kuopos dvasios vadui gerb.

dėlę pagalbą surengiant Kris
taus Karaliaus šventės minėji
mą. Širdingiausiai dėkojame 
paskaitininkui p. J. Kralikaus- 
kui, solistui p. L Rimkui, p. V. 
Babeckui, p. L. Šukytei ir vi
siems kitiems bet kokiu būdu 
prisidėjusiems prie minėjimo 
parengimo ir už gausų atsilan
kymą.

Hamiltono at-kat

Apyskaita
Hamiltono ateitininkų 1950. 

XI. 4. rengto Tautos Fondui šo 
kių vakaro finansinis balansas:

Pajamos:
1. Bilietai. „
2. Gėrimai

_ $84.75
_ 37.29

Viso 122.04
Išlaidos:
1. Salės nuoma ——- $65.00

3.
Griežikams 55.00
Sumuštiniai -------- 3.63
Gėrimams leidimas 2.00

Viso 125.63
To vakaro metu pagal aukų 

lapus surinkta $54.50 aukų. Vi
sos surinktos aukos ir aukų la
pai persiųsti Tautos Fondo ats-. 
tovybei Kanadoje.

Kuopos Vaidyba.

“ČIURLIONIO” ansamblio dešimties 
metų sukakties minėjimas

Čiurlionio Ansambliui pagerbti Lietuvių Kultūros Fondo sk. 
valdyba rengia jo dešimties metų sukakties iškilmingą minė
jimą. Minėjimas įvyks Clevelande š.m. lapkričio mėn. 26 d. 

Public Auditorium mažajame teatre.
Minėjimo programa:

1. Čiurlionio Ansamblio pagerbimo iškilmės.
2. Čiurlionio Ansamblio koncertas.

Maloniai prašome kvietimus iš anksto įsigyti, kurie gaunami 
Spaudos kioske, "Dirvoje" ir pas Petrą Muliolį. Organizaci
jos bei pavieniai asmenys, ta proga norį Čiurlionio Ansamblį 

pasveikinti kreipiasi į LKF sekretorių J. Daugėlą.
Adresas: 1844 W 47 Cleveland, Ohio. Tel. AT 1-9871 v

( • LKF sk. valdyba.

Sault Ste. Marie, Ont.
Lapkričio 9 d. "Nepr. Lietuve-, Tautos Fondui, kad rugsėjo 8 

je" buvo išspausdintas J. Sk, j d. minėjime surinkta $60 ir dai 
straipsnis "Apie bendruomenės 
ligas". Deja, tai tik dėl auto
riaus asmeniško ginčo su pora 
asmenų visas kolonijos gyveni
mas juodai atvaizduotas, lyg 
Sault Ste. Marie patriotų lietu
vių kaip ir nebūtų. O gyvenimo 
faktai ką kita rodo.

Kiek anksčiau tas pats J. Sk. 
"NL" buvo rašęs apie aukas

Gruodžio 2 d. Hamiltono Liet. Kat. Mot. Dr-ja 
gražiai išpuoštoje "Dainavos" salėje — 469 Bay St. N. ruošia 

šokit; vakarą su paįvairinimais
Gros gera kapela. Bufetas su stipriais ir minkštais gėrimais. 
Hamiltono ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti. 

Pelnas skiriamas sanatorijoje gulintiems lietuviams
Pradža 8 vaL HLKMD V-ba.

tikimasi, aplankant nedalyva
vusius, darinkti iki šimto. Kolo
nijai, kuri iš viso priskaito apie 
100 lietuvių su vaikais ir mote
rimis, tai jau nemažai. Kuri ko
lonija bus aukojusi daugiau?

Į šią mažą koloniją pareina 
nemažiau kaip po 40-50 NN "Tė
viškės Žiburių" ir "Nepr. Lietu
vos", o be to, dar gana apvalūs 
skaičiai "Draugo" "Naujienų“ 
ir kitų laikraščių iš JAV. Galima 
dar pasidžiaugti, kad kolonija 
yra net labai tvirta ekonomiš
kai. Jau 7 lietuviai turi pasista 
tę ar nusipirkę namus, 6 turi 
nuosavas lengvas mašinas ir 
vienas sunkvežimį. Nemažai tu
ri jau po kelis tūkstančius ban
ke ir taip pat kaip nors pasi
reikš viešumoje. Kolonija ištik- 
rujų yra verta pagarbos,

Nekaltai pradėtoji, melskis už mus
jau keletas metų laikoma no

vena į Nekaltai Pradėtąją Mer
gelę. Laikoma ji to paties vardo 
lietuvaičių vienuolyne Putncu- 
me, Conn., nuo lapkričio 29 d. 
iki gruodžio 7 d. Novenos daly
vių skaičius darosi kasmet di
desnis. Jis apima ne tik Ameri
kos, bet ir Kanados lietuvius, 
ne tik čia gimusius, bet ir iš 
tremties atvykusius. Novenos 
tikslas —•' pagarbinti Mariją ir 
išmelsti jos užtarimą žmonėms.

"Aš nebemoku melstis"
Lietuvoje žmonės patys — as

meniškai — novenas laikyda
vo. Jiems nestigo nei tikėjimo, 
nei noro melstis. Šiandien, įvai
rių nelaimių palaužti, žmonės 
nebepajėgia patys melstis. To
kiems lyg į talką ateina kiti, 
ypač vienuoliai, pasišventę 
maldai ir aukai. Tai daro ir 
Putnamo lietuvaitės seselės. Ša
rvo kukamos novenos proga 
jos gauna laiškų, kurie rodo, 
kad tokia pagalba yra labai 
prasminga. Viena mergaitė ra
šo: "Tikiuosi Jūsų maldų Die
vas išklausys, nes aš nebemo
ku melstis. Pasimelskite į Ne- 

’kaltai Pradėtąją už mane, ne
laimingą tremtinę. Intencijos 
nepažymiu, nės Marija žino ge
riau už mane, ko man reikia". 
Vienas vyras iš Kanados ra
šo: "Neturiu ramybės, neturiu 
vilties gyventi... Maldauju, 
priimkite šią mano intenciją, 
pasimelskite, kad dar pamaty
čiau savo šeimą sveiką ir ne
išvežtą į Sibirą". Kitas vyras iš 
JAV skundžiasi: "Meldžiuosi į 
Dievą ir kalbu rožančių kasdie
ną, išklausau ir šv. mišių. Bet 
Dievas mano maldos dar iki 
šiol neišklausė. Aš pavargau 
maldoje, apstojau vilties, šau
kiuosi jūsų geros širdies užtari 
mane maldoje, šia intencija, 
kad Dievas duot pasimatyti su 
vaikais, likusiais Lietuvoje".

Tas pats vyras dar prideda: 
"Aš tikiu — tik viena Marija ži 
no širdies skausmą ir ilgesį ne
tekus šeimos ir mylimų vaikų". 
Šie žodžiai rodo, kad lietuvis 
turi begalinį pasitikėjimą Dievo 
Motinai.

STASYS YLA
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J. Sk., kuris vos metus tegy
venęs Sault Ste. Marie ir išvi
so Kanadoje, dažnai rašo ir vis 
vartoja anksčiau mūsų tarpe 
negirdėtus žodžius, kaip "juodo
ji masė, nagai, dvasios pavar
gėliai, tėvynės dergėjai, liau
dis" ir tt. Kažin ar tinka skųstis 
blogybėm, šmeižtais, pavydu 
ir rašyti, kad štai mūsų tarpe 
yra tokių dolerio vergų, kad dėl 
nedavalgymo net skilvį suga
dino? Teisybė, vienam lietuviui 
skilvio operacija padaryta, bet 
argi susergama nuo nedaval
gymo?

Nenorėčiau tikėti, kad Ka
nadoje dirbantis žmogus pasi
gailėtų pinigo dėl maisto.

Be to, autorius pats išsiduoda 
nuolat kalbėdamas apie "vy
ruką". Bet kam tada visus velti 
į savo ginčą su juo?.

Pabaigdamas, J. Sk., vis ko
vingai nusiteikęs, žada kovoti 
tol "kol neregiai praregės, o 
luoši pradės vaikščioti". Visa 
tai gtrai, bet tik objektyviai ii 
neužmirštant: "Medice curate 
ipsum". V; S.

Dainos” grupės padėka
Alice Stephens Singers, arba į dino visų mūsų jausmus. Ačiū, 

ponios Anelės Steponavičie-1 Prof. Dr. A. Paplauskui už pa
nes Merginų Choro iš Čikagos, sveikinimą chorui vaišių metu, 
apsilankymas Toronte spalio | Buvot itin įdomu ir malonu iš- 
28 d- buvo ne tik ne eilinis da
lykas — o tikrai didelis, kaip 
meniška demonstracija, taip ir 
bendrų aplinkybių atžvilgiu.

Čia reikėjo didelio pasiryži
mo ir pasišventimo iš choro ir jo 
vedėjos pusės, kad pasiruošti 
tokiai sudėtingai ir milžiniškai 
programai, kuria Toronto- ir 
apylinkių lietuviai, turėjo lai
mės gėrėtis, gražioje Eaton Au
ditorijoje. Ir ne tik lietuviai tu
rėjo kuo žavėtis — vietinės 
anglų spaudos kritikai parašė 
"The Globe and Mail "ir "Te
legram" ilgas ir gražias recen
zijas.

"Dainos" grupė, choro kvie
tėja, ėmėsi irgi didelės rizikos 
ir atsakomybės .finansiniu at
žvilgiu, nes nors ponia Stepo
navičienė sutiko koncerto pelną 
aukoti "Dainos" labdarai tik 
kelionės išlaidomis pasitenkin
dama, bet ir tas daug kam atro
dė didelėmis išlaidomis, nes vis 
tik 44 žmonės turėjo iš Čikagos

"Marija, neapleisk
mūsų Tėvynės!"
Didžiausia žaizda, kuri nenu* 

rimsta nei dieną nei naktį, tai 
rūpestis ir skausmas dėl tėvy
nės nelaimės, dėl paliktu sa
viškių. Ir šitame skausme ti*s’a- tai, kiek daug rūpesčių turi še

si rankos į Tą, kuriai mūsų tė
vynė yra pašvęstą. Viena ra
šo: "Nekaltai Pradėtoji Marija, 
mane spaudžia didelis skaus
mas dėl mano tėvynės Lietu
vos, kurią taip mylėjau. Ten 
kenčia mano likę tėveliai, sesu
tės ir broliai. .Išprašyk iš savo 
mylimiausio Sūnaus, kad tos 
skaudžios dienos būtų jiems su
trumpintos. Paguosk nuliūdu
sius, stiprink kenčiančius lie
tuvius". Kita savo intenciją iš
reiškia taip: "Už skausmuose 
merdinčią mano Tėvynę ir joje 
likusias 4 mano seseris ir 2 
brolienes su jų šeimomis". Vie
nas vyras, matyt kaimietis, ra
šo: "Aš prašau ir maldauju, 
kad būtu laisva Lietuva ir kad 
palengvėtų mūsų Broliams, ku
rie Sibire, ir lietuviams partiza
nams. Aš prašau Seselių, kad 
melstumėtės už mūs tėvynę 
brangią. Kai reikės taip pat ii 
aš pasiaukosiu dėl tėvynės: tai 
pasižadu Dievui".

Vėl viena moteris prašo mels, 
tis: "kad Marija globotų mano 
brangius artimuosius, paliku
sius dabar vargų prispausto; 
Lietuvoj, kad Marija išmelstų 
jiems sveikatos, nepalūžtų tikė
jime į Dievą ir kad Dievas juos 
apsaugotų nuo visų nelaimių, 
kad galėtumėm dar šioj žemėj 
visi susitikti".

Vieniša moteris rašo: "Labai 
noriu įsijungti į šią no^eną... 
Turėjau du sūnų: vienas dabar 
būtų 22 m. antras 19. Jų likimas 
man dabar nežinomas, taip pat 
ir mano motinos, seserų ir bro
lių. Dabar šiame krašte esu 
viena ir meldžiuos, kad Dievas 
duotų, jei ne šiame gyvenime, 
tai aname, būti kartu su jais. 
O jeigu dar matytumėmės su 
;ais, meldžiu Dievą, kad neat
šaltų tikėjime, bet būtų tokie ge- 

‘ katalikai, kaip buvo visą lai- 
ą iš pat mažumės; jie ėjo pir

mus penktadienius komunijos 
ir niekad šv. mišių neapleido; 
nors labai daug dirbo, bet mal
dai laiko surasdavo — raginti 
tų nereikėjo. Tai mano intencija 
— už mano artimuosius."

"Marija, globok
mūsų šeimą!"
Kai širdis atsiveria didžiajai 

1 Motinai, tada labiausiai pamo

mės motinos ir tėvai. Vyras ra
šo: "Bėgau su žmona ir dviem 
vaikučiais. Karo veiksmai at
skyrė mane nuo jų. Gavau ži
nių, kad jie išliko gyvi. Bet... 
mano Dieve, kas jų ten laukia. 
Galvoju dieną, naktį apie juos. 
Besirūpindamas ir begalvoda
mas, gavau net nervų priepuo
lį... Melskitės už mane ir ma
nuosius..."

Moteris, anksčiau atvykus į 
JAV, nešiojasi gilų rūpestį dėl 
savųjų, paliktų tremty: "Marija, 
nepalik manęs vienos ilgesnį 
laiką. Padėk laimingai atvažiuo 
ti pas mane mano brangiems 
tėveliams, broliukui, močiutei. 
Leisk mums greitai susitikti ir 
vėl gyventi kartu. Ir jei gali, 
Marija, Išklausyk mano taip 
seniai tau žinomą prašymą".

Motina rašo: "NP Marija, pa
dėk, globok ir pamokyk mane, 
kaip turėčiau išauklėti savo sū
nų, kuris toks neklusnus. Trokš
tu, kad jis išaugtų geras kata
likas, mylėtų Dievą ir tėvynę." 
Ta pati dar prideda: "Marija, 
Tu viską gali pas Dievą — su

talikišką gyvenimą, kad mylėtų 
Tave, Tavo Sūnų Jėzų Kristų 
ir dangiškąjį Tėvą".

Jauna inteligentiška ponia ra 
šo: "Būčiau laiminga, jei prie 
novenos prijungtumėt ir mano 
intencijas: 1. Kad Marija globo
tų ir laimintų mūsų mažytę šei
mą ir, jei Dievui patiktų, 'pa
puoštų ją dar naujom gyvy
bėm; 2. Kad mano vyro gimi
nės Amerikoje pasidarytų ge
rais, nuoširdžiais katalikais..."

Jaunas vyras rašo: "Siųsda
mas šią labai kuklią auką, pra
šau prijungti ir mano intenciją 
prie laikomos novenos į Nekal
tai Pradėtąją Mariją, būtent — 
kad Dievas laimintų mano šei
mą ir neleistų jai iširti... Mū
sų šeima yra dideliame pavo
juje iširti."

