
KA MES TURIME PASAKYTI?
Kai norime pasaulį informuoti 

ir lietuviškąjį reikalą proųpguo- 
ti, mes turime patys turėti aiš
kią suformuotą nuomonę visais 
Lietuvos laisvės reikalą liečian
čiais klausimais. Turime vieną 
kartą nusistatyti, ką gi mes pri
valome pasauliui pasakyti apie 
Lietuvą ir lietuvių tautą.

- Susidurdami su svetimaisiais, 
mes pastebime, kiek mažai jie 
apie mus žino. O mes gi nujau
čiame, kad Lietuvos likimas la
bai daug priklausys nuo tų sve
timųjų. Tiesa, ten, kur reikia, di
džiųjų pasaulio galybių eksper
tai dfrba, renka medžiagą ir apie 
Lietuvą. Ateis laikas, kada jie iš 
tos visos medžiagos padarys iš
vadas ir pateiks savo politikams 
promemorijas bei stambius vei
kalus, kurie suformuos tezes bei 
diplomatų pažiūras. Bet, kiek 

“lies Lietuvą, viskas bus paimta 
iš svetimų, ne lietuviškų šalti
nių. Iš lietuviškosios pusės Rytų 
Europos bei Lietuvos problemos 
tebėra nenušviestos.

Taigi- mums pirmiausia reikia 
pasakyti pasauliui, kasgi ta lie
tuvių tauta yra. Kad tai ne kaž
kokių kaimynų intrigų padaras, 
bet savaimingos kultūros tauta, 
turinti savą didingą praeitį, savą 
veidą ir sėkmingai parodžiusi su
gebėjimą tvarkytis nepriklauso
mo gyvenimo perijode. Pasakyta 
tai turi būti ne tezes išdėstančiu 
straipsniu, bet giliai dokumen- 

. tuota ir daug faktųjprimenaneia

išviršine išvaizda. >
Kad sudominti kraštu, turėtų 

būti paruošta kuo daugiau intri
guojančių leidinių apie paskuti
niųjų metų lietuvių tautos pa
tirtas skriaudas, okupantų žiau
rumus, bei lietuvių tautos kovas 
ir įnašą bendrajai laisvės kovai. 
O dar svarbiau yra paruošti lei- 
dinj-studiją, kurioje būtų išryš
kintas betkuris bolševikinės san
tvarkos bei bolševikinės politi
kos bruožas, iliustracijai medžia
gą imant iš bolševikinės prakti
kos Lietuvoje. Propagandistas 
turi būti psichologas. Daug kam 
gali būti visai neįdomu, pav., kad 
bolševikai žmones tremia iš Lie
tuvos, bet kai aiškinama, kad 
trėmimai yra sovietinės sistemos 
esminis bruožas, jos politinės ir 
ūkinės santvarkos logiška išva
da,, be kurios ta sistema neišsilai
kytų, jau įdomu kiekvienam, kas 
domisi bolševizmu. Vienas toks 
darbas jau yra. Dalinas iliustra- 

. cijai panaudojo ir lietuviškąją 
medžiagą, išspausdintą LAIC 
“Lith. Bulletin”. Ukrainiečiai 
yra paskelbę studiją, kurioje ap
taria sovietinę nutautinimo ir 
surusinimo politiką, pailiustruo
jant tai pavyzdžiais iš Ukrainos 
gyvenimo. Tuo būdu Ukraina* ir 
jos vargai įkalami j galvą kiek
vienam, kas tik nori pažinti so-

vietinę santvarką. Kodėl pav. 
neparuošti studijos, kuri nu
sviestų, kaip-Maskva išpompuo- 
ja “broliškas” respublikas ūkiš
kai, kaip apiplėšia visus Rusijos 
naudai, pavyzdžiuose pasisten
giant suminėti kuo daugiau fak
tų iš Lietuvos gyvenimo ir tt.

