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MŪSŲ PROPAGANDOS REIKALU SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA
Niekas beabejo, neginčys, kad 

pirmasis mūsų rūpestis ir užda
vinys šiandien yra kova dėl tau
tos teisių ir krašto laisvės. Tam 
ir dirbama. Dirbama,. beabejo, 
su gerais norais. Tam turime ir 
vadinamus politinius veiksnius. 
Tik jų kažkaip, perdaug priviso 
ir pasidarė nebeaiški jų priklau
somybės eilė bei gradacija. Re
zultate gavosi ginčai dėl pirme
nybės, o darbo laukai nedirbami 
stovi. Turime vyriausį tautinės 
rezistencijos organą VLIKą, tu
rime keletą tebefunkcijonuojan- 
čių diplomatinių atstovybių, tu
rime ALTą, pagaliau turime Pa
tariamąją Grupę prie Laisvosios 
Europos Komiteto su didoku 
aparatu. Prisiklausę visų tų 
veiksnių pasisakymų tuo pačiu 
reikalu, dažnai nebesusigaudo- 
me ar sudaro jie visi vienetą, ar 
tai lygiagrečiai veikią organai. 
O, atrodo, tai turėtų būti taip pa
prasta. Tautai atstovauja VLI 
Kas, diplomatai veikia Lietuvos 
respublikoos autoritetu, moraliai 
subordinuoti VLIKui, nes ir 
valstybė yra tik tautos įrankis; 
ALTas talkininkauja burdamas 
kovos reikalui lietuviškąją JAV 
visuomenę, o Patariamoji Grupė 
talkininkauja tam pačiam rei
kalui panaudodama nelietuviško 
pasaulio veiksnių paramą bei ga
limybes. Reikalas, atrodo, visiš
kai aiškus, o mūsuose visdėlto 
reikalinga dėl to šaukti konfe
rencijas, tartis, ir net... derėtis.

' ”• _ • I --'eveiksstti' tarpusa
vio santykius šį kartą norėjosi 
pakalbėti.. Jie iškilo tik dėl to, 
kad norėjosi paliesti vieną pa
grindinių jų visų uždavinių — 
lietuviškąją propagandą.

Niekam ne paslaptis, kad visi 
mūsų vad. veiksniai šiuo metu 
ištiktųjų, deja, nėra tikrai^ po
litiniais veiksniais tarptautinia
me forume. Net ir diplomatai. 
Jų visų pagrindinis uždavinys 
šaukti pasauliui, reikalaujant 
teisybės, informuoti tarptauti
nes organizacijas bei vyriausy
bes, veikti viešąją opiniją ir 
ruoštis tam momentui, kada in
formacija bus reikalinga jau at
skiroms problemoms, kada bus 
galima iškelti konkrečius reika
lavimus lietuvių tautos vardu, 
kada reikės pašalinti Lietuvai 
pavojingų naujų tarptautinių 
veiksnių įtaką bei svetimųjų 
pretenzijas. Visa tai netik gali
me, bet ir numatome jau dabar, 
tad nepasiruošimas būtų nusi
kalstamas apsileidimas.

Deja, šitas didelis ir pirmasis 
visų mūsų veiksnių uždavinys iš 
vietos nejuda. Ne tik nejuda, bet 
net atgal žengia. Prieš keletą 
metų VLIKas dar išleido keletą 
knygų, išleido savo memorandu
mus, o dabar jau vienu Eltos 
biuleteniu tesitenkina. Informa-

VISUOTINO SVEIKATOS DRAUDIMO REIKALAS
Prasidėjusioje Kanados parla

mento sesijoje, sakoma, visdėlto 
gal bus svarstomas visuotinio 
sveikatos draudimo klausimas. 
Jį judinti pasiėmė CCF, tuo bū
du tikinti sulaukti populiarumo, 
o vyriausybė laiko, kad ji prie to 
einanti ir dabar tik reikia ap
tarti, koks turėtų būti padarytas 

žingsnis tolimesniame pasiruoši
mo kely. Esą, dar nenugalėtas li
goninių, gydytojų irgailestingų- 
jų seserų trūkumas, nors nuo 
1948 m., kai tas klausimas buvo 
pradėtas judinti, jau daug pada
ryta. Ligoninių lovų skaičius pa
didėjęs net 40.000.

Beabejo tai yra atsikalbinėji
mas, už kurio slepiasi galingi 
veiksniai, kurie visuotiną svei
katos draudimą nori sulaikyti, 
paliekant Kanadą ir toliau socia
linio draudimo srityje atsiliku
siu kraštu. Q tai jau nepateisina- 

cine, o pastaruoju metu ir Užsie
nių Tarnyba, vadinasi, sušluba
vę. Elta juk ne pasauliui skiria
ma, oi mūsų pačių spaudai.

Iš atstovybių su informaci
niais leidiniais ,šiek tiek pasi
reiškė tik atstovai Pietų Ameri
koje, Paryžiuje «dr.-Bačkis su ke
letu bendradarbių išleido pora 
numerių puikaus biuletenio 
prancūziškai, bet, deja, tik po
rą, nes ten ne atstovybė ir pini
gų tam nebuvo. Vašingtono at
stovybė leidžia mimeografinį lei
dinį, pateikiantį Lietuvos reika
lą liečiančias ištraukas iš spau
dos bei žymių asmenų pasisaky
mus, prikergiant dar naujai pa
sirodančius Lietuvą liečiančios 
literatūros sąrašą. Bet tai pasi
rodo paprastai po kelių mėnesių 
ir beturi tik istorinės medžiagos 
vertės, o be to, dažnai tas pats 
pakartojama ALTo informacijos 
— LAIC — biuleteny, kuris, de
ja, jau senokai nebesirodo, nes 
tebėra nesutvarkytas biuro pa
pildymo klausimas. Pagaliau LP 
Grupė. Iš jos girdėjome plačių 
užsimojimų. Ji turi gerą būrį po

litikų ir nemažesni būrį darbi
ninkų tyrimo bei informacijos 
tarnybose. Bet rezultatų tuo tar
pu nematyti. Gaunasi įsppūdis, 
kad ji “patarinėja” daugiau pa
tiems lietuviams, bet ne sveti
miesiems. Pastariesiems gal tik 
tiek, kad teikia medžiagos Free 
Europe K. leidiniui “Už geleži
nės uždangos”, išleido du mi- 
meografuotus leidinėlius apie 
kaikūriuos reiškinius dabartinė
je Lietuvoje ir, žinoma, PLG 
žmonės pasisako įvairiuose FE 
ar jo organų pasėdžiuose. Rim
tesnių propagandinių ar infor
maciniu leidiniu vis dar tebelau
kiame. Gal jie bus labai rimti, 
gal jiems reikalinga didelio ir 
ilgo darbo, gal visa tai labai 
kruopščiai dirbama, gal.. . su
lauksime. Bet norėtųsi greičiau. 
PLG, tiesa, “patarinėja” lietu
viškai spaudai tam tikromis ži
niomis. Bet geriau būtų, kad bū
tų daugiau “patarmėj ama” sve
timai. PLG taip pat pradėjo leis
ti p olitikos žurnalą “Lietuva”, 
skirtą politinėms problemoms 
svarstyti. Gal tokį žurnalą ge
riau būtų tikę leisti VLIKui, bet, 
jei jis neturi lėšų ir neišgali, PL 
Grupė gerai padarė. Jo uždavi
nys turėtų būti apsvarstyti prob
lemas .suformuoti politinę lie
tuvišką mintį, kurios perteiki
mas ktiiems jau bus antrasis už
davinys. Tai turėtų būti medžia
ga propagandai — “patarinėji
mui” kitiems.

Apžvelgus mūsosios informa
cijos bei propagandos tarnybų 
veiklos rezultatus, reikėtų pa
teikti konkrečių samprotavimų 
darbo planui. Bet apie tai jau ki
tą kartą.

ma. Visuotiną sveikatos draudi
mą pajėgia išlaikyti daug netur
tingesni kraštai. Juk N. Lietuva 
prieš Kanadą tik vargšė buvo, o 
visdėlto pajėgė suorganizuoti Li
gonių Kasas, kuriose buvo ap
drausti ir galėjo nemokamai gy
dytis visi miestų gyventojai. Be
trūko draudimo tik kaimui. At
seit, ne ištekliai sudaro kliūtį. 
Kodėl gi privačios biznierių 
kompanijos gali drausti ir ver
buoti apdraudžiančius be jokių 
ribų, neklausdamos ar užtenka 
ligoninių bei medicinos persona
lo. Jos gali iš to daryti milžiniš
ką biznį, dangoraižius pasistaty
ti, o vyriausybė negali šiuo rei
kalu nieko padaryti.

Sakoma, kad trūksta persona
lo, o gydytojai su seserim, atvy
kę iš kitų kraštų, vos vos tepajė
gta nugalėti kliūtis darbui medi
cinos srityje gauti. Sakoma, kad

Politikos primatas
Pirmieji įspūdžiai veiksnių konferencijai praėjus*- Lietuvoje 
Eisenhowerio šūkis plačiai išgirstas — “Katino jura”.• Y

(Niujorko bendradarbio ALMAUS) X į
• Neseniai “TŽ” suteikęs pa

sikalbėjimą, J .Burdham, žymu
sis politinis rašytojas, netrukus 
“John Day” leidyklai atiduoda 
knygą “Containment or Libera
tion”. Ištrauka iš Jos “The Pri
macy of Politics” telpa pasku
tiniame “American Mercury” 
numeryje. Mr. Burnham jam bū
dingu įžvalgumu paneigia ligšio
linį amerikiečių administracijos 
pasitikėjimą savo karo mašinos 
galia ir ekspertų sugebėjimu nu
statyti “pilvo komunizmo” diag- 
nozą. State Department© parei
gūnams komunizmas tėra neti
kusios ekonominės santvarkos 
išdava, vargas gimdąs komunis
tus, davus duonos komunizmas, 
esą, • pats pranyktų. Mr. Burn
ham įrodo abiejų koncepsijų 
klaidingumą: JAV turi atominę, 
o sovietai pavergė 600 milijonų 
žmonių; turtinga komunistinė 
Čekoslovakija ir vargšė, bet lais
vę mylinti Turkija; Kojes salos 
iki dantų ginkluoti sargybiniai 
buvo priremti beginklių, bet po
litiškai stiprių belaisvių. Burn
ham išveda: “... teorijos klai
dingumas, praktikoje privedė 
prie apgailėtinų pralaimėjimų. 
Mūsų amžius — politikos prima
to amžius. Be jo, ginklai ir;.pi- 
nigai lygūs naliuL.T^^Uį^^yo- 

žiną aiškų tikslą ir ryžtingos va
lios, visada ras ir turės jien»s rei
kalingus pinigus bei ginklus”...

• Praėjusią savaitę Niujorke 
būta lietuviškų ^veiksnių susiėji
mo. Nežiūrint paskirų prasiki
šančių lietuvių politikų iniciaty
vos ir idėjų, priimtų rezoliucijų, 
kaikuriems stebėtojams atrodo, 
kad ir čia tiktų Burnhamo “poli
tikos primato” stokos terminas, 
jog tebevyraująs parapijinis 
mastas nėra užtenkamas pakelti 
tai didžiulei atsakomybei prieš 
kenčiančią tautą, kad nepajėgia
ma veiksmais bei idėjomis sto
ti lygiais su kitų tautybių vadais 
didžiajame kryžiaus kare už lais
vę. Perdaug įsimetusi galvojimo 
yda — “localitis”, su savo pir
muoju požymiu — partijų vadu
kų ir tarnautojų įsitikinimu sa
vo nepakeičiamumu. Smulkiau 
ir išsamiau suėjimą paliekant šią 
savaitę įvykstančiai spaudos 
konferencijai su “Lietuvos Lais
vės Komitetu” (buv.PLG), norė
tųsi pažymėti kelis būdingus 
bruožus. Būta sugestijų Ameri
kos Lietuvių Tarybos dentrą 
perkelti Niujorkan, kuris šiuo 
metu yra “laisvinimo židinys”, 
bet apsidairius tarp vietinių ne
rasta “piliečių”, kurie šiam svar
biam darbui tiktų. Buvo siūly- 

vien Ontario provincijoje trūks
ta apie 700 dantų gydytojų. Įve
dant visuotinį gydymą tas trū
kumas dar labiau padidėtų, o gal 
apie 1000 dantų gydytojų naujų 
imigrantų dirba fabrikuose bei 
kitokiose įmonėse, nes jiems 
varžtai į savo specialybės dar
bą dar didesni uždėti. Teigimas, 
kad jie nėra tinkamai pasiruošę 
Kanados sąlygom# neišlaiko kri
tikos jau vien dėl to, kad dauge
lis jų ne tik turi daugelio metų 
sėkmingo darbo praktiką, bet ir 
yra baigę mokslus tose Europos 
mokyklose, į kur ir kanadiečiai 
vykdavo specializuotis -ir di
džiuojasi ten buvę. Priežastys to 
neįsileidimo tad yra kitos ir 
varžtai kitais sumetimais uždėti. 
O Kanadai juk dėl to nuostolis, 
nes specialistą paruošti reikia 
kapitalo. Jo neišnaudoti, reiškia 
kapitalą numesti balon.

mas ALT pirmminKu išrinkti 
respublikoną A. Ol|. O pasiliko 
viskas “kaip pradžioje taip ir per 
amžius” — dviejųjdienraščių re
daktoriai, kaip “Tėvynės Sargo” 
ar “Varpo“ laikais,- tebevadovaus 
kovai dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
ALTo raporte - įdomus tvirtini
mas, jog ji per metus neradusi 
”... laisvo ir pakankamai pasi- 
ruošusio asmens sudėtingam In
formacijos Centro.^ darbui”. O 
pikti liežuviai tvirtina, jog lietu-, 
viškųjų amerikoniškų partijų 
’’veto” paraližavo ir LAIC veik
lą. Iš pranešimų įdomesnis bu
vo LAICo. Jo vedėja M. Kižytė, 
jei neskaityti informacijos perio
dinio darbo, atliko tikrai daug 
laisvajam pasauliui vadovaujan
čios valstybės “augštbsios politi
kos užkulisiuose”. Ęitos tauty
bės pavydi lietuviam! šios ener
gingos veikėjos, kuri’įpraeina vi
sur: pas gubernatorius, kongre

Sikorskis sovietu agentu auka
-Katyno bylą Nagrinėjančios 

komisijos apklausinėjamas, bu
vęs .-Valstybės vicė^?kret. Sum
mer Welles parėdė nuomonę, 
kad gen. Sikorskis, tuometinis 

auka?’ Grįždamas inspektavęs 
Lenkijos kariuomenę Artimuo
siuose Rytuose, jis buvo sustojęs 
Gibraltare. Iš ten išskrendant į 
Londoną, vos pakilęs lėktuvas 
nukrito. Žuvo gen. Sikorskis ir 
10 kitų keleivių, jų tarpe Sikors
kio duktė Z. Lesniowska ir 5 įgu

Susovictin tos Lenkijos * 
vyriausybė

Pagal sovietinę konstituciją 
panaikinus prezidento postą, B. 
Bierut perėmė premjero parei
gas. Buvęs premjeras Cyrankie- 
wicz liko vicepremjeru. Bė to, 
vicepremjerais paskirti, likdami 
ir savo senosiose pareigose: kraš
to apsaugos ministeris ir kariuo
menės vadas maršalas K. Rokos- 
sowski ir ūkinio planavimo -ko
mis. pirmininkas Hilary Mine.

Bermudų salos jungsis 
prie Kanados

D. Britanijai priklausančių 
Bermudų salų sostine yra Ha
miltonas. Ten pradėta akcija už 
salų prisijungimą prie Kanados, 
gaunant provincijos teises, t.y. 
taip kaip prisijungė Newfound- 
landas 1948 m. Bermudiečiai, 
esą, nenorį prisiimti tų ūkinių 
sunkumų, kuriuos dabar.pergy
vena D. Britanija.

Einstein nedori būti prezidentu
Izraelio vyriausybė oficialiai 

paskelbė, kad Izraelio ambasa
doriui Vašingtone Abba ^Eban 
buvo pavesta pasiteirauti ar gar
susis matematikas Albert Ein
stein sutiktų būti Izraelio prezi
dentu, jei būtų išrinktas, bet tas 
atsisakęs. Ambasadoriui pareiš
kęs, kad jis esąs sujaudintas siū
loma garbe, bet nesijaučiąs tam 
tinkamas.

Dabar Einšteinas dirba Prin
ceton, N.Y., mokslinių tyrimų in- 
stitute JAV.

Churchillis— Londonas.
parlamente pranešė, kad Š. At
lanto S. valstybių greitesnio ap
siginklavimo labui D. Britanija 
pagaliau sutinka priimti ameri
koniškąjį .280 kalibro ginklą, 
nors britiškasis .30 kalibro auto
matas esąs geriausias pasaulyje. 
Pasak Churchill to nereikią lai
kyti nusilenkimu JAV sprendi
mui, bet noru, kad Š. Atlanto S. 
valstybių apginklavimas būtų 
greitesnis.

se, prezidento įstaigoje. Jei pra
ėjusiais metais “Congresional 
Recodrs” Fašė apie Lietuvą dau
giau negu apie betkurią kitą tau
tą, ar Nepriklausomybės šven
tės proga buvo gauta prezidento 
Trumafio sveikinimas — tai vis 
jos nuopelnai.. Leidiniuose LA 
IC buvęs kur kas silpnesnis — 
net latviai su estais daugiau čia 
padarė, ką bekalbėti apie uk
rainiečius. “Voyage to Free
dom”, nors ir ne be kitų para
mos, buvo didžiausias šūvis, nors 
jo tekstas ir nesiderina su Griš- 
manausko knyga. “TZ” iškelto 
Harrisono abiejų knygų išleidi
mo uždelsimo, esą, LAICui “prie
žastys nėra žinomos” — bet, tur
būt, jos žinomos 23 kartus per 
metus posėdžiavusiai ALTary- 
bai. LAICo raporte “Amerikos 
Balsas” laikomas lietuvių politi
niu veiksniu ir pirmą kartą gir
dime apie Lietuvių Koordinacinį 
Informacijos Centrą, kurio dar-^ 
bas esąs derinti lietuvių infor-

(Nukelta į 2 psl.)

los nariai. Išsigelbėjo tik pilotas 
cechas.

Tuo metu ne tik Gibraltare, 
bet ir visoje Anglijoje buvo pil
na Sovietų agentų. Karo pramo
nės įmonėse ant sienų matėsi 
užrašai: ^DirbameV gerajam dė- 

be to, dibraltare buvo oficiali 
sovietų misija.

Sikorskis Maskvai buvo pasi
daręs neparankus dėl to, kad 
pats Stalinas buvo davęs jam 
daug pažadų, kurių laikytis ne
manė, 6 ypač dėlto, kad Sikors
kis spyrėsi išaiškinti Katyno žu
dynes ir atvirai kaltino dėl jų 
Maskvą, kai net pats Roosevel- 
tas stengėsi tai užtušuoti.

Geltonieji prieš baltuosius
Montrealio Le Devoir redakto

rius G. Filion, kuris buvo nuvy
kęs į komunistinę taikos konfe
renciją Peipinge, pareiškė, kad 
visd ta konferencija buvo Azijos 
geltonųjų šauksmas prieš bal
tuosius, šauksmas prieš JT veiks
mus Korėjoje. Sako, niekas ten 
neklausia, kas tuos veiksmus iš
šaukė, bet visi žino tik ta viena U. t
dalyką, kad baltasis šaudo į gel
tonuosius. Visos -konferencijos 
metu niekas neprisiminęs Rusi
jos imperializmo, bet visi šaukę 
prieš amerikiečius, kurie laikomi 
vakarų imperializmo įsikūniji
mu ir jiems suverčiamos visos 
Azijos bėdos.

Buvusių vadų byla prasidėjo
Seniai laukta, du metus ruoš

ta, nauja buvusių didybių bvla 
Prahoje jau prasidėjo. Dėmesio 
centre yra buvęs Čekoslovakijos 
komunistų partijos generalinis 
sekretorius Rudolf Slansky, kal
tinamas šnipinėjimu ir kariškų 
paslapčių išdavimu. Kadangi jis 
yra žydas irdar 12 kaltinamųjų 
žydai ir tik VI. Clementis ir dar 
du ne žydai, tai visa ši by
la laikoma antisemitiška. Ir kal
inamajam akte sakoma, kad 
Slansky svarbiuose valstybi
niuose postuose susodinęs “kapi
talistus žydų emigrantus, kurie 
grįžo į Čekoslovakiją kaip impe
rialistų agentai”, leidęs jiems 
plėsti ryšius su Izraelio organiza
cijomis, kurios tebuvę amerikie
čių šnipinėjimo agentūros. Nu
sikaltimu laikomi ir jo ryšiai su 
Benešo vyriausybe, su Jugosla
vijos komunistų teoretiku Moso- 
ke Piade ir tt

Laukiama, kad byla bus ilga 
ir išnaudojama propagandai, o 
Slanskiui ir jo likimo draugams 
teks prisipažinti viską, kas pro
pagandai naudinga.

Europa vis dar neryžtinga dėl 
nepaaiškėjusios padėties JAV-se. 
Nors jau artėja Š. Atlanto S-gos 
konferencijos data, bet jokių pa
siruošimų negirdėti. Pereitą sa
vaitę nerimo sukėlė Olandijos 
vyriausybės potvarkis savival
dybėms Sovietų puolimo atve
ju sudeginti gyventojų sąrašus. 
Ta proga buvo iškelta parlamen
te, kad Š. Atlanto S., štabas ne
siruošiąs ginti nei Olandijos, su 
Danija, nei Norvegijos, o savo 
jėgas telkiąs pagal Reiną. Vy
riausybės atstovas teigė priešin
gai, bet atstovai nurodinėjo, kad 
užtikrinimų neparemia kariškie
ji pasiruošimai. Spauda > * ‘še 
vadą, kad karo atveju Olanu^jv. 
vyriausybė pasitrauktų iš kraš
to, greičiausiai į Kanadą ir iš ten 
vestų karą. '

JAV gavo teisę Grenlandijoje 
pastatyti dar 4 aerodromus — 2 
visai naujus ir 2 atnaujinti vei
kusius pereito karo metu.

D. Britanijos parlamentas jau 
antruoju skaitymu priėmė antro 
transporto denacionalizacijos įs
tatymą ir žada eiti prie plieno 
bei geležies pramonės denacio- 
nalizavimo. Bet dabar D. Brita
nijoje daugiausia dėmesio krei
piama į šį ketvirtadienį susiren
kančią Commonwealth© konfe
renciją finansinėms bei ūki
nėms problemoms svarstyti. Ji 
truks apie 10-14 dienų.

JAV-bėše daugiausia dėmesio 
kreipiama į, b€^^-^^acfento 
žvgius. Apie jb nuolatinius pa
sitarimus su vyriausybės žmo
nėmis ir su savaisiais patarėjais 
nedaug teskelbiama. Paskelbta 
tik, kad jis yra numatęs kaiku- 
riuos narius savo būsimo kabi
neto: Valst. sekretorių sen. J. F.. 
Dulles, gynybos sekr.. General 
Motors prezidentą Ch. E. Wil
son, vidads reikalų sekr. Orego
no gubern. Douglas McKay, vyr. 
prokuroru H. Brownell jr., (ku

Išėjo iš komunistų partijos
Italų parlamente buvęs ko

munistų atstovas Luigi Silipo 
paskelbė grįžtąs į Katalikų Baž
nyčią, tad nebegalįs komunistų 
atstovauti ir paprašė parlamen
tą paliuosuoti jį nuo mandato. 
Parlamentas betgi nubalsavo jį 
palikti. Komunistai reikalavo jo 
prašymą patenkinti, jis buvęs iš
rinktas ne kaip asmuo, bet kaip 
komunistų partijos atstovas, ta
čiau balsuojant juos tepalaikė 
tik kairieji socialistai.

1951 m. taip pat komunistų ei
les apleido du žymūs jų nariai— 
Valdo Magnani ir Alco Cucchi.

Britų atominė bomba 
Australijos pakrantėse buvo su
sprogdinta viename laive — “H 
MS Plynn” — kurio tik keletas 
geležies gabalų rasta nusviestų 
į gretimą salą. Jie buvo tokie 
karšti, kad nuo jų ten kilo gais
rai. Sprogimas pakėlęs į kelių 
tūkstančių pėdų padanges tūks
tančius tonų vandnes ir dugno 
dumblo. Sukeltos bąngos, jei tai 
būtų kokiame uoste, esą, būtų 
galėjusios sunaikinti didelį lai
vyną. Radioaktyvumas pasireiš
kęs labai dideliame plote.

— Viena. — Prahoje vykstan
čioje 14 buvusių augštųjų parei
gūnų byloje trys iš jų apkaltinti 
3 bilijonų nuostolių padarymu 
sabotažu.

— Vašingtonas. — JAV amba
sados Maskvoje vedėju vietoje 
nepageidaujamo Kennano pa
skirtas Jacob D. Beam. Amba
sadorių ir toliau laikomas Ken- 
nanas.

— Vašingtonas. - JAV iš Sa- 
vit. Pagalbos Fondų vėl pasky
rė D. Britanijai $29.567.000. Tuo 
būdu nuo liepos 1 d. jau bus da
vę $266.685.000.

ris pareiškė FBI viršininku pa
tiksiąs tą patį Hoover), iždo sekr. 
Cleveland© pramonininką M. 
Hamphrey,. o Mutual Security 
agentūros vedėju Pensilvanijos 
univ. prezidentą H. E. Stassen, 
prieš kurį laiką paskelbusį savo 
planą sovietų pavergtom tautom 
remti ir skatinti jų išsivadavimą.

Pereitą savaitę pagaliau pa
tvirtinta, kad vandenilinės bom
bos bandymas tikrai įvykdytas 
prie Enivetock salos ir kad jis 
gerai pavykęs.. Manoma, kad tai 
turį atsiliepti ir politikoje, gal 
net iššaukti Maskvos nuolaidu 
Korėjos byloje. Tuo tarpu tebe
laukiama Eisenhowerio kelionės

Korėją. Jei jam ten pasisektų, 
jis iškiltų į pasaulines didybes, 
bet vilčių nedaug.

Korėjoje JAV kariniai vadai 
mano, kad atvykęs Eisenhoweris 
prieis išvados, jog vienintelė iš
eitis išvyti’ komunistus į Man- 
džiūriją. Bet iš D.. Britanijos sfe
rų pareiškiama, kad tai nieko ne
išspręstų... Jų nuomone komunis
tai yra sulaikyti ir jokios nau
jos pozicijos prieš Jalu upę ar 
prie jos nebūtų geresnės, tad nė
ra prasmės naujų pozicijų siekti. 
Esą, ypač dėl to, kad tam reikė
tų sutraukti daugiau pajėgų, pa
imant jas iš kitų opių regionų. 
Tuo tarpu esą geriau taip laiky
tis ir laukti, kol Kinija išsipom- 
puos, nebegalės Sovietams atsi
lyginti už teikiamus ginklus ir

iečiai at^žtkčj kad nėrini 
taikos reikia veikti, nes toks ka
ras tik perdaug turto ir žmonių 
aukų išeikvoja, o vaisių neduos. 
Ne be rvšio su tuo JAV aviaci
jos štabo viršininkas gen. Van
denberg pareiškė, kad JAV avia
cija esanti visiškai pasiruošusi 
ir pajėgi atlikti betkokius užda
vinius, jų tarpe ir Mandžiūrijos 
puolimą, jei tik būtų duotas Va
šingtono įsakymas.

Tuo tarpup Korėjoje vyksta 
tos pačios vietinio pobūdžio ko
vos ir oro bombardavimai.

JT posėdžiuose tebesvarstoma 
Indijos pasiūlyta rezoliucija Ko
rėjos belaisvių problemai iš
spręsti. Rezoliuciją remia dau
gumas valstybių, jų tarpe ir D. 
Britanija su Kanada, bet JAV 
reikalauja paaiškinimų, koks 
bus likimas atsisakiusių grįžti 
belaisvių, kai pasibaigs numaty
tas terminas ir jei neutralioji ko
misija to klausimo nepajėgs iš
spręsti. Po kelių dienų ginčų In
dija savo projektą, kuriame yra 
17§, pataisė. Tuo būdu jos pas
kutinis siūlymas taip atrodo:'visi 
belaisviai turi būti suvežti į ne
utralią zoną, kur per 90 dienų jie 
turės būti paleisti, o tų, kurie 
nenorės grįžti, likimą apspręs 
per 60 dienų politinė komisija, į 
kurią turi įeiti Kinijos ir Š. Ko
rėjos atstovai, o jei ji nepajėgtų 
išspręsti, klausimas būtų grąžin
tas JT. Indija taip pat pritaria 
Edeno pareikštoms sugestijoms, 
kad neutralios komisijos pirmi
ninkas būtų parinktas iš Lenki
jos, Čekoslovakijos, Šveicarijos 
arba Švedijos. JAV šitą laiko ne
pakankamu ir reikalauja aiškes
nio aptarimo. Turbūt, tais reika
lais Achesonas pereitą savaitga
lį lankėsi Otavoje. Matyt, norė
jo paveikti Kanados poziciją, 
kuri pasireiškė kaip griežta In
dijos siūlymo gynėja. Visoje šio
je istorijoje įsidėmėtina, kad 
Achesonas laikosi labai griežtai. 
Reikia manyti, kad jo ginamai 
tezei pritaria ir Eisenhoweris^ 
kurio vyriausybei jau teks visa 
tai praktiškai vykdyti.

Pastebėtina dar, kad pereitą 
savaitę JT priėmė pabėgėlių ko
misaro sąmatą — $650.000, nors 
Sovietų blokas tam labai prieši- ( 
nosi ir šią instituciją vadino įs
taiga JAV šnipams verbuoti. Už 
sąmatą balsavo 41, o prieš vos 5.
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TRIJŲ METŲ SUKAKČIAI
Mūsų nuolatinis bendradarbis prof. G. Galva buvo pasiryžęs 

pereitą savaitgalį atvykti į "TŽ" trijų metų gyvavimo paminė
jimą, ta proga torontiečiams skaityti viešą paskaitą ir daly
vauti "TŽ" sukaktuvinėįę arbatėlėje. Sutrukdytos kitų neati
dedamų reikalų Čikagoje, profesorius prisiuntė "TŽ"Z jų ben
dradarbiams, talkininkams ir sukaktuvinės arbatėlės svečiams 
Šį sveikinimą. Red.Mielieji Bičiuliai,Mano puoselėtas mintis — dalyvauti šiame garbingame susirinkime, kuris pareini “TŽ” išvarytas tris plačias vagas, tikrovė sutrukdė. Manosios pareigos neleido man fiziškai pajudėti. Ir aš nerūstauju, nes neišskiriamai buvau, esu ir būsiu ištikimas Jums, i mielieji bičiuliai. Tos mintys, kurios vedė mane iš Čikagos į To-< rontą, nėra panirusios dangaus mėlynėje. Jomis dalyvauju drauge su jumis, kai jūs džiaugiatės “TŽ” atliktais darbais, kai rūpinatės jų varomos vagos pagilinimu ir sieloj atės ta vargana dalia, kurią neša mūsų Motutė Lietuva. Mes visi jaučiame jos širdį, pervertą nepaprasto skausmo, kurį galime sumažinti bent viltimis, save paaukodami jos labui. Jūs žinote, kad ji deda viltis. į mus palenkti geležinę lemtį, pavaryti laikrodžio rodyklę vėl atgauti tautinę, religinę ir asmeninę laisvę. Ir čia mes negalime stabterti, nes ji laukia grįžtant audroje nepalūžusių, naujos patirties įgijusių barbarų užželdintų tėviškės dirvonų plėšti.O jūs, mielieji- “Tėviškės Žiburiai”! Tie žiburiai, kurie sutemose nušviečia kelią į tėviškę, kuriai nūdien primesta Rūpintojėlio dalia. Per tuos trejerius metus išvarėte plačią vagą ne vien Kanadoje esančiose lietuviškose širdyse. Ir jei tie žiburiai tesiten- kintų praeities išradingumu, nebūtų galima džiaugtis. Kai mūsų veiksniai vis nesiliauna klimpę nelemties liūne, kai politinės or- . gamzacijos pergyvena suirutę, kai Pasaulio Lietuvių Bendruomenė kuriasi vėžlio sparta, kai politikas ir kultūrininkas ginčijasi dėl pirmumo, kai nemažai lietuvių pamažu atšala Motinai ir siekia džiaugtis turtinga pamote, o lietuviškų žemių klausimas paliekamas svetimiesiems apspręsti, nes mes patys neturime drąsos tuo klausimu aiškiai pasisakyti, tarytum būtų lietuvybės išdavystė.Šiose sutemose apsčiai lietuvių tautos vaikų pradeda atšalti savajai tautai, savoms tradicijoms ir pareigoms. Ir neretais atvejais politiniai vadovai tampa tarytum priešo sąkalbininkais tikrajai tėviškei, ne savo tautai, ne Lietuvai, bet sau ir dar kaikam patarnauti. Numanu, kad čia kalbama ne apie visus, bet tuos, kurie savo veiksmais pažeidžia dorovės pradus politikoje. .Šie ir apstybė neišvardintų klausimų laukia aptarimo ateities numeriuose. Tas aptarimas negali būti vien nuogų faktų atžymė- jimas, tai negali būti kritika be aiškių siūlymų.. Tegu nusikaltu- siej i. priekaištauja ar net įsižeidžia. Tegu pabunda darbui ir pajunta atsakomybę kiekvienas, kuris yra pasišovęs lietuvių vardu kalbėti ar jiems atstovauti.Kartais nugirstu, kad mielas Lietuvos istorijos autorius, Dr. Adolfas Šapoka, kurio nesu matęs savo gyvenime — o tai pridedu norėdamas įrodyti mus nesudarius klikos, kurios nūdien mūsuose taip-madoje— jaučia “TŽ” naštą esant nelengvą. Mano nuoširdus linkėjimas Dr. A. Šapokai nevien sveikatos, ištvermės, sėkmės žurnalistikos lauke, bet ir sulaukti tinkamos paramos, kad bent dalis nors techniškos naštos atkristų.

, O JĮis, maįio n£eli' bičiukai, būkite idealizmu apsikrėtusiomis sltruzdėmis. Be idteąlistinio pasiaukojimo negalimas ir paprastas visuomeninis darbas, o tuo labiau Lietuvos atstatymas. Mažos, bet darbščios, disciplinuotos skruzdės suneša milžinišką šapų krūvą. Ir mes būkime tomis skruzdėmis, tačiau tik ne tomis, kurios nuėjo svetimiesiems tarnauti, kaip tat padarė iškrypę istoriškieji bajorai. Tebūnie lemta, kad ateinaičios dienos, nors ir didžiausių audrų lydimos, pagausintų “TŽ” skaitytojų šeimą, šeimą tų, kurie brandintų sveiką grūdą lietuviškose širdyse.Gediminas Galva.

