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MŪSŲ PROPAGANDOS REIKALU SAVAITĖS ĮVYKIU APŽVALGA
Pereitame numeryje šioje vie

toje priėjome išvados, kad visa 
mūsų nūdienė politinė veikla su
siveda pirmiausia į propagandos 
ir informacijos uždavinius, kartu 
pastebėdami, kad šioje srityje 
dar tebęsame atsilikę, atsilikę 
darbuose ir neturime sutvarky
tos tam reikalui organizacijos.

Šito darbo padrikumas jau vi
sų pastebėtas ir juo susirūpinta. 
Prieš kiek laiko tam reikalui su
daryta koordinacinė komisija, 

\ apie kurios darbą dar tik tiek 
tegirdėjome, kad ji renka nuo
mones. Čikagoje ALTo vadovy
bė tą reikalą lapkričio 11 d. 
svarstė kartu su prof. G. Galva, 
mūsų bendradarbiu, ir konsulu 
Daužvardžiu, po to vadai konfe- 
ravo su min. Žadeikių ir PLG 
Niujorke. Kas ten buvo kalbėta, 
kokie planai apmesti, mes ne
daug tegirdėjome. Kiekvienu at
veju galima tikėtis šio to naujo.

.Mums atrodo, pirmas dalykas 
yra visiems veiksniams mesti 
varžybas dėl pirmenybės ir im
tis darbo. Tada tikrai išeis. Turi 
būti dirbama ten, kur yra sme
genys ir. patyrimas, o lėšos turi 
būti imamos iš ten, kur jos leng
viausiai gaunamos, kuo mažiau 
teskriaudžiant kitus tautinius 
reikalus. Dėsnis, atrodo, visiškai 
aiškus, ir tikslingas. Darbui tin
kamų žmonių yra ir šiame konti
nente ir Europoje ir kituose kon-j 
tipentuose, ir turi būti rastos ga.-

daugiausia. Lėšų šiuo metu gal 
lengviausia gali parūpinti Liet. 
Laisvės Komitetas, kaip dabar 
persikrikštijo PLG, kuris tam 
juk pirmiausia ir yra. Tam rei
kalui turėtų būti panaudota ir 
diplomatinių atstovybių gauna
mų lėšų dalis. Jos ir dabar tam 
panaudojamos, bet ne visada 
tiksliai. O turėtų būti priimtas 
dėsnis, kad atstovybių'lėšos eitų 
ne vien biurokratiškiems reika- 

. lams, bet kuriamajam darbui.
Lengviausiai būtų to pasiekti 
padarant mažas operacijas per
sonalinėje atstovybių sudėty — 
grynus kanceliaristus pakeičiant 
kūrybiškai pajėgiais asmenimis, 
kurie pajėgtų atlikti paskirtą už
davinį didžiajam tikslui, kartu 
atlikdami ir techniškąjį darbą. 
Iki šiol mes negirdime jokio pro
pagandinio štabo, jokios pajėges
nės tam reikalui asmenybės nei 
vienoje iš atstovybių, išskyrus 
Pietų Ameriką, kur viena atsto
vybė naudojasi Čibiro, o kita Ba
bicko plunksna. Turime ir tokių 
diplomatų, kurie gauna lėšas 
vien šeimos reikalams, visiškai 
jokio aparato neturėdami ir jo
kios pozityvios veiklos neparo
dydami. O juk tai mūsų tautos 
lėšos, kurios tegali būti naudo
jamos tik tautos reikalams, iš-

Po visos eilės kitų kraštų pa
galiau JAV nusprendė ir gavo 
Kanados vyriausybės sutikimą 
įkurti savo oro bazes Kanadoje. 
Tuo tarpu numatyta pasiųsti po 
keletą naikintuvų eskadrilių į 
dvi Kanados bazes — į Goose 
Bay Labradore ir Argentia New
foundlands Galimas dalykas, 
kad vėliau bus prisiųsta ameri
kiečių lėktuvų ir į kaikurias ki
tas Kanados oro bazes. } '

Jų reikalingumas čia aiškina
mas šitaip.

Visi tolimo skridimo bombar
davimai galimame būsimame 
kare bus vykdomi JAV. Dalis tų 
skridimų turės būti vykdomi per 
arktiką bei per Atlantą. Taiki
nius šiuo keliu JAV didieji bom
bonešiai galėtų paniekti ir iš sa
vųjų bazių. Bet jie vieni negali 
skristi. Jiems reikalinga naikin
tuvų apsauga. Naikintuvai gi tu
ri daug mažesnį skridimo spin
dulį, tad yra svarbu juos išdės
tyti bombonešių kelyje kuo ar
čiau taikinių. Kanadiškosios gi 

leidžiamos didžiojo darbo reika
lui. Jei ne išeiviškoji visuomenė 
tas lėšas duoda, tai dar nereiškia, 
kad ji neturi teisės pasisakyti 
dėl jų panaudojimo. Joks netiks- 
lingumas šiandien nepateisina
mas.

Kuriant propagandos — in
formacijos vieningą aparatą, 
kaip sakyta, reikėtų laikytis dės
nio — išnaudoti visas finansines 
galimybes, kurios kuo mažiau
siai apsunkintų pačią lietuvišką
ją visuomenę. Tą, ko trokšta su
žinoti svetimieji, reikėtų duoti 
jų sąskaita, džiaugiantis, kad jie 
to trokšta, kad tuo būdu gali pa
lengvinti mūsų pačių naštą, bet 
visą dokumentinę medžiagą — 
jei ne originalią, tai nors fotoko
pijose — privalu turėti lietuviš
kose rankose. Ir net ne atstovy
bėse. Iš ,pia seka, kad LAJC ne
privalo mirti, nors šiandien ir 
dvelktų lygiagretumu. Priešin
gai, jis turėtų sustiprėti ir nau
dotis nuoširdžia kitų organų tal
ka, nors jo darbo rezultatai galė
tų pasaulį išvyšti ir ne jo vardu.

Europoje esantiems organams 
—: pačiam VLIKui, PLB krašto 
organizacijoms ir atstovybių in
formacinės tarnybos štabams — 
atrodo,, pritiktų palikti bėgamo
sios - -informacijos uždavinius, 
medžiagos rinkimą, spraudimąsi 
į tų kraštų spaudą, o studijinio 
pobūdžio darbus pavesti JAV 
esantiems organams. Gal tik vie- 

likusiam. Europos galėtų būti par 
vestas kokio nors viėho klausi
mo apdorojįmas.

Kad darbas pajudėtų, turėtų 
būtį išdirbtas planas, išeinant iš 
paties reikalo, iš aktualiųjų pro
blemų ir iš organizacinės padė
ties. Atrodo, kad tokį planą ga
lėtų lengviausiai paruošti LLK 
—PLG — kuri turi pakankamą 
darbininkų štabą. Tik ne vien 
sau, bet., visai lietuviškajai by
lai. Jis turėtų būti ir viešai pa
skelbtas, nes gali atsirasti sava
norių darbininkų, kurie kaiką 
galėtų padaryti dar lengviau ir 
greičiau, negu pašauktieji

Oficialius., memorandumus pa
likim VLIKui su diplomatais, 
studijas specialistams moksli
ninkams, propagandą žurnalis
tams, o iškilus kokiai nors mus 
liečiančiai politinei aktualijai, 
pakvieskim sąjūdžiui sukelti lie
tuviškąsias mases. Viskas turi 
eiti vienam tikslui. Tą pačią vinį 
privalome kalti visi — kas plak
tuku, kas akmeniu ar medine 
buože. Betkokios varžybos visiš
kai nepateisinamos. Leidiniai, 
kurie ėjo, turi vėl atgimti ir pa
saulio visuomenei kalti į galvas 
planingą tiesą, aiškinti mūsąją 
skriaudą ir įtaigoti sprendimų 
kelius.

JAV ORO BAZĖS KANADOJE
bazės yra keletą šimtų mylių ar
čiau tų taikinių negu JAV bazės. 
Dėl to čia ir įsikursią JAV lėk
tuvų eskadrilės. Jos būsią JAV 
oro vadovybės komandoje, nes 
bombonešių ir juos lydinčių nai
kintuvų komanda negalinti būti 
padalinta.

Žinoma, ši žinia kanadiečius 
kiek sujaudins ir vyriausybė 
gaus priekaištų, tačiau pasiruoši
mų kelyje tai natūralus reiš
kinys.

Kanados kariuomenė 
per spalioo mėn. padidėjo 861 
vyru. Rugsėjo galfe buvo 98.961, 
o spalio gale 99.822.

Naujų kareivių suverbuojama 
nemažai, tačiau nemažai ir palei
džiama tarnybą baigusių. Ypač 
iš Korėjos ir Europos brigadų. 
Penkiems naujai suverbuoja- 
memis atitinka 3 paleidžiami. 
Pagal ginklo rūšis spalio gale 
buvo* armijoje 47.540 (per mė
nesį 98 sumažėjo), oro laivyne 
37.552, jūrų laivyne 14.730. '

Agresija” Jungt. Tautose
Vadovaujančiu Veiksnių Spaudos Konferencija. Žadeikio 
akcija. — Eisenhowerio paskyrimai. v

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)
• Žmogaus genijui planuojant 

lėkti į mėnulį ar kur ten, televi
zijos ir ątomo amžiuje susirin
kę galvočiai JT rado naują žais
lą — kas yra agresija? Sudarė 
tad, jie “Teisinę Komisiją” šitam 
baisiam galvosūkiui išspręsti. 
Akademišką, tokią ir taip kom
plikuotą savo variacijose, jog 
mažiau protingi bijosi, kad vie
toj padėjusi ši komisija užpultų
jų ar užpulsimųjų padėtį dar la
biau pablogins. Komisijos vie
nas projektų bando apibūdinti 
“užpuolimą”. Kitu projektu no
rima sudaryti tarptautinis kri
minalinis teismas užpuolikams 
bausti. Amerikiečiai spiriasi, 
“bet pagauk tu juos, kad gud
rus”. JT juk neturi pastovios 
tarptautinės policijos. JT’Teisi
nė Komisija supranta yankių 
nuogąstavimus ir pati mano, 
kad kol kas reiktų tuos visus 
projektus dar palikti studijinė
je stadijoje. Sovietams šios dis
kusijos smagios. Jie jas ir pra
dėjo. Rūpestingai užsilipdę au
sis, tie geri cinikai šaukte šau
kia apie savo “agresijos” apibū
dinimą, išreikštą 1933 m. sutar
tyse, jau senai sulaužytose.

• Vai, skaudžiai pliekė gen. 
Plechavičius, _ praėjusią savaitę 
Brooklyne “Švabų salėje” pas
kutiniąją Lietuvos vyriausybę 
už tą pirmąjį laisvojo pasaulio 
“appeasmentą”, kad vietoj, ko
vojusi traukdamasi į vakarus 
patikėjusi sovietų “non-agresi- 
jos” pažadais ir taip naiviai ka
pituliavusi. Jei šie įvykiai gal 
paveikė pasaulio opiniją dėl ^Lie
tuvių tautos ryžto gyventi lais
vai ir jos karinių pajėgų vertės, 
sovietų agresijos esmės jie ne
pakeitė. .Lietuvos atstovai karts 
puo .karto-tai primindavo, per- 
spėdami laisvąjį pasaulį dėl jo 
pačio likimo. Bet lietuviškąją vi
suomenę ypač pradžiugino Lie
tuvos įgalioto ministerio Vašing
tone Povilo Žadeikio iniciatyva, 
šiuo reikalu JT (žiūr. 3 psL).

Spaudos atstovai Niujorke su 
dideliu susidomėjimu laukė pa
žadėtosios spaudos konferenci
jos, nors buvusioje “Panelėje” 
tūlas narys — tūlo laikraščio 
“Jūsų kor.” savo informacijas 
pateikė- visa savaite anksčiau. 
Spaudos konferencijoje prane
šimus* padarė Lietuvos Genera
linis Konsulas J. Budrys ir LL 

.Komiteto pirm. V. Sidzikauskas. 
Konsulas nurodė, jog min. Ža- 
deikis lapkričio 21 d. lankėsi “J. 
Tautose” (ne “Jungtinių Tautų 
Organizacijoje” kaip užvardina 
LLK TST) ir gen. sekretoriaus

Siame komunistų pavojus
Siamas arba Thailandas yra 

komunistų dėmesio centre, nes 
jo geografinė padėtis labai svar
bi. Tokiam mažame, ir atsitiku
siame krašte dėlto Maskva įkū
rė ambasadą su nepaprastai gau
siu personalu ir daugybe misijų 
bei agentūrų. Pastaruoju metu 
Siame susektas platus sąmoks
las, vadovaujamas komunistų. 
Dėl to karalius paskelbė dekretą 
ypatingom saugumo priemonėm 
įvestį. Komunistų partija už
drausta, už lankymąsi į komu
nistų susirinkimus bei jų veik
los rėmimą numatyta bausmės 
iki 10 metų kalėjimo. Vienu me
tu suimta per 200 asmenų.

— Otava. — Iš Europos grįžę 
kanadiečiai* kariai patvirtina, 
kad Hannoveryje gyvenimas ne
gali būti laikomas augšto mora
lės lygio. Blogiausia, kad jie ten 
veik nieko neturėję kultūringam 
laisvalaikio praleidimui.

Trygve Lie pavaduotojui (tik) 
įteikė įspūdingą memorandumą*. 
(Kartu su juo panašų memoran
dumą įteikė Estijos atstovas, bet 
Latvijos atstovas tai padarė visa 
savaite vėliau sukeldamas nusi
stebėjimą). Žadeikio laiško šū
vis buvo labai taiklus. Nors JT 
gen. sekretorius ministerio nesi
teikė priimti, — pasiteisino “at
sistatydinęs”, nors šiaip vykdo 
visas kitas savo funkcijas — ir 
lietuviškieji veiksniai nerado 
reikalinga tuoj pat sukviesti 
plačiosios, amerikiečių spaudos 
konferencijos, (tik savaite vė- Į tų trečdalis autorių savo uždavi-' 
liau šitokia iniciatyva atsirado 
““mirusioje panelėje”), Baltijos 
ministerių memorandumas buvo 
pasigautas laisvo pasaulio spau
dos vedamuosiuose ir susilaukė 
reikšmingo dėmesio JT delegatų 
tarpe.

• Liet. Laisvės Komiteto, buv. 
Patariamoji Grupė, vardo pakei
timas, kaip aiškėja iš spaudai 
paruošto “konspekto’* išėjęs iš 
“Europos Laisvės Komiteto” 
“Cousel and Acting Director of 
the Division of Exile Relations”, 
— kuris pastebėjęs, jog šis var
do pakeitimas “simbolizuoja mū
sų bendrųjų pastangų vis didė
jantį efektingumą”. Tačiau kon-

jog “vardo pakeitimas nepakeitė 
nei institucijos prigimties, nei 
uždavinių, nei jų vykdymo gali
mybių”. Dar “Panelės” iniciaty
va buvęs įsteigtas Politinių Stu
dijų Klubas “Lietuvos interesų 
šviesoje Europos apsijungimo 
problemoms studiuoti”. Klubas, 
kaip užkulisiuose teko patirti, 
jau yra užmezgęs ryšius su len
kais, o sekančiame posėdyje dr. 
V. Viliamas skaitysiąs referatą 
“Lietuvių-Latvių santykiai”. Be 
jo referentais numatyti dr. K. 
Pakštas, dr. D. Krivickas, K. 
Bielinis, C. R. Jurgėla ir kit. Šio 
klubo valdybą sudaro: dr. A. 
Trimakas, dr. Juozas Pajaujis 
(išvykęs dirbti kongreso biblio
tekoje Vašingtone), dr. V. A. 
Dambrava, J. Pažemeckas ir V. 

Sven Hedin mirė
Didysis Švedų keliautojas, ty

rinėjimo tikslais daug keliavęs 
ypač po Aziją ir ją aprašęs, daug 
naujų nežinomų kraštų įrašęs į 
žemėlapį, dr. Sven Hedin mirė 
lapkričio 26 d. sulaukęs 87 metų. 
Jis sirgo ištisus metus.

Hedinas savo keliones pradėjo 
teturėdamas 20 metų. Tada jis 
per Iraną atkeliavo į Kaukazą. 
Po 10 metų jis perėjo Takia Ma
kin dykumą šiaurės vak. Kinijo
je, kur atrado smėlioo užneštų 
miestų. Jau 69 m. jis dar tyrinėjo 
Šiaurės Kiniją.

Pagarsėjęs kaip didelis vokie
čių ir Hitlerio garbintojas, jo 
apdovanotas ordinu,* pastaruoju 
metu jis buvo nepopuliarus.

Tabako mokesčius gal ir 
sumažins

Pasirodo, kad cigarečių kainą 
3 centais numušus iždas nuosto
lių neturi, priešingai, pajamų 
gavo dar daugiau. Dėl to laukia
ma, kad naujajam biudžete taba
ko mokesčiai bus dar sumažinti. 
Už tai kalba ir tas faktas, kad 
Kanadoje plačiai pradėta parda
vinėti amerikoniškos cigaretės 
po 33 c. pokelis.. Nors už jas ima
mas muitas, tačiau, matyt, apsi
moka. Kanadai pritiktų savų ci
garečių kainą numušti taip že
mai, kad amerikoniškosios Ka
nadoje pardavinėti nebeapsimo
kėtų.

O be to, spėjama, kad vyriau
sybė šiais metais išviso mažins 
mokesčius, nes prieš rinkimus

koma, jei nesumažins mokesčių, 
nebus ir rinkimų.

Gervickas — užsimojimai tikrai 
sveikintini ir būtini. LLKomite- 
tas, kaip ir LPG, ir vėl nėra tik
ras ar jis suspėsiąs kartu sii lat
viais ir estais išleisti taip vadi
namą “Baltąją knygą” apie Bal
tijos kraštuose vykdomą genoci
dą. “Ji turėtų išeiti dar šios JT 
sesijos metu”. Pasiteisinama, 
“kadangi leidinys bendras, tenka 
lygiuotis pagal lėčiausią”. Ir su 
žemėlapiu negerai. Dr. Pakštas 
vėluojąs ir kalbininkai daug 
klaidų vardyne radę. Lietuvos 
žinynas “Lithuania”, ne A. Si
mučio, kuris buvo pakrikštytas 
praėjusį šeštadienį, ne Kapo
čiaus, bet dar Panelės užplanuo- 
tats, “renkasi” — iš 45 angažuo- 

nį atlikę. Tyrimo ir Spaudos 
Tarnyba (dviejų asmenų) išlei
do keliolika biuletenių žinių iš 
pavergtos Lietuvos ir porą rota
toriumi pamfletų. (Paskutinysis 
buvo įdomus). Pagal konspektą 
jau “šuanglintas Vaitiekūno ra
šinys “Kultūros ir religijos pa
dėtis okupuotoje Lietuvoje”. Dr. 
I^emkinas buvo paremtas -850 
“avansu” — tai bene didžiausia 
piniginė parama, kokia tik žino
masis humanistas yra gavęs iš 

-betkurios tautybės. Neseniai įvy
kusioje min. Žadeikio, ALTo ir 
kt. konferencijoje buvo užsimin
ta. jog su latviais sudaroma ko
misija apskaičiuoti Sovietų*Są- 
jungos. jr, nącįnė^ Vpkietijos Lie
tuvai ir Latvijai padarytiems 
okupacijos metu nuostoliams. 
(Ši idėja bene yra išėjusi iš Lat
vijos ministerio Londone Za- 
rinš). Spaudos konferencijos me
tu buvo užsiminta dipl. šefo vizi
tas Bonnos vyriausybėje, tariant, 
jog tai galį išspręsti Lietuvos 
min. Škirpos sugrąžinimo klau
simą. Ekspertai abejoja. Esą, 
“Bonna nėra ta pati Vokietija; 
Adennauerio Vokietija nepripa
žįstanti Hitlerio visų potvarkių 
tuo pačiu diplomatinių atstovų, 
kuriuos Adolfas priėmęs”. Ly
giai kaip ir pats dipl. šefas ne
galįs susigrąžinti savo posto Kvi- 
rinale, nes de Gasperi vyriausy
bė nepripažįstanti Mussolinio 
Italijos vyriausybės, tuom pačiu 
visų delegatų, kurie buvo akre
dituoti prie jos.

• Dar Ike nė neperėmus ad
ministracijos, yankiai jau perei
na Išlaisvinimo” politiką — 

(Nukelta į 2 psl.)
i

Paskirti 24 nauji kardinolai
Jo Šv. Pojus XII lapkričio 29 

d. paskyrė 24 naujus kardinolus, 
kolegiją papildydamas iki pilno 
70 skaičiaus. Paskirtųjų tarpe 
yra antrasis kardinolas Kanadai 
— Montrealio arkivyskupas Paul 
Emil Leger. JAV paskirtas ket
virtas kardinolas — Los Ange
les arkiv. J. Fr. McIntyre. Iš už 
geležinės uždangos kardinolu 
paskirtas Varšuvos arkivysku
pas Stp. Wyszynski, taip pat Za
grebo arkivyskupas A. Stepinac, 
kuris Tito valdžios buvo nuteis
tas 16 metų kalėti neva už išda
vystę, o dabar iš kalėjimo yra 
paleistas ir gyvena salvo gimto
sios parapijos klebonijoje. Vati
kanas jį tebelaiko Zagrebo arki
vyskupu ir Jugoslavijos primų, 
bet valdžia jam neleidžia admi
nistruoti. Savo paskyrimo pro
ga kardinolas Stepinac pareiškė, 
kad jis į Romą konsistorijos po
sėdžiui nevyksiąs, nes galį būti 
nebeleidžiama jam grįžti į kraš
tą. Vyriausybės atstovas jo pa
skyrimą pavadino provokacija.

Naujasis Kanados kardinolas 
bus kolegijoje jauniausias, 48 
metų. Jis gimė 1904 m. balandžio 
26 d. Valleyfielde, 20 mylių į pie
tų vakarus nuo Montrealio, mo
kėsi kunigų seminarijoje gimti
nėje, paskui Montrealy. Kunigu 
įšventintas 1929 m. gegužės 25 d. 
1933 m. jau kaip sulpitų ordeno

Tarptautinė padėtis palengva 
kristalizuojasi, bet jos formos 
dar neišryškėja.

Europoj ir visame pasauly be
abejo daug reikšmės turės perei
tą ketvirtadienį prasidėjusi Bri
tų Commonwealth kraštų prem
jerų konferencija, sprendžianti 
gyvybinius ūkinius klausimus 
sterlingo regionuose. Dalyvauja 
8 dominijos ir savarankiška Ro- 
desijos kolonija. Pagrindinis 
konferencijos uždavinys rasti 
kelius sterlingo vertei išlaikyti ir 
tarptautinei prekybai pagyvinti. 
Šiuo metu aukso ir dolerių atsar
gos sterlinko bloke šiaip taip sta
bilizuotos prekybos suvaržy
mais, ankstyvesnį 2 bilijonų dol. 
deficitą padengė savo parama 
JAV-bės. Premjerai jau konfe
rencijos pradžioje priėjo išvados, 
kad prekybos suvaržymais ster
lingo vertę visą laiką išlaikyti 
neįmanoma, kad reikia naujų 
piįemonių. Viena tokia nauja 
priemonė jau numatyta — pa
siūlyti JAV pakelti aukso kainą. 
Numatoma, kad sterlingo blokas 
iš to gerokai laimėtų dolerių, 
ypač dėl to, kad jam priklauso 
Pietų Afrika, didžiausias pasau
lyje aukso gamintojas. Be to, 
matyti, bloko valstybių aukso at
sargos yra susidarę nemažos, o 
dolerių atsargos išsekę. Atrodo, 
kad JAV tą klausimą taip pat 
jau svarsto, tad susitarimo gali
ma laukti.

vaiųą ir Kanados' premjeras su 
finansų miništeriu. Ta proga 
premjerui St. Laurent įteiktas 
Londono universiteto garbės 
daktaro- diplomas.

Prahoje pereitą savaitę pasi
baigė parodomoji buvusio ko
munistų partijos gen. sekreto
riaus Slansky, buv. užsienių r. 
ministerio Clementis ir 12 kitų 
kaltinamųjų byla. Visą savaitę 
kaltinamieji “išpažino ’’savo di
džius nusikaltimus, norint išduo
ti kraštą imperialistiniams ka
pitalistams, prašydami juos pa
smerkti mirti. Spauda šaukė 
apie trockistų, titoistų bei sionis
tų išdavikų likvidavimą, nes iš 
14 kaltinamųjų 11 žydų. Krašte 
pasireiškė ekscesų prieš žydus, o 
Bratislavoje, kaip nacių laikais, 
ant namų atsirado užrašų: “Čia 
gyvena žydai” • ir pan., visur 
skambėjo šūkiai “Šalin žydus 
kapitalistus” ... Tuo tarpu Izrae
lyje išaugo pasipiktinimas prieš 

narys, išvyko studijuoti į Pary
žių, iš ten vyko į Japoniją, kur 
įkūrė kunigų seminariją. 1939 m. 
buvo paskirtas Tėvų Sulpitų fi- 
losafijos namų prefektu, o se
kančiais metais savo gimtosios 
dijecezijos generalvikaru. Po 7 
metų jis išvyko Rofnon vadovau
ti pontifikalinej Kanados kole
gijai, kur 1950 m. buvo paskir
tas Montrealio arkivyskupu. 
Šiuo metu Jo Eminencija yra 
Romoje ir grįš tik po konsistori- 
jos/kuri įvyks sausio 12 d.

Anksčiau kardinolais būdavo 
skiriami Quebec vyskupai.

GAUNA IR NEPATENKINTI
Gruodžio 15 d. susirenkanti Š. 

Atlanto Sąjungose konferencija 
beabejo turės daug svarbių už
davinių, tačiau gal. daugiausia 
jau dabar rūpinamasi, kas kiek 
gaus iš JAV* per vad. Bendrojo 
Saugumo Agentūrą. Visiems rū
pi, kad tik kiti nepralenktų, ne
gautų daugiau. Britai dabar la
bai nepatenkinti, kad jie esą 
skriaudžiami, o daug duodama 
Prancūzams. Perdaug, esą, ame
rikiečiai skirią Prancūzijos avia
cijos pramonei, parėmę specia
liom sumom naikintuvo Mystere 
gamybą, kai jis esąs prastesnis 
už angliškąjį. Aerodromams 

Čekoslovakiją ir vyriausybė prie 
jų atstovybės pastatė sargybas 
nuo ekscesų saugoti. Teismas pa
skelbė sprendimą: kaltinamieji 
pripažinti kalti rengę sąmokslą 
nuversti valdžią ir Čekoslovaki
ją įtraukti į Amerikos ir kitų im
perialistų lagerį. 11 iš jų nubaus
ti mirti ir 3 kalėti.

Ši byla pasauly sudarė anti
semitinės bylos įspūdį ir pradėta 
laukti panašių bylų kituose sa
telitiniuose kraštuose — Lenki
joje, Rumunijoje, kur A. Pauker 
ir jos draugų likimas atrodo jau 
nuspręstas, taip pat Rytų Vokie
tijoje. Bet Vengrijoje tebevieš
patauja Rakosi ir eilė kitų žydų.