štai gyvi reikalai, kurie at
spindi ir gyvą tikėjimą malda, 
užtarimu, dangaus pagalba. 
Tos trumpos laiškų ištraukos 
daugiau pasako už bet kokį įti
kinėjimą, kad reikia šauktis 
Marijos globos. Laiškai, rodos, 
dar tebekvepia smilkalų dū
mais, kurie prisilietė jų per šv. 
mišias, kai buvo padėti prie al
toriaus per devynias maldų die
nas. Ne vienas laiškų autorių 
dėkojo buvęs suramihtas ir iš
klausytas.

BRAZILIJA
Aleksas Ambrozaitis, klarne

tistas, persikėlė iš Rio de Janei
ro į Sao Paulį. Į Braziliją A. 
atvyko 1949 m. pagal "Orkestro 
Simfonica do Rio de Janeiro" 
pakvietimą -ir^kontraktq. Galva- 
jo Brazilijos sostinėje susirasti 
sau laikiną ramią užuovėją,

Vienok viltis, pasitikėjimas 
suburtomis jėgomis ir lietuviš
kąją visuomene dar kartą ap
vainikavo dainiečių pastangas 
pasitarnauti menui, kultūrai ii 
labdarai.

Šia proga maloniai prašau 
priimti "Dainos" grupės vardu 
pagarba ir širdingą padėką se
kamai:

Gerb. poniai Anelei Stepo
navičienei, solistėms, visam 
chorui ir p*. A. Kučiūnui, už jūsų 
visų nenuilstamas pastangas, 
kelti ir ugdyti lietuviškąjį meną 
toli nUo Lietuvos ir daugumai 
iš jūsų Lietuvos net nemačiu- 
siom. Jūs esate vienas stambių
jų lietuvių tautos žibintų pasau
linėje arenoje. Širdingai džiau
giamės jus Toronte sulaukę.

dirbant numylėtą darbą, bet jo Didžiai gerb. kun. P. Ažuba- 
šeima negalėjo pakelti Rio de
Janeiro karščio, todėl atsikėlė klebonui, už’ didelį prielanku- 
4 Sao Paulį, kur kiek vėsesnis 
oras. Jis jau per tuos metus yra 
davęs keletą klarneto koncertu 
per radio ir lietuvių parengi
muose. Muzikos žinovai jį aukš
tai įvertino. Taip pat lietuvių 
kolonija jį vertina, kaip gerą 
chorvedį, kuriam diriguojant, 
Vilos Zelinos choras per mė
nesį padarė didelę pažangą.

liui, Toronto lietuvių parapijos

girsti nors ir trumpais bruožais 
apibūdintą, meno ir dainos 
reikšmę tautai. Ačiū gerb. sve
čiui ir taipgi kun. A. Ažubaliui 
ir J. Yokubynui už tartus žo
džius šia proga.

Šio koncerto pasiruošimui 
mūsų lietuviškoji spauda labai 
daug pagelbėjo: dedant apra
šymus, nuotraukas, skolinant 
klišes ir tt. Šioms "Dainos" prie- 
teliškoms redakcijoms dėkoja
me: "Draugui", "Naujienoms", 
"Nepriklausomai Lietuvai" ir 
mūsų vietiniams "Tėviškės Ži
buriams". Ypatingai "TŽ" už 
įdėjimą daug sielos šį koncer
tą propaguojant.

Širdingai dėkojame "Dainos" | 
garbės narei poniai Norai Gu- 
gienei Čikagoje, už gražius 
straipsnius "Naujienose".

Ponui V. Šakaliui už paruo
šimą artistiškai gražių plakatų, 
jaučiamės daug skolingos.

Šioms valgykloms už bilietų 
platinimą: pp. Grigaičių ir Ste- 
paičių; buvusiai Dr. J. Kaškelio 
ir esamai pp. Šemferių; pp. 
Priekšaičių ir Bleizgių. Jūsų pa
galbą "Daina" didžiai įvertina.

Choristės buvo apgyvendin
tos lietuviškose šeimose ir šiom 
šėmom "Dainos" gili padėka: 
pp. Kudrevcovams, Bukovs- 
kiams, Samulevičiams, Matjo- 
šaičiams, Beinortams, Barriet, 
Jančiams, Margo, Glinskiams, 
Baltrams, Bieliauskms, Beinar, 
Pociams, Kalinauskams, Tamu- 
laičiams, Šakaliams, poniai Z. 
Stonkienei ir p-lei H. Žarskaitei.

Automobilistams, kurie sutei
kė susisiekimo pagalbą choris
tėms ir bendrai koncerto reika
lams: pp.. M. Užemeckui, St. 
Kuzmickui, P. Sėibučiui, J. Sa- 
mulevičiui,. R. Bieliauskui, V. 
Vindželiui, St. Matjošaičiui, A. 
Kudrevcevui, A. Baikauskui, J 
GrubevičiUi, Folertui ir p-lei V. 
Bukowskai —- nuolankiai dė
kojame.

"Dainos" prieteliams, gelbė- 
jusiems įvairiuose pasiruošimo 
darbuose: p-lėms B. Grabaus
kaitei, sesutėms Plečkaitytėms, 
Pundzytei ir ponams: Eugenijui 
ir Vytautui Abromaičiams, J.

mą ir pagalbą įvairiais koncer
to ruošimo reikalais ir visad 
gražų "Dainos" tikslo propaga
vimą -— širdingiausia padėka.

Liet. Katalikių Moterų Dr-jos 
Toronto skyriaus pirmininkei p. 
Jonaitienei už nepaprastai šir
dingą pasveikinimą choro lai- ’ Ažubaliui ir J. Yokubynui — šil
ke vaišių. Jūsų patriotiniai žo- dingai ačiū.
džiai, miela Ponia, giliai pajų-: Tautiniais rūbais dėvinčiom,

programų ir gėlių įteikėjom — 
poniai E. Čepienei ir J. Grinskai- 
tei — širdingas ačiū.

Mūsų sesutėms dainietėms:
Koncerto rengimo komisijai: 

ponioms: O. Kalinauskienei, M. 
Tamulaitienei, O. Indrelienei, 
G. Kuzmickienei ir p-lei V. Ab
romaitytei.

Vaišių rengimo komisijai: pe
nioms: Z. Užemeckienei, Žala- 
genienei, A. Apeikiėnei, M. Ta 
mulaitienei, L Novogrodskie- 
nei, Z. Šakalienei, E. Čepienei, 
Ališauskienei, U. Grinskienei ii 
p-lėms J. ir L. Grinskaitėms ir 
V. Abromaitytei — širdingas 
ačiū jums visoms.

Mūsų komisijos narių bilie
tus dar platino: J. Grinskaitė, St 
Šileikytė, E. Garbuzaitė, Rūta 
Čepaitė ir ponia N. Racėvičie- 
nė. Bilietų’platinimu atliktas di
delis ir neatlaidus darbas. Lai 
Dievas jums visiems užmoka, 

i ko iš Jo tikitės.
Pagaliau artinuos prie ger

biamos publikos, kurios gausus 
atsilankymas suteikė viešnioms 
dainininkėms ir "Dainos" gru
pei ne tik materialią, bet ir stip
rią moralią paramą. Pinigo, - 
kartais galima ir paprašyti, bet 

oralinė parama turi ateiti ne
prašoma — ji turi būti iš šir
dies ir to mes tikrai iš lietuviš
kos visuomenės susilaukėme. 
Ypatingai ačiū tiems, kurie at
keliavo iš toli.

Štai ponios Steponavičienės 
laiške apart kitko sakoma: : 
o publikos gerumas, ramumas 
ir nuoširdumas, tikrai mus- jau- 
dina ... ir niekad neužmiršime 
to malonumo, kurį suteikė mum 
Moterų "Dainos" organizacija, 
pakviesdama mus į Torontą jų 
koncerte dalyvaut". Ir mes, po
nia Steponavičiene, niekad ne
užmiršime jūsų gražaus daina
vimo ir didžių pastangų pa
remti "Dainos" grupės įabdarą.

Šių Kalėdų proga siunčiamos 
dovanėlės yargstąntiems naš- ' 
laičiams ir paliegėliams sana
torijose, bus ir nuo jūsų ne tik 
nuo mūsų ir lai tas pripildo jū
sų visų širdies pasitenkinimu ir 
džiaugsmu.

"Daina" žengdtama įdešim-* 
tuosius savo gyvavimo metus, 
tikrai turi į ką atsigrįžusi pa
žvelgt ir pasidžiaugt. Pasi
džiaugt su tais, kurie į ją žiūri 
kaip į savo prietelių sunkion 
padėtin patekę ir su tais, kurie 
ja pasitiki. .

Maria F. Yokubynienė
"Dainos" Grupės pirmininkė.

JUOZAS KRALIKAUSKAS

INDĖNŲ VASARA
Ištrauka iš romano "Aukso kasyklose"

be supratimo, kokie dabar laikai. Žmogus, žinoma, ir šis indė
nas, bet argi jis ne iš kito pasaulio. ,

— Sakai, kada tada, bet grįši ten? — Tommy vėl prakalba, 
lyg pabudęs.

' (Pabaiga)

Paulius pusiau savo vaizduotėj, pusiau slėnio skystam pa- 
dūmėjime prisimerkęs mato laukinius raudonus žmones... Su 
plunksnų kuodais ant galvų... rankose kirvukai... Daug jų . •.

— Ateis naktis. Iš miško ežero išsikels mėnulis. Jei nebūsiu 
girtas, pernakt neužmigsiu... žiūrėsiu ir žiūrėsiu. ..

— Aš suprantu. , .
—- Ką supranti? -s
— Kodėl tu žiūrėsi ir kodėl jie sugrįžta kasmet. Žinau. Sugrį-

greit aštriai pažiūri indėnas ir pašaipiai
šių kada nors ir aš.

— Kur? Ar . čia?
nusišypso.

— Ne, ne čia. Į mano kraštą, kurio tu nematei ir niekad 
nematysi.

— Jau nori sugrįžti?
— Noriu? Iš savo krašto aš ir išvykt nenorėjau.
— Nenorėjai, o išvykai. z
— Išbėgau. Kaip moskitų daugybė, priešai užpuolė mūsų 

slėnius, kankindami ir žudydaijii.
— Tai kada grįši?
— Nežinau, kada bus galima.
— Tai ko tau čia laukti? Ar kol visus likusius draugus išžu

dys? Arba gal kol jie patys priešus išvys? Reikia tau grįžti 
padėti. Voverės tai, va, gailiesi, o už draugus atkeršyti nėra.

— Kas yra bolševikai, geležinė uždanga, žinai?
— Negirdėjau.
— Kitaip dar komunistai, Stalinas?
— Nežinau tokių.
— Nežinai ir kas Hitleris? Kad buvo didelis karas?
— Ne. . ' .
Paulius tyli. Kaię> šis supras, kad reikia laukti? Ką tokiam 

apie tai pasakysi? Ar tokiam išaiškinsi, kad dar negalima nei ten 
grįžti, nei kuo nors ten likusiems padėti? Šis indėnas juk visiškai

ir

— Mes ir kalbėdavom, kad tu dar žmogus.
— Kas tie "mes" ?
— Ir aš, ir Morris, ir Aiži, ir kiti.
— Prisiminei Morrį. O kur dabar jis?

’ — Toli.. .
— Kada jis grįš?
— Niekad čia.
— Kodėl?
Tommy tyli ir žiūri tolyn. Žiba jo plaukai. Paskui jis lyg pa

bunda: ' *
— Matai, miškas — raudonas.
— Tai kas, kad raudonas?
— Ar būna kada raudonas per visus metus? Jų ženklas.
— Kieno ženklas?
— Kai jie nori pailsėti ar apsidairyti, nutupia ant medžio. Jų 

paspausti ir lapai vis nukrinta...
Tikrai, ir čia pat. Nukrinta ant akmeninio veido, kurs čia 

buvo ir prieš tai, kai dar tos slėnio vėlės žmonėmis gyveno; 
Raudonas lapelis, tik vieną vienintelę vasarą tegyvenęs, dabar 
ant suskilusio, iškerėjusio akmens.

— Kaip sukruvintas. O kodėl toks raudonas, ar žinai?
— Nežinau, — šypteli atsiminęs, kaip jis pats kadaise apie 

tai mokėsi, ir kaip paskui gimnazijoje kitus to pat mokė.
— Jie taip išsitepdavo, kai ruošdavos į kovą.
Abu tyli.
— Tai ir nepasakysi, kodėl Morris dabar kažin kur?
Tommy kaktoj padidėja raukšlės. Patyli, patyli, žiūrėdamas 

į Budrį, ir paklausia pridengtu, atvėsusiu balsu:
— Nori Morriui blogo? Ar ne?
— Blogo? He-he-he... Nemiegi, o sapnuoji.
— Nori, matau. Kažką turi užkasęs, — indėno akių juodi

muose sužiba negeri žiburiukai. — Bet Morris yra mano draugas.
— Klausyk, Tommy! Ar tu gelbėtum iš mirties tą, kuriam 

norėtum bloga?

— Degtuvai sprogdinimui jau visi padegti, tu atsigręži bėgti, 
o čia jis guli apalpęs. Sakyk, ar tu neštum ant pečių Jį per trejas



B. BRAZDŽIONIS

Ar išdidi viršūnė tėviškės padangę ramią remia. 
Ar ūkanose prošvaisčių dairaus.

Esu pagairėj aš šiaurinio šalto vėjo.

Daug Nemunu vandens, daug rytmečių šviesių tekėjo. 
Ir daug užgeso neprabrėškusių žarų...

Ir sirpo vasaros, ir aukso saulė švietė.
Ir, klydo gervių klyksmas rudenio takuos. 
Visų pavasarių padangėj mano rankos plėtės, 
Ir paukštis svetimas žemyn nenulenkė šakos.

Girdėjau giriose aš Gedimino ragą.
Girdėjau aidą jo aukštajam panery.
Mačiau, kaip laužai, šaukdami kovon lietuvį, dega. 
Ir kaip krūtinėse negęsta jų liepsna skaidri.

Mačiau, kaip griuvo akmenio statytos pilys.
Mačiau, kaip upės seko ir kalnai.
Mačiau, kaip piliakalnius, milžinams supylė. 
Kad jie gyventų čia kaip žemė, amžinai!

Po mano kojom Romuvos šventa ugnis ruseno.
Po mano kojom geso plėnys pelenų senų. 
Aš prie širdies glaudžiu Smuikelio koplytėlę seną — 
Paguodą temstančių ir viltį švintančių dienų.

Manų šaknų žaliam, gyvam pavėsy
Vaidilų kanklės nešė dainą kloniams ir laukams. 
Manos galvos vainikan naktį krito žvaigždės šviesios, 
Ir tarė: — Rink, jos rytą lems! '

Į juodą žemę sunkės ašaros ir kraujas.
Ir aš, kaip deimantus ,slėpiau jas tarp šaknų. 
Ir aš, lapus iš skausmo plėšdamas, rinkau jas

Ir tarė dangūs: — Ąžuole, stovėk, keri vėtros plėšys. 
Ir nedrebėk, kai duobkasiai sueis iškast tavęs — 
Manų skliautų Apvaizdoje tu amžiais čia stovėsi. 
Kas neš manas kalvarijas, tas mano šventę švęs.

Ir brangų lobį ašarų, žvaigždžių, kančios ir kraujo 
Glaudžiu ir saugau dienai gyvą po žeme. 
Keri po visų naktų užgims pasaulis naujas. 
Iš jų kad gaustų Viešpačiui šviesi garbės giesmė!