Lenino tautiškumo 
supratimasVladimir Iljič Uljanov-Lenin, tremties metU, tragiškai pergyveno Rusijos ilgesį ir graibstėsi kiekvieno šapalo, kuris primintų Rusiją. Jis mintinai išmoko Nad- sono ir Nekrasovo kaikuriuos eilėraščius, dešimtimis kartų skaitė L. Tolstojaus Anną Kareni- ną. Krupskaja žodžiais, jis buvo nepaprastas rusas nacionalistas, nors jo gyslose tekėjo apsčiai nerusiško kraujo. Ir štai Marx mokinys suranda “išrinktąją tautą”: “Ar rusams proletarams yra svetimas tautiškumas? Žinoma nesvetimas. Mes mylime savo kalbą, savo gimtąjį kraštą, siekdami darbininkiją perauklėti į socialistus ir demokratus. Mes jautriausiai jaučiami carinės valstybės ir kapitalistų priespaudą. Mes didžiuojamės Rusija, kuri išugdė revoliucinę klasę ...” (V, Lenin, Collected Works, Moscow, 1925,19 tomas, 144 psl.).Lenin, kaip ir Marx, yra dviveidis. Jis yra revoliucijos skelbėjas, tačiau tą revoliuciją, pasak jo, tegali įgyvendinti Rusija, kuri vienintelė turinti tą misiją. Pradžioje jis skelbia tautų apsisprendimą, -kad priviliojus kitų tautų socialistus jo idėjai talkininkauti. Rusų socialistų partijoje jau atsirado sparnas, kuris tą idėją laikė pavojinga, nes Rusija gali būti suskaldyta. Ir Leriin netrukus tą tautų apsisprendimo manevrą pakeičia “proletariato respublikos nedalomumu”. Jo tautiškumas ir tarptautiškumas netrukus sutalpinami tik Rusijos sienose. Gal vieninteliams žydams jis daro nuolaidą — leidžia “sukurti tautinę autonomiją”. Tačiau tai tebuvo taktinis žaidimas, kad rusiškuosius žydus patrauktų savo pusėn (Martov grupė). Netrukus.paaiškėja, kad Lenin tarptautiškumu tesiekia tik Rusijos imperializmui patarnauti: “Marksizmas negali .būti suderintas su tautiškumu, nors pastarasis būtų teisėtas ir pagrįstas. Marksizmas visuomet yra tautiškumo priešakyje, nes jis praftašesnisįuž tautinę mintį, kurią atstovauja dvarinįnkija, dvasiškų a ir vidurinis luomas. Tie, kurie gina tautinę kultūrą, priklauso nacionalistams, bet ne socialistams”. Lenino raštuose užtinkame nė vienoje vietoje kalbą apie “kitų tautų surusinimą”. (19 tomas, 40, 245 psl').

(Tęsinysiš praeito nr.)

Lenino tautų apsisprendimas 
tebuvo tik taktinis žaidimas, kad 
sutelkus Rusijoje išsiblaškiusius 
atskirų tautų socialistus, kurie 
buvo susibūrę tautinėse socialis
tų partijose. ,“Tautų apsisprendimo propaganda yra didelės svarbos kovai prieš nacionalizmo piktą sėklą”. (Lenin, The Cadets and Rigpt of Peoples to Self-Determination, 74). Ko jis siekia ta taktika? Anuomet rusai buvo mažumoje Rusijos valstybėje. Jis nori užliūliuoti gyventoj j daugumą, ,kad palaipsniui išugdžius rusų visokeriopą galią, juos sutelkus vienos veiklos bare ir užgniaužus kitas tautas. Bolševizmas, komunizmas, socializmas ir kiti tolygūs vardai geriausia patarnavo Rusijos imperializmui išugdyti. J. Stalin yra tik Lenino sukurtos teorijos įgyvendintojas, kuris temoka brutaliai kalbėti apie jo kruvinos politikos įgyvendinimą: “Kiti kraštai gali dėtis su imperialistine santarve ar Sovietais. Trečiosios išeities nėra. Taip vadinamoji Lenkijos, Suomijos ... nepriklausomybė yra tik savęs apgaudinėjimas. Istorija mus jau pamokė, kad tautinė buržuazija, savo jėgomis, negali atsikratyti svetimos buržuazijos priespaudos, negali net ištverti be Sovietų ūkiškos ir militarinės paramos”. (Stalin, Marxism and the Nationalist and Colonial Questions, 1927). Lenino rusiškasis pirmavimas, Sovietams sutvirtėjus, jau visai ne ruso, bet gruzino, įspraudžiamas į imperializmo rėmus. Jei pirmajai terūpėjo pasaulinį proletary atą pavesti rusiška j ai vadovybei, tai Stalin eina žymiai toliau — siekia pasaulinės revoliucijos, kurios židinys nuolat būtų Maskvoje.

Marr kalbinė teorija , ■Carinės Rusijos kalbininkas N.I. Marr sukūrė vadinamą jafeti-

pradėtas vykdyti ukrainiečiuose, guduose, mes mažai domėjomės, nes kaikieno požiūriu su slavų kalbomis gąlima viską išdarinėti. Vėliau eita prie sunkesnių uždavinių darant “eksperimentus” su lenkų, rumunų, turko-totorių, suomių-ugrių, iddiš ir pagaliau su lietuvių kalba.'rčia ne vietą kalbėti apie visus žygius. Dabar vadovaujamasi ne išoriniu apibendrinimu — įvedant kirilicą,1 bet siekiama lietuvių kalbą įjungti rusų kalbon.‘Kai daugelis rusų akademikų vis didžiavosi Marr teorija, prof. Am. Čikobava, budelio Berijos giminaitis, 1950. 5. 9, rašydamas Pravdoje kalbiniais klausimais, nepaprastai aštriai puolė oficialųjį teoretiką Marr, kaltindamas jo teorijos rėmėjus. Ta teorija esanti sustingusi, Marr nesupratęs marksizmo esmės, rėmęsis tik ūkiškais motyvais kalbėdamas apie kalbų savidarą ir, žinoma, esanti nesuderinama su marksizmo “mokslu”, ne$ kalbos užuomazga buvusi tuomet, kai dar nebuvę visuomeninėje santvarkoje jokių klasių.Tose diskusijose buvo įveltas ir Stalinas, kuris 1950. 6. 20 pasisakė Pravdpjė: “... kalbos negali būti vienu šuoliu nušluotos, bet pamažu apjungiamos, įliejant naujus elementus iki jos bus pamirštos, kaip pasenęs įrankis”.

1

Nuostabiausia, kad Stalinas, 
kuris stvėrėsi įgyvendinti Marr 
kalbinius receptus, pasisako 
prieš jo teoriją. Kodėl?

Pirmoji priežastis — sovietinės 
politikos visiška nesėkmė. Pan- 
slavistinis sąjūdis užtiko kaikurį 
pasipriešinimą, kai paskubomis 
rusai siekė bent teoretiškai ne- 
rusams primesti savo kalbą. 
Marr teorija tuo labiau nepriim
tina, toms tautoms, kurios j^- 
priklauso slaviškai grupei,
ko neva atsisakyti rusifikacijos 
prado, kad neužsikirtus siekiant 
pasaulinės revoliucijos įgyve i- 
dinimo.

Komunistų partijos linkmėM. Kamarri straipsny “Marksizmo dideli nuopelnai mokslui”, New Times, Nr. 26, 1951, dėsto: tik socializmas ir .socialistinė demokratija gali patikrinti tautų apsisprendimą, nes jis nesiekiąs “suvirinti” kitas tautybes,, kaip tai darą anglosaksai, kitoms tautoms primetą anglų kalbą.. Cla skelbiama tas pats, kaip Stalino knygoje “Marksizmas ir kalbinės problemos”. Esą, tik Sovietai patikriną laisvą tautų bendravimą, jų tautines kultūras. Anglosaksai imperialistai, tesiekią kitus pavergti.. Tik Sovietų pastangomis dalis, pasaulio esanti “išlaisvinta”. Taigi pasaulis esąs padalytas į dvi stovyklas. Viena Stalino s “globojama”, kur galį pasireikšti -^“visuotinė tautų laisvė ir yisų tautų tautinės kultūros”. ■ Kita yra tik “anglosaksiškasis* kalėjimas”, nes jis palaipsniui sunaikinąs atskiras

tautybes. Dialektinis sintezis vęrčia daryti išvadą, kad pasaulio revoliucija tegali išlaisvinti 
kitas tautas iš “imperijalistų ka
lėjimo”. Tačiau čia pat pasireiš
kia staliniškas nelogiškumas. 

'Stalinas ir visi jo tarnai kalba apie naujos pasaulinės kalbos įvedimą, kai pasaulinė revoliucija bus laimėta. Ir toji tarptautinė kalba nebūsianti vokiečių, rusų ar anglų, bet sudaryta nauja iš visų kalbų geriausių elementų. Dar didesnis nelogiškumas, kai Sovietai vieną skelbia, o kitką daro. Jie kalba apie “tautinės kultūros laisvę”, tikrovėje, įveda žiaurią rusifikaciją. Toji didžioji priespauda ir yra ne kas kitas, o “pasaulinės kalbos” įgyvendinimas, nes komunistų partija jau apsisprendusi rusų kalbą sutarptautinti. Šioje srityje rusai bolševikai ir nebolševikai atsiduria veik vienoje plokštumoje. Kai bolševikai siekia rusiškąjį imperializmą išplėsti prisidengę pasauline revoliucija, rusai emigrantai, ątsisakę nuo komunizmo, puoselėja tautinio rusiško imperializmo mintį.Jau seniai išmušė valanda pradėti kovą, prieš betkurį rusišką imperializmą. Ir labai gaila, kad tokios priemonės, kaip “Voice of America” šioje kovoje nepanaudojamos; Puoselėjama mintis atstatyti didžiulę Rusiją, todėl vengiama skatinti » pavergtųjų tautinį sąjūdį. Toks pusiaukelis yra tik bloga pradžia ir apgailėtinas jėgų eikvojimas.(Bus daugiau)
SVEINFUKTO ECHEAKDAV8MAS

Politikos primatas(Atkelta iš 1 pusi.) mącijos darbą. Ir jei ALTarybos raporte balansas žymimas raudonai — kasoj likę 5.000 mažiau, negu praėjusiais metais, tai AL Tarybos pozityvios politikos stoka yra viena iš pagrindinių priežasčių. Ir naujakuriai negailėtų pinigo, pamatę*, kur jis ir kaip investuojamas.• Iš Lietuvos laisvąją mūsų spaudą pasiekė žinios, kurios kiek smulkiau rodo nuotaikas po Ike kalbos Amerios legijonui. Sovietų penkmečio minima hidroelektrinė ties Kaunu, jei tikėti žinioms, iš pagrindų pakeistų Lietuvos senąjį gyvenimo būdą. Neseniai pabėgęs iš Baltijos pakraščių intelektualas prilygina padėtį 1831 m. nuotaikoms. Kaip ir tada, nepasitikėdami, jog “išlaisvinimas” ateitų greitai, visi užsidarę savyj ę ir savo šeimos ratelyje, stengiasi kaip nors išsiplėšt! iš to visuotino skurdo. Niekas nebetiki, jog sovietai pasiliks amžiams. Net partiečiai, milicininkai ir patys lietuviai bei kitokį MGBistai tuo nebetiki. Daugumas tikisi tarnaudami šiose organizacijose išlikti iki išlaisvinimo. Šio intelektualo nuomone, netiesa, kad komunistai sėknjingai griauna religiją jauni- . mo tarpe pavergtuose kraštuose.
Ypač Lenkijoje jie gausingai 
lanką bažnyčias, priimą sakra
mentus, dalyvaują procesijose,

tytojų garsiakalbio Eizenhauerio kėslus. Su pasipiktinimu ir pasišlykštėjimu Lietuvos darbo žmonės sutinka tautų pavergėjų pinkles. Ne tam lietuvių tauta prieš 12 metų išsivadavo iš kapitalistų ir imperialistų priespaudos, kad vėl pakliūtų į jų kruvinus nagus!...” (Sekančiam numeryje “TŽ” patieks K. Jasman- to smulkesnį aprašymą. Red.). Venclova plepa apie penkmečio numatytą Kauno hidroelektrinę: “Juk per 20 metų apie jos statybą rašė buržuazinės Lietuvos laikraščiai, o niekas nepajudėjo iš vietos. Aš neseniai važiavau tomis vietomis, kur bus Kauno jūra(!). Ten plaukios stamboki laivai. Nauji fabrikai išaugs apie šią jūrą, eis elektriniai traukiniai, daugelyje kaimų užsidegs elektros šviesa”. Kaip atrodo nusimanantiems, esančios dvi galimybės: arba sovietai turi galvoje Dniepro sujungimą su Nemunu, sutvarkius Pripetės pelkes, apie ką neseniai rašė “Pravda”, arba augščiau Petrašiūnų Nemuną užtvenkus, Tačiau, jų nuomone, vargu sovietai šiuos planus pradėtų vykdyti prieš busimąjį karą.
• Ike daug konferavo. Jo pa

sirinktas kabineto sąstatas lei
džia spėti, jog jis susirinko žmo
nes, kurie tiki kad Amerikos ga
lybė glūdi daugiau jos dvasioje 

... . nei. atominėse bombose, produk-
net kareivių bažnyčiose matytis, cijoje, ar taip vadinam, gyveni- 
Pabaltijo kraštuose padėtis blo- mo būde. Nelaimingai, Stalino 
gęsnė. Tarybinė lietuvių spau
da* nutylėjo ar norėjo nutylėti 
Ike mestą “išlaisvinimo” šūkį, 
bet per laisvąjį radiją gandai

- Lietuvoje tiek siaučia, jog po 
Sniečkaus Stalino laureatas An
tanas Venclova neseniai rado 
reikalą įterpti savo trigrašį ”... 
lietuvių tauta neseniai sužinojo 
apie amerikoniškųjų karo kurs-^

spėliojimas apie . buržuazinių valstybių susiskaldymą, ėmė realizuotis — šiandien jau rimtoji Amerikos spauda praneša: “plyšiai Vakarų koalicijoje tebėra paviršutiniški, bet jie plečiasi ■pavojingai”. Mr. Edenę atsiskyrimas praėjusią savaitę buvo prologas. “Liberation” sąjūdis ir jo stiprus atstovavimas naujajame yankių kabinete yra gal viena iš pagrindinių priežasčių. Nors Niujorko kongresmanąs Celler siūlė valstybės sekretoriumi rinkti George F. Kennan<nes “jis esąs vienas iš tų, kurio Stalinas tikrai bijo”, Ike, patariamas Tafto, Dewey bei partijos bosų, išsirinko Dulle,s GOP užsienių politikos platformos kūrėją, teisininką — milijonierių, politinį rašytoją, Amerikos aritokratijos žmogų, “laisvinimo” sąjūdžio vieną kūrėjų, Stalino ir Pravdos bei Višinskio aršiausį priešą. Tą- čiau prieš jį pasaulyje nemaža balsų: ’’Dulles išplės karą tolimuose rytuose”. Jo pavergtųjų laisvinimo šiurkštus būdas grasina Vakarų Europą ir Indiją, kurios M-me Pandit TV audiencijai užtikrino, jog soveitai su kiniečiais niekad nepuls Indijos, nes sveikas protas nepateisintų tokios kvailystės.
— Neapolis. — Čia lapkričio 20 d. mirė žinomas italų filosofas, kultūros istorikas irpoliti- kas Benedetto Crose, 86 m. Jo raštai Katalikų Bažnyčips pasmerkti.

nę teoriją. Pagal ją daugelis esančių ir mirusių kalbų priklau- Į so vadinamai semitinei kalbų šeimai. Kaukazo ėjo išvados, kad visos kalbos esančios tik istorinio vyksmo išdava, kai ’viena kalba turi poveikį į kitą. Tą teoriją jis tuojau pritaikė prie istorinio materializmo. Kitas žygis — siekti esamas kalbas “apjungti”, kad tuo būdu būtų patarnauta pasaulio darbininkiškai revoliucijai. Kas gi yra to apjungimo pagrindu? Aišku— rusų kalba. Iš to seka aiški išvada, kad reikia atitaisyti istorijos iškrypimai, lead pasaulis teturėtų tik viena revoliucine — rusu kalba.Nemanau, kad pripuolamai būtų Stlinas pasakęs XVI Komunistų partijos konferencijoj, 1930 m., šiuos žodžius: “. .. pavienėms kalboms mirštant ir jas sistema- tiškai .įjungiant, būtų sukurta viena kalba ir viena kultūra socializmui įsigalėjus visame pasaulyje”. Nuo to meto jau siste- matiškai siekiama nerusų kalbas palaipsniui įrikiuoti rusiškojon: išleidžiant naujus žodynus, subendrinant terminus, nušalinant tautines apraiškas, peržiūrint rašybą, gramatiką ir sintaksę ...Kai tas nusikalstamas darbas

įasri-

Tarp tūkstančio lakūnų, kurie II 
pasaulinio karo metu kovėsi padangė
se, buvo prancūzas Pierre Clostermann. 
Palikęs savo okupuota tėvynę, jis 1941 
m. įstojo į "Laisvųjų prancūzų pajė
gas0 Anglijoje. Du su puse metų da
lyvavo kovose. Per tą laika padarė 
420 skridimų į priešo sritis. Numušė 
įrodytai 32 priešo lėktuvus ir nemažą 
skaičių neįrodytai (nebuvo liudinin
kų, nei nuotraukų). Turėjo nepaprastą 
laimę. Kovose neteko daugybės drau
gų, daug kartų vos per plauką išven
gė mirties. Nelabai tikėdamas, kad 
jam teks pamatyti savo tėvus, jis visą 
laiką vedė dienoraštį, skirdamas jį tė
vams. Jis norėjo savo tėvams nors raš
tu papasakoti, kaip kovojo dėl Pran
cūzijos. Likimas, lėmė sugrįžti. Ant- 

' ru kartu yr6 išrinktos iš Strosburgo į< 
Prancūzijos parlamento. Savo užrašus 
išspausdino. Jų tikrumą patvirtiną ang
lų aviacijos maršalas Sir John Slessor. 
Įdomesnes vietas mes išvertę išspaus
dinsime. Pradėsime Šveinfurto bombar-. 
davimu. P. Br.AMERIKONŲ štabas nusprendė pasinaudoti paskutiniu gražiu oru šiais metais ir subombarduoti didžiausias Europoje Šveinfurto šratinių guolių dirbtuves. Tai buvo labai svarbus pirmos rūšies taikinys. Pagal metereolo- ginius duomenis apskaičiuota, jei nepultų spalio 13 d., palankių oro sąlygų reiktų laukti keturis mėnesius. Per tą laiką dirbtuvės pagamintų tūkstančius guolių “Luftwaffes”” lėktuvų liams.Reikėjo labai skubėti,operacija turėjo būti suorganizuota per 48 valandas. Išlaikyti paslaptį nepaprastai sunku, ypač vykdant paruošiamuosius žygio darbus šimte aerodromų. Reikėjo aprūpinti šimtus skraidančių tvirtovių bombomis ir paruošti tūkstančiams jų kulkosvaidžių 10 jardų ilgio šovinių juostas. Palydovais reikėjo sumobilizuoti apie 1300 naikintuvų. "Be to, “Spitfires”, anglų pa-.

varikVisa

Neturi kur dėti pinigų
Kadaise turtingiausiais pasau

lio žmonėmis buvo laikomi kai- 
kurie Indijos maharadžos, nese
niai turtingaiusiu žmogumi Art. 
Rytuose* buvo laikomas Egipto 
karalius Farukas, valdęs didžiu
lius valstybės ir šeimos dvarus. 
Bet dabar jo žvaigždė jau užge
so. Dabar laikoma, kad daugiau
sia pajamų metinių gauna ir ne
turi kur pinigus išleisti mažytės 
dykiimų kunigaikštijėlės Ku
wait šeikas Abdullah al Salim 
ai Sabath.

Kai prieš metus buvo uždaryti 
Irano naftos šaltiniai, Kuwait 
pasidarė šitame regione didžiau
siu naftos gamybos centru. Bri
tų ir amerikiečių firmos, kurios 
Kuwait naftą eksploatuoja, tuo
jau padidino gamybą ir pakėlė 
mokėjimą už iščiulpiamą naftą. 
Kiek ištikrųjų tos firmos šteikui 
sumoka, visiškai tikrai niekas 
nežino be jo paties ir firmų, ta 
čiau apskaičiuojama, kad jis 
gauna per metus dešimtis mili
jonų dolerių, o išleisti jų neturi 
kur.

Toronto Maironio vardo liet mokyklos mokytoją
PRANĄ MACIULAITI, 

mirus jo mamytei, nuoširdžiai užjaučiame

Mokyklos mokytojai, mokiniai ir Tėvų Komitetas.

Vertė P. Brakas.grindiniai kovos naikintuvai, pirmą kartą turėjo skristi į Vokietiją. Amerikonai numatė jų “Thunderbolt” ir “Mustang” naikintuvus vienus nepajėgsiant apsaugoti tvirtovių, kurios turėjo išbūti virš Vokietijos apie 4 vai. Planuotojai skaičiavo, kad “Luftwaffe” tarp Belgijos ir Danijos turi apie 3000 vien tik “Messerschmitt” ir “ F o c k e - Wulfs” tipo naikintuvų.“Spitfires”, greiti kautynių naikintuvai,* nebuvo konstruoti bombonešiams lydėti. Jie bfivo artimo skridimo lėktuvai. Norint jų. skridimo nuotolį padidinti, viena “Watford” dirbtuvė rekordiniu laiku pagamino 800 pagalbinių bakų po 90 galonų talpos. Beveik tūkstantis darbininkų nepertraukiamai tris paras dirbo prie jų. Spalio 13 d. rytą RAF mechanikai juos jau tvirtino prie “Spitfire” pilvų.1943 m. spalio 14 d.Nuo aštuntos valandos ryto “Fortress” ir “Liberator” bombonešiai pradėjo kilti iš 37 aerodromų. Vieną valandą jie suko aplink Hull susiformuodami sparnas prie sparno į keturias taisyklingas grupes po 70 mašinų kiekvienoje.Dešimtą valandą 40, min. 19 eskadrilių susidedančių iš “Thun derbolts” naikintuvų išskrido prisijungti prie armados ir užimti palydovų pozicijas iki tol laikytas “Spitfire” lėktuvų.Vienuoliktą vai. 15 min. 20 eskadrilių susidedančių iš “Lightnings” ir “Mustangs” išvyko apsaugoti didžiuosius bombonešius jiems prisiartinant jau prie pačio tikslo.“Spitfires”, pagirdyti benzinu ir pašerti šoviniais, privalėjo antru kartu išskristi 12 vai. dengti visų pajėgų pasitraukimą. Susitikimas nustatytas 1 vai. 15 min. pries šiaurinės vokiečių- olandų sienos.
Kuwait kunigaikštija nedidelė 

— teturi vos 160.000 gyventojų. 
Šeikas iš jų neima jokių mokes
čių. Ir kam ims. JiSpJcaip valdo
vas, neturi jokių išlaidų. Ke
lius stato britai, namus darbi
ninkams naftos bendrovės, už
sienių reikalus tvarko britai, o 
šeikas teturi vieną didelį rūpes
tį, ką daryti su gaunamais pini
gais. Jis turi didžiausią kolek
ciją naujausių automobilių, pa-* 
sistatė pasakiškus rūmus, ku
riems užsakė Paryžiuje statulą 
90 pėdų augščio. Bet jis ne vien 
savo rūmais rūpinasi. Jis sten
giasi ir savo gyventojų gerbūvį 
pakelti. Tarp kitko yra atkreipęs 
didelį dėmesį į sveikatingumą ir 
yra pastatęs visą eilę moderniš
kiausių ligoninių.

Kaimyninės valstybės į šeiką 
ai Sabatb žiūri kaip į galimą 
skolintoją pinigų, ypač taikosi;

Jacques išsireiškė, lyg nusileidi 
mas ant kiaušinių.

Perimti 
— ,w 
rytmečio

jauti paskolą Sirija, tačiau šei- 
kas visdėlto yra didelėje britų 
priklausomybėje ir vargu ar jie 
leis jam skolinti pinigus politi- “Spitfire’ 
niams reikalams. r.

Skirtų operacijai 10 “Spitfire” 
eskadrilių buvo surinkta ketu
riuose aerodromuose prie Nor
folk, artimiausiame taške link 
Olandijos. Pirmasis pakilimas 9 
vai. buvo nesėkmingas, nes pilo
tai nebuvo pratę prie ekstra svo
rio prie jų mašinų. Du lėktuvai 
stfdužo. Keletui sprogo padan 
gos. Kitiems pagalbiniai bakai, 
patekus į vamzdelius orb, neper
davė gerai kuro.
’ Jaques ir aš buvome tarp tu 
nelaimingųjų. Nusileidimas ant 
mūsų tuščiavidurių padangų sv 
90 galonų skysčio lėktuvo apa 
čioj, plius dar 150 sparnuose i’ 
liemenyje, buvo rizikingas. Kaip

pykčio stebėjome 
spiečius išnykstančiu;
ūkanose Vokietijos.

link. Mechanikai tučtuojau metėsi i darba ištuštindami ir tikrindami bakus, o mes tuo tarpu snaudėme po sparnais pasiruoš- dami sekančiai misijai.’11 vai. 45 min. lėktuvai grįžo atgal. Ordos mechanikų apspito paruošti juos rekordiniu laiku skridimui.Pilotai’ tuo tarpu svirdinėj o ant aptirpusių kojų, .valgė sumuštinius užsigerdami arbata, buvo surūgę ir nekalbūs? Viskas jiems sekėsi gerai, išskyrus gerokai flakd. Kol jie apleido savo vietas 10 vai. 30 min., nei vienas vokiečių naikintuvas nesirodė.Kelios minutės prieš 12 vai., tuo metu, kai mes jau sėdomės į lėktuvus, garsiakalbiai pradėjo, bliurbti:— Hullo, hullo, aerodromo ko- mendantas kreipiasi į visus pilotus. “The big boys” virš Vokietijos yra smarkiai užpulti didelio skaičiaus priešo pajėgų. Eskadrilės privalo išvykti tučtuojau, kad pakeitus palydovus. Visa, kas tik yra įmanoma, turi būti padaryta, kad pargabenti tvirtoves saugiai namo. Jos atliko šiandien didelį darbą. Pasisku- binkit ir geros sėkmės visiems!12 vai. 4 min. 132, 602, 411 ir 453 eskadrilės paliko Bradwell įlanką. Jacques ir aš skridome kaip 3 ir 4 numeris geltonoje sekcijoje‘vedamoje Maxie Sutherland.Pirma valanda 45 min.— Attention, Clo-Clo, douze Boches au-dessus, 5 o’clock!Jacques, kreipęsis per radiją šposaudamas į mane prancūziškai, tuč tuojaus Maxie sudraudžiamas:— Shut up, bloody Frenchman!
Visų nervai įtempti. Skrenda

me jau pusantros valandos arkti
niame šaltyje 30.000 pėdų augš- 
ty. Instrumentų rodiklės šokinė
ja prieš mano pavargusias akis. 
Augščio, horizontalinės- lygsva
ros, greičio,', posūkių, radiato
riaus, alyvos, variklio šilimos 
matavimo, spaudimo ir pavojaus 
lemputės maišėsi chaotiškame 
figūrų ir adatėlių virpėjime.

Nervinausi dėl to bako tran- 
kiančio mano “Spitfire” žemyn. 
Pagal laikrodį aš turėjau teorijo
je dar septynioms minutėms 
skysčio jame. Skaudėjo nugarą, < 
kojų pirštai buvo sušalę, akys 
ašarojo, nosis bėgo. Buvau labai 
blogoj savijautoj. Kiekvienas 
daiktas aplink mane skaudino.

Buvęs iki pietų toks gražus 
oras pablogėjo. Dideli debesų ir 
rūko gumulai stačiai kilo nuo že- 

,mės augštyn kaip nepereinamos 
užtvaros. Skrisdami per vieną 
tokią užtvarą, Jaques ir aš pa- 
simetemė nuo eskadrilės. Palikę 
deni šiame pragare, laikėmės 
prie vienas kito ir stengėmės su-

, (Nukelta į 8 psl.)
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AR JIE TURĖS KŪČIŲ STALĄ?
Kūčių didysis vakaras lietu

viams šeimos jaukumo ir laimin
gumo šventė. Kas neatsimena to 
vakaro savo tėviškių sodybose 
— to valgiais apkrauto stalo su 
šieno kuokštu, bendros šeimos 
maldos ir Kūdikėlio Jėzaus lau
kimo mistikos... O šiandien? Ar 
visi mūsų broliai galės sėsti prie 
Kūčių stalo? Čia, šiame konti
nente —r taip. Bet ten Europoje 
ir Sibiro tremtyje? Sibiro taigo
se ar Altajaus dykumose vargs
tantiems mes padėti negalime. 
Bet dar yra apie 10.000 lietuvių 
iebevargstančių tremtyje Vokie
tijoj ir kituose Europos kraštuo
se. Neprivalome jų pamiršti. 
Ypač, kad daugumoje tai palie
gėliai, seneliai, motinos su ma
žais vaikais, šeimos, kurios ne
tiko- emigracijai, nes neturi pa
jėgių raumenų.

Iš Memmingeno Kūčių reikalu 
kun. Bunga rašo vienai seselei 
Kotrynietei į Torontą:

“... Gerb. Seselei gal įdomu ką 
nors išgirsti iš gyvenimo dabarti
niame lageryje. Aš galiu dabar 
kalbėti tik apie Memmingeno 
stovyklą ir kaikuriuos kitus, ku
riuos tekdavo dar iš Dieburgo 
aplankyti. Vaizdas nėra gaivi
nantis. Nedarbas. Darbo negali
ma gauti. Ligos, nes kas 4-5 li
gonis, ir tai dažniausiai plau
čių. Žmogus be ateities, be tė
vynės, be darbo! Visa tai sudaro 
gan ryškiai skaudų vaizdą...

Skurdas yra ‘ labai didelis. 
Prieš pora dienų viena motina 
sako, kad ji norinti vieną iš savo 
keturių vaikučių atiduoti į vai
kų prieglaudą, nes nebegalinti 
visų vaikų aprūpinti ir auklėti. 
Iš motinos akių pasirodė ašaros. 
Gerai suprantu jos skausmą dėl 
vaiko! Kiekvieną dieną ateina 
pas mane tai vienas, tai kitas 
verkšlendamas, kad kaip nors 
gelbėčiau. Tačiau skaudžia širdi
mi turiu dažnai tik juos morali
ne pagalba pasotinti. Noriu su
rengti bendras Kūčias, tačiau ir 
čia atsistoja prieš akis klaustu
kas, kaip? Iš žmonių reikalauti 
piniginės paramos tam dalykui? 
Daugeliui reikštų atimti pasku
tinį duonos kąsnį iš burnos. O 
Kūčios, mano manymu, būtinai 
reikalingos, nes čia turime labai 
daug viengungių. Mano algos, 
kad ir poros mėn. atiduočiau, ne-

BALF pirm. kan. dr. J, B. Končius su trimis lietuviukais 
Vokietijoje.

Iš Lietuvos griže vokiečiai
Rytprūsių laikraštyje “Ost- 

preussenblatt” Nr. 30/1952, iš
spausdintas Rytprūsių vokiečių 
organizacijos atstovų konferen
cijos nutarimas, kuriuo reiškia
mas nusistebėjimas ir apgailes
tavimas, kad grįžusiems iš So
vietų Lietuvos Rytprūsių gyven
tojams kaikurių vokiečių įstaigų 
nepripažįstamos sugrįžušiųjų 
(Heimkehrer) teisės ir privilegi
jos. Dalis tų žmonių, “kurie bė- 
go į Lietuvą, kad išvengtų bado 
mirties”, kaip sakoma rezoliu
cijoje, negalėjo ir kaikurie iš jų 
ir dabar vis dar negali patekti 
į Vak. Vokietiją pas savo šei
mas. Jie esą tikros raudonojo te
roro aukos. Tad rezoliucijoje rei
kalaujama — jau ir .žmoniškumo 
vardu — visiems grįžusiems iš 
Lietuvos dabar ir ateityje pri
taikyti įstatymą, vadinamą 
“Spaetheimkehrergesetz” (kuris 
suteikia jiems tam tikrų teisių). 
Laikraštis tą reikalą dar ir nuo 
savęs aptaria ir pabrėžia, kad tu
ri būti vadovaujamasi ne tik pa
ragrafais, bet turi būti atsižvel
giama į žmogų, į tremtinį. Jame 
reikią matyti savo artimą, ku
riam reikią teikti brolišką pa
galbą. Bet vis'dar pasitaiką prie
šingų atsitikimų.

Pailiustravimui laikraštis pa
teikia kelis*pavyzdžius, štai 1951 
m. gegužės mėn. vienos šeimos 
liekanos, 4 moterys, buvusios 

užtektų, nes jos kaip ir negaunu. 
Rašiau jau pora laiškučių pažįs
tamiems į JAV. Tikiuosi. Tačiau 
ar manasis tikėjimas bus išpil
dytas? Tat, nepyk, Sesele, jei aš 
ir Jūsų šia proga paprašysiu 
ateiti man į pagalbą.

Žinau, kad Jūs nuosavo nieko 
neturit, tačiau aš noriu Jūsų, ge
roji Sesele, tik vieno paprašyti. 
Jūs jau esate Kanadoje senokai. 
Pažįstate gan daug žmonių, kad 
ir nelietuvių, kaip ir ana geroji 
Panelė, kuri mane taip mielai 
globojo. Paprašykite mano var
du, kad jie vieną kitą centą ir 
mano reikalams, kurie tikrai yra 
dideli, atidėtų. Gal kas norėtų 
kokį paketą Kalėdoms pasiųsti, 
duokite mano adresą. Už betko- 
kią paramą būsime nuoširdžiau
siai dėkingi. Dar viena, ir tai 
svarbiausia. Jūsų kilnių maldų 
Dievulis tikrai mielai išklauso 
Pasimelskite ir už mane bei ma
no kunigiškam rūpesčiui paves
tuosius. Mes tikrai esame maldos 
reikalingi, jei dar norime išlikti 
nei kūnu nei dvasia nepalūžę.

Apie savo asmenišką gyveni
mą gėdžiuos ir rašyti. Visa tai 
nublunka prieš tai, kas dedasi 
mano aplinkoje...”

Jauno kunigo idealisto žodis, 
rodos, aiškus.