Saare sekmadienį praėję rin
kimai rodo visišką Prancūzijos 
politikos laimėjimą. Balsavo net 
93% visų suregistruotųjų, kurių 
68% arba 64% visų suregistruo
tųjų, pasisakė už partijas, kurios 
remia dabartinę podėtį — ūkinę 
uniją su Prancūzija. Vokiškos 
partijos, kurios tos konstitucijos 
nepripažįsta, rinkimuose negalė
jo dalyvauti. Jos skelbė boikotą, 
tačiau gyventojų dauguma rin
kimuose vistiek dalyvavo.

JAV busimasis prezidentas 
formuoja naują vyriausybę bei 
kitų centrinių įstaigų personalą 
ir ruošiasi kelionei į Korėją. Ka
da tai bus įvykdyta, tebėra pa
slaptis.

JT tebetupinėja apie Indijos 
rezoliuciją Korėjos reikalu.

speciali ekspertų komisija — iš 
amerikiečio, brito ir belgo — pa
reiškė nuomonę, kad JAV gali 
patikrinti JT biurų tarnautojų 
politinį patikimumą ir kad> visi, 
užsiimą subversyvine veik
la bei yra susirišę su komunis
tais, turi būti pašalinti. JAV, 
kaip krašto šeimininkas, turi tei
sės reikalauti, kad tai būtų pa
daryta, turi teisės taip pat ne
duoti vizų tokiems asmenims at
vykti iš kitų kraštų. Negalį at
sisakyti ko nors neįsileisti tik iš 
už geležinės uždangos, bet ir iš 
ten atvykusiųjų subversyvine 
veikla negalinti būti toleruoja
ma. Komisija savo ilgą, 50 psl., 
raportą išsiuntinėjo visiems na
riams ir dėl to beabejo dar bus 
kietų diskusijų.

Korėjoj tebevyksta fronto ko
vos ir bombardavimai iš oro. 
Tuo tarpu JT plenume ieškoma 
kompromisinio sprendimo Indi
jos pateiktajai rezoliucijai pa
keisti taip, kad būtų priimtina 
Kinijai. Kai Višinskis pasisakė 
prieš šią rezoliuciją, Achesonas 
palinko už ją ir politiniame ko
mitete ji buvo priimta kaip pir
moji iš 5 pasiūlytųjų. Ją turėjo 
balsuoti jau pereitą penktadie
nį, bet tuo tarpu, matyt, Mask
vai paspaudus, Kinijos užsienių 
r. ministeris paskelbė nepriimsią 
jokio siūlymo, kuris nenumaty
tų visų belaisvių grąžinimo. Po 
to Indijos atstovas paprašė bal
savimą atidėti pirmadieniui. In
dijos vyriausybė tuo tarpu ban
do aiškintis su Peipingu dėl nau
jų pataisų. Niujorke jau bijoma
si, kad gali atsirasti tokių pa
taisų, kurios išblaškytų jau suda
rytą daugumą už rezoliuciją.

Prancūzijoje taip pat esą per
daug išleidžiama ir net netau- • 
piai.

Žinoma, visuose tuose angliš
kuose skunduose yra daug tie
sos, bet amerikiečiai dar turi po
litinį tikslą — stabilizuoti Pran
cūzijos gyvenimą paremiant vy
riausybę finansiškai,- sudarant 
jai sąlygas imponuoti masėms. 
O šito juk nepasieksi^tatydamas 
britiškus lėktuvus, nors jie ir ge
resni.

Reikia laukti, kad artėjančio
je konferencjoje šitie piniginiai 
klausimai ne lengvai tebus iš
spręsti.

K
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Tautinis klausimas S. Rusi jo j
I

TIKĖJIMAS - MOSI! JĖGA
Krikščioniškasis pasaulis veda 

milžinišką kovą su bedievišktfc- 
ju komunizmu. Tos žūtbūtinės 
kovos prieš bolševizmą pirmose 
ęilėsė stovi ir katalikiškoji lie
tuvių tauta, kuri, gindama savo 

• tikėjimą ir puošniąsias savo 
krašto šventoves, jau nekartą 
yra tvirtai pareiškus savąjį nusi
statymą ir .nepalaužiamą kovos 
dvasią. ;

Savo didįjį prisirišimą prie 
“katalikybės ir tikėjimo lietuviai 
užantspaudavo krauju dar anais 
caro laikais — Kęstučiuose, Kra
žiuose ir kitur.. Tą patį jie daro 
ir dabar. Mūsų didvyriai parti
zanai akcentuoja savo ryžtingu
mą: “Jei «jau tikėti, tai tikėti ga
lybių Viešpačiui, o ne garbinti 
niekšų stabus” (1946. III. 10. par- 

. tizaniškasis “Kovos Keliu”). Jie 
herojiškai miršta už katalikišką 
savo tėvų žemę ir už* krikščio
niškąją viso pasaulio kultūrą.

Savo akimis mačiusieji 1941 
m„ žiauriuosius trėmimus į Si
birą, nevienas gali paliudyti gir
dėjęs iš aklai užkaltų prekinių 
vagonų sklindančius “Dievas 
mūsų prieglauda ir stiprybė” ar 
“Marija, Marija” giesmių aidus. 
Tai buvo tragiškas kankinių at
sisveikinimas su tėvyne ...

Iš tikrųjų galimą tautai išplėš
ti jos žemę, galima pavergti jos 
gyventojus,, galima nuslopinti jų 
šauksmą, bet nėra pasaulyje jė
gos, kuri atimtų tautai tikėjimą 
— “Už žvėriškąjį budelių žiau
rumą, už triuškinančią fizinę im
perialistų jėgą, už pačius moder
niausius ginklus visdėlto yra di
desnė galybė: tai gyvoji krikš
čioniškoji tikėjimo jėga”.

Tikėti ar netikėti — yra lais
vo žmogaus apsisprendimo rei- 
kafas. Tačiau, ypač katalikiškos 

- lietuvių tautos tarpe, yra visiš
kai n epą tei si n 3 jįįa s vi e^i o ar ki- ’ 
to ateistinio nusistatymo- žmo
gaus niekinimas viso to, kas ri

šasi su katalikybe ir tikėjimu 
O tokių reiškinių, deja, mūsiš
kėje lietuviškoje spaudoje kar
tas nuo karto pasitaiko. O tai la
bai klaidingas kelias — neįver
tinimas lietuvių kovos su bedie
viškuoju bolševizmu aštriausio 
ginklo — tikėjimo.

Teisingai vienas iš didžiųjų 
JAV vyrų, Emęrson, kadaise yra 
pasakęs: “Negali būti tautai di- 
nesnės nelaimės, kaip netekti re
ligijos. Tuomet viskas griūva. 
Literatūra lieka šlykšti, mokslas 
tarytum sustingsta. Jaunuome
nė nebegyvena skaisčiomis min
timis ir svajonėmis, o senatvės 
sulaukusieji nebebus gerbiami 
ir branginami. Žmonės intere- 
suosis juokingais mažmožiais, o 
kai jie mirs — niekas jų garbės 
neminės”.

Dar kažkas yra pasakęs: “Ne
tikintis žmogus miršta greičiau, 
negu sustoja plakusi jo širdis. 
Jis miršta dvasiškai, o kartu ir 
doriškai. Paprastai tautos pirma 
išsigimsta dvasiškai, o tada jau 
seka ir fizinis jų sunykimas”.

Tik tada lietuviai bus stiprūs 
kovoje su didžiausiu priešu bol
ševizmu, kai nesikėsins atsižadė
ti viso to, kas jų tautai amžiais 
buvo kilnu ir šventa — katali
kiškumo ir gražiųjų savo tautos 
tradicijų. O skelbtis, kad kovoja 
su savo tėvų žemės pavergėjais 
— bolševikais, kartu kovojant ir 
prieš savo tėvų tikėjimą — ka
talikybę, reiškia pralaimėti ko
vą dar jos nepradėjus. Išduotie
ji principai visuomet keršija 
juos išdavusiems. Griauti tai, 
kas bolševikams yra didžiausias 
priešas, yra labai dėkingas pa
tarnavimas jiems.

Tad visdėlto lietuviams nė 
vienam nevertėtų prisidėti prie 
Markso išrastųjų nuodingųjų 
dujų skleidinąo^jįes jos mūsų 
tautai neša mirtį. x

Pranys Alšėnas.

Bolševikų taktika
Komunistų partijos veiklą ap

sprendžia bolševikiniai pradai, 
kurių pats vyriausias: pasaulio 
revoliucija. Vergų valstybės vir
šūne — Politbiuras, ar kaip jis 
besivadintų, apsprendžia būdus 
tam tikslui įgyvendinti. Ūkis yra 
tik priemonė. Taip pat ir kultū
ros politika. Ji yra ■priemonė kuo 
veikiausiai palaužti tautinį nusi
teikimą pavergtuose kraštuose ir 
įpiršti visa kas rusiška. Mūsasis 
Justas Paleckis, kuris atvežė 
kruviną “Stalino saulę”, jau bu
vo išėjęs atitinkamą kursą, kad 
išdavus visa kas lietuviška ir 
įpiršus kas maskviška. Tas įpir- 
šimas daromas palaipsniui: spau
da, radijas, teatras, viešos kal- 

i bos, mokyklos ir galop pačioje 
Rusijoje pravoslaviškas tikėji
mas.

Sovietai toje srityje turi ilgą 
patirtį. Jie daugelį tautų žiau
riausiais metodais “palenkia” į 
Maskvą. Kiekviena pavergta 
tauta turi rusiškus komisarus, 
kurie diktuoja kultūrinės politi
kos pagrindus: tėvynė apima vi
sas pavergtas tautas, sostinė 
Maskva, kuri apdainuojama poe
tų, vienybė — reiškia neatškiria- 
mybę nuo Rusijos, kuriai priva
lo vergauti.

Bolševikų metodai pralenkia 
visus iki šio meto žinomus su
naikinti tautinėms kultūroms. 
Jie negali būti lyginami su toto
riais, žinomuoju Džengis Kanu, 
kuris tebuvo nepaprastai žiaurus 
užkariavimo metu. Jei nukariau
tieji laikėsi jo paskelbtų įstaty
mų ir dorovės kodekso, galėjo 
laisvai išpažinti savo tikėjimą ir 
kalbėti sava kalba.

Sovietai žymiai “patobulino” 
carinius įvairius ukazus sunai
kinti tautinėms ne rusų kultū
roms. Jų; naikinimas yra atlie
kamas sistematiškai. Visos prie
monės yra panaudojamos, kad jų 
vieton turi stoti rusų “kultūra ir 
rusų kalba”. Kirpotin, karo me-

(Pabaiga)

ros kalba”. 1949 ir net vėliau tai 
kartoja D. Zaslavskij, “Litera- 
turnaja Gazeta”: “Rusų kalba 
taps tarptautine. Ji jau pripa
žinta tokia tarptautinio proleta
ry ato ... Paveldėjimas vyksta 
tarptautinėje raidoje: lotynų 
kalba senovėje, prancūzų — feo
daliniame tarpsnyje, anglų — 
prekybininkų žargonas — kapi
talizmui -vyraujant”...

R. Jacobson ir kitų teorijos
Bertrand Russel žodžiais, “In

telekto pavergimas Sovietuose 
yra vienas nepakenčiamų reiški
nių. Filosofo, mokslininko ar 
ekonomisto globojimas nemok
šos rankos, ir pats didžiausias 
kliuvinys ir pažangos stabdis. 
Rusija grįžo į viduramžius ir in- 
telektuališkai yra atsilikusi. Kas 
nutiko su biologais, gali nutikti 
ir su fizikais. Filosofas ten yra 
atsidūręs ortodoksiškumo dyku
moje. Komunizmo laimėjimas 
reiškia mirtį laisvojo mintijimo”.

Ir visų blogiausia, kai tą mir
tį neša Roman Jacobson, buvęs 
Columbia, nūdienis Harvard uni
versiteto profesorius. * Jis nėra 
koks politinis pabėgėlis, vėliau 
sužavėtas sovietinio aukso. Jis 
atvyko į šį kraštą sovietiniu pa
su. Čia atvykęs pirmiausia įkū
rė Eurazijos sąjūdį, kuriame pri
sišliejo daugelis komunistuojan
čių. Eurazijos sąjūdis teturi vie
ną tikslą — pateisinti Sovietų 
įsigalėjimą abiejuose kontinen
tuose, paremti pasaulio revoliu
cijos mintį ir sunaikinti nerusų 
individualybę. t

Toji jo teorija turi ir kaikurįų 
kalbinių polėkių — apjungti vi
sas kalbas rusų kalbos prie
globstyje. Toms mintims skleisti 
talkininkauja ne kas kitas, kaip 
Benešąs ir eilė čekų mokslinin
kų, nes Jacobson dar 1931 m. 
Slavische Rundschau žurnale, 
kurį finansavo tas pats E. Bene-

niai iki šiol' nesugebėjo išleisti

kuriuose būtų nušviestas lietu
vių tautos žudymas. Nūdien ne
galima tenkintis vienu-kitu me- 
mbrandumu, vieno kito asmens 
parodymais, kai turima medžia
gos nušviesti tautiniam, kultū
riniam, religiniam lietuvių tau
tos naikinimui

Tiesa, kad šiandieną mes tu
rime apstybę veiksnių, tiesa, jog 
tų veiksnių barniai ir veiksnelių 

I tuščios pretenzijos • garsiai aidi. 
Tačiau, kur mūsų kovingumas? 
Kur mūsų politinės veiklos gai
rės ir kas per darbai iki šio meto 
nuveikti?

Lietuvių tautos naikinimo sri
tyje, labai gaila, mes neturime 
jokio aiškaus veiklos plano, net 
turimoms žinioms ^svetimiesiems 
perteikti. Mes neturime jokios 
propagandos. Mūsų informacija 
yra išdraikyta. Todėl šioje sri
tyje dar nesame atlikę tų užda
vinių, kurie jau turėjo būti įgy
vendinti/ Mes neretai tais klau
simais rašome savoje spaudoje, 
tarytum norėdami ■ pakartotinai 
įsitikinti, kad atsidūrėme trem
tyje. Kodėl esame pavydūs tą 
medžiagą perteikti svetimie
siems ir ją, kaip ginklą, panau
doti lietuvių tautai išlaisvinti? 
Kodėl anksčiau piktinomės sve
timais, kai tie vengė kalbėti apie 
pavergtas tautas, o savęs ne
smerkiame, kai tą suokalbį pries' 
lietuvių tautą toliau užtęsiame, 
bijodami plačiajam pasauliui 
tarti tiesos žodį?

Prieš mane štai guli ukrainie
čio Rbman Smalstocki, Marquet
te universit. profesoriaus, kny
ga apie sovietų kultūrinę politi
ką, išleista 1952 m., kurioje visu 
tiesumu ginama ne vien ukrai
niečių byla. O mes ką padarėme? 
Jau metas nutraukti tylos są
mokslą prieš kenčiančią ir nai
kinamą lietuvių tautą.

tu, garbino Aleksandr Nevskij,' šas, paskelbė tezes, kurios labai 
Dimitrij Donskoj, Kuzma Minin, j artimos sovietinėms. Jis naudoja 
Dimitrij Požarskij, Aleksandr: net bolševikinę terminologiją 
Su^brov, Michail Kutuzov, o; ukrainiečius, kovojančius už 

laisvę, vadinamas šovinistais.
Tas bolševikas visais galimais 

būdais, ne' vien tik straipsniais 
minėtame leidinyje, rėmė Stali
no kalbinę teoriją: rusus palai
kyti, kitas tautybes palaipsniui 
panaikinti.

Galima stebėtis, kad tokie

veikale “Rusų kultūra”, 47-63 
pusi, nurodė: “Rusų kalba taps- 
t’arptautine socialistinės .kultū-

tgresija” Jungt. Tautose
kurstytojas Nr/1”. Nors K. Dul- skambėjo kaip “jie bandę sovie-, gusisuku

į guštą Čekoslovakijoje ir ten 
įpiršti bolševizmo oficialiąsias 
mintis. Tačiau reikia nuogąstau
ti, kad tokie “mokslininkai” ran
da vietos JAV universitetuose ir 
sulaukia Rockfeller paramos 50 
tūkstančių dolerių organizuoti 
“slavistikos” seminarą.

Hans Kohn buvo kitas Stalino 
“apaštalas” ginti pavergtų tautų 
mirtį. Jo veikalas “Nationalism 
in the Soviet Union”, išleistas 
Londone 1933 m. Jis ten ruošė 
kelią kultūrbolševizmui, kuris 
anuomet buvo tikra epidemija. 
Jacobson, Kohn ir eilė kitų, ku
rie dangstėsi euraziškomis, pan- 
slavistinėmis, rusų mesijanizmo 
ar humanizmo idėjomis, teturėjo 
tikslo patarnauti savo šeiminin
kui — Stalinui. Kohn mintis — 
panaikinti tautybes tebuvo ska
tinimas nusikaltimo, kuris šian
dieną vadinamas genocidu.

Mūsasis nesusigaudymas
Sovietų kultūrinė ir tautinė 

politika nuolat yra dangstoma 
naujais šūkiais, tačiau turint 
vieną ir pastovų tikslą išnaikinti 
kitas tautas.

Galima suprasti, tačiau ne pa
teisinti anuometinio mūsų abuo- 
jiškumo, kai mūsų kaimynai gu
dai, ukrainiečiai ir eilė kitų pa
vargtų tautų Sovietuose buvo 
nuolat persekiojamos ir naiki-

Diegliai pečiuose
Jeigu Jūs jaučiate dieglius pečiuose, ne
laukdami pasielkite taip, kaip sėkmingai 
išsivadavo nūo' jy tūkstančiai. Pasiseki
mas garantuotas. Vartokite T-R-Cs, spe
cialiai pagamintus skubiam skausmų pa
lengvinimui nuo sgnarių ir raumenų reu
mato, išijos, o taip pat nuo lumbago ir 
neuralgijos. Nekentėk be reikalo. Įsigyk 
T-R-C's dar šiandien, 65c, $1.35 vaisti
nėse. T-837

(Pabaiga)
Puolam! \
įjungtais elektriniais taikik

liais, su pirštais ant mygtukų, 
mes apsivertėm ir nėrėm link 
siuvančių aplink bombonešius 
“Focke - Wulfs”. > Benerdamas 
akylai stebėjau ir stengiausi iš
sirinkti vieną kurį patogesnį. Jie 
atakavo iš visų pusių — iš prie
kio, iš šonų ir užpakalio. Viena 
tvirtovė pradėjo įeiti palengva į 
suktuką. Kita staiga sprogo kaip 
milžiniška's priešlėktuvinis svie
dinys. Didelis juodas grybas iš1 
siplėtė danguje, išmesdamas iš 
savęs įkaitusias lėktuvo lieka
nas. Sprogimas nutraukė sparną 
trečiai tvirtovei iš dešinės. Ji 
pradėjo kristi ir mažėti kaip mi
ręs lapas. Vienas, du, keturi, šeši 
parašiutai išmargino dangų kaip 
naujos vinių galvutės sienoje.

Prašvilpiau vos keli jardai nuo 
bejėgio “Focke-Wulf”, tempian
čio paskui save juodą šydą. Ne
apsimoka eikvoti amuniciją. Jis 
jau gavo savo dalį.

Turėjau savijautą lyg būčiau 
neriąs į akvariumą pilną nežmo
niškų žuvų. Vien tik apskriti va
rikliai, geltoni pilvai, juodi kry
žiai ir stačiai nukirpti sparnai 
kaip žuvų pelekai mušė orą. Į 
visas puses kryžiavosi įvairiai 
spalvoki kulipkų pėdsakai. In
stinktyviai net užsimerkiau.

Štai esame vietoje. Įtraukiau 
vidurius, uždėjau vieną koją ant 
vairinio pedalo, kad lengviau ga
lėčiau atsispirti išcentrinei jėgai, 
nurijau stipriai seiles pašalinti 
blogam skoniui iš burnos ir 
smarkiai patraukiau vairus į sa
ve. Man nė nesusiotientavus 
pirštas automatiškai paspaudė 
mygtuką. Trumpa salvė į “Focke 
Wulf”, kuris sekundei šmėkštelė
jo mano priekiniame langelyje. 
Pro šalį. Užkluptas jis stabtelė
jo ir nėrė į šalį. Jacques šovė į jį, 
bet taip pat nekliudė. Greit pa
stebėjau pilką “Messerschmitt” 
su žybčiojančiais ugnimi spar
nais paskui Jacques. 1

Sušukau:
— Saugokis, Jacques! Suk į 

dešinę!
Greitai sukoncentravau visą 

savo jėgą ant vairų. Žemė apsi
suko, bet pervėlai. “Messer
schmitt” buvo jau per toli pa
siekti mano ginklais. Visas pra
kaitavau.

Prieky manęs du “Focke - 
Wulfs” užėmė pozicijas atakuoti

panašią į laužą, vos judančią 
tvirtovę. Žvilgterėjau į veidro
dėlį. Užpakalyje buvo Jacques. 
Mano taikiklio raudoni siūleliai 
apipavidalino žalią ir geltoną 
“Focke-Wulf” liemenį. Jėzau, 
kaip arti jis buvo! Sparnai su
drebėjo nuo atatrankos mano 
dviejų patrankėlių.... trys spro
gimai, liepsnos išsiveržimas ir... 
pilka uodega nusidriekė jos pėd
saku.

Tučtuojau po to pamačiau iš
siveržiant liepsną prie debesies 
krašto, kaip tik ten, kur Jaques 
lėktuvas turėjo būti. Man šir
dis sustojo ’ plakus. Tačiau jo 
"triumfališkas balsas per radiją:

— Ar matei, Pierre? Aš su
tvarkiau jį!

Dėkui Dievui, tai buvo “Fo- 
cke-Wulf”.- Akies kraštu pama
čiau jo vingiuojantį “Spit” 50 
jardų atstumoje. Koks palengvė
jimas!

Staiga perkūno trenksmas ir 
degantis smūgis į veidą. Ausy
se pradėjo spengti nuo oro švil
pimo per ką tik pramuštą dangtį. 
Bang! Kitas... Smafkiai me- 
čiausi į šoną. Hunas buvo taip 
arti, kad liepsnos iš jo ginklų 
vertė mane užsimerkti. Tačiau 
Jacques buvo čia pat ir “Focke- 
Wulf” pasitraukė. "

Netekau nuovokos. Per 10 min. 
apkvaišęs aklai vykdžiau Ja
cques duodamus nurodymus per 
radiją. Kada atsipeikėjau, bu
vome jau virš Šiaurės jūros. Iš 
dešinės pamačiau tvirtovę. Sky
lėta kaip sietas, bet vis tiek skri
do. Kairėje šlubavo raudona no
sim “Mustang” amerikoniškas 
naikintuvas.

Anglija. Laukuose matėsi ke
turios sudužusios tvirtovės. Iš- 
sisėmę, nuvargę nusileidome 
paskui keturmotorį Manston ae
rodrome. Susipažinome su ame
rikiečiu. Pilotas buvo majoras 
Besson, septintos Mustangų es
kadrilės vadas. Šis buvo pasku
tinis jo skridimas. Po savaitės 
turėjo išvykti į JAV.

— Džii, — kalbėjo pilnas ge
ro ūpo, — aš tikiuos būsiąs pa
siustas atostogų prieš japonus.

\ (Atkelta iš 1 pusi.)
turbūt demokratai nori parodyti, 
jog jie visdėlto ne vien tik Izrae
liui padėję atgauti laisvę ir ne
priklausomybę. “Amerikos Bal
sas” užtikrino, jog Albanija 
greit išsivaduos iš sovietų nelais
vės. Amerika girdi, niekad nepri
pažino Albanijos pagrobimo, nei 
ambasadoriaus jon nesiuntė. Ju
goslavijai neva perėjus laisvojo 
pasaulio pusėn, sovietų atramos 
punkto išlaikymas Viduržemio 
jūros krante yra daugiau negu 
keistas — ir tipiškas “contain-, 

‘ men t“ politikos supuvimo įrody
mas. Ike vis dar labai užsiėmęs ' jardas tėra sunaudotas apsigink- 
kabineto sudarymu, bendru pla- į lavimui, lieka Ike ir Dulles dis- 
navimu. Massachussets lietuvių' pozicijoje. 100 milijonų fondas 
bičiulis Lodge, pakviestas JT skirtas padėti pavergtiesiems 
Amerikos delegacijos pirminin- kraštams švelnaus “ruso eksper- 
ku. Andriejus tad turės jau dau- to” Averell Harriman beveik ne- 
giau bėdos — ir vilkimės a la buvo paliestas. Dėl to neseniai 
Žadeikio notos nepraskys taip savo interview estų spaudai at- 
lengvai pro kilnių “anglosaksų stovas Kersten smarkiai plūdosi, 
arijų” ausis kaip iki šioliai. Tas' Jis taip pat kritikavo kongreso 
pats Lodge jau kadai siūlė steig- priimtąjį buv. senatoriaus Lodge 
ti ir pravedė pabėgėlių ėmimą
į US Army ir vasario 16 proga bėgėlius vyrus priimti JAV ka- 
lietuviams yra davęs reikšmin
gų pažadų. Jei visų didžiausias 
pasaulio kapitalistas Charles 
Wilson iš General Motors gavo 
krašto apsaugos ministerio pos
tą, tai žemės ūkio kooperatyvų 
Tautinės Tarybos direktorius 
Ezra Taft Benson pakviestas Že
mės ūkio ministeriu (reikšmin
ga: iš 5 JAV ūkininkų trys pri
klauso betkokiems kooperaty
vams). Jau išryškėjo, jog Ike į 
kabineto narius susodins daugu
moje Tafto priešininkus, Taftas 
rado būtina pasiimti sau senato 
daugumos pirmininko vjetą. Tuo

• tarpu pralošusieji demokratai 
jau dabar gąsdiną: “palaukit dar 
pora savaičių, jūs lietuviai kauk
site tikrąjį Dulles pažinę”. Esą 
lenkai su ukrainiečiais jau ban
dę su savo problemomis prie jo 
prieiti, bet gavę per nosį. Kokia 
ta nosis buvo, nežinia, bet kiti 
teisina, jog Dulles nenorįs užsi
angažuoti su pavergtųjų kraštų 
politikais prieš perimdamas sa
vo postą, juo labiau, kad komu
nistai su neutraliaisiais kada 
šaukia, kad Džonas esąs “karo

lės palaiko “išlaisvinimo” tezę, 
jo interpretacija pavergtųjų 
kraštų politikams sudaro nera
mių rūpesčių. Ypatingai, kad 
pasak NYT, Ikę su respublikonų 
partija, Mr. Dulles davę Valsty
bės Departamente visiškai lais
vas rankas, ir net Tarpusavio Pa
galbos programoje. Girdi, ir Ha
rold Stassen, naujasis' Tarpt. 
Pagalbos Programos direktorius 
tebusiąs Dulles tarnautojas, ne
turėdamas Harrimano teisių. 
Kongreso aprobuotoji 129 mili
jardų, suma, kurios tik 41 mili
jardas tėra sunaudotas apsigink -

toli gražu pavėluotą įstatymą pa-

riuomenėn.
• NATO kariuomenės išdėsty

mas drūčiai primena Vokiečių 
invazinės į Rusiją kariuomenės 
suskirstymą. Praėjusią savaitę 
patyrėme, jog gen. Ridgway NA 
TO armiją Vokietijoje suskirstė 
i “Šiaurės Amerikos Grupę” ir 
“Centro Armijos Grupę”. Gabus 
britų generolas Sir Richard Gale 
yra paskirtas šiaurinės Grupės 
vadu. Jo grupė susidės iš 4 bri
tų, 3 belgų divizijų, 1 Kanados 
brigados, 1 norvegų brigados, 1 
danų bataliono ir, kaikada olan
dų divizijos. (Palikta vietos vo
kiečiams — neoficialiai). Centro 
grupei vadovaus gen. Eddy, 
amerikietis • ir jis vadovaus 5 
yankių ir 4 prancūzų divizijoms.