Kompozitorius K.
Ilgametis Kauno Konservato

rijos direktorius, kompozitorius 
K. V. Banaitis, jau antri metai 
Amerikoje, išleido trečiąjį Liau
dies Dainų Sąsiuvinį, dedikuo
tą čikagiečio Dr. S. Biežio sū 
naus JAV armijos leitenanto 
Stepono Amžinai Atminčiai.

Banaitis, šalia darbo kaip 
chorvedys vieno geriausiųjų 
lietuvių chorų rytiniuose kran
tuose, ir kaip mokytojas muzi
kos teorijos ir praktikos, netru
kus žada išleisti ir 4 savo har- 

V. Banaitis dirbav 
monizuotu Liaudies Dainų ■V

kinį, kurį yra pasižadėjęs finan
suoti žymus lietuvių kultūros 
Amerikoje rėmėjas kun. Juras.'

Dainos yra nepaprastai dide 
lė paspirtis literatūros priirūks- 
tantiems lietuvių chorams, kai- 
kurie jų per daug ilgai kartoja 
tas pačias, kitas jau visai įky
rėjusias, dainas. Veikalai pa
togiausia gauti pas patį auto
rių: 310 Chauncey St., Brook
lyn 33, New York. alm.

kopėčias? Iš visų jėgų? O jei tokią naštą vilkdamas nesuspėji ir 
ties galva pradeda sprogti? O jei visos dienos gręžimas griūva 
ant tavęs tik dėl to, kad rizikavai kitą iš mirties gelbėdamas?

— Žinau. Morris pats mums pasakojo.
— O jei žinai, tai pasakyk, ar man negalima net ir pasi

klausti apie Morrį, kurį aš pats išgelbėjau?

— Kas Morriui gal daugiau, negu aš, esat gero padarę? 
Gal tu ar Aiži ar kuris kitas jo draugas?

— Tai ar tau ne gėda sakyti, kad aš Morriui noriu bloga? Aš, 
Tommy? Gal tau apsisukus jau galva? — Budrys vėl atsimena, 
kad lygiai tokiu tonu, tokiu pačiu balsu jis kitados bardavo nusi
kaltusius savo mokinius. Net kažkaip keista pasidaro.

Indėnas kažką mąsto. Net kiek prisimerkęs seka šviesą slė-' 
nyj ir anapus tyrulinėj pamiškėj. Juodom akim, lyg mažyčiais 
veidrodėliais, nori kažką pagauti, įžiūrėti. Pamažu jo veide įtam
pa atsileidžia. Palengvėjimu nuskaidrėja raukšlės.

— Pasakysiu. Morris tądien apalpo, bet kodėl? Kad visai 
išsikankinęs buvo. Kaip nei miegot, taip nei valgyt negalėjo. 
Sakė, ar vėjas, ar tyliai mėnuo šviečia, jam vis neišeina iš akių... 
O ausis vis drasko čia paskutinis ano krioksmas, čia vėl Gėlės 
paskutiniai žodžiai: "Mano Morri, mano Morril" Požemyj pradėjo 
bijoti... Sakė, iš proto išeis... Susibaigęs buvo, tai dėl to ir 
apalpo.. Paskui daug vasaros dienų, daug whiskey .. Aš jau 
maniau ,kad ko pamažu žolė neužžels, tą vėjas užlygins... 
Bet, štai, areštuoja Pucki. Morris tuoj pat man, kad jis bėga ir 
niekad čia negrįįš. Atsitolinom nuo palapinių. Jis palaukė miš
ke. Aš nuėjau į krautuvę ir nupirkau jam kelionei maisto. Pas
kui palydėjau iki ežero. Jis nusiyrė valtele.

— O savo Gėlę paliko? Kur ji?
— ... — indėnas parodo pirštu į žemę.
— Gėlė mirus?
— Žinia, iš kur tu gali tai žinoti. Morris sumušė sudaužė 

Gėlę tokio storumo lazda, — pavaizduodamas lazdos storumą, 
indėnas kairės rankos pirštais apima dešinės riešą. — ir visą 
labai suspardė. O ji net nė karto nesuriko. Tik labai verkė. Tai 
tik vis kabinosi rankom už jo kojos ir vis kartojo: "Mano Morri! 
Mano Morri!" Paskui palikta ji gulėjo ant žemės susirietus. Sako, 
jau neverkė, o tik gulėjo ir žiūrėjo į tą numestą lazdą. O paskui 
ėjo į mišką. Sako, paeis kiek ir stovi. Paeina ir vėl dar sustoja. 
Lyg eit, lyg neit. Tai kit ądieną ją rado... Morris pats ją nunešė

Nuo bolševikinio siaubo į Va
karus pasiraukusių lietuvių 
pastovesnis įsikūrimas baigiasi 
Brolių Amerikos lietuvių pastan
gomis didžioji dalis persikelia į 
Jungtines Valstybes. Kiti mėgi
na apsigyventi kituose kraštuo
se ir kontinentuose. Europos 
žemyne jau bėra likutis. Per ar
timiausius mėnesius ir šio liku
čio tam tikra dalis dar bus įga
linta persikelti į kitus kraštus. 
Tačiau kiekvienu atveju Euro
poj, pirmoj eilėj vakarinėj Vo
kietijoj, liks lietuvių, kurie ir to
liau turės čia savo skurdų" gy
venimą tęsti. Tokių vien vaka
rinėj Vokietijoj ir Austrijoj bus 
apie 5.000. Tarp jų apie 400 
džiovininkų, 35 psichiniai ligo
niai ir apie 500 kitų ligonių bei 
invalidų; be to apie 200 moterų 
našlių su mažais vaikais ir per 
1.000 nedarbingų senelių. Šie 
visi mūsų tautiečiai yra reika
lingi nuolatinės paramos. Bet 
ir darbingieji, kurie įjungiami į 
vietos ūkį, ypačiai gausios šei- 

mos, taip pat paramos privalo.
Šios padėties akivaizdoje Lie

tuvos Raudonasis Kryžius krei
piasi į visus pasaulyje paskli
dusius lietuvius, kviesdamas 
prisidėti kuo kas išgali prie 
vargstančių savo brolių pagal
bos. Mūsų prašymas ypač nu
kreiptas į tuos tautiečius, kurie 
patys yra patyrę tremties var
ganą gyvenimą ir pažinę bena
mio žmogaus skurdžią dalią.

TAUTIEČIAI, jeigu šiuo di
džiai tragingu mūsų tautos gy
venimo metu patys lietuviai ne
parodys tarpusavio solidarumo 
ir tikrai broliškos užuojautos 
vieni kitiems, tai tuo mažiau vi
sa \o galime laukti iš šalies, 
nesgi negalime iš svetimųjų ti
kėtis kilnesnės laikysenos mū
sų brolių atžvilgiu, nei mes pa
tys tarpusavyje elgiamės. Nie
kados lietuvių vienybė nėra 
buvusi taip būtina, kaip da
barties nelaimių metais.
Kas neištiesia pagalbos rankos

kai žemei šiai žuvai

rin

Tave paženklino.
Tautos, genties ir gyvasties kovoj.

Bem. Brazdžionis.

iki upės ir perbrido anon pusėn. Ten jis ją užkasė. Aš žinau 
Morri: kai užkasė, būtų ir jis toje vietoje save pabaigęs. Bet jis 
grįžo. O grįžo tik dėl to vieno, kad atkeršytų Gorilai... O kad 
tas, kaip vilkas, buvo ją miške pagavęs ir uždengęs...

Toliau pasakodamas, Tommy į Budrį nė karto nepažvelgė. 
Jis kalbėjo įsižiūrėjęs į tą raudoną, kaip sukruvintą, lapelį ant 
suskilusio, iškerėjusio akmens veido.

--------— Morris ir Pucki tądien dirbo kartu. Ėmė iš šiūtės 
juodo akmens skaldą ir užpildinėjo stopę. Vos tik po pietų, tik 
jie atėjo prie savo vagonėlio — eina ten urve pro juos Gorila. 
Morris trenkia jam kūju. Gorila parkniumba, nusmunka nuo gal
vos ir šalmas. O Morris tada kūju dar kartą — į galvą. Abu su 
Pucki įsiverčia Gorilą į vagonėlį ir užleidžia ant jo iš šiūtės juo
dos skaldos. Nustumia ir išverčia į stopę. Pucki nukopęs Gorilą 
dar apžeria. Paskui stumia vagonėlį po vagonėlio ir vis pilia į 
stopę. Dar tyčia paskubina net sušilę, kad daugiau ant Gorilos 
užverstų. Tuo ir pasibaigė. Vežė ten dar sekanti pamaina, vežė 
dar'ir kitą dieną, kol stopę visai užpylė. Niekas neįtarė. Kas ten 
žino, kur tada Gorila po pietų ėjo. Eiti kažkur nuo stotelės nuėjo, 
o kas žino, kur nuėjo. Nė moskitas būtų niekur apie tai nezyzęs. 
Jei tik girtas Morris arba Pucki bus kur prasilojęs. O Tommy už
kliudė areštuoti visai be reikalo. Gal tik dėl to, kad jis Morrio 
draugas. Taip — jis tądien net ne toje, ką Morris, pamainoje 
dirbęs----------

Kaip nieko po visam nelieka, mąsto išklausęs Paulius. Kas 
liko iš Gorilos daugiau už nukritusį tūkstantąjį lapelį ar šitą 
rudpilkę voverėlę? Galvok negalvok, o vos paverti kur kokį 
akmenėlį, vis matai: gyvenimas — bedugnis. Juodos skaldos 
stopė jau taip ir bus. Taip ir liks Gorila po juoda mase palaidotas 
ligi pasaulio pabaigos...

Ir apima Paulių toks keistas jausmas. Lyg tai gyventų ne 
dabar, o dar tada, kai nebuvo buvę nei pranašų, nei filosofų, nei 
kankinių. Lyg jis ir šis puslaukinis, štai, būtų dar akmens amžiu
je. Priešistorinėj epochoj, akmens amžiuje jie abu, būsimos -di
džios kultūros priešaušry — ir žiūri abu į tą patį suskeldėjusį 
akmenį. Ne į akmenį žiūri jiedu, o į tą patį kruvinai raudoną 
lapą, nukritusį ant suskeldėjusio akmens netoli rudpilkės vo
veraitės ...

Miške ir vėl suklykia kažkoks didelis paukštis. Lyg to pa
budintas, indėnas, nieko daugiau nepasakęs, pradeda eiti tolyn 
per mišką. Jo žaliai blizgąs švarkas ir pro balkšvus berželius 
'dideliais žingsniais nuliumpsinti figūra netrukus pranyksta. Ir

jos privalančiajam savo broliui 
lietuviui, tas neištiesia rankos 
pačiai Lietuvai. Nevienas pa
kenčiamai įsikūręs lietuvis no
rėtų juo veikiau užsimiršti trem
ties patirtą vargą ir nepriteklių. 
Tačiau niekam nevalia pamiršti 
varge pasilikusiųjų brolių.

Paramos privalančiųjų globą 
ir toliau pasiryžęs tęsti Lietu
vos Raudonasis Kryžius. Tam. 
tikslui jis nori savo veiklą suin
tensyvinti ir išplėsti visose lie
tuvių kolonijose. Todėl kviečia
me tautiečius steigti Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų 
Būrelius. Tuose būreliuose gali 
dalyvauti ne tik lietuviai, bet 
ir kitataučiai. Kviečiame Lietu
vos Raudonajam Kryžiui rinkti 
aukas ir apsidėti nuolatiniu 
labdaros įnašu. Kiekvienas už
darbiaująs lietuvis Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus vykdomai 
šalpai kasmet tepaskiria bent 
vienos dienos savo uždarbį. Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui svar 
bu turėti ir tolimiausiuose pa-

šaulio kraštuose savo bendra
darbių, kurie patys prisidėtų ir 
kitus paskatintų paremti Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus šalpos 
pastangas.

Broliai ir sesės lietuviai! Kvie
čiame jus visus į šalpos darbo 
alką. Ypačiai moterų vaidmuo 
čia yra nepakeičiamas. Kiek
viena dovana, kiekvienas pa
aukotas centas lengvina vargs
tančiųjų likimą. Pasiryžusiems 
betarpiškai šelpti kurį asmenį 
ar kurią šeimą, kurį džiovinin-

ką, ligonį, našlę ar senelį, mie
lai pateiksime šelptinųjų sąra
šą, kad galėtų sau patinkamą 
pasirinkti.

Kol dar neturime atskiruose 
kraštuose Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus įgaliotinių, bendradar- 
b|ų ir rėmėjų būrelių, visas au
kas prašome siųsti betarpiai 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui: 
(14b) Reutlingen, Lederstrasse 
94, Germany.

LRK Vyriausioji Vdddyba.

Muzika miršta JAV
Pirmas įspūdis, jog muzika 

šių linksmų žmonių labiau už 
viską mėgstama, tačiau pasi
dairęs nustembi ir nuliūsti. 
Augsburge, Vokietijos provin
cijos miestelyje, į eilinio šiokia
dienio violenčelisto ar smuiki
ninko koncertą susirinkdavo 
daugiau publikos, negu 14-mili- 
joninio miesto Camegie ar 
Town Hall's. Net ir Toronto, at
rodo, lenkia amerikiečius. Ly
giai kaip ir Toronto lietuviai sa, 
vo -tautiečius Jungtinėse. Kad ši 
susidaryta nuomonė gan tiksli 
liudija paskutiniųjų dienų New 
York Times ištraukos. Prieš 
savaitę pasidžiaugęs, kad gar
siąja! Metropolitain operai nu
imti valstybės mokesčiai, prisi
minęs, kad praėjusius metus 
opera užbaigė su 600.000 dole
rių nuostolių, NYT siūlė, jog 
valstybė kuo skubiausiai prisi
dėtų prie muzikos Amerikoje iš
laikymo ir ugdymo.

Šis NYT pasiūlymas buvo en
tuziastiškai paremtas. Tūlas 
muzikas pasidžiaugė, jog gal 
tai kiek sulaikys galutinį, tain 
greit artėjantį, muzikos, kaip 
gyvojo meno pranykimą.

Remdamasis Muzikų Unijos 
Lokalo 802 statistika, sako, jog 
vien šiais metais keli šimtai mu
zikų turėjo pasitraukti iš savo
sios profesijos! Ir sarkastiškai 
pastebi — "jie visi daugiau ne
bemokės valdžiai mokesčiu!" 
Amerikiečiai muzikos mokyto
jai labai vargstą gyvendami 
vien iš savo pamokų. Smuikų 
gamintojai neparduoda nei pu
sės pagaminamų smuiku. Ne
geriau sekasi gaidų leidėjams 
ir spausdintojams. Aišku esą, 
■jog greit visa muzikos pramonė 
susidės savo rakandus ... "Tai 
reikštų Amerikos valdžiai dide
lio nuošimčio mokesčių nete
kimą" —- .šaipos vis sarkastiš-

kai veteranas. Ir visai rimtai jis 
perspėja galingiausios pasaulio 
valstybės, daugiausiai pagami
nančios utomobilių ir šaldytu
vų, vyriausybę, jog kelių metų 
bėgyje Amerika neturėsianti 
nei vieno muziko, kad įgrotų 
plokšteles ar pagrotų filmoms. 
Ir čia, girdi, "mokesčių nebus"...