Jeigu kas galėtų, aukas prašo
me siųsti kun. Apt. Bungos var
du — A.B. Memmingen, Mem
mingerberg, Reg. Lager, Ger
many. Jei mažesnė auka, ar ko
kie daiktai, kurių pavieniai ne
vertėtų siųsti, prašoma perduoti 
seserims Kotrynietėms, o jos vė
liau persiųs į Memmingeną. Jų 
adresas: Sisters of St. Catharina, 
1639 Bloor St. West, Toronto, 
Ontario. Telef. OL. 5773.

SIELOVADOS TVARKYTOJAS 
TĖVAS Alf. BERNATONIS

RAŠO:
Mielieji Lietuviai Kanadoje!
Artinasi Ramybės ir Taikos di

džioji šventė. Šv. Kūčių Vakarą, 
laužydami plotkelę, su ilgesiu ir 
skausmu Jūs prisiminsite savuo
sius Lietuvoje ir Sibire. Jūsų bū
tų didžiausia laimė, jei galėtu
mėt juos pasveikinti ir pagalbos 
ranką ištiesti. Tačiau beviltingai 
nuleisite rankas, neradę galimy
bės jiems padėti.

Atsiminkite, Mielieji Broliai, 

transportu grąžintos iš Lietuvos. 
Joms Vak. Vokietijoje iš pradžių 
buvo mokamos atitinkamos su- 
grįžėliams taikomos pašalpos, 
bet vėliau jos buvo nutrauktos, 
nes anot darbo ministerio išaiš
kinimo, tos moterys, girdi, Lie
tuvoj nebuvusios laikomos areš
te ar apsaugoj, tad ir neįeinan
čios į sugrįžėlių sąvoką. Laikraš
tis “Ostpreussenblat?’ tuo pik
tinasi. Girdi, kiekvienam vokie
čiui turi būti aišku, o ir “Ost- 
preussenblatt” apie tai jau daž
nai rašęs, kad “tūkstančiai Ryt
prūsių vokiečių po Rytprūsių ka
tastrofos bėgo į Lietuvą. Šiaip 
jie būtų buvę deportuoti, arba 
— kaip Karaliaučiuje — vargin
gai gavę galą. Broliai lietuviai 
priėmė šiuos vyrus ir moteris, 
jiems suteikė duonos irpastogę, 
pasigailėję žmonių, iš kurių bu
vo atimta viskas. Tuo tarpu, kai 
Karaliaučiuje bemaž 90.000 vo
kiečių mirė badu, į Lietuvą pa
tekę žmonės, bent išgelbėjo sa
vo gyvybes”, rašo “Ostpreussen- 
blatt”, kritikuodamas, kad vo
kiečių įstaigos su tais sugrįžė- 
liais vėliau ne taip pasielgė, kaip 
kad būtų reikėję. Laikraštis su
mini dar kelis panašius atsitiki
mus.

— Niujorkas. — Po preziden
to rinkimų biržoj akcijos gero
kai Šoktelėjo.

kad Jūs savo Kūčių šventinę J 
nuotaiką ir Kalėdų džiaugsmą i 
galite padidinti, ištiesdami ran-Į 
ką savo broliams Vokietijoje. 
Jiems, kaip ir aniems Betliejaus 
Pakeleiviams, negailestingai bu
vo užtrenktos durys į jaukų, so
tų ir šiltą gyvenimą ir jie palik
ti tamsioje naktyje vargui ir šal
čiui.

Štai pasiunčiu sąrašą tautie
čių, kuriems Jūs pasirinktinai 
pasiųskite kalėdinį pasveikini
mą su kad ir maža dovanėle, 
kaip brolis broliui. Tik tada mes 
galėsime pajusti tikrąjį Kris
taus gimimu žmonijai atneštą 
džiaugsmą, kai broliškoje meilė
je Kristui leisime gimti ir savo 
širdyje. Brolių meilė tesujun- 
gia mus visus prie vieno Kūčių 
stalo!

Red. pastaba: Tėvas A. Berna
tonis yra prisiuntęs pagalbos rei
kalingų asmenų sąraįšą, išviso 
112 adresų. Mes jų visų paskelb
ti negalime, nes tai užimtų arti 
Vz laikraščio puslapio. Laikysi
me adresus pas save. Jei kas no
rėtų jais pasinaudoti, prašytume 
užsukti į redakciją arba parašy
ti, nurodant kokios rūšies žmo
nes norėtų pasirinkti, nurodant, 
pa v. kurią Vokietijos vietovę ar 
kurias kitas žymes. Mes bent ke
letą tokių adresų pasiųsime. Są
raše daugumas yra iš Miunche
no, Bambergo, Schwaebisch - 
Gmuend ir kt. apylinkių.

Neužmirškime Austrijoje 
vargstančių tautiečių

Artinasi Kalėdų šventės. Vie
nur ar kitur išemigravusieji jas 
praleisime prie gausia? ir ska
niais valgiais apkrautų stalų. 
Tuo tarpu mūsų tautiečiai, ypač 
seneliai, vaikai, ligoniai, pasili
kusieji Austrijoje, turės pasiten
kinti liesu kasdieniniu valgiu, 
jei jiems nepadėsime.

Todėl mes kreipiamės į visus 
lietuvius, gyvenusius Austrijo
je, kurių širdyse dar neužgeso 
artimo meilė, prašydami paau
koti vieną kitą dolerį, kad ir tų 
nelaimingųjų Kalėdos būtų so- 
tesnės, malonesnės.

Pinigus siųsti Jonui Karveliui, 
3249 S. rfalsted St., Chicago 8, 
Ill., USA.

Surinktieji pinigai tuojau bus 
pasiųsti į Austriją labiausiai jų 
reikalingiems asmenims. Auko
tojų pavardės bus paskelbtos 
laikraščiuose.

Iniciatoriai:
Jonas Karvelis, 
prof. Balys Vitkus, 
mokyt. Juozas Senkus.

Mirk ir gimk .
Vieną vakarą, apmąstydama benamio žmogaus nedalią, sa

vo likimą, ji klausė:
— Tėveli, kodėl mes — ir tu, ir mamytė, ir Tadas ir aš— 

nesame gimę Amerikoje? Tada, man atrodo, mūsų gyvenimo 
dalia nebūtų tokia skausminga. Mamytė būtų tikriausiai dar 
nemirusi, tu būtum dideliam fabrike bosas, Tadas amerikie
čių armijos karininkas, aš, galbūt, jau garsi šokėja. Turėtu
mėm savus namus, kiekvienas po gražų automobilį—gyventu- 
mėm be rūpesčio ir sielvarto. Apie Lietuvą težino tumėm tada 
mažai, ir jos likimas mums nelabai rūpėtų. Amerika būtų mū
sų tėvynė: mes jaustumėm, mąstytumėm ir norėtumėm ameri
koniškai — būtumėm tikri amerikonai. — Tėveli, kodėl taip 
nėra?

— Ateidami į pasaulį, mes negalėjom pasirinkti sau vietos. 
Tas, kuris mus siuntė, paskyrė mums ir tėvynę. Jo rankose yra 
mūsų gyvenimo kelias.

— Kodėl Jis leido mūsų tėvynę užgrobti, jos vaikus išblaš
kyti? Kodėl Jis nepasigaili pavergtos šalies? Kodėl Jis leidžia 
mums tiek daug kentėti, nežinioje skursti?

— Kadangi Jam taip patinka.
— Nejaugi Jis būtų sadistas — mūsų Dievas?
— Vija, ką tu kalbi. Tai yra piktžodžiavimas.
— Ne, tėveli, to nenoriu; atsimenu tiktai, kaip mokykloj 

aiškino, kad tas, kuris savo malonumui kitus kankina, yra 
sadistas.

— Dievas elgiasi priešingai: Jis kankina žmogų ne savo 
— Dievo — malonumui, bet jojo paties — žmogaus — malo
numui.

— Kaip sunku tai suprasti! _
— Žinau — tai yra sunku suprasti. Tačiau taip yra. Toks 

yra Kūrėjo planas, vedantis pasaulį į jo paskirties tikslą; mirk 
ir gimk iš naujo — yra to plano dvasia, įkvėpta paties Kūrėjo. 
Jis reįkalauja, kad žmoguje mirtų senas (nuodėmingas) ir gim
tų naujas (doras) žmogus, panašus į aną pirmykštį žmogų, 
sutvertą į Dievo paveikslą. Šisai žmogaus dvasinio mirimo ir 
gimimo kelias yra skausmo kelias. Pameni, apie jį kalbėjo 
kunigas laivo koplytėlėje, atplaukiant į Ameriką.

— Taip, pamenu.
— Panašus įstatymas viešpatauja ir gamtoj. Geležis turi 

iškentėti karštą ugnį ir kūjo smūgius, kol ji tampa naudinga, 
ieškomu ir perkamu įrankiu; marmuro gabalas nieko nesako 
ir nieko nežavi, kol skulptorius, jį iš visų pusių aptašydamas 
ir apdailindamas, nesuteikia jam dailios formos, nepadaro iš 
jo gražios statulos; kokią vertę turėtų deimantas, jeigu jis 
netaptų brilijantu sumanaus tekintojo rankose. Taigi jau 
daiktai yra “kūrėjo” kankinami, kol jie tampa naudingais, 
gražiais, brangiais. Tas pats įstatymas, kietas ir beširdis, yra 
taikomas ir žmogaus dvasinei vertei, jo sielos spindėjimui 
iškelti. Liga, alkis, skurdas, nusivylimas, mirtis... — tatai 
skaidrina žmogų, jeigu Vjis sugeba tai iškentėti Kalvarijos 
Kankinio dvasioje. Jis tampa tuo, kuo turi būti — Dievo žmo
gumi. Skausmo keliu yra vedami visi Dievo išrinktieji ir pa
šauktieji, kurie yra susirūpinę prarastuoju rojumi; jie kuria 
grožio ir meilės kultūrą pasaulyje. Jos išbaigimas yra ken
čiančiųjų triumfas.

(litrauka H K. Girtauto knygos "SKAUSMO PERGALĖ", 186 p. 
Kaina $1.50. Gaunamo: Immoculoto Press, R.F.D. 2, Putnom, 
Conn., USA).
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BALF pirm. kan. dr. J. B. Končius Vokietijoje prie stovyklos 
durų su grupe išalkusių vaikučių. .. .

KADA PRAREGĖS PASAULIS
Pragaištingosios komunistinės 

bacilos kaskart vis daugiau 
skverbiasi ir į laisvo pasaulio gy
venimą. Jos randa ir čia naivių 
žmogelių, kuriuos apakina klas
tingos melo propagandos nuo
dais ir padaro klusniais Maskvos 
įrankiais drumsčiančiais ramų 
demokratinių kraštų žmonių gy
venimą. Ir niekas nesiima jokių 
žygių komunistiniams propagan
distams užkirsti kelią ir sustab
dyti jų žalingą veiklą.

Pasibaigus II pasauliniam ka
rui laisvųjų kraštų vyriausybių 
buvo uždraustos dvi totalistinės 
partijos — nacizmas ir fašizmas. 
Komunistę partija nėra nė tru
pučiu geresnė už anas, bet ji ne
paliečiama.

Štai, Korėjoje liejasi nekaltų 
žmonių kraujas. Tai raudonųjų 
agresijos vaisius. Kai Kanados 
vyriausybė neseniai paskelbė 
148-tąjį Korėjos aukų sąrašą — 
14 užmuštų, 13 dingusių be ži
nios ir 89 sužeistų — lenkų “Glos 
Polski“ klausė: “Kada mes čia, 
Kanadoje, baigsime klausyti kal
bų įvairiausių “draugų” Endicot- 
tų, Buckų, Smithų, MacLeodų ir 
kt.r nuolat kaltinančių- Kanados 
karius “nusikaltimu žmonišku
mui” ir kitais užmetimais? Tuo 
tarpu tie kariai-did vyriai savo 
krauju rašo istorijos lapus ir de
da parašus po apeliacija, prašy
dami išlaisvinti pasaulį iš Ura
nijos, nelaisvės ir baimės nasrų”.

Torontiškiam dienrašty “The 
Globe and Mail” Bruce West ta 
proga rašė: “Neužmirškime nei 
minutėlei, kad skelbiamoji mūsų 
viėtinių komunistėlių (Com
mies) filosofija, kuri tolimoj Ko
rėjoj kainoj a mūsų jauniems ka
nadiečiams gyvybes, yra viena ir 
ta pati, sukurta raudonųjų cent
ruose ... Vienintelis skirtumas 
tarp rusiškųjų komunistų ir ka- 
nadiškųjų yra tas, kad antrieji 
net daug blogesni už pirmuosius. 
Kanados komunistai yra pilna 
žodžio prasme savojo krašto iš
davikai” ...

Laisvųjų kraštų spauda su
pranta, ką reiškia komunistai ir 

•kaip juos reikėtų traktuoti. Deja, 
vyriausybės tartum to visai ne
žino. Kanados kariai Korėjoje 
žūsta nuo raudonųjų kulkų ir 
granatų, o čia, savame krašte — 
kanadiečiai nuodijami komunis
tinės propagandos nuodais... 
Krašto kariai guldo galvas už 
žmoniškuosius principus, o čia 
leidžiama spiaudyti ir pilstyti 
pamazgas ant jų galvų visokiau- 
siems endicotams, buckams, smi- 
thams ir kitiems.

Tr mūsiškių — Europos ateivių 
į Kanadą' komunistinė spauda, 
kaip lietuvių “Liaudies Balsas”, 
lenkų “Kronika Tygodnia” ir kt., 
užpilta tokiomis pat melo pro
pagandos pamazgomis. Tikriems 
lietuviams, lenkams arba kitų 
tautybių ateiviams, be abejonės, 
tai tikra gėda. Jie yra ne tik sa
vo gimtojo krašto išdavikai, bet 
ir to, kuriame gyvena. Kanadie
čiai kariai lieja- kraują Korėjo
je už jų ir mūsų laisvę, o toje pa-? 
čioje Kanadoje — anų agresorių, 
prieš kuriuos kariaujama, agen
tai siautėja niekieno nebaudžia
mi ir nesudraudžiami.

Kaip ilgai dar toks reikalas 
tęsis? Kiek dar sąrašų bus pa
skelbta apie žuvusius Korėjos 
fronte? Atrodo, jog jau visiškai 
pribrendęs reikalas apipuvusius 
obuolius išrinkti iš demokratinių 
aruodų ir išmesti į sąšlavų duo
bes, nes jie gadina ir sveikuo
sius. Mes, kurie gyvename Kana
doje, savo pavyzdžiais turime 
įrodyti, jog stovime petys į petį 
su Korėjoje kovojančiais kariais 
ir remiame jų laisvės žygį. Tuo 
pačiu turime viešai deklaruoti 
visuomenei, jog smerkiame ir sa
vo raudonųjų išdavikišką takti
ką bei elgesį. Pr. Alšėnąs.

Nedviprasmiškas 
žodis dėl komunistų

Toronto “The Globe and Mail” 
lapkričio 21 d. nr. talpina veda
mąjį, kuriame iššifruoja komu
nistų kandidatus į miesto Tary
bą ir į švietimo skyrių. Išvardi
nęs visą eilę tokių kandidatų, 
straipsnis baigia:

“Yra kvailų žmonių, kurie gal
voja balsuoti už komunistus tik 
dėl šposo. Nieko negali būti ne- 
protingesnio. Komunistai yra 
priešai betkokio protingo mūsų 
kultūros reikalo. Jų buvimas bet 
kokioj kanadiškoj rinktoj insti
tucijoj jau yla gėda.. Graikai, 
Švedai — kaimynai komunistų 
tėvynės praktiškai eliminavo ši
tuos išdavikus iš visų tarybų ir 
parlamentų. Winnipeg, kuris tu
rėjo* komunistus ištisus metus 
savo įstaigose, šiemet išmetė be
veik visus iš ten. Tegul Toron
tas padaro dar geriau. 1953 m. 
miesto taryboj ir švietimo sky
riuje neturi būti nei vieno ko
munisto”. ’

JIS - ORGANIZUOTA KLASTA
ir raudoniesiems dekanams. Ta 
proga jis pasiūlė Endicott ir 
kiekvienam sovietų garbintojui 
nemokamą bilietą į sovietišką 
rojų, tačiau be grįžimo atgal. 
Beabejo, ir mūsų raudonieji 
“timbakiukai” tokį bilietą leng
vai galėtų gauti.

Sveikindamas svetimomis kai • 
bomis leidžiamų laikraščių re
daktorius, p. Drew ypatingai pa 
brėžė jų didelį darbą kovoj prieš’: 
komunizmą, nes savo kalba lei 
džiami laikraščiai visada geriau 
gali išaiškinti tuos baisumus ir 
terorą komunizmo, kurį leidėjai 
patys ar jų šeimos pergyveno. 
Apie 25 įvairiomis kalbomis ko
munistiniai laikraščiai esą lei
džiami Kanadoje daugumoje fi
nansuojami iš Maskvos. Naujųjų 
ateivių spauda turinti vesti di
delę kovą su šia pabaisa ir klas
ta. Kuo daugiau kanadiečių bus 
supažindinta su komunizmo tik
rove, tuo greičiau Kanados val
džia imsis priemonių ją už
gniaužti.

Baigdamas p. Drew kvietė vi
sus jungtis į vieningą darbą su 
savais papročiais ir tradicijomis 
kovojant už laisvę ir demokrati
ją sudėtingoje Kanados mozai
koje. Kartu pareiškė viltį, kad 
teroras ir vergija mūsų kraštuo
se turės užsibaigti ir jis mielai 
norėtų matyti laisvas demokrati
nes pavergtąsias valstybes, taigi 
ir Lietuvą, kurioje, kaip priva
čiai pasisakė, jis 1938 m. pats 
buvęs.

Tenka džiaugtis, kad Kanados 
politikos atstovai pradeda taip 
griežtai viešai pasisakyti prieš 
mūsų tautos užgrobikus.

Šiuose pietuose dalyvavo arti 
dešimties lietuvių atstovų.

B. S.

Lapkričio 19 d. Toronto progr. 
konservatorių partijos prekybi
ninkų klubas suruošė Royal 
York viešbutyje vad. “visų ka
nadiečių pietus”. Garbės svečiais 
buvo pakviesta visų tautybių 
(daugumoje iš Sov. Rusijbs pa- 

Į vergtų valstybių) naujieji kana
diečiai iš įvairių organizacijų ir 
spaudos atstovai viso apie 100.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
partijos lyderis ir opozicijos fe- 
deraliniame parlamente vadas 
Hon. G. A. Drew. Jo kalba išti
sai buvo nukreipta prieš komu
nizmą kaip tautų pavergėją. 
“Komunizmas tai nėra politinė 
doktrina, bet organizuota klas
ta”, pareiškė p. Drew. Didelio 
dėmesio reikią kreipti į naujuo
sius ateivius, nes jie geriausiai 
pažįstą komunizmą irkiekvie- 
nam kanadiečiui galėtų vaiz
džiai papasakoti apie jo žiauru
mus ir tai būtų didelis patarna
vimas ir nauda Kanadai kovoje 
su komunizmu, kuris čia dar 
laisvai iki šiol toleruojamas. Rei
kėtų eiti prie to, kad į kriminali
nį kodeksą būtų įrašytas aiškus 
straipsnis, kuris kiekvieną, ku
ris svetimos valstybės tarnyboje 
dirba siekdamas sugriauti mūsų 
demokratiją, laikytų kriminali
niu nusikaltėliu ir numatytų 
kiekvienam tokiam * kalėjimo 
bausmes. Taip turėtų būti bau
džiami'ir komunistai.

Drew prieš dvi savaites lankė
si Berlyne ir šia proga papasa
kojo savo įspūdžius iš abiejų 
Berlyno dalių — sovietiškojo ir 
vakarietiško. Tai esą du didžiu
liai kontrastai viename mieste. 
Kontrastai tarp laisvės ir vergi
jos, tarp bado ir sotaus gyveni
mo. Ten esąs geriausias atsaky
mas Tim Buckams, Endicottams

DAUGIAU ŠVIESOS IR TEISYBĖS
Nors antropografai su ekono

mistais apskaičiuoja, kad jei tik 
būtų tinkamai paskirstytos eko
nominės gėrybės, tai vietoj da
bartinių 2.250 mil. gyventojų vi
soj žemėj galėtų vidutiniškai 
išgyventi vienų manymu 6, kitų 
net 10 ir 12 milijardų žmonių, 
tačiau šiuo metu iš tikro,—skel
bia Britų darbo partijos vykdo
mojo k-to narys ir buv. kolonijų 
reikalams valst. sekr. J. Grif- 
fits Soc. Internacionalo inform, 
biuleteny 9. 11 (Nr. 1/1952), — 
žmonių giminės % gyvena skur
de. Europiečiui yra tiesiog sun
ku įsivaizduoti, kokiose nežmo
niškose sąlygose tenka gyventi 
daugeliui ypač atsilikusios kul
tūros ir civilizacijos šalyse. Tuo 
metu, kai JAV vidutiniškai kiek
vieno pajamos britų valiuta sie
kia per metus 400 svarų sterlin
gų, D. Britanijoje 200, 13 kitų 
kraštų, daugiausia Vakarų hemi
sferoje, — po 130 sv., tai liku
sioj pasaulio daly jos tesiekia 
vos 20-30 šilingų asmeniui per 
savaitę. Tuo tarpu, palyginti, 
nedidelė žmonių saujelė gyvena 
pertekliuje ir lėbauja.

Be skurdo, didžiausias sociali
nės pažangos priešas yra vaikų 
mirtingumas. Tokioj Indijoj iš 
kiekvienų 150 vaikų vis po 100 
miršta nepasiekę nei vienerių 
metų amžiaus, D. Britanijoje iš 
1.000 tik 32, JAV — 31, Egipte— 
170. JAV kasdien gyventojai 
proteino suvartoja po 60,3 gr., 
Britanijos 44,7, tuo tarpu Kini
joje su Indokinija vos 4,7 ir In
dijoje tik 4 gramus. Kai D. Bri
tanijoje nėra oficialiai įregist
ruota nė vieno neraštingo, nese
niai statistika parodė JAV ne
raštingų skaičių (daugiau kaip 
10 metų amžiau^) siekia 4%, 
Egipte nemokančių skaityti ir 
rašyti yra 85%, Indijoje — net 
90 procentų.

Tie visi atsilikę kraštai yra 
tiesiog išbadėję mokslo, šviesos,

Vokietijoje lietuvių vaikučiai džiaugiasi sulaukę iš Ameri
kos BALFo prisiųstų dovanų.

3 PUSE

socialinės teisybės. Su apšvietos 
didėjimu drauge kyla ir bundan
čių tautų nacionalistinis jaus
mas, jų noras ir teisė savaran
kiškai tvarkytis ir patiems spręs
ti savo reikalus. Britų Afrikos 
kolonijose dabar jau per 2 mil. 
vaikų lanko mokyklas. Malajuo
se mokinių skaičius iš 262.000 
1941 m. padidėjo iki 584.000, o 
mokytojų — iš 7.000 į 14.000, Ry
tų ir Vakarų Afrikoje studentų 
skaičius siekia jau pgr 3.000, o 
5.000 jų studijuoja britų unver- 
sitetuose.

Nors uždavinys nėra lengvas, 
tačiau, autoriaus nuomone, visas 
laisvasis pasaulis turi bendromis 
pajėgomis jį spręsti: ieškoti bū
dų, kaip padidinti dirbamos že
mės plotą, pakelti jos intensyvu
mą, paskelbti karą neraštingu
mui ir atsilikimui, socialiniam 
nesusipratimui ir žmonių išnau
dojimui. Tam tikslui reikia 
veikti pasauliniu mastu — per 
Jungtines Tautas. W. Reutheris 
per pramonės organizacijų kon
gresą paskelbė mintį, kad JAV 
tokiam bendros pagalbos pasau
liniam planui galėtų skirti bent 
5% visų savo metinių pajamų. 
Jei panašiu būdu prisidėtų ir ki
ti kraštai, būtų galima daug pa
daryti, ypač pritraukiant prie 
bendradarbiavimo plačiąsias 
mases, pirmoj eilėj per darbo * 
žmonių profesines sąjungas ir 
kitas organizacijas.

Dirbant rimtai ir planingai, 
kovojant su žmonių socialiniu 
atsilikimu ir tamsumu, iš tikro 
būtų tuo būdu krėstas stipriau
sias smūgis komunistinei propa
gandai, kuri daugiausia tokia 
žmonių atžanga ir naudojasi. 
Antra, tokių planų kūrėjai turė
tų taip pat neužmiršti ir 800 mi
lijonų už geležinės uždangos pa
vergtų žmonių, tarp jų ir mūsų 
tautiečių, kurie mieliau sutiktų 
gyventi dar ir skurdžiau nei da
bar, bet tik laisvi.
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Paverstoj Tėvynėj
Veda ALMUS

★ J. Svisčiov, LTSR Komunalinio 
ūkio ministras, pasidžiaugęs Lietuvos 
miestą "sparčiu atstatymu", taip pat 
randa "daug trūkumų". Vilniuje ir 
Kaune neįvykdomos butų kapitalinio 
remonto plonas. "Dažnai po remonto 
namai atiduodami eksploatacijai su di
deliais trūkumais". J. Vildžiūnas, Kau
no miesto vykdomojo komiteto pir
mininkas pasidžiaugia, jog iki metų 
pabaigos Kaunas atremontuos apie 90 
žmonių butus, ir pastatys 4 augštą 
namą su 24 butais.... Vildžiūnas 
netiesioginiai pripažįsta katastrofišką 
gatvių grindinio padėtį — girdi kitais 
metais remontuosim bent grindinį ir 
šaligatvius, kurių pataisymui didžioji 
rusų tauto davė 1,8 mil. rublių. Kau
no mieste būsią vykdomos gyvenamų
jų namų statybos. Stalino (buv. Laisvės 
Alėjoj) ir Mickevičiaus gatvėje (ar tik 
ne prie Nr. 9 — SD kalėjimo?) miesto 
butų valdyba numato pastatyti už 
2.830.000 rublių gyvenamus namus. 
Vilijampolėje ir Panemunėje bus pa
statytos dvi vidurinės mokyklos su 
950 vietų. Už 400.000 rublių bus pa
statytos vaikų lopšelis Puškino gatvė
je (tik bus ir bus, bet vis dar nieko 
nėra). Vytauto parkos (dabar "Kultū
ros ir poilsio parkos") bus sujungtas su 
Ąžuolynu, pastatytas vasaros teatras, 
koncertams estrada ir tt. Zoologijos 
sodui išplėsti numatyta 1.170.000 rub- 

. lių. Pradėti esą dideli miesto stadijono 
projektavimo darbai... Bus, bus, 
bus. ..

★"Tiesa" garantuoja, jog Vilniuje 
daugelyje vietų neatpažįstamai pasi
keisiąs architektūrinis miesto veidas. 
Tuo tai tik nereikėtų girtis. Jau ge
riau skamba užsimojimas dalinai re
konstruoti kanalizaciją, jos išėjimus 
padarant už miesto, kas leis Neries 
upę paversti puikia gyvnetojų poilsio 
vieta su paplūdymiais, vandens stoti
mis ir tt. Tarp Antakalnio ir Žvėryno 

"bus" troleibusų linija. Kad bus, tai 
bus. Bet taip "buvo" kalbama ir per
nai ...

★ Šiais metais Sovietų Sąjunga kiek 
sušvelnina savo spaudos eksporto į 
laisvąjį pasaulį galimybes. Nepatik
rintomis žiniomis bus išleidžiama ne 
vien tik "Tiesa", o taip pat per Mask
va — Puškinskoja Ploščiod 5 — ir 
TSRS Augščiausios Tarybos žinios lie
tuvių ir kitomis kalbomis.

★ Trakuose yra Kraštotyros mu
ziejus, kuris dar nuo pat karo pabai
gos savo veiklos neparodė. Nors ja
me esą tokie vertingi eksponatai kaip 
senoviškos graviūros vaizduojančios 
Trakų pilį XVI-XVII omž., pilies kros
nių koklių liekanos, akmeniniai svie
diniai, akmens amžiaus įrankiai, rasti 
Trakų rajono teritorijoje viduramžių 
lietuvių karių šarvai, ginklai ir tt., mu
ziejus neatidaromas visuomenei. Prie 
jo-stovi.dvi patrankos, pavasariais pa- 
kasinėjami klombai, nors gėlės juose 
vistįck nesodinamos. Ir tada paaiški 
visa istorija, kai sužinome, jog Krašto
tyros muziejaus vedėja yra droigė 
Goldberg, o muziejaus mokslinis dar
buotojas droigas Timfovičius.
.★r "Tiesa" Nr. 212, rugsėjo 6 d.,

■ rašo:
"Būvės Mičiūrino vardo kolūkio 

pirmininkas Girskus padarė didžiulį 
nusikaltimą. Ir štai į nusikaltimo vie
tą išvyko Kavarsko rajono prokuroras 
Čiudesnovas. Buvo užvesta byla. At
rodė, kad visas reikalas pradėjo eiti 
normalia vaga. įvykiai toliau klostė
si šitaip: Čiudesnovas išsikvietė tardy
mui pil. Girskų. Po poros valandų 
Girskus šypsodamasis apleido proku
roro kabinetą, o praslinkus porai die
nų, Mičiūrino kolūkyje buvo nugriau
tos pastatas ir rąstai, Girskaus įsaky
mu, nugabenti Čiudesnovui. Praslin
kus dar kelioms dienoms, Čiudesnovas 
išvyko į Mičiūrino vardo kolūkį ir 
grįžo iŠ ten su Girskaus dovanomis. 
Praėjus dar kelioms dienoms, Girskus 
įsakė kolūkiečiui Stankevičiui nuga
benti Čildesnovui biulvių.

Kaip sako senar patarlė — ranka 
ranką plauna. Čiudesnovas pasistengė

Girskui atlyginti. Jis byją paruošė Ir 
perdavė teismui. Bet..♦ Ten nė vie
nu žodžiu nebuvo užsiminta apie Girs
kų. Jo netgi nebuvo liudininkų sąra
še".

Šitos čiudesnovo kombinacijos vis- 
dėlto paaiškėjo, byla buvo perduota 
kitam prokurorui ir Girskus nubaustas. 
Toliau "Tiesa" rašo:

"O kaip gi Čiudesnovas?
Čiudesnovas iš šios bylos kėlėsi sau

sas. Tiesa, srities prokuroras jam pa
reiškė griežtą papeikimą, bet tuo ir 
nusiramino".

To dar negana, čiudesnovas ir to
liau siaučia. Jeigu iš kaltinamojo ne
gauna kyšių, tai žiūri kaip nors ki
taip pelnyti. Pavyzdžiui, nubaus tokį 
pilietį Galošenko, Čiudesnovas visai 
paprastai pasisavina jo motociklą. 
Toliau vęl duoda "Tiesa":

"Po viso* to reikėjo laukti, kad par
tinė organizacija imsis reikiamų prie
monių Čiudesnovo sauvaliavimui pa
žaboti. Tačiau, kaip tai nebūtų keis
ta, Kovarsko partinė organizaciją šio 
klausimo net neapsvarstė.

Apie čiudesnovo elgesį partinė or
ganizacija žinojo labai gerai. Buvo 
atliktas nuodugnus patikrinimas, sura
šytas platus pranešimos, kuriame bu
vo nurodyti kyšininkavimo ir kiti ne
leistini veiksmai, atlikti Čiudesnovo. 
Šis -pranešimas ir ligi šiol ramiausiai 
guli apdulkėjęs drg. Gintauto stal
čiuje". į

_★ "Tiesos" Nr. 214, 1952 m. rug
sėjo 9 d., aprašomas derliaus nuėmi
mas tarybiniame kolūkyje:

"Štai jau pusiaudienis. Po kelių die
nų trukusio lietaus, oras pragiedrėjo. 
Pakilęs vėjas nupūtė paskutinius ra
sos likučius ir apie 100 ha rugių lau
ke sustatinėtos gubos laukia, kada 
kolūkiečiai imsis priemonių greičiau 
jas suvežti iš lauko. Tačiau rugių lau
ke vyrauja tyla ir ramybė. Čia ne
pamatysi nė vieno dirbančio kolūkie
čio. Už tai kolūkio valdybos kieme jau 
nuo pat ryto stoviniuoja dešimtys kol
ūkiečių. Jie laukia . • • užduočių. Ne
sulaukdami nurodymų, žmonės skirsto
si/ o rugiai ir toliau palieka stovėti 
lauke".

★ "Tiesa" Nr. 215, 1952 m. rug
sėjo 10 d., stengiasi gelbėti nuo rūsr 
taus vykdomojo komiteto keršto Pan
dėlio rajono "Spalio Pergalės" redak
torių, komunistą Širvį. Dirbdamas "at
sakingą bolševikinio laikraštininko 
darbą", Širvys, norėdamas įtikti par
tijai, "dėjo pastangos nušviesti rajo
no laimėjimus, buvo nepakantus trū
kumams, juos kėlė taip pat ir respub
likinėje spaudoje". Be to, draugas Šir
vys iškėlė respublikiniuose laikraščiuo
se "rimtus trūkumus ir klaidas partijos 
rajono komiteto veikloje. Tai labai ne
patiko rajono vadovams, o ypač par
tijos rajono komiteto sekretoriui drau
gui Sabakinui, kuris ėmė smarkiai 
urgzti ir Širvį kandžioti. Gi rajono ko
miteto agitacijos ir propgandos sky
riaus darbuotojai pareikalavo iŠ "sa
vikritiškai" nusiteikusio redaktoriaus 
padaryti pakeitimų laikraštinėje me
džiagoje, o partijos rajono komitetas 
ėmęs dar smarkiau persekioti "nepa
klusnųjį" redaktorių ir privertęs jį 
pasitraukti iš darbo.

"Būsi saldus — prarys, būsi kor
tus —- išspjaus" — sako lietuviška pa
tarlė.
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Vyriškų ir 
moteriškų rūbų 

siuvėjas
PETRAS JAKŠTAS 

224 KING ST. E. 
HAMILTON, Ont.

Joks kitas dulkių siurblys 
nevalo taip, kaip

Lietuvių Baldų Krautuvė

MOHAWK 
FURNITURE CO.

244S DANFORTH AVL, TORONTO 
Telefonas OXford 4444

Pilnos nomų opstotymos, elektros reikmenys 
ir vaikų baldai.

Krautuvė atidaryto nuo 9 ryto iki 9 vol. vok.
Teirautis pas JONĄ AUKŠTAITI

Telefonas OXford 4444

ir blizgintojus.

HAMILTON, Ont.
Hamiltono Sporto Klubas “Kovas”

šių metų lapkričio 29 dieną, St Michel’s salėje 
(213 James SL N.) metinių proga ruošia

ŠOKIŲ VAKARĄ
' su įvairia programa.