Pastalba. Visus pesimistus už
tikriname, jog tai neturi nieko 
bendra su išlaisvinimu. Ši ka
riuomenė sukurta tik gintis ir 
bėgti. “Operation Mainbrace” te
buvo irgi mokinimasis bėgti. Tik 
visa bėda tas nelemtas jūrininkų 
plepumas. Karo laivams sugrį
žus į uostus, iš tų manevrų vi
suose Brooklyn© baruose tik ir

tų radaro sistemą, kaip jų lėktų-į 
vai skraidę virš kaikurios terito
rijos ir tt.” Bet tai yra tik plepa
lai. Nieko konkretaus nei rea
laus. Lygiai kaip ir H. J. Fowler 
iš JAV Mobilizacijos įstaigos 
pranešimas Amerikos bizniui, 
kad programa yra vykdoma pa
rengti ginklų gamybai būtinas 
mašinas, kurios įgalintų pilnu 
tempu’ginklų gamybą tą pačią 
karo prasidėjimo dieną, arba 
prez. Trumano įsakymas R. 
Ramspeckui, Civilinės Tarnybos 
Komisijos pirmininkui sudaryti 
sąrašus įstaigų vadovų bei spe
cialistų, kad karo atveju, juos 
būtų tuoj pat galima prisišaukti.

• Lenkų kilmės kongresma- 
nas Tadas Machrowitz pareiškė, 
jog tik naujai sesijai prasidėjus, 
jis pasiūlysiąs bilių tuoj panai
kinti Jaltos ir Teherano susitari
mus ir atšaukti diplomatinius 
santykius su Sovietine Lenkija

• Puiku, Jurgi, iš “NL”, kad 
atsiliepei. Jei ne buv. karininkų, 
tai buv. puskarininkių vardu. 
Kaltas esu dėl “Mainbrace”. 
Pypkiai žino. Ir korektūros klai
dų būna. Lygiai kaip pačiam NA 
TO gen. Gruenther tapo “Guen
ther”. Žinau, kad apie kariškus 
dalykus rašyti reikia “kariško 
mokslo” vyrų. Bet jie nerašo, o 
mano supratimu baras svarbus. 
Na, dėl “išvadavimo” karo, tai 
jau verčiau nutylėkim abu. Ir ži
nai ką, ffurgi, turiu pašėlu
siai daug medžiagos surinkęs 
apie karinę situaciją, Vakarų Eu
ropos ir Skandinavijos valstybes. 
Parašyk, kad ekspertas, gerą ra
šinį “Kariui” ar “Nepriklauso
mai”. Nesvarbu* kam, tik para- ! 
šyk. Atsiųsk adresą tuoj pasių
siu. Paaiškink man “be karišką 
makslą”, koks skirtumas tarp 
sonaro ir radaro, vairuojamų 
sviedinių ir rakietų, įstrižinių 
lėktuvnešių ir karo laivo vai
ruojamų sviedinių, tarp Deltos 
sprausminio naikintuvo ir tur- 
lx)-propelerinio bombonešio ir tt 
ir tt. Dėl mūsų karo vyrų galios 
tai kaip tik Bumham rašo — pa
siskaityk “American Mercury”.

Joks kitas dulkių 
nevalo

dirbtuvės buvo nuskustos nuo 
žemės paviršiaus, bet iš 280 bom
bonešių netekta 187, o ir iš tų, 
kurie grįžo, tik 50 tetiko naudo
jimui. Vien per 10 min. virš pa
ties miesto nusivertė 60 bombo
nešių. Aliantų pranešimu nu
mušta 197 vokiečių naikiiltuvai 
ir netekta 51 savų.

Vertė P. Brakas.

Palaikykime 
namų švara 

su HOVER 
dulkių siurbliu.

Taip pat siūlome geriausius 
HOVER grindų vaškuotojus 
ir blizgintojus.

Lietuviu Baldų Krautuvė

MOHAWK 
FURNITURE CO.

244S DANFORTH AVE.. TORONTO 
TNH...I OXfori 4444

Pilnas namų apstatymas, elektros reikmenys 
ir vaikų baldai.

Krautuvė atidaryto nuo 9 ryto iki 9 vai. vok.
Teirautis pas JONĄ AUKJTAITj 

Telefonas Oxford 4444

Svarbus ir lietuviams vokiečių 
įstatymas

Kaip praneša DPA, vokiečių 
Federalinė Taryba (Bundesrat), 
yra gavusi specialios komisijos 
paruoštą projektą išleisti bend
rą visai Vokietijai įstatymą, 
tvarkantį atlyginimus nukentė- 
jusiems nuo hitlerinio režimo. 
Numatoma, kad tuo įstatymu su
sidarys išlaidų apie 3-4 milijar
dus markių. Pagal tą projektą 
turi teisę gauti atlyginimą visi 
asmens, kurie dęl rasinių prie
žasčių arba dėl savo politinių įsi» 
tikinimų, priešingų nacionalso- 
cializmui, ar dėl savo tikėjimo 
buvo persekiojami, ir jiems pa
daryta žala. Pretenzijas galės 
reikšti ir tie, kurie nėra vokiečių 
piliečiai, jei jie vokiečių kon
stitucijos įsigaliojimo dieną, 1949 
m. gegužės mėn. 23 d,, gyveno 
federalinės Vokietijos teritorijo
je (įskaitant ir Vak. Berlyną).

Red. pastaba: Mes esame gavę 
pasiteiravimų dėl ankstyvesnės 
mūsų žinutės, kad po $1 už kiek
vieną kalinimo dieną nacių lai
kais gali gauti ir visi kanadie
čiai. Žinutė buvo paimta iš spau
dos, o tikslesnių žinių, turbūt, 
galėtų suteikti Imigracijos ir pi
lietybės ministerija.

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

Mūsų krautuvėje rosite daug pigių ir praktiikų prekių tinkančių dovanoms. Visus maloniai prašome užeiti pasižiūrėti ir nusipirkti. 
ATIDARYMO PROGA PASINAUDOKITE PRIEŠKALĖDINIO SEZONO PAPENIMU. Rasite daug naujo dar nematyto Kanadoje. Pas mus tarp I

LIKERIO SETŲ RŪSYS: Tiltas, Futbolas, Gyvatė, Automatas balto stiklo 
ir Automatas dengtas plastika, belgiškos grafinas;
ŠEIMININKĖMS virtuvinis 10 peilių setas labai žema kaina. Skustuvai ir 
gero Solingen plieno žirklių;
Specialios degančių rožių naktinės lempos;
LAIKRODŽIAI su gegutėmis ir vaikų laikrodžiai į vaikų kambarius.
(Kanadoj pirmi mūsų krautuvėje). *
Parduodamos pastatomos peleninės;

nematyto Kanadoje. Pas mus tarp kitko randasi:

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

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

Prekig profane kreiptis loižku.

GENERAL IMPORTS AGENCY 
l«t BIOOR STREET WEST. TORONTO. CANADA
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Lietuviai žurnalistai propagandos ir informacijos reikalu
SANTRAUKA ATSAKYMŲ | LŽS SEKRETORIAUS ALMAUS ANKETĄ

Psichologinės sąlygos
Kolektyvinis apsvarstymas 

problemos įr davinių paskelbi
mas gal iššauks nepasitenkini
mą ir pyktį. Politikų ir politikie
rių, nežinia iš kieno malonės ir 
dėlko tapusių “geriausiais iš ge
riausių”, žurnalistų • — “bosų”, 
kurie susinervinę dėstė “neturį 
laiko tokioms sudarkytoms an
ketoms”, ar “nematą reikalo ra
šyti straipsnius sekretoriams”, 
juo labiau, kad matės, jog ne pa
vardės, bet turinys čia lems ir 
tų, kurie taip atitolo nuo savo 
talentų, profesijos ir net viso pa
saulio ... Daugelį smaugė gyve
nimo sąlygos, laiko ir energijos 
stoka, jie tikrai norėjo šiais klau
simais pasisakyti. Dėlto ši seri
ja, gal nebus tokia, kaip 'buvo 
planuota.

Anketos ir šių kelių straipsnių 
tikslas nebuvo nei garbinti, nei 
peikti — tą pasigėrėtinai atlie
ka “gausi” laisvojo pasaulio lie
tuviška spauda. Norima tik su
gestionuoti būdus, ieškoti išei
ties iš “brakonieriškos Lietuvos 
laisvinimo veiklos”, pasak vie
no iš. atsakiusių. Nevardinė ra
šinio forma buvo pasirinkta at
sakiusių daugumos noru, nes 
“mūsuose dar neatsisakyta to- 
talizmo ir valdinio galvojimo bū
do”, spaudos etika ir jos laisvė 
kartais, aar keistai suprantama. 
Keli pavyzdžiai':

1/Pasitaiko, kad ne tik laiš
kai rašomi, bet ir įžūliai telefo
nu, net iš kitos valstybės rei
kalaujama, jog tas ar kitas 
straipsnis, to ar kito asmens, ne
būtų spausdinamas, nes jam ar 
jo “bosui” nepatinka.

2. Atsiranda asmenų, kurie 
slapčiomis įsigavę i spaustuvę, 

. “pataiso” svetimą straipsnį, re
daktoriui nežinant.

3: Netrūksta lietuviškų asme
nybių, kurie daro įvairiausių žy
gių, -kad tas ar kitas asmuo prie 
spaudos darbo nepritilptų. Mat, 
jis ne mūsų ir jo nuomonė gal 
kaikuriais klausimais kitokia.

4. Mūsų tarpe yra neliečiamų 
stabų, kurių mirtingajam žurna- 

,. listūi net nevalia matyti. “Tie
saus žodžio visi patamsių kur
miai bijo ir tokius drąsuolius yi- 
.saip naikina. Kiek jie nori pagy
rų, geriausiai parodo jų elgsena: 
patys susiorganizuoja smilkinto- 
jus arba išleidžia savo garbei 
žurnalą”. ■

Organizacija
Visi atsakiusieji liūdnai suti

ko, kad: “lietuviškos informaci- 
. jos’ propagandos organizacija — 

nepilna”, “beabejo šlubuoja”, 
“pažymėtina emigraciniu ženk
lu", kad “jos neturime dėl visos 
eilės priežasčių — sineeurų, išši- 
draskymo—dezorganizacijos, fi
nansinio nepajėgumo ir lietuviš
kumo, kuris tremtyje temoka 
dejuoti, o ne kovoti” ... “Neturi
ma aiškaus plano, ir nenorima 
turėti, nes rūpinamasi tik sa
vąja “parapija”. O ši parapijinė 
informacija išaugusi ne iš bend-

rojo reikalo, bet iš pačių vado
vaujančių veiksnių nesutarimo.

Todėl kitas, visai supykęs — 
“jei informacijoje esame viduti
niokai, tai propagandoje visiš
kas nulis. Lietuvišką informaci
ją pirmoj eilėj patiekia lietuviš
ka spauda, gi propaganda ge
riausiai tiktų LAIC, ALTo įstai
gai. Bet jos veikla turėtų būti 
atydžioje visuomenės kontrolėje. 
Jos šio reikalo ekspertai turėtų 
agentūros veiklą sekti ir kore
guoti”. Atsakiusieji sutinka, kad 
LAIC veikla jau kuris laikas 
šlubuoja, nes “ir visa lietuviško
ji organizacija šlubuoja, kad pa
galiau pinigų trūksta. Reikėtų 
organizuoti pajėgią propagandos 
įstaigą ten, kur pinigų daugiau
sia” ...

LAICo leidiniai pagarsėję sa
vo labai sausu ir oficialiu pobū
džiu. Seniau jis yra nudirbęs di
delį darbą. LAIC rūpinosi ne tik 
politine, bet ir kultūrine infor
macija. Pasilikus vienam asme
niui, veikla negalęjo nesusilp
nėti, nes padori informacija šito
kiam metropolyje negali būti nė 
fiziškai įmanomą. Šiam darbui 
reiktų mažiausiai 3-4 asmenų, 
kurių vienas turėtų būti išaugęs 
ir kultūriškai subrendęs laisvo
je Lietuvoje. Su LAIC leidiniais 
kolegų nuomone reiktų laužtis į 
plačiąją amerikiečių visuomenę, 
kaip kad daro kitos tautybės. Ją 
patraukti' galima tik įdomiais 
leidiniais, o tomis pajamomis iš 
dalies išlaikyti ir propagandinį 
aparatą. Visi iki šiol pasirodę 
įdomesni propagandinės vertės 
leidiniai buvo vis privačios ini
ciatyvos vaisius. ’’LAICasyra už
burtame rate ir nesutinkama su 
jokiomis naujovėmis. Reiktų, 
kur kas platesnio jo bendradar
biavimo su lietuviais žurnalis
tais ir Rašytojų Draugija. Jų pa
galba būtų galima surinkti visą 
reikalingą informaciją ir paruoš
ti medžiagą. Šitokiam centrui tu
rėtų būti suorganizuotas prane
šėjų korespondentų tinklas vi
same pasaulyje, kurie sistema- 
tingai tiektų jam informaciją, 
reikalui esant, net moderniausio
mis ryšio priemonėmis. Centras 
turėtų visą šitokią medžiagą su
klasifikuoti ir planingai kuo 
greičiausiai išskirstyti: kas lietu-

viškai spaudai — dažnai išeinan
čiais biuleteniais, “Žinių san
traukomis”, kas svetimųjų spau
dai — per savuosius informacijos 
įgaliotinius. Tokiais asmenimis 
galima būtų pakviesti Ig. Šeinius 
Švedijoje^ K. Garbačiauskas ir 
A. Gerutis—Šveicarijoje, J. Bal
trušaitis — Prancūzijoje, kun. 
Mincevičius — Italijoje, dauge
lis angliškai plunksną valdančių 
žmonių Anglijoje, Amerikos 
kontinente ir Australijoje, taip 
pat ispaniškai ar portugališkai 
P. Amerikoje. Šitas reorganiza
cijos darbas priklauso ne kam ki
tam kaip tik LAICui, mano visa 
eilė lietuvių žurnalistų, priside
dant sunkiai gimstančios Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės sky
rių valdyboms. Jie žinoma su
tinka, jog be informacijos ir pro
pagandos reikalų koordinacijos 
šito tikslo būtų sunku atsiekti. 
Kuria kryptimi ir kada daugiau 
kur paspausti, priklausytų nuo 
politinių konsteliacijų, o tai ap
spręstų jungtinis Lietuvių In
formacijos. ir Propagandos Cen
tras. Tik ypatingai atsargiai tu
rėtų būti parinktas ir papildytas 
tokio centro personalas — žmo
nės, kurie nuvoktų, kas yra ta 
Informacija bei propaganda ir 
kaip su ja operuojama.

Visa eilė atsakiusių apgailes
tavo, kad ryšys tarp dabartinių 
lietuviškų institucijų buvo tioks 
silpnas. Vienas jų smulkiau ana
lizavo visas lietuviškos informa
cijos įstaigas: a) VLIKo VT In
formacinė Tarnyba leidžia “El
tos” biuletenį. Tačiau tarnyba jį 
leidžia, kaip atrodo, savo spau
dai, nes tarnybos žmonės jokios 
kitos svetimos kalbos padoriai 
nemoka. Šitokia padėtis jau tę-_ 
siasi nuo 1949 metų ir yra tapu
si piktybine. Pati “Eltos” tarny
ba ne taip seniai buvo rankose 
vieno asmens, kuris šiam darbui 
ne tik nepasiruošęs, bet ir ’’pro
pagandos ministeriu tapo vien 
tik jš piesorįškos grupių malo
nės”. Pats IT valdytojas laikosi 
pensininko teise, nes jo grupė 
neranda kito žmogaus. Tarnyba 
dirba vadistiniais metodais. Kar
tais irVT bei VLIKo pirminin
ko žodis “išir somas”, kitų gru
pių įteiktoji medžiaga “dingsta” 
ir panašiai. Paskutiniuoju metu

IT buvo nuėjusi taip toli, jog 
“ištaiso” net VLIKo protokolus 
ir skelbia “savo tiesas”. Kartais 
nežinia kam “Elta” tarnauja. 
“Elta” yra pagrindinė ir turi bū
ti tokia, lietuviškos Inforomaci- 
jos Tarnyba. Ji turi būti tiesi ir 
aktyvi. Jos inforomacija turėtų 
būti perduodama ir svetimomis 
kalbomis. Turi būti baigta su 
jos “bežadyste”, jei rimtai ža
dama kraštas vaduoti.

b) Lietuvių Pasiuntinybės 
Prancūzijoje Inform. Skyrius, 
iki 1952 m. veikęs VLIKo žinio
je ir jo kreditais, buvo energin
gai vedajnas, todėl kartais vada
vo ir už bebalsę “Eltą”. Papras
tai informuodavo prancūziškai 
kalbantį pasaulį ir, daugelio nuo
mone, atlikęs gražų barą. Pasku
tiniu metu jį perėmė kiti veiks
niai, pinigai jam teikiami iš ki
tur. Apie šio pasikeitimo išdavas 
kalbės ateitis.

c) Diplomatijos Šefo Informa
cinis biuras Romoje ir Italijoje 
— beveidis padaras. Priklausąs 
nuo vadovaujančios “veiksnės” 
nuotaikos ir užsimojimų. Iki šiol 
Lietuvos laisvinimui tedavęs 
mikroskopiškai mažai, dabar 
perimąs Paryžiaus Informacijos 
centro vadovybę.

d) Lietuvos Pasiuntinybės Va
šingtone informacija silpna, at
sitiktinė ir nepatenkinanti net 
vietos agentūrų.

e) Pietų Amerikoje veikiąs 
Lietuvos Pasiuntinybių Inform. 
Centras koncentruojasi ispanų 
pasauliui. Turėdamas gabių žmo
nių ir uolių talkininkų, darbą, 
atlieka visai patenkinamai.

g) LE Kom. LPG Informacinė 
Tarnyba, kaip ji skelbiasi, vie
ną kartą supratusi kieno pinigais 
ji dirba ir kam jos darbas vėliau 
atiteks, galėtų surasti lietuviškų 
informacijos įstaigų tarpe savo 
vietą.

Tad kolegų išvada būtų tokia: 
“Peržvelgus visą informaciją ir 
centrus matyti, kad dirbama pa
rapijiniu darbo metodu, išskai
džius visas jėgas ir'be plano. 
Neturime nė vienos žinančios 
aiškiai, ko ji siekia infromacinės 
Įstaigos. Todėl labai dažnai vie
ni iš kitų traukom ubagystei pri
dengti ir dirbame tą patį darbe
lį tris kartus, tuo tarpu didžiu
liai uždaviniai pasilieka net ne
pajudinti”.

į (Bus daugiau)

DVI ARMIJOS ARTĖJA PRIE RUBIKONO
Rytai ar Vakarai?

Bet tegul aukoms dar nerei
kės tiek milijonų ir III Pas. Ka
ras baigiasi pagal artimesnę lo
giką. Viena pusė laimės. Jei tai 
bus Rytai, t.y. besąlyginė Krem
liaus diktatūra, tai istorijos I-sis 
galas bus pasiektas iš karto. Pa
saulis Į Socialistinių Suvienytų 
Sovietų Respublikų rėmus bus 
įtrauktas bolševikų disciplinos 
replėmis. Tai bus jau globalinis 
— universalinis pasaulio apjun
gimas. Bet tai bus imperiją ne 
cezariškoji, o modėrndžingiska- 
niška. . >

Mums nereikia aiškintis kokio-

(Pabaiga)

IŠ LIETUVIŠKŲJŲ VEIKSNIŲ VEIKLOS

DIDŽIAUSIAS

BIURO BALDU 
PASIRINKIMAS 

ONTARIO PROVINCIJOJE

Rašomieji stalai, 
Metalinės kartotekos spintos, 
Ąžuoliniai rašomieji stalai. 

Geležinės lentynos, 
įvairiu rūšių nedegamos spintos

Geležinės spintos įrankiams sudėti 
Rašomosioms mašinėlėms staliukai. 

Raštinės kėdės, 
Supamosios kėdės 

Metalinės dėžės pervežimams, 
Specialios kėdės ir rašomieji stalai 

įstaigų vedėjams, 
Metalinės spintelės, 

Stalo lempos, 
Peleninės, 

Metalinės lentynos knygoms, 
Spintos su metalo rėmais, 

Modernios metalinės spintos, 
Spintos žemėlapiams, 

Padėklai laiškams, 
Knygdėtės,

COOPER’S
399 QUEEN ST. WEST, TORONTO 

Telefonas: WA. 0771

mis priemonėmis vyks socialinė 
ir tautinė egzekucija. Vakarų 
kultūra bus nukryžiuota ir palai
dota, užvožiant ant jos gėdingą 
perdirbtos istorijos antkapi. 
Marksizmas-leninizmas ir gyva
sis rusomongoliškas bolševistinis 
komunizmas sukurs naują civili
zaciją. (Pagal anglų žymų isto
riką Toynbee, Vakarų civilizaci
ja yra 26-toji iš istorijos bėgyje 
pasireiškusių civilizacijų). Ant 
Bažnyčios grius pragaro vartai. 
Jos nepergalės. Bet kiek neronų 
Uola turės atlaikyti. “Laikas la
bai trumpas istorijai, labai ilgas 
aukoms” (Constant Benjamin).

Vakarai ne totalitarinės siste
mos blokas, bet laisvų tautų ir 
nepriklausomų valstybių koalL 
cija demokratiškoje JAV vado
vybėje (kolkas dar nevisai ly
gios tarp -lygių V. Vokietija ir 
Japonija). Tačiau JAV materia
linė jėga ir vadovaujanti pozici
ja tame junginyje yra taip ne
šanti kitas sąntarvininkes, kaip 
tas jautis nykštuką, irgi artoją, 
savo ausyje. Jei mūšį laimės Va
karai, tai bus pergalė Amerikos.

‘' Amerikonizmas
“Amerikietiškos galvosenos 

provincializmas (atseit subjekty- 
viškumas St. S.) pasireiškia ne 
jausmingume, kitoms tautoms ir 
kitoms kultūroms. Pas daugelį 
amerikiečių yra ignorantiškas 
niekinimas idėjų ir istorijos, pa
sitenkinimas ' žaisti materialiniu 
triumfu. Kas, klausydamas ke
letą valandų Amerikos radiją, 
galėtų suvaldyti šiurpulį, jei jis 
pagalvotų, kad išlikimo kaina 
yra pasaulio amerikonizacija?*/ 
— rašo James Burnham, prof, fi
losofas, politikas, pats ameri
kietis.

Šita tiesa dabar gali kelti rū
pestį tik kultūros filosofams, o 
ne raudonosios bestijos smaugia
moms arba grąsomoms tautoms. 
Baltoji žvaigždė irgi penkiakam
pė. Tačiau viską pasako ne tik 
žvaigždžių, bet ir spalvų sim
boliai.

Amerika vakarinį bloką mili
tarizuoja ne savo pasaulinei eks-

pansijai, o tik deferizyvai, pasau
linė imperija Amerikai nėra sva
jonė, Amerika neturi Cezario, 
kolchozai ne grobis Amerikai!

Bet kad ir priverstai laimėjusi 
tą didžiausią gloria mundi, ar 
Amerika po to liks tik iškinkytu 
jaučiu?

Visuot. pripažinimas Vakaruo
se, kad Amerikai priklauso pa
saulyje vadovybės rolė, kilo ne 
iš propagandos ir politinio spau
dimo, bet iššauktas klaikios rea
lybės. Kad Amerika pati į tą 
“leadership for the world” bai
gia įsisąmoninti, kad tai yra ir 
bus jos politikos bazė naujau
siai galima buvo pajusti abie
jų konvencijų platformose ir 
priešrinkiminėse kampanijose 
dėl prezidento. Juk tai surišta su 
JAV egzistencija (trečią kartą 
iššaukiama ir šį sykį jau žūtbū
tinei kovai). Pažangieji izolia- 
cionistai įsijungdami į aktyvųjį 
frontą išlieka nekalti ir prieš 
izoliacionizmo bazę, Monroe 
doktriną, kuri nusako: betkoks 
mėginimas Europos ar Azijos jė
gos išplėsti savo politinę siste
mą iki Amerikos hemisferos, bū
tų pavojingas taikai ir JAV sau
gumui. Jei pavyks apsiginti da
bar nuo invazijos, ar Amerika 
turės kantriai laukti kol kas nors 
paruoš naujus desantus?

—o—
Ar šis artėjantis globalinis 

sprogimas suardys politines sie
nas, žiūrėsime. Bet jei dėl komu
nizmo sutriuškinimo, arba, lai
mėjus Amerikai, dėl kapitalistiš
ko neryžtingumo tai neįvyks, pa
sauli? .ųnifikaciją užbaigs nau
jas gaivalas (gal tik kilęs iš nau
jo). IjĄėužilgo, žinoma, ne mū
sų, bet istorijos laiku. Prie rake
tinių greičių žemės planeta dau
geliui karalysčių per maža, o 
atominė jėga per didelė.

Ar ta universalinė valdžia kils 
iš rytų ar vakarų, ar tai bus žmo
nijai saulė ar sutemos, išgany
mas ar pasmerkimas, ar tautos 
giedos tada Te Deum laudamus 
ar tai joms bus dies irrae... ca- 
lamitatis et miseriae, istorijai 
vistiek. Ir mums bus vistiek...

St. Sutkaitis.

— Gen. Eisenhowerj išrinkus 
naujuoju JAV prezidentu, jam 
VLIKo ir. Vykdomosios Tarybos 
vardu buvo pasiųsta sveikinimo 
telegrama, linkint “kad Jums va
dovaujant Sovietų pavergtos 
tautos atgaus savo laisvę ir ne
priklausomybę, tarp jų ir mūsų 
tėvynė Lietuva”. Sveikinimą pa
sirašė mons. M. Krupavičius, VL 
IKo pirmininkas ir K. Žalkaus- 
kas VT pirmininkas.

—AB savo transliacijose iš Eu
ropos lapkričio 12 d. perdavė pa
sikalbėjimą su VLIKo VT pirm. 
K. Zaikausku apie darbą Lietu- 
voslaisvinimo bare, VT santy
kius su įvairiais veiksniais, lietu
vių bendruomenių įvairiuose 
kraštuose veiklą, JAV lietuvių 
indėlį į laisvinimo kovą ir kt. 
aktualiais klausimais.