Bet dar neužtenka,, kad pasau
lis Lietuvą ir jos vargus pažins. 
Reikia dar, kad sužinotų ir ko 
lietuvis nori, kokios yra didžio
sios to krašto problemos, kaip 
lietuviai nori jas išspręsti ir ko
dėl taip, o ne kitaip. Čia pir
miausia mes patys turime dar 
daug ką išsiaiškinti, kad galė
tume kitiems pasakyti. Turime 
suformuluoti savo atsakymus į 
šūkius, kuriais žadama ateities 
Europą tvarkyti. Turime žinoti 
savo politinius, ūkinius ir kultū
rinius argumentus. Turime ži
noti patys ir pasauliui pasakyti, 
kaip mes vertiname Lietuvos 
kaimyniškose tautose pasireiš
kiančius sąjūdžius, turime išaiš
kinti esamus santykius su tomis 
kaimyninėmis tautomis, perei
nant ir į konkretesnes proble
mas, kaip sienų ir pan. Lig šiol 
pasaulis juk dar nežino, kokį 
plotą mes laikome Lietuvos te
ritorija. Nuo Versalio konferen
cijos laikų tik vienas prof. Pakš
tas tuo reikalu tėra šūktelėjęs 
savo angliška knyga. Bet ten tik 
schema. Kada nors ateis laikas, 
kada reikės detalių. O kas tada 
jas greitomis sučiups? Kas išjų-
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bių diplomatų, kurie bus aprū- 
pinti memorandumais bei studi
jomis, paruoštomis ekspertų, ne
turėjusių lietuviškosios medžia
gos? O klausimai gi painūs ir 
daug kas jų sprendimus pirš.

Šitokių problemų, kurioms 
reikalingos plačios studijos, ga
lima būtų išvardyti visą eilę. De
ja, jų vis nesimato ir nesigirdi.

Be didžiųjų patrankų, kare 
reikalingi ir smulkaus kalibro 
ginklai, skiriami pirmiausia pasi
rodžiusiam priešui. Tai replikos 
į įvarius užkabinimus ir išnau- 
su savo žodžiu visur, kur tik pa
do j imas visų galimybių įsikišti 
sitaiko proga. Tam didelių apa
ratų bei centrų nereikia. Reikia 
tik pačių tautiečių aktyvumo ir 
noro. Stambios studijos be orga
nizuoto centro sunkiai tegali at
sirasti, o nuolatinis beldimasis 
turėtų niekad nenutilti. Turi bū
ti aiškus šūkis — išnaudoti kiek
vieną progą. Bet nereikia pa
miršti, kad ši pastaroji akcija la
bai priklauso nuo pirmosios. Kol 
neišryškintos tezės, kol nesu
kaupta ir nepaskelbta jas pare
mianti medžiaga, ne kiekvienas 
gali visur taikliai pataikyti. Nuo 
karo pabaigos eina jau aštunti 
metai, o mes tų “municijos san
dėlių“ nei paruošėme, nei papil
dėme.

IKE IR MASKVOS GLOBALINĖ STRATEGIJA SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA
Ike Korėjoje, planai ir pasitarimai. — Lietuvių politinė akcija 
iššaukė Višinskio reakciją. Į/:-'•'

(Niujorko bendradarbio ALMAUS^.

• Ike ir Stalinas — pasaulyje 
negirdėtos galios vyrai. Už pir
mojo stovi JAV konstitucija, už 
antrojo — Politbiuras ir MGB 
galvažudžiai. Jei antrasis savo 
pasaulio užkariavimo planus 
ruošia mažų mažiausiai nuo 1920 
m., tai Ike pasaulio išgelbėjimo— 
mėnesis laiko. Maskvos Globali
nė Strategija paruošta iki smulk
menų — tikriausiai net Kanados 
ir Amerikos darbo unijoms ir 
unijėlėms politrukai paskirti, o 
Ike susikvietęs gabius žmones 
tik šią savaitę Ramiajame vande
nyne, kreiseryje “Elena” savuo
sius strategijos apmatus meta. 
Bet koks tarp jų didelis skirtu
mas! Vienas vergijos, teroro, že
miškos peklos simbolis, antrasis 
laisvės ir žemiškosios teisės ša
lininkas. Jei pirmojo imperijoje 
tėra “viena išmintis ir viena par
tija”, antrajam tenka sunkus už
davinys suderinti laisvojo pasau
lio idealus ir principus. Senis 
Konfucijus kadaise pasakė: “... 
vyrai, nieko neišeis, jei jūsų 
kiekvieno principai vis kitokį”. 
Taip kaip kad dabar Azijoje. 
Turkijoje, Irane, Afganistane, 
Pakistane, Indijoje, Nepalyje, 
Burmoje, Thailande ir kraujuo
jančioje Indokinijoj. Rusijos na
gai tvirtai į jas įkibę, o jos, lyg 
tie lietuvių politinių partijų po
litikieriai tarpusavyje kagdžkn