Programoje: moterų kvartetas, baletas, solo. Veiks turtingas 
bufetas su kietais ir minkštais gėrimais.

■ GROS BENNI FERRI ORKESTRAS
Pradžia punktualiai 7.30 vai. vak. Sp. KL Valdyba.

Fabiiola Hamiltone *• - .
TORONTO JAUNNIMO TEATRAS 

HAMILTONE STATO ĮSPŪDINGĄ VEIKALĄ

“ F A B I J O L A ” .
š.m. gruodžio mėn. 6 dieną 8 vai. vak., tai yra šeštadienį ir 
sekmadienį, tai yra gruodžio 7 dieną 7 vai. vak. “Dainavos” 
salėje 469 Bay Str. N. Režisuoja kun. B. Pacevičius.

Visuotinis susirinkimas
KLB Hamiltono Apylinkės 

Valdyba gruodžio 14 d. 4 vv. St. 
Michael salėje (213 James SL) 
šaukia Hamiltono apylinkės vi
suotiną susirinkimą.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimai,
3. Valdybos pranešimas,
4. Kasininko pranešimas,
5. Reviz. komis, pranešimas,
6. Naujos valdybos rinkimo 

būdas ir komisijos sudarymas,
7. Valdybos rinkimai,
8. Reviz. komisijos rinkimai,
9. Šalpos komiteto rinkimai,

10. Klausimai ir sumanymai.
Nustatytu laiku nesusirinkus 

reikiamam skaičiui, susirinki
mas po valandos (5 yv.) šaukia
mas toje pačioje salėje ir bus tei
sėtas, betkuriam dalyvių skai
čiui esant.

Hamiltono Apyl. Valdyba.

“Atvyksta Inspektorius”
Lapkričio 15 d. Hamiltoųb 

LDM Teatras? “Aukurais” pasta
tė J. B. Priestley trijų veiksmų 
pjesę “Atvyksta inspektorius”.

Veiksmas vyksta anglo turtuo
lio šeimoje. Šeimos galva Arthur 

• Birling, įmonės savininkas; tesi
rūpina tik savimi ir savo šeima. 
Per savo vienturtės Sheilos su
žadėtuves su Gerald Croft, jis 
šias savo pažiūras Įtaigoja jauna
jai kartai. Staiga pasirodo poli- 
cijoš inspektorius Goole, kuris 
apkaltina šeimą dėl panelės 
Smith mirties, kuri atvežta į li
goninę apsinuodijusi druskos 
rūgštimi.

Paaiškėja, kad insp. Goole yra 
nereali asmenybė, bet sąžinės 
balsas ar net Dievo pasiuntinys, 
kuris iškelia visų šeimos narių 
blogus darbus ir juos vaizdžiai 
pastato prieš jų akis.

Veikalas turinio atžvilgiu yra 
tikrai vykusiai parinktas ir be 
galo tiko mūsų dabartinei kapi
talistinei aplinkai ir net mums 
patiems. Už tai “Aukuro” kolek
tyvui ir režisorei p. Dauguviety- 
tei-Kudabienei priklauso didelė 
pagarba ir padėka.

Eiliniam žiūrovui vaidinimo 
įspūdis yra geras. Natūraliau
sias ir geriausiai įsijautęs į rolę 
buvo A. Laugalys, vaidinęs su
žadėtinį. Žiūrovui labiausiai im
ponavo inspektorius Goole — 
Šalčiūnas, kuris išviso yra ne
pakeičiamas rolėse, kurios dvel
kia misticizmu. Ir šį kartą žiū
rovui jis paliko stipriausi įspūdį.

Vaidinęs įmonės savininką Ar
thur Birling, A. Stasevičius šį 
kartą buvo “savo formoj” ir ma
čiusiam jį kaikuriuose kituose 
pastatymuose, buvo sunkiai at
pažįstamas, žinoma, gerąja pras
me. Sužadėtinės Sheilos rolę at
liko I. Mickuvienė, kuri tarpais 
buvo gana stipri, bet vietomis 
jutom dirbtinumo. Reikia pasa
kyti, kad jos rolė išpildymo at
žvilgiu buvo sunkoka. Sybil Bir
ling, sužadėtinės motiną, vaidi
no L. Šturmaitytė, atlikusi savo 
rolę gerai. Sūnų Eric Birling vai
dino V. Kvedaras, kuris tarpais, 
ypač trečiame veiksme, buvo pa
siekęs reikiamo natūralumo, bet 
šiaip buvo vidutinis.

Pas visus artistus, išskyrus A. 
Laugalį ir šalčiūną, ištisai buvo 
juntamas kalbos monotonišku
mas su artima angliškai prie
gaide. ,

Gaila, kad programos atspaus
dintos be lietuviškų ženklų. Tu
rint net dvi lietuvių spaustuves 
Toronte, atrodo, šis reikalas ne
sunkiai pataisomas:

Hamiltono lietuviškoji visuo
menė tinkamai įvertino “Auku
ro” darbą skaitlingai dalyvau
dama spektakly — buvo apie 300 
tautiečių.

— Liudas Kubilius, 26 Hazel 
St., lapkričio 9 d., besisvečiuoda
mas pas p. Narušį, prie Lake Me- 
dad, krito nuo laiptų ir susižei
dė galvą. Lapkr. 14 d? gydytojai 
konstatavo kraujo išsiliejimą 
galvoje, paguldytas į General 
Hosoital. Susižeidimas sudarė 
rimto pavojaus gyvybei ir tik po 
kelių dienų krizė praėjo. Šiuo 
metu L.K. sveikata gerėja.

— Lapkričio 22 d. TF ruoštam 
muz. Br. Budriūno kvarteto iš 
Detroito koncertui netikėtai su
sidarė kliūčių gauti leidimą bu
fetui. Energingų TF valdybos 
pastangų dėka, leidimas visdėlto 
buvo gautas. Daugiausia pastan
gų išgauti leidimą padėjo val
dybos narys K. Baronas tuo rei
kalu net du kartu buvęs pas Ha
miltono policijos inspektorių Ro
binson ir du kartu važiavęs į To
rontą, į Liquor Control Board.

Sk. St.
Padėka

Mano didžiausia ir nuošir
džiausia padėka priklauso: Ha
miltono KLM D-jai, pp. Burdi- 
navičiams, pp. Bugailiškiams iš 
Capetown, J. Baršytei, S. šešel- 
giui, V. Jarušauskui, J. Stonkui, 
F. Paušai, P. Kanopai, J. Regi
nai. A. Paukščiui iš Colombia, 
pp. Puidokams iš Rochester, N. 
Y., S. Jokūbaičiui iš Toronto, pp. 
Scholz iš Kitchener už aplanky
mą manęs sanatorijoje bei užuo
jautas laiškuose, kas suteikia 
man daug jėgų irvilties dar kada 
nors būti Jūsų tarpe. Visiems šir
dingas ačiū! Valeria Bikinienė.

— Otava. — Iždo biudžetinių 
pajamų ir išlaidų perteklius per 
7 mėn. — nuo balandžio 1 d. iki 
spalio 31 d.—pasiekė $287.900.00.

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBES

Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyne, lapkričio 29—gruodžio 7 d. 
laikoma novena į Nekaltai Pra
dėtąją Mariją. Visi lietuviai te- 
įsijungia į šią no veną prašant iš 
Dievo pasigailėjimo mūsų ken
čiančiai Tėvynei, mūsų gimi
nėms ir artimiesiems. Taip pat ši 
novena laikoma už Rusijos atsi
vertimą ir visos žmonijos, sugrį
žimą pprie Dievo. Nebus pamirš
ti ir pavienių žmonių vargai ir 
rūpesčiai. Norėdami įsijungti į 
šią noveną siųskime savo inten
cijas šiuo adresu: Immaculate 
Conception Convent, R.F.D. 2, 
Putnam, Conn., US A.

N. Anglijos Liet. Kat. Moterų 
suvažiavimas įvyko lapkričio 2 
d. Putnam, Conn., Nekalto Prasi
dėjimo seserų vienuolyne.

BALF ieško šių asmenų, ku
riems yra svarbių pranešimų; 
Juzė- Bytautienė, Jūratė Bytau- 
taitė-Pečiūra, Elena Kontvainy- 
tė, Povilas Karačinskas ir Jonas 
Vitkauskas. Prašo atsišaukti 
juos pačius arba kas apie juos 
žino pranešti BALF centrui: 105 
Grand St., Brooklyn, N.Y.

Korporacijos “Neolithuania” 
30 metų sukaktis Niujorke gy
venančių korporantų paminėta 
lapkričio 9 d.
VOKIETIJA

Vokietijos LB yra surinkta ne
maža žinių apie eilės asmenų li
kimą iš Gelvonių valse., Ukmer
gės apskr.; Krosnos valse., Ma
rijampolės apskr. ir Lekėčių v., 
Šakių apskr. Žinias galite gauti: 
Litauisches Zentralkomitee, 
Hanover-Kleefeld, Hegelstr. 6, 
Germany. Teiraujantis savo ar
timųjų, pridėkite atsakymui 5 
tarpt, pašto kuponus, jei norite 
atsakymą gauti oro paštu.

Už lietuvio Vincento Urbona
vičiaus pagrobimą Braunschwei-

WELLAND, Ont.
Kariuomenės šventės minėjimas

LB Wellando apylinkės valdy
ba lapkričio 15 d. Slovakų salėje 
surengė Lietuvos kariuomenės 
šventės minėj imą, kurį atidarė J. 
Šimkus. Pirm. J. Stanaitis skaitė 
paskaitą, iškeldamas ryškiuosius 
lietuvio kario bruožus.

Meninę programos dalį išpildė 
su dideliu pasisekimu tautinių 
šokių grupė,- vadovaujama Z. 
Gulbinienės, nuoširdžios šios 
apylinkės veikėjos. Buvo pašok
ta: Kalvelis, Lenciūgėlis ir Šus- 
tas. Akompanavo akordeonu A. 
Gulbinas. Po programos sekė 
gražus pasilinksminimas.

— Lapkričio 15 d. Šv. Marijos 
bažnyčioje priėmė Moterystės 
Sakramentą Bronius Augusti
naitis su Eugenija Salatkaite iš 
Buffalo, N.Y. Sutuoktuvių po
kylis įvyko Ukrainiečių salėje, 
dalyvaujant dideliam skaičiui 
svečių.

— Sekmadienį, lapkričio 16 
d., pas J. S. Lekavičius, jų duk
relės 8-to gimtadienio proga, bu
vo suruoštas nuoširdus pobūvis 
dalyvaujant artimiems pažįsta
miems ir kun. B. Mikalauskui, 
šios kolonijos kapelionui. Jauno
ji sukaktuvininkė susilaukė gra
žių dovanų. , J. S.

go apygardos teismas spalio 24 
d. nuteisė SĖD partijos narį 
Gustavą Marschallį, 45 m., kilu
sį iš sovietinės Vokietijos, ir 
vaistininką Vilfrydą Sandigą, 36 
m., kiekvieną po 3 metus sunkių
jų darbų kalėjimo. Be to, jiems 
atimtos pilietinės teisės 5 me
tams. Kaltinamieji Britų zonoje, 
Harzo srityje, gyvenantį lietu
vį Urbonavičių, kuris prieš tai 
buvo ištrūkęs iš sovietinio kalė
jimo, vienai vokietaitei tarpinin
kaujant, klasta nusiviliojo prie 
Sovietų zonos, ten jį primušė ir 
perdavė Sovietų enkavedistų 
majorui. Byla buvo paskirta na
grinėti jau birželio 23 d., bet tuo
met buvo atidėta papildomiems 
apklausinėjimams pravesti. To
kių pagrobimo bylų Braun- 
schweigo apygardos teisme jau 
prieš tai būta trijų.

Baltų Taryba spalio 16 d. po
sėdy tarp kitko svarstė tautinio 
švietimo klausimus bei galimy
bes gauti tam reikalui paramos 
iš tarptautinių institucijų — Eu
ropos Tarybos Laisvosios Eu
ropos Komiteto, Fordo bei Rock- 
fellerio fondų ir pan. Lietuvių 
atstovas Zunde siūlė derybų ba
ze paimti pabarttiečių gimnaziją 
su bendrabučiu ir 400 mokinių.

Tame pat posėdy atsakyta 
Baltų Vokiečių Landsmann- 
schaft pirm, baronui Laudon, 
kuris savo laiške buvo pasisakęs 
už Pabaltijo valstybių atsikūri
mą Rusijos sudėty. Baltų Tary
ba pavadino tai nediskutuotinu 
klausimu.

Tremtinių organizacijoj iki 
šiol ukrainiečiai nedalyvauja. 
Organizacijai trūksta lėšų. JT 
Augštojo Komisaro paskirtoji 
suma 12.000' DM dar negauta. 
Gauta vos 500. Kiti pinigai te
bėra pas prof. Pirkmayerį. Dėlto 
nutarta per Augšt. Komisarą 
kreiptis į IRO likvidacinę įstai
gą Ženevoje.
D. BRITANIJA

DBLS visuotinis skyrių atsto
vų suvažiavimas įvertindamas 
buv. Britų konsulo Vilniuje ir 
Kaune Mr. E.’ J. Harrisono nuo
pelnus Lietuvai, putarė suteikti 
jam Sąjungos garbės nario var
dą. Mr. Harrisonas yra knygos' 
“Lithuania’s Fight for Freedom” 
autorius ir daugelio knygų ver
tėjas. Dabar gyvena Londone ir 
yra didelsi lietuvių draugas.

Kai Sovietų agentai Bradforde 
spalio vidury vėl pradėjo lanky
tis į pabaltiečių ir kitų pabėgėlių 
butus, tie kreipėsi į vietos atsto
vą parlamente Webb, prašydami 
padaryti Įtakos, kad daugiau to
kie įvykiai nebesikartotų. Rusų 
ambasada buvo dėl to įspėta, o 
svetimtaučiams pranešta tokiais 
atvejais kreiptis į policiją. Am
basada bandė protestuoti. Esą jų 
patarnavimai turį būti priima

mi su dėkingumu. Į tai jiems bu
vo atsakyta, kad, kam reikia, 
patys jų ambasadą randa.

DBLS naujon C. valdybon iš
rinkti: pirm. M. Bajorinas, na
riais: kun. A. Kazlauskas, inž. 
R. Baublys, J. Senkus ir B. Dau
noras. Sąjungos tarybon: P. B. 
Varkala, dr. K. Valteris, P. Duo
ba, J. Varanavičius ir A. Pu
žauskas; reviz. komisijon: L. 
Skripkutė, A. Šukys ir V. Kviet- 
kauskas; garbės teisman: O. Kai- 
riūkštienė, P. Bulaitis, inž. J. 
Vilčinskas, K. Vaitkevičius ir 
Kasperas.

Nottingham o ligoninėje po 
sunkios ligos mirė Liet, kariuo
menės savanoris kūrėjas atsar
gos viršila Vyt. Laurinaitis.

Iš Londono išemigravusi Palu- 
beckų šeima JAV pateko į didelę 
nelaimę. Vos pasiekus JAV, Pa- 
lubeckienė susirgo nervų liga. 
Ją , teko paguldyti į ligoninę. 
Londoniškiai daro rinkliavą sa
vo kaimynams paremti — ap
mokėti jos gydymosi išlaidas — 
300 dolerių. į!

ITALIJA
“Angelicum” un-to didžiojoje 

salėje Romoje spalio 26 d. Įvyko 
solidarumo su persekiojamais 
katalikais Sovietų užimtuose 
kraštuose mitingas. Kalbėjo 
valstybės pasektetorius užsienių 
reikalams J. E. Dominedo ir at
stovas Enrico Medi. Mitinge da
lyvavo visa eilė senatorių ir at
stovų, Romos burmistras, apaš
talinis vizitatorius Ukrainai 
vysk. Buscko, eilė diplomatų, 
prelatų, .Italijos politikos ir vi
suomenės veikėjų. Lietuviams 
atstovavo K. V. Mincevičius.

Po mitingo K. V. Mincevičius 
išreiškė kenčiančios Lietuvos 
vardu nuoširdžią padėką kalbė
tojams. Pasekr. Dominedo pa
reiškė: “Ne jūs mums turite dė
koti, bet mes turime būti dėkin
gi jums ir jūsų kilniai tautai, ku
ri duoda mums herojišką pavyz
dį, kaip reikia kovoti už savo, 
Dievo ir žmogaus teises”.

MŪSŲ KELIAI
Visos LKM Dr-jos narės ir 

ateitininkės prašomos įsigyti ne
seniai pasirodžiusią knygą “Mū
sų Keliai”.

“Mūsų Keliai” knygoje kiek
viena ras puikios medžiagos iš 
KM Draugijos ir ateitininkių 
veiklos nepriklausomoje Lietu
voje ir užsienyje.

Knygos kaina tik $1.25.
Gaunama pas platintojas, LK 

Mot. Dr-jos valdybos nares, arba 
adresu: K. Juozapavičius, 29 
Cork Ave., c/o Park Road P.O., 
Toronto, Ont.

INGRIDA VIKSNA

Fragmentas ii romano "Mes turime bristi j jūrą" 

Vertė J. V. SKUDRA

(Tęsinys iš pr. numerio)

HOLLAND HERRINGS-FISHERIES ASSOCIATION 
'Room 711, Terminal Building, Toronto, Ontario.

Lengvu paruošti prie karštą ir šaltą 
valgią ir kaip užkandis svečiams.

Pirk silkes parafinuotose statinėlėse 
arba metalinėse dėželėse.

Reikalaukite instrukcinių knygelių VELTUI 
pas krautuvininkus, žuvų pardavėjus arba 
rašykite: .

Tikros importuotos 
olandiškos silkės!

Sugautos
Vokiečių (Šiaurės) r 

jūroje.

Olandiška silkė yra garsi 
visame pasaulyje savo 
sultingumu . . . paruošta ir susūdyta 
jūroje taip, kad nepraranda savo 
vitamingumo.

Ant stalo garavo dubenis, pilnutėlis kvapių raugintų kopūs
tų, išvirtos neskustos bulvės, geltonas pyragas, ąsotis su medum 
ir mažytė eglaitė su pora žvakučių.

— Tai mano paskutinė šilkinių kojinių pora, — graudžiai tarė 
Ponia, prakąsdama pyrago riekę.

— Niekis tos tavo kojinės, — urzgė Haris, — bet aš, štai, turiu 
progos raugintų kopūstų pavidalu suvalgyti savo sidabrinį port
sigarą. Niekad tuo anksčiau nebūčiau patikėjęs.

Kiti trumpai prajuko, tačiau juoke nebuvo nė trupučio links
mos nuotaikos.

Pliavų Ievutė, galvą žemai nulenkusi, ilgai, žvilgsnio nepa
keldama lupinėjo vis tą pačią bulvę. Tačiau kai Pulcinienė prisi
minė, jog reiktų pagiedoti kokią kalėdinę giesmę, Ievutė staiga 
pakėlė savo platų ir šviesų žvilgsnį į suaugusius ir kuo ne verk
dama maldavo:

— Ne, prašau, ne! Po to bus labai, labai sunku. Praeitom Kalė
dom tėtis man padovanojo knygą ir lėlę.

— Nepradėk žliumbti čia dabar, — sudraudė Tai venas, tačiau 
ir pats įtartinu įniršimu kirto dantis į pyragą.

— Jei mes žinotumėm, kur mūsų tėtis yra šį vakarą, — Eiga, 
priglausdama prie savęs mažiuką Andrių, tyliai šnibždėjo. — 
Jei mes žinotumėm, kad jis dar gyvas...

— Mano tėvai liko Rygoje, — tartum sau pasakė Haris. — Kas 
žino, ar jiems bebus kada'nors Kalėdos?...

— Maniesiems jų nebebus — niekad, — skausmingai išalsavo 
Dagnė ir tartum geliančią kančią prarijo kąsnį.

— Dar nebaigė degti ir mūsų eglutė, kas gali žinoti, kuriems 
pirmiesiems ateis galas. Tiems, kurie pasiliko namie, ar mums, 
šitame prakeiktame užkampy, — iš savo guolio trobos kampe 
bumbėjo Žanas. — Aš tos jūsų eglės nė matyti nenoriu.

— Nurimk tu, nelaimės gegute! — sušuko TaivėnaŠ ir numetė 
pyrago gabalą: — še, užsikimšk valgomąją ir nedrumsk žmo
nėms jausmo!

— Per praeitas Kalėdas aš gėriau tikrą prancūzišką šampaną. 
— svajonėmis skrisdama į praeitį, o pirštais į laikraščio skutelį 
sukdama tabako likučius svajingai suokė Ponia. — O jūs, vai
kučiai, jūs nė vienas nepažįstate gražaus ir turtingo gyvenimo! 
Dėl to jums ir ne taip sunku.
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ŽMOGUS PASAULYJE
s

5 PUSU

Iš kultūros ir knygų pasaulio
2. Žmonijos religijos

kiekviena tauta savo jaunys
tėje daugiau arba mažiau yra pa
tyrusi dievišką šviesą, kurią ji 

* suprato pagal savo būdą ir min
tijimą. Šv. Raštas sako, kad Die- 

' vas visoms tautoms davė Dieviš
kosios Tiesos supratimą. Šitas 
dieviškasis palikimas yra gyvas 
visų tautų išmintyje, orakulų ar
ba šventovių prieglobstyje.

Iš visų mums žinomų tautų aną 
Dievišką Tiesą giliausiai išgyve
no ir aiškiausiai suprato Izraelio 
tauta. Čia Dieviškasis Žodis pa
siekia savo gilumą ir didingumą, 
iš kur vėliau užpildo vįsą Vakarų 
žmonijos gyvenimą.

Žvelgdami į žmonijos religijas, 
galime išvesti vienokį arba kito
kį religijų kilmės teigimą. Čia 
galime teigti baimės, reikalin
gumo ir kitus momentus. Teisin
giausias atrodytų teigimas, kad 
religija nėra kilusi iš baimės, nes 
tada savo galios momentais žmo
gus būtų atsisakęs religijos. Re
ligija nėra silpnybės išvada, nes 
tada nebūtų tokių kilnių natūra
linių religijų. Žmogus savo dva
sios., gelmėse atsineša nenumal
domą metafizinį troškimą. Reli
gija yra niekas kitas, kaip šitas 
amžinas ir nenumaldomas meta
fizinis žmogaus troškimas. Šito 
troškimo vedamas žmogus ieško
jo Dievo, Jį įsivaizdavo pagal sa
va dvasinį pajėgumą ir Jo garbei 
kūrė atitinkamą kultą. Paprastai 
žmogus neieško to, ko jis nežino. 
Žmogus Dievo neieškotų, jeigu 
jis neturėtų Dievo-buvimo idė
jos savyje.

Grįždami į tautų praeitį, į tau
tų religingumą ir kultą visur 
randame gilų amžinybės ir trans- 
cedencijos supratimą. Visos di
džiosios žmonijos religijos turi 
aiškų gėrio ir blogio supratimą. 
Dualistiniame ar monistiniame, 
supratime šitos religijos be išim
ties neša Dievo, gėrio, blogio ir 
žmogaus amžinumo vienokį arba 
kitokį supratimą. Pav., persų 
Zara thus t ros-religija yra dualis
tinė. Čia prileidžiama amžina ko
va tarp dviejų savarankiškų 
principų: gėrio ir blogio, šviesos 
ir tamsos. Žemėje šitų dviejų 
principų nuolatinė kovos vieta

yra žmogus. Žmoguje tarp savęs 
kovoja amžinasis gėris ir amži
nasis blogis. Vienas ir antras no
ri žmogų laimėti sau. Gėrio val
dovas Ahuramazda nėra virš 
gėrio, bet jis pats yra gėryje. Jis 
amžinai pats veda visas šviesos 
jėgas į kovą prieš tamsybių ir 
blogio valdovą Angra Manyu. 
Kol tęsis gyvenimas ir stovės pa
saulis, niekada nebus santaikos 
tarp šitų kovojančių valdovų. 
Kadangi šita kova vyksta apie 
žmogų, žmoguje ir dėl žmogaus, 
tai žmogus turi apsispręsti ar jis 
nori būti šviesos ar tamsos ko
votojas ir amžinajame gyvenime 
būti vienoje arba kitoje pusėje 
kovotoju.

Priešpriešoje dualistinės Za- 
rathustros religijos randasi mo
nistinis bramanizmas. Bramaniz- 
mas įžiūri gyvenimo reiškiniuose 
Pirmo-Vieno šviesos spindulius. 
Gyvenime vykstančią kovą, ligas 
ir blogio realybę bramanizmas 
supranta kaip Maja, t.y. apvyli
mą. Nuo Majos žmogus išsilaisvi
na per meditacijas. Bramaniz- . 
mas ma’to visagalinčio j e dievybė- ’̂ 
je — Bramoje — visokio gyveni
mo ir gėrio šaltinį. Viskas iš jo 
išeina ir viskas į jį grįžta. Žmo
gaus gyvenime sutinkamas blo
gis yra išmintingajam kelrodis į 
gėrį. Pats blogis nugalimas ei
nant per meditacijas prie tos gė
rio tikrovės, kuri yra sukurta pa
gal dievišką paveikslą.

Delphu saulės dievas buvo vy
riausias antikinės Graikijos ora
kulų dievas. Tiesa, kurią perim
davo ir formuodavo šitos šventy- 
los dvasininkai, buvo bendra 
kryptis ir mąstąs visam graikų 
gyvenimui. Delphu dievas buvo 
daugvalstybinį Graikijos gyve
nimą vienijantis ryšys. Iš čia sė
mėsi kūrybos poetai, išminčiai ir 
rašytojai. Jų palikta išmintis 
dalinai pernešta didžiųjų filoso
fų ir į mūsų laikus.

Delphu šventykla buvo ta vie
ta, iš kurios paskelbdavo augš- 
čiausio dievo Zeuso valią .žmo
nėms. Ant šitos šventyklos buvo 
parašyti kiekvienam įeinančiam 
šie žodžiai: “Pažink pats save”. 
Šitie žodžiai reiškė, kad dievy
bė yra ^esuprantama be paties

Laisvosios Europos Kolegijos 
bibliotekos lietuvių skyriui rei
kalingos lietuvių kalba ir kito
mis kalbomis knygos apie Lietu
vą, ypatingai knygos išleistos 
prieš II-jį pasaulinį karą. La
biausiai -reikalingos iš politikos, 
ekonomikos, istorijos, geografi
jos, socialinių mokslų, filosofi
jos, literatūros, meno sričių kny
gos. Galintieji knygas perleisti 
prašomi pranešti knygų sąrašą 
ir kiekvienos knygos kainą dr. 
J. Griniui, College de l’Europe 
Libre, boite postąle 61, Stras
bourg (Bas-Rhin), France, arba 
Lietuvos Laisvės Komitetui, 4 
West 57th Street, New York 19, 
N.Y., USA.

Leidykla “Bendrija” išleidžia 
“Europos Lietuvio” kalendorių. 
Numatomas toks jo turinys: ka
lendorius sutrauktai ir kiekvie
nai dienai, žinios apie Lietuvą, 
Lietuvos žemėlapis, lietuviai 
emigracijoje ir jų institucijos, 
adresai, pirmininkų pavardės, 
diplomatija, VLIKas, PLB ir T. 
Fondas (su trumpais aprašy
mais), laikraščių adresai, tarp
tautinis DP įstatymas ir kt.

Mot. Dirvos redakcija mums 
pažadėjo skirti keletą puslapių 
Moterų Dirvoje tarptautinei ir 
viso pasaulio Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijų jnedžiagai. To
dėl labai Jūsų prašome užsipre
numeruoti Moterų Dirvą, nes ten 

reikia, kad aš esu kūrinys, rasite žinių apie viso pasaulio 
Kūrinys niekada negali pasakyti moterų veikimą: tarptautinį ir 
Kūrėjo “AŠ ESU”. Br. Zumeris, lietuviškąjį. Prašome siųsti ap-

savęs pažinimo. Paties savęs pa
žinime žmogus randa žodį, ku
riuo jis gali kreiptis į dievybę. 
Viduje šventyklos buvo antrasis 
toks pats įrašas: “Pažink pats sa
ve”. Išlaukinio įrašo reikšmė bu
vo — dievybės įsakymas žmogui, 
o vidaus įrašas reiškė — žmogaus 
žodį dievybei. -Abu šitie įrašai 
talpino vieną žodį, o pats žmogus 
turėjo vieną vienintelę raidę — 
“E”, kas lietuviškai reiškia — 
*Tu Esi”. Šitas žodis nukreiptas 
saulės dievui. Tai yra pati trum
piausia malda, susidedahti iš 
vieno žodžio ir vieno garso.

Žodis “fu esi” yra pats papras
čiausias, bet ir pats sunkiausias, 
kokį žmogus gali siųsti Dievui. 
Žemiškoji žmogaus prigimtis bi
jo prarasti Dievo “AŠ ESU’/, sa
vo žmogiškąjį “aš esu”. Tačiau 
tikrasis žmogaus “aš” teigimas 
tegalimas sąryšyje sū laisvu pri
pažinimu Dievo “AŠ”.

Kada Mozė prie Sinajaus kal
no paklausė Dievo vardo, tai ga
vo atsakymą — “AŠ ESU”. Šitais 

■ žodžiais išreiškiamas amžinasis 
Dievo subjektyvumas, kuris vis
ką, kas yra objektas pastato kū
rinio vietoje. Mūsų žmogiškasis 
“aš esu” prieš šitą galutinį “AŠ 
ESU” turi tiek prasmės, kiek jis 
yra atspindys Dievo subjektyvu
mo. Galutinį “AŠ ESU” gali tu
rėti tik Kūrėjas, nes kūrinio “aš 
esu”

rašymus savo susirinkimų, veik
los, metines veiklos apyskaitas, 
įvairias savo draugijos nuotrau
kas Moterų Dirvos redakcijai. 
Jei kiekviena draugija tai nuo
širdžiai ir sąžiningai atliktų, mes 
galėtume tampriau susiburti į 
vieną bendrą, didžiulę, pasaulinę 
lietuvių katalikių moterų šeimą.

Moterų Dirvos adresas: Mrs. 
Matilda Pauliūkonienė, 32 Ar- 
thurst, Worcester 4, Mass., USA.

Pasaulio Liet. Kat. Org. 
Sąjunga.

Pas. Liet. Žinynas jau baig
tas spausdinti ir šiuo metu yra 
rišykloje, o už savaitės bus siun
tinėjamas prenumeratoriams.

Tie prenumeratoriai, kurie yra 
pakeitę gyvenamąsias vietas, 
bet apie tai dar nepainformavę 
Žinyno redaktoriaus, prašomi 
tuojau tą padaryti. Iki lapkričio 
30 d. dar galima Žinyną užsipre
numeruoti už $4, o nuo gruodžio 
1 d. jį bus galima pirkti lietu
vių knygynuose ir pas platinto
jus už $5. Laiškus adresuoti: Mr. 
A. Simutis, 41 W. 82 St., New 
York 24, N.Y.

P. Jurgėla baigia ruošti kny
gą “Lietuviškoji Skautija”. -

Pijus XII apdovanojo pasižy
mėjimo raštu ir medaliu ilgame
tį “L’Osservatore Romano” ad
ministratorių lietuvį kun. S. Pet
raitį, salezietį, už jo nuopelnus 
administruojant Vatikano orga
na. V

& PRAPUOLENYTt
BĖGANČIOS DIENOJ

a sesers nepanašios, 
Sukurtos laukuose - 

„.•damos į dangų kyla 
ils šliaužia pažeme.

Mūs dienos

f Vienos liepsna t
Kitos parūkę dū
Mūs dienos tartum žvakės prieš altorių 
Gęsta kai skamba giesmė vakarinė; 
Kai plaukia maldos iš tamsių šventovių 
Ir skruostus vilgo rasa sidabrinė...
Mūs dienos kaip skambėjimas varpų — 
Aidų atliepk nutilusiam kaime 
Ir neša atminimą Įstabių sapnų, 
Ar nerimą artėjančios nakties ir baimę .

RAUDONOS CHRIZANTEMOS
O Gundytoja, tolstanti kaip mielas: atminimas! 
Atsiviliojus į kalvas tarp raustančių klevų. 
Čia chrizantemos glaudžiasi prie seno vienuolyno mūrų 
Ir vaiskios miglos draikosi virš snaudžiančių pušų.

' Atidavei pakalnių gojam savo aukso rūbą 
O rausvą šilumą papylei ant kvepiančių kalvų 
Ir tavo šypsena, kaip motinos paglostymas, maloni, 
It pasimatymas, iš tolimos kelionės nusileidusių draugų.
O pasiliki šiame Slėnyje, Šviesos Dievaite! 
O prauski savo veidą krištoliniam vandeny — 
Čia bunda elfai vakarais užmerkt gėlių akis 
Ir iš bevarpių bokštų skamba “Angelas” nakty...

■ .................. ~ 'I , I ■■

Lituanistinės studijos Montreal^

Redakcijai
Juozas Švaistas, Petras Širvo 

kas, Nuotykių nuotykiai žemė
je, pragare ir danguje. Trijų da
lių senų ir senesniųjų laikų vaiz
das, parašytas lietuvių pasakų 
motyvais, Čikagos Liet. Litera
tūros Dr-jos leidinys, viršeli pie
šė Mikas Šileikis, Spaudė “Nau
jienos”, 230 psl., Kaina $2.75.

News from behind the Iron 
Curtain, November 1952, Vol. 1, 
No. 11, 56 psl. • I konkurse.

prisiųsta
Laiškai Lietuviams, 1952 m. I 

laukričio mėn., Vol. 3, Nr. 11. 
225-248- psl.

Muzikos Žinios, Vol. XII, Nr. 
10 (141), 1952 m. spalio mėn., 
73-80 psl.

liiž. Rič. Reikenis, buvęs trem
tinys, gavo garbės pažymėjimą 
už projektą tilto specialiame

— O dabar tu turėsi pasitenkinti šituo gėrimu, — Dagnė pada
vė Poniai puoduką liepų žiedų arbatos. — Jei nori, gali gauti dar 
ir šaukštuką medaus.

— Tai reiškia — dalelę iš mano rankinio laikrodžio, — šyp
sodamasis pataisė Pulcinis.

— Matote, pasirodo, kad toks menkniekis, kaip rankinis laik
rodis ir šilkinių kojinių pora, visdėlto, kartais būna naudingi, — 
išmintingai svarstė Taivėnas, — o tavo išilmingosios sidabrinės 
šakutės žuvims valgyti, kurios, be abejonės, puošė daugelio ištai
gingų puotų stalus, joks ūkininkas neima, nors ir už juodos duonos 
riekę. Kaip anas ir pasakė — būtų didesnės, tiktų nors mėšlui 
mėžti, o dabar — ko jūs man kvaršinate galvą su tokiais, niekam 
tikusiais įnagiais, kad rusas jau čia pat panosėję? — Taip, štai, jis 
išdrožė ir išmetė mane pro duris.