Taigi, taip argumentavęs, 
muzikas, vienos amerikiečių 
muzikos draugijos vardu siūlo 
vyriausybei kuo rimčiausiai 
vertinti pasiūlymą. Tik tai, gir
di, atgaivintų Amerikos muzi
kos kultūrą, ir grąžintų jai pa
remti išleistus pinigus.

Tebeieško darbo DPTrams

Tarptautinio Pagalbos Komi
teto pirmininkas suruoštuose 
priešpiečiuose Ritz-Carlton vieš
butyje N.Y. prisiminė, kad šis 
komitetas jau visai rimtai ren
giasi iš DP stovyklų atgabenti 
2.000 talentingų profesionalų į 
JAV. Jis nepasakė, jog jau di
desnė jų pusė patys, kaip dar
bininkai prasiskynė sau kelią į 
JAV. Tačiau pirmininkas juos 
paminėjo ir pristatė reporte
riams kaip šios organizacijos 
atvežtuosius. Jų tarpe Andriejų 
Karpinsky, sovietų biologą, 
Vaclovą Sidzikauską, buv. Lie
tuvos ministerį, Jurgį Valaitį, 
lietuvį inžinierių ir kt. DP sto
vyklose tebesą 300 architektų, 
470 menininkų, 2000 inžinierių 
1.500 gydytojų, 160 rašytojų, 
280 meno mokytojų ir 496 tech
nikos mokytojų. aim.

Gina kapitalizmą
Žinomas Amerikos publicis

tas David Lawrence savo žur
nale "US News & World Re
port" rašo, kad pasaulyje tiek 
kritikuojamas kapitalizmas, jog 
esąs laikas amerikiečiams šios 
santvarkos šalininkams^ ban
dyti atsikirsti. Jis sutinka, kad 
kapitalizmas turi daug defek
tų. Bet tas pats būtų galima pa
sakyti juk ir apie demokratiją.

Kapitalizmo nekenčią dėl to, 
jog jo kritikai iš esmės nepa
žįsta kapitalizmo sistemos, ku
rioje individas gali rizikuoti sa
vo kapitalu stodamas į kokį 
"free enterprise" — biznio ak
ciją, tikėdamasis iš to pelno. 
Jis klausia kiek kritikų galėtų 
tiksliai paaiškinti balanso tabe- 
les? Kiek iš tų kritikų supran
tą, ką reiškia šioje sistemoje 
žodis "Surplus". Kiek kritikų, 
pagal Lawrence, žiną, kiek rū
pesčių turi kapitalistas pradė
damas biznį su menku pradiniu 
kapitalu. Kiek jis jų turi toliau 
konkuruodamas su kitomis įmo
nėmis, kad pagamintų geresnes 
ir pigesnes prekes masiniam 
naudojimui?

Kairiųjų sistemų, nekreipiant 
dėmesio į sovietų pliauškalus,

lieka akyse tik fantastinis indėnų vasaros spalvingumas. Tas, 
kuris kasmet čia vieną kartą. Toks, kokių daugel buvo jau ir 
prieš akmens amžių...

Miške vienas paklaidžiojo iki saulęlydžio. O vis jaučiasi lyg 
kokiose didžiulėse kapinėse. Tokios senos uolos, tarytum čia būtų 
akmeniniai karstai ir paminklai — su užkritusiais raudonais la
peliais. Nėra kažin ko, taip tiesiog kankinamai ko trūksta. O juo 
labiau, kad tylu, kaip retai kada. Kažkoks keistas jausmas dėl 
šito viso irylei tiek rudens spalvų visam miške.

Saulei, tarytum pasaulio širdžiai, ant saulėlydžio kranto alps
tant, Paulius išeina pamiškėn priešais kasyklas. Tyliai vėsu. 
Parausvėjęs net jau ir kasyklų bokšto vakaris šonas, net tas per 
dienų dienas monotoniškai sunkus savo aguonų pieno spalva. 
Ir barakų langai skaisčiai užsidegę. O jau per slėnį einant lyg 
sušunka dar kas iš paliekamo miško. Ir tada staiga įsismeigia 
mintis, lyg iš kur atlėkusi strėlė: "Jau ir vėl viena diena, ir dar 
taip veltui!..."

Ir Paulius nežinia ko dar atsisuka į paliekamą mišką. O ten 
vakarai fantastiškai užsidegę. Dideliam fone viršūnės aštriai 
dantytos. Į dvasią įsiveržia šaltas kraupus šiurpas: "Tikrai veltui 
ir be prasmės diena vis po dienos" ... e

Kai vėl nuo vakarų nusigręžęs kiek paeina, mato — nuo 
kalnelio nusliuogia ir į vilų pusę atsikreipia automobilius. Kiek
vienas čia puikiai žino, kieno ši mašina: menedžerio, kasyklų 
valdytojo, turtingiausio čia žmogaus. Vieną momentą sublizga
atspindžiais chromo nikelis. Ir pagalvoja Paulius, kad sėdi ten j kapitalizmo kritikos klaidingu- 
prie vairo pražilęs, raukšlėtas, didžiuliais akiniais apžerglinęs mas hnįs būti išsamiai žmo- 
nosį. Turėjo ir jis sūnų, bet tą vienintelį palaidojo prieš keliolika r.ėms išaiškinti, kad jie supras- 
metų. Kas dabar iš to, kad jis pėsčias nevaikšto? Kas iš tų su- hj. kodėl tokia kapitalistinė 
glėbtų turtų, jei nėra sūnaus, jei nėra kam nė palikti. Keitėsi 
metų laikai ir metai po metų, o jis raukšlėjosi ir žilo. Dieną vis 
po dienos jis visą savo gyvenimą iškeitė į auksą, šitas dvide
šimto amžiaus stabmeldys. Sutirpo žmogelio amžius pasaulyj, 
kuriame buvo tik jis pats, aukso kasyklos ir doleriai. Ir aukso ir 
dolerių buvo vis permaža, vis negana. O kai jis netrukus mirs 
vienas, pražilęs ir susiraukšlėjęs, auksas neprieis pažiūrėti, 
neapverks. Nesmagu pasidaro Pauliui. Nuo vaikystės dienų tau 
kai tik pamatydavo kur žilą raukšlėtą žmogų, vis būdavo ir liūd
na, ir kažkokia gėda.

— Budry! Rasi laišką. Pakišau po durim. Iš Lietuvos.
Paulius krūpteli ir išbąlą. Nieko nepasakęs, kitą akimirksni 

jis jau šoka į vidų, sucypindamas išlaukines barako duris.

Amerika esanti turtinga tiek, 
kad gali remti komunistinę Ru
siją arba socialistinę Europą.

"Kapitalizmas turi būti pa
sauliui išaiškintas", sako Da
vid Lawrence. "Mūsų tautinis ' 
saugumas yra dabar paremtas 
ant mūsų pramonės jėgos. Gi 
mūsų pramonė yra tiesioginiai 
surišta su individo teisėmis, 
panaudojant savo iniciatyvą ir 
protą padaryti sau (ir kitiems) 

I pelną". aim.
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Is plataus pasaulio
Bevinas prieš 4 konferenciją

Maskvos pasiūlymą sušaukti 
dar vieną keturių užsienių rei
kalų ministerių konferenciją Be- 
vinas parlamente atmetė. Chur
chill dėl to pareiškė pasitenki
nimo, bet darbiečių tarpe buvo 
ir nepatenkintų.

Vakariečiai protestuoja
Per praeito mėnesio neramu

mus Austrijos -vyriausybė atlei
do iš pareigų 5 komunistų poli
cijos vadus rusų zonoje. Sovie
tą okupacinė valdžia betgi pa
skelbė atleidimą negaliojančiu 
ir paliko pareigūnus vietoje. 
Vakariečiai dabar nurodo, kad 
toks įsikišimas griauna Austri
jos nepriklausomybę.

Australija nori imigrantų
Australija iki 1960 m. nori sa

vo gyventojų skaičių padidinti 
iki 10.000000. Ji kreipėsi į Olan
diją, Italiją ir Vokietiją, kvies
dama siųsti savo emigrantus. 
Norima, kad kasmet atvyktu po 

' 200.000. Z

Spaudos laisvė Amerikoje
Lake Success. JT nariai gavo 

raportą, kuriame pareiškiama, 
jog Korėjos konfliktas atsitikti
nai nepaprastai pagerino eko

nominę padėtį daugelyje kraš- 
_ tų. Taip rašo New York Times.

To paties laikraščio korespon
dentas Maskvoje Harrison Sa
lisbury savo keturiuose straips
niuose visai neseniai tiek išgy
rė Sovietų Sąjungą, jog Višins
kis rado reikalo priminti savo 
kalbose šį laikraštį ir korespon
dentą, kaip įrodymą taikios so
vietų politikos.

Šio laikraščio korespondentai 
Maskvoje Schwartz ir Salisbury 
tesugeba apie Rusiją parašyti 
tiek, kiek jie išskaito Pravdoje 
ir Izvestijose. Bet tai yra spau
dos laisvė — rašyk, ką nori it 

• neteisingai informuok, o jei kas 
dėl to protestuos, tai nedės į 
laikrašti.

ATSILANKYSITE — — — — — NESIGAILĖSITE! 
__ Čia tikrai erdviausioje Toronte lietuviškoje valgykloje _■ 

“PARK RESTA URANT”
1002 Dundas W. (pora minučių kelio nuo Sėtuvių bažnyčios) 
Jūs gausite pigiai, sočiai ir skaniai pavalgyti dideliu pasirin
kimu lietuviškų ir kanadiškų valgių ir nusipirkti išsineštinai 
krautuvių kainomis įvairių maisto gaminių naujai atidaryta

me Delikatesų skyriuje. Čia gausite ir nakvynę.
Atidaryta nuo 6 ved. ryto iki 11 vaL vakaro. Tel. ME 0023.

Su pagarba sav. A. Šmigelskis ’ •!

VESTUVĖMS, KALĖDOMS ir GIMIMO DIENAI DOVANAS 
geriausiai pirkti europietiško meno ir rankdarbių 

gamybos — prekybos įmonėj

Art Handicrafts - Walter Koppel
609 YONGE ST. TORONTO. Telef. PR—4596

Savininkai —• estai. Atidaryta nuo 10 v. ryto — 9 v. vak.
Čia parduodami:

• meniškai ranka išpuošti odos išdirbiniai
• sidabro ir aukso meniški išdirbiniai

• keramikos ir parcelano išdirbiniai
• meniškai išpiaustyti ir išdeginti medžio drožiniai
• audiniai ir mezginiai
• europietiški baldai ir tt

*

Priimami užsakymai pagal Jūsų asmenišką pageidavimą

Nauja lietuviška valgykla Restaurant EUROPA
, Didžiausias pasirinkimas įvairių patiekalų (12-18) rūšių 

pagamintų prityrusių virėjų. Jaukios patalpos.
Greitas patarnavimas. 756 Queen St W. Toronto

Dr. William J. Zinchesin 
B.A., MD-, L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Priėmimo valandos 2—4.30 ir 

7—9 po pietų.
386 Bathurst St Toronto 

TeL WA 1344;

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie
niais priima taip pat 7-9 p.p. 
386 Bathurst St Toronto 

TeL EL—6515

Britų Sovietų sutartis
Kai JAV spaudžiant D. Brita

nija sulaikė eksportą į Sovietu 
Rusiją mašinų, teko pakeisti se
nąją prekybinę sutartį, nes D. 
Britanija reikalinga grūdų, o 
neturi ką eksportuoti. Pagcl 
naują susitarimą Sovietų Ru
sija eksportuos į D. Britaniją 
800.000 tonų nevalytų grūdų, už 
kuriuos gaus svarus sterlingų. 
Ji tikisi už tuos pinigus galė
sianti svaro kraštuose pirkti 
gumos, kakao ir kt. produktų 
Bet nėra tikra, kad tie produk
tai anose šalyse nebus pa
skelbti neeksportuojamais už 
geležinės uždangos. '

Na, jei ir taip. Svarai juk, ir 
propagandai reikalingi, šni
pams ir tt.

Use Koch studijuoja teologiją
Pagarsėjusi Buchenwald kon

centracijos stovyklos kalinių 
kankintoja, gražuolė Use Koch, 
oo 4 metų kalinimo amerikiečių 
paleista, suimta pačių vokie
čių ir laikoma Miuncheno ka
lėjime, kaip praneša kalėjimo 
tarnautojai, esanti užsiėmusi 
teologijos studijomis.

"Pas mus visko yra"
New Yorko Times korespon

dentas Maskvoje Salisbury pa
teikė nepaprastai entuziastiškų 
reportažų, kurių objektyvumu 
sunku tikėti, nes sovietų parei
gūnai perdaug juos reklama
vo. Jis rašo, tarp kitko, jog 
Molotovo vardo automobilių 
fabrikai Gorki mieste šį pava
sarį sukomplektavę naują mo
delį Zim. Šį rudenį jau buvu
sios ir jo nuotraukos Pravdoje, 
bet iki šiol jo masinė gamyba 
nesanti pradėta. O kai būsiant 
pradėta, tai ir kaina, girdi, la
bai žema būsianti. Taip pat ii 
penicilino kainai būsianti že
mesnė, tvirtina korespondentas. 
Penicilinas būsiąs laisvai par
davinėjamas vaistinėse.

Žydai vis labiau nemėgstami 
Europoje

tvirtina kongreso atstovas T. 
Chatham, kątik parplaukęs su 
"Liberte" iš ten. Jis pareiškė jog 
14 valstybių vyriausybių žmo
nės nusiskundė šia padėtimi ir 
jis "esąs, dėlto daugiau susirū
pinęs negu bet kuo kitu". O Ira
no ir Irako valdininkai jam net 
pareiškę, kad kai tik Amerika 
nutrauksianti savo pinigų siunti
mą Izraeliui, arabai vėl susi
grąžinsią visą šitą šalį su vi
sais modemiškais įrengimais ir 
hydroelektrinėm stotimis.

Nobelio premijos
Praeitais metais Nobelio lite

ratūros premija buvo nepaskir
ta, nes Švedijos Akademija ne
galėjo pasirinkti tarp dviejų 
kandidatų — W. Churchill ir 
italų filosofo Benedetto Croce. 
Lapkričio 10 šią užsilikusią pre 
miją paskyrė amerikiečiui no- 
velistui William Faulkner. 1950 

rm. literatūros premija paskir
ta anglų filosofui Bertrand Rus
sell.

Fizikos premiją paskirta Cecil 
Frank Powell, Bristol universite 
to profesoriui.

, Rusiškoji teisybė
"Pionierskaja Pravda", ko- 

minformo leidžiamas laikraštis 
Maskvoj, naujai rusų kartai 
Ameriką vaizduoja kaip nešva
rų ir atsilikusį pasaulio kraštą, 
tvirtindama, kad: "Visas JAV 
turtas priklauso 50 ar 60 bilijo- 
nierių šeimų, kurios laimi vis 
naujus bilijonus dolerių. Pakėlė 
40% kainas, bet nepakėlė algų. 
Industrija dirba, bet produktų 
neparduoda, nes žmonės neturi 
pinigų pirkimui. Prekių neišpar- 
davimas verčia uždaryti fabri
kus ir atleisti darbininkus. Mi
liūnai bedarbių".