įsitikinimas, jog netrukus po 
įvedimo į pareigas, Dwight Da
vid Eisenhoweris, patiekdamas 
sayo tautai busimosios politikos 
gaires, prisimins “brand new” 
mūsų Nemuno, Dauguvos ir 
Narvos gimtųjų šalių išlaisvini
mo reikalą. Mūsų pabėgėlių taip 
dažnai mėgstama “kritikuoti” 
amerikiečių jaunoji tauta, nuo 
karininkijos iki studentijos, pa
sisako už nedalomą laisvę. Dau
gumas kilniųjų europiečių dip
lomatų tyli, lyg doleriu užsprin- 
gę. Bet ir pas -juos vis aiškiau 
girdis “agresyvūs balsai”. Britų 
oro vicemaršalas C. A. Bouchier, 
tik ką grįžęs iš Korėjos, pasakė: 
“Anksčiau ar vėliau susikirtimas 
su Rusija neišvengiamas. Mes 
turėsime pakloti visas kortas ant 
stalo ir pareikalauti tikros tai
kos”.

• Ministerių Žadeikio - Sidzi
kausko iniciatyva JT pateikti 
memorandumai Višinskio “agre
sijos” svarstymo reikalu susilau
kė gražių rezultatų ir Andriejui 
“padarė moralinės žalos”. Vi
šinskis apie memorandumą pa
vergtos Lietuvos vardu ne tik iš
girdo, bet jį pasiskaitę ir iš savo 
moralės taško į jį atsakė praėju
sį ketvirtadienį. Išėjęs kalbėti 
pirmuoju, pareiškė, jog JT se
kretoriaus raporte šiuo reikalu 
buvę tiek daug “iškraipytų fak
tų” prieš Sovietus, kas aišku yra 

;nemandagu ir kenks komisijos 
darbui. Girdi, patys didžiausi

Europdje ne be sunkumų vyk
domi pasiruošimai artėjančiai Š. 
Atlanto Sąjungos konferencijai, 
kuri prasidės gruodžio 15 d. Pa
ryžiuje. Ten pat šiuo metu vyks
ta kariškių pasitarimai dėl Vi
duržemio jūrų srities vyriausios 
komandos. Sprendimo jau pus
antrų metų nerandama dėl to, 
kad Churchillis griežtai reika
lauja jos Britams, o JAV nenori 
sutikti. Dabar esąs ruošiamas 
kompromisinis projektas, pagal 
kurį visas tas regijonas būtų Bri
tų zonoje, bet ten veikiąs JAV 
6-tasis laivynas, turįs atominę 
energiją, veiktų savoje vadovy
bėje. Projektas greičiausiai bus 
pateiktas priimti artėjančiai 
konferencijai. Tuo tarpu jis ne
skelbiamas.

Vokietijos parlamentas jau 
pradėjo svastyti suverenumo ir 
įsijungimo į Europos gynimo 
bndruomenę sutarčių ratifikavi
mą. Kancleris Adenaueris pa
reiškė parlamentui, kad begink
lė Vokietija .yra didžiausiame 
pavojuje. Dabar yra jos likiminė 
valanda. Ji stovi tarp vergystėj 
ir laisvės. Jei parlamentas su
tartis atmestų, vyriausybė nau
jų derybų nevestų. Kas balsuos 
prieš sutartis, balsuos už Stali
ną, parešikė kancleris pažvelg
damas į socialdemokratus.

Prancūzijos parlamentas svars
to biudžetą. Jame kariniams rei
kalams numatyta 4 bil. su 500 
mil. dol. parama iš JAV, o ka- 
riuomė

jerai buvo pakviesti į Britų ka
bineto posėdį, kur aptarė tarp
tautinę padėtį — Korėjos bei Pa- 
cifiko gynimo klausimus,cinko gynimo klausimus, — o 
taip pat karalienės titulo klausi
mą, kuris yra opus, ypač kad In
dija jau respublika, o ir kitos do
minijos senuoju nėra patenkin
tos. Pasitarime apsvarstyta for
mulė laikoma paslapty ir turės 
būti dar priimta visų kraštų par
lamentų.