— VT narys M. Brakas ruo
šiasi su šeima emigruoti į JAV. 
VLIKo ir VT sluogsniuose svars
tomas jo įpėdinio klausimas. Ma
žosios Lietuvos Tarybos prezi
diumas M. Brako įpėdiniu VT 
pristatė Martyną Gelžinį, Mažo
sios Lietuvos Tarybos narį.

— Iš Romos pranešama, kad 
LDŠ S. Lozoraitis, prieš išva
žiuodamas į Bonną, aplankė Vo
kietijos ambasadorių Romoje 
von Brentano. Būdamas Vokie
tijoje, S. Lozoraitis susitiks su 
prel. M. Krupavičium, VLIKo 
pirmininku.

— Ryšium su Šventųjų Metų 
jubiliejum Jo Šventenybė Popie
žius Pijus XII apdovanojo Lietu
vos ministerį prie Šventojo Sosto 
S. Girdvainį aukso kryžiaus ir 
pasiuntinybės attache S. Lozo
raitį jun. bronzos kryžiaus or
dinais. ELTA.

JT įteiktas memorandumas
Sovietų Sąjungos iniciatyva 

JT yra iškeltas agresijos apibrė
žimo klausimas. Sovietai tuo sie
kia ne tik savo propagandinių 
tikslų, — parodyti pasauliui, kad 
jie prieš agresiją ir gina kitų 
kraštų neliečiamybę, — bet ir 
apsunkinti laisvajam pasauliui 
gintis nuo bolševikinės agresijos, 
pvz. dalyvauti Korėjos kare. Ka
dangi Pabaltijo valstybės pir
miausia Lietuva, yra klasiškas 
pavyzdys, kaip sovietai žiūri i 
savo tarptaut. įsipareigojimus 
nevartoti agresijos veiksmų 
prieš kitas valstybes, ir koks yra 
skirtumas tarp Sovietų Sąjungos 
iškilmingų pareiškimų bei jos 
praktinio veikimo, kai tik atsi
randa proga, tai šita pavyzdi
nė medžiaga ir pateikta JT.

Lietuvos atstovas Vašingtone 
P. Žadeikis kartu su Estijos at
stovu Kaifu lapkričio 21 d. buvo 
priimti JT gen. Sekr. pavaduo
tojo (gen. sekretorius Trigvė Lie 
atsistatydinęs), kuriam Lietuvos 
vardu įteiktas memorandumas, 
adresuotas Jungtinių Tautų VII 
Visuotinio Susirinkimo Pirmi
ninkui L. B. Pearson.

Memorandumas “Aggresion 
and Non-Aggresion in the Light 
of Soviet Committments and So-

viet Deeds as experienced by the 
Republic of Lithuania” doku
mentuotai nušviečia Sovietų 
skelbiamo tautų apsiprendimo 
šūkio sovietinę prasmę, Sovietų 
Sąjungos įsipareigojimus Lietu
vai taikos sutartimi (1920), ne- 
puolftno paktu (1926 ir 1935 m.), 
konvencija agresoriui apibrėžti 
(1933 m.), Sovietų Sąjungos va
dovaujančiųjų atsakingųjų pa
reigūnų iškilmingus draugingu
mo ir respekto pareiškimus ir vi
sa tai pastato prieš tos pačios S. 
Sąjungos reikalavimus užleisti 
Pabaltijo kraštus sovietų įtakai 
derybose su D. Britanija bei 
Prancūzija (1939 m.), prieš Mo- 
lotovo-Ribbentropo slaptus su
sitarimus pasidalytb Pabaltijį 
(1939 m.), sovietinių įgulų Pa
baltijo valstybėms primetimą 
(1939 m.), ultimatumą ir invazi
ją (1940 m.).

Savo lydrašty Lietuvos įgalio
tas ministeris P. Žadeikis taik
liai pastebi, jaučiąsis įpareigo
tas pateikti JT dėmesiui memo
randumą, rodantį Sovietų Sąjun
gos veikimo būdus bei priemo
nes, kuriomis Sovietų Sąjunga, 
nepaisydama sutarčių, nepuoli
mo paktų, agresijos apibrėžties 
ir tt., vis tiek sunaikino Lietu
vos, lygiai ir Latvijos bei Esti
jos, laisvę ir nepriklausomybę, 
ir laiko pavergusi Albaniją, Bul
gariją, Čekoslovakiją, Lenkiją, 
Rumuniją, Vengriją.

Kadangi Jungtinių Tautų VI- 
toji (Teisių) Komisija tą sovie
tų sumanymą kaip tiktai šiuo 
metu pradeda svarstyti, tai Lie
tuvos memorandumas Įteiktas 
pačiu laiku. Memorandumą pa
ruošė Lietuvos Laisvės Komite
to — PLG — žmonės, konsultuo
jami dr. D. Krivicko ir kt.

Reikšmingas pasitarimas
Lapkričio 20 d. Niujorke įvyko 

Lietuvos atstovo Vašingtone P. 
Žadeikio, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vykdomojo Prezidiumo 
narių ir Lietuvos Laisvės Komi
teto (buv. PLG) narių pasitari
mas. Dalyvavo ir gen. konsulas 
J. Budrys. Įvertinus esamą tarp
tautinę padėti ir iš jos einančias 
išvadas, nusistatyta, kad Lietu
vos atžvilgiu turime būti tiek 
pasirengę, taftum išlaisvinimas 
tuoj pat gali ateiti, o lietuvy
bės išlaikymui taip nusiteikę ir 
pasiryžę, tarytum Lietuvos iš
laisvinimas būtų dar labai toli
mas. Nusistatyta visais kanalais 
veikti JAV vyriausybę, kad ji į 
savo tarptautinės politikos pla
nus įtrauktų Lietuvos nepriklau
somybę ir kad Baltijos valstybių 
lygybė su kitais sovietų paverg
tais Rytų ir Centro Europos 
kraštais būtų išbaigta. (Dabar 
Laisvosios Europos radiju PabaL 
tijo kraštai dar nesinaudoja). 
Nusistatyta taip pat labiau atsi
dėti Lietuvos santykių su kaimy
nais aiškinimui.

Pasitarimas ilgiau aiškinosi 
Genocido Konvencijos realią 
reikšmę dabar Lietuvoje sovie-

tų vykdomam genocidui sustab
dyti. Prieita išvados, kad esamo
mis sąlygomis Genocido Kon
vencija Lietuvoj ir kituose kraš
tuose sovietų vykdomo genocido 
negali užkardyti ir kad, išnaudo
jant Genocido Konvencijos mo
ralinį svorį, reikia ieškoti Jung 
tinėse Tautose, atskirų valstybių 
vyriausybėse ir tarptautinėje 
viešojoj opinijoj paveikesnės pa
ramos kovai prieš sovietinį ge
nocidą. , Krsp.

— Lapkričio 21d. Fitzmaurice, 
Anglijos atstovas prie JT šešto
jo Komiteto, atsakydamas į Vi
šinskio dviejų valandų kalbą 
apie agresijos apibrėžimą, kurio
je Višinskis atvaizdavo Sovietų 
Sąjungą kaip nuoširdžiausią tai
kos saugotoją ir mažųjų tautų 
užtarėją, priminė, kad II pasau
linio karo pradžioje Sovietų Są
junga pasirašė draugiškumo su
tartį su karo kriminalistu Rib- 
bentropu, tuo duodama Vokieti
jai laisvas rankas Europoje. 
Kaipo pirmąjį karo grobį So v. 
Sąjunga okupavo pusę Lenkijos 
ir pradėjo karą prieš taikią Suo
miją. » ’

’’Tuo nesitenkindama, — tęsė 
Fiztmaurice, — sekančiais me
tais Sovietų Sąjunga užpuolė ir 
prisijungė Latviją, Estiją ir Lie
tuvą. Nors dvi tų valstybių turė
jo sutartis su Sovietų Sąjunga, 
kuriose agresija buvo apibrėžta 
kaip tik ta pačia prasme, kurią 
Sovietų Sąjunga dabar siūlo... 
Pasižiūrėjus Į Pabaltijo valsty
bių atvejį, tikrai matyti tokio 
apibrėžimo naudingumas Sovie
tų Sąjungai; deja, tokio apibrė
žimo naudingumas Pabaltijo 
valstybėms netoks aiškus. Stebė
tinas faktas, kad iš 9 ar 10 vals
tybių, su kuriomis Sovietų Są
junga pasirašė , tos rūšies sutar
tis, visos prarado nepriklauso
mybę, išskiriant tik dvi ar tris”... 
... Štai kas atsitinka pasirašius 
sutartis su Sovietų Sąjunga, ku
riose yra agresijos apibrėžimas”.

Liet. Gen. Konsulatas.
Sveikino Eisenhoweri. “Neue 

Zeitung” rašo, kad gen Eisenho- 
weri JAV prezidento išrinkimo 
proga su kitų tautybių atstovais 
pasveikino ir Austrijos lietuviai.

Kur mane likimas neša?
Amerikiečiai ir kanadiečiaį 

dažnai nesupranta ar nenori su
prasti benamių DP likimo. Ta-' 
čiau neseniai NYT tilpo sekančio 
turinio vedamasis: “DP veidai 
jau kuris laikas dažnai matomi 
ant magazinų viršelių, dienraš
čiuose. filmų kronikose. Veidas, 
koks jis bebūtų senas ar jaunas, 
aksominis ar raukšlėmis vago
tas, visad turėjo vieną išraišką. 
“Kur mane likimas neša?” lyg 
sako jų akys. “Ar kada galėsiu 
apsistoti poilsiui?”... Vedarhasis 
buvo paskirtas paminėti Fordo 
Fondo beveik 3 milijonų dolerių 
dovaną išvarytiesiems vokie
čiams įsikurti Vakarų Vokieti
joje. <

THE SAUGOJA MIŠKUS VISŲ NAUDAI

žiūrėk, kad <
PER ŠIAS KALĖDAS

JŪSŲ NAMUOSE
NEKILTU

MIŠKO GAISRAS!
Naudodami Kalėdų eglutes savo namuose 
švenčių metu, imkitės visų apsaugos 
priemonių — kai eglutė išdžiūsta, ji tampa 
pavojinga gaisro priežastimi. Todėl 
niekuomet nevartokite žvakių papuošimams. 
Nelaikykit arti eglutės lempų ar kitų atvirų 
ugnių, net nežiebkit degtuko arti jos. 
Jeigu eglutė yra įstatyta į kibirą vandens, 
ji būna drėgna ir palaiko ilgiau spyglius, 
būna ilgiau žalesnė. Tada mažiau pavojaus, 
kad ji užsidegs.
Pirmiausia — perspėkit vaikus.

Šią informaciją skelbia visuomenes naudai

RANGER BREWING COMPANY LIMIT
KITCHENER. ONTARIO
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Veda ALMUS

★ j domu, jog Ei$enhowerk> kalba, 
pasakyta Amerikos Legijone, Lietuvoje 
sužinoto tą pačią dieną per "Ameri
kos Balsą", "Tiesoje" tebuvo paminė
ta žymiai vėliau, kaip "agresyvi prieš 
Tarybą Sąjungą kolba".

★ S. Anužis skundžiasi tarybinėje 
spaudoje, jog kolūkiuose yra prisire
gistravę daugybė žiąonią, kurie, neva 
priklausydami jiems, turį juose skly
pus, bet kolūkiams nesą atidirbę nė 
vienos dienos.

A Spalio mėn. pabaigoje lietuviai 
artistai dalyvavo Miėsko simfoniniame 
koncerte, kuriam dirigavo gudą diri
gentė Kolomicevo. Smuikininkas E. 
Paulauskas atliko B. Dvariono kon
certą smuikui su orkestru. Programo
je taip pat dalyvavo dainininkė J. Pet- 
raikeviciūtė.

★ Jei tikėti "Tiesai4*, Korėjoje B-29 
bombonešiai "žvėriškai" bombarduoja 
įvairius miestus, per dieną tačiau 
"liaudies daliniai" numuša nemažiau 
kaip po 5 amertkiečią ‘ lėktuvus* 
nors Tasso komunikate.

★ Šiomis, dienomis Vilniaus vidurinė 
žemės ūkio mokykla kolūkiu pirminin
kams paruošti išleido© pirmąją specia
listą laidą. 22 moksleiviams išklausiu
siems triją metu kursą suteiktas jau
nesniojo agronomo laipsnis. Penki mo
kiniai: Čepulis, Kubilius, Šernas, Nor
vaiša ir Tumas gavo diplomus su pa
gyrimu. 34 gavo diplomuoto kolūkio 
pirmininko vardą ir tuoj išvyko vado
vauti kolūkiams. Kaip mokyklos direk- 
torius Tranas paaiškino, visu siu diplo
mantu pirmasis uždavinys pakelti kol
ūkių žemės derlingumxl!), padidinti 
visuomeniniu gyvuli uskaičiu keliant 
ją produktingumą (ne iŠ broliškųjų res
publiką!). Kolūkiu pirmininku diplomų 
įteikimo šventėje dalyvavo pats J. Pa
leckis, atydžiai sekamas koąppartijos 
sekretoriaus drg. Aronovo, Žemės ūkio 
ministras Augustinaitis ir kiti: MVDis- 
tai, MGBistai ir kitokie droigai. Savo 
kalboje Paleckis pabrėžė, jog dar ir 
šiuo metu svarbiausia kolūkių kliūtis 
yra Žemės ūkio artelių įstotų taip daž
nas pažeidinėjimas. Jis įsakė ypač tuo 
rūpintis.

★ Neseniai Vilniuje vyko "iki mo
kykliniu** įstaigų darbuotojų pasitari
mas. Svarbiausią pranešimą padarė 
ikimokyklinių įstaigų viršininkė drg. 
Karpavičienė. Ji reikalavo atkreipti 
dėmesį įsisąmoninimui priešmokykli
nio amžiaus vaikams tarybinio patrio
tizmo, auklėjant juos žvaliais komu
nizmo statytojais. Pasitarime esą iš-

aiškėję eilė rimtų trūkumų, kurių to
liau tarybinė spauda nesiteikė anali
zuoti. Tik kalbėjusi Roslavičienė neva 
prasitarusi, jog darželiuose iki šiol ne
su vaikiškų dainų rinkinio, trūkstą žai
dimų rinkinėlio ir kit. .

* Tarybinėje spaudoje A. Petrėnas 
ir M. Juodka rašo, kad Prienuose esą 
priimta skirstyti rajono kolūkius į ge
rus ir blogus. Prie tų blogųjų priskir
tas "Kalinino", kurį tvarkyti ėmėsi 
rajono vykdomojo komiteto pirminin
kas Kučinskas talkon pasikvietęs Bal
bieriškio MTS agronomą drg. Šalčiu
vienę. Bet kolūkis ir pasiliko koks bu
vęs — žiemkenčių sėjų baigė spalio 
viduryje, buvo suvėlavęs ir su vasaro
jaus sėja. Visuomeninius gyvulius gano 
kasdien vis kiti baudžiauninkai. Kol
ūkio vaidyba kaip taisyklė darbo pa
skyras brigadininkams duoda vėlai ry
tų, apie 8-9 vai. Kolūkiečiai darbų tik
rumoje pradeda apie 10. Derlius ir vi
suomeninio turto. apsauga suorgani
zuota labai prastai. Dėl to jvairūs tin
giniai, nesųžiningi kolūkiečiai graibš
to ji. Ir lygiai panašiai yra kituose kol
ūkiuose: Pakuonio, J. Janonio, Biršto
no, Gegužės Pirmosios, Gražučių . . . 
Bet jais Kučinskas dar mažiau domisi, 
negu Kalininu. Nė vienam iš tų kol
ūkių nėra vaikų lopšelių ir kolūkietės 
pasilieka namuose "dykinėti", — pik
tinasi proletarų spauda. Šių kolūkių 
pirmininkai dažnai slepia faktinųjų 
dalykų padėtį. Peršekės kolūkyje ypač 
šiurkščiai pažeidžiami įstatai. Kol
ūkiečiai apsisodinę sodybinius sklypus 
visuomeninių žemių suskaito. Pasak 
"Tiesos" — "turėdami didelį sodybi
nį sklypų, kolūkiečiai visa dėmesį ski
ria savo asmeniniam ūkiui ir maža 
tedalyvauja visuomeninėje gamybo
je". Blogai sekasi vergti lietuvius ūki
ninkus Maskvai — iš visko matosi.

+ Vilniaus Pedagoginio Instituto is
panų kalbos dėstytojas A. Bulota kvie
čia tarybinius studentus mokintsi ispa
nų kalbos, nes ir "Leninas daug sve
timų kalbų mokėjo" (o Stalinas — nė 
vienos). Jis pažymi, jog šiais, metais 
pedagoginis institutas išleido pirmąją 
ispanų kalbos mokytojų laidų ir jau šį 
rudenį ispanų kalba buvo įvesta 2 
Kauno ir 1 Vilniaus vidurines mokyk- 

. los ’* ■'
* Šį rudenį po sunkios ligos miręs 

vieno didžiausių Vilniaus dabartinio 
fabriko direktorius VKP(b) narys Kris- 
tof Martynovič Eltermanas. Sakoma, 
jog ten ne tik skaitiklius sovietai ga
mina.

Geriausios anglys - PIGIAU!

VYT. AUŠROTAS
priima

Jūsų kuro • užsakymus,; •
KASDIEN NUO 10 VAL. RYTO IKU.10 VAL. VAKARO

. . . PUIKIAUSIAS KURAS KIEKVIENAM REIKALUI
206 Gilmour Ave. Telefonas: L Y: 0305

DOMINION 
COAL & WOOD

Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

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

K. WILES REAL ESTATE
(Centrinė-Įstaiga)

1 St. Clair Ave. W.
Toronto

'jst. tel. RA. 1232
Rez. JU. 6975

Neradę manęs įstaigoje, malonėkite palikti savo telefoną

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius.
Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.

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

GALAS KOSULIUI!
Išbandykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 

kuriuos jau daug metų vartoja kiekvienas europietis. 
Dabar Šie^vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje.

Poro DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kartus į dieną, tuojau gali iš
gydyti kietą kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo, 
šie vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krutinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga
liavimui ir kitokiam naudojimui.

•Jūs galite įsitikinti, kad europiškus DIANA DROPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje. Šie 
vaistai jums padės lygiai žiemą, lygiai vasarą. Nėra 
Kanadoje geresnių vaištų, kaip DIANA.

Hamiltono L.D.M.T. “AUKURAS”
gruodžio mėn. 14 d., sekmadienį, stato

S. Čiurlionienės-Kymantaitės 4-rių veiksmų dramą

AUŠROS SŪNŪS
Pastatymas įvyks Hamiltone, 213 James St. N. (St. Michael 
salėje). Pradžia 19,30 vai. Visus Hamiltono ir apylinkių 
lietuvius maloniai kviečiame atsilankyti.

“Aukuras”.

Kariuomenės šventė
Hamiltone paminėta lapkričio 23 
d. Rytą, 11.30 vai. įvyko pamal
dos su “Libera” už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės.

Minėjimo viešas aktas įvyko 
5 vai. pp. “Dainavos” salėj. Įžan
ginį žędį pasakė Bendr. Valdy
bos pirm. J. Mikšys, paprašyda
mas susirinkusius tylos minute 
prisiminti kovose kritusius Lie
tuvos karius. Lietuvos kariua- 
menę istorijos bėgyje peržvelgė 
savo paskaitoje ats. pulk. Kau
nas, pažymėjęs, kad dėl taikaus 
Sovietų įsileidimo kalta ne ka
riuomenė, bet vyriausybė.

Meninę šio minėjimo dalį atli
ko skautai. Joje matėme įspūdin
gą montažą, vaizduojantį Lietu
vos išsilaisvinimą 1918-19 m.’ 
laisvą gyvenimą, bolševikų oku
paciją ir vėl ateinančią laisvės 
aušrą. Veiksmas, supintas su 
prasmingomis deklamacijomis, 
nejučiomis nukėlė visų mintis į 
kenčiančią tėvynę. Montažui va
dovavo Z. Laugalys.

Minėjime dalyvavo apie 250 
tautiečių ir sudėjo Lietuvos ka
ro invalidams netoli ^100.

Muz. Br. Budriūno vyrų kvar
teto koncertas, kurį surengė TF 
skyrius praėjo su didžiausiu pa
sisekimu. Pirmoje dalyje kvar
tetas davė liaudies ir lietuvių 
kompozitorių dainas, o antroje— 
pasaulinių muzikų kompozicijas. 
' Publikai be atvangos plojant, 

kvartetas, nors į pabaigą jau pa
ilsęs ir prikimęs, pridėjo 5. dai
nas virš programos. Tokio ha-

miltoniškės publikos stipraus re
agavimo programai čia jau se
nokai .beturėta. '

Dviejuose kvarteto programos 
tarpuose girdėjome St. Verbic- 
kaitės deklamacija^. Malonu 
konstatuoti, kad St. V. daro šioje 
srityje žymią pažangą ir susi
laukia visuomenės simpatijų.

Po koncerto TF sk. vedėjas St. 
Bakšys dalyvių ir valdybos var
du padėkojo svečiams už1 tokį 
puikų koncertą, o O. Čerškūtė 
įteikė gėlių.

Norš visą vakarą smarkokai 
lijo, bet koncerto klausėsi virš 
300 asmenų.

Lietuvių Enciklopedija geriau
sią dirvą turbūt rado Hamiltone. 
St. Dalius iki lapkričio 25 d. su
rinko 140 prenumeratų, kas jau 
dabar sudaro 13% visų kolonijos 
lietuvių. Jei Torontas norėtų 
mus pasivyti, turėtų -surinkti 
apie 650, o Čikaga — 13.000 pre
numeratų! Bet dar Hamiltone šis 
vajus nebaigtas. Tikima, kad čia 
bus apie 170 (iš 1100 lietuvių).

Visais enciklopedijos reikalais 
kreiptis i St. Dalių — 35 Wilson 
St., tel. 8-4834. ' Sk. St.

Laiminga šeima. Lapkričio 22 
d. Stefos ir Juozo Karužų šeima 
susilaukė dviejų sūnų. Naujagi
miai gražiai atrodo, visiškai svei
ki ir stiprios išvaizdos. Nors S. 
Karužienė dar tik 22 m., bet jau 
keturių vaikų motina. Iki šiol 
augino dvi dukreles — 4 ir 2 mt. 
Tai pirma tokia laiminga lietu
vių šeima Hamiltone iš naujųjų 
imigrantų. J. M.

DELHI, Ont.
Pasirūpinta mirusiais

Prieš tris su viršum mėnesių 
prie Delhi buvo užmušti du jau
ni lietuviai V. Vabalas ir E. Bud
rys. Kadangi užmuštieji neturė
jo nei giminių, nei pakankamai 
turto laidojimui, tai vietos poli
cija palaidojimu paprašė rūpin
tis KLB Delhi apylinkės valdy
bą. Valdybos nariai pareigą pasi
ėmė ir darė viską, kad žuvusie- 
ji būtų tinkamai palaidoti-ir ant 
jų kapo pastatytas paminklas. 
Šiuo metu paminklas prie jų ka
po jau stovi ir bus artimiausiu 
laiku pašventintas.

Pas žuvusius buvo rasta $213,- 
27 pinigais, keturi čemodanai ir 
rank, laikrodėlis. Per valdybos 
suorganizuotą rinkliavą aukojo: 
kopui vietą nupirko Julius Stradomskis; 
po $10 aukojo: A. Siamas, A. Mažeika; 
po $5 —- J. Žemaitis, Karašauskas, J. 
Dambrauskas, J. Dudurka, A. Vilkai, Au- 
gustinavičius S. jr., Siamu šeima, Naru- 
ševičiai, S. Šimutis, Mikalauskas, Ast
rauskas, J. Janušauskas, J. Kulyčius, 
Makarevičienė, M. V. Miceikai, V. Trei
giai, V. Jučas, B. Carška, A. M. Grince- 
vičiai,' V. Dirsė, M. Tuinyla; po $4 — 
Giedrikas, Laureckai, M. Č. Norkoi, J. V. 
Ignaičiai, G. Melnykas; po $3 — Žiul- 
pa, A. Kisielis, S. K., J. Liutkus, Stanai
tis, M. Barščiauskienė, St. Augustine jr., 
B. Petkus; po $2 — P. Klimavičius, Pr. 
Boltonis, St. Grebliūnas, A. Rudokos, G. 
Rugienius, A. Pamataitis, V. Balnys, 
Strolis, Domeika, Pilipavičius, Savickas, 
Gomelis, Kutkienė, P. Paulauskas, J. 
Riekus, Rotensbergiėnė, J. Riekus sejnr., 
Juozas, F. Kundrotas, A. Hessler, A. 
Vidmanto, R. Trompa, J. Mikėnas, J. 
Nukaminos, G. Simaitis, K'. Žilvitis, A. 
Riekus, V. Abromavičius, J. Kilotaitis, J. 
Vaitkevičius, F. Pūkas, J. Naujokas, A. 
Metrauskos, J. Stpnkus, P. Rušinskos, J? 
Jauneiko, Moldeikiai, P. Balnys; po $1 — 
S. Kazlauskas,. A. Budreika, P. Žilvytis 
($1.75), J. Morkynas, Beresinevičius, Ro
dys, A. Gečionis, P; Ažolas, K. Ažolas, E. 
Jankus, B. Jonynienė, K. Valaitis, S. 
Bajorinas, B. Poška, J. Boloišis, J. Par-' 
gouskos, A. Urbonas, P. Porgauskas, A.

Gulbinas, F. Gurklys, P. Augaitis, K. Ru- 
lys, J. Vorkpvičiuš, P. Lukošius, L. Mer
kelis, P. Kunčino, A. Gindrėnas, Jonaitis, 
T. Zogas, A. Ivanauskas, St. Stanevičius, 
J. Aleliūnas, A. Mikalauskas, V. Nemu- 
ra, L. Nemura, J. Cibirka, V. Abroma
vičius, B. Naujalis, J. Jurėnas, A. Kai
mas, V. Perminienė) J. Kaulius, K. Mo
rkai ($1.40), P. Vindašius, V .Galeckas, 
D. Šurna, A. Kairys, A. Dirsė, A. Kiesiū- 
nas, J. Stonkus, B. Sotnkus, A. Jocys, V. 
Rakštys, Balčiūnas, Čapliai; po 50d — 
Žalauskas, Slavfnskos. Viso $306.

Atsiprašau, tuos, kurių pavar
des neteisingai parašiau ar pra
leidau.

Už palaidojimą laidotuvių di
rektoriui sumokėta $160, ranki
nis laikrodėlis ir du tušti čemo
danai. Telefono sąskaita į Mont
real! $6. Paminklas kainavo 
$195, bet dar neužmokėta, nes 
trūksta $55. Valdyba rūpinasi 
trūkstamą sumą sudaryti.

Valdybos globoje dar yra du 
čemodanai žuvusiųjų turto — 
rūbų, fotografijos ir kt. smulk
menų.