"Kapitalistai valdo Ameriką. 
Sekretoriai, senatoriai, kongres- 
manai neapsisprendžia gerinti 
padėties. Jie tiki išvengti kata
strofos priverčiant kitus kraštus 
pirkti amerikoniškus produktus 
pasibaisėtinomis kainomis".

Kominformas tokia propa
ganda nori rusų vaikelių minty
se įkalti nepasitikėjimą ir ne
apykantą Amerikai, vaizduo
jant Amerikos valdininkus kaip 
liaudies engėjus.

Laimė, kad ne visi rusai pra
ryja tironų meškerės kablelį ir 
ne visas jaunimas duodasi ap
nuodijamas Kremliaus despotų. 
Tūkstančiai rusų girdi "Ameri
kos balsą" sužinodami'^ visą 
tiesa. B.

Civilių gyventojų paauga
Kanada ir JAV sutarė kraš

to apsaugą nuo orinių puolimų 
derinti. Tuo reikalu lapaičio 
21 dieną Vašingtone prasidėjo 
abiejų kraštų delegacijų pasita
rimai. Kanados civilių apsau
gos centrinis organas jau yra 
pasiekęs susitarimo su provin
cijų atitinkamais organais ir yra 
nustatęs centro ir provincinių 
organų veikimo sritis bei atsa
komybę.

Oro apsaugos dėmesio cent
re yra Montrealio ir Toronto sri
tys Kanadoje ir į pietus nuo jų 
esančios JAV gyvybinės sritys. 
Jų apsaugai numatoma pa
ruošti specialiose bazėse pa
skirstytas kovos lėktuvų eskad
riles. Tokios pagrindinės apsau
gos bazės būsią: Chatham, N. 
B.,- Bagotville, Que. ir North Bay 
Ont. O be to, žinoma tam pa
čiam tikslui bus naudojamos 
reguliarios eskadrilės, esančios 
Otavos, Montrealio, Toronto, 
Hamiltono ir kituose aerodro
muose.

— ^LONDONAS. — Bevinas 
pareiškė, kad D. Britanija netru
kus pasiųs į Madridą savo am
basadorių, kuris buvo atšauktas 
paged 1946 m. gruodžio mėn. 
JTO nutarimą. Lapkričio 4 d. to
ji rezoliucija atšaukta ir D. Britą 
nija skuba, kad neliktų pasku
tinė.

— LONDONAS. — Tarptau
tinio monetarinio fondo patari
mą D. Britanijai pddengvinti įve
žimą iš dolerio kraštų, šioji at
metė. Ji turinti rūpintis dolerio 
rezervų didinimu.

— TOKIO. — Pagal belais
vių parodymus apskaičiuoja
ma, kad Sovietų Rusija Š. Ko- 
rėjed yra prisiuntusi apie 1000 
vien tankų, nors kryžiavojosi. 
kad po 1948 m., kai atitraukė 
savo įgulas, nieko nedervusi.

— VAŠINGTONAS. — Mais
to ir Žemės ūkio Orgcmizacija 
— JTO organas — priėmė nariu 
V. Vokietiją. Balsuojant buvo 
49 už, 2 prieš.

. — BERLYNAS. — Per revo
liucijos šventę gen. Čuikovo pri
ėmime dedyvavo ir vakariečių 
karininked.

jei pasitarsi prieš pasirašy 
damas namų pirkimo—par

davimo dokumentus
Br. SERGAUTtS vertėjas 

tarpininkauja įvairiose įstai
gose, padeda sutvarkyti imi

gracijos reikalus, daro 
vertimus.

Kreiptis 9—3 vai. p.p.
9 Irene Ave. Toronto. LO3565

BR. BUKOWSKA, R. O. 
AKIU SPECIALISTE

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vaL ryto iki 9 vai. vade. 
Sekmadiencds pagal susitarimą 
55 St John's RčL W. Toronto.

(kampas 94 Laws St)
TeL LYneBmret 0052

IRO direktorius JAV
- J. D. Kingsley, amerikietis, 
IRO direktorius atvyko praėju
sią savaitę į Vašingtoną pdsi- 
tarti su DP komisija ir UN pa- 
reigūneds NY. Jis dar turįs emi
gracijai tinkamų 140.000 pabė
gėlių, kuriuos turįs kur nors 
padėti iki 1951 metų liepos mėn.

WINDSOR. — Čia kalbėda
mas, užsienių reik. min. Pear
son pareiškė, kad sekančiais 
metais Kanada karo reikalams 
išleisianti apie 1 bilijoną dol.

— TEL AVIVAS. — Izraelio 
savivaldybiniai rinkimai paro
dė posūkį į dešinę.

— TOKIO. — Pirmą kartą 
nuo balandžio 26 d. sovietų ats
tovas gen. Kislenko dalyvavo 
Japonijos karinės komisijos po
sėdyje ir tuoj susibarė su nacio
nalistų kinų atstovu.

— LONDONAS. — Spalio 
mėn. D. Britanija pasiekė poka
rinio laikotarpio savo ekspor
to rekordą. Į. JAV eksportuota 
whisky, indų ir tekstilės už 13 
milijonų svarų. Į Kanadą eks
portuota už 12 mil. svarų.

— ATĖNAI. — Jugoslavija 
paleido per 100 kalinių ir karo 
belaisvių, laikytų nuo civilio 
karo meto.

— BELGRADAS. — Tito nu
traukė diplomatinius santykius 
su Albanija. Jos atstovybė Bel
grade uždaryta. Jugoslavijos 
atstovybė Tiranoje uždaryta jau 
liepos mėn.

— VARŠUVA. — 4 asmenys 
čia nuteisti mirti, o viena mo
teris kalėti iki gyvos galvos, ki
ta 12 metų už šnipinėjimą egzi- 
linės vyriausybės naudai."

— BUDAPEŠTAS. — Vengri
joje spalio 22 d. įvestos tary
bos, senoji administracinė san
tvarka panaikinta.

— ROMA. — Apie 20 tūks
tančių Italijos burmistrų ir aukš
tųjų savivaldybių tarnautojų 
susirinko į Šv. Miestą pelnyti ju
biliejinius atlaidus ir gauti Šv. 
Tėvo palaiminimą. Jų pamal
dų ryžtingumą gali charakteri
zuoti Genuos burmistras, kuris 
visą kelionę nuo namų iki Ro
mos atliko pėsčias....

— VARŠUVA. — Naujasis 
vedybų įstatymas numato gali
mybę vedybų tarp pirmos eilės 
giminių — sesers ir brolio. Betgi 
tam reikia teismo leidimo.

DOMINION AGENCIES BUREAU
16 WOOLWORTH BLDG. PORT ARTHUR, ONT. 
Kas ruošiasi atsikviesti Kanadon GIMINES ar PAŽĮSTAMUS, 
prašom kreiptis į mūsų biurą, kuris jau daug metu sutvarko 
reikalingus: IMIGRACIJOS, PASŲ, KILMĖS KRAŠTO ir ĮSIPI- 
PILIETINIMO DOKUMENTUS. Laivokartės į visas pasaulio 

šalis.

TEL. EL—6597 849 DUNDAS ST. W. TORONTO

Canada Chrome Furniture
Pilnas pasirinkimas elektrinių reikmenų. Cromo stalai ir kėdės 

Lengvos išsimokėjimo sąlygos

NAUJA MODERNI LIETUVIŠKA

Vyrišky rūby krautuvė
Paltai ir kostiumai parduodami gatavi ir siuvami pagal jūsų 

; užsakymą. Skrybėlės, megztukai, viršutiniai ir apatiniai balti- 
;; niai, kojinės, pirštinės ir kt.

— Visų dalyku didelis pasirinkimas. —

Kainos lietuviams — geriausios. Prašoma atsilankyti ir įsiti
kinti dėl jums daromų nuolaidų.

Sav. C. SALMONAITIS

DERBY MEN’S SHOP
2576 YONGE ST. TORONTO TEL: HY—9624

Jūsų patogumui nauja

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
atidaryta 9 vaL ryto — 7 vai. vak. išskyrus pirmadienius

Skubų ir gerą patarnavimą atlieka prityrę Lietuvos kirpėjai.
867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave) TORONTO
TeleL: EL—6954 Sav. Br. Pdktnas

SPORTO ŽINIOS
Torontas

Lapkričio mėn. 12 d. Vyties 
krepšininkai aukšta pasekme 
laimėjo prieš Jugoslavų rinktinę 
65-38 (32-20). Lietuvių spalvas 
gynė ir metimų padarė: S. Mac
kevičius 17, Duliūnas ir Žukas 
po 12, Ignatavičius 7, Kaliba- 
tas 8, Naras 7, Beržanskas 2. 
Priešo pusėje daugiausiai taš
kų sumedžiojo Maynarick 19, 
Stulac 9, Filipowic ir Nesbiti I 
po 4, Nesbiti II 2.

Juo toliau lietuviai pradeda 
susižaisti, mėtymuose jaučiama 
staigi pažanga. Dar tektų mūsų 
vyrams atkreipti dėmesį į den
gimą, nes dažnai gynimas ne
suskumba grįžti. Nepageidauti
nas mūsiškių tarpe reiškinys 
žaidimo metų, tai svaidymdsis 
kartais gan aštriom replikom, 
kas nemaloniai veikia pačius 
žaidėjus ir suprantančio tai žiū
rovo ausį. Reikia vengti ateityje 
jų kuo mažiau vartoti.

• Australijoje, Brisbane įvy
kusiame jaunių stalo teniso tur

Argentina pasaulio krepšinio meisteris
Nuo spalio 22 iki lapkričio 4 

d. Buenos Aires sportinė visuo
menė pergyveno tikrą krepšinio 
įkarštį ir sulaukė savos* valsty
bės komandos laimėjimo. Ir 
tai ne eilinio laimėjimo, bet pa
saulio krepšinio meisterio titulo, 
kurį pasiekė finalinėse pirmųjų 
pasaulinių krepšinio pirmeny
bių rungtynėse nugalėjusi JAV 
krepšinio komandą 64-50 (34- 
24) rezultatu. Šioms pirmeny
bėms Argentina jau intensyviai 
ruošėsi nuo 1948 m. Londono 
olimpiados, kur jau tuomet jos 
krepšininkai pasirodė puikiai, 
pralaimėdami JAV tik dviejų 
taškų skirtumu.

Tenka apgailestauti, kcųį dėl 
suprantamų priežasčių, pirmo
siose pasaulio krepšinio pirme
nybėse negalėjo dalyvauti ge
riausi Europos krepšininkai lie
tuviai. Vienintelis lietuvis • da
lyvavęs pirm, pasaulio krepši
nio pirmenybėse yra M. Ruzgis. 
Jis čia atvyko kaip ispanų rink
tinės treneris. Buvo laukta, kad 

PASAULIO LIETUVIU KULTŪROS ŽURNALO

AIDįĮ
PLATINIMO VAJUS 

lapkričio, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais
AIDAI yra mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gy

venimo mėnesinis žurnalas.
AIDAI puoselėja tautinę kultūrą ir savo puslapiuose talpina 

lietuvių mokslininkų, rašytojų ir menininkų naujausius 
kūrybos darbus.

AIDAI apjungia visus pasaulio lietuvius, kuriems rūpi lietu
viškoji kultūrinė kūryba, tautinės gyvybės išlaikymas 
ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimas.

AIDUS redaguoja redakcinis kolektyvas sudarytas iš žymių 
lietuvių kultūrininkų su rašytoju Ant Vaičiulaičiu prie
šakyje.

AIDŲ prenumerata metams: JAV ir Pietų Amerikoje $5.00; 
Kanadoje — $5.50 (kanadiški $6.00); kituose kraštuose 
— $6.00. Atsldras numeris JAV — 50 c.; kitur — 55 c. 

AIDŲ adminisracijos adresas: AIDAI, Kennebunk Port, Me.
VISI KVIEČIAMI Į KULTŪROS ŽURNALO 
AIDŲ PLATINIMO TALKĄ

Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų Aidų

“BALTIC” restorano
nauji šeimininkai kviečia užeiti ir paragauti skanių 

ir nebrangių valgių.
Mūsų adresas: ,
870 DUNDAS ST. WEST. TORONTO. TEL PL 7060

nyre A. Snarskytė laimėji pir
mą vietą ir meisterės vardą. 
Baigmėje nugalėjo V. Brunner 
21-5, 21-6. Vietos spauda gra
žiai atsiliepė apie naujos atei
vės laimėjimą įdėdama foto 
nuotrauką.

• Australijos krepšinio pir
menybėse lietuviai laimėjo 
prieš australus ir "naujuosius 
australus". Eilėje atskirų vieto
vių lietuviai iškilo į pirmaujan
čias vietas. Tarpvalstybines 
varžybas laimėjusioje Victorijos 
rinktinėje žaidžia lietuvis Dar- 
ganavičius, o jos treneriu yra L. 
Baltrūnas. Paskutiniu laiku su
daryta geriausį Australijos pen
ketuką pakviesti du lietuviai: 
Darganavičius ir Ignatavičius.

• Garsus basebolo žaidėjas 
Amerikoje E Vaitkus "Come 
back of year" balsavime gavo 
daugiausia taškų. Jo konkuren
tu paliko J. Mize iš Yankees N. 
Y. rinktinės. Pereitą vasarą. 
Vaitkus žaidė Philadelphijos 
Phillies komandoje.

Jžg.

su Urugvajaus rinktine, kurios 
krepšinio žaidimo lygis prilygs
ta Argentinos, dalyvaus dar 
du lietuviai — Cieslinskas ir 
Šlašinskas, bet toji komanda 
dvi dienas prieš rungtynių pra
džią dėl techniškų kliūčių atkri
to. Minėti lietuviai yra Urugva
jaus komandos geriausi žaidė
jai.

Pirmenybėse dalyvavo viso 
10 valstybių — Argentina, Bra
zilija, Čilė, Ekvadoras, Egiptas, 
Ispanija, JAV (atstovaujama 
Chevrolet komandos sustiprin
tos iš Oakland ir Phillips 66, ke
lių žaidėjų), Prancūzija, Peru ir 
Jugoslavija. Priešžaismyje ko
mandos buvo suskirstytos į 4 
grupes. Grupiniuose ir tarpgru
piniuose žaidimuose komandos 
patyrusios po du pralaimėjimus 
išeidavo į "paguodos" grupę. 
Po eilės rungtynių 6 komandos 
sudarė pirmą grupę, kur taškais 
ir rungėsi už "didįjį titulą". Į 
šią grupę pateko Argentina, 

(Nukelta į 7 psl.)

Lietuvis radio mechanikas
L KOCIUS

949 DUNDAS ST. W. netoB lietuvių bažnyčios. TeL WA1691 
priima pataisymui visų rūšių radio aparatus. Darbas at
liekamas gerai ir sąžiningai Kreiptis nuo 9 iki 2 vaL popiet

' Pataisymui pafiktt gedima bet kuriuo meta.