Čekoslovakija, po garsiosios 
bylos pareikalavo atšaukti Iz
raelio atstovą, kuris turėjęs ry
šių su krašto išdavikais, šnipais.

Iš Ukrainos ateina žinios, kad ' 
ten vyksta valymas — nuteistos 
dvi grupės stambių ūkinių va
dovų, apkaltintų nesąžiningumu 
bei savanaudiškom operacijom.

JAV busimasis prezidentas 
gen. Eisenhoweris, atrodo, nusi
statęs eiti savu keliu, išnaudoda
mas savo vardo populiarumą vi
suose sluogsniuose. Dėl to jis 
jau suėjo į konfliktą su radikaliu 
respublikonu Taftų, kuris neiš
kentęs jau viešai pasiskundė, 
kad iš jo siūlytų asmenų į būsi
mą vyriausybę neparinktas nei 
vienas ir pareiškė griežtą protes
tą, kani darbo ministerių pa-. 
kvietė demokratą, vieną iš unijų 
vadų Darkin, kuris yra pasisakęs 
už Taft-Hartley įstatymo keiti
mą. Atrodo, Eisenhoweris nenori 
eiti su Taftų, bet orientuojasi 
link liberalinės srovės, vadovau
jamos Dewey.

JPeįĮ^įos savaitė^ gąle staiga 
buvę paskelbta, kdd Eisenhowe
ris po-trijų dienų vizito iš Korė
jos jau išvyko, nors pasaulis ma
nė, kad jis tebėra dar JAV. Sa
koma, kad tai amerikiečiams ge
riausiai pasisekusi išsaugoti pa
slaptis per eilę metų. Tiesa, bu
vo paskelbta žinia, kad Eisenho- 
weriui lankantis Seoule, komu
nistų bombonešiai bandę pulti 
miestą, tačiau greičiausiai tai tik 
spaudos antelė. Šiuo metu gen. 
Eisenhoweris tebėra Tolimuo
siuose Rytuose, kur vyksta svar
bios generolų konferencijos 
Pearl Harbore. Į jas nuvyko ne 
tik štabo viršininkas gen. Brad
ley bei krašto aps. busimasis 
min. Wilson, kurie skrido kartu 
su Eisenhoweriu, bet ir busimie
ji Valstybės, iždo ir Vidaus de
partamentų sekretoriai.

Dulles nuvykęs į konferenciją 
Pearl Harbor su įsitikinimu, kad 
sovietai nenori taikaus konfliktų 
išsprendimo, kad yra numatę ne
išvengiamą’ karą, nors tiesiogi
nio jų pasiruošimo greitam ka
rui dar nesą matoma. Tai rodan
ti Prahos byla, Indijos rezoliuci
jos atmetimas ir suaktyvėjęs 
kom. spaudimas Rytų Vokietijo
je bei pietryčių Azijoje. Dulles 
esąs nusistatęs vesti abiejų parti
jų bendrą užsienio politiką.

Laukiama, kad grįžęs Eisen
howeris pasakys didelę politinę 
kalbą. Jau dabar sąkoma, kad jo 
išvada bus ta, jog Korėjos klau
simas negali būti išspręstas at
sietas nuo kitų tarptautinių pro
blemų, kad tai ilgas reikalas, kad 
gali prisieiti karą išplėsti, kad 
Korėjai parama bus dar ilgai rei
kalinga, lygiai kaip visoms kovo
jančioms dėl laisvės Azijos tau
toms. Eisenhoweris kalbėjosi net 
3 kartus su prez. Rhee, bet tik 
dviese ir ką kalbėjo, niekas ne
žino.

Korėjoje šiaip neįvyko jokių 
pasikeitimų. JT priėmė Indijos 
rezoliuciją be pakeitimų, nes Vi
šinskis atmetė ją iš esmės. JT 
dėlto neturi didelių vilčių, ta
čiau rezoliuciją pasiuntė Kinijai 
ir S. Korėjai, kurios laikomos 
taikos ištroškusiomis.