Šeimininkų kambaryje, kurį nuo bėglių teskyrė virtuvė, staiga 
nedrąsiai pravirpo tyli kalėdinė giesmė. — Tyli naktis, rpmi nak
tis, — vingiavo smulkūs, mažųjų eigulio dukrelių balsai, o viršum 
jų plasnojo drąsus, tačiau nuovargiu skambąs motinos balsas. 
Bėglių būrelis nutilo ir klausėsi. Nejučiomis, pradžioje vos girdi
mu dūzgesiu prie gaidos prisijungė vyrai, po to moterys ir gies
mė, nuskriaustuosius guodžianti Kristaus gimimu, veržėsi iš siel
vartu. patvinusių krūtinių. Tik Ievutė delnais užsidengusi veidą 
nesėkmingai stengėsi sulaikyti ašaras.

— Kokios savotiškos Kalėdos! — galvojo Dagnė. Priešakyje 
šniokštė miškai ir jūra, užnugaryje liepsnojo dangus ir žemė, o 
toji ugnies ir kančių banga be paliovos ritosi pirmyn baisaus gau
desio ir raudonų pašvaisčių danguje lydima. Savoje žemėje nebe
buvo galima toliau bėgti, juk medžių viršūnes čia lankstė jau 
jūros vėjai... O jei toji ugnies siena pasieks ištremtuosius — 
jiems beliko — nerti į bangas.

— Tyli naktis, rami naktis... — šeimininko mergaitės pradėjo 
naują giesmės posmą, bet staiga nutilo. Kažkas beldėsi į duris ir 
šeimininkė atsklendė skląstą.

— Gal šeimininkas parvažiavo, — spėliojo Ponia, tačiau staiga 
su trenksmu atšoko prieblandžios virtuvės durys ir kaip didžiu
liai šikšnosparniai, šmėkštelėjo būrys pilkų šešėlių. Tarpdury 
sužvilgo šautuvų vamzdžiai ir žvitrūs tamsių akių žvilgsniai iš 
po odinių kepurių.

-- Rankas augštyn! Greičiau! — suriko skardūs balsai rusiškąi, 
o bėglių būrelis išgąstyje taip ir sustingo vietoje. »

Paskui pro siaurą durų plyšį ir paruoštus šauti ginklus, trobos 
gyventojai turėjo pereiti į virtuvę, kur jų laukė kitas būrys gink
luotų užpuolikų. Vikrios fankos, greitais judesiais patikrino vyrų 
kišenius, nusagiojo laikrodžius, numaustė žiedus.

— Greičiau! Rankas augštyn, arba — ir labai nedviprasmiš
kai, pakilo automatų vamzdžiai.

— Ginklų neturite? — įsakmiai paklausė plačiu apsiaustu ap
sisiautęs žemo ūgio rusas. Jis vienintelis neturėjo automatinio 
šaunamojo ginklo, tačiau, kaip ir visi kiti turėjo prie diržo paka
bintą rankinių granatų ryšulį. Iš jo elgesio buvo aišku, jog jis 
yra būrio vadas. Jis kartkartėmis išrėkė trumpus, aštrius įsa
kymus ir matomai, turėjo pirmenybę pirmas tikrinti apiplėšia-

Iš “Fabiolos” pastatymo Toronte lapkričio 1 ir 2 dd. I veiksmas. Fabiola (Adelė Nikolajevaitė) 
su savo svečiais — Fulviju (Liudas Januška, centre) ir Prokulu (Algis Ankudavičius, dešinėje 
su barzda) —- aptaria krikščionybės pavojų Romai. Sebastijanas, krikščionis karininkas (Stasys 

Foto Dvilaičio
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į Verbickas, pačioje kairėje) drąsiai atremia Bažnyčios puolimus.

tu

mųjų kišenius.
— Jei rasime kokį paslėptą ginklą, jūs visi būsite sušaudyti! 

—- griežtai buvo paaiškinta. .
Taivėnas leido nuslysti beviltiškam žvilgsniui ant savo bato 

aulo. .
— Nenuleisti rankų! Visi į eilę, paliai sieną! — rėkė vadas ir 

atsistojo bėglių būrelio priešakyje. Didžiulė avikailio kepurė jo 
veidą dengė plačiu šešėliu ir virtuvės prieblandoje tebuvo galima 
matyti jo siauras, žybčiojančias akis.

— Jei bandysite kalbėtis arba judėsite — būsite sušaudyti,— 
jis dar kartą paaiškino ir pamojo didelio ūgio banditui:
stovėk čia ir dabok! Mes patikrinsime ar namuose nėra vokiečių 
arba ginklų. Kur šeimininkas?

Priešingame virtuvės kampe buvo pastatyta šeimininkė su 
vaikais. Jauniausį, pusę metų amžiaus turintį, Jonuką ji laikė 
ant rankų. Mergaitės drebėdamos glaudėsi prie motinos ir prie
blandoje buvo galima įžiūrtėi penkias baltaplaukes galvutes. Ta
čiau eigulio vyresnysis sūnus, tartum jausdamas pareigą ginti 
nelaimės ištiktą šeimą, ryžtingai atsitojo seserų ir motinos 
priešaky.

— Kur šeimininkas? — plačiapetis pakartojo klausimą.
Tačiau šeimininkė tik nebyliai papurtė galvą. Jos veidas buvo 

ramus, nė vienas raumuo ten nepajudėjo,’ drebėjo tik kūdikį lai
kančios motinos rankos. z

Taivėnas peržvelgė virtuvę ir skaičiavo pilkąsias žmogystes. 
Buvo galima pastebėti kokį dešimtį, kurie mikliai švaistėsi pro 
duris, čia išeidami, čia vėl grįždami. Kiti du kaip tik iš augšto 
vilko žemyn kumpį ir puodą uogienės.

— Mano pistoletas teturi penkis šovinius, — Taivėnas svarstė. 
— Su tais nieko negalima pradėti. Tuo tarpu anie visi buvo apsi
ginklavę ligi dantų ir šitas atamanas tik smilių turi pajudinti, 
ir mes būsime paversti rėčiais.

. Greta savęs jis girdėjo greitai alsuojančią Ievutę ir užjausda
mas pažiūrėjo į ją. Jos tamsios akys buvo plačiai išplėstos ir augš
tyn pakeltos rankos drebėjo. .

— Aš nebegaliu išlaikyti, — ji šnibždėjo.
— Nutilk! — surikto sargas ir jo automato vamzdis pakrypo į

margaitę. '
Ji tartum suakmenėjusi pažvelgė į baisųjį vyrą, o jos skruos

tais nuriedėjo karštų ir sunkių ašarų pora.
Eiga su Andriuku ant rankų stovėjo užpakaly kitų, tačiau 

Dagnė girdėjo, kaip ji aiktelėjo. Norėdama apsaugoti mergaitę. 
Dagnė buvo beselinanti arčiau Ievutės, tačiau tučtuojau ją įgėlė 
sargo žvilgsnis. Tik dabar tame žvilgsnyje žybtelėjo kažkokia 
gaivališka kibirkštis ir jis liežuviu aplaižė savo storas ir mėsingas 
lūpas.

Dagnę perbėgo šiurpas ir ji pramerkė akis. Nejaugi ištikrujų 
jie visi buvo palikti šitų laukinių sauvalei? Ir tą pačią akimirką 
ją'užplūdo begalinis pasišlykštėjimas ir tik vienas noras: — kad 
tas banditas paspaustų gaiduką ir ji kristų negyva. Kad tik nebe
matyti jo gyvuliškos aistros.

Kambaryje tuo tarpu pasigirdo kažkoks ginčas jr alasas, tra-

Kaip jau buvo paskelbta spau
doje, Montrealio Universitete 
(Universite de Montreal) Huma
nitarinių Mokslų Fakultete yra 
skaitomos paskaitos apie lietu
vių kalbą ir literatūrą. Paskai
tos skaitomos lietuvių kalba. 
Lituanistikos skyrius laikinai 
veikia prie slavų kalbų Institu
to, bet, atsiradus pakankamam 
klausytojų skaičiui, yra konkre
ti galimybė įsteigti atskirą Bal
tų Institutą.

Studentai, norį studijuoti li
tuanistiką, gali šiame Institute 
įsigyti augštojo mokslo laipsnius 
(B.A., M.A. ir Ph. D.). Diplomi
nius darbus ir doktoratus lietu
viai studentai turi teisę rašyti 
lietuvių kalba. Baigusieji gauna 
Montrealio Universtieto regulia
rius diplomus ir doktoratus, kaip 
ir visi kanadiečiai studentai, bai
gę šį universitetą.

Suinteresuotiems lituanistinė
mis studijomis skelbiame detalų 
studijų planą. Naujasis semes
tras prasideda 1953 metų sausio 
10 d. Į jį įsiregistruoti galima li
gi gruodžio pabaigos. ' ■ ~ ' r*

Studentai, jau studijavę Lietu
vos arba užsienio universitetuo
se, gali parengti M.A. per viene
rius arba dvejis metus. Norint 
parengti M.A. (diplomą) per 
vienerius metus reikia išklausyti 
nemažiau 16 savaitinių valandų. 
Klausant paskaitų, rašomas dip
lominis darbas. Mokestis — $300. 
Šį mokestį universiteto vadovy
bė išdėsto,į aštuoneris mokėji
mus, tokiu būdu studentas mo
ka kas mėnesį po maždaug $47. 
Jeigu studentas nori diplominį 
darbą parengti per dvejis metus,

| tėjo laužomi lagaminų dangčiai ir žvangėdami pabiro atminčiai 
pasiimti sidabriniai pinigai. Įsibrovėliai dirbo išprakaitavę, rink
dami viską, kas jiems atrodš vertinga.

— Oje, mano kailiniai, — staiga aiktelėjo Ponia ir pakeltas 
rankas nuleido ant galvos. — Ir mano ilgosios kelnės ir batai!

Sargas pasisuko į Ponią ir jo aitrus žvilgsnis maigė liekną 
jos kūną. Šį vakarą, kaip tai pridera Kalėdų laukiant, Ponią savo 
ilgąsias kelnes buvo pakeitusi į ružavą vakarinę suknelę, kurią 
buvo pasiėmusi su savimi važiuodama iš Jelgavos j Rygą. Taip 
toji suknelė atlydėjo ją ligi pat pajūrio, o dabar plačios rankovės, 
nuslydusios nuo pakeltų augštyn rankų, atidengė viliojančią nuo
gybę.

— Nesikalbėkit! — sargas suurzgė nebe taip piktai, o Ponia to 
padrąsinta,' pažengė pusę žingsnelio į priekį.

— Man labai šalta, — ji kreipėsi į sargybinį, — ar tamsta ne
galėtumei atnešti mano kailinius?

Banditas dėl tokios nepaprastos Ponios užgaidos sulojo garsiu 
juoku, tačiau Ponia išnaudojo trumpą sąmyšio akimirką ir greitai 
suknelės kaklo išpiovoje paskandino, kažkaip netikėtai ttgi šiol 
banditų nepastebėtus perlų karolius.

Pilkieji vyrai visą laiką vaikštinėjo tai vidun, tai lauk, temp
dami ryšulius ir prikimštus maišus. Jie keikėsi ir ginčijosi, o sar
gybiniui, matomai, nusibodo nevaisinga pareiga. Pamatęs grupės 
vadą, js šūktelėjo:

— Fegia, eikš, pakeisk mane!
Fegia nepatenkintai murmėdamas pakeitė sargybinį. Jo veidas 

vis dar buvo pusiau pridengtas. Aiškiai buvo matoma tik į žaizdą 
panaši burna.

— Juk aš tą burną jau kartą kažkur mačiau?... — pagalvojo 
Ponia ir staiga jai pasidarė viskas aišku.

Fegi/uo tarpu atsidėjęs apžiūrinėjo belaisvius ir paskui įsakė 
Žanui:

— Nusivilk kelnes!
Žanas pasvyravo tai ant vienos, tai kitos kojos ir tylėjo.
— Nusivilk, jei aš sakau! — banditas suriko ir reikšmingai pri

dėjo ranką prie automato.
— Aš negaliu nusirengti, juk čia yra moterų, — tartum spring

damas svetima kalba bumbėjo Žanas.
Sargas vamptelėjo trumpu juoku ir pametė Žanui sudriskusį 

skudurą. Žanas apsiautė strėnas ir išbalęs nuo paniekinimo ir 
baisaus bejėgio pykčio drebėjo, o Fegia patenkintas kimšo kelnes 
i savo maišą.

— O tu nusimauk batus! — banditas pirštu parodė į Taivėną.
Šis pajuto jog akimirkai sustojo plakusi širdis, kraujas staigiu 

svaiguliu pritvenkė smilkinius ir minčių žaibai švytrojo smege
nimis — ką iis turi daryti su savo vienintele, už bato aulo paslėp
ta brangenybe?

— Jei aš būčiau vienas prieš šitą gaują, tai bent porą jų nudė
čiau, o po to, vistiek kas būtų, tačiau dabar... Prakeikta valan
da! — Prisilenkęs jis neskubėdamas pradėjo čiupinėti blauzdas.

(Bus daugiau)

jam nustatyta išklausyti kiek
vienais metais po 8 .savaitines 
valandas. Mokestis už abu studi
jų metus $350. Išdėsčius mokėji
mą per dvejis metus studentas 
moka kas mėnesį maždaug $23. 
Studentams, išklausiusiems uni
versitetinį kursą ir įsigijusięms 
diplomus, kurie norėtų parengti 
Montrealio Universitete lituanis
tinių mokslų doktoratą ir išklau- 
sytinų valandų skaičius, ir mo
kestis toks pat kaip rengiantiems 
M.A. — 16 arba 8 savaitinės va
landos ir $300 arba $350 už visą 
studijų laiką.

Norintieji klausyti tiktai kurį 
nors atskirą kursą ir mokslo me
tų gale gauti Universiteto pažy
mėjimą, moka už kiekvieną at
skirą kursą (2 savaitinių valan
dų) $25 už du semestrus (pilnus 
mokslo metus).

Norintieji klausyti kurį nors 
atskirą lituanistikos kursą, bet 
nepageidaują jokio universiteti
nio pažymėjimo, moka laisviems 
klausytojams nustatytą mokestį 
— $10 — už pilnus studijų me
tus (du semestras). Pirmajam 
skelbime buvo minėta, kad yra 
galimybė taip pat įsigyti atesta
tus, tokiems asmenims, kurie nė
ra baigę gimnazijų. Tokia gali
mybė tikrai yra, nes susidarius 
didesniam skaičiui pageidaujan
čių (nemažiau 10-ties asmenų) 
būtų galimų sušaukti lietuvių 
diplomuotų mokytojų komisiją, 
kuri asmenis siekiančius ates
tato, išegzaminuotų pagal Lietu
vos Švietimo Ministerijos nusta
tytą programą. Išlaikiusiems bū
tų suteikti pažymėjimai, tolygūs 
Lietuvos valstybinių gimnazijų 
atestatams.

Šiuo metu Montrealio Univer
sitete lituanistinių paskaitų 
klauso 12 lietuvių klausytojų; 
taip pat keliolika kitų tautybių 
studentų. Nuo 1953 metų litua
nistinių paskaitų ciklas praple
čiamas. Todėl kiekvienas lietu
vis akademikas arba suintere
suotas savo -kalba ir literatūra 
atras jį įdomaujančių paskaitų. 
Jeigu į’ šį Institutą įstos pakan
kamai klausytojų (kad ir klau
sančių tiktai atskirus kursus) 
Lituanistikos Instituto organi
zavimui bus suteikta didelė pa
rama. Šio instituto organizato
riai tikisi kitų metų rudenį pa
sikviesti iš J. Amerikos Valsty
bių atskiriems paskaitų ciklams , 
žinomus mūsų lituanistus.

Kiek žinoma, tokia galimybė 
Montrealio Universitete pareng
ti diplomus ir doktoratus lietu
vių kalba yra kolkas vienintelė 
visam Amerikos kontinente.

kviečiame visus norinčius pa
remti šią besikuriančią lietuviš
ką augštojo mokslo instituciją 
įsirašyti studentais arba laisvai
siais klausytojais.

Suinteresuotieji lituanistinė
mis studijomis ir astkiromis pa
skaitomis gali kreiptis raštu į dr. 
H. Nagį (5561 Esplanade Ave., 
Montreal) arba ir asmeniškai 
kiekvieną šeštadienį 2 vai. pp. 
Montrealio Universitete (Uni- 
versite de Montreal) Humanita
rinių Mokslų Fakultete (Fakulte 
de Lettres) B’ 409 auditorijoje.

■

Londono lietuvių tautinių Šo
kių grupė šoko spalio 23 ir 24 d. 
Karališkuose Alberto Rūmuose 
JT Studentų Dr-jos suruoštame. 
šokių ’ festivalyje. Programoje 
dalyvavo 24 tautos.
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REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 
nusipirkti arbą parduoti nejudomas nuosavybes.

Biurai: 863 Bloor Street West, Toronto 
575 Queen Street West, Toronto 

1294 King Street E., Hamilton

PARDUODANT, ar PERKANT namą mielai Jums 
patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai:

KANADOJ DIDŽIAUSIA ■ 
, NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 

ĮSTAIGA.

SAUGU — PATIKIMA

SPORTAS Komunistai 
JT centre

Didžiausias namų

'—~— ---------------------------------------------------------------------------------------------7

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

Parduodama:
$10.900 Ossington—Dupont

6 didelių komb., mūrinis geram 
stovyje. Įmokėti $3.000.

$12.900 Bloor—Dofferin
8 didelių kamb. mūrinis su di
deliu kiemu ir 2 garažais. Įmo
kėti $3.900.

* j— • 1

$13.500 High Park—prie Bloor
6 didelių kamb., atskiras mūri
nis, 2 augštų, opynaujis, vande- 
niu-alyva apšildomas, lobai di-

- delis kiemas ir 2 garažai. Įmo
kėti $3.500.

$14.900 Bloor—Dundas
8 . kamb., mūrinis, 2 vonios, 2 
garažai, patartina gydytojams. 
Įmokėti $4.900.

$15.500 Indian Rd.—Glenlake
8 didelių kaptb., atskiras, mūri- , 
nis, 2 virtuvės, alyva šildomas, 
2 garažai. Įmokėti $5.000.

$15.900 Rusholme Rd.—College
12 didelių kamb., atskiros mū
rinis, 2 virtuvės, vandeniu sto- 
keriu apšildomas, 2 garažai.

; Įmokėti 55.0Ą0 ir viena atvira

$15.900 High Pork Ave.—Bloor
~ ^8<fedetių kamb., atskiros mūri

nis, vandeniu apšildomas. įmo
kėti $6.000.

$16.000 Delaware—Bloor
11 didelių kamb., atskiras, mū
rinis, vandeniu apšildomas. Įmo
kėti $5.000.

$21.000 High Pork Ave.—Bloor
11 didelių kamb., atskiras, mū
rinis vandeniu ir alyva apšildo
mas, didelis kiemas, 2 garažai, 
privatus įvažiavimas. įmokėti 
$9.000.

Ossington—Bloor
6 atskirų butų po 5 didelius 
kambarius, apartmentas su ga
ražais, $7000 į metus pajamų, 
įmokėti $10.000, prašoma kai
na $35.500.

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

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI

High Pork rajone
$15.500. Atskiras, 8 kamb., vande

niu šild. — radijatoriai. Gara
žas. Privatus įvažiavimas. Neto
li susisiekimo. Bloor-Roncesval- 
les. įmokėti $5.000.

$15.000. Pusiau atskiros, 9 dideli 
ir šviesūs kambariai, kryžminis 
koridorius. Alyva šild. 2 vonios. 
Moderni virtuvė. Garažas. Na
mas visokeriopai geram stovy, 
įmokėti $5.000.

$9.500. Mūrinis, 6 kamb. Išilg. korid. 
oru-anglim šild. Vieta garažui. 
Įmokėti $2.500.

Bellwoods St.
$13.500. Mūrinis, atskiros, 8 kam

bariai. Išilg. korid. Oru-anglim 
šild. Įmokėti $4.000.

KAM VERGAUTI KITIEMS, KAI 
GALIMA TAPTI PATIEMS BOSAIS? 
Moista kratuvė su

Atskiras, 7 puikus kambariai. 2 
virtuvės, 2 vonios, atskiri įėjimai. 

. Vdnd-olyva šild. Didelis kiemas, 
2 garažai. Sandėliukas. Maisto 
krautuvė su 3*šaldytu ir visu ki
tu įrengimu. Roncesvalles rajo
ne. Kaino tik $18.000. Įmokė
ti apie $6x000.

Valgykla.
Prie Bathurst ant Queen. Gera 
klijentūra. Virš 50 vietų. 6 kam
bariai — du butai. Yra įrodyta, 
kad savininkas su dviem gražiom 
dukrelėm dirbdamas ir laikyda
mas 24 vai. atidarytų uždirbo 
per 27 mėn. $22.000. Parduoda
mo už apie $11.000. Įmokėti 
apie $5.000. \

Valgyklėlė su rūkalų-dovanėlių 
krautuve.

College St. Kaina $6.000. Įmo
kėti $2.000. Galima su namu.

Maisto krautuvė su visais moderniš
kais įrengimais, daro apie $1000 
-1500 sovait. apyvartų. Be to, 
10 gerų išnuomavimui kamba
rių. Įmokėti tik $2.500. Kaina 
apie $6.000. Šis pirkinys apsi
mokės per 1-1)6 metų. Čia vi
siškai nerizikinga tepti savisto
viu biznierių.

Tuščia krautuvė su namu.
Roncesvalles St. 10 kamb. na
mas. Vien išnuomojant krautuvę 
ir tretį augŠtų (4 kamb.) gauna
ma $300 į mėn. Pirmas morgi- 
čius $14.000 iš 516% neribo
tam laikui. Kaina apie $23.000.

Pasirinkti įvairia kaina namų, krau
tuvių, valgyklų, ypač lietuvių rajonuo

se, prašome kreiptis į
Dr. J. Kaškelis

Tele#.: W. 2643, WA. 2647 ir 
WA. 2648.

575 Quean St. W. (prie Bathurst)

R. TESLIA
REAL ESTATE

NAUJI 
PASIŪLYMAI
skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui
863 BLOOR STR. WEST 

(prie Ossington)

1. Grynais* $3.500. Kaina $12.500
6 kambariai ir vasarinis. Pusiau 
atskiras, pusiau mūrinis. Vidus 
naujai atremontuotas. Geram ra
jone — Christie Str. nepertoliau- 
siai nuo Bloor.

2. Grynais $4.500. Kaino $11.500
7 kambariai ir krautuvė. Kamba- 

' riai dideli, šviesūs, atremontuoti.
Mūrinis tik frontas, atskiras. Val
dymas tuojau. Garažo nėra ,tik 
įvažiavimas. 2 virtuvės. Biznių ra
jone —Major gatvėj netoli Col
lege.

3. Grynais $4.000. Kaina $13.500
6 kambariai, mūrinis, atskiras na
mas. Alyva apšildomos. Neperei
nami kambariai. Didelis sklypas. 
Įvažiavimas iš šono. Evelyn gatvėj 
tarp'Annette ir Dundas.

4. Grynais $4.000. Kaina’$13.000
6 kambarių, pusiau atskiras, mū
rinis namas. Alyva šildomas. Dido
kos sklypas ir garažas. Morguoret- 

- to gatvėj tarp College ir Bloor.
Namas geram stovy.

5. Grynais $3.000. Kaina $12.000
High Park rajone, kur nėra nei 
dulkių, nei dūmų, nei triukšmo.
8 kambarių, atskiras, mūrinis na
mas. Centrolinis šildymas, alyva. 
2 augštai. 2 garažai. Didėlis skly
pas. Namas ir nesutrūnijęs ir nesu- 
krypęs. Tinka žmonėms išlepinto 
skonio. (Pastaba: Šis namas tik 
reklamai, pakol kas neparduoda
mas. Prašau dėl jo ir neskambinti).

6. Grynais $8.000. Kaina $19.000
Du butai su voniomis ir virtuvė
mis. Išviso 10 kambarių. Namas 
mūrinis, atskiras, 2 garažai. Cent- 
ralinis šildymas alyva. Namas par
duodamas įpėdinių — savininkui 
mirus. Vidus reikalingas lengvo 
remonto. Grenadier gt. netoli Ron
cesvalles.

7. Grynais $2.500. Kaino $8.800
5 kambariai. Alyva apšildomas. 
Atskiras, pusiau mūrinis. Garažas. 
Nemažas sklypelis. Holam gatvėj 
netoli Ossington.

Dėmesio, Hamiltoniečiai’
Mūsų tautietis BALYS KRONAS, anksčiau dirbęs drau
dimo bendrovių atstovu, dabar perėmė dar ir namų bei 

. biznių pirkimo ir pardavimo tarpininkavimo įmonės
R. TESLIA 1294 King St. E., Real Estate & Insurance 
Broker, tel. 9-3558, atstovavimą.
Tai viena iš didžiausių tos rūšies įmonių Kanadoje, tu
rinti didžiausią pasirinkim ąnamų-biznių bei farmų. 
Geromis sąlygomis parūpiname morgičius. Kreipkitės, 
patarimai Jums nieko nekainuos.

BALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

Darbovietės telefonai: 9-3558, 3-1108, 2-4641 
Butas: 112 Ontario Ave. Tel. 2-9077

. TESLIA
REAL ESTATE BROKER
STR. WEST - 575 QUEEN STR. W.

< į- TORONTO

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais. 

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ
Du ndos—’Rusholme 

$7.500, 6 kambarių namas, įmokėti 
tik $2.500.

George—Colleg e 
$10.900, 7 kamb. plytinis narnos, at
skiras, gero plano, įmokėti tik $3.000

Lansdowne—Dupont 
$11.500/6 kamb. pusiau atskiras, 
mažas įmokėjimas.

Show—Dundas 
$12.000, plytinis, 8 kamb. namos, 2 
garažai, alyva šild. Įmokėti $4.000. 
Reta proga — nepraleiskite!

Morkhom—Dupont t
$12.000, 9 kamb., išnuomotas be su
tarties. Įmokėti tik $3.500.

Bloor—Show 
$12.000, plytinis namas, 7 kamb. 2 
virtuvės, įmokėti $4.500.

Christie—Bloor 
$2.800, plytinis, 7 kamb. namas, ga
ražas. Vandeniu ir alyva šildomas. La
bai gerom stovy.

$8.800. $2.200 įmokėti. 6 komborių 
nomos. Ekonomiškas, apšildomas oru.

$14.000, geras planas, įmokėti 
$4.000.

Sunnyside—Wright 
$14.500, 9 kamb. mūrinis, vandenių 
ir alyva šildomas. Įmokėti $4.500. 
Labai vertingas namas.

Bloor—St. Clorens
Plytinis, 9 kamb. namas, didelis skly
pas, garažas. Vertos $16.000, par
duodamas už $14.500 arba už ge- 

'riaušių pasiūlymų.
Pacific—High Pork 

$14.900, plytinis, 9 didelių kambarių 
namas. Mažas įmokėjimas.

Bloor—Roncesvalles
$ 15.500., 8 kambarių atskiras mūro 
namas. Garažas.

Dovercourt—Dundos 
$15.500, plytinis, atskiras, 8 kamb. 
ant dviejų augštų namas. Alyva šil
domas. Dideli kambariai.

College—Dovercourt
$5.500. 9 kamb. mūrinis namas. Ga
ražas. Mažas įmokėjimas.

Bloor—Dovercourt
$16.500. 9 kambarių, geros mūrinis 
namas. Vieta garažui, vandeniu ir 
alyva Šildomas.

Swansea, prie Bloor
7-8 kamb., 10-1*5 m. senumo didžiau
sias namų pasirinkimas. Taip pat bun
galow ir visai naujų namų su nedide
liu įmokėjimu.

? Taip pat duodame paskolas.
Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 

reikalais kreipkitės į
. Bronius Sergantis W. Morkis

MU. 7377 MU. 7377
Jonas Matulaitis 

MU. 7377
2390 Bloo^ St. West, Toronto

EKNĖST KIDCUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS 

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA

Hamilton, 913 Main St. E., Tel. 9-4121
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St. Toronto, Ont.

Moderni lietuvių vyriškų rūbų krautuvė

Paltai ir kostiumai parduodami pa
siūti ir pagal užsakymus. Skrybė
lės, įvairūs švarkai, taip' pat švar
kai su kailio apykaklėmis, kelnės, 
megztukai, viršutiniai ir apatiniai 
baltiniai, kaklaraiščiai kojinės, pirš
tinės ir kt. '

NUOLAIDA LIETUVIAMS 10%

Savininkas C. Salmonaitis

DERBY MEN’S SHOP
2576 Yonge St., Toronto 

Tclef. HY. 9624

perkant - parduodant
♦

namą ar bet kokį biznį, pageidautumėte skubaus ir sąžiningo 
patarnavimo, kreipkitės į:

ALGIMANTĄ MINIOTĄ
'■ Telefonas EM. 6-2024

Mes taip pat patafnaujame ir paskolų gavimo, morgičių 
pratęsimo, sutarčių sudarymo, vertimų, imigracijos ir 

visais kitais atvejais.

A. KRYZANOWSKI
REAL ESTATE

762 DUNDAS ST. W., TORONTO

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas SL W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visąme mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaiyinų ir tt

. 9543
VALANDOS

9 a.m. — 9 p.m.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

—— Atsiminkite, kad vasariniai rūbai
LJ bJE/ netinkamai laikomi sugenda. Mū-

SU sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
M-****>*'kai bus rūpestingai saugomi. Kai 

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 Claremont Stn - Tel. WA.4557

30 metu valymo patyrimas

Šio mėn. 29 <L/sekmadienį, 7 v. 
v. Sporto klubas “Vytis” Lietu
vių Namuose' rengia pobūvį su 
alučiu. Klubas kviečia atsilan
kyti.

Lapkričio 30 d., sekmadienį, 3 
vai. pp., UNF salėje įvyksta 
krepšinio rungtynės tarp Toron
to “Vytis” ir Mustangs.

• Pereitą savaitę “Vytis” turė
jo mažą laimėjimą ir pralaimė
jimą. “Vytis” II'laimėjo 54:43, o 
sekmadienį “Vytis” I skaudžiai 
pralaimėjo jugoslavams 49:71. Šį 
pralaimėjimą reikia jungti su 
pakaitų stoka, kuri miįs kanki
na jau kelinti metai. Puikiai pa
sirodė ir daugiausia taškų laimė- 
mėjo I. Naras.

• Trečiadienį, lapkričio 26 d., 
9.30 vv. “Vytis” II rungsis su St. 
Christopher House su “Mus
tangs”. Pirma gatvė už Bathurst 
po kairei ir jai pasibaigus deši
nėje pusėje 3 nmas. .

• Spalio 3 ir 4 d. Sydnejuje 
įvyko Australijos lietuvių krep
šinio trečiosios pirmenybės, ku
riose dalyvavo Adelaidės Sp. 
klubas “Vytis”, Melbourne 
“Varpas”, Sydnejaus “Kovas” ir 
Canberos sporto klubas. Pirme
nybes laimėjo “Kovas”, baigmė
je nugalėjęs Varpą 39:35 (19:21). 
Pernykštis nugalėtojas buvo 
“Vytis”, o užpernykštis “Var
pas”. Šiose pirmenybėse Sydne
jaus koviečiai nepralaimėjo nei 
vieno susitikimo.

Kad JTO centrinio aparato su
darymui turėjo didelės įtakos so
vietai, visiems žinoma. Tada 
jiems visi buvo labai mandagūs, 
o jie nesivaržė ir visur sodino 
savo žmones. Net pats gen. sek
retorius Trygve Lie buvo jų pa
siūlytas, mat, kadaise Norvegi
jos darbiečių buvo pasiųstas į 
Maskvą mokytis. Ypač keista, 
kad JT karo, susisiekimo, žinių 
ir mokesčių reikalų vadovu te
bėra rusas Arkadii A. Sobolev, 
nėr kurio rankas tarp kitko per
eina visos .žinios apie kariuome
nės ir ginklų siuntas į Korėją. 
Kogi Maskvai daugiau reikia. Jie 
tuoj aus viską sužino. JAV šito 
ožio — daržininko, žinoma, sau
gosi, žinių siųsti neskuba, tačiau 
vieną kartą jos ten vistiek atsi
duria, o po kelių valandų, jei 
reikia, jas sužino ir Maskva.

visuose miesto rajonuose!
Tik paskambinkite kiek Jūs turį* 
te įmokėjimui pinigų mes pą* 

rodysime Jums namą! ;

$11.700 Bloor—Indian Rd. Mūrinis, 7 
kamb. ant dviejų augštų, dvi vir
tuvės, garažas. Įmokėti $3.500. \

$12.000 Bloor-Dovercourt, Mūrinis, pai
siau atskiros, 8 k. gerame stovy. 
Įmokėti $4.500.

$12.500 Bloor—Grace Si.. Mūrinis, 6 k., 
vond. šildomos, garažas. Užimti go 
lima į>er savaitę.

$14.500 Porkdole rajone, mūrinis, 9 k.# 
gero plono. Gražus kiemas.

$15.500 High Park rajone, mūrinis, at-
* skiros, 13 k. narnos. 2 virtuvės, 2 

vonios, 3 garažai.
$16.900 High Pork rajone, prie Pacific 

Avė., atskiras, mūrinis, vond. tr 
aliejum šildomas, 10 komb.

$1^.000 High Pork rajone prie Greno-x 
dier Rd., atskiras, mūrinis, vond. ir 
atiej. šildomos, 10 kamb., 2 garai.

$25.000 High Park rajone prie Howard 
Park Ave., atskiros, mūrinis, vond. 
ir oliej. iidomas, 17 k., garažas.

Namai - bizniai 
‘ pardavimui

VISUOSE MIESTO RAJONUOSE

Sportas ir politika
Pereitais metais kanalo per

plaukime lenktynes laimėjo 
egiptietis March Hassan Hamad. 
Jam turėjo tekti ir Londono 
“Daily Mail” 1000 svarų sterlin
gų premija. Hassan tada tos pre
mijos atsisakė už tai, kad “Dai
ly Mail” įžeidęs karalių Faruką. 
Už tai karalius savąjį sportinin
ką apdovanojo dar didesne su
ma. ‘ -■

Dabar Londono sporto klubas 
organizuoja naujas plaukimo: 
per kanalą varžybas ir pakvietė į 
jose dalyvauti tą patį Hassan. Šis Į 
atsakė, kad dabar jis vėl mielai 
dalyvausiąs, nes su savo karalių; 
išsiskyręs, bet užtai norįs gauti i 
tą pačią premiją, nuo kurios per- Į 
nai atsisakė. Jei ji nebūsianti iš- : 
mokėta, jis nedalyvausiąs.