^VISIEMS LIETUVIAMS

Vestuvines nuotraukas nemokamai
<!! fotografuoja tik f

L U NA iiudUja
| S75 WHXDWTON ST. W. TORONTO, TBL PL 5717

Vyru ir motery rūbu siuvykla

BARCLAY CLOTHES
ietuvis siuvėjas B. KUPČINSKAS diplomuotas 1949 m. Siu

vimo ir kirpimo Akademijos Londone — Anglijoje.

840 DUNDAS ST. W. TORONTO. TEL: PL— 1795
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: pRrrraęs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas :

: STINSON’S JEWELLERY į
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO ‘

; Torisc Ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brango- ;
; nybes. — — Garantuotas darbas, prieinamos kainos. ’ 

krautuve atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. <

PERKANT NAMUS NEPAMIRŠKITE
M. J. KAMPBELL & SON REAL ESTATE LTD.

Mes Jums padėsim ieškant patogiausio namo su galimai že
miausiu grynais pinigais įmokėjimu kiekviename Toronto 
rajone. Skambinkite nuo 7 vai. ryto iki 1 ved. p.p. Tel. RI 3670 
ir prašykite p. V. Paima arba iki 9 vai. vak. į įstaigos centrą 

telefonu MA 0449.
Kędbame vokiškai, švediškai ir angliškaL

Kas nori namus
arba biznį pirkti

. arba parduoti^ kreipkitės į mus-
Rasite teisingą ir nuoširdų patarnavimą. 
Kalbame lietuviškai — klauskite Peter

Robert P. Rice Real Estate
888 College St Toronto. TeL LA 1277

* ------------ - -

DĖMESIO! Norėdami pirkti ar parduoti namus, 
ūkius, viešbučius kreipkitės į

FRANK PSZON
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

762 Dundas St W. (prie Bathurst g.) Toronto

Telefonai:
Įstaigos: AD 3588 Buto: LA 9458
Didžiausias pasirinkimas lietuvių apgyventam rajone.

Čia Jūs rasite mandagų ir sąžiningą patarnavimą

Argentina pasaulio
(Atkelta iš 6pusL)

Brazilija, Čilė, Egiptas, JAV ir 
Prancūzija. Po visos eilės atkak
lių, permainingų ir kietų kovų 
meisterio titulas atiteko Argen
tinai. Varžybų dalyviai išsiri
kiavo tokia tvarka — Argenti
na, JAV, Čilė, Brazilija, Egiptas 
ir Prancūzija. (Čilė, Brazilija ir 
Egiptas surinko po lygiai taškų. 
Vietas jiems teko skirstyti pagal 
■mestų krepšių santykį). "Pa
guodos" grupėj pasiskirstyta 
taip — Peru,/Ekvadoras, Ispa
nija ir Jugoslavija.

- JAV buvo auka savo perdide- 
lio pasitikėjimo ir neįvertinto 
priešininko. Žinoma, jiems dar 
lieka moralinė paguoda, kad 
jų kraštą neatstovavo pilna 
rinktinė, bet tik sustiprinta 
Chevrolet komanda, bet vistik 
jai buvo patikėtas atstovavimas 
ne eilinėse rungtynėse, todėl ji 
ir skaitytina oficialiu krašto 
atstovu.

Argentinos krepšinio teoreti
kai, komentuodami rungtynių 
eigą per radio, pareiškė, kad 
laimėjimas prieš amerikiečius 
buvo dalinai pasiektas dėka 
specialios "išfolavimo siste
mos". Tai atliekama tokiu būdu 
— puolėjai turėdami sviedinį, 
staigiai veržiasi prie priešo 
krepšio, norėdami pasiekti me
timo arba tik nuduodami sie
kią, kartu stengdamiesi išpro
vokuoti savo naudai faulą. Rei
kia pripažinti, kad ši nesudėtin
ga taktika argentiniečiams pil
nai pasisekė. Amerikiečiai kelis 
kartus protestavo prieš teisėjų 
priteistus faulus, teisindamiesi, 
kad to visai nebuvo padarę, bet 
tai nieko nepadėdavo. Jau pir
mam kėlinyje I. Jaąuet turėjo 
išeiti už 4 baūdaė, o taip pat J. 
Slocum ir J. Langton turėjo po 3 
baudas ir todėl pastarųjų akty
vumas buvo gana menkas, nes 
nuolat grėsė pavojus gauti 
ketvirtą baudą. Antram kėliny

krAėjinln meisteris
vaizdas panašus. Už pražangas 
išėjus keliems žaidėjams, į kė
linio pabaigą amerikiečiai liko 
tik keturiese. Iš sumestų baudų 
argentiniečiai surinko bemaž 
pusę visų pasiektų taškų. Bet 
iš kitos pusės būtų netikslu nu
vertinti Argentinos komandą. 
Minėtoji "išfolavimo taktika" 
buvo tik viena iš eilės priemo
nių pasiekti laimėjimui. O tų 
kitų priemonių Argentinos ko
manda parodė daug ir vertų — 
.gera orientacija, tempas, tiks
lūs- metimai, kovingumas ir tt. 
Ji visas varžybų rungtynes lai
mėjo, sukovodama be priekaiš
tų. Tai rodo ir pasiektas aukš
čiausias krepšių santykis. Jos 
įmestų ir gautų taškų skirtumas 
yra 79 taškais geresnis už JAV 
tokį pat skirtumą. Stebint žai-- 
dimo stilių reikia paminėti, kad 
amerikiečių žaidimo stilius žy
miai skiriasi nuo visų kitų var
žybose dalyvavusių komandri 
stiliaus. Jie veda tikslų, ramų, 
pozicinį žaidimą, kur veltui ne- 
siblaškoma, neeikvojama ener
gijos, 'kur viskas yra apskai
čiuota. Praktikoj vartoja, kaip 
techniškas komandos vadovas 
pareiškė, aštuonias kombinaci
jas, kai tuo tarpu Argentina te
žino tik šešias tokias kombina
cijas. Gynimuisi vartoja zoną, 
bet neretai pereina ir prie asme
ninio dengimo. Bemaž visi pie
tiečiai žaidžia didele sparta ir 
iš staigumo susidariusių situa
cijų kuria kombinacijas. Lygi
nant pirmenybėse dalyvavusių 
valstybių žaidimo klasę su 1939 
metų Europos meisteriu Lietuva, 
neperdėtai galima teigti, kad 
mūsų tų metų krepšinio koman
da būtų be didesnių sunkumų 
Buenos Airėse laimėjusi pasau
lio meisteratą.

Visos eilės pirmenybėse da
lyvavusių valstybių pajėgu
mas yra gana lygus, tai rodo ir 
pirmoj grupėj trijų valstybių pa

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

875 Queen St W. Toronto. TeL PL—2010

MARGIS DRUGS* 4 • #

Jonas V. Margis Phm. B. •
19 St John’s Road (prieš 3131 Dundas St- W.) 

Parduodama Penicitin, Streptomicin ir kiti modemiški 
vaistai. Paruošiami vaistai pagal receptus.

Kosmetika: Yardley"s, Richard Hudnut — Max Factor ect

Telefonas Pristatoma į namus TeIefonas
MU-9543 visame Toronte MU-9543

A- RUŠĖNO LIETUVIŠKA AUTO REMONTO DIRBTUVĖ

Intersection Body & Fender Repair 
"Dulux" ir "Duco" dažymas. Radiatorių sutvarkymas ir kt 
2692 DUNDAS ST. W. TORONTO, Ont TEL: RO—1509

% YARMEY CLINIC
slavų Medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. L Yarmey 

314 Bathurst St Toronto, Ont Tel. EL 7146.

Visų rūšių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10 — 15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ 
turintį 30 metų profesinę, praktiką 

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS

Dr. F. W. TICKETT
GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

.Priėmimo vedandos 2—3 ir 
7—9 po pietų

11 Gore Vale Avė- Toronto
Telef.: WA 3754

HOLLYWOOD CLOTHING
Nauji ir dėvėti vyriški žiemi
niai PALTAI _____$5—$50

Vyriškos SKRYBĖLĖS po $5 
_ Pasirinkimas iš 8 spalvų— 
500 dėvėtų ir naujų kostiumų 
specialus išpardavimas 

nuo $ 8 ligi S 40 
270 Queen St W.

(prie Beverly) Toronto

LIETUVIŠKA MOTERŲ 
PLAUKŲ KIRPYKLA 

JANET'S BEAUTY SALON 
Skambinkite: GE—6620 

346 Broadview Ave. Toronto 
Sav. J. Viliūnienė 

Atidaryta kasdien 9—9 vai.

. DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

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

Bathurst Medical Building
i TeleL: AD—6373 Toronto

Stanley Shoe Store
Aukščiausios rūšies moterų, 
vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs (EE—

1438 Dundas St W. Toronto 
(prie Gladstone)

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpIxiinkaSe 
.496 Queen St W. 
(prie Denison AveO

TeL WA—5232 Toronto

siektas vienodas taškų skaičius. 
Be to, eilėj silsItikimų norma
liam žaidimo laike pasiekta ly
giosios arba laimėta tik vieno 
ar dviejų taškų skirtumu. Pub
likai labiausiai patikusias rung
tynes reikia laikyti tarp Egipto 
ir Ispanijos. Susitikimas buvo 
sužaistas su didele sparta, arti
mais, tolimais* ir šoniniais meti
mais. Žaidimo persvara nežy
miai kaitaliojosi tai venon, tai 
kiton pusėn. Vieno taško skirtu
mu laimėjo Egiptas, bet tokio 
pat laimėjimo buvo verti ir is- 
panai.

Nepraėjo pirmenybės ir be 
konfliktų. Egipto komanda pasi
rodė yra "išsispecializavusi" 
daryti paslėptas pražangas, kas 
teisėjų ne visuomet būdavo pa
stebima. Tai ypač buvo ryšku 
Egiptas — Prancūzija rungtynė
se. Po šių rungtynių prancūzai 
oficialiai pranešė, kaj pirme
nybėms pasibaigus iš Tarptau
tinės Krepšinio S-gos išstosią, 
nes esą ji nėra pajėgi savo pa
čios nustatytas taisykles įgy
vendinti praktikoj, kas Ebipto— 
Prancūzijos rungtynėse pasi
reiškę skandalingoj formoj. Ne- 
pasitraukią iš varžybų tuoj pat' 
tik dėl to, kad nenorį rengėjams 
padaryti nemalonumo. Tačiau 
atmetus tai, pirmenybes reikia 
laikyti praėjusias sklandžiai. 
Publikos susidomėjimas buvo 
didžiulis. Viso surinkta apie du 
milijonai pezų. Likęs pelnas 
800.000 pesų, valdžios nutari
mu, paskirtas tolimesnei krepšt 
nio paramai. Sekančios pasau
linės krepšinio pirmenybės 
įvyks 1954 m. Rio de Janeiro.

Siaučiant Europoje nuolati
niams karams, P. Amerika pra
deda paveržti Europos pirmavi
mą sporte. Prieš pusę metų 
Brazilijai P. Amerika įrodė savo 
pranašumą futbole, o dabar Bu
enos Aires — ir krepšiny. Įvai
riausios sporto šakos Argenti
noje yra labai populiarios. Čia 
sportas, vyriausybės, finansi
ninkų ir pačios visuomenės 
gausiai remiamas, yra pasiekęs 
aukšto lygio ir jau daugiau turi 
^rofesonalinio nei mėgėjinio 
pobūdžio. Laimėjimas pasauli
nio krepšinio m. titulo ir šią 
sporto šaką padarys viena iš 
populiariausių. Jaunuoliai, tarp 
pravažiuojančių automobilių 
gajvėse, žaidė futbolą, jau pra
dėjo žaisti krepšinį. GI.

SNIFF’S
VALYMAS — 

PROSAVIMAS — J

PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai

909 Dundas St West Toronto 

Telefonas ELgin 8649

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais paged su

sitarimą. TeL WA 9822.

VAKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0

FRANK BOCHULIS

Kai norisi nusišypsoti...
Geriausi vaistai

Vienam Rumunijos žydeliu: 
po didelių pastangų pavyko 
gauti leidimas išvažiuoti į Pa
lestiną. Peržengiant sieną mui
tinėje jo bagažas buvo labai 
tiksliai apžiūrimas. Ypatingą 
dėmesį valdininkai atkreipė į 
emigranto vaistų dėžutę.

— Kas čia yra?
— Vaistai nuo dantų skau 

dėjimo.
— O, čia?
— Vaistai nuo galvos skau

dėjimo. •
Baigdamas muitininkas at

randa apačioje dėžutės Anna 
Pauker paveikslą.

— O čia kas? — klausia ne
pasitikėdamas.

— Vaistai nuo tėvynės pa
siilgimo, — paaiškino kuo man
dagiausiai emigrantas.

Iš tikrųjų liūdna
Petras, vidurnaktį pabudin

tas, klausia savo žmonelės:
—’’Pasakyk, brangioji, ko tu 

dabar taip graudžiai verki?
— Labai baisų sapną sap

navau, — atsako pro ašaras 
žmonelė.

—- Papasakok, bandysiu pa
guosti.

— Ach, — raudodama pra
dėjo. — Labai didelės krautu
vės vitrinose iškabinti plakatai

skelbė, apie jaunavedžių vyrų 
išpardavimą. Įėjau į vidų, ten 
buvo vienas pasakiškai gražus 
už $30.000, taip pat labai pui
kus už $23.000. Bet daugumas 
tarp $5.000 ir $10.000.

— Ir tokių buvo, kaip aš? — 
klausia atsargiai Petras.

— Taigi, — verkšlena ji. — 
Tas ir baisiausia. Visi tokie kaip 
tu buvo surišti, lyg svogūnų 
galvos, po 12 į pundelius. O 
toks vienas pundelis kaštavo tik 
10 dolerių...

Gudri žmona
Pavakarį į butą ateina keturi 

darbininkai. Žmona paaiškina 
vyrui kas jie yra:

— Tai iš pianinų krautuvės. 
Jie atėjo išsinešti pianino.

— Bet aš juk užvakar pali
kau tau įpinigų, kad likusią iš- 
simokėjimo dalį sumokėtum, — 
taria vyras.

— Na taip. Bet matai aš no
riu pianiną pastatyti svečių 
kambary. Kaip tik jie nuneš 
jį apačion, aš sumokėsiu.

. Ten norėjo ramybės
Ketveriametis berniukas klau

sia mamytę:
— Mamyte, ar broliuką iš 

dangaus prisiuntė?
. — Taip, vaikeli, iš dangaus.

— Matyt, ten nemėgsta triukš 
mo...

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

CARDIN AL & SON
366 Bathurst St Toronto. TeL WA—9954

TEL WA—6822 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų:

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,
• krosnys ir tt.

- Kalbame slavų kalbomis.

RUTH FROCKS
Moteriškos suknelės, kostiumai, paltai, 

apatiniai, kojinės ir kt

Duodame lengvam išsimokėjimui

1637. Queen St W. (prie Ronceswalles) Toronto. TeL LO 7882

“EUROPA” 
FOTO STUDIO
TeleL WA—6849.