Nors pasauly dažnai “žmogus 
žmogui vilkas yra”, bet lietuvių 
tarpe vienas kitam pagalbos 
ranka ištiesiama, kai ji yra rei
kalinga. Gražu, kai svetimo kraš
to valdžios organai mato šitokį 
lietuviu vienas kitu rūpinimąsi.

M.

RODNEY, Ont.
Rodney ir West Lorne apylin

kių lietuviams katalikams pa
maldos'įvyks gruodžio 7 d., 10 
vai. ryto, West Lorne katalikų 
parapijos bažnyčioje. Nuo 9 vai. 
ryto bus klausoma išpažinčių. Ta 
proga kviečiu visus tautiečius at
likti kalėdinę išpažintį.

Kun. Pr. Jokūbaitis.

»

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
Phone OL. 3356

236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St W.) TORONTO, Ont 
Atidaryta nuo 9 vol. ryto iki 6 vol. vakaro.

Felix Norvydas

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
įrengiomi nauji ir remontuojami arba pataisomi seni ALYVOS APŠILDYMAI— 
Oil Burners 7— į naujos arba senas krosnis pigiausiomis kainomis ir ęerotms 
iisimokėjimo sąlygomis. Taip pat taisomi vietiniai ir europietiški radijo aparatai 

ir šoldytuvoi. Apžiūrėjimas ir patarimai atliekami nemokomai — VELTUI.

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBES

ALT piniginiame vajuje šie
met surinkta per $50.000, t.y. 
daugiau negu kuriais kitais me
tais, išskyrus 1947 m., kai buvo 
surinkta apie $92.000.

B ALF praneša, kad jam siun
čiant Vokietijon maisto produk
tus 1 sv. riebalų kainuoja 16 c., 
o 1 sv. sukraus 8 centus. Vokie
tijoje tos prekės yra 2-3 kartus 
brangesnės, o visos kitos piges
nės negu JAV, tad vietoje kitų 
gerau siųsti pinigus. Bet geriau
sia siųsti per BALFą, nes jam 
nekainuoja persiuntimas.

BALF vajaus pabaigtuvių kon
certe lapkričio 23 d. dalyvavo 4 
chorai, vadov. 4 dirigentų, dvi 
solistės. Aukų surinkta $1.163.

Čikagos ALT skyriui pagal su-

WINDSOR, Ont.
Ateitininkai gyvuoja. Lapkri

čio 23 d. įvyko antrasis ateitinin
kų kuopos susirinkimas. Detroi
to universiteto prof.' dr. S. Pikū- 
nas skaitė paskaitą apie at-kų 
ideologinius principus ir šių die
nų uždavinius. Po to užsitęsė il
gos ir gyvos diskusijos. Eina
muose reikaluose tarp kitko nu
tarta suruošti vakarą, kurio pro
gramą atliks kaimynai — De
troito at-kai. Kuopa šiuo metu 
turi 18 aktyvių ir drausmingų 
narių.

Rengiasi persiorganizuoti. Pa
galiau LOKas pasiryžo greitu 
laiku sušaukti susirinkimą, per
siorganizuoti ir pagal Kanados 
Kr. LB statutą išsirinkti valdy
bą. Jau rimtai einama ir prie 
šeštad. liet, mokyklos įsteigimo. 
Tas pats svarbiausias mūsų, ko
lonijoje dalykas iki šiol kažkaip 
buvo užmirštas.

— Neseniai p. Tautkevičienę 
šen. ir Petraitį ligos buvo pri-. 
vertę atsigulti į ligoninę. Ligo
niai savaitės bėgy galėjo grįžti 
į namus.

— Mums žinomi veikėjai M. ir 
V. Leparškai sulaukė antrojo sū
naus. Kolonija nuoširdžiai-svėi- . 
kiną tėvus ir prisideda jų šei
mos džiaugsme. Šiais metais 
Windsore gimė 3 mergaitės ir 3 
berniukai.

— Arti 10 asmenų yra užpil
dę popierius Kanados, pilietybei 
gauti. Vasaricr.mėn. kaikurie iš 
jų ją gaus. Betgi dauguma tuo 
reikalu jokių žygių nedaro, su- 
rišdami naujos pilietybės įsigi
jimą su turėtosios netekimu, kas 
vėliau galėtų sudaryti apsunki
nimų grįžti Į tėvynę. Pageidau
tina šiuo klausimu platesnių pa
sisakymų spaudoje, ypač iš mū
sų juristų pusės.

Liet. Enciklopedijos platinto
jas Windsore Vyt. Barisas pra
šo norinčius užsiprenumeruoti 
Liet. Encikl. neatidėliojant už- ! 
pildyti pasižadėjimų blankus. 
Pas tą patį platintoją galima už
sisakyti ar atnaujinti “Tėviškės 
Žiburių” prenumeratą.

Bijūnas.

įtarimą pirmininkauja kasmet 
kitos grupės atstovas. Pereitais 
metais pirmininkayo socialde 
mokratų atstovė, Amerikoje gi
musi lietuvaitė E. Mikužiūtė. Ji 
lapkričio 8 d. skyriaus Tarybos 
posėdy savo pareigas jau perda
vė, pati likdama vicepirmininke. 
Šiemet pripuola pirmininkauti 
tautininkų atstovui. Juo išrink
tas inž. Budginas, kuris dabar iš
vyko atostogų į Kaliforniją.'

Niujorko ALT valdybos posė
dy lapkričio 14 d. nutarta darbo 
koordinavimo reikalui priimti 
savo tarpan 4 atstovus — po 1 iš 
srovių su sprendžiamuoju balsu. 
Tautininkų atstovai iškėlė mintį, 
kad ALTo pirmininką Šimutį 
reikią pakeisti Oliu, respubliko
nu, kai Šimutis yra demokratas.

ALB Bostono apylinkės pir
masis susirinkimas įvyko lapkri
čio 14 d. Jis išrinko apyl: valdy
bą iš 11 asmenų — J. Grigalius, 
K. Mockus, P. Žičkus, J. Januš- 
kis, J. Gimbutas, J. Kaminskas, 
V. Izbickas, A. Matjoška, A. Čap-

likas, A. Juknevičius, J. Tuinila 
ir | reviz kom.: S. Lūšys, J. Ged- 
mintas, K. Šidlauskas.

PRANCŪZIJA
Lietuvių Federalistų Sąjunga 

šiomis dienomis gavo Prancūzi- * 
jos VRMinisterijos leidimą ofi
cialiai veikti. Šios sąjungos val
dybos nariai dabar yra: pirm. — 
E. Turauskas, vicepirm. — prof. 
J. Baltrušaitis ir J. Lanskorons- 
kis ir genery delegatas — dr. S. 
A. Bačkis. Sąjungos globoje vei
kia Jaunųjų Lietuvių Federalis
tų Sąjunga, kurios valdybon įei
na: pirm
sekr. — R. Bačkis ir ižd. — S. 
Judickas.

LŠDr-jos Prancūzijoje metinio 
susirinkimo lapkričio 9 d. į nau
ją valdybą išrinkti: O. Bačkienė 
— pirm., V. Baranauskas —■ vi
cepirm., J. Masiulis — sekr., V. 
Gravelis — ižd., kun. dr. F. Juce
vičius — bibliotekos vedėjas; re
viz. komisijon: A. Michelevičius, 
A. Puškorius ir G. Žebertavičius.

skulpt. A. Moneys,

LONDON, Ont
Apylinkės Valdybos ir Reviz. 

Komisijos rinkimai. Londono 
ALOKas skelbia, kad Apylinkės 
Valdybos ir Kontrolės Komisi
jos- rinkimai paskirti 1952 m. 
gruodžio 21 d., sekmadienį, Lon
done, Oxford gt. Nr. 1057 (že
mutinėje salėje po bažnyčia, kur 
vyksta lietuvių pamaldos).

Valdybon teks išrinkti 7, o K. 
Komisijon 3 narius..'Kandidatus 
minėtiems organams prašoma 
tautiečių siūlyti sąrašais. Sąra
šai sudaromi pagal Krašto V-bos 
išleistas- rinkimines taisykles. 
Kandidatų sąrašus prašoma siųs
ti iki gruodžio 14 d. rinkiminei 
komisijai šiais adresais pasirink
tinai: A. Švilpa, 15 Elmwood 
Ave., A. Petrašiūnai, 330 Oak
land Ave. ir A. Jubagalvytė, 604 
Central Ave. : ■ ;

Balsuotojų sąrašai baigiami 
sudaryti. Prašoma suinteresuotų 
tautiečių pasitikrinti, ar esate į

sąrašus įtraukti. Kreiptis pas A. 
Petrašiūną, 330 Oakland Ave.

Kadangi rinkimų diena yra 
sekmadienį, tai pasinaudojant 
laisvalaikiu, prašoma visų tau
tiečių atlikti savo pareigas 
gausingiausiai dalyvauti rinki
muose. Smulkiau apie £inkimus 
praneš ir rinkiminė komisija.

ALOKas.
Bendros Kūčios. Londono lie

tuvių bažnytinio komiteto inicia
tyva ir šiemet numatoma su
rengti tbendras Kūčias. Tautie
čių, norinčių dalyvauti, registra
ciją ves komitetas. Kreiptis gali
ma šiais adresais: A. Petrašiūnas, 
330 Oakland Ave. ar A. Jūraitis, 
132 Adelaide St.

Lietuvių Enciklopedijos pre
numeratą Londonoe renka And
rius Petrašiūnas, 330 Oakland 
Ave. Jau keletą prenumeratų su
rinkta. Darbas vyksta gerai.

L. E-tas.

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

sąžiningą patarnavimą: Prašome kreiptis 

z TONY A. DAGELIS
Atstovauju /

John Macdonald
F?EAL ESTATE ir GENERAL INSURANCE

Office: 202 James St. S., Hamilton, Ont. Phone 7-4220 ar Res. 3-4915, 2-1470

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktikų

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

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
♦ Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate 

1130 College St., 
Toronto, Ont.

BUTCHER

ARMSTRONG
Real Estate z 

758 Yonge Str., Toronto
$3.000 įmokėįimos. Vestono residen- 

denciniome rajone. Pilna kaina 
$11.900.

$4.500—Beresford-Lincoln, neapgy
ventas. & k. ir veranda, $12.500.

$4.500—Oakwood-Eglinton, atskiras, 
mūrinis, 2 garažai, naujai deok- 
ruotas, 7 k., — $13.500.

$12.00—Queen St., 3 augštų, mūri
nis. Mėnesio įplaukos $570. Ver
tos rėmesio biznieriams. Pilno kai
na apie $32.000.

jst. tel. Kl. 0994, RA. 8495, 
RA. 4712. Vak. 7-9 vol. ME. 9714.

Atstovauja:
V. JUČAS

Įstaig. tel.: RA. 4712, RA. 8495 
Namų: LL. 8361.

NUO Š.M. GRUODŽIO 1 DIENOS SAVO-SIUVYKLA 
■

perkėliau i
2102 DUNDAS ST. W.

(netoli Roncesvalles Ave.)

Vietos pakeitimo proga visiems klijentams duodu 10% nuolaidos 
(iki š.m. gruodžio 15 d.)
K. ARDAVIČIUS

“MOYA 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

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

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

ELEKTRINES SIUVAMAS MASINAS
x su garantija.

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

Sav. J. Tumosa
880 QUEEN Sf. W. (antram augšte), Toronto. Tel. OL. 4717
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KNYGA APIE MŪSŲ DALIĄ
Daugelis ne savo valia aplei

dom tėvynę, likom benamiais, 
tremtiniais. Esame išblokštieji 
žmonės. Netekusio tėvynės žmo
gaus dalia visados yra sunkes
nė ir skaudesnė, negu gyvenan
čio savame krašte. Kas neteko 
gimtosios žemės po savo kojom, 
tas neteko fizinės ir dvasinės at
ramos. Jis niekados nesijaus esąs 
namie. “Kaip alkanas kalba apie 
duoną, taip benamis apie na
mus”, sako dr. Pr. Gaidamavi
čius, “Išblokštojo Žmogaus” 
knygos autorius. Apie šitą jo 
knygą ir norima su skaitytojais 
keletą minčių pasidalyti.

Kalbėdamas apie išblokštąjį 
žmogų, jis kalba apie mus, apie 
mūsų dalią. Ką reiškia netekti 
tėvynės, pasidaryti tremtiniu, 
autorius šitą klausimą sprendžia 
ir giliai ir metodiškai tiksliai. 
Knyga gili turiniu, įdomi nau
jomis mintims. Tai nėra lengvo 
pasiskaitymo knyga. Vidutiniam 
skaitytojui ji bus perkietas rie
šutas. Autorius yra gimęs filoso
fas. Kiekvieną klausimą spren- 

. džia su puikiai išlavinto mąsty
tojo gilumu ir rimtumu. Pažy
mėtina autoriaus didelė erudici
ja, platus apsiskaitymas. Kny
gos puslapiai nemirga citatomis, 
nes to sąmoningai vengė, bet 
skaitant justi, kad autorius nuo
latos atsiremia didžiųjų rašytojų 
ir mąstytojų mintimis. Tai ne
mažina veikalo originalumo, sa
vitumo. Autorius yra savarankis 
ne tik daugeliu savo svarstymų, 
bet ir labai nuoseklia knygos 
kompozicija, jos planu.

Pirmame skyriuje kalbama 
apie žmogų visatoje, apie rastą
ją ir perkeistąją aplinką. Antra
me skyriuje jialiečiami egzis
tenciniai žmogaus santykiai, 
kaip žmogus nepasitenkina gam
tine aplinka, bet j ieško kito 
žmogaus, jieško “tu”. Šituo dia
loginiu susitikimu žmogus dar 
nėra patenkintas, jis jieško pra
turtinančių santykių, daugialy
pės bendruomenės arba “mes”.

Apie tautą, kaip dvasinę tikro
vę autorius kalba trečiame sky
riuje. Tauta ir yra ta organinė 
bendruomenė, kurioje žmogus 
gali įaugti ir rasti atramą savo 
asmenybei. Dar daugiau dvasi
nės atramos žmogus randa .savo 
tėviškėje ir tėvynėje. Tėvynėj 
kaip egzistencinė atrama, auto
riaus svarstoma IV-me skyriuje.

Pirmieji keturi skyriai paruo
šė dirvą tiesioginiam temos 
svarstymui. Juose parodyta tie 
ryšiai, kuriais žmogus yra susi- 

• jęs su savo aplinka. “Visos gijos, 
rišančios jį su aplinka, tėviške, 
tauta ir savita dvasine tikrove, 

nutrūksta”, sako autorius, kai 
žmogų ištinka tremtinio dalia. 
Jis lieka be atramos, jį kankina 
tėviškės ilgesys. Jis negali pri
tapti prie naujos- tikrovės. Nors 
praeina daug laiko, bet jis kal
ba ir galvoja apie buvusias die
nas, praleistas tėviškėje, savųjų 
tarpe. Tai patyriau būdamas 1935 
m. vasarą Paryžiuje. Vienoje sla
vų bibliotekoje, kurioje dirbau, 
gausiai susirinkdavo rusų pabė
gėlių aristokratų. Visos jų kal
bos -sukdavosi apie Rusiją, apie 
gyvenimą prieš revoliuciją, apie 
buvusių augštų pareigūnui/ šei
mas ir jų santykius, nors jau 18 
metų buvo praėję nuo tų laikų.

5- sis skyrius, kuriame kalba
ma apie žmogaus išbloškimą, ne
tikrumą ir ilgesį, yra baigiamas 
dviem įdomiais poskyriais apie 
asketinę ir metafizinę benamy- 
bę. Asketinę benamybę pasiren
ka asketinio nusiteikimo žmo
nės. Jie išeina iš tėvynės dėl Die
vo, dėl religinio idealo. Taip da
rė atsiskyrėliai, taip aukojasi 
misionieriai. Metafizinė bena- 
mybė tai žmogaus išgyvenimas, 
kad jo pati egzistencija yra be
namė, kad čia neturi nuolat pa
liekančių namų, kad jis yra pra
einanti būtis.

6- me skyriuje plačiau sustoja
ma prie vienatvės, kuri yra nuo

Nek. Pr. Švč. M. Marijos Seserų Lopšelis, kuriame 600 mažyčių 
globota per 5 metus.

Gruodžio 6 d. nuo 1.30 iki 4 vai. pp., Nekalto Pr. Švč. M. Ma
rijos Seserys kviečia visus aplankyti jų vedamą įstaigą —Nei! 
McNeil Infants’ Home, 9 Wellesley Place — tarp Jarvis ir Sher- 
bourne gatvių, arti Wellesley Hospital.

Kaip jau ietuviškajai visuomenei žinoma, Nek. Pr. Švč. M.* 
Marijos Seserys, arba, kaip Lietuvoje populiariai buvo vadinamos 
Vargdienių Seselės, Toronte veda mažų vaikučių prieglaudą L_ 
lopšelį. Čia . yra laikomi, prižiūrimi ir globojami dažniausiaf tie 
vargšai mažyčiai, kurių atėjimas į šį pasaulį niekeno su meile 
nelaukiamas. Bet čia priimami taip pat ir nelaimėn .patekusių 
tėvų vaikai.

Kadangi Seselės^ kaip ir daugelis čia lietuvių, yra netekusios 
savos tėvynės ir artimųjų ir Dievo Apvaizdos vedamos atvyko į 
Kanadą, todėl ir nori, kad savieji — lietuviai pamatytų jų darbą 
Dievui ir Tėvynei, nors netiesioginiai šiai pastarajai, bet savo 
pasiaukojimu keliant lietuvių vardą svetimųjų tarpe.

Iki malonaus pasimatymo!

latinė išblokštojo žmogaus pa
lydovė. Vieni ją pakelia leng
viau, kiti sunkiau. Vienus ji pra
turtina, kitus nuveda iki saužu- 
dybės.

Gerai, kad autorius nepalieka 
išblokštojo žmogaus tekonstata- 
vęs jo tragišką likimą. Paskuti
niame skyriuje jis kalba apie vil
tį, kaip iš tragiškojo pasaulio iš
sigelbėjimą. Atsisakant vilties, 
kaip pasitikėjimo ateitimi, trem
tiniui lieka arba stoikinė laiky
sena, arba maištas ir savęs sunai
kinimas. Viltis randa atramą 
Dievu j e, tikėjime, todėl ir sun
kiausią dalią lengviau pakelia ti
kintis x žmogus.

“Išblokštasis Žmogus” aktuali 
ir naudinga knyga. Ją turėtų 
perskaityti kiekvienas labiau iš
silavinęs tremtinys. Nežinau, ar 
yra ir kitomis kalbomis veika- 
kalas, kuris taip giliai nagrinėtų 
išblokštojo žmogaus likimą.

Dr. J. Gutas.
/

Radijo mokestis
Kanados federaliniame parla

mente keliamas siūlymas $2.50 
mokestį už radijo licensijas vi
siškas panaikinti, sakoma, kad 
vyriausybės sluogsniuose siūly
mas palankiai sutiktas.

TtVISKCS ŽIBURIAI

Francois Mauriac
šių metų Nobelio literatūros 
premijos laureatas, Prancūzų 
Akademijos Grand Prix lai
mėtojas.
Medicinos premija šiais metais 

paskirta Rutgers universiteto 
profesoriui dr. Selman A. Waks- 
man, vienam iš streptomicino iš
radėjų. Tai JAV pilietis, gimęs 
Rusijoje. Fizikos premija pa
skirta amerikiečiams atomo ty
rinėtojams dr. F. Bloch ir dr. E. 
M. Purcell; chemijos — anglams 
— dr. E. Martin ir dr. R. Synge.

Premijos po $33.037—bus įteik
tos gruodžio 10 d.

Ispanija priimta į UNESCO
Lapkričio 19 d. UNESCO—UN 

Educational, Scientific and Cul
tural Organization — 44 balsais 
prieš 4, susilaikius 7, priėmė Is
paniją nariu. Kai 1946 m. JT nu
tarė, kad jos nariai negali turėti 
diplomatinių santykių su Ispa
nija, pastaroji niekur nedalyva
vo. 1950 m. tas draudimas buvo 
atšauktas, paliekant apsispręsti 
valstybėms pačioms. JT nariu 
Ispanija dar nepasidarė, tačiau 
nuo to meto ji jau priimta net 
šeštos JT organizacijos nariu — 
sveikatos, paštų ir tt. Dabar 
prieš ^alsavo tik Burma, Jugo
slavija, Meksika ir Urugvajus.

Redakcijai prisiųsta
Pelėda, Juokdarybos Susivie

nijimo Mėn. Organas, II m., 1952 
m. rugsėjo mėn., Nr. 8, 20 psl.

Tėviškės Aidas, Nr." 2 (29) VII 
m., 1952 rugsėjo mėn., 8 psl.

Skautų Aidas, 1952 m. apkri- 
čio mėn. Nr. 4, 24 psl.

Dievas ir protas, versta iš ang
lų kalbos, atspausta lėšomis Bib
lijos Tyrinėtojų D-tės, Brooklyn, 
94 pusi. -

Milašiaus veikalus i anglu kai- 
bą verčią JAV rašytojas Ken
neth Rexroth.

Venclova ir Salomėja Neris
Kaip Antanas Venclova jau

tėsi pasidaręs bolševikiniu švie
timo ministeriu bei komisaru ir 
kaip Salomėje Neris parašė 
“Giesmę apie Staliną”, plačiai 
bus rašoma K. Jasmanto straips
ny sekančiame “TŽ” numery. 
Nepraleiskit.

Pasaulio Lietuvių Archyvas 
lig šiol buvo šv. Kazimiero Aka
demijos vienoj klasėj pasistatęs 
spintas, dabar vienuolyno vado
vybė archyvui paskyrė buvusią 
muzikos salę. Kambarys erdvus, 
su atskiru įėjimu, patogus, ar
chyvui tinkamas. Nei anksčiau, 
nei dabar už patalpas vienuoly
nas jokio užmokesčio nereika
lauja. PLA direktorius V. Liule- 
vičius dėlto paskelbė padėką šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolynui, 
ypač Generalinėms Viršinin
kėms: buvusiai Generalei Virši
ninkei Motinai M. Juozapai ir 
dabartinei Motinai M. Teofilei 
už sudarymą puikių sąlygų ar
chyvo augimui.

Dabar archyvinę bibliografinę 
ir muziejinę medžiagą galima 
siųsti ir didesniais kiekiais. Ar
chyvo adresas tas pats: 2601 W. 
Marquette Road, Chicago 29, Hl., 
USA.

Liet, saleziečiai kuria savą lie
tuvišką centrą Don Bosco gimti
niame miestelyje Castelnuovo 
Don Bosco. Čia jie jau turi lie
tuviškos gimnazijos pradžią, ku
rioje moko 5 mokytojai kiifligai 
ir 2 broliukai. Lietuvių kalba, 
Liet, geografija, istorija, religi
ja dėstoma lietuviškai pagal 
tremties gimnazijos programą. 
Kiti dalykai itališkai pagal Itali
jos švietimo ministerijos prog
ramą. Mokinių tėra tik 15, at
vykusių iš Anglijos, bet tikima
si praplėsti, kviesti iš Vokietijos 
ir kitur. Ypatingai daug dėmesio 
kreipiama į amatus, ypač į 
spaudos darbus, nes Torinas yra 
didelis spaudos centras* Italijo
je. Ir patys lietuviai saleziečiai 
jau leidžia savo knygas. Be lei
džiamo žurnalo “Saleziečių Bal
sas”, tik ką išleido “Jaunojo ga
liūno keliu”, žada išleisti A. Sa
baliausko “Siela už sielą”, šv. 
Don Bosco gyvenimą ir keletą 
religinių knygų.

Lietuvoje saleziečiai buvo įsi
kūrę Gelgaudiškio dvare, kurį 
jiems padovanojo JAV lietuvis 
kunigas Petraitis, kurį jie pava
dino Vytėnais. Kaune jie turėjo 
oratoriją, kurioje telkė vaikus, 
daugiausia iš gatvės, ir auklėjo.

Liet, dailininkų paroda Cleve- 
lande, surengta Kultūros Fon
do, atidaryta lapkričio 29 d. ir 
veiks iki gruodžio 10 d.

H kultūros ir knygų pasaulio
Dail. V. Kasiulis ir A. Mončys 

su savo kūriniais dalyvauja Pa
ryžiuje Rudens Saliono parodo
je. Paryžiun yra atvykęs pagi
linti savo studijų vitražų srity
je dail. Bielskis iš Čikagos.

Detroito liet, studentai lapkri
čio 9 d. sukūrė Liet. Studentų 
Sąj. skyrių. Į valdybą išrinkta: 
pirm. stud. chem. K. Įkarščius, 
ižd. S. Simas, techn., sekr. P. Ši- 
moliūnas, fil.

Lietuviai studentai Paryžiuje 
išsirinko naują valdybą, kurion 
įeina: kun. dr. F. Jucevičius, Ri
čardas Bačkis, A. Markevičius ir 
L. Pabedinskas.

Žurn. J. Pronskus, gyvenęs 
Flin Flon, galutinai įsikūrė Win- 
nipege .

Vasario 16 gimnazija per š.m. 
liepos-rugsėjo mėn. pajamų ga
vo 29.997,29 markes — 21.897,38 
iš JAV, kitas iš Kanados ir kitur, 
— o išlaidų turėjo 25.315,61 m. 
Daugįausia išleista mokytojų bei 
tarnautojų algoms. Per tą patį 
laiką maisto gauta iš Pabaltiečių 
organizacijos Švedijoje už 9.591 
markę.

Prašo lietuviškų pinigų.
Koppenhagoje prie National

museum veikia numizmatikos 
skyrius. Jo vadovybė kreipėsi į 
Danijos lietuvius, prašydama, ar 
negalėtų gauti minimajam sky
riui iš Nepriklausomybės laikų 
lietuviškų pinigų. Ji norėtų tu
rėti jų rinkinį. Danijos lietuviai 
kreipėsi į viso pasaulio lietuvius, 
prašydami tuo reikalu muziejui 
padėti. Muziejaus adresas: Den 
Kongelike Moent — og Medaille- 
samling Nationalmuseet, Koe- 
benhavn. Danmark.

Naujas Kanados žemėlapis
Kanados vyriausybė išleido 

naują Kanados žemėlapį. Tai 
pirmasis naujas žemėlapis 20 
metų laikotarpyje.

Santykis žemėlapyje yra 100 
mylių- vienam coliui. Jis yra 
kvadrato formos ir siekia šiau
rinį polių. Tai yra pirmasis že
mėlapis, kuris rodo šiaurinių sa
lų tikslią formą.

Pirmą kartą parodyta daug 
naujų ežerų, upių, salų ir miestų 
ir labai daug vietovardžių tiks
liau atžymėti Be to, žemėlapyje 
rasime Newfoūndlandą, kuris 
dabar yra Kanados dalimi, Alias
kos ir Mackenzie plentus, .kurie 
aptarnauja Kanados šiaurę ir 
bendrai visas geležinkelio linijas 
ir didesnes šalutines linijas.

Žemėlapį galima gauti už 50ę 
iš “Map Distribution Office, De
partment of Mines and Techni
cal Surveys, Ottawa”. CSc.
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“Draugo” novelės konkursui 
prisiųstos jau trys novelės.