— Londonas, — Per Britų pir
mąjį atominės bombos sprogdi- j 
jiimą Monte Bello salose buvęs, 
panaudotas foto aparatas, pada- I 
rąs 100.000 nuotraukų per sekun- i 
dę. Vienai nuotraukai reikalinga 
viena dešimtmiljoninė sekundės 
dalis. .

— Praha. — Belgrado radijas 
paskelbė, kad Čekoslovakijos 
prezidento Gotwaldo karinio ka
bineto šefas gen. Sartori nusižu
dęs. kai buvo pradėti masiniai 
karininkų suėmimai.

— Otava. — Canadian Cong
ress of Labor nutarė paremti 
CCF organizuojamą peticiją vy
riausybei visuotino sveikatos gy- 
dvmo reikalu.

— Otava. — Kanados ekspor
tas per pirmuosius šių metų 9 
mėn. padidėjo $360.000.000, pa
siekdamas $37180.690.000, kai 
pernai tesiekė $2.818.242.000.

GERAS NAMŲ PASIRINKIMAS

per

BOYCE & LATOUR
REAL ESTATE BROKERS

1537A Queen Str. W., Toronto
$11.500 prie Eglinton, 7 komb. mūri

nis su garažu. Graži aplinka, na
rnos geras, žemas įmokėjimas.

$11.500 Bloor—Gladstone, 6 kamb. 
mūrinis namas, žemas įmokėjimas. 

$15.000 Sunnyside rajone, 8 kamb.
mūrinis namas, vieta garažui, gra
žiai išdekoruotas, įmokėti apie 
$5.5000.

$15.000 High Park rajone, 10 kamb, 
mūrinis namas, kambariai gražiai 
dekoruoti, vanduo III augšte. Geras 
pajcfmų namas, įmokėti apie 
$5.000.

High Perk rajone, 7 gražių kambarių 
atskiras mūrinis namas su garažu. 
Kaino apie $15.900, įmokėti 
$6.000.

Higfi Perk rajone, 8 gražių kambarių, 
, atskiros, mūrinis namas. Labai ge

ras susisiekimas. Kaina $14.900, 
įmokėti $6.000.

Sunnyside rajone,' 10 kambarių mūri
nis namas, gražus kiemas ir gara
žas. Geras susisiekimas, kaina apie 

. $17.500, įmokėti $7.000.
Sunnyside rajone, puikus 15 kamba

rių namas. Vond.-alyva šild., 5 
kamb. baldai su kilimais, geros pa
jamos. Kaino $19.000, įmokėti 
$8.000.

Mes turime gražiose vetose su žemu 
{mokėjimu ir neaugšta kaino namų, 
viešbučių, benzino stočių, krautuvių ir 
ūkių. Galim gerom sąlygom parūpin
ti įmokėti rankpinigius bei morgičių. 
Informacijų suteiks ir mielai padės 
tik paskambinkite:
J.TAMUUONIS arba P. LEDAUSKAS

OL. 2324 OL 2325

$8.800 pilno kaina, įmokėti $3.500, 
6 kamb., Brock Avė., mūro priekis, 
alyvos šildymas, rūsys po visu na
mu, 3 garažai, užėmimas po 60 d.

$10.000, įmokėti $3.000, 6 kamb., 
Glaremont Avė., karšto vandens- 
alyvos šildymas, nepereinami kam
bariai, parketas, moderni virtuvė, 
rūsys po visu namu, dvigubas gara
žas, 1 skola balansui.

$12.500, Įmokėti $4.000, 6 kambar., 
Grace St., mūrinis, pusiau prijung
tas, karšto vandens-alyvos šildy
mas, nepereinami kambariai, par
ketas, rūsys po visu namu, gara
žas, galima užimti tuojau.

$13.500, įmokėti apie $6.000, 6 k., 
St. Clair—Oakwood rajone, mūri
nis pusiau prijungtas namas, par
ketas, nepereinami kambariai, ga
ražas, užėmimas tuojau.

$13.500, įmokėti $4.000, 8 kamb., 
Manning Ave., mūrinis, pusiau pri
jungtas, nepereinami kambario?, 
parketas, 2 virtuves, tualetas rū
sy, užimti tuojau.

$13.000, Įmokėti $5.500, 6 kamb'., 
Osler—St. Clair rajone, mūrinis, 
pusiau prijungtas, karšto vandens- 
alyva šildymas, nepereinami kam
bariai, parketas, moderni virtuvė, 
garažas.

$12.800, Įmokėti apie $4.000, 8 k., 
Runnymede—Annette rajone, mū
rinis, pusiau atskiras namas, neper
einami kambariai, parketas, gara
žas ir privatus įvažiavimas.

Maisto produktų krautuvė, plius 7 gy
venami kamb., biznis ir namas, ne
pereinami kambariai, parketas, 
moderni virtuvė, garažas,, privatus 
įvažiavimas, apyvarta $1.400 į sa
vaitę, viskas už $21.000 ^su $7- 
8.000 įmokėjimu.

Visais nuosavybės pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės į

J. Rukša
Tel.: OL. 1793, OL. 5176

Namų tel. MU. 0746

F. N. PRE B B L E
REAL ESTATE

1052A BLOOR ST. W., TORONTO

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS
1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7941

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Ossington Avė., $3.000 įmokėti, 
$7.500 pilno kaina. 6 kamb., 
mūrinis' noma sir garažas.

Euclid Ave., $3.000 įmokėti, 
$9.000 pilna kaino, 5 kamb. 
medinis namas — bungalow.

Horvie Avė;, $3.500 Įmokėti, 
$10.000 pilna kaina, 5 kamb. 
mūrinis namas — bungalow ir 
garažas.

Armstrong Ave, $3.500 Įmokėti, 
$1.1.000 pilna kaina, 6 kamb. 
pusiau atskiras mūrinis namas 
ir garažas. r .

McRobert Ave., $3.500 Įmkoėti, 
$10.500 pilna kaina, 6, kamb. 
pusiau atskiras mūrinis namas, 
didelis kiemas. • \

Alcorn Ave., \ $2.500 Įmokėti, 
$11.500 pilna kaina, 8 kamb. 
nmas. Geros pajamos.

Mielai Jums parodysiu ir 
padėsiu išsirinkti

A. TAMULAITIS
Skambinti KI. 1159 arba 

vakarais OR. 2657.

A. W. FARLINGKR
Real Estate

752A YONGE ST., TORONTO

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką 

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

NAMAI
LIETUVIAMS TINKAMUOSE 

RAJONUOSE

Quebec—Dundas |
$6.500, įmokėti $1.200.. Pu
siau atskiras. 6 kamb. namas su 
gyventojais. Frontas mūrinis.

Sounders—Čunnyside
$10.500, įmokėti $3.500. Lobai | 
gerame stovyje, gero mūro, 7 |Į 
kamb. namas. Rami vieta.. Ge
ras susisiekimas. Puikus pirkinys.

Harrison—Dundas—Ossington
$14.500, įmokėti $4.500. du
pleksas. Tvirto mūro, 9 kamb. 
ir 2-jų sunrūmių namas. Gara
žui vieta. Lobai geras pirkinys.

Akina—r Bathurst
$13.000, prieinamas įmokėji- 
mas Mūrinis, 6 kamb. namas. 
Alyvos šildymas. Dvigubas ga
ražas. Prie gero susisiekimo.

Concord—College
$15.000, įmokėti $4.500. Gera
me stovy, patogus 8 kamb.. na
mas. Didelis kiemas. Garažui 
vieta.

Delaware—College
$24.000, įmokėti $6.000. Visai 
atskiras, gero mūro 12 erdvių 
ir gerai išplanuotų kambarių na
mas. Trys virtuvės, dvi vonios. 
Garažas ir labai didelis kiemas. 
Nori būtinai parduoti.

Winona Dr.—St. Clair
$13.900, prieinamas įmokėji-

* mos. Labai gero mūro, 6 erdvių
♦ kambarių namas. Alyvos šildy-

• mos. Garažas.
I Indian Grove—-Bloor

$14.500, įmokėti $4.500. Mū
rinis, 8 kamb; namas. Garažui 
vieta. Patogus, neaugšta kaina 
pirkinys.

Daug gerų ir didelių namų High Parko 
ir kituose rajonuose. Informacijų su-Į 
teiks ir padės išrinkti

R. ŽULYS
T«L Mt 2471; Mm« tai. EM.3-6711 Į

J. J. ELLIS, Realtor
1072 BLOOR ST. W., TORONTO | 

Jgs-ss—g—a Į '■ I "I ■ STC

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$6 900 visa kaina. Įmokėti tik 

$1.200. Pusiau atskiros 6 kamba
rių namas. .Priekis mūrinis. Vieta 
garažui. Quebec prie Dundas.

$9.000, įmokėti $2.300. Visas mūri
nis, 6 didelių kambarių namas su 
vieta garažuh Nauja krosnis. Arti 
gero susisiekimo. Fuller-Queen St.

$10.500, įmokėti $2.500. Dviejų 
augštų 7 kambarių gražiajn -sto
vy pusiau atskiras namas Su vieta 
garažui. Lisgor prie Dundas.

$10.900, įmokėti tik $900. Visai at
skiras 8 kambarių, dviejų augštų, na

mas, priekis mūrinis. Vieta garažui.
$11.500, įmokėti apie $3.500. Pu

siau atskiras 8 kambarių mūrinis 
namas su vieta garažui. Vertos 
greito dėmesio! Argyle prie Dover 
court.

$15.000, įmokėti $4.500. Lobai gra
žus ruplėtų plytų, 8 kambarių na- 

zmas, koridorine sistema. Concord 
prie Bloor.

$19.000, įmokėti $.8000. Visoi atski
ros, vondeniu-olyvo šildomos, 14 
kambarių namas su grožiu ir dide
liu daržu. Prie gero susisiekimo.
Pelningas. Queen-Roncesvalles ra
jone.

RETA PROGA. Lietuvių rajone Dun
dos St. parduodamo valgykla-resto
ranas su 42 vietom. Visos nomas 
mūrinis. Viršuje yra 4 kambariai 
ir sonpjmis. Vieta garažui. Cent
rolinis šildymas. Viso kaino tik 
$23.000. Įmokėti $10.000.

Ir daugiau namg lietuvių -rajone 
vakariniame Torontą Jums mielai ap
rodys ir padės išsirinkti

P. LEONAS
T«l. ME. 2471, bate tai. OL. 4717

J. J. ELLIS, Realtor 
1072 BLOOR ST. W^ TORONTO 
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VYTAUTAS TARVAINIS
(Tik pereitais metais pakeltas j paskautininko laipsnį, veiklus 
Detroito skautas, poetas Vytautas Tarvainis, po ilgesnės-ligos 
mirė š.m. lapkričio mėn. 5 d.).

*
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Scenos iš “Fabiolos“ pastatymo Toronte. Augštai dešinėje: iš II veiksmą— popiežius Urbonas (Aolyzas Kuolas) laimina krikščionis 
Agnietės namuose. Augštai kairėje — iš III veiksmo — Anietė (Stasė Verbickaitė) ir Pankrancas (Kazys Manglicas) pasmerkti mir
ti. Lucijana (Dana Remeikytė) atsisveikina su sūnumi Pankrancu. Apačioje iš kairės — iš IV veiksmo — Fabiola, guodžiama vergių, 
sielvartauja dėl Agnietė smirties. Apačioje dešinėje — bendra visų vaidintojų grupė po,vaidinimo. Kairėje matyti režisieriuč, pats 
kard. Newman apysaką “Fabiola” inscenizavęs, kun. B. Pacevičius. Pastatymas bus pakartotas Toronte lapkričio 30 d. ir Hamiltone 
gruodžio mėn. 6 ir 7 dienomis. ' Foto Dvilaičio

TAVĘS NEBUS
Žiedais lašės pavasaris 
į mylinčias širdis, ~ 
pabirs, nubirs, lyg ašara 
Į degančias ugnis. -. 
Ir nulašės, ir nulašės 
ligi tavo širdies.
O tu jausies toks svetimas 
šitų dienų dalioj, 
be džiaugsmo bus gyvenimas, 
be džiaugsmo bus sapnai.
Ir nuriedės, ir nuriedės 
tau ašara širdies...
Acį, ne nebesuprasi — 
tau vakaras žvarbus. *
Žiedais lašės pavasaris — 
tavęs nebus... y
Ir bus, tau bus 
pavasaris žvarbus.

ATSISVEIKINIMAS
Dvi ašaros rieda per veidą,
Ach, sudie, tėviškė miela.
Ten parymę klevai mano aido 
Nebgirdės niekada, niekada.
O bus dar dienų čia auksinių,
Vakarai pazarom užsities,
Bet kas ilgesį mano krūtinės, 
Kas dainas bedainuos praeities?
Čia palieka supintos svajonės,

- čia iš ilgesio alpsta širdis.
Kas gražesnio už tėviškės klonius, 
Kas gražiau už tėvynės naktis? '

Iš 1947 m. išėjusios poezijos "Gyvenimas laša".

“MANO FIRMA”
Didelis pasirinkimas lietuviškų ir kt. plokštelių. 
Baldai Įvairiausiems kambariams. Krosnys. Šaldy
tuvai. Miegamieji nuo $89 ir augščiau.
Patogios išsimokė j imo sąlygos.
“Tėviškės Žiburių” skaitytojams 10% nuolaidos!

GENERAL COMMUNITY PRODUCTS
67 PRINCE ARTHUR EAST, MONTREAL. TEL. BE. 1310

Perrinkite

Louis Shannon, qC

Konrolieriumi
LOUIS SHANNON, Q.C., yra senas Toronto 

lietuvių draugas.
FOTO APARATAI

RoOciflex, Kine-Exakto, Leica, Baldo, 
Retino ir kitokių žinomų Europos fir

mų. Reikalaukite sąrašo.
LOCKHARTS CAMERA EXCHANGE
Toronto (Įsteigto 1916) Conode

Prof. dr. A. Maceinos laiškas
Pone Redaktoriau,
Jūsų laikraštyje paskelbtas 

Liet. Krikšč. Demokratų ir Liet. 
Ūkininkų S-gų pareiškimas (š.m. 
spalio 23 d. nr. 42) mėgina pa
naudoti ir mano vardą kaip prie
dangą jų teigimui, esą “prof., J. 
Brazaičio nepakvietimas į Vykd. 

y Tarybą buvo svarbiausioji LF 
iš VLIKo pasitraukimo priežas
tis” ir esą “tokios pat nuomonės 
yra ir prof. A. Maceina”. Dėl 
to turiu pareikšti:

1. Savam teigimui paremti KD 
ir ŪS pareiškimas cituoja mano 
laišką (š.m. rugp. 6 d.). Tačiau 
cituojamoji mano, laiško vieta 
yra sąmoningai suklastota, su
jungiant Vienas nuo kito toli sto
vinčius sakinius ir praleidžiant 
tarp jų esančias 26 eilutes kon- 
tekso, kuris kaip tik atskleidžia, 
kodėl prof. J. Brazaičio išskyri
me prasiveržė moralinis princi
pas ir kodėl prof. Brazaičio pa
aukojimas būtų buvęs lygus šio 
principo paaukojimui, nusilen
kiant Kaifo politikai, išreikštai

NL” vis pakluonėmis..
“NL” redaktorius, išlinksnia- 

vęs mano pavardę net dešimt 
kartų keliolikoj eilučių spaudos 
apžvalgos, bando įtikinėti, kad 
aš kalbėjęs Krašto Tarybos su
važiavime ne taip, kaip “TŽ” Nr. 
42 atpapsakojau. Nesvarbu, kad 
p. Redaktorius polemikoj su p. 
Yokubynu prisipažino, kad dėl 
atstovų išsireiškimų nesąs tik
ras, nes jų kalbų nesižymėjęs, 
kadangi suvažiavimo reportažą 
buvęs pažadėjęs kitas asmuo, tik 
jam nepadarius, jis pats turėjęs 
rašyti iš atminties.

O “Spaudos apžvalgoj” teigia, 
jog aš suvažiavime nereagavęs 
dėl jo iškraipymo mano minčių. 
P. Kardelio išrastasis išsireiški
mas buvo perdaug juokingas dėl 
“nesupratimo” mano minties ir 
ne vietoj jo verkšlenimo dėl ”to- 
talizmo Winnipege”, todėl tai 
paskaičiau “linksmu dalyku” ir 
nemačiau reikalo gaišinti brangų 
laiką. Bet antrą kartą tą palie
tus buvo atsakyta tuo klausimu 
iš esmės.

“Spaudos apžvalgoj” pakarto
tinai tvirtinama, kad aš “užrea- 
gavęs” dėl LASo. Tuo tarpu dis
kusijose mano buvo pareikšta, 
kad nieko negalima turėti prieš 
p. Kardelio paminėtą LASą, kaip

Lietuvių Eenciklopedijos 
ir visų žurnalų bei laikraščių 
PRENUMERATAS

priima V. Aušrotas, 206 Gilmour 
Ave., tel. LY.0305, sekmadie
niais — parapijos salėje. 

jo žodžiais: “Geriau, kad vienas 
mirtų už tautą” (Jbn. 18, 14).

2. Mano laiškas mini tris moty
vus, kurie LF vertė palikti VLI 
Ką: a. moralinį, b. rezistencinį ir 
c. darbingumo. Apie prof. J. Bra
zaitį yra pasakyta: “Prof. J. Bra
zaičio išjungimas yra tik pasku
tinis lašas į supuvimo taurę”. Jo 
asmuo buvo tik proga regimai 
prasiveržti VLIKo skauduliams. 
KD ir ŪS pareiškimas visus 
šiuos motyvus ir šį šakinį sąmo
ningai nutyli, teikdamas netik
ros šviesos mano laiškui ir tuo 
iškreipdamas jo mintį.

3. Šaukimasis tad mano vardo 
pateisinti teigimams, esantiems 
KD ir ŪS pareiškime, neturi jo
kio pagrindo. Savo pažiūras į vi
są dalyką netrukus- išdėstysiu 
ilgesniu raštu, nes dabartinėse 
diskusijose iškilo ne tik praei
nančių dienos klausimų, bet ir 
principinių problemų, reikalin
gų pagrindingesnio nušvietimo.

Reiškiu Jums gilią pagarbą
A. Maceina.

patriotinę organizaciją, bet bū
tų prasilenkta su Bendruomenės 
esme, jei Krašto Taryba būtų 
renkama pagal partijų — grupių 
sąrašus visam kraštui, kaip siūlė 
p. Kardelis.

“NL” redaktorius, vietoj pri
sipažinęs dėl netikslumų, sten
giasi skaitytojus įtikinti, kad 
atstovai kalbėjo taip, kaip jis 
panori. Iškraipymus pataisius, 
skaito pasiteisinimu.

J. Činga.

Siūlo įsileisti kitas liberalines 
grupes

Montrealio korespondentas 
Pagiris “Naujienų” Nr. 27$, lap
kričio 20 d. rašo apie KLCT ir “N 
L”. “Reikėtų vieną kartą Tary
bai pradėti persiorganizuoti, 
pritraukti kitas liberalines gru
pes. “NL”, kurios leidėju pasira
šo “Kanados Liet. C. Taryba”, 
padaryti vieną kartą ryžtingą 
žingsnį — išmesti sakinį “Reda
guojama bendradarbiaujant Re
dakcinei Kolegijai”, arba tokią 
kolegiją vieną kartą sudaryti. 
Drąsos!”

Kaip čia dabar išeina? “NL” 
pati sakosi ir tose pačiose “Nau
jienose” reklamuojasi esanti vi
sų Kanados lietuvių nepartinis 
laikraštis, o Pagiris, kuris yra, 
berods, vienas šulų KLCT ir tos 
pačios'Red. Kolegijos narys, sa
ko, kad ją valdo viena grupė, 
kad reikią įsileisti kitas, bet tik 
liberalines, grupes 'ir sudaryti 
Red. Kolegiją, kurioje, turbūt, 
turėtų būti atstovaujamos tos 
“kitos liberalinės grupės”. Mums 
tik įdomu ar “NL” ir tada tebe- 
siskelbtų “visų laikraščiu” ar 
garbingai prisipažintų, kas esan
ti?

Karų istoriją veda imperializ
mas. O kiekvienos imperijos ri
bos — visas pasaulis. Yra buvę 
karingų tautų šio idealo krypti
mi paslinkusių visai įtikinančiai 
sudariusių vyraujančias civili
zacijas ir apjungusių jas univer- 
sališkai. Tačiau kiekviena iš jų 
sukniubo, kaip atgyvenęs atle
tas. Fatališka bausmė. — Šian
dien jų ainiai, nors tose pačiose 
geografinėse vietovėse, visai pa
kitusio charakterio ir tik anų 
galybių degeneratai.

Ir vėl atrodo fatališka, kad vi
są pasaulį į savo maišą vistiek 
tempia kiti. Sakytume “užburtas 
ratas”, arba — “istorija kartoja
si”, kas yra virtę net dažnu prie
žodžiu. Bet filosofai išranda, kad 
istorija neina vien ratu; nei at
skirais ciklais, nei tiesiąja (pagal 
kraštutinius optimistus, sekan
čius tik evoliucijos kilimo taš- 
kus)% o jos kelias kombinuotas 
iš apskritimo ir tiesiosios, suda
rąs spiralę. Vad., grafikos ky
lantis, bet su kritimais, grįži
mais, apsisukimais.

Ar į visos žmonijos suvedimą 
į vieną bendruomeninį junginį 
jėga dabar žiūrėsim kaip į ben
drą istorinį progresą ar regresą 
(tai nustatys vėlesni amžiai), 
turim sutikti, kad pasaulio užka
riavimo pastangos artėja prie 
tikslo, nors ir per ištisų civiliza
cijų aukas. O tame pačiame 
vyksme nieko nėra nei fatališko, 
nei filosofiško (jei neklausim, 
kodėl žmogus išviso toks nera
mus ir .veržlus). Žemėje žmonių 
tirštėja, geografinis apčiuopi- 
mas ir technikos ryšio priemonės 
sunaikina izoliaciją natūralinių 
sienų tarp atskirų socialinių 
sambūrių. O vienoj erdvėj, “po 
vienu stogu” (Mackinder) dau
gelis politinių grupių, taigi at
skirų valdžių, sudaro anarchiją, 
kaip kova tarp giminių taut, 
valstybių pradžioje, arba valsty
bei atsidūrus interregnum stadi
joje; tik šita internacionalinė 
anarchija daug. komplikuotesnė 
dėl, taut, relig. ideologinių, rasi
nių, kult, ir kt. skirtumų. Tie 
patys faktoriai, kurie sudaro są
lygas tai ■ anarchijai yirsti uni
versaline, taip pat atidaro var
tus įsigalėti Vienos jėgos discip
linai. • '

“Visas pasaulis”
Viešpatauti jau mokėjo seno

vės egiptiečiai, semitų padermės 
iš Mezopotamijos, nuo Irano 
plokštakalnių galingai skėtėsi 
persai. Pasaulinio nukariavimo 
tendencijų dinamiškai išryškino 
Aleksandras Didysis. Kai jis 
perėjo Balkanų pusiasalį, Mažą
ją Aziją, ryt. Viduržemio jūros 
pakraščius, Nilo slėnį, Persiją ir 
pasiekė Indo upę, įsitikino, sako, 
kad “daugiau nėra ką nukariau
ti”. O po 4000 metų nuo žmopi- 
jos išplaukimo į istorinį .pavida
lą, Kristaus laikais, romėnai jau 
užvaldė erdvę nuo Škotijos ir 
Pirėnų iki Męzopomijos ir Ira
no, nuo Reino ir Dunojaus iki 
Lybijos ir Egipto. Tai buvo ta
da- “visas pasaulis”, nes tiek ga
lėjo apčiuopti anos civilizacijos 
žmogus. Už tų ribų buvo “terra 
incognita”. Cezaris meistriškai 
nukalęs tam pasauliui imperijos 
skeptrą visiems amžiams liko is
torijos, mėgiamiausiu genijum ir 
žemės viešpačių idealu (iš Cae-

Rusijos tautų išlaisvinimo komitetas.
Kaip pranešama iš Miunche

no, po ilgų amerikiečių pastangų 
pagaliau pavyko susitarti dėl 
Rusijos Tautų Išvadavimo Ko
miteto. Miunchene jau'sudaryta 
vad. Bendradarbiavimo Grupė, į 
kurią įeina 9 rusų emigrantų or
ganizacijos ir 5 mažumų: gruzi
nų, azarbeidžaniečių, š. kauka
ziečių, turkmėnų ir armėnų. Ti
kimasi, kad ir kitos tautybės pri
sidės, nors ukrainiečiai nenori 
apie tai nei girdėti, o gudai pa
skelbė, kad pasitarimuose daly
vavęs gudas neturįs jokių. įgalio
jimų ir kad jie su rusais į ben
drą veiklą nemano eiti.

Pirmieji trys bandymai suda
ryti tokį* komitetą nepasisekė 
dėlto, kad ne visos rusų gru
pės sutiko priimti dėsnį laisvo 
tautų apsisprendimo, kai tokie 
ukrainiečiai % laiko, kad tokio 
klausimo nebegalima nei kelti, 
kad jie yra jau apsiprendę negy
venti vienoje valstybėje su ru
sais. Dabar Bendradarbiavimo 
grupei priimta politinė progra
ma, kuri pirmiausia deklaruoja 
visų Sovietų Sąjungos tautų ap
sisprendimo teisę, demokratinės 
santvarkos įvedimą, visų gyven- 

sar — Car, Kaizer). Romėnams 
sukurti didesnį pasaulį užstojo 
gamtos kliūtys ir distancijos.

Dar mūsų civilizacijos imperi
jų pranokėjai siekę valstybės, 
“kurioje saulė niekad nenusilei
džia” (Karolingai, Hohenštaufe- 
nai, Habsburgai), savo galybės 
tolnašumą galėjo vystyti įik ark
lių tranšporto ir pakraščių bur
laivių navigacijos ribose.

Bet istoriją greit naujina pa
rakas, did. jūrininkai ir ant že
mėlapio užnešimas jau penkių 
kontinentų. Vėl dvi ryškios in
tencijos priglausti pasaulį, tik 
skirtingais keliais ir metodais: 
Napoleonas ir D. Britanija.

Kyla garo mašinos amžius. 
Pramonė — ginklų kalvės. O 
garlaivis ir traukinys glaudžia 
teritorijas ir žemynus. Geopoli
tika. Universalinis interregnum 
besireiškiantis tarptautiniais ka
rais virsta pasauliniais karais.

Žemės rutuliui “susitraukius”
Žemės alyva varomų mašinų 

amžiaus dinamika kaukianti te- 
renu, jūromis ir oro erdvėmis 
“suspaudė” globuso paviršiaus 
plotą iki kritiškos ribos ir šiam 
prinokusiam vaisiui prie tokio 
tempo liko tik nedaugelis kon
kurentų. '

Vokiečių armijos sukūrė nuo
stabiausius žygius karų istorijo
je, ir greičiausia tai paskutiniai 
toki armijų žygiai išviso, tačiau 
ta Hitlerio ekspansija dar buvo 
tik mielės iškilimui jėgų, jau-vi
sai subrendusių pasaulio likimui 
spręsti. Ir tos iškilo jom pačiom 
netikėtu ir niekam nenumatytu 
staigumu. Iškilo atominis am
žius. Pasaulio-dalimis nukariauti 
jau negalima, reikia jį imti visą.

Lietuviai JAV kariuomenėje
Daug mūsų brolių jau tampa 

JAV kariais. Jų gyvenimas karių 
gretose yra labai įvairus ir viso
kių išgyvenimų pilnas. Ne vie
nas jų jau paguldė savp galvas 
už pasaulio laisvę, kiti liko in
validais visam gyvenimui ar 
kenčia nelaisvėje. Taip kpt. Al
binas Venskus, kilęs iš Čikagos, 
žuvo Anglijoje, bombonešio ava
rijoj; Vilimas Klimauskas iš De
troito, nuskendo Hobson laive; 
Edvardas Totoraitis, iš Wilkes- 

’Bares ir Leonardas Eismantas iš 
Detroito žuvo Korėjoje; sargybų 
kuopos gyd. Tekorius, mirė V. 
Vokietijoje.

Iš Korėjos Pr. Sutkus rašo:
“Pergyventi vaizdai keliau

jant per Korėjos žemę, per jos 
miestus sudarė neįprastą mano 
vaizduotei reginį, kuris neišdils 
niekuomet iš atminties. Šaltos ir 
drėgnos naktys mane supė, bet 
miegamasis maišas saugojo nuo 
ligų. Po trijų dienų buvau pa
ruoštas vykti į trečiosios divizi
jos plotus, virš 38 paralelės. Čia 
jau artilerijos triukšmas ir lėk
tuvų burzgimas liejasi į vieną 
akordą”...

Čikagietis žvalgas Korėjoje 
Juozas Ažukas rašo:

“Žiemą Korėjoje turėjome šal
tą, net iki 35 laipsnių, tačiau tu
rime labai gerus šiltus drabu
žius, palapines šildom krosne
lėm. 20 kartų buvau žvalgyti už
frontėj. Ten žymėj om kur reikės 
amerikiečiams žygiuojant staty

tojų lygias pilietines teises, vi-, 
sišką laisvę religijų, panaikini
mą policinio, teroro sistemos, pri
verstino darbo, kolchozų, sov- 
chozų ir perdavimą visos žemės 
ūkininkams, o pagaliau likvida
vimą agresyvios Sovietų Sąjun
gos užsienio politikos. B. Grupės 
nariais gali būti visos antikomu
nistinės organizacijos, sudarytos 
žmonių kilusių tš S. Sąjungos te
ritorijos, jei tik priims skelbiamą 
programą, bet neįmanomas ben
dradarbiavimas su' tomis orga
nizacijomis, kurios .turi tikslo at
statyti prieš revoliuciją buvusią 
politinę sistemą, ty. absoliutinę 
monarchiją, o taip su tomis, £u- 
rių programose .yra totalitaristi- 
nių tautų neapykaptos šūkių, ku
rios priešingos tautų laisvam ap
sisprendimu.! ,

B. Grupėn turi įeiti 20 atstovų 
rusų ir 20 kitų tautybių, visi su 

ne organizacijų atstovų — žymių 
mokslo žmonių bei literatų. .

B. Grupė numato po 3-4 mėn. 
pradėti radijo transliacijas iš 
Miuncheno, skiriamas visoms 
Sovietų Sąjungos ribose gyve
nančioms tautoms. •

Ir dvi armijps prie Rubikono 
jau slenka. įtemptame žygyje. 
Eina kartu ideologijos, pasaulė
žiūros, kultūros, socialinės struk
tūros ir, galima sakyti, net rasi
nės problemos; viena prieš kitą. 
Du junginai — Rytai ir Vakarai, 
geografiškai ir politiškai. Ceza
riškas sprendimas “alea iacta 
ėst” (burtai yra mesti), kaip Da
moklo kardas kabo virš žmoni
jos. Ar tai bus jau paskutinė 
anarchijos partija?

Susidūrimo išvakarėse
Dabar strategų svarbiausias 

dėmesys užnugariai. Vad. frontai 
bus tik kaip apsauga tramplynų 
(bazių) smūgiams į priešo nu
garkaulio smegenis ir kaip arti
miausi rezervai okupacinėms pa
jėgoms. Lemiamieji dramos ak
tai turės įvykti gilumoje, kur 
fabrikai, miestai ir gyventojų 
masės sudarančios žmoniją. Prie 
šių laikų ir smarkiai dar tobu
lėjančių naikinimo priemonių, ’ 
įskaitant ir bakteriologines, apo
kalipsinė katastrofa rimtai- dė
mesin imama galimybė. Tai jau 
būtų fatališka, panašu į bibliš- 
kojo Babelio bokšto tragišką 
misteriją.

“Sunaikinimas Vak. civilizaci
jos yra artimoj, ne tolimoj per
spektyvoj”, sako James Burn
ham, polit. filosofas (The Strug
gle for the World). Jis dalei- 
džia: “Vacuumą užimti turės są
lygas potvynis iš Kinijos, Indi
jos ar Islamo. Universalinę im
periją galėtų sukurti šios kul
tūros ir vakarų tautos įžengtų 
į paskutinį laipsnį savo istorijos, 
kaip imperijos proletarijatas”.

St. Sutkaitis.
,(Bus daugiau) \

ti tiltus, taisyti kelius ir kt.” 
Eskadrilės vadas Korėjoje Įeit.

Antanas Kulegoskis, kilęs iš Ca
tawissa, Pa'., pasakoja:

“Amerikoje gyvenantieji ne
nujaučia visos Korėjos karo 
reikšmės. Ten vyksta tikros ir 
žiaurios kautynės. Naikintuvai 
turi laikytis 40 tūkstančių pėdų 
augštyje. Man teko jau išbūti 
-ore 700 valandų. Nekartą lėktų- 
vą buvo pašovę raudonieji. Teko 
susikauti eskadrilėje iš 80 lėktu
vų amerikiečių su 58 raudonai
siais”. i

Sužeistas Korėjos fronte cpr. 
Jonas Gricius, išbuvęs pusantrų 
metų fronte karinėje policijoje, 
pasikalbėjime su spaudos atsto
vu pareiškė:

“Dirbant karinėje policijoje - 
labai dažnai teko sugauti komu
nistų. Daugelio jų supratimas 
apie komunizmą labai savotiš
kas. Jie mano, kad kai ateis ko- N 
munizmas, bus visų bendra nuo
savybė, jis galės imti, kas pa
tinka. Korėjiečiai gana tamsūs-----

. daugumas beraščiai, todėl jie 
lengvai pasiduoda raudonųjų 
propagandai”.

Karys V. Jasinevičius iš Korė
jos rašo:

“Korėjiečiai, yra neturtingi ir 
ju skurdą matant, net širdį skau
da” ...

Vytautas Pačkauskas, baigęs 
radaro mokyklą, kaip radaro ' 
mechanikas, išvažiavo į Europą.

Gedim. Stasiukynas iš Brook
lyn, pašauktas į JAV kariuome
nę, jau yra baigęs medicinos ka- « 
rinę mokyklą ir dirba vienoje 
aviacijos bazės ligoninėje.

Iš Čikagos trys Montvidai yra 
JAV kariuomenės karininkai, 
pasižymėję II pasauliniam kare, 
dabar tarnauja įvairiose dalyse.

Pfc. Vitas Gruzdis, turėdamas 
gražų balsą, dainuoja kartais ka
reivių ir karininkų klubuose, 
tarnauja 5 armijoj. Baigęs tarny
bą ir grįžęs į Čikagą gilins meno 
studijas. Jis čia prieš karinę prie
volę labai gyvai visur buvo pasi
reiškęs.

Sgt. Juozas Kiela iš Korėjos 
jau grįžta į JAV ir čia baigs karo 
tarnybą.