615 Queen St W- Toronto
Mūsų specialybė: vestuvi 
nės, šeimų nuotraukos ir 

spalvoti portretai
Darbas pirmos rūšies.

Laidotuvių 
Direktoriai

, HARRY R. RANKS CO.

455 Queen St W.

Tel.: WA—5370 Toronto
Vedėjas Bill Zaleschook

Lietuvis Radio Technikas
taiso įvairius radio apartus. Paima ir pristato į namus.
Sakmbinkite teL RO—3973 Nuo 6 — 9 ved. vak.

Algis Stanėnas, 181 Blackthoi n Ave. Toronto-

Užsisakykite anglis
VASAROS PAPIGINTA KAINA

PARLIAMENT FUEL CO.
Savininkas lietuvis Augustinas Undraitis (A. Underhill)
Telefonas RA 4414 304 Sarkville St Toronto

Taiso ir parduoda naujausius Įvairiu rusiu laikrodžius. 
Galima Įsigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos Įvai
rios auksines ir sidabrines prekes. Už darpą garantuoja. 

Kainos prieinamos.
Atidaryta kasdien nuo 9 vaL ryto iki 8 ved. vakaro.

272Vj QUEEN ST. W. TORONTO.

Pritaiko akinius visiems 
aklu defektams. Ištiria akiu 
nervus, kurie dažnai suke
lia galvos skaudėjimą ir 

nervingumą.
Kalba slavu kalbomis.

476 College St W. Toronto 
TeL RA 3924

UETUVIAL kas norite pasidaryti lengvesnį gyvenimą ir užsi
tikrinti rytojų

PIRKITE TABAKO OKIUS
Turime didelį pasirinkimą įvairaus dydžio ir įvairių ketinu 
ūkių. Taip pert turime pardavimui gazolino stočių, krautuvių, 

namų ir tt.
ŪKIŲ PIRKIMO SĄLYGOS: Įmokama sutarta suma, o išmo

kėjimas — y4 nuo metinių tabako pajamų.
J. W. K 0 C I U K
REAL ESTATE BROKER

Platesnių žinių kreiptis į V. Treigis, RJL 1 Simcoe, Ont 
TeL 9 ring 2, DelhL Ont

LIETUVIŠKAI KALlįS KAILININKAS
Parduodami gertavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą 

kailiai. Kailinių taisymas ir persiuvimas 
Duodama lengvam išsimokėjimui.

t fI
i

Lietuvis fotografas A. GARBENIS
LAFAYTTE STUDIO 2182 Dundas St W. Toronto
Naujai atvykusioms lietuviams 
laikina nuolaida — vestuvių nuotraukos $12 už tuziną

Prieš ateidami, skambinkite: KE—5364

BERGMAN FUR CO TORONTO
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EL—6509

Duona, pyragaičiai, tortai 
pristatomi Į namus, skambinkite: LL—7445 

BEAVER BREAD LIMITED 
103 Llghtboume Avė. Toronto
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TORONTO, Ont
AntibolševUdnis mitingas Lietuvi, neužmiršk!

Čiuriioniečių koncerte dalyvaus..
Toronto majoras

Jungtinis kanadiečių komite
tas, atstovaująs estus, gudus, 
kazokus, kroatus, latvius, lietu
vius, rumujtūs, slovakus, ukrai
niečius ir vengrus š.m. lapkri
čio. 26 d. 7 vaL vak. Toronte 
Massey Hall rengia prieš sovie- 
tų-rusų imperializmą mitingą, 
kuriame dviem didesnėmis kal
bomis bus išryškintas bolševiz
mas kaip rusų imperializmo for
ma ir sovietų-rusų vergų impe
rijos panaikinimas, suteikiant 
pavergtoms tautoms laisvę. Pc 
to seks tautų atstovų trumpos 
kalbos, svečių kalbos ir rezoliu
cijos. Numatoma, kad mitinge 
dalyvaus ir aukšti Kanados vy
riausybės asmenys.

Prašoma kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti, parodyti pasauliui 
savo nusistatymą.

Vakarienė Bažnyčios Fondui

Toronto Pašalpinė Šv. J^no 
Draugija ateinantį šeštadienį, 
lapkričio 25 d., vakare, para
pijos salėje rengia viešą vaka
rienę su alumi ir šokiais. Va
karienė lietuvių ponių bus pa
gaminta pagal lietuviškas tra
dicijas. Gautas pelnas yra ski
riamas Toronte naujai bažny
čiai statyti fondui. Maloniai yra 
kviečiami torontiečiai lietuviai, 
atsilankant į vaišes, nuotaikin
gai praleisti subatvakarį.

Rengėjai.

Kalėdinės plotkos
Gražios lietuviškos, tradicijos 

palaikymui yra padaryta žygių, 
gauti didesnį plotkų kiekį, kad 
būtų galima aprūpinti lietuvių 
kęįoųijgs Kanadoje. Maloniai 
prcaiešama, ksd lietuviai, pa
geidaują plotkų Kūčioms, gali 
kreiptis sekančiu adresu: Kun. 
P. Ažubalis, 941 Dundas St. W. 
Toronto, Ont. Plotkos bus pa
siunčiamos už Toronto ribų 
siuntinėliais.

Kun. S. Kulbis
Populiarusis Kanadoje miš

kuose' ir kasyklose besidarbuo - 
jančių lietuvių lankytojas, kun. 
Stasys Kulbių, išbuvęs savo ke
lionėse belankant lietuvius virš 
dviejų mėnesių, begrįždamas į 
Montrealį, porai dienų buvo su
stojęs Toronte. Svetys lankėsi 
"Tėviškės Žiburių" redakcijoje, 
gyvai domėdamasis laikraščiu 
ir pažadėdamas "TŽ" uoliai pla
tinti savo kelionių metu tarp Ka
nados lietuvių.

Lapkričio 25 d. nuo 4 iki 7 
vai. ir tuo pat laiku gruodžio 
2 d. parapijos salėje priimama 
vargstantiems Vokietijoje bro
kams lietuviams sušelpti rūbai 
ir apavas.

Visa, be ko gali apsieiti, nešk 
Tau nereikalingas ar mažai rei
kalingas daiktas, ten auksu bus 
įvertintas.

ML Bičiulių Dr-ja

Šeštadienio mokyklos naujas 
Tėvų Komitetas

Šeštadienio lituanistinės pra
džios mokyklos mokinių tėvai 
savo susirinkime lapkričio 19 d. 
išsirinko naują Tėvų Komitetą, į 
kurį įėjo: p. Pųsvaškis — pirmi
ninkas, p. Laurinavičius — iždi
ninkas, p. Juška — sekretorius ir 
ponios Norkienė ir S. Butkevi
čienė —; nariai.

Susirinkime padėkota buvu
siam Tėvų Komitetui ir mokyto
jams, iškelta daug svarbių auk
lėjimo klausimų, jų tarpe — rei
kalas lietuvių vaikus sujungti į 
vieną darnią šeimą per galimai 
dažnesnį lietuvių vaikų bendra
vimą; reikalas palaikyti vienin
telį vaikų laikraštį "Eglutę"; už
duoti vyresniems vaikams dau
giau darbo namuose; šeštadie
nį kiek galima ilgesnį laiką pa
švęsti vaikų mokymui ir auklė
jimui. Klebonas kun. P. Ažuba
lis pranešė, kad gautas dar-vie
nas naujas mokytojas — daina
vimui. Tokiu būdu bus galima 
praplėsti šeštadienio mokyklą 
neapsunkinant ir taip jau pasi
šventusių mokytojų. Jis prašė 
mūsų lituanistikos mokyklą lai
kyti tikra mokykla, ta prasme 
atatinkamai nuteikti ir vaikus.

Vaikų eglut Toronte

Tėvų susirinkimas nutarė 
švenčių proga suruošti visiems 
Toronto lietuvių vaikučiams eg
lutę.

Eglute rūpinsis Tėvų Komite 
tas, kurs žada atsiųsti vaikams 
turtingą Kalėdų Senelį.

Į eglutę bus kviečiami visi 
mokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikai.

Nauji lietuviai biznieriai

Lietuvių daugiausiai apgy
ventame rajone, 966 Dundas St. 
W., lietuviai A. Dagelis ir A. 
Narbutas atidarė drabužiu va fe 
lymo ir prosijimo įmonę.

FILMĄ
Sekmadienį, lapkričio 26 d. 

parapijos salėje 3 ir 5 vai. bus 
rodoma muzikalinė filmą iš 
kompozitoriaus Paganini gyve
nimo. Pagrindines roles atlieka 
Stewart Granger ir Phillis Cal
vert. Smuiku įgrota garsiojo šių 
dienų smuikininko Yehudi Me
nuhin. -

Trijų asmenų šeimai (su viene- 
rių metų mergaite) reikalingas 
2-3 kambarių ir virtuvės butas, 
be baldų. Telef. RO 3973, Algis 
Stanėnas, skambinti po 6 ved. 

vakaro.

Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė lietuvių šeimoje, prie Bloor 
—Ossington. Kreiptis LO 3565.

Toronto miesto majoras Mc 
Callum su savo padėjėjais kont. 
rolieriais ir kt aukštais City 
Hali pareigūnais pažadėjo da
lyvauti "Čiurlionio“ ansamblio 
koncerte, įvykstančiame gruo
džio 2 d. Massey Hall.

Mr. Mc Callum pažadėjo po 
koncerto tarti sveikinimo žodį 
lietuviams.

Būtų labai graži lietuvių de
monstracija, jei 2700 vietų salė 
būtų užpildyta pilnai. Lietuvio! 
pasirodykime, kad mes esame 
ankštos kultūros meno repre
zentantai ir mėgėjai.

ADelaide ir ELgin išnyks

Toronto telefono stotis perei
na prie šaukimo 7 sukimais vie
toj 6. Pradedama nuo raidžių 
AD ir EL vietoj kurių 14.000 abo. 
nentų gaus numerius EM pire 3 
ir EMpire 4, po kurių seks dar 
4 ženklų skaitlinė.

Tai bus įvesta maždaug nuo 
sausio 22 d., kai abonentai 
gaus naują telefono ab. knygą. 
Pavasarį Toronte atsiras dar du 
7 ženklų aparatai — RUssel 5 
ir EMpire 6 vietoj PLaza.

Tai daroma dėl to, kad nebe
pakanka numerių su 6 ženklais 
šaukiant ir kad iššaukimo siste
ma derintųsi su JAV sistema, 
kad galima būtų automatiškai 
iššaukti abonentą visame konti
nente. Montrealis prie septynia- 
ženklio iššaukimo pereiti pradės 
nuo gegužės mėn.

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS ' 
gaunamos sekmadieniais 
Toronto parapijos svetainė
je — "TŽ" spaudos kioske 
arba prisiimtus $1.00 už 10 
sveikinimų "TŽ" Spaudos 
platinimo skyriui: 941 Dun
das St W., Toronto, Ont 
Canada. Paskiros atvirutės 

kaina 10 et.

Rinkimai Toronte
Toronto savivaldybiniai rin

kimai įvyks gruodžio 4 d. Bus 
renkama miesto majoras, 4 
kontrolieriai ir 18 tarybos narių.

Į miesto majoro vietą savo 
kandidatūras stato; dabartinis 
majoras Me Callum ir kontrolie
rius Allan Lamport. Į kontrolie
rių vietas be trijų esamų savo 
kandidatūras stato dar 6 asme
nys. Į tarėjų vietas kandidatų 
net 39, o į mokyklų tarybą 31. 

Komunistai stato 1 kandida
tą į kontrolierius ir 3 į tarėjų 
vietas.

Peržvelgus kandidatų sąrašą 
ypač krenta į akis jo "anglišku
mas". Neangliškų pavardžių la
bai mažai. Tik viena atrodo ita
liška, viena ukrainietiška, kita 
dar kažkokia slaviška, keletas 
žydiškų ir keletas prancūziškų* 
greičiausia suanglėjusių, nes 
Toronte prancūzai menkas 
veiksnys.

— OTAVA. — Kanados eks 
portas į JAV smarkiai padidėjo

“ČIURLIONIO” KONCERTAS
Įvyksta gruodžio 2 dieną, šeštadienį, 8.15 vai.

didžiausioje Toronto salėje

MASSEY HALL
_ (Shuter g-vėje iš Young prie Queen)

NAUJA PROGRAMA
Kviečiami Toronto ir apylinkės lietuviai atsilankyti su savo 

prieteliais kanadiečiais.
Bilietai po 1, 1.50 ir 2 dol. parduodami visuose Toronto lietuvių 
restoranuose, o Massey Hall kasoje — nuo lapkriči 30 U. 10-5 
vai. Pagrindinė imformacija Charles restorane — 384 Young 

Str. Tel. EL 5090 pas Dr. Kaškelį.
Hamiltone pas Mr. Gumbelevičių, 51 Rabinson Str., tel. 3-6594 

ir "Arena" Lunch, 478 Barton Str. E., tel. 7-0993
Prašome bilietus įsigyti iš anksto

Po koncerto bus čiurlioniečių priėmimas — vakarienė 384 
Young Str. Charles restorane su minkštais ir kietais gėrimais.
Į vakarienę užsirašoma "Baltic" restorane, 870 Dundas Str., 
teL PL 7060, vietos ribotos. "Verslo" Valdyba.

Paskutinės pasaulio žinios
Kanada ginkluosis

Premjeras St. Laurent lapkri
čio 6 d. eksporto draugijos su
sirinkime pareiškė, kad Kana
dos dabarties pagrindinė prob
lema -yra ginklavimasis, nes 
pasauliui neapsiginklavus ne
galima bus išlaikyti taikos. Kar
tu esą reikia dėti pastangas, 
kad nenukentėtų gyventojų gy
venimo lygis, tad reikia vysty
ti pramonę ir didinti eksportą. 
Eksportas per pastaruosius 10 
mėn. padidėjęs dvigubai.

Kanados kariuomenė
Kanados kr. ap. ministeris 

Claxton pareiškė, kad per 3 
mėnesius Kanados kariuomenė 
padidėjusi 25% ir dabar esą jos 
47.000, įskaitant ir 10.000 spe
cialiosios brigados. Kanada 
išvysčiusi du naujus tipus prieš- 
tankinio ginklo, naują radio 
aparatą ir naują radaro įrengi
mą. Kariuomenė būsianti ap
mokoma amerikoniškai ir aųie- 
rikoniškais ginklais apginkluo
to kuo skubiausiai, nes jai tek
sią kariauti petys į petį su ame
rikonais.

Indija kurs armiją
Karo metu siekusi 2 mik vy

rų britų vadovaujama indų ar
mija po karo buvo demobilizuo. 
ta, o be to, dar 1947 m. suskal
dyta į Indijos ir Pakistano ar
mijas. 1948 m. Indija beturėjo 
3000.000 karių, 6 kovos ir 1 
transporto oro eskadrilę ir vos 
1 kreiserio ir 4 mažų laivų lai
vyną.

Kai Kinija Indijos protesto no
tą dėl Tibeto atmetė, premjeras 
Nehru parlamente pareiškė, 
kad vyriausybė, akivaizdoje 
netikros padėties centrinėje Azi. 
joje, nutarusi sukurti pakanka
mą ir veiksmingą armiją.