Prof. inž. A. Jurskis, Temple 
universiteto instruktorius, per
sikėlė į nuosavą pastogę. Jo nau
jas adresas; 1313 W. Jerome Str., 
Philadelphia 40, Pa., USA.

Dail. T. Zikaras paprašytas su
ruošti Melburne gyvenančių 
dailininkų darbų parodą. Jis ža- • 
da suruošti taip *pat individuali
nę savo darbų parodą. Dail. V. 
Simankevičius dalyvauja austra
lų dailininkų parodoje.

Argentinos LB redakcijoje 
lankėsi italų laivyno ’’Italmar” 
linijos karininkas, kuris nupir
ko Pulgio Andriušio premijuotą 
“Sudiev kvietkeli” ir visą eilę 
kitų knygų, kurias kaip dovaną 
išvežė į Romą karo metu nukly
dusiai nuo tėvų ir išaugusiai ita
lų šeimoje lietuvaitei Alicijai 
Pensaitei.

Dieraštis “EI Dia” serijoje “Ką 
slepia stalininė uždanga?” įsidė
jo savo bendradarbio K. Čibiro- 
Verax net 155 ir 156-jį tęsinį, ku
rių viename atvaizduojamą Bal
tijos politinė ir strateginė reikš
mė apskritai, o kitame — pradė
ti Grišmanausko “Tolimųjų 
kvadratų” komentarai. Šio po
būdžio straipsnius “EI Dia”. 
spausdina net savo vedamųjų 
skiltyse.

Lietuviai pas kanadiečius
Lapkričio 29 d. liet, skautai 

buvo pakviesti Toronto Ryt. ra
jono sk. išpildyti meninę prog
ramos dalį konferencijos vado
vams ir skautų tėvams. Jau ne 
pirmą kartą liet, jaunimas savo 
skambiom dainom ir taūt. šo
kiais stebina kanadiečius. Šį kar
tą programą sudarė liaudies dai
nos, . smuikas solo, taut, šokiai. 
Visam koncertui su gyvais ko
mentarais vadovavo s. H. Stepai- 
tis,» dainas pravedė v.s. V. Šarū- • 
nas. Smuiku atliko 3 dalykus v.s. 
Stp. Kairys. Tikrą audrą katu
čių sukėlė žiūrovai taut, šokių 
grupei, kuriai nenuilstamai va
dovauja Ličkūnaitė-Šadeikienė.

Pasibaigus programai padėkos 
žodį tarė jų vadovas G. Johns, 
negailėdamas grupei .gražių 
komplimentų, atminimui- įteikė 
simbolinę vėliavėlę. Lietuvių 
vardu jam atsakė s. H. Stepaitis, 
trumpai paminėdamas mūsų 
kraštą ištikusią tragediją, iškel
damas naujame krašte pajustą ■ 
laisvę, kuriai duobę kasa raudo
nieji gaivalai.

Apleidžiant sceną kiekvieno 
dalyvio veide lengvai galima bu
vo pastebėti pasitenkinimo jaus
mą, nes visi jautė, kad tai buvo 
atliktas darbelis kenčiančios tė- <, 
vynės labui. gs.

INGRIDA VIKSNA

Kalėdų naktis
\ Fragmentas iš romano "Mes turime bristi į jūrą"

Iš latvių kalbos vertė J. V. SKUDRA

(Pabaiga)
— Pone atamane, juk tamsta gali įsakyti savo vyrams, kad jie 

atneštų man kailinius, ar ne? — sučiulbėjo Ponia. Ji pagrindinai 
pažino vyrus ir žinojo, kad jie visi — seni ir jauni, išmintingi ir 
bukapročiai, savo širdies gelmėse nešiojo norą būti valdovais ir 
įsakymų davėjai. Saldžiai šypsojosi ji kerėjančiu žvilgsniu žiūrėjo 
į banditų vadą. — Man labai, labai šalta!

— Ką? — banditas susiraukė.
— Galingasis atamanas, kurio bijosi visa apylinkė, juk ne

panorės, kad peršaltų silpna moteris, — pakartojo Ponia.
Fegia išsitiesė ir kažką suriko, o netrukus tarpduryje tikrai, 

pasirodė banditas su kailiniais.
Baisiai šypsodamasis Fegia kailinius nešinas artinosi prie 

Ponios, tačiau nelauktai greta jo atsistojo viena iš pilkųjų žmo
gysčių, pakėlė augštai virš galvos žibintą ir apšvietė bėglių būrelį.

— Jokio flirto čia nebus, marš prie darbo! — sukudakeno 
skardus -balsas, o belaisviai pamatė stambų moteriškės veidą, 
plačią, trumpą, su žandais nesiderinančią nosį ir juodą skylę 
vietoje vienos ausies.

Moteriškė numetė savo ginklą ir pastūmė Fegią:
— Eik, kur tavęs reikia. Čia aš pati pasiliksiu.
Fegia įtraukė galvą tarp pečių ių nuėjo į kampą, kur su vaikais 

stovėjo šeimininkė:
— Sakyk, kur šeimininkas? Greit grįš?
— Aš jau kartą sakiau, kad nežinau, — arčiau prie krūtinės 

prispausdama kūdikį, šnibždėjo šeimininkė. Kūdikis pravirko, o 
mažesniosios mergaitės kūkčiodamos slėpė veidus motinos sijono 
kvolduose.

— Mes būtinai turime pamatyti šeimininką, — šaltai pareiš
kė banditas, — O jei jo nesulauksime, mes nedaug laiko teturime, 
jūs visi, — jis greit peržvelgė virtuvę, — eisite su manim. Čia mes 
galime užtrukti dar penkiolika minučių — ne ilgiau.

Baisioje tyloje, kuri akimirkai sustingo ore, buvo girdimas 
greitas, trūkčiojantis alsavimas ir tylus vaikų verksmas. Dabar 
pradėjo verkti ir Pulcinių mergaitė, o jos tėvo aštria nosimi var
vėjo dideli prakaito lašai. v

Pilkieji visi klaidžiojo nuo vienos vietos į kitą, ieškodami dau
giau ir geresnio grobio, tik Fegia žvilgsniu matuodamas ir ver
tindamas bėglių būrelį, stovėjo vietoje. Iš gretimo kambario 
skverbėsi keiksmažodžiai, daiktų kraustymas ir sunkūs žingsniai.

— Šitas nagų lupinėtojas, tikriausiai bus čia pat iš geležinkelio, 
— stebėdamas Fegią spėliojo Taivėnas. — Taip pat ir visa šitoji 
gauja. Tokie ginklai!... Ir žemėlapiai odinėse makštyse ir kom
pasai ant rankų. Net bobą vedasi parankėje... Žinoma, tai labai 
gerai, juk ji išgelbėjo nors mano batus ir, kas žino, gal kaiką ir 
daugiau.

Taivėno apmąstymus nutraukė vienas iš naktinių svečių. Jis 
griūte įgriuvo pro duris, uždusęs kažką pasakė vadovui ir vėl 
pradingo. Fegia piktai trenkė į aslą pusiau surūkytą papirosą ir 
garsiai nusikeikė. Po to jis pasisuko į bėglius ir suriko:

— Greit susikraustykite savo skudurus ir pasiruoškite ke
lionei. Mes nebegalime ilgiau laukti.

Bėgliai nejudėjo.
— Greičiau!
Vienaausė moteriškė atsistojo šalia Fegios ir į bėglių būrelį 

pasuko automato vamzdį. Šie nenoromis pradėjo slinkti savo kam
bario durų link ir tartum apglušinti, tarpduryje sustojo.

Per visą kambarį buvo išdraikyti šiaudai. Tarpe jų driekėsi 
kopūstų liekanos, purvinais batais sumindžioti skalbiniai, suplė
šytų knygų lapai, sulaužyti lagaminai, o paviršium ištraiškyta 
bruknių uogienė buvo panaši į sukrešėjusio kraujo gabalus.

— Greit pasiruoškite ir eikite su mumis!
Bėgliai dirstelėjo dienas į kitą. — Ar tai buvo visų vargų galas?
— Kur? —■ vos girdimai alsavo Ponia. — Mes jums nieko ne

padarėme. •
— Mes turime jus visus nutildyti, — šypsojosi Fegia.
— Bet gi mes nesame jokie vokiečių draugai, ne kovotojai, — 

Ponia sukaupė paskutines jėgos atsargas. — Mes pabėgome iš namų 
ir pasislėpėme čia, kad ramiai galėtume sulaukti karo pabaigos. 
Nenugalimosios raudonosios armijos pergalės, kad po to galėtu
mėm grįžti į Rygą.

Banditas žvengdamas garsiu juoku prisiartino prie Ponios.
— Žinome, žinome, ko jūs čia laukiate... Valčių!
— Vokiečiai mus persekioja — mes neapkenčiame jų, — steng

damasis kalbėti taip, kad nuo baimės nebarškėtų dantys, prabilo 
Pulcinis.

— Žinome ir šitą istoriją. Gal ir tiesa, kad jūs vokiečių neap- 
kenčiate, tačiau ir mums jūs jokie draugai, išdavinėjate kur ga
lėdami. Dėl to ruoškitės greičiau ir eime!

Ponia vis dar ryžtingai šypsojosi, tačiau Dagnei atrodė, jog 
toji šypsena pamažu sustingsta į šaltą numirėlio kaukę. Ji pati 
nejautė nieko — nėi geismo gyventi, nei baimės, net nei sąmyšio, 
— tik šlykščią, suakmenėjusią ramybę, kuri neleido nei sąnarių 
pajudinti, nei galvoti. Atrodė, kad visur aplink prasiveria juoda 
bedugnė tuštuma, siekianti juos visus praryti. Staiga Dagnė pa
stebėjo į priekį nulinkusią Eigą ir prie jos krūtinės prisiglaudusias 
dvi vaikų galvutes. Tas vaizdas vėl tą pačią akimirką pažadino 
visus Dagnės jautimus — begalinę neapykantą, geliantį gailestį 
ir nepaprastą norą gyventi. Ji klaikiai pažvelgė į savo rankas, jos 
buvo silpnos ir tuščios, nepajėgiančios padėti nei sau, nei Eigai, 
nei kuriam kitam. Jos rankos bejėgiai nusviro žemyn.

— Juk Jūs neturėsite jokios naudos mus sušaudydami, — vis
dar derėjosi Ponia. • :

— Kas sakė, kad jus sušaudys? — banditas vėl sustaugė juoku 
ir delnu tekštelėjo sau į šoną. — Gali būti, kad jus tik truputį iš
lukštensime ir po to paleisime į mišką. O gal, jeigu kaip, ir 
pakarsime.

Ponia nebekalbėjo. Pritūpus ji pradėjo vartyti šiaudus. Su
rado vieną savo sniegčiužų batą ir apsimovė. Kitas batas buvo 
dingęs. Kampe sudribusi Ievutė žiūrėjo į tuštumą, jos motina 
drebančiomis rankomis stengėsi aprengti Andriuką. Dagnė priėjo 
prie mergaitės ir tylėdama paglostė jos galvutę. Daugiau nieko 
nebuvo galima padėti.

Laikas ir mintys buvo sustoję, o visų veidąi įgavo aštrius.ir 

nepaprastai ryškius bruožus. — Ar aš esu toji, kurios už valandos 
nebebus? Gal net už pusvalandžio? — Dagnė prisidėjo ranką prie 
kaktos ir pati sau jautėsi tolima ir svetima. Ar tai, kas čia dabar 
darėsi, buvo sapnas ar tikrovė? Ir keista — ji ir vėl nejautė bai
mės, tik nepaprastą, norą žinoti — ar tikrai šitoji naktis ir taip 
pat visas ligšiolinis gyvenimas, taip dažnai panėšėdamas į neaiš
kius kliedėjimus, tikrai nebuvo sunkus sapnas, o mirties akimirka
— pabudimas. Kad tik greičiau, greičiau! Nors tie pąžmogiai 
turėtų bent tiek pasigailėjimo jausmo ir savo dartįa atliktų grei
čiau!

Tačiau banditas šaltu žvilgsniu stebėjo sava aukas, kaip jie 
betiksliai rausėsi šiauduose. Pagaliau jam tas žaismas nusibodo.

.» — Gana! Išeit! — Fegia pakėlė automatą, o bėgliai tylėdami 
pasižiūrėjo vienas į kiktą ir pakeltomis augštyn rakomis, lydimi 
daugelio sužvėrėjusių žvilgsnių, sėlino į virtuvę. Ten, kampe vis 
dar stovėjo šeimininkė su vaikais.

— Jei tu, boba, vamptelėsi bent vieną žodį, tai rytoj naktį tu 
pradingsi su visa savo lūšna ir vaikais. Ir žiūrėk, kad perduotam 
labų dienų šeimininkui, — pasiruošęs išeiti įsakė Fegia. Aplinkui 
bruzdėjo maišais ir ryšuliais apsikrovę banditai.

Ponia, vilkinti rožinę baliaus suknelę ir sniegčiužų batu ant 
vienos kojos, stovėjo ir drebėjo, tartum drugio krečiama. Taip pat 
ir visi kiti buvo be šiltesnių viršutinių drabužių, o pakeltos jų 
rankos lingavo kaip palaužtos. *

Vora pradėjo slinkti durų link. Taik staiga durys atsidarė ir 
tarpdury petingas ir platus pasirodė šeimininkas. Už jo, pakeltais 
pistoletais stovėjo du rusai.

Šeimininkė tyliai aiktelėjo ir sugužo į priekį:
— O kam tau reikėjo parvykti dabar...
Fegia švilpterėjo pro dantis ir, kaip neišvengiama nelaimė, 

atsistojo prieš šeimininką.
— O vis dėlto sulaukėme. Gerai — tu eisi; su mumis. Pasikal

bėsime dėl tavo išduotos slėptuvės ir dėl penkių žuvusių drau
gų. Raudonoji Strėlė nieko nepamiršta ir nieko neatleidžia.

Šeimininkė nusilenkė prie miegančio kūdikio ir visas jos kūnas 
mėšlungiškai trūkčiojo. Kiti vaikai verkdami šaukėsi tėvo, tačiau 
tą pačią akimirką smarkus šautuvo buožės smūgis jį ištrenkė pro 
duris. —

Banditai nebedelsė. Fegia pasisuko į bėglius ir sušuko:
— Marš į kambarį ir ligi rytojaus iš ten nė žingsnio. Šį kartą 

dėl jūsų neturime laiko, tačiau jei jūs nors vieną žodį vokiečiams
— mes to neatleisime!

Po to jie pradingo.
Bėglių būrelis pargriuvo šiauduose ir ilgai nekalbėjo nė žodžio. 

Tik iš virtuvės kampo buvo girdimas tylus raudojimas.
— Jis turi grįžti, jis turi grįžti... — šeimininkė šnabždėjo 

ir glaudė prie savęs penkias baltas vaikų galvutes. Kūdikis, tar
tum nujausdamas įvykusią nelaimę, garsiai rėkė, o vyresnysis 
sūnus tylėdamas apkabino motinos pečius.

Žibintą buvo išsinešę banditai, o trumpučiai žvakigaliai išdegę 
užgeso. Tik židinyje dar žaravo žarijos, o po valandėlės užgeso 
ir tos. z

Ryto sambrėškoje Dagnė pradarė duris į virtuvę, tačiau ji su
stojo ant slenksčio ir nulenkė galvą, šeimininkė stovėjo toje pa
čioje vietoje, kur vakar ir tartum negyvais vyzdžiais žiūrėjo pro 
langą. Kūdikis ant jos rankų miegojo.

Tai buvo pirmos Kalėdų dienos rytas...

Taiklus atsakymas
Toronto The Telegram spalio 

28 d. išspausdino C. Jenkins laiš
ką, aiškinantį, jog Pabaltijo 
kraštai bolševikų dabar esą 
spaudžiami dėlto, kad ten anks
čiau viešpatavusi fašistinė dikta
tūra, kad partijos buvo uždraus
tos, o gyventojai skurdę pri
spausti didelių mokesčių. Pereitą 
savaitę tas pats dienraštis iš
spausdino tris syk ilgesnį atsa
kymą gen. konsulo V. Gylio, pa
sirašytą tik pavarde, be titulo.

Atsakyme nurodoma, kad jau 
1939 m. Lietuvoje buvo sudaryta 
koalicinė vyriausybė, kad už
drausta buvo tik komunistų par- • 
tija, mokesčiai buvo dar žemesni 
negu* daugelyje Europos valsty
bių, o ginklavimasis kiek padi
dintas tik po 1938 m. kovo mėn. 
Lenkų ultimatumo, kai susidarė 
pavojai nepriklausomybei. Pa
galiau užakcentuojama, kad 
Jenkins skelbia bolševikines te
zes, pasak kurių Lietuvoje aukso 
amžius prasidėjo tik jų okupaci
joje. Raštas baigiamas citatomis 
svetimšalių, iškeliančių Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo 
demokratiškąjį kelią ir didelę 
ūkinę pažangą. Pacituotas Sum
ner Wells, parlamentaras Mit
chel Jenkins ir autorius W. F.
Reddaway.

Paste ubek
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 
Prausyklų". Kaina $1.•
Rašykite "Žiburių" Spaudės 
Bendrovei, 941 Dundas Street 
West, Toronto, Ont., Canada.
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visuose miesto rajonuose:

Didelis pasirinkimas didesniu namų.

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

2390 Bloor St. West, Toronto

skambinkit tel. KE. 9459

pardavimo ĮstaigaJonui Matulioniui
863 BLOOR STR. WEST

(prie Ossington)

Moderni lietuvių vyriškų rūbų krautuvė

A. TAMULAITIS

Savininkas C. Salmonaitis

DERBY MEN’S SHOP

ASTMA
parduodantperkant Visais nuosavybių pirkimo-pardavimo reikalais kreipkitės

GERAS NAMŲ PASIRINKIMAS

REAL ESTATE BROKERS

MARGIS VAISTINĖ

TESLIA

Tel. OL. 1793, OL. 5176 
Namų tel. MU.-0746

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

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.

Ruso Lietuvos atstovo tarpt, 
pašto konferencijoje nepriėmė
Buenos Aires mieste vyksta 

tarptautinė pašto-telegrafo kon
ferencija, kuri truks iki gruodžio 
10 d. Dalyvauja 79 kraštų atsto
vai. Pažymėtina, kad Sovietai ir 
šioje konferencijoje mėgino kaip 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
stovus įregistruoti savo atsivėž- 
tupsius rusus, bet su tokiais jų 
planais nesutiko kiti konferen
cijos dalyviai. Sovietų delegaci
ja gyvena brangiausiame Buenos 
Aires viešbutyje, Alvear Palace 
Hotel.

$11.900, įmokėti opie $4.500. Euclid 
—Bloor rajone. Mūrinis otskiras. 7 
komb. per 2 ougštus,2 virtuvės ir 
garažas.

Skambinti KI. 1159 arba 
vakarais OR. 2657.

Real Estate
752A YONGE ST., TORONTO

NUOLAIDA LIETUVIAMS 10%

6. $5.000-6.000 grynais, 
$17.500 pilna kaina.
8 kambariai. Geram stovy. Alyva 
apšildomas. Parketas. Su užuolai
dom ir kilimais. Geras rajohos — 
prie Dewson g. netoli College ir 
Dovercourt.

Didžiausias namų 
pasirinkimas

$33.000, High Park Blvd.
(prie Roncesvalles)

18 didelių kamb. (3-jų atskirų 
butų), 4 vonios ir 2 garažai, 
$400 pajamų mėnesiui, įmokėti 
$12.000.

riaušių krepšinio komandą Pa 
ryžiuje — Racing klubą. Ta pro 
ga sporto korespondentai pripa
žįsta V. Grybausko gražias kom
binacijas, kurios dažniausiai bai-

MERGAIČIŲ DĖMESIUI
Nesenas vyrukas, dar neturi 

nei 30 metų, nori susirašinėti su 
lietuvaite vedybų tikslais ne jau
nesne 18 m. ir nėsenesne 100 m. 
Rašyk tiesiog į Ontario mišką 
šiuo adresu: Mr. K. Kygas, The 
K.V.P. Čamp 1, Espaniola, Ca
nada, West Branch. /

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

NAUJI 
PASIŪLYMAI

2576 Yonge St, Toronto 
Telef. IIY. 9624

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

Nuosavybių pirkimo
1052A BLOOR ST. W., TORONTO 

Parduodame ir perkame namus-biznius visuose miesto rajonuose

LIETUVIAMS TINKAMUOSE 
RAJONUOSE

Jeigu nori skubiai išsigydyti nuo šniokšti
mo ir kosėjimo ir sunormalinti savo kvė
pavimą, išgydyti astmą, vartok RAZ- 
MAH skubiam astmos pagydymui. Šie 
vaistai pagelbės jums ramiai miegoti ir 
dirbti gerame ūpe. Neprarask nei vienos 
nakties miego. Vartok Templeton's RAZ- 
MAH tuojau, 65c arba $1.35 vaistinėse.

R-58

JONAS V. MARGIS-vaistininkas
19 St John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St Wt)

Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt.
TELEFONAS
MU. 9543

— Otava. — Kanados armija 
nesuranda •’savanorių kariškiems 
orkestrams, tad nutarta juos ver
buoti ir Anglijoje ir Olandijoje.

REAL ESTATE
762 DUNDAS ST. W., TORONTO

$21.500, Indian Rd. (prie Bloor),
10 didelių kamb., atskiros, mik 
rinis, vandenju - alyva šildomas, 
didelis kiemas su privačiu įva
žiavimu ir 2 garažais, įmokėti 
$8.000.

$13.500, įmokėti $4.000, 8 kamb. 
Manning Ave., mūrinis, pusiau pri
jungtas, nepereinami kambariai 
parketas, 2V virtuvės, tualetas rū
sy, užimti tuojau.

PARDUODAMI 
NAMAI

$13.000, įmokėti opic $5.000. Mąr 
kham—-Dundas Str. rajone. 9 kam 
bariai per 3 ougštus. Alyva šildo
mas, nepereinami kamb., parketas, 
2 modernios virtuves, garažas.

SAUGU — PATIKIMA

$2.500 grynais. $11.500 kaina.
6 kambarių namas. Mūrinis. Pu
siau atskiros. Sienos tvirtos. Vidus 
reikalingos remonto. Valdymas 
tuojau. Marchmount gatvėj prie 
Davenport ir Shaw.

ERNEST EICOLT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA
V. TUKLERIS

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

2.- $2.500 grynais. $8.500 kaina.
7 kamb., apšildomi alyvos krosne
le Rūsio nėra, bet šiaip namelis 
švarus, kambariai nereikalingi re
monto. Kiemelis didelis, garažui 
vieta. Parduodamas su visais bal
dais. Wallace gatvėj netoli Duf- 
ferin.

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

863 BLOOR STR. WEST * 575 QUEEN STR. W. 
TORONTO

$9.500 grynais. $20.000 kaina.
8 dideli kambariai. Centralinis šil
dymas alyva. 2 toiletai. Geras pa
dalintas rūsys. Didelis sklypas su 

g aražu. Narnoj atskiras, mūrinis, 
valdymas tuaįču. Prie Westminster 
g. netoli Roncesvalles.

Grynais $4.000. Kaina $13.000
6 kambarių, pusiau atskiras, mū
rinis namas. Alyva šildomas. Dido
kas sklypas ir garažas. Marguaret- 
ta gatvėj tarp College ir Bloor. 
Namas geram stovy.

$17.900, Geoffrey—Roncesvalles,
., 8 did. kamb., mūrinis, atskiras, 
» vandeniuir alyva apšildomas na

mas, įmokėti $6.000.

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

7. Grynais $2.500. Kaina $8.800
5 kambariai. Alyva apšildomos. 
Atskiras, pusiau mūrinis. Garažas. 
Nemažas sklypelis. Halam gatvėj 
netoli Ossington.

NAMAI — BIZNIAI PARDAVIMUI 
visuose miesto rajonuose:

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

$14.900, Blooi
8 kamb.,. mūrinis, 2 vonios ir 2 
garažai, -patartina gydytojams, 
įmokėti $4.900.

$15.000, Blorr—St. Clarens,
9 kamb., mūrinis, atskiras, aly
va šildomas, vieta garažui, įmo
kėti $6.000.

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

863 BLOOR STREET WEST

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

ALGIMANTĄ MINIOTĄ
Telefonas EM. 6-2024

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

visais kitais atvejais. .

Bathurst St., įvyks krepšinio 
rungtynės tarp Toronoto “Vy
ties” ir West York krepšinio ko
mandų.

• Sydney universiteto šach
matų čempiono titulą laimėjo 
lietuvis Patašius.

• Krepšininkas V.. Grybaus
kas per savo energingą darbą 
daug nusipelnė Lietuvos ir lietu
vio vardui išgarsinti Prancūzijo
je. Jau keli metai jis vadovauja 
Mulhouse krepšinio komandai. 
Po kelerių metų- darbo, V. Gry
bauskas tapo sporto žvaigžde 
Prancūzijoje. Laikraščiai jį va
dina “Lithuanien Grybauskas”, 
sporto žvaigžde ir geriausiu 
krepšinio metiku. Per šešias 
rungtynes jis vienas yra įmetęs 
155 krepšius. Š.m. lapkričio 16-17 
d. “Paris-Presse-Intransigeant” 
sporto skyriaus korespondentas 
jį pavadino “ce diable d’homme” 
(tat reikėtų lietuviškai išversti 
gera prasme “žmogum velniūkš
čiu”) ir kitų sporto- klubų žaidi- 
kus įspėja jį sekti, kad jis ne
turėtų veikimo laisvės gporto 
aikštėje... Nežiūrint tokių įspė
jimų, Mulhouse klubas, V. Gry-

KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
ĮSTAIGA.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

138-46 Claremont Str. - Tel. WA.4557
30 metų valymo patyrimas

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

$12.000, įmokėti apie $5.000. Ohara 
—-Queen rajone, rąūrinis, pusiau 
prijungtas, 6 kamb namas, apie 15 
m. senumo, alyvos šildymas, ne
pereinami kambariai, moderni vir
tuvė, puikiai įrengtas 4 gabalų vo- 
niš kambarys, naujas garažas, vie
na skola balansui. 2.800, įmokėti apie $4.000, 8 k. 

Runnymede—-Annette rajone, mū 
rinis, pusiau atskiras nomas, neper 
einami kambariai, parketas, garo 
žas ir privatus įvažiavimas.

$7.500, Brock—Dundas,
6 kamb. mūrinis namas, gražus 
kiemas, 2 garažai. įmok. $2000

$8.700, Bloor—Ossington,
5 dĮid. kamb. atskiras namas, 
garažas, tuojau galima užimti. 
Įmokėti $2.700. i * < r

$14.000, "Dundas (prie-liet, bažnyč.),
8 kamb., mūrinis, otskiras, su 

• garažu namas, alyva šildomas,
įmokėti $4.500.

$14.500, High Park
(prie Roncesvalles)

9 kamb., atskiras, mūrinis, su 
dideliu kiemu ir vieta garažui 
namas, 2 vonios, įmokėti $5.000

—Dundas, 
mūrinis,

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

$12.000 Bloor-Dovercourt. Mūrinis, pu
siau atskiras, 8 k. gerame stovy. 
Įmokėti $4.500.