Pfc. V. Masaitis dabat’iš Korė
jos lankosi Japonijoje.

Vytautas Pereckas iš Prancū
zijos rašo, kad buvo nuvykęs net 
į Islandiją ir Grenlandiją kari
nės tarnybos reikalais.

Jonas Stašaitis, prieš pusantrų

rėjoje buvo sužeistas ir dabar 
randasi Pusan uoste, saugoja ar
mijos transportus. Džiaugiasi, 
kad netrukus galės grįžti į JAV.

Jonas Vasiliūnas su aviacijos 
daliniu išvyko į Korėją ir tenai 
mokina karius sporto dalykų, z

Didžiuosiuose JAV kariuome-
(Nukelta į 8 psL)
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WINNIPEG, Man.
Winnipegiečių žiniai

Sekmadieni, gruodžio 7 d. 2.30 
vai. pp., Lietuvių Klube, 240 Ma- 
nitoba.Ave., šaukiamas KLB 
Winnipeg© visuotinąs susirinki
mas. Nesusirinkus pusei regis
truotų apylinkės lietuvių laiku, 
už valandos susirinkimas atida
romas ir laikomas teisėtu nežiū
rint dalyvaujančių skaičiaus.

KLB Winnipeg© Apyl. V-ba.
Lietuvių parapijos bazaras 

įvyks gruodžio 12 ir 13 d., penk
tadienį ir šeštadienį, 6 vai. pp., 
Lietuvių Klubo salėje.

Bazaras bus labai didelio ir 
plataus masto. Bus daug įvairių 
lošimų, turtinga, gerų daiktų lo
terija, kurios bilietai jau plati
nami. Antra, iš daugybės fantų 
loterija, kurios bilietėlius galės 
vietoje pirkti. Veiks laimės šu
linys, iš kurio galės kiekvienas 
savo laimę siūlu ištraukti. Ga
lės sukti ratus ir taip rinkti ka
lėdines'dovanas. Veiks turtingas 
bufetas, kur galės gauti skanią 
vakarienę. Šeimininkės laisvos 
nuo virimo, tad visi į bazarą!

— Ūkininkai, užbaigę laukų 
darbus, pamažu kraustosi į mies
tą ir kakiurie ieško darbo įmo
nėse, kiti tik atostogauja ir ke
liauja.

Lac du Bonnet apylinkėse, kur 
gyvena ir lietuvių ūkininkų, pri
viso męgkų. Šiais metais jau nu
šauta virš 40.
Winnipeg nori būti milijoninis

Amerikos-Kanados sindikatas 
Winnipego šiaurinėje daly, Old 
Kildonąn kvartale prie būsimos 
Trans-Canada autostrados 132 
aktų plote tuoj po Naujų Metų 
pradės statyti universalios krau
tuvės pastatus. Statybai skirta 
nuo 16-18 milijonų dolerių. Ši 
krautuvė bus pati moderniškiau
sia visame Amerikos žemyne.

Joje dirbs apie 3000 tarnautojų, 
turės saVo ligoninę, policiją, paš
tą, yaikams žaidmio aikštes ir sa
les, kur motinos, atvykusios ap
sipirkti, galės palikti savo vai
kučius. Be to, automobiliams sta
tyti 15 akrų aikštė. Statybos dar
bai turi būti baigti 1955 metais.

— Šiais metais pradėta visuo
se miesto rajonuose statyti daug 
dirbtuvių ir siuvyklų.

St Catherines, Ont.
Lapkričio 29 d. 18 val. KLB St. 

Catharines apylinkės valdyba 
Community Centre salėje, 65 
Dieppe Road, East St. Cathari
nes, rengia Lietuvių kariuome
nės šventės minėjimą.

Programoj: St. Juozapavičiaus 
paskaita, meninė dalis—dainuos 
solistė p. Sakevičienė ir šokiai.

Šokiams gros geras orkestras 
ir veiks turtingas bufetas. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti.

St. Catharines B. V-ba.

Kalėjimas* už skelbimą meilės šveinfiirto bombardavimas

WINDSOR, Ont
Lapkričio 29 d. Windsore Ru

munų salėje 2585 Seminole yra 
rengiamas paskutinis šių metų 
pobūvis. Atsilankiusieji turės 
progos pasigrožėti Kazio Binkio 
5-kių veiksmų veikalu “Atžaly
nas”. Veikalą režisuoja Z. Ar- 
lauskaitė-Mikšienė. Vaidina De
troito Lietuvių Dramos Mėgėjų 
Trupė. Spektaklio pradžia 6 vai. 
vak. pnktualiai. Po vaidinimo 
vyks šokiai, veiks turtingas bu
fetas. Visi plačios apylinkės lie
tuviai kviečiami atsilankyti.

Windsor© LB Komitetas.

Paieškojimai
Adomorir Povilo Šliažų, kilu

sių iš Lieporių km., prie Šiaulių. 
Su dideliu lūkesčiu ieško K. Čin- 
čius, 21 McKenžie Cres., Toron
to, Ont.

Juozas Kardelis, atvykęs Ka- 
nadon 1947 metais. Paieškomasis 
prašomas patsai arba žinantieji’ 

.pranešti jo adresą “TŽ” admi
nistracijai. •

Vinco ir Jurgio Staniulių, kil. 
iš Buivydų k., Leliūnų v., Utenos 
apskr.., ieško J. Juknoms. .Pra
nešti “TŽ” administracijai.

GERALDTON, Ont.• *

Netikėta mirtis
Pranas Vaitelis, 26 m. amžiaus, 

kilęs iš Skuodo, Mažeikių apskr., 
1952 m. lapkričio mėn. 14 d., va
kare važiuodamas dviračiu kar
tu su savo žmona staiga krito 
nuo širdies smūgio ir mirė vieto
je. Velionis buvo stipraus kūno 
sudėjimo ir niekada savo sveika
ta nesiskundė. Į Kanadą atvyko 
tik prieš 22 mėnesius iš Vokieti
jos. Kurį laiką gyveno Toronte, 
gi paskutiniu laiku gyveno ir 
dirbo Geraldtono apylinkės miš
kuose ir kasyklose. Paliko vo
kiečių kilmės žmoną ir 9 mėne- 

*sių sūnelį Antaną, o taip pat Jr 
visus pakietus bei kelionės mais-

Geriausios anglys - PIGIAU!

VYT. AUŠROTAS
priima

Jūsų kuro užsakymus

DOMINION 
COAL &W00D

KASDIEN NUO 10 VAL. RYTO IKI 10 VAL. VAKARO

. 4 . PUIKIAUSIAS KURAS KIEKVIENAM REIKALUI
206 Gilmour Ave. Telefonas: LY. 0305
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tą, nes buvo pasiruošęs su šeima 
išvykti iš Geraldtono kitur ieš
koti darbo, kur daugelį kartų 
jam teko būti be darbo.

Praną ir jo šeimą tikrai lydėjo 
nelaimės: du kartu sudegė na
mai, kuriuose jie gyveno. Abu 
kartu žuvo ir jo spėtieji įsigyti 
drabužiai ir kitas smulkesnis 
turtas. Kadangi Kanadoje gyve
no gana trumpą laiką, tai ir su- 
taupų nepaliko. Šeima atsidūrusi 
tikrai apverktinoje padėty, nes 
žmona vėl laukiasi kūdikio. Jei 
atsirastų geraširdžių, prašome 
šią šeimą paremti. Jos adresas: 
Mrs. Klara Vaitelis, General De
livery, Geraldton, Ont., arba Mr. 
B. Kašinskas, P;O. Box 484, Ge
raldton, Ontario.

Velionis pasižymėjo savo blai
vumu, tylumu, nuoširdumu ir 
puikiu sugyvenimu su visais. Jis 
svajojo greitai grįžti tėvynėn, 
kur tikėjosi savo sūnelį padaryti 
tikru lietuviu, bet netikėta mir
tis nutraukė jo svajones.

Pranai, lai tau būna lengva 
šios svetingos šalies žemė!

Čekoslovakijos komunistų 
partijos organas’“Rude Pravo” 
rašo apie katalikų kunigą Mar- 
šalek, kuris nuteistas 15 metų 
kalėti, kad mokydamas tikybos 
vaikus aiškino, jog krikščionybė 
reikalauja mylėti ir savo priešą. 
Vienas pionierius — komjauni
mo paruošiamasis laipsnis — 
kartą paklausęs ar reikia mylė
ti ir “amerikoniškus fašistus, 
kurie žudą Korėjoj vaikus”. Ku
nigas atsakęs, kad reikia ir prie
šus mylėti. Kilę ir daugiau nesu
sipratimų su mokiniais, dėl ko 
kunigas buvo nuteistas 15 metų 
kalėti, i s

Kanados aukso kasyklos
Kanados aukso kasyklos iždo 

ministeriui Abbott įteikkė me
morandumą, prašydamos page
rinti jų padėtį. Kadangi auksą 
laisvai leisti apyvarton nelei
džiama, o valdžios yra nustaty
ta kaina ir damokėjimai nedi
deli, tad kasyklos nebeišsiverčia 
Vien per 18 pastarųjų mėnesių 
10 kasyklų užsidarę. 1941 m. 
krašte buvę 140 kasyklų, o da
bar belikę 60. Jose dirbą 22.000 
darbininkų, o išviso su aukso ga
myba esą susirišę 125.000 asm.

“Jų vaikai jau amerikonai”
Kalbėdama JT socialinės, kul

tūrinės ir humanitarinės komisi
jos posėdy, pasisakydama prieš 
pergriežtą tautų apsisprendimo 
teisės deklaravimą, p. Roosevel- 
tienė pareiškė, kad tik reikią ap
sidairyti Niujorke, kur airių kil
mės žmonių esą per 500.000 dau
giau kaip Dubline, italų esą per 
1 milijoną, t.y. daugiau kaip 
Neapoly, žydų daugiau kaip vi
same Izraely, o arabų esą 12.000, 
t.y. daugiau kaip vidutiniame 
Art. Rytų mieste. Tačiau jų vai
kai esą nė airiai, ne italai, ne 
žydai ar arabai, bet amerikiečiai.
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— Atėnai. — Graikijos rinki
mus laimėjo, gavo 241 atstovą iš 
300, maršalo Papagos sukurtas ir 
vadovaujamas “Graikų susivie
nijimo ”sąjūdis. Graikija pirmą 
kartą po karo turės pastovią ir 
stiprios Papagos rankos vyriau
sybę. Papagos yra pereito karo 
prieš italų įsiveržimą ir civilinio 
karo likvidavimo didvyris.

— Otava. — Į karalienės karū
naciją tarp kitų bus pasiųsta 200 
Kanados jaunuolių, kuriuos pa
rinks. jaunimo organizacijos ir 
mokyklos. Ekskursiją organizuo
ja Commonwealtho Jaunimo 
Organizacija kartu su Užjūrio 
Studijų Lyga Kanadoje.

— Belgradas. — Tito, kuris 
neperseniausiai vedė savo sekre
torę, viename Vokietijos porce- 
lano fabrike užsakė stalo 
vizą už $8.214,45.

ser-

Ged. 
Ato- 
Gu-

PARDUODAME
Naujus ir vartotus vyr. gabar
dino paltus, naujus ir vartotus 
kostiumus, tropinius kostiu
mus, marškinius ir kit. įvairiu

■ ■ rūšių.',:
Pinigai įmokami iš karto.

HOLLYWOOD CLOTHING
270 Queen St. W., Toronto 

(kampas Beverley)

Parduodant ar perkant namę ar biznius
v JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony A4CLI\IS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

Dėmesio! Dėmesio!
Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame 
vėliausio modelio

ELEKTRINES SIUVAMAS MAŠINAS
su garantija.

Siūti galima ir pirmyn ir atgal ir viską siuvinėti.
Veritas Sewing Machine Co. of Canada

Sav. J. Tumosa
880 QUEEN ST. W. (antram augšte), Toronto. Tel. OL. 4717

• Lietuviai JAV 
kariuomenėje

(Atkelta iš 7 psl.) 
nės manevruose dalyvavo: 
Dragūnevičius, T- Koppas, 
miniuose bandymuose: A.
das, Bartkus, Vileikis ir Mont- 
vydas.
x Kaz. Grubinskas, bostonietis, 
Korėjoje, divizijos generolo ap
dovanotas Bronzos žvaigždės 
medaliu už išgelbėjimą 4'karių 
gyvybės pirmose fronto linijose.

Seržantas Vytas Povilaitis apr 
dovanotas už pavyzdingą elgesį, 
gabumą ir ištikimybę. Jis tar
nauja nuo 1941 m. JAV kariuo
menėje. O pfc. Erikas Jasiukai- 
tis dvigubai atžymėtas generolo 
uz tvarkingumą.

Neseniai išvyko į JAV kariuo
menę: iš Čikagos Jonas Vaišvila, 
Algis Dumbrys, Br. Mikėnas, iš 
Niujorko A. Jankauskas, iš De
troito Algis Baranauskas, iš Cle- 
velando Vikt. Peteris, Mintautas 
Sodeika, iš Cicero Zenonas Gri- 
žaitis išvyksta į Japoniją. Grįžo 
iš Korėjos Į Čikagą H. Lisauskas, 
C. Žarnieriūnas, Filadelfijors 
Al g. Česonis. Juozo Petraičio su
žeistos abi kojos. Jis skraidė tarp 

i Japonijos ir Korėjos. Dar avia
cijos tarnyboje yra Itn. A. Vai
tekūnas iš Niujorko ir kadetas 
J. Pachanskis. s

Pvt. Vytautas Kamentavičius, 
iš stovyklos Louisianoj išvyksta 
į Europą. Dar karinėje tarnybo
je yra pfc. Ged. Rajackas, L. 
Stepulevičius, L. Maskoliūnas, 
Ričardas Bartašius laivyne. Grį
žo iš tarnybos pfc. V. Yatulis, 
Krikštopaitis ir kiti.

Balys Brazdžionis.

(Atkelta iš 2 psl.) 
rasti susitikimo vietą.

Ištikrųjų mes tur būt jau būsi
me prasilenkę su tais bombone
šiais. Kas gi iš šio pasaulio ga
lėtų ką nors čia išskirti? Atrodė 
lyg Valpurgijos naktis, taip mai
šantis lėktuvams tarp juodų* de-

Gan sunku sekti, kur esame. 
Žemai kairėj paskutinių Frizi- 
jos salų kontūrai spindėjo gelto
nai ir tamsiai ant pilkos jūros. 
Kažkur dešinėje turėtų būti ūke 
paskendęs Emden ir turtingi ka
nalais šiaurės Olandijos laukai. 
Užpakalyje Zuyder jūra.

Viršuje ore lyg baisus sapnas! 
Niekuomet tokio_vaizdo nebuvau 
matęs. Dūmų vainikai iškildavo 
lyg iš nieko, sprogus sviediniams 
ir tyliai suposi pakibę ant debe
sų. Erdvė rodė spiečius vokie
čių naikintuvų — neramų ženklą 
veržlios generacijos.

Mes prasilenkėme su “Light
nings” ir “Mustangs”, skaban
čiais namo su tuščiais magazi
nais. Norėdami išvengti kovos, 
jų išvargę pilotai dangstėsi de
besimis.

★ ★ ★*

Pagaliau bombonešiai!
Siaubingos panikos vaizdas. 

Pirųią kartą taisyklingi tvirto
vių daliniai buvo išardyti, iš
sklaidyti ir smarkiai apmažinti 
koncentruotų f lako ir masės 
“Junker 88” bei “Messerschmitt 
410” ginkluotų raketomis nai
kintuvų ugnies. Išsibarstę po vi
są dangų, didieji bombonešiai 
veltui stengėsi susiburti po tris

JAU
Įsigyti spalvotų lietuviš
kų Kalėdų atviručių!
Specialiai pieštos tautiniais 
motyvais dail. T. Valiaus ir 
dail. P. Osmolskio. Kaina su 
voku 10 centų.

Nuliūdusiam draugui 
patariame dovanoti Kalėdoms 
V. Kastyčio /'Kolektyvinę 
Prausykla/'. Kaina $ 1.

; • ■. x'/
Rašykite "Žiburių" Spaudos 
Bendrovei, 941 Dundas Street 
West, Toronto, Ont., Canada.

ar keturis, kad galėtų sujungti 
savo ginklus .“Focke-Wulfs” 
naikintuvai rinkosi aukas. Ir 
kiek daug jų čia buvo? Jų matė
si visose pusėse. O žemai dar ki
ti rengėsi kilti iš Olandijos ae
rodromų.

“Spitfires” ir bombonešiai bu
vo perdaug išsklaidyti, kad galė
tų organizuotai ir planingai gin
tis. Kiekvienas žiūrėjo savęs, o 
velnias pasirūpino silpnais. 
Kontrolieriaus balsas per radi
ją buvo toks tolimas, kad tapo 
nesuprantamas. Be jo paramos 
ir nurodymų mes jautėmės at
skirti nuo pasaulio. Jautėmės 
vįsai vieni, apnuoginti, neap
ginkluoti. z

Tiktai-"-per stebuklą mudu su 
Jaques dar buvome nepasiųsti 
žemyn. Verčiantis ir šūkaliojan
tis, yuolatos šaudant mums pasi
sekė išsinerti šiek tiek augščiau 
iš bendros maišaties. Trumpu 
laiku išnaudojau jau beveik pu
sę savo amunicijos. Reikėjo su
rasti dar ką nors su kuo galė
čiau grįžti namo.

Viduryje dangaus, nukloto 
parašiutų taškais ir degančiais 
lėktuvais, staiga Jacques paste
bėjo apie 40 “Focke-Wulfs” ata
kuojant keturias tvirtoves. Jos 
buvo atsilikę, bandydamos pri
dengti “Liberator”, kurio vienas 
variklis jau degė. .

Ką mes galėjome daryti? Šia
me pekliškame susigrūdime bu
vo neįmanoma prisišaukti pagal
bos. Visi “Spitfires”, kiek tik 
akys užmatė, sukosi dvikovose. 
Atrodė, lėktuvai atsimušdavo į 
debesis ir vėl atšokdavo atgal, 
lyg šunes ant retežių. Greitas 
žvilgsnis į mano kuro rodykles. 
Vos dviem minutėm skysčio pa
galbiniam bake belikę. Daug 
nuostolio nebus.

— Hallo, Jack, metu savo 
vaiką!

Pasilenkiau ir stipriai patrau
kiau at jungė ją. Tuo tarpu Ja
cques stebėjo. Paliuosuotas nuo 
naštos, mano ’’Spitfire” šoktelė
jo pirmyn.

— O.K. Jack, tavo eilė!
Taškydamas benziną, Jacques 

bakas nuplasnojo žemyn.
(Bus daugiau)

Reumatiniai 
skausmai
Malonu ^pranešti gera naujiena tiems, ku
rie trokšta sumažinti reumatinius skaus
mus, bet jaučiasi be vilties! Tūkstančiai 
išvengia sąnarių ir raumenų reumatinių 
skausmų vartodami T-R-C's. Nesileisk 
kankinamas lėtais varginančiais ir du
riančiais, kaip peiliu, skausmais. Išban
dyk Templeton's T-R-C's šiandien. Tik 
65c arba $1.35 vaistinėse. T-844

BUTCHER

GALAS KOSULIUI!

Feliksas SenkuscVROPEĄ^

Tel. LL. 3744

GENERAL IMPORTS AGENCY
1449 BLOOR STREET WEST, TORONTO, CANADA

LIKERIO SETŲ RŪSYS: Tiltas, Futbolas, Gyvatė, Automatas balto stiklo 
ir Automatas dengtas plastika. Belgiškos grafinas;
SEIMININKĖMS virtuvinis 10 peilių setas labai žema kaino. Skustuvai ir 
gero Solingen plieno žirklių; ' »
Specialios degančių rožių naktinės lempės;
LAIKRODŽIAI su gegutėmis ir vaikų laikrodžiai j vaikų kambarius.
(Kanadoj pirmi mūsų krautuvėje).
Parduodamos pastatomos peleninės;

ARMSTRONG
Real Estate 

758 Yonge Str., Toronto

SPECIALIAI DAROMI DEIMANTINIAI ŽIEDAI pogal jūsų skonį ir kainų 
ir parduodami laisvi deimantai. Taip pat daug įvairių žibučių gražiose 
dėžutėse ir kit.;

Parduodami įvairūs laikrodžiai, duodamos nuo 1-5 metų garantijos.
Deimantiniams žiedams išduodami specialios vertės pažymėjimai, VELTUI 
apdraudžia nuo pavogimo ir pametimo vieniems metams;

FRANK BOC'HULIS
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius.
Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.

Atidarytą iki 7 vai. vak. - - 272% QUEEN ST. W., Toronto

LIETUVIS LAIKRODININKAS
JONAS K A IMTE N K A

Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius. Darbas garantuoja
mas. Taip pat parduoda įvairius žiedus. Kainos prieinamos.
867 DUNDAS ST. W., TORONTO - Telefonas EM. 4-6954

200
centų

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais r /

Jums patarnaus
Išbondykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 

kuriuos jau daug metų vartojo kiekvienos europietis. 
Dabar šie vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje.

Pora DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis-kartus į dienų, tuojau gali iš
gydyti kietų kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo. 
Šie vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinko garga
liavimui ir kitokiam naudojimui.

Jūs galite įsitikinti, kad europiškus DIANA DROPS 
galite rast! beveik kiekvienuose namuose Kanadoje, šie 
vaistai jums padės lygiai žiema, lygiai vasarų. Nėra 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

Kaina $1.25 butelis.

NAMAI, 
SKLYPAI* 

ir 
BIZNIAI 

įvairioje miesto bei 
užmiesčio vietose.

Atstovauja:

V. JUČAS
Įstaig. tel.: RA. 4712, RA 3495 

Namų: LL. 8361.

WILLIAM BOLLAND
Real Estate 

1130 College St., 
Toronto, Qnt.

Taupyk 
pinigus!

Sumažink rūkalų 
išlaidas daugiau negu 

per pusę!

GAMiNK 
CIGARETES SU

CIGAREČIŲ 

SUKIMO 

MAŠINĖLE

LAPKRIČIO 27 DIENĄ ATIDAROMA
NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
1649 Bloor St. West., Toronto. Tel. LA. 4972 (prie Indian Rood)

Mūsų krautuvėje rasite daug pigių ir praktiškų prekių tinkančių dovanoms. Visus maloniai prašome užeiti pasižiūrėti ir nusipirkti.
ATIDARYMO PROGA PASINAUDOKITE PRIHKAUDINK) SEZONO PAPIGINIMU. Rosite <Uug nauje dar nematyto Kanadoje. Pas mus tarp kitko randasi:

15 , 
KARTO! '

Stondortinis orbo ne- 
yampontis cigarečių 
sukimo popierius.

cigarečių
Gaunama rūkalų

6 įstaigų parduodamų namų sąrašuose Jus visada 
turėsite didesnę galimybę susirasti pageidaujamą 
namą. Visuose rajonuose įvairių namų pasirinkimas. 
Norėdamas pirkti ar parduoti savo nuosavybę pir
miausia pasitark su

J. KARPIS

K. WILES REAL ESTATE
\ (Centrinė Įstaiga)

1 St. Clair Ave. W. 
Toronto

1st. tel. RA. 1232 
Rez. JU. 6975

Neradę manęs įstaigoje, malonėkite palikti savo telefoną.

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST I ’

Mūsų krautuvė .dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. [I 576 QUEEN ST. W.

Tel. RI. 5804 Tel. EM. 3-1618

Dėmesio vyrai!
ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŲ KIRPYKLA .

Darbas atliekamas gerai — prašom įsitikinti.
867 DUNDAS ST. W., Toronto (tarp Euclid ir Manning) 

Veikia nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Telef. EM. 4-6954
Savininkas Aleksandra Vosylius

Hamiltono ir jo apylinkės alyvos apšildymo kontraktorius

K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji ir remontuojami arba pataisomi seni ALYVOS APŠILDYMAI— 
Oil Burners — i noujos arba senas krosnis pigiausiomis kainomis ir geromis 
išsimokėjimo sąlygomis. Taip pat taisomi vietiniai ir europietiški radijo aparatai 

ir šaldytuvai. Apžiūrėjimas ir patarimai atliekami nemokomai — VELTUI.
/

Prašoma kreiptis: 18 Spadina Ave., Hamilton, Ont. Telef. 9-20-35

F. N.
RADIO AND TELEVISION SERVICE 

Phone OL. 3356
236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St W.) TORONTO, Ont 

Atidaryto nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
Felix Norvydas

Jei norite pirkti ar parduoti:
namus, opartomentus, Kotelius ir kit. biznius, mes mielai suteiksime 

sąžiningą patamavimg. Prašome kreiptis

TONY A. DAGELIS
Atstovouj u

3ohn Macdonald
REAL ESTATE Ir GENERAL INSURANCE

Officer202 James St. S., HamEton, Ont.^hoae 7-4220,etJUa. ><4915, 2.1470
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Geros išsimokėjimo sąlygos
Telefonas ME. 2933

ga

Mes taip pat turime THOR 
lygintuvų ir virimui krosnių.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

Šios rūšies mašinų daugiausia 
parduodama pasaulyje.

BERESFORD—ANNETTE 
$12.900 6 kamb., mūrinis, ekonomiš

kas apšildymas, garažas.

QUEEN—DOVERCOURT 
$10.500 7 kamb. mūrinis namas, oru : 

apšildomas, vieta garažui. 
Įmokėti $3.000.

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 vai p.p. 
ir 6.30-8 vai. vak. arba pagal 

susitarimą

BATHURST—LAWRENCE
$9.500 5 kamb. mūrinis, bungalow, 

ekonomiškas apšildymas, vie
ta garažui. Įmokėti $1.900.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

1081 BLOOR ST. W.
(tarp Dufferin ir Dovercourt)

BLOOR—DUFFERIN
$12.500 6 kamb., mūrinis, didelė gro

ži virtuvė, karšto vandens- 
alyvos apšildymas, garažo. 
Įmokėti $4.500.

214 Ossington Avė., Toronto 
(netoli Dundas) - Telefonas: ME. 6788.

. ...........  .................. ■■■■4 II ,!■■■■
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RESTORANAS
$9.000 18 vietų pilnai įrengtas res

toranas ir delikatesų krau
tuvėj kamb. butas su at- 
kiru įėjimu. Ilgametė sutar
tis, lietuviškas distriktas. Ge
ras biznis didesnei šeimai ar-1 
ba porai partnerių.

INDIAN Grove—GLENLAKE 
$12.900 5 kamb., mūrinis bungalow, | 

karšto vand. šildymas, 
ražas, $3.500 įmokėti.

ne
ST. CLARENS—BLOOR 

$12.900 7 kamb. atskiras mur.
mas, 2 virtuvės, tualetas rū
sy, be garažo.

PARKDALE
$13.500 8 kamb. pusiau atskiras mū

rinis namas, karšto vandens 
apšild. Geras nuomavimo 
distriktas. Įmokėti $4.000.

EGLINTON—OAKWOOD
$13.900 10 kamb., atskiras mūrinis 

namas, garažas. Įmok. $3.500.

JAMESON—KING
$ 14.000 8-nių kamb. mūrinis namas, 

alyvos apšildymas, be gara
žo. Įmokėti $4.500.

WRIGHT—RONCESVALLES 
$14.900 8 kamb. mūr. namas, karš

to vand.-alyvos apšildymas, 
' garažas. Įmokėti $5.000.

GLENLAKE—QUEBEC
$15.800 6 kamb. atskiras mūrinis, 

geros statybos namas, brd- 
vūš kambariai, moderni vo
nia/ įmūrintas garažas.

DOVERCOURT—COLLEGE 
$16.400 9 kambarių, atskiras mūrinis i 

namas, karšto vandens šild. 
Vieta garažui.

WILSON—KING
$17.900 10 kamb. atskiras mūrinfs 

namas, karšto vandens-afy- 
vas apšild. Moderni virtu
vė, be garažo.

INDIAN RD.
$22.800 10 kamb. atskiras mūrinis 

namas, karšto vandens-aly- 
vos šildymas, mūrinis gara
žas, augštas įmokėjimas.

INDIAN RD. 'f
$28.000 12 kamb. atskiras, mūrinis 

namas, vandens-alyvOs apši! 
dymas, 3 virtuvės, dvigubas 
garažas. Augštas įmokėji- 
mas.

Mes duodame metines paskolas pa
lengvinti sudaryti jmokėjimą grynais. 
Platesnei informacijai ir visais kitais 
namų pirkimo - pardavimo reikalais 
kreipkitės i

V. MEILUS
1663 Bloor St. W. Tel. OL. 1106 

Namų telef. RU. 1*0203.

MANN & MARTEL 
REALTORS

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

Tik pažvelkit Į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
43» QUEEN ST. W. (prie Spadhui). Tel tM.

'■ ‘Tom

Nusiramino
Paskaitininkas:
— Po 40 milijonų metų mūsų 

žemėje tad nebebus jokios gy
vybės, ne tik žmogaus.

— Po kiek metų? — paklausė 
-susirūpinęs vienas iš klausytojų.

— Po 40 milijonų metų.
— O! O man pasigirdo, kad po 

4 milijonų metų. Ačiū Dievui...

’ Tramvajuje
Plonytė ponia tramvajaus ben

drakeleivei storulei:
— Tramvajus turėtų mokestį 

imti pagal žmogaus svorį.
— Bet, mano miela, — atsi

kerta storulė, — juk tada dėl 
kaikurių “asabų” tramvajus nei 
nesustotų...

Sutaupė
— Tėveli, atsimeni, tu man 

pažadėjai duoti $10, jei pereisiu 
į augštesnę klasę?

. — O, kad tave. Tikrai pažadė
jau? • -

— Taip. Bet, tėveli, tu sutau
pei, nereikės duoti...

— Tai tu likai antriems 
tams?

— ... taip, tėveli...

me

Po-
klausia padavėjas svečio,

ir

* Restorane
— Kurį steiką, Malonus 

ne?
— už du ar tris dolerius?

— O kuo jie skiriasi?
— Už tris dolerius gausite 

aštrų peilį, Pone...

Nevėluok
Turtingas kino teatrų savinin- 

kaskarta atsilankė i viena iš di
džiausių savo teatrų. Tačiau jo 

'nustebimui, nors jau buvo 11 vai. 
ryto, jis rado tik sargą.

— Kur gi teatro direktorius?
— paklausė jis.

— Dar nėra jo, — atsakė sar
gas, nepažinęs savininko.

— O jo padėjėjas?
— Nei jo nėra.
— Tai keis gi prižiūri teatrą, 

kai ju nėra?
— Aš. ’ ’ - '
— Nuo šiol skiriu jus direkto

riumi, — atsakė savininkas.

ššš, tėtis miega
Kartą, kai auklė turėjo laisvą 

vakarą, Jonuko tėtis pasišovė jį 
užmigdyti. Tuo tarpu mama ra
miai vartė madų žurnalą salione. 
Po valandos ant pirštų galų sa- 
lionan grįžta penkiametis Jonu
kas ir sako:, ;<

— ššš ... Tėvelis jau miega ...

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont, 

Telef.: EM.4-9912

Lietuvaitės!
Europietė damų frizuotojo. Garantuo- 
tas darbas: nuolatinis sušukavimas, 
frizavimas, plaukų kirpimas, plaukų 
dažymas.
Susitarti iš anksto tel. Klngsdale 4585 

Atidaryta 9—9 v.v.
KAPSI’S HAIRSTYLING

113 McPherson Ave., Toronto, Ont.
(tarp Yonge ir Avenue Rd.)

Kalbu: anglų, vokiečių, rusų, estų ir 
' švedų kalbomis.

Be sodos
Žymūs visuomenininkas, kuris 

veik kas vakarą turėjo dalyvauti 
arbatėlėse, kartą nuvargęs ir be 
ūpo atsilankė į trečią tą vakarą 
suruoštą pobūvį.

— Gal arbatos? — paklausė 
šeimininkė.

Ne, ačiū, — atsakė šis.
— Tai gal kavos?
— Ne, nenoriu.
— Tai gal whiskey su soda?
— Nenoriu sodos...

Apgavo
— Žinai, visdėlto apgavau ir 

žydą.
—. O kaip?
— Sumoviau du šeškaus kai

liukus į ir pardaviau kaip vieną. 
Nepastebėjo...

. Krepšiais
Vienuose YMCA namuose ne

įmanoma buvo išmokinti berniu
kus palaikyti švarą. Prižiūrėto
jas griebėsi gudrumo: šiukšlių 
dėžes apdengė krepšinio tinklu, 
o prie sienos pritaisė lentą. Nuo 
tos dienos grindys tapo švarios, 
o popieriai dėžėse.

Lenkus plėšikus sugavo
Jau kuris laikas Quebec pro

vincijos policija gaudė du len
kus, kaltinamus plėšimais, o vie
ną iš jų ir žmogudyste. Abu jie 
buvo atvykę iš Vokietijos kaip 
DP, čia už vagystes buvo suimti 
ir deportuojami, bet pabėgo. Vie
nas iš jų, R. Cisowsky, buvo su
imtas Montrealy rugsėjo 26 d., 
o antras, kuris dar žmogų po to 
nušovė, suimtas spalio 17 d. šv. 
Lauryno upės saloje tarp Three 
River if Sorel. O išdavė jį... 
kiaušiniai. Policijai buvo žino
ma, kad žmogžudys Ciesla labai 
mėgsta gerti žalius kiaušinius, 
kad išgeriąs per dieną jų po 12. 
Kai apylinkės ūkininkai pradėjo 
skųstis, kad naktimis iš vištidžių 
dingsta kiaušiniai, policija iš
krėtė artimas salas ir jį surado.

Pirmasis iš tų lenkų yra vos 
20 m., o antrasis 21.

Dr. Peter MORRIS
PERKĖLĖ

, savo dantų kabinetą į
1082 BLOOR ST. W.

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimų. Tel. WA 9822

A. BERESNEVIČIUS
Priimu moteriškų ir vyriškų 
rūbų užsakymus iš savo ir kli- 
jentų medžiagos. Darbą atlie
ku pagal naujausias madas 
švariai ir sąžiningai. Kainos 

visiems prieinamos
1004 Dundas Street W. 

Toronto, Ont.
Telefonas: LL. 3222

DANIEL D. STOKAL

Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse.

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS. X-RAY (Rentgenas)

Telef. Office: Ml. 8821, Namų: Kl. 0056. 465 Bloor St. W., Toronto

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

Room 204, 221 Victoria St 
Office EM. 6-1753 
Res. tel. LY 5797

Dr. A. Ratinow
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados li
goninėse. Vidaus ligų specia
listas (širdies, asthmos, reu

matizmo, skilvio ir kt.)
479% Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 6708.