Anglijoje pragyvenimas 
brangsta

Didžiausia šio meto blogybė 
Anglijoje yra nuolatinis pragy
venimo reikmenų bei maisto 
produktų brangimas. Busimuo
siuose rinkimuose beabejo tai

Egiptas prieš britus Suese
Atidarant parlamentą sosto 

kalboje, paskaitytoje premjero, 
sakoma, kad Egiptas nebepri- 
pažins 1936 m. sutarties su D. 
Britanija tol, kol D. Britanija ne
išves savo kariuomenės iš Sue- 
so bazės.

Britų vyriausybės kalbėtojas 
tuojaus po to pareiškė, kad su
tartis negali būti atšaukta vie
našališkai, nes jį įpareigoja abi 
puses. Suese yra 40.000 karių, 
o bazės pastatai esą vertinami 
$500.000.000, informuoja ta pro
ga spauda.

Remia Tibeto skundą
Tibeto skundą JTO prieš ki

niečių užpuolimą geriausia tiko 
paremti Indijai. Bet jai tai nepa
togu dėl to, kad ji jau yra pasi
sakiusi už kom. Kinijos įsileidi
mą į JTO. Dėl to ilgai nebuvo 
aišku ar tas skundas išviso bus 
svarstomas. Bei praeitą šešta
dienį JTO Tibeto užpuolimo 
klausimą svarstyti pareikalavo 
EI Salvadoro atstovas, reika. 
laująs, kad užpuolimas būtų 
pasmerktas. Kokia bus proce
dūra dar neaišku, bet klausimą 
teks svarstyti.

Adenauerio politikos neremia
Tik ką praėję Hesseno ir 

Wuertemberg—Baden provinci
niai rinkimai parodė aiškų-val
dančiosios Vakarų Vokietijoje 
krikščionių demokratų partijos 
pralaimėjimą socialdemokratų 
naudai. Rinkimų pagrindinis so
cialistų šūkis buvo prieš kūrimą 
vokiečių kariuomenės Vakarų 
Europai ginti, kol Vokietijai ne
grąžinta visiška lygybė su ki
tomis valstybėmis tarptautinia
me forume, kai Adenauer vy
riausybė paskelbusi, kad ji nu
tarė įsijungti į Vakarų Europos 
gynimą.

Specialioji brigada į Korėją
Kanados krašto apsaugos 

ministeris pagaliau pareiškė, 
kad specialioji brigada, kaip 
ir formuojant buvo numatyta, 
būsianti pasiųsta į Korėją. Jei

i

KINO “CENTRE” 772“'w'
Kasdien nuo 6 vaL veik. Jaukiai apšildyta—grynas oras

ir rugsėjo mėn. importą prašoko bus didžiausias darbiečių prie- pasirodysią, kad ten nevisi 
$15.400.000. šas. reikalingi, dalis liksianti.
\

MONTREAL, QueA

Vyr. XOKo posėdis į Pageidautina, kad visuome- 
Lapkričio 10 d. nagaliau įvy- nės susirinkimui būtų patiekta 

ko iš trečio karto sušauktas daugiau davinių apie namų

Ketvirtadienį — šeštadienį (XI. 23—25)
1. Afrikos šauksmas su Abott & costeiio
2. Vyras iš Colorado—spalv.

su Glenn Ford, Ellen Drew

Pirmadienį — Trečiadienį (XL 27—29) 
su Dick Powell, Marta Forem 

su Lois Butler
1. Apgaviku pulkas

2. Mickey — spalv.

Didelis LAS Vakaras - Bankietas
Šį šeštadienį, lapkričio 25 d. 7 vai. vak. Toronte 297 College Str. (prie Spaina) labai gražioje 
ir erdvioje, Ukrainiečių Tautinhi Namų UNH salėje, įvyksta Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Ka

nados Viet. Valdybos ruošiamas puošnus
VAKARAS — BANKIETAS su menine dalimi, puikia muzika, loterija, gėlių valsais 
ir labai turtingu kietu ir minkštų gėrimų ir užkandžiais bufetu. Dalyvių patogumui bus atskiri 

staliukai toje pat salėje.
Šia proga mes kviečiame mūsų mielą jaunimą ir visus, o ypač anksčiau atvykusius, senus 
lietuvius gausiai atsilankyti, kuriame turėsime galimybę susitikti, suartėti ir linksmai pra
leisti prieš adventinį vakarą. Tad iki linksmaus pasimatymo salėje.

LAS Kanados VieL Valdyba.

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ

TEISINĘ-KALBINĮ- PAGALBĄ
Tvarkome imigracijos, pilietybės, palikimų bylas; sudarome 
darbo, buto garantijas, dokumentus, patvirtintus vertimus; 
tarpininkaujame nuosavybę perkant, parduodant; atsto
vaujame įmonėse, įstaigose; teikiame visokeriopą infor
maciją; giname Kanados ir kitų kraštų lietuvių interesus- 
Jums patarnavimus atlieka teisininkai ir kalbininkai, studi

javę Amerikos bei Europos universitetuose.

JONAS J. JUŠKAITIS
907 Dundas St W., Toronto, Ont, Canada. Tel. PL 4880.

LAS skyriaus susirinkimas

Šį šeštadienį, lapkričio 25 d., 
297 College Str. (prie Spadina 
Str.) lygiai 5 vai. įvyksta LAS 
Toronto skyriaus visuotinis na
rį ųsusirinkimas, kuriame bus 
iškilmingas paminėjimas LAS 
Vyr. Valdybos pirmininko Ste
po Vykinto 25 metų visuomeni
nio ir žurnalistinio darbo sukak
tuvių. Taipogi bus aptarti ir kiti 
organizaciniai svarbūs reikalai.

-TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE"

Kas apsidraus, gaus dovaną '
Kadangi Kanadoje valstybinio draudimo nėra, tai kiek

vienam yra būtina pareiga apsidrausti asmeniškai, kad vėliau 
išvengus bereikalingų gydymosi išlaidų.

Artėjant Kalėdų šventėms yra geriausia proga apsidrausti 
pačiam ar šeimą ir apsidraudimo polisą įteikti kaip švenčių 
dovaną.

Be to, kas iki š.m. gruodžio mėn. 22 d. apsidraus gyvybę 
$1000.— ir sumokės mokesčius už 3 mėn., tas gaus nemokamai 
l/2 metų "TŽ" prenumeratą.

Rimčiausią ir pigiausią apdraudos* bendrovę atstovauja 
J. Beržinskas, 88 Annette St, Toronto, telef. LY 2816, parf kurį 
kiekvienas gedi apsidrausti gyvybę, ligos atveju, ligoninės išlai 
kymą ir nuo įvairių nelaimių. J. Beninskas.

LOKo posėdis. Pirmuosius du 
kartus posėdžiai neįvyko, nes 
nesusirinko narių kvorumas. 
Posėdyje svarstyti nebaigti pra
eito posėdžio klausimai — St. 
Catherines ir Londono vietinių 
LOKų sudarymas, antikomu
nistinės akcijos derinimas su ki
tomis tautybėmis ir kt. Sekantis 
posėdis numatytas po dviejų 
savaičių — lapkričio 24 d., ku
riame bus svarstomi KLB toli
mesnio organizavimo klausi
mai. L.

Pirks sklypą ir namus
Aušros Vartų parapija dabar 

prisiglaudusi buv airių parapi
jos bažnyčioje ir tikėjosi tą pas
tatą nupirkti ar bent išriuomoti 
ilgesniam laikui. Tačiau sąly
gos pasirodė nepriimtinos. Ilgo
kai buvo vestos derybos dėl 
vienos protestantų bažnyčios 
pirkimo, tačiau pradinė kaina 
buvo pakelta visu trečdaliu ii 
teko nuo jos atsisakyti.

Turimomis žiniomis dabar 
linkstama pirkti bažnyčiai skly
pą, netoli dabartinės būstinės. 
Ant to sklypo esą du namai, ku
rių vienas naujas, tinkamas kle
bonijai, o antras senas. Jį nu
griovus numatoma pirmiausia 
pastatyti ir įrengti rūsį, kuris 
tarnautų kaip laikina bažnyčia, 
iki bus sudarytos lėšos statybos 
užbaigimui.

Daugelis parapijiečių su ne
kantrumu laukia parapijos būs
tinės išsisprendimo. Su tuo ri
šosi ir platus kultūrinis darbas, 
kuris galėtų būti varomas žy- 
mibti sėkmingiau, jeigu būtų 
•bent minimalinės patalpos. L.

Pasitarimas Tautos Namų 
statybos reikalu

Tautos Namų statybos mintis 
Montrealyje gyva jau kelinti 
metai, bet yis nerandama ke
lių jai realizuoti. Praeitais me
tais iniciatorių grupė buvo su
maniusi pradėti Tautos Namų 
statybą Ville Lasalle. Kartu tie 
imamai turėjo tarnauti ir kaip 
būstinė "Nepriklausomos Lietu
vos" laikraščiui ir spaustuvei. 
Netinkamas namams vietos pa
rinkimas ir jų suplakimas su "N 
L", statytojų ęatą gerokai su
siaurino.

Nors Tautos Namų statybos 
iniciatoriai liko tie patys, tačiau 
jų sušauktame organizacijų ats
tovų lapkričio 3 d. pasitarime 
Tautos Namų statybos projek
tas buvo patiektas jau gerokai 
skirtingoje šviesoje. Namams 
vieta parinkta Montrealio mies
te, Cote St. Paul rajone, netoli 
Church Ave. ir Notre Dome Str. 
susikirtimo. Nors tai taip pat nė
ra centrinė visam Montrealiui 
vieta, tačiau, jau daug lengviau 
pasiekiama iš visų miesto da
lių. Iniciatorių žygis sušaukti vi
sų organizacijų atstovus ieškant 
jų pritarimo reikia laikyti tinka
mu reikalo išpopuliarinimu. Ini
ciatoriai numato lapkričio 26 d. 
sušaukti visuotiną Montrealio 
visuomenės susirinkimą, kuris 
išrinktų laikinąją namų statymo 
ir b-vės organizavimo valdybą 
ir eventualiai pradėtų šėrų pla
tinimą. z

fe . ■ ■

Pačiam pasitarime dalyvavo 
daugumos didesnių Montrealio 
organizacijų atstovai: namų 
statymo iniciatorių vardu J. Lek- 
nickas ir D. Linkūnas, KLCT — 
A. Juškeičienė ir G. Rukšėnas, 
KLS ir At-kų — Pr. Rudinskas, 
Montrealio LOKo — S. Kęsgai
lą ir J. Volotkaitė, LAS — A. 
Kudžma ir SLA kuopos — M. 

. Juodvirvšis.

statybos sąmatą ir kt. būtinas 
išlaidas bei namų eksploataci
jos pajamos. L

Ateitininkų dėmesiui
Lapkričio 26 d. tuoj po pamal

dų Aušros Vartų parapijos sa
lėje įvyksta ateitininkų susirin
kimas. Susirinkimo metu pa
skaitą "Prancūzijos kultūrinis 
gyvenimas" skaitys kun. Kubi
lius, S.J.

-Nariai ir prijaučiantieji kvie
čiami atsilankyti.

MAK Valdyba.

Montrealio lietuvių dėmesiui
Beveik metus laiko užtrukęs 

Montrealio lietuvių namų sta
tybos organizavimo reikalas ei
na prie galo. Tik dar truputį pa
stangų, tikro patriotiško reikalo 
supratimo, ir tikslas bus at
siektas.

Tuo reiaklu lapkričio 17 d. 
susirinkę visų didžiųjų organi
zacijų atstovai — L. Balzaras 
(KLS), Tėvas J. Kubilius (Aušros 
Vartų klebonas), G. Rukšėnas 
(KLCT ir "NL"), K. Toliušis (At- 
kų), J. Staniulis (Darb. Dr-ja), J. 
Nevardauskas (Rašyt.), Vyt. 
Čėsna (Stud. SambJ ir trys N. 
St. Kom. atstovai — J. Leknic- 
kas, A. Ališauskas ir J. Parojus
— nutarė šaukti visuotiną lie
tuvių susirinkimą.

Susirinkimas įvyks lapkričio 
26 d. tuoj po pamaldų Aušros 
Vartų parapijos salėje. Platų 
pranešimą padarys daug pas
tangų tam reikalui dėjęs J.’ Lek- 
nickas. Techniškais klausimais 
kalbės namų projektą paruošęs 
inž. Antanas Kižys.

V. Č.

Nusisekęs At-kų koncertas
Nežiūrint nepaprastos darga

nos, lapkričio 4 d. at-kų kon
certas sutraukė pilną salę mont- 
realiečių. Koncerto programą iš
pildė solistė p. Motekaitienė iš 
Čikagos, -p. Marijošius iš To
ronto, baleto šokėja p. Kviety- 
tė ir pianistas p. Smilgevičius
— abu montrealiečiai. Tai be
ne pirmas koncertas Montrealy 
Su kviestiniais solistais iš kitur. 
Dalyviai buvo maloniai nuste
bint gražu programos špildymu. 
Ypatingai daug ovacijų susi
laukė p. Motekaitienė.

Po programos sekė šokiai, 
nusitęsę iki pirmos valandos, 
griežiant Brolių Lapinų "LituanL 
ca" kapelai. Svečius vikriai ap
tarnavo gausus užkandžiais ir 
gėrimis bufetas, tačiau į galą 
vis dėlto pritrūkęs alaus.

Bendrai, koncertas praėjo la
bai gražioje, kultūringoje nuo
taikoje, jei neskaityti netvarkos 
rūbinėje, kuri suvėlino koncerto 
pradžią visa valanda ir nutęsė 
dalyvių išsiskirstymą iki 2-ros 
vai. ryto. Vien dėl rūbinės ne
sugebėjimo aptarnauti didesnį 
skaičių svečių ta salė niekad 
nebeturėtų būti nuomojama.

Sekmadienį abu solistai — 
p. Motekaitienė ir p. Marijošius
— giedojo per pamaldas Auš 
ros Vartų parapijos bažnyčioje

Nuotaikinga vakarienė
Lapkričio 11 d., šešttdienį, 

Aušros Vartų parapijos komite
tas suruošė vakarienę su šo
kiais, kurios pajamos buvo skil
tos bažnytinių rūbų įgijimui. Vi
si produktai ir turtingos loterijos 
fantai buvo suaukoti nuoširdžiai 
parapiją remiančių parapijie
čių.. Vakarienė sutraukė apie 
300 dalyvių, kurie tikrai nuotai
kingai pasivaišino ir pasišoko.

Vertimai - Pamokos-Konversacijos
i; Surašomi ir verčiami Įvairaus turinio raštai Į anglų kalbą. !

Duodamos anglų kalb. pamokas ir konversacijos pažengusiai i
į; A.BAJORINAS j
! i . - 53 Oakwood Ave. Toronto, Ont

TeL MElrose 8951
11 Kreiptis vakarais nuo 5.30 iki 6.30 vai., išskyrus setanodie-
I; nius ir šventadienius. 1 ;
•Į .   1- ~ r .i~ — jn-1~ »f .i~ jt j- j _■ 1