$12.500 Bloor—Grace St.. Mūrinis, 6 k., 
vand. šildomas, garažas. Užimti ga
lima per savaitę.

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

$15.500 High Park rajone, mūrinis, at
skiras, 13 k. namas. 2 virtuves, 2 
vonios, 3 garažai.

$16.000, Roncesvalles—Boustcd, atski
ras, mūrinis, 8 kamb., vandeniu- 
alyva gildomas. Garažas.

$18.000 High Park rajone prie Grena
dier Rd., atskiras, mūrinis, vand. ir 
oliej. šildomos, 10 komb., 2 garož.

$25.000 High Park rajone prie Howard 
Park Ave., atskiras, mūrinis, vand. 
ir oliej. šidomas, 17 k., garažas.

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

niu šild. — radiįatoriai. Gara
žas. Privatus įvažiavimas. Nęfo- 
li susisiekimo. Bloor-Roncesval- 
les. Įmokėti $5.000.

$15.000. Pusią# atskiras, 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. 
A-oru-anglim šild. Vieta garažui.

- Įmokėti $2.500.
Bellwopds St.
$13.500. Mūrinis, otskiras, 8 kam

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

KAM VERGAUTI KITIEM^-KAI 
GALIMA TAPTI PATIEMS BOSAIS? 
Maisto krotuvė sunarnu?

Atskiras,į puikūs kambariai. 2 
virtuvės, z vonios, atskiri įėjimai. 
Vand-alyva šild. Didelis kiemas, 
2 garažai. Sandėliukas. Maisto 
krautuvė su 3 šaldyt. ir visu ki
tu įrengimu. Roncesvalles rajo
ne. Kaina tik $18.000. Įmokė
ti apie $6.000.

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
mos 24 vai. atidarytą uždirbo 
per 27 mėn. $22.000. Parduoda
ma 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 savait. apyvartą. Be to, 
10 gerų išnuomavimui kamba
rių. Įmokėti tik $2.500. Kaina 
opie $6.000. Šis pirkinys apsi
mokės per 1-1)6 mėtų. Čia vi
siškai nerizikinga tepti savisto
viu biznierių.

Tuščia krautuvė su namu.
Roncesvalles St. 10 kamb. na
mas. Vien išnuomojant krautuvę 
ir tretį augštą (4 kamb.) gauna
ma $300 į mėn. Pirmas morgi- 
čius $14.000 iš 5)6% neribo
tam laikui. Kaina apie $23.000.

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

se, prašome kreiptis į
Dr. J. Kaškelis

Telef.: W. 2643, WA. 2647 ir 
WA. 2648.

575 Queen St. W. (prie Bathurst)

R. TESLIA
REAL ESTATE

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

Spears—Weston Rd.
$1 1.500, įmokėti $3.500. Mūri
nis, 6 komb., labai geros vertės 
nomos. Garažas.

Markham—Bloor
$13.000, įmokėti $4.000. Mūri
nis, 6 komb., gerai išplanuotos 

x narnos. Alyvos šild. Garažas.
Delaware—Dewson

$14.500, įmokėti $5.000. Mū
rinis, dviejų augštų, 8 kamb. na
mas—dupleksas. Alyvos šildy
mas. Graži vieta. Geros susisie
kimas. Nomos be skolų.

St. Annes Rd.—Rusholme
$15.500, prieinamas įmokėįi- 
mas. Mūrinis 8 kamb. ir virtu
vėlių, švarus nomos. Alyvos šil-į 
dymas. Dušas rūsy. Garažas.

Crawford—Queen
$15.000, įmokėti $5.000. Mūri
nis, 9 komb. namas. Alyvos šil
dymas. Garažui vieto^ Namas 
neturi skolos.

Clinton—Harbor d
$14.500, įmokėti $5.000. Mūri
nis, 9 kamb. namas. Kambariai 
gero dydžio. Vandens šildymas. 
Garažas. Nori skubiai parduo
ti. Patogios mokėjimo sąlygos.

Show—Harbord
$21.000, prieinamos įmokėji- 
mos. Visai atskiros, 10 komb., 
lobai grožioi įrengtos nomos.

• Daug visokių patogumų. Van- 
dens-olyvos šild. Du garažai.

High Perk 
$18.500, prieinamos įmokėji- 
mos. Visai atskiros, lobai gero 
mūro. Gražus iš oro ir vidous. 
10 katnb. su priedu nomos. Von- 
dens-alyvos šildymas. Garažas.

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

R. ŽULYS
Tai. ML 2471; namų M.1M.3^711
J. J. ELLIS, Realtor 

1072 BLOOR ST. W., TORONTO

Grynois $3.500. Kaina $12.500
6 kambariai ir vasarinis. Pusiau 
otskiras, pusiau mūrinis. Vidus 
naujai atremontuotas. Geram ra
jone— Christie Str. nepertoliaū- 
sioi nuo Bloor.

Ossington Avė., $3.000 įmokėti, 
$7.500 pilna kaino. 6 kamb., 
mūrinis narna sir garažas.

Euclid Avė., $3.000 įmokėti, 
$9.000 pilna kaina, 5 komb. 
medinis namas----- bungalow.

Harvie Avė., $3.500 įmokėti, 
$10.000 pilna kaina, 5 kamb. 
mūrinis nomas — bungalow ir 
garažas.

Armstrong Ave, $3.500 įmokėti, 
$1 1.000 pilna kaina, 6 kamb. 
pusiau atskiras mūrims narnos 
ir garažas.

McRobert Ave., $3.500 įmkoėti, 
$10.500 pilna kaina, 6 kamb. 
pusiau otskiras mūrinis namas, 
didelis kiemas. •

Alcorn Ave., $2.500 įmokėti,/ 
$11.500 pilna kaina, 8 kamb. 
nmas. Geros pajamo§.

Mielai Jums parodysiu ir 
padėsiu išsirinkti

Pcr „
BOYCE & LATOUR$12.000 grybais. $28.000 kaina, 

o gal ir mažiau.
7 kambariai. 2 vonios. Atskiras, 
mūrinis, 15 metų. Namas ir kam
bariai lobai gerom stovy. Didžiu
lis sklypas. High Park Gdns — ne
toli High Parko.

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

Bloor—St. Clarens
Plytinis, 9 kamb. namas, didelis skly
pas, garažas. Vertos $16.000, par
duodamos už $14.500 arba už ge
riausią pasiūlymą.

Pacific—High Park 
$14.900, plytinis, 9 didelių kambarių 
namas. Mažas įmokėjimas.

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

Dovercourt—Dundas 
$15.500, plytinis, otskiras, 8 komb. 
ant dviejų augštų namas. Alyva šil
domas. Dideli kambariai.

College—Dovercourt 
$5.500. 9 komb. mūrinis namas. Ga
ražas. Mažos įmokėjimas.

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

Swansea, prie Bloor 
7-8 kamb., 10-15 m. senumo didžiau
sias namų pasirinkimas. Taip pat bun
galow ir visai naujų namų su nedide
liu įmokėjimu. • *

Tik paskambinkite kiek Jūs turi' 
te {mokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!

$13.500, įmokėti $3.500. Beverley 
—College rajone, 8 kamb. mūro 
namas, karšto vandens Šildymas, 
parketas, 2 virtuvės, tuščias namas.

1537A Queen Str. W., Toronto

$11.500 prie Eglinton, 7 kamb. mūri
nis su garažu. Groži aplinka, na
mas 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 opie 
$5.5000.

$15.000 High Park rajone, 10 komb. 
mūrinis namas, kambariai gražiai 
dekoruoti, vanduo III augšte. Geras 
pajamų nomos, įmokėti opie 
$5.000.

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

High Pork rajone, 8 grožių kambarių, 
atskiros, mūrinis namas. Labai ge
ros susisiekimas. Kaina $14.900, 
įmokėti $6.000. /

Sunnyside rajone, 10 kambarių mūri
nis namas, gražus kiemas ir gara
žas. Geros susisiekimas, kaino apie 
$17.500, įmokėti $7.000.

Sunnyside rajone, puikus 15 kamba
rių nomos. Vand.-alyva šild., 5 
komb. baldai su kilimais, geros pa
jamos. Kaina $19.000, įmokėti 
$8.000. w

Mes turime gražiose vetose su žemu 
įmokėjimu ir neaugšta koino namų, 
viešbučių, benzino stočių, krautuvių ir 
ūkių. Galim gerom sąlygom parūpin
ti įmokėti rankpinigius bei morgičių. 
Informacijų suteiks ir mielai padės 
tik paskambinkite:
J.TAMULK>NIS orbo P. LEDAUSKAS

OL. 2324 OL 2325

giasi sviedinio įmetimu. Pasi
baigus rungtynėms Paryžiuje, V. 
Grybauskas buvo su triumfu iš
neštas is Coubertin stadijono 
aikštės. V. Grybausko laimėji
mai ir pasisekimai sporto srity
je yra visų Prancūzijos lietuvių 
šiandien pasididžiavimas ir gar
bė. Kaip krepšininkai yra taip 
p^it pasižymėję T. Gailius, Var- 
kala ir kt. - • >

$14.900, High Park,
8 kamb., mųrinis, atskiros, aly
va Šildomos, didelis kiemas, vie
ta garažui, įmokėti $4.000.

REAL ESTATE 
7 e

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 
nusipirkti arba parduoti nejudonųis nuosavybes.

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

1294 King Street E., Hamilton

$6.900 visa kaina. Įmokėti tik 
$ 1.200. Pušiou atskiri 6 kOrnba- 
rių namas. .Priekis mūrinis. Vieta 
garažui. Quebec prie Dundas.

$9.500, įmokėti* tik $1*800. Pusiau 
atskiras 6 kamb. naujai išdėkčriro- 
tos namas. Priekis mūro. Claremont 
— priešais lenkų salę. •

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

mas, priekis mūrinis. Vieta garažui.
$1 1.500, įmokėti $4.000. Dailus, ge

rai išplanuotos 6 kambarių mūrinis 
namas, šildomos alyva. Geras susi
siekimas. Shaw prie Bloor.

$11.500, įmokėti opie $3.500. Pu
siau atskiras 8 kambarių mūrinis 
namas su vieta garažui. Vertos 
greito dėmesio! Argyle prie Dover 
court. ,

$13.500, ųmokėti opie $4.000. Pu
siau atskiras 7 kambarių mūrinis 
narnas su garažu. Galley prie Ron
cesvalles.

$14.500, įmokėti apie $5.000. Mū
rinis 9 kambarių, dviejų augštų, 
vandeniu-angį i mis šildomas namas 
su garažu. Clinton prie Harbord.

RETA PROGA. Lietuvių rajone bun
das St. parduodama volgyklo-resto- 
ranas su 42 vietom. Visas namas 
mūrinis. Viduje yra 4 kambariai 
ir soflrūmis: Vieta garažui. Cent
ralinis šildymas. Viso kaina tik 
$23.000. Įmokėti $10.000.

Ir daugiau namų lietuvių rajone — 
vakariniame Toronte Jums mielai op-, 
rodys ir padės išsirinkti

P. LEONAS
T«i, ML 2471, bufo tel. OL. 4717

Dėmesio, Haimltoniečiai’
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, tėl. 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

PIRKDAMI AR PARDUODAMI, 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

. MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ
Dundas-’-Rusholme 

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

George—College 
$10.900, 7 komb. plytinis namas, at
skiros, gero plano, įmokėti tik $3.000

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

Shaw—Dundas
$12.000, plytinis, 8 kamb. namas, 2 
garažai, alyva šild. Įmokėti $4,000. 
Reto proga — nepraleiskite!

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

Bloor—Shaw 
$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.

a Harbord—Lippincott
$8.800. $2.200 įmokėti. 6 kambarių 
namas. Ekonomiškas, apšildomas oru.

Close—King 
$14.000, geras planas, įmokėti 
$4.000.

, Taip pat duodame paskolas.
• ■Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 

reikalais kreipkitės į
Bronius Sergautis W. Gorkis Jonas Matulaitis

MU. 7377 MU. 7377 MU. 7377

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
įį atsiimant Garantuojama.

į Pasiimame ir pristatome.
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MANN-MARTEL

f: RESTORANAS
$9.000 18 vietų pilnai įrengtas res

toranas ir delikatesų krau
tuvė, 4 kamb. butas su at- 
kiru įėjimu. Ilgametė sutar
tis, lietuviškas distriktas. Ge

tras biznis didesnei šeimai ar
ba porai partnerių.

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

ekonomiškos apšildymas, vie
ta garažui. Įmokėti $1.900.

QUEEN—DOVERCOURT
$10.500 7 komb. mūrinis namas, oru 

apšildomas, vieta garažui. 
Įmokėti $3.000.

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

ži virtuvė, karšta vandens- 
ajyvos * apšildymas, garoža. 
Įmokėti $4.500.

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

kas apšildymas, garažas.

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

karšto vand. šildymas, 
ražas, $3.500 įmokėti.

Sa

ST. CLARENS—BLOOR 
$12.900 7 kamb. atskiras mur.

mas, 2 virtuvės, tualetas rū
sy, be garažo.

na-

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 

f namas, garažas. Įrpok. $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.

Prahoje pasakojamas šitoks 
anekdotas apie jų attache Mask
voje.

Per vieną priėmimą Stalinas 
Čekoslovakijos attache paklausė 
kaip jam patinka Maskva.

— O, puikiausiai. Tai gražiau
sias ir maloniausias miestas, ko
kį man kada teko matyti. Mask
voje, be to, jaučiuosi kaip Pra
hoje, tarytum tarp savųjų tau
tiečių. Pasigendu tik vieno da
lyko. Prahoje mes gyvenome ne
dideliame namuke su darželiu, 
kur mano vaikai žaisdavo, o 
Maskvoje gyvenu dešimtame 
augšte. Vaikams nėra kur žaisti.

Stalinas tuojau pakvietė se
kretorių ir įsakė per 6 savaites 
pastatyti attache šeimai vilukę 
su darželiu Raudonojoje aikštė
je. Attache labai nuoširdžiai pa
dėkojo Stalinui už malonę. Po 
keleto savaičių jis nuėjo į Raud. 
aikštę pažiūrėti, kaip vyksta sta
tyba, bet nieko nepastebėjo. Taip 
jis vaikščiojo keletą mėnesių, kol 
atsibodo, bet statybos nei na
muko vis nerado. Pagaliau po 
pusantrų metų jam pasitaikė

■ proga vėl pamatyti Staliną. Šis 
j jį paklausė:

— Na, kaip patinka gyventi 
naujojoje viloje?

— Deja, ji dar nepradėta sta
tyti, drauge Staline, — atsakė

| čekas.
Stalinas vėl pasišaukė sekre

torių. Jam kažką pasakė ir po 
kurio laiko tas grįžo su laikraš
čiu. Ten viename puslapy buvo 

i nufotografuota puiki medžių ap- 
I supta vila, o ant jos slenksčio 
stovėjo pats attache. Apačioje 
buvo parašas: “Taip gyvena 
Maskvoje Čekoslovakijos atta
che”. Čekas patraukė pečiais nu-

stebęs, o Stalinas pasakė:
— Jūs čekai keisti žmonės. 

Jūs svajojate, bet neskaitote 
laikraščių. <

Savas mastas
Į Niujorką atvyko vienas kai

mietis. Tokio miesto jis dar ne
buvo matęs. Beklajodamas jis 
pateko į milžiniškąją Radio City 
Music Hall. Jam nustebus dai- 
rantis ir traukant pečiais, pra
eidamas pro šalį vienas dirigen
tas pastebj:

— Ką, puiku?
— Taip. Kiek čia tilptų šieno!

Indėno atmintis
Oklahomoje pasakojama tokia 

legenda,
Vienas oklahomietis numirė ir 

pateko Į pragarą. Ten jis ir sako 
velniams:

— Jūsų atmintis niekam neti
kusi. Oklahomos rezervate aš ži
nau vieną seną indėną, kuris jus 
toli pralenks.

Po trumpo ginč6 jis suderėjo į 
su vienu velniu, kaa jei tai pasi
rodys tiesa, jis paleis jį iš pra
garo.

Nuskrido velnias į Oklahomą, 
sutiko tą indėną ir klausia:

— Ar mėgsti kiaušinius?
— Taip, — atsako indėnas.
Velnias nuskrido. Praėjo 30 

metų. Vieną dieną velnias vėl at
skrido pas tą indėną ir klausia:

— Kokius?
— Kietai virtus, — atsakė šis.
Velnias pripažino, kad atmin

tis gera ir tą žmogų iš pragaro 
paleido.

Aišku dėl ko
— Man rodos, Jūsų motina ne

būtų patenkinta, jei pamatytų 
jus su šiuo maudymosoi kostiu
mu. ■■

— Žinoma, tai jos kostiumas, 
o aš nei nepaklausiau.

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 AveM Toronto 

TeL RA. 6708.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

1081 BLOOR ST. W.
(tarp Dufferin ir Dovercour|)

Vertimu Biuras
Visos modernios kalbos 

Anglų kalbos pamokos ir 
konversacijos. 

ADOLFAS V. bAJORINAS
1 235 Ossington Avė.

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

Kreiptis: iš ryto 8.30—9.30 vai. 
vakarais nuo 5 vai. iki 8 vaL

GLENLAKE—QUEBEC 
$15.800 6 komb. atskiras mūrinis, | 

geros statybos namas, erd
vūs kambariai, moderni vo
nia, įmūrintas garažas:

DOVERCOU RT—COLLEGE 
$16.400 9 kambarių, atskiras mūrinis 

namas, karšto vandens šild. 
Vieta garažui.

WILSON—KING
$17.900 10 ’ kamb. atskiras mūrinis 

namas, karšto vandens-aly 
vos 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.
$28.000 12 kamb. atskiras, mūrmis 

namas, vandens-alyvos apši! 
dymas, 3 virtuves, dvigubas 
garažas. Augštas įmokėji- 
mas.

Mes duodame metines paskolas pa
lengvinti sudaryti {mokėjimą grynais. 
Platesnei informacijai ir visais kitais 
namu pirkimo - pardavimo reikalais 
kreipkitės j

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

Namų telef. RU. 1-0203. '

M ANN & MARTEL
REALTORS

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

susitarimą '

FOTO APARATAI
Rollciflex, Kine-Exokta, Leica, Balda, 
Retina ir kitokių žinomų Europos fir

mų. Reikalaukite sąrašo.
LOCKHARTS CAMERA EXCHANGE
Toronto (įsteigta 1916) Canada'

Vyriškų ir
moteriškų rūbų

Telefonas ME. 2933

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

siuvėjas
PETRAS JAKŠTAS 

224 KING ST. E. 
HAMILTON, Ont.

5-kių metų 
GARANTIJA

THOR
skalbimo mašinos

★

šios rūšies mašinų daugiausia 
parduodama pasaulyje.*

Kaina nuo $159.95
augštyn.*

Mes taip pat turime THOR . 
lygintuvų ir virimui krosnių.

<leros išsimokėjimo sąlygos

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

i

Nr. 1062— 
Nr. 
Nr.
Nr.

YARMEY CLINIC

314 BATHURST ST.
Toronto

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

RENTGENAS/ 
PHYStOTERAPIJA 

LABORATORINIAI TYRIMAI

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

šeštadieniais nuo 11-3 vai.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

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

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

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

-

TABAKO PŪKIAI PARDAVIMUI:
1. 100 akrų, 20 sodinimo-teisė, $26.000, įnešti $3.000
2. 50 akrų, 16 sodinimo teisė, $24.000, įnešti $3.500
3. 90 akrų, 25 sodinimo teisė, $25.000, įnešti $5.000
4. 105 akrai, 33 sodinimo teisė, $40.000, įnešti $8.000
5. 100 akrų, 46 sodinimo teisė, $60.000, įnešti $8.000, mūri

nis, cęntraliniu apšildymu gyv. namas, atskiras namas 
darbininkams, 6 alyva kūrenamos džiovyklos, 2 trakto
riai ir gerame stovyje visa mašinerija,

6. Dviems dideliarns tabako ūkiams reikalingi kompanijo- 
r.ai su S3.000 ir S4.000 Įnešimu,

7. 70 Porth, Ont., distrikte, netoli ežero, 200 akrų mišrus 
ūkis, 60 akrų dirbamos, o likusi — pievos ir miškas. Yra 
lengvos 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.)

FREEMAN & NEWTON 
Real Estate Brokers, Simcoe, Ont

' Dėmesio!
Pigiai ir sąžiningai taisomi te
levizijos ir radijo aparatai. ‘
Taip pat mes pravedame 
ir televziijos 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. Kalioatas, A. Virkutis ir Co.

4

Lietuviškai kalbąs kailininkas 
'Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai, 

failinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui
BERGMAN FUR CO TORONTO

197 Spadina Avė. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509
$1.45 
$1.45

SI.10 
$1.10 
$L10 
$1.10 
$1.10 .
S 1.1 o 
$1.10

Kaip tik dabar gavome nedidelį skaičių 
LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ

Nr. 2046—Himnas "Lietuva, Tėvyne"—"Malda už Tėvynę" ....
Nr. 2045—"Saulele Raudona"— "Ant marių krantelio" .... ....l.

Kipras Petrauskas 
Pavasarėlis" polka -— “"Kaimo polka" liet, orkestras..

1051—"Smagi kūmutė" — "Anykščių merginos" ... ............
1117—"Kur tas šaltinėlis"---- "Šiaurės vėjas baisiai ūžia" ....
1 101—"Ruduo" tango — "Nepamiršk manęs" anglų valsas 
1100—"Vyrai ūžkim" fokstr. -—-"Paskutinis sekmad." tango 
1099-—"Veltui prašysi" tango -— "Rudens pasaka" slow-fox 
1098—"Nutilk širdie" tango — "Kanarkų fokstrotas" ........

. 1097-^-"Rytiečių meilė*' fokstrotas — "Spaudos baliaus valsas' ”$ 1.10
taip pat turime daug kitokių lietuviškų, vokiškų ir kt. plokštelių. Už supakavimą 
imame 30c už kiekvieną siuntą (už Toronto ribų) plius posto išlaidos.

Taip pat turime didelį pasirinkimą įvairiausių odos išdirbinių lietuviškais 
motyvais, tinkamų Kalėdų dovanoms. Mūsų darbo — pigios kainos — didelis 
pasirinkimas — greitas pristatymas.

WALTER KOPPEL
609 YONGE ST. Tel. PR. 4596. TORONTO, ONT.

Nr.
Nr. 
N r.

Dr. F. Ticket!
Gydytojas 

ir ’ 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754 ’

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto. Ont.

Telef.: EM.4-9912

Lietuvių Eenciklopedijos 
ir visų žurnalų bei laikraščių 
PRENUMERATAS

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

B.A., M.D., L.M.C.C.
GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS
Priėmimo valandos 2-4.30 ir

7-9 po pietų
386 Bathurst St. Toronto

Tel. WA 1344

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas x
ANTANAS ČEPONIS

Taisau visų firmų radio apara- 
tusfpatefonusar kitus 4eje sri
tyje susijusius darbus atlieku 
greitai, pigiai ir sąžiningai.

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju i na

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

dirbiniai.

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St. W. Toronto 

(kampas Euclid Ave.)
Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

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

100 Adelaide St W.
Room 107

A. BERESNEVIČIUS
z *

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

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

Advokatas — Notaras

DANTISTAS
J. A GORCHYNSKI

312 Bathurst St., Toronto
Bathurst Medical Building

Telef. EM. 3-6373

’^AŪkščiausios RŪŠIES MENO 1^7-

\į

hiuKo.sidabro papuošalai, keramika.' 
odos ir meno išdirbiniai.Lieluviskos 
Kirkilu tautu klasikines munkąs^

Jlcikataukite rniių naujai

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACUNA

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

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

STANLEY SHOE STORE
Auksciausios rusies moterų, 

vaikų vvru batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

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

Kalba1 slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

TeL RA 3924
Telefonas EM. 6-4182

Toronto

“EUROPA” FOTO STUDIO 
, Tel. WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DAŽAI IR SIENOMS
POPIERIS! - z

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper . 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel EM. 4-2715

Tiesiog iš fabriko 
e■ -%- A., - --- i-

į 5 me!ų garantija!

5 gab. virtuvės chromo komplektas — $59.50
3 gab. fotelis (chesterfield)
3 gab. miegamojo komplektas
Davenport lova (Chesterfield)

— S49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjinio sąlygos.

Skambinti Midway 1213

— 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. L L. 4576
ANT. JUOZAPAITIS

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

Mes gaminame geriausios
kokybės produktus

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Tik pažvelki! 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, 

atracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui.
lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai* 

prekių veltui Atidaryta nuo 9 vaL ryto iki 9 vaL vak.
COLLIS FURNITURE COMPANY

i 439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). TeL EM. 6-8094

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

DĖMESIO! DĖMESIO!*
Valgyklą “BALTIC*

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

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

1 < .i, .. .

Jau dabar pats laikas užsisakyti 
žieminius paltus ir kostiumus

Vyriškų Ir moteriškų rūbų siuvėjas
E<L KONDRATAS

siūlo geriausių angliškų medžiagų paltams bei kostiumams. 
Stilius ir audimas yra taip skirtingas kaip ir jų kaina.

...................... $55 iraugščiau 
.......................$55 ir augščiau 
...................... $65.ir augščiau 
r.........   $75 ir augščiau
to negalite įsigyti rūbu, užeikite pas 

ai bus sutvarkyto ir Jūs patenkintas-a

Moteriškas paltas nuo ........
Moteriškas kostiumas nuo ...
Vyriškas paltas nuo .............
Vyriškas kostiumas nuo..... -

Jei Jums trūksta šiuo loiku pinigų ir c
Eo. Kondrata ir išsiaiškinsite, viskas gn 
keliausite namo, nes Jūsų tikslas bus atsiektos.

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

*
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TCRCNTCa Cnt.
I LOKo pranešimas

Rinkimai į Lietuvių Toronto 
apylinkės organus numatyti š.m. 
gruodžio mėn. 14 d. neįvyks, nes 
rinkiminė komisija negavo pa
kankamai kandidatų nei į apy
linkės valdybą, nei į apylinkės 
revizijos komisiją Kandidatų są
rašų pristatymas rinkiminei ko
misijai pratęsiamas iki š.m. gruo
džio 31 d., o rinkiminė data bus 
paskelbta sapudoje.

Toronto apyl. LOK 
Prezidiumas.

“Daina” kreipiasi
į Toronto lietuviškąją visuome
nę, prašydama šv. Kalėdų proga 
sušelpti tremtyje likusius. Pra
šymų daug — ištekllių mažai 

Aukoti galima “Tulpėje”, p. 
Jurkšaičįo krautuvėje ir “Dai
nos” narėms. Aukotojai gauna 
oficialų kvitą. ’ .

Rūbų ir piniginė rinkliava
Vokietijoje stovyklose likusių 

mūsų tautiečių būklė kasmet da
rosi blogesnė: jie kasmet darosi 
nuogesni, vis daugiau eina į 
džiovininkų sanatorijas, motinos 
pradeda savo vaikus su širdgėla 
atiduoti į vokiečių prieglaudas, 
nes nebeturi kuo maitinti ir ap
rengti.