YARMEY CLINIC

314 BATHURST ST.
Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS 
PHYSIOTERAPIJA 

LABORATORINIAI TYRIMAI

Priima ligonius ir gimdyves: 
kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 

šeštadieniais nuo 11-3 vai.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas
1390 DUNDAS ST. W.

(torp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 ir 6.30-8 
vai vak. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

IT 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto
Telef.: WA 3754

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS 

Priėmimo valandos 2-4.30- ir 
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto 
Tėl. WA 1344

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

312 Bathurst St., Toronto
Bathurst Medical Building 

Telef. EM. 3-6373

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. EM. 4-6515

i

AKIU SPECIALISTAS

L. LŪNSKY, R.O

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St W. Toronto

Tek RA 3924

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

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

Vertimu Biuras
Visos modernios kalbos 

Anglų kalbos pamokos ir 
konversacijos.

ADOLFAS V. BAJORINAS
235 Ossington Avė.

(II-me augšte) 
Toronto Lietuvių Namuose 
Telefonas: KEnwood 3027

MANO ATSTOVAUJAMA perdavimo 
įstaiga yra viena iš didžiausių apylin
kėje ir turi užregistravusi pardavimui 
daug gerų ir įvairiomis kainomis 

TABAKO FARMV, 
kurių dėl vietos stokos neišvardiju. Su
interesuoti, prašomi kreiptis laišku, 
nurodant kokio dydžio ir su kokiu 
įmokėjimu pageidaujate, arba asme
niškai prieš pirkdami farmę, nieko ne- 
įsipareigodanhi, pasiteiraukite pas 
mus, mes maloniai pranešime viskų, 
kę apie formas žinome. Tas Jums nie
ko nekainuos, o laimėti daug galite. 
Įstaigoje klausti manęs, o neradus, 
prašau palikti adresą.

Be to, atlieku visų rūšių apdraudi
mus ir parūpinu imigracijos reika
lams darbo ir buto garantijas.

STASYS PERMINĄS
Box 328, Delhi, Ont.

Atstovauju: J.W. KOCIUK Real Estate 
Delhi, Ont. (Prie Nr. J plento, netoli 

geležinkelio pervažos).

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

/ ■

J. Barakauskas ir J. Vaitkus
Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namų instaliavimo.

119 PERTH AVE.
Tel. KE. 2667 arba KE. 7808.

Dėmesio!
Pigiai ir sąžiningai taisomi te
levizijos ir radijo aparatai.
Taip pat mes, pravedame 

v ir televznjos instaliaci
jas. Darbas atliekamas prity
rusių radijo-televizijos techni
kų. Jūsų patogumui aparatus 
mes paimame iš namų ir pri
statome.
Skambinti telefonu OL. 5039 
67 LAKEVIEW Ave., Toronto 
B. Kalibatas, A. Virkutis ir Co.

DĖMESIO!
Lietuvis' Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau visų firmų radio apara
tus, patefonus ir kitus toje sri
tyje susijusius darbus atlieku 
greitai, pigiai ir sąžiningai. 

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

mus tel. KE. 1080.
190 Wright Ave., Toronto

mhosM
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Jicdaiaulute mūsų naujai -ufatfo kafabyo.

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vvru batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone) 

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Dafbas pirmos rūšies

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

5-kių metų

THOR
skalbimo mašinos

Kaina nuo $159.95
augštyn.

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI:
1. 100 akrų, 20 sodinimo teisė, $26.000, įnešti $3.000

50 akrų, 16 sodinimo
90 akrų, 25 sodinimo

105 akrai, 33 sodinimo
100 akrų, 46 .sodinimo teisė, $60.000, įnešti $8.000, mūri
nis, centraliniu apšildymu gyv. namas, atskiras namas 
darbininkams, 6 alyva kūrenamos džiovyklos, 2 trakto
riai ir gerame stovyje visa mašinerija,
Dviems dideliams tabako ūkiams reikalingi kompanijo- 
nai su $3.000 ir $4.000 įnešimu,
70 Forth, Ont., distrikte, netoli ežero, 200 akrų mišrus 
ūkis, 60 akrų dirbamos, o likusi — pievos ir miškas. Yra 
lengvas žemės tinkamos auginti kalėdinėms pušaitėms, 
kaina $3.000, įnešti $1.500. '

Turime didelį pasirinkimą tabako, bei mišrių ūkių, 
garažų, krautuvių ir kt.

JUOZAS ŽEMAITIS
R.R. 1 SIMCOE, Ont., Telef.: 1666 (nuo 9 5 vai.)

Atstovauju:
FREEMAN & NEWTON

Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.

2.
3.
4.

■5.

teisė, $24.000, įnešti $3.500 
teisė, $2$.000, įnešti $5.000 
teisė, $40.000, įnešti $8.000

6.

7.

Lietuviškai kalbąs kailininkas
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėj imui 
BERGMAN FUR CO TORONTO

| 197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

R Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

gab. virtuvės' chromo komplektas 
gab. fotelis (chesterfield) 
gab. miegamojo komplektas

5
3
3 _
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

480 YONGE ST., TORONTO 
(1 blokas į šiaurę nup College St.)

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

— $59.50
— 99.00

— $79.50

Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus.
Pranešu klijentams naują savO adresą:

7 Havelock, Toronto. Telef. LL. 4576
ANT. JUOZAPAITIS

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

; Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Jau dabar pats laikas užsisakyti 
žieminius paltus ir kostiumus

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
Ed. KONDRATAS

siūlo geriausių angliškų medžiagų paltams bei kostiumams. 
Stilius ir audimas yra taip skirtingas kaip ir jų kaina. 
Moteriškas paltas nuo .... 
Moteriškas kostiumas nuo 
Vyriškas paltas nuo ........
Vyriškas kostiumas nuo ..............................i $75 ir augščiau

Jei Jums trūksta Šiuo laiku pinigų ir dėl to negolite įsigyti rūbų, užeikite pos 
fEo. Kondroto ir išsiaiJkinsite, viskas greitai bus sutvarkyta ir Jūs potenkintas-a 
keliausite namo, nes Jūsų tikslas bus atsiektos.

Iki pasimaytmo pas ED. KONDRATĄ
1113A Dundas St W. (netoli Ossington), Toronto 

Telefonas LL. 9626

$55 ir augščiau
$55 ir augščiau
$65 ir augščiau
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TORONTO, Ont MONTREAL, Onė
Šeimos studijų dienos Toronte

KLM D-jos Toronto
iniciatyva gruodžio 5, 6 ir
organizuojamos šeimos studijų 
dienos Toronte.

Maloniai kviečiame visą lietu- prisiminti ir per pamokslą pa- 
viškąją visuomenę jose dalyvau- gerbtr paaukoję savo gyvybę už 
|i. Tęn bus skaitomos paskaitos 
aktualiais šeimos klausimais.

. . . , Sk. Valdyba.
Augštieji lituanistikos kursai

pradėjo darbą TLN (įėjimas iš . x .
Pundas g. II augšt.) pereitą šeš-Į skaitą\ Nekovojancios , tautos

j- * 4' t . .. * žūsta, jos skirtos išnykimui. Ko-tadieni. Ir toliau pamokos vyks •». . . . < . ....
kas šeštadienį 9.30-12.15 vai. I P^tretskia įva.nats budats. 
Pirmą dieną buVo jau 19 moki-' Musų kanuomene jai pnklauso- 
nių,'.:dąugiausia lankančių čio.- mą uzdavmį, kur reikia pavarto- 
"ykites aUgštesniąsUs mokyk-1«.‘ ‘“’T1.920 m?l
. . ... . . . __ I tais atiikn Npnnkl Akto minti

viską radijo valandą. Sekmadie-
nį bažnyčioje per mišias maldoje

tautą ir jos laisvę.
5 vai. pp. šv. Elenos salė pri

sirinko pilnutėlė. Minėjimo ofi
cialioje dalyje svečias iš Hamil
tono pulk. Giedraitis skaitė pa-

sis šeštadienis f
PASKUTINIS PRIEŠ ADVENTĄ •

Tad visi renkamės paskutiniam šio sezono pasilinksminimui

BALIUI
‘ f

UNF salėje 297 College Str.
Pradžia 7 vai. 30 min. vak. Gros puikus orkestras.
Pašokus bus su kuo pasistiprinti ir atsigaivinti bufete. 
Įėjimas $1. Tad iki pasimatymo!

KLKat. Kult. Dr-ja.

Montrealio Apyl. Rinkiminės 
Komisijos posėdis šaukiamas 
lapkričio 30 d., sekmadienį, tuoj 
po pamaldų AV par. salėje. Po-

klinikos vedėją, gyvenusį Mont- 
verta, kai minia • reale, o pastaruoju metu Saskat- 

ik kieto ir minkšto

las arba technikos mokyklą. Kas 
dar nepradėjo turėtų tuojau pat 
pradėti lankyti pamokas. Kitaip 
trukdysis darbas. įsirašyti gali
ma ir atėjus į pamokas šeštadie
nį. Kursuose tuo tarpu dėsto: 
dr. J. Gutauskas; Iz. Matusevi
čiūtė, A. Rinkūnas ir dr. A. Ša
poka.

..Apylinkės LOK 
prezidiumo posėdis šaukiamas 
šį penktadienį, lapkričio 28 d., 
8 vv., T. Liet. Namuose. Bus 
svarstomi apylinkės organų rin
kimo klausimai.

'ALOK pirmininkas.
Apylinkės organų rinkimai 

Toronte turės būti atidėti. Kaip 
teko patirti, iki numatyto termi
no, pereito šeštadienio, rinkimi
nė komisija buvo gavusi tik 6 
kandidatus į apylinkės valdybą 
ir nei vieno į revizijos komisiją. 
Tuo tarpu į valdybą turėtų bū
ti išrinkti 7, o rev. komisiją 3. 
Reikia dar ir kandidatų.

Rinkiminė komisija apie susi
dariusią padėt pranešė apylinkės 
LOKui ir laukia sprendimo.

TLN šėrininkų susirinkimas
TLN Fondo Valdyba gruodžio 

14 d. 5.30 vai. pp. Liet. Namuose 
šaukia visuotinį šėrininkų susi
rinkimą. Dienotvarkėje: valdo
mųjų organų rinkimai ir kt. 
svarbūs reikalai. Dalyvavimas 
būtinas. TLNF V-ba.

Toronto LNF šėrus pirko
Po $100 — “Daina”,7 rh'otetų 

šalpos dr-ja; po $50 — KLK Mo
terų dr-ja, Antanas Kairys; po 
$25 — Ant. Rinkevičius, Orkest
ras “Trimitas”, Jonas Bukšaitis, 
K. Kregšdė, N. Namikas, Vikto
ras Štreitas, Vaclovas Abrama- 
vičius, A. Jucius.

Komunistai rinkimuose
Kanados miestų įvairių parei

gūnų rinkimai vykdomi ne parti
jomis, bet asmenimis, tad ne vi
sada rinkėjai žino, už kokių nu
siteikimų žmogų balsuoja. Daž
nai nežino ir katrie iš jų yra ko
munistai arba jiems artimi.

Toronte gruodžio mėn. rinki
muose yra net 12 su komunistais 
susirišusių kandidatų:

Į kontrolierius St. Smith.
Į miesto Tarybą: J. M. Spence, 

N. Freed, Ch. Sims ir H. Mac- 
Arthur.

Į švietimo valdybą: Margaret 
Reeves, R. Laxer, Edna Ryerson, 
W. Repka.

North York Townshipe kandi
datuoja kom. L. Hunt, o York 
Townshipe — Karoline Lewit ir 
Margaret Popoff. - \
Spalvota filmą “Kim” šį sekma
dienį bus rodoriia parapijos salė
je 2.30, 5 ir 8 vai. vak.

Gautas laiškas 
Alfonsui Simanavičiui. Atsiimti 
“TŽ” administracijoje.
Išnuomojamas frontinis kamba
rys ir virtuvė su baldais, vedusių 
porai. 270 Wright Aye; telef. MI. 
5659. Skambinti po 6 vv.

tais atliko, Neprikl. Akto mintį 
apgynė, ir jiems priklauso už
tarnauta garbė. Kritusieji kar
žygiai pagerbtLatsistojimu, o or
kestras “Trimitas” sugrojo gedu
lingą maršą.

Meninėje dalyje aktorė Kača- 
nauskienė padeklamavo B. Braz
džionio “Sapnas”; sol. B. Mari- 
jošius padainavo “Valentino 
maldą” — Gounod ir “Du gre
nadieriai”, akompanavo muz. St. 
Gailevičius; dail. Bakys pade
klamavo “Paskutinę viziją” — 
Mačernio' orkestras “Trimitas” 
pagrojo lietuviškų liaudies dai
nų potpuri ir maršą. Viskas baig
ta Tautos Himnu. L.Š.
' “TŽ” trijų metų sukaktis 
paminėta pereitą šeštadienį jau
kiame leidėjų suruoštame pobū
vy lietuvių parapijos salėje. Tai 
jau tradiciniu virtęs, kasmet su
organizuojamas pobūvis. Ir šį 
kartą susirinko beveik visi arti
mieji “TŽ” bendradarbiai, talki
ninkai, rėmėjai, bičiuliai ir sve
čiai. Nors tą vakarą buvo dar du 
vieši pobūviai ir, be to, dar bjau
riai lijo, susirinko per 100 žmo
nių. Gaila tik, kad negalėjo at
vykti, kaip buvo jau pasiruošę, 
artimieji bendradarbiai iš JAV— 
G. Galva iš Čikagos, kuris pri
siuntė savo sveikinimą"(žiūr. 2 
psl.). ir Almus iš Niujorko. Šį 
kartą jiems sukliudė kitos pa
reigos. Tikimės, kad kitais me
tais tų kliūčių nebepasitaikys.

Vakaras praėjo labai smagiai. 
Prie sočių stalų buvo gerai pa
sistiprintą ~ užgeriant alučiu, 
minkštaisiais ir kavute, pasaky
ta daugybė kalbų su gausiais 
linkėjimais, padainuota, links
mieji broliai prajukino savam

DAUGELIUI PAGEIDAUJANT

’’FABIJOLA”,
kuri su dideliu pasisekimu buvo du kartu Toronte suvaidinta, 

kartojama ateinantį sekmadienį, lapkričio 30 d. 3 vai. pp. lenkų 

salėje 62 Claremont St. Tai paskutinė proga torontiečiams.

' ■ ■ . ' —-------------o--------------- -

NUO GRUODŽIO 1 DIENOS sa
vo siuvyklą perkeliu į 2102 Dun-. 
das St. W. (netoli Roncesvalles 
Avė.). Vietos’ pakeitimo proga 
visiems klijentams duodu 10% 
nuolaidos (iki š.m. gruodžio 15 
d.). K. Ardavičius.
Ar neieškai buto? O gal turi bu
tą išnuomavimui?

BUTŲ AGENTŪRA
Mes suteikiame skubų ir paten
kinamą patarnavimą. Skambinti 
OL. 1403 arba LL. 5378.
Jūsų namuose darau vaikų, ves
tuvines, krikštynų ir kitokias 
nuotraukas. Skambinti letefonu 
LL. 4748 nuo 19-21 vai., J. Pilipa
vičius, 96 Wright Ave., Toronto.
TABAKO ŪKIS — 140 akrų su 
34 akrais teisių, 4 kilns, trakto
rius, pilnai įrengtas norima mai
nyti į namą Toronte, dviems ar 
daugiau šeimoms gyventi. Ūkio 
vertė $49.000 su $7.000 įmokėji- 
mu. Kreiptis C.. Pocius, Real Es
tate, Tillsonburg, Ont.. Tel. 829J.
Išnuomojami II augšte 2 kam
bariai, virtuvė ir sanrūmis, I-me

veidrody parodydami kasdienis- augšte 2 kamb. ir bendra virtu
kas mūsų aktualijas, o pagaliau, ve arba 1 kambarys ir virtuvė, 
dar pasišokta. Gaila tik, kad ta 474 Roncesvalles Avė., kreiptis 
naktelė taip trumpa — pusiau
naktis nejučia atslinko ir reikėjo 
skirstytis.

Padėka
Visiems prisidėjusiems prie "TŽ" trijų 

metų paminėjimo pobūvio suorganizavi
mo, o ypač ponioms ir panelėms šeimi
ninkėms bei svečių aptarnavimo našta 
prisiėmusiems, taip pat visiems pareišku- 
siems gražių linkėjimų, parodžiusiems 
palankumo savo dalyvavimu ir savo auka 
padėjusiems padengti pobūvio surengimo 
išlaidas nuoširdžiai dėkojame. Ačiū!

"TŽ" leidėjai.

Parapijos vizitavimas
Toronto liet. par. kunigai šiuo 

laiku pradėjo vakarais lankyti 
geimas. Šią savaitę lankomasi 
High Parko rajone Hewitt, In
dian Road ir Sunnyside gatvėse, 
o bažnyčios rajone: Beatrice, 
Claremont, Bellwoods ir Man
ning gatvėse.

Parengimai
Paskutinįjį advento sekmadie

nį 4 vai. pp. šv. Pranciškaus baž
nyčioje liet. par. Bažnyčios Sta
tymo Fondo Valdyba rengia reli
ginės muzikos irgiesmių koncer
tą. Gruodžio 27 d. įvyks balius 
UNF salėje, o sausio 4 d., sekma
dienį, lenkų salėje 62 Claremont 
St. įvyks tradicinė Kalėdų eglu
tė, rengiama Toronto liet, mo
kyklos.

po 6 vai. vak.
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė II augšte ir frontinis kam
barys I augšte. Tel. JU. 0917, 
skambinti betkuriuo laiku.
Išnuomojami 2 kambariai ir vir 
tuvė 402 CIendenan Avė.,
Išnuomojamas kambarys vienam 
asmeniui. Labai geras susisieki- 
kimas. Galima naudotis virtuve. 
190 Wright Avė., tel. KE. 1080.
Išnuomojamas I augšte frontinis 
kambarys su galimybe išsivirti. 
Namas alyva apšildomas, nuolat 
šiltas vanduo. Teirautis po 5 vai. 
tel. JU. 2509.
Išnuomojamas 1 kambarys ir 
virtuvė su atskira vonia II augš
te. Tel. KE. 0504.
Išnuomojamas apstatytas kam
barys, virtuvė ir veranda H-me 
augšte. Skambinti po 6 vv. tel. 
LL. 8656.
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė su baldais I-me augšte Dun- 
das-GIadstone rajone. Skambin
ti 6-8 vai. Tel. LO. 4334.

KINO “CENTRE” 7’2Dt^LW
Kasdien nuo 6 Vai. vak. . Jaukiai apšildyta — grynas oras 
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, Ketvirtadienį — šeštadienį, lapkričio 27, 28, 29 d.d.
1. THE GREAT MISSOURI RAID — spalvota

McDonald Carey, Wendell Corey
BULLFIGHTERS — Laurell & Hardy

Pirmadienį — trečiadienį, gruodžio 1, 2, 3, d.d.
KANSAS RAIDERS — tik suaugusiems — spalvota —

Audie Murphy, Brian Donelvy
NIGHT UNTO MORNING — Ray Milland, Nancy Davis

2

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

Ml

Lietuvis pigiai perveža baldus,
bagažą, prekes ir kit 4

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.
Kreiptis: .

9 Pearson Ave., Toronto
Telefonas LO. 8828

Išnuomojami 2 kambariai ir ma
ža virtuvėlė Ill-me augšte, be 
baldų, High Park rajone, 232 
Wright Ave. Tel. LA. 5085.
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė su baldais, kreiptis 168 Con
cord Ave., tel. OL. 4554.

LAS Toronto skyrius gruodžio 
7 d., 3 vai. pp. Lietuvių Namuose 
šaukia visuotinį skyr. narių susi
rinkimą.

Ligonės
General ligoninėje' (College ir 

University gt. kampas), II augš
te, Ward H, serga lietuvės Pu- 
lianauskienė ir Meškauskienė.

Tėvų susirinkimas
Šeštad. mokyklą lankančių tė

vų susirinkimas pereitą sekma
dienį buvo jau pasigėrėtinai gau
sus. Dalyvavo bent jau pusė visų 
vaikų tėvų.

Gana nuodugniai aptarus mo
kyklos reikalus bei perspekty
vas, tėvai nutarė per mokslo me
tus mokėti nuo kiekvieno vaiko 
bent po $5 mokyklos išlaikymo 
reikalams. Nors buvo pranešta, 
kad mokytojai — jų yra 6 — su
tinka dirbti nemokamai, tačiau 
tėvai nutarė, kad mokytojams 
turi būti mokama, norma pa
imant sugaištą laiką. Kiek ir 
kaip mokėti, palikta susitarti tė
vų komitetui,. mokyklos vadovy
bei bei laikytojui. Į tėvų komite
tą išrinkta: inž. archit. A. Šal
kauskis, Tamulionis, Skrinskas, 
Dailidienė ir Gurevičius.

iuja nariai ir kan- 
Rink, k-jos pfrin.

Vyr at-kų metinis susirinki
mas šaukiamas lapkričio 30 d., 
sekmadienį, AV parapijos salėje 
tuoj po pamaldų. Senoji valdyba 
baigdama savo kadenciją, pada
rys apyskaitinį pranešimą, bus 
renkama nauja v-ba ir ieškoma 
kelių suaktyvinti skyriaus veik
lą. Bičiuliai ir draugai kviečia
mi dalyvauti.

AV bažnytinis choras sekma
dienį turėjo vaišes-agapę. Kle
bonas JI Kubilius, SJ, linkėjo 
chorui ateityje pasireikšti ne 
vien giesmės, bet ir dainos sri
tyje ir kvietė montrealiečįus dai
nos mylėtojus į choro eiles. Ne
apsieita be dainų ir šokių.

Kun. J. Aranauskas arkivys
kupo oficialiai patvirtintas AV 
parapijos vikaru. Susipažinda
mas- su parapijiečiais, naujasis 
vikaras lankys šeimas pradedant 
nuo Ville Lasalle.

Kun. A. .Vilkaitis išvyksta ke
liems mėn.. pailsėti pas sesutes į 
JAV-bes.

LKK Savanorių S-gos ruoštas 
koncertas Lietuvos kariuomenės 
šventės išvakarėse suteikė gra
žios progos pasigėrėti pirmoje 
dalyje lietuviška ir antroje da
lyje klasikine daina ir muzika 
perteikta Lietuvos operos solis
tės P. Radzevičiūtės, sol.. Veri- 
kaičio ir muziko K. Smilgevi
čiaus.. Dalyviai nesigailėjo iš
reikšti savo susižavėjimą, o me
nininkai — pakartojimų. Tačiau 
į koncertą atsilankė tik virš šim
to asmenų.; Rengėjai tyliai pa
dengs koncerto nuostolius, o lie
tuviai Vokietijoje veltui lauks 
pažadėtų kalėdinių dovanų. Ar

didatai.

Koncertas
LAS š.m. gruodžio 13 d. Eaton 

auditorijoje ruošia didžiulį kon
certą. Programą išpildys iš Ame
rikos atvykusi sol. Barbara Dar- 
Ivs ir iš Detroito muz. Br. 
riūno vyrų kvartetas.

Bud

Nuoširdžiai 
liet, parapijos 
tiems Toronto

Padėka*
dėkojame gerb^ Toronto 
kunigams ir visiems mie- 
lietuvioms, paguodusiems

mus didelio liūdesio valandoje ir padė
jusioms palydėti mūsų mylimę vyrę ir 
tevq a.a. Bronių Vaičiūno į amžinojo po
ilsio vietę.

Žmona Gražina ir sūnus Juozas.
—’* ....... ..........

šios savaitės namų pirkimai;

High Park, $24.500, dulex, 12 kamb., atskiras mūrinis namas, 3 
garažai, įmokėti $8.000.

High Parke, $15.000; 9 kamb., mūrinis namas, įmokėti $7.000.
High Parke, $15.500, 9 kamb., atskiras, mūrinis namas, vandeniu 

šildomas, 2 garažai, įmokėti $5.500.
$15.500, 200 akrų farma, 20 mylių nuo Toronto, su mūriniu namu, 

įmokėti $7.000.
$3.500, High Parke, cigarų krautuvė, įmokėti $2.000.

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
LA. 2763 ir LA. 6101

: \x • e.. .

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimu; 
ir teisingam patarimui pirkite per

H. M. DAVY & CO
105 Roncesvalles Ave., Toronto

LA. 2763 LA. 6101 *

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pdrgabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvui. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
Informacijų kreiptis OL. 1403 

arba LL. 5378.
9 Delaware Ave., Toronto, Ont

24 valandų tarnyba.

NAMĮĮ PIRKIM 0 REIKALAIS
HIGH PARK — BLOOR RAJONE

geresniems namams ir geresniam patarnavimui 
kreipkitės pas:

A. GARBENIS

MENARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave., Toronto 

TEL. LL. 1112 .... VAKARAIS HY. 1543

ŠOKIŲ VAKARAS
Lapkričio 29 d. 8 vai. vak. Car

penters Hali salėje 3560 St. Law
rence Blvd., Brooklyno sporti
ninkams pagerbti ruošiamas šo
kių vakaras. Bus bufetas, loteri
ja ir kitos pramogos. Šokiams 
gros brolių Lapinų orkestras. Vi
sus kviečia atsilankyti Sporto 
klubas “Tauras”.

— Lapkričio 29 d. 1 vai. pp. 
AV parapijos salėje bus stalo te
niso turnyras ir 5 vai. vak. 3461 
Durocher Str., krepšinio turny
ras su svečiais — Brooklyno 
sportininkais.

— Sekmadienį, lapkričio 16 d., 
jaukiam.pobūvy, klebono J. Ku
biliaus palaiminti, susižiedavo 
Montrealio sendraugių ateitinin
kų būrelio narė Agutė Stravins- 
kaitė su inžinierių Jonu Paške
vičių, radio ir televizijos specia
listu.

Pp. Skrinskai atšventė 25 me
tų vedybinį jubiliejų.. Draugai ir 
giminės suruošė jubiliatams iš
kilmingą vakarienę, kurioje da
lyvavo virš 150 asmenų. Pirmie
ji šeimininkai buvo pp. Matulai
čiai ir Laudinskai.

Šv. Elzbeitos Dr-jos vakarienė. 
Pašalpinė šv. Elzbietos draugj ia 
šeštadienį, lapkričio 29 d. 7 vai. 
vak., šv. Kazimiero parapijos 
salėje rengia iškilmingą vaka
rienę su šiltais valgiais ir viso
kiais gėrimais. Prašomi visi at
silankyti. Įėjimas $1.50.

Išlaikė gydytojo egzaminus
Pereitos savaitės dienraščiuo

se pasirodė sąrašai asmenų Win- 
nipepge ir Montrealy išlaikiusių 
egzaminus gydytojo teisėms gau
ti. Jų tarpe randame 2 lietuvius: 
Stasį Stonkų, buvusį chirurginės

ANGLIŲ VARTOTOJAMS 
bus malonu sužinoti, kad Vytau
tas Aušrotas perėmė didelės 
anglių bendrovės — Dominion 
Coal and Wood — atstovybę. Ši 
bendrovė užsakymus išpildo la
bai greitai, reikalui esant prista
to net ir šeštadieniais. Sudaro 
sutartis išsimokė j imui. Skelbi
mas telpa 8 psl.

Iš “Dainos” grupės veikimo
Spalio 31 d. mėn. susirinkimas 

pas narę A. Grubevičienę buvo 
gana gausus. C

Buvo padėkos ir prašymų laiš
kų. Dalis jų palikta Kalėdų do
vanų svarstymui, o senutei Vyš
niauskienei ir ligonei Elenai 
Krasevičaitei paskirta tuojau iš
siųsti po $10.

Malonu buvo susilaukti dviejų 
naujų narių—pp. Stefanijos Ma- 
šalaitės ir Izabelės Simbnavi- 
čienės.

Aptariant lapkričio 15 rengia
mą vakarą, daug narių sutiko 
prisidėti darbu ir net aukomis 
bufetui.

Daug kartų kilo klausimas su
sirinkimo dienos pamainymui. 
Dabar “Dainos” susirinkimai 
vyksta paskutinį kiekvieno mė
nesio penktadienį. Plačiau išdis
kutavus, prieita išvados, kad vis 
tik šis vakaras daugumai labiau
siai prieinamas. Gaila, kad ke
lios mūsų ■ veiklios narės negali 
atsilankyti dėl vakarinio darbo.

Sekančiam susirinkimui vi
sas maloniai užkvietė E. Matjo- 
šaitienė ir E. Staniūnienė. Įvyks 
lapkričio 28 d., 7:30 vai vak. pp. 
Matjošaičių namuose 2008 Ba
thurst St. Važiuoti iki St. Claire 
Ave. ir Bathurst ir ten Bathurst 
autobusu važiuoti iki Eglinton 
ir truputį grįžti.

Po susirinkimo šeimininkė A. 
Grubevičienė ir dukrelė I. 
manavičienė visas dainietes 
vaišino kavute ir naminiais 
ragais. Ačiū joms širdingai.

M. F. Y nė.

Si- 
pa- 
py-

Motinai Petronėlei RekŠtienei mirus, 
dėkojome gerb. kleb. kun. Ažubaliui, 
kun. Pocevičiui ir kun. dr.. Gutauskui už 
sutekitus paskutinius patarnavimus.

Taip pat reiškiame nuoširdžia padėka 
dr. A. Pacevičiui, Gyvojo Rožančiaus na
rėms ir visiems kitiems už didelį nuošir
dumą ir rūpestį parodyta ligoje.

Dėkojome šv. Mišių ir gėlių aukoto
joms, visiems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir visiems laidotuvė
se dalyvavusiems žmonėms.

Nuliūdę lieko:
duktė Danutė ir 
žentas Aleksas Kerieviėius.

chewane, -rir Jeronimą Vingilį, 
dirbantį tyrimų laboratorijoje 
Toronte. x

ML Bičiulių Dr-jos metinis su
sirinkimas įvyks lapkričio 30 d., 
sekmadienį, A V parapijos salėje 
tuoj po pamaldų. Kviečia daly
vauti ir norinčius įstoti į draugi
ją. Nesant reikiamos narių dau
gumos, po valandos susirinkimas 
bus laikomas teisėtu svarstyti ir 
spręsti dienotvarkės klausimus.

Šeštadieninė mokykla turėjo 
mažą persitvarkymą viduje. Di
džiulis trečias skyrius buvo pa
dalytas į du. Kaikurių tėvų tai 
buvo suprasta, pagal vaikučių 
informacijas, kaip skyriaus pa
naikinimas. Tikrumoje gi, turi
me du trečiuosius skyrius su ku
riais dirba p. Pakulienė ir p. Lu
koševičienė. Mokytojai ir tėvų 
komitetas jau planuoja mokyk
los Kalėdų eglutę, kuri numato
ma gruodžio 27 d., šeštadienį.

A. Miku lėno straipsnis ėjęs šio 
laikraščio trijuose numeriuose 
antrašte “Didelei sukakčiai pa
minėti”, plačiai ir išsamiai infor
muojąs apie KLTarybos ir laik
raščio “Nepr. Lietuva” atsiradi
mą ir darbą iki vad. “pažangio
jo” laikotarpio, kuris prasidėjo 
Montrealio seimo nepasiekimu 
ir ^NL” dabartine “linija”, mont- 
realiečių buvo atydžiai skaito
mas. Paaiškėjo daugelis visuo
meninio gyvenimo reiškinių, ku
rie čia buvo iki šiol laikomi pri
puolamais. Vėliau atvykusioms 
tikrai buvo sunku suprasti vyks
tančią “darną”' nežinant įžangos. 
O jos tikrai būta ir žymiai ver
tingesnės, nei paskutinysis “dra
mos” aktas — dabartis. -

Anglų ir prancūzų k. kursai 
lietuviams vyksta dideliu pasi
sekimu. Lankytojai sužavėti dės
tytojo pedagoginiu sugebėj imu 
lygiai kaip ir jo asmeniu. Kur
sus veda čia gimęs lietuvis, gim
nazijos mokytojas A. Vaupša.

Vasario 16 gimnazijai remti 
komisija prie KLB Krašto Val
dybos prašo rėmėjus atsiskaityti 
už 1952 metus su būrelių vado
vais iki š.m. gruodžio 1 d., o bū
relių "vadovus prašo atsiskaityti 
su komisijos ižd. p. Šimelaičiu— 
1271 Allard Ave., Verdun, P.Q.
— iki gruodžio 10 d. Komisija 
dar prieš Kalėdų šventes nori 
atsiskaityti su gimnazija.

Pp. J. Irlikis ir P. Baleckas — 
Montrealyje ir K. Rimkevičius
— Sudbury prašomi susirišti su 
ižd. p. Šimelaičiu. Šia proga ko
misija nuoširdžiai sveikina atski
rų organizacijų pastangas orga
nizuoti rėmėjų būrelius, bet la
bai prašo vengti narių verbavi
mo iš veikiančių būrelių.

Latvijos nepriklausomybės 
minėjimas įvyko lapkričio 15 d. 
220 Pine Avė. mokyklos salėje. 
Pagrindinę kalbą pasakė kon
sulas Mr. Tomson. Dalyvavo 
parlamento atstovas Mr. E. P. 
Cote, miesto atstovas Mr. Hamil
ton, estų ir lietuvių atstovai.

Antroje dalyje latviai pasiro
dė su stipria menine programa. 
Didžiulėj salėj nebuvo tuščių 
vietų.

Šv. Kazimiero parapijoj pa
krikštyta Marija Daunoravičius, 
duktė Stasio ir Marijos Mesec- 
kaitės Daunoravičių.

— Edmundas ir Izabelė Dudo- 
nytė-Bo-jle sulaukė sūnaus My
kolo Roberto.

— Šv. Kazimiero parapijos 
tretininkių org. vizitavo kun. J. 
Liauba. Naują valdybą sudaro 
pirm. Tamašauskienė, ižd. Bobi- 
nienė ir sekr. Vytienė.

— Serga parapijiečiai: Stan
kūnienė ir rimta operacija pada
ryta Norgelienei.

Pirmoji vaikučių Komunija 
ateinančias metais bus anksčiau
— per Atvelykį. Jau dabar tėvai 
prašomi registruoti vaikučius 
Aušros Vartų parapijos kleboni
joje ir, kiek galima, geriau pa
ruošti. Tėvų pamokymas yra 
vaikučiams geriausias paruoši
mas. Nors vaikučiai maži, bet, jei 
tėvai juos pamoko, jie gražiai 
moka poterėlius ir kitas tiesas. 
Tiems, kurie norės eiti Pirmos 
Komunjjos, bus specialios pa- 
mokpsT

— Pamažu taisosi Barauskie
nės sveikata. Otavoje sunkiai 
serga inž. Šiurna.

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

J. BERŽINSKAS
1212 Dundas St W. Toronto ... ToL «TfTT.
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