Tad pagelbėkime jiems atlie
kamu rūbu ir doleriu. Gruodžio 
6 ir 13 d. nuo 4 vai. iki 7 vai. pp. 
Toronto Lietuvių Namuose — 
Dundas ir Ossington gatvių kam
pas — II augšte bus priimamos 
aukos pinigais ir rūbais Vokie
tijoje badaujantiems ir apiply- 
šusiems mūsų tautiečiams su
šelpti. Pašvęskim šį Advento 
mėnesį šalpai, kaip jau susidarė 
Toronte tradicija.

MLB Dr-jos Toronto sk. V-ba. 
TLNF šėrininkų susirinkimas
TLN Fondo valdyba, sąryšy su 

čarterio gavimu, gruodžio 14 d., 
5.30 vai. pp., Lietuvių Namuose 
I augšto salėje šaukia visuotiną 
šėrininkų susirinkimą. .

Dienotvarkėje:
1. TLNF valdybos pranešimas,
2. Valdybos rinkimai,
3. Revizijos kom.' rinkimai,
4. Statuto k-jos sudarymas,
5. Parengimų k-jos sudarymas,
6. Šerų išleidimo — spausdini

mo klausimas, ’ .
7. Šerų platinimo vajus,
8. Klausimai bei sumanymai.
Prašoma visus šėrininkus bū

tinai dalyvauti. TLNF Valdyba.
Liet, teisininkams

Gruodžio 7 cL 5 vai. pp. Liet. 
Namuose šaukiamas Liet. Teisi
ninkų Dr-jos Užsieny Tpronto 
skyriaus narių susirinkimas. 
Dienotvarkėje valdomųjų orga
nų rinkimas. Valdyba.

LAS Toronto skyr. visuot. na
rių susirinkimas šaukiamas gruo 
džio 7 d., 3 vai. pp. TLNamuose.

Pamaldos už a.a. Vaičiūną 
įvyks šeštadienį, gruodžio 6 d., 
8 vai. rytą liet, bažnyčioje. A.a. 
Bronius Vaičiūnas mirė Toronte 
prieš vieną mėnesį, susižeidęs 
Hydro jėgainėje.

Toronto Liet. Namai 
ruošia visose trijose salėse iškil
mingą Naujų Metų sutikimą. Už
sirašyti iš anksto L. Namuose.

Vedybos
Toronto liet, bažnyčioje su

tuokta: Petras Čiurlys ir Irena 
Grunskytė, Pranas Bastys ir Sta
sė Macijauskaitė. Pakrikštyta 
Jūratė Elena Sriubiškytė’.

Padėka ‘
Kleopui. Kazlauskui, paauko

jusiam vakų darželiui -20, nuo
širdžiai dėkojame.

Šv. Katrynos Seserys.
SKUBIAI PARDUODAMA sofa 
ir fotelis visai nauji 30% pigiau 
nei krautuvėje. Skambinti tel. 
RO. 1791.

Šeimos studijų dienos Toronte
Pirmą kartą Toronte Kanados 

Liet. Kat Moterų D . jos Toron
to skyrius ruošia šeimos studijų 
dienas. Paskaitas aktualiais šei
mos klausimais .sutiko skaityti 
didelis šeimos klausimų žinovas 
Jo Ekscel. Vysk. Vincas Brizgys 
ir mūsų visuomenei jau ne kar
tą Toronte girdėtas Krašto Ben
druomenės pirmininkas Jonas 
Matulionis.

Į Torontą vyskupas atvyksta 
gruodžio 5 d. vakare. Sekmadie
nį, gruodžio 7 d., 9 vai. 30 min., 
liet, parapijos bažnyčioje bus 
vyskupo šv. Mišios su pamoks
lu. Sekmadienio vakare vysku
pui pagerbti yra rengiama ar
batėlė. Prašome gerb. visuome
nę gausiai atsilankyti į paskai
tas, dalyvauti pamaldose ir va
kare ruošiamoje arbatėlėje, 
šeimos studijų dienų programa:

Grudžio 6 d.:
16 vai. J. Eksc. vysk. Vinco 

Brizgio paskaita “Krikščioniško
ji moterystė” — liet, parapijos 
salėje.

17 vai. Iz. Matusevičiūtės pa
skaita /‘Lietuvybės išlaikymas 
išeivijoje” — ten pat.

18 vai. Jono Matulionio paskai
ta “Šeimos ekonomija”—ten pat.

19 vai. 30 min. Susikaupimo 
valandėlė ir išpažintis lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

Gruodžio 7 d.:
9 -vai. 30 min. lietuvių parapi

jos bažnyčioje J. E. Vysk. V. 
Brizgio šv. Mišios ir pamokslas. 
Pamaldų metu šeimų bendra šv. 
Komunija.

15-16 vai. vysk. dr. V. Brizgio 
paskaita — “Civilinė santuoka”. 
Kokioje salėje, bus pranešta šį 
šeštadienį per 1. radiją ir sekma
dienį bažnyčioje.

18 vai. 30 min. arbatėlė liet, 
parapijos salėje.

Į arbatėlę užsirašyti galima 
paskaitų metu salėje arba po pa
maldų liet, parapijos salėje.

e Skyriaus Valdyba.

BALF pirm. prof. dr. kan.
J. B. Končius

šį šeštadienį lankysis Toronte ir 
kalbės per liet, radijo valandą, 
3 vai., o vakare 8. vąL padarys 
pranešimą visuomenei apie 
tremtinių gyvenimą Vokietijo
je šv. Elenos salėje II augšte.

Mokinių išpažintis
Pihrhojo gruodžio sekmadienio 

proga, lituanistinės mokyklos 
mokinių ir visų para p. vaikų iš
pažintis įvyksta šį šeštadienį 12 
vai. — tuojau po šeštadienio 
mokyklos pamokų — liet, parap. 
bažnyčioje. i

“Caritas” Komitetas 
praėjusį sekmadienį lietuvių šal
pos reikalams sukėlė $105,30 ku
rie bus panaudoti sušelpti nelai
mėje mūsų tautiečius besiarti
nančių Kalėdų proga.

“Caritas” narės ligonių sekci
jos vadovės dr. E. Norvaišienės 
naujas telefonas yra: LO. 6303. 
Dr. Norvaišienė “Caritas” globo
je vadovauja sveikatos-higienos 
patarimų biurui lietuvėms mo
tinoms ir vaikams. Informacijos 
ar asmeninio vizito reikalu į biu
ro vedėją prašoma kreiptis tele
fonu. Toronto “Caritas”.

Mirė a.a. K. Jurcas
Praėjusį penktadienį Toronte 

mirė ankstyvesnės lietuvių imi- • 
gracijos atstovas a.a. Kazimieras 
Jurcas. Velionis buvo pašarvotas 
šv. Petro bažnyčioje ir palaido
tas pirmadienį. K. Jurcas buvo 
aktyvus šv. Jono liet, pašalpinės 
draugijos narys ir prisidėjęs prie 
liet, bažnyčios įkūrimo Toronte.

Lapkričio 30 d. vakare mirė 
a.a Kurdulienė, ilgesnį laiką sir
gusi paraližuota. Viena jos duk
tė yra šv. Kraujo vardo vienuolė.

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St W. 
Toronto 

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, gruodžio 4, 5, 6 d.cb
1. BEDTIME FOR BONZO — Ronald Reagan, Diana Lynn'
2. MASK OF THE AVENGER — ąpalvota — John Derek,

Anthony Quinn
Pirmadienį — trečiadienį, gruodžio 8, 9, 10 d.d.

1. ACROSS WIDE MISSOURI — spalvota — Clark Gable,
John Hodiak

2. TWIN BEDS — Joan Bennett, George Brent_____ _

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

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, ffrekes ir kit 

VEŽAMA IR I PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

y.* ...... .   — --- - " -- - - - - - - - - - -    — - - -- -

rabijola Hamiltone*

TORQNTO JA'UNNIMO TEATRAS
HAMILTONE STATO ĮSPŪDINGĄ VEIKALĄ.'

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;

.............................      111,11,........ I I UIT > I I I

GRAŽIAUSIAS PASAULINIŲ KOMPOZITORIŲ IR ’ 
LIETUVIŲ DAINAS išgirsite Toronte 1952 m. gruodžio mėn. 
13 d. 8.30 vai. v. EATON auditorijoje (College-Yong kampas)

Čikagos ir-Metropolitan operos solistė
B. DRANGELIENĖ-DARLYS,- ^ 

Kompozitorius prof. St. Gailevičius ir
Br. Budriūno vyrų kvartetas iš Detroito duos

KONCERTĄ. .
Maloniai- kviečiame visus nepraleisti progos ir atsilankyk į šį 
didelį koncertą. Koncerto pelnas skiriamas Vokietijoje esan
tiems ligoniams ir beturčiams sušelpti. t-
Bilietus galima įsigyti lietuvių valgyklose ir krautuvėse ir p. Beržinsko krautuvė
se. Be to, Eaton auditorijos kasoje. Bilietų kaina $1, $1.50 ir $2. LĄS.

Padėka
Visiems prisidėjusiems prie K. 

L. Kat. Kultūros Dr-jos paren
gimo lapkričio 29 d. UNF salė
je, o ypač poniai S. Šakalienei 
ir kitoms ponioms, suorganiza
vusioms bufetą, tariame nuošir
dų lietuvišką ačiū.

KLK Kult. Dr-ja.

Padėka
Š.m. lapkričio 30 d. Vyr. At-kų 

Valdyba pra vedusi • rinkliavą 
dviems sunkioje materialinėje 
padėtyje atsidūrusiems studen
tams Vokietijoje sušelpti surin
ko -30. Visiems, kurie suprato 
šio reikalo svarbą ir prisidėjo sa
vo auka — nuoširdžiai dėkojame.

Vyr. At-kų Valdyba. .
Patvirtinti bažnyčios planai
Praėjusiąs savaitę Toronto m. 

valdyba galutinai patvirtino To
ronto lietuvių bažnyčios planus. 
Bažnyčios statymo darbai numa
tomi ankstyvą pavasarį. Bažny
čios statymo Fondo Valdyba 
šiuo laiku pradeda tartis pačios 
dėl statybos vykdymo.* Manoma, 
kad ūkinis būdas būtų tinka
miausias ir pigiausias.

Nuo gruodžio 15 d. išnuomojami
2 kambariai Il-me augštė su vir
tuve ir kambarys su baldais I-me 
augšte. Tel. OL. 1950._______
Išnuomojami 2 kambariai be bal
dų IlI-me augšte. 31 Concord 
Ave. Tel. OL. 2156.________
Išnuomojamas vienas kambarys 
vyrui arba mergaitei. Galima 
naudotis virtuve. 10 Abbott Avė. 
Tel. LY. 7915.
Išnuomojamas kambarys/ Gali- 
ma naudotis virtuve. Kreiptis: 
302 Indian Grove, tel. LY. 2592.

Išnuomojamas I-mas augštas —
3 kambariai, virtuvė ir atskira 
vonia. 239 Keele St

Išnuomojamas 1 kambarys Il-me 
augšte. Galima naudotis virtuve. 
Tel. LO. 8346. Skambinti po 6 vv.

Išnuomojami 2 kambariai su 
baldais II augšte 2 asmenims. 
Yra galimybė virti. Skambinti 
MU. 8586.

Išnuomojamas II • augšte fronti
nis kambarys su baldais. Galima 
naudotis virtuve. Kreiptis po 5 
vv., 207 Clendenan Avė., telefo
nas MU. 5011.

Išnuomojamas 1 kambarys 1-me 
augšte, tinkamas šeimai ir vienas 
kambarys III-me augšte vien
gungiams, 159 Grenadier Rd., te- 
lef. KE. 4938. '

Išnuomojamas frontinis kamba
rys su baldais Il-me augšte 1 ar 
2 asmenims. Pageidavus galima 
su maistu. Skambinti betkuriuo 
laiku LA. 4793, 118 Indian Rd.

Išnuomojamas frontinis kamba
rys I-me augšte High Park rajo
ne, prie gero susisiekimo, galima 
naudotis virtuve. Tel. MU. 5520.

Išnuomojamas kambarys Il-me 
augšte —- frontinis- su baldais 
vienam asmeniui. 176 Argyle, te- 
lef. LO. 0135.

Išnuomojamas vienam asmeniui 
kambarys su galimybe naudotis 
virtuve. Tel. LO. 3194.

Išnuomojamas I-mas augštas di
desnei šeimai, High Park Blvd., 
skambinti po ,6 vv. 4el. LA. 5085.
„„ — ----- —....  ---------- ..... ..... <
Išhuomojamas didelis frontinis 
kambarys Il-me augšte, virtuvė 
ir a£kira vonia suaugusiems. 
Tel. KE. 0504.
—-----------1............—..... ...
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė su baldais I-me augšte Dun- 
das-Gladstone rajone. Skambin
ti 6-8 vai. Tel. LO. 4334/

Darbo ieškantiems*?
Ontario valdžia pradėjo staty-

MC NIK t AL, Cue.
KLB Montrealio ApyL Rinki

minės Komisijos ir ALOKo po
sėdyje nusistatyta balsavimus 
.vykdyti gruodžio 14 d., sekma
dienį, per dvi vietas: nuo 8 vai. 
ryto ifti 11 vai. 30 min. ryto šv. 
Kazimiero parapijos salėje ir 
nuo 12 vai. iki 6 vai pp. AV pa
rapijos salėje.

Balsavimams priemones parū
pins ALOKas ir perduos Rinki
minei Komisijai. Artimu laiku 
Rinkiminė Komisija* paskelbs 
patvirtintą kandidatų sąrašą ir 
balsavimo taisykles.

Neoficialiomis žiniomis, apyl. 
valdybon yra pasiūlyti šie kan
didatai:

Inž. Leopoldas /Balsys, Birutė 
Ciplijauskaitė, teisėjas Antanas 
Gražys, Jonas Lukoševičius, Ele
na Navikėnienė, . Stepas Pau
lauskas, Jonas Puniška, Pranas 
Laurušonis, P. Sitkauskas, Pra
nas Janušauąkas, Steponas Kęs
gailą, Henrikas Valiulis.

Kontrolės Komisijom
Domas Jurkus, Jurgis Knys- 

tautas, Jonas Ladyga, Ona Stan-
ti ežero pakraštyje Queensway. kūnaitė, Ant. Šipelis, Juozas Lu-
ir Lake Shore Rd. susikirtime 
(praėjus geležinkelio tiltą) 3 mi
lijonų vertės pastatą—ž. ūkio 
produktams paskirstyti centrą 
“Ontario .Food Marketeria” Dar
bus vykdo “Soulas” Co. Dailidės, 
priklausą “Brotherhood” unijai 
ir armatūrininkai, priklausą 
“Steelmen” unijai, taip pat ne
priklausantieji unijoms — kai- 
kas iš lietuvių — gauna darbo 
prie šios‘milžiniškos statybos.

Nathan Philips, 
kuris jau antrą kartą kandida
tavo 4 Toronto mero vietą, yra 
sūnus imigranto iš Suvalkų.

Meru perrinktas Lamport.

koševfčius. š
J.E. vysk. Brizgys atvyks į 

Montrealį Su tvirtinimo sakra
mento suteikti per Atvelykį, ba
landžio 12 d.

L. Akademinis Sambūris šau
kia sueigą gruodžio 7 d., sekma
dienį, 4.30 vai. pp. Skautų būk
le, 3703 De Boullion. Svečiai 
mielai laukiami.

Vincui Krėvei pagerbti jo kū-' 
rybos literatūros vakaras įvyks 
gruodžio 14 d., sekmadienį 7.30 
vv., McGee mokyklos salėje, 220 
Pine Avė. Trumpą V. Krėvės 
kūrybos apžvalgą padarys dr. 
H. Nagys. Kūrybos fragmentus 
ir “Raganiaus” veikalo pabaigą

Sekcijos nariui

jo mylimai motulei mirus, gilaus skausmo valandoje nuo

širdžią užuojautą reiškia

S.K. '“Vytis” Šachmatų Sekcijos Nariai.

/ ■

Mūsųbičiuiius

mirus a.a. Šedžiui, nuoširdžiai užjaučia

J. ir F. Jonynai.

A. A. JUOZUI ŠEDŽIUI mirus,
jo žmonai Genei Šedžienėi, Ignatavičiams, Mitkams ir 

Liutkauskams reiškiame gilią užuojautą

J. ir M. Mickevičiai.

Naujas Vasario 16 gmianzijai 
remti būrelis:

Albertas šiaudinis, Jurgis Ročys, Pet
ras Murauskas, Petras Gulbinskas, O. L. 
Zdaržinskot, Bronius Urbelis, Juozas 
Barzdžius, Vladas Katelė, Antanas Pata
šius, Leonas Valiukevičius, J. R. Pieniai, 
Adolfas Kvedaras, Pranas Bacevičius, 
Stasys Dočkus, Alfredas Grigaliūnas, An
gelė Saimininkaitė, Genė Saimininkoitė, 
Antanas Palionis, Juozas Šarūnas, A. O. 
Pieniai.

Pinigai — $40 už lapkričio ir gruo
džio mėnesius pasiųsti per' °The Bank 
of Commerce" Šio mėn. 7 die®Q.

BALTIC VALGYKLAI,
870 Dundas St. -W., reikalinga 
padavėja ir virėja arba^virėjos 
padėjėja.. *

Jūsų namuose darau vaikų, ves
tuvines, krikštynų IK: kitokias 
nuotraukas. Skambinti letefonu 
LL. 4748 nuo 19-21 vai., J. Pilipa
vičius, 96 Wright Ave., Toronto.

— Otava. — Parlamente vyks, 
ta debatai dėl sosto kalbos.

’ BALTIC CARTAGE & 
MOVERS .

pergabena . baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų, rūšių. Didelis sunkvežimis.

Informacijų kreiptis OL. 1403 
arba LL. 5378.

9 Delaware Ave., Toronto, Ont
24 valandų tarnyba. \

NAMU PIRKIM 0 REIKALAIS
HIGH PARK — BLOOR RAJONE

geresniems namams, ir geresniam patarnavimui 

kreipkitės pas: 1

A. GARBENIS

MENARY & SON REAL ESTATE

VAKARAIS HY. 1543

vadovaujant A Dikiniui, išpil
dys Montrealio Dr. Teatro akto
riai J. Akstinas, L. Barauskas,
D. Dikinytė, A. Dikinis, B. Pūke- 
levičiūtė ir K. Veselka.

K. Veselka paruošė rašytojui 
sukaktuvininkui adresą, kurį 
svečiai pasirašys prie įėjimo. 
Pelnas skiriamas Stipendijų ir 
Pašalpų Fondui Vakarą ruošia 
L. Akademinis Sambūris.

Vyr. At-kų metinis susirinki
mas priėrhė valdybos metinę 
apyskaitą, dėkojo už darbą ir 
prašė senąją v-bą dar metus eiti 
pareigas. Pirmą kartą v-ba ne
paklausė susirinkimo pageidavi
mo, pareikšdama, kad užsisenė- 
jusios valdybos dažnai reiškia 
organizacijos veiklos jėgų išse
kimą. Į naują valdybą išrinkti: 
P. Lukoševičius, G. Valiulienė, 
Iz. Mališka. Kandidatai: D. Jur
kus, K. Lukoševičiūtė ir J. 
Griauzdė. Į reviz. komis.: Dreše- 
ris, S. Daukša ir A. Stravinskai- 
tė. Susirinkimas pageidavo, kad 
ateityje valdyba, be organizaci
nių įsipareigojimų,? pirmoj eilėj 
varytų pasaulėžiūrinį barą. Pa
siūlymas sudaryti Vasario 16 
gimnazijai .at-kų rėmėjų ratelį 
buvo vienbalsiai priimtas. Į rate
lį užsirašė 7 nariai. Konstatuota, 
kad rėmėjų rateliuose jau iš 
anksčiau dalyvauja apie 10 na- 
rių. ' :

ML Bičiulių Dr-ja savo meti
niame susirinkime nutarė pa
sveikinti Maž. Liet. Tar. pirm.
E. Simonaitį jo 64 m. sukakties 
proga ir pasiųsti $25 dovaną. Į 
valdybą išrinkta: A. Lyman tas, 
V. Pėteraitis, Butėnienė, A. An
driuškevičius ir P. Narbutas; 
kandidatai: Efertienė ir M. Va- 
balaitė.

Vasario 16 gimnazijai šelpti 
nauji rėmėjai: M. Vabalaitė, V. 
Efertienė, K. Andriuškevičius ir 
V. Pėteraitis.

L. Kat. Moterų Dr-jos Montre
alio skyrius pasiuntė Vasario 16 
gimnazijai $20. Be to, pasiųsta 
šalpos sekcijos paruošti 5 kalė
diniai siuntiniai į Vokietiją, 
kiekvienas po 15 sv. maisto: rie
balų, sviesto, cukraus, kavos ir 
šokolado.

Pašalpinė šv. - Elzbietos Mot. 
D-ja kalakutų vakarienėje, šv. 
Kazimiero parapijoje, sulaukė 
du su puse šimto svečių. Tradi
cinis šeimininkių vaišingumas ir 
linksma nuotaika svečius ilgai 
išlaikė už stalų.

Pp. G. ir J. Petruliai 15 metų 
vedybinės sukakties proga bu
vo pagerbti iškilminga vakarie
ne CKVL salėje, dalyvaujant vi
sam šimtui giminių, draugų ir 
bičiulių. Daug sveikinimų, linkė
jimų ir dovanų, daug sutartinių 
ir p. J. Adomonienės solo dainų. 
Per daug' metų neišskiriami mu
zikantai P. Petronis ir Mačionis, 
talkininkaujami akordijonisto 
Jocaičio užpelnė daug simpatijų. 
Vyr. šeimininkė buvo M. Janu- 
lionienė, talkininkaujama E. Ma
čiulienės ir Matulevičienės.

KL Tarybos Montrealio sky
rius savo metiniame susirinkime, 
šv. Kazimiero parapijos salėje, 
lapkričio 23 d. perinko senąją 
valdybą, kuriai pirmininkavo A.( 
Navickas ir priėmė atsišaukimą 
į Kanados liet, vienybės reikalu.

žaidė draugiškas rungtynes su 
Brooklyno sportininkais — sve
čiais. Stalo tenisą laimėjo svečiai 
rezultatu 5-2, vyrų krepšinį šei
mininkai— 64:39. Vakare, daly
vaujant svečiams, įvyko šokių 
vakaras, kuris galėjo būti pilnai 
pavykęs, jei ne tas pianinas, ku- • 
ris nelauktai nepasirodė šokių 
salėje ir pagadino muzikantų 
nuotaiką. Dalis nekantresnių 
porų pasuko link namų, anksčiau • 
negu broliai Lapinai suderino 
stygas.

“Tauras” žaisdamas Montrea
lio Sporto Lygos “Golden Ball” 
patikrinamąsias rungtynes iš 
4-rių žaistų laimėjo vienas ir pa
teko į vidurinę klasę, C grupę. 
Šį penktadienį pradeda žaidynes 
Montrealio pirmenybėse, kurios 
užsitęs iki vasario mėn.

Spaudos kioskas AV parapijos 
bažnyčioje nemokamai patar
nauja visų liet, laikraščių nau
jos prenumeratos ir pratęsimo - 
reikalu. -
:■i r ■■ • V HPą4i*k«į3;

Ryšy su lapkričio 22 d. koncertu 
Montrealyje gyvenantieji Liet. Kar. Kūrė- 
jai-Savanoriai nuoširdžiai dėkoja: Liet, 
op. spl. p. Pr. Radzevičiūtei,' sol. p. V. 
Verikaičiui, pianistui - virtuozui ■’ p.; ■ K. 
Smilgevičiui už puikiai atliktą koncerto 
programą, apyl. LOKo pirm. Sav. - kūe. 
pulk. Lapinui už tortą žodį Lietuvos Ka
riuomenės šventės proga. Mergaičių sk. 
tuntininkei p. Irenai Lukoševičienei už 
suteiktą skaučių tolką, sesėms Skautėms 
Inai Šipelytei, Nijolei Kličiūtei, Jūratei 
Narbutaitei, Ilonai Piripaitei ir Silvijai 
Pakulytei už talką priimant koncerto 
dalyvius, p. Irenai Kibrrkštytei už dide
lį rūpestingumą ir parūpinimą koncertui 
salės, p. Janinai Pauliukonytei už šaunų 
pasidarbavimą atliekant koncerto pra
nešėjos pareigas, p. Genei Zabieliaus- 
kienei už talką koncerto parengime ir 
koncerto metu. Lietuviškai spaudai "N. 
Lietuvos" redaktoriui p. J. Kardeliui už 
padarytą mums .$5.50 nuolaidą nuo są
skaitos'už įdėtus skelbimus apie kon
certą ir atspausdinimą pakvietimų; "Tė
viškės Žiburiams" už veltui įdėtus skel
bimus apie ruošiamą koncertą.

Nuoširdus lietuviškas ačiū pp. Marijai 
ir Jonui Adomaičioms bei p. Onutei Stan
kūnaitei už suruoštą koncerto solistams 
ir i« renąėiams šaunų priėmimą-pokylį.

Visiems kitiems, kurje savo triūsu pri
sidėjo prie koncerto parengimo, kurių 
pavardžių neturim galimybės išvardinti, 
dėkojam ir prašom nepalaikyti tai už 
bloga. :

LK Kūr,-Sov. Sąj. Montr. sk. V-bo.

' Padėka
Montreolyje gyveną Liet. K. Kūr.-Sav. 

nuoširdžiai dėkoja Didžiai Gerbiamam 
AV parapijos klebonui kun. J. Kubiliui 
už atlaikytas pamaldas ir pasakytą pa
triotinį pamokslą lapkričio 23 d. Lie
tuvos Kariuomenės šventės proga.

LK Kūr.-Sav. Sąj. Montr. sk. V-ba.

Kalėdinės pašto siuntos
Paštas praneša, kad kas nori, 

kad pašto siuntos būtų adresa
tams įteiktos dar prieš Kalėdas, 
turi pasirūpinti jas laiku išsiųs
ti. Yra nustatytos šios paskuti
nės siuntinių išsiuntimo datos:

į JAV prieš gruodžio 8 d.,
į Br. Columbiją gruodžia 12 d..
į Albertą, Saskatchewan, Ma

nitoba, Newfoundlandą ir pajū
rio provincijas gruodžio 13 d.,

į Ontario ir Quebec provinciją 
gruodžio 15 d.,-

toj pačioj vietoj gruodžio 17.

St. Catherines, Ont.
Gruodžio 7 d. 18 vai. Commu

nity Centre salėje, 65 Dieppe 
Road, East St. Catharines, šau
kiamas KLB St. Catharines apy-" 
linkės narių visuotinas susirinki
mas. Apyl. V-ba.

Žios 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, sii mūriniu namu, 
įmokėti $7.000. ’

$3.500, High Parke, cigarų krautuvė, įmokėti $21000.

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

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

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

LA 2763 LA 6101

VISADA IR VISUOMET
' įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys —-

X BERŽINSKAS
1212 Dundas St W. Toronto - - - Tel. LA 9547 ir MU. 3940