JT įstaigos valomos. Pereitą 
savaitę per du kartus buvo at
leista po 9 pareigūnus, JAV pi
liečius, kurie atsisakė pasisakyti 
ar jie yra kada turėję ryšių su 
komunistais. Lenkija išėjo iš UN 
ESCO, kuri pasak jos virstanti 
JAV agentūra. ,

bendrą kovą priįsš Maskvą? Yra 
“svarbesnių p emu”. Gi Sta
linas amuniciją krauna ir vy
rus renka. F1 
nacionalistais, 
šaulio antisioni 
išgelbėti tik greita Ike, su Dulles 
akcija, sako ekspertai. Rodsevel- 
to-Trumano romansas su pasau
lio žydi j a beveik užtikrina 'sėk
mingą Stalino “išvadavimo žy
gį” Artim. Rytuose. Jei Ike ban
dys ką kitaip, susilauks prieš- 
puolio, kaip Churchillis', kuris, 
pavadinęs buv. Anglijos kr. ap
saugos ministerį žydą Shinwellį 
“kosmopolitų ir tarptautininku”, 
bet ne britu, spaudos buvo ap
šauktas vos ne hitlerininku. 
Laikas verčia Ike nedelsiant su
daryti savąją globalinę strategi
ją. Truputis diplomatijos ir lai
mė išgelbėjo prieš pora metų pa
saulį Balkanuose. Ike įsikišimas 
Azijoje yra būtinas. Arba baisi 
nelaimė. Dėlto tai jis taip susi
rūpinęs tarėsi su gabiausiais sa
vo vyrais Wake saloje ir kreise
ryje “Elenoje” — ne vien Korė
jos klausimais. Jau 1909 metais 
nacis Haushoferis, pasaulio geo
politikos vienas kūrėjų, perspė
jo, jog ateityje Korėja negalės 
būti nepriklausoma ir laisva. Ją 
“globos” arba Japonija, Kinija, 
Rusija arba kuri užjūrio galybė.

^.^-Mandžiūrija nie- 
a®t-ša- 

vų kojų... Po 43 metų ši probfe-- 
ma vėl svarstoma JT ir “Eleno
je”. “Elenoje” Dulles sutiko su 
Ike, jog Korėjos problema jokiu 
būdu negali būti sprendžiama 
atskirai, užmirštant vis blogė
jančią tarptautinę situaciją vi
same pasaulyje. Dulles manąs, 
jog padėtis nuo lapkričio 4 d. rin
kimų žymiai pablogėjusi. Mask
va esanti tikra, jog Ike neišven
giamai ją pulsiąs, todėl jau ne
besirūpinanti propaganda Azijo
je, bet žiūrinti karinės padėties. 
Lygiai jai neberūpi toliau liū
liuoti pasaulio žydiją ir “roži
nius’* intelektualus savo “roju
mi” — ėmė ir iškorę juos Pra
hoj be menkiausių dėkingumo 
sentimentų. Rusai, NYT kores- 
pond. Restono žiniomis, pilnai ti
kį (lygiai, kaip ir pavergtieji 
mūsų tėvynėse), jog Ike su Dul
les, po rinkimų kiek aptilę, ren- 
gią “brand new” Rytų Europos 
“išlaisvinimo” kryžiaus karo po
litiką. Jis turįs pagrindo tvirtin
ti, jog šie abu vyrai “muilinami” 
nesiduosią. Dėl karo belaisvių 
problemos Maskva jokiu būdu 
negalinti nusileisti, vien tik pri
siminusi kaip mielai ruseliai 
1941 m. movė net pas nacius. Jei 
Rusijoje paaiškėtų, kad už dezer
tyravimą galvų nieks nekapos, 
iki karo pradžios mažai kas iš 
“sovietskaja armija” beliktų. To
kia esanti Dulles nuomone. Gi 
Ike savo supratimą globalinės 
strategijos įrodė jau lapkričio 3 
d. kalboje, jog ““jis tikrai nema
nąs, jog Korėjos kelionė išspręs
tų tą didžiąją ideologinę kovą”.

• Pabėgėliai ir jų bendrai “iš
laisvinimo” kovoje .jau nekartą 
bandė tuo reikalu susisiekti su 
vadovaujančiais naujosios res
publikonų administracijos žmo
nėmis. Jie buvo mandagiai atsi
prašyti. Stassenas, busimasis 
Tarpusavio Saugumo Programos 
viršininkas pasakė: ’’Dar per 
anksti apie tai kalbėti. Dar net 
savo pareigų nesu perėmęs”. Ir 
slavams nepasisekę prasimušti 
iki Dulles. Tačiau pabėgėlių po
litikų tarpe Niujorke vyrauja

joja su Moslemo 
ir viso pa- 

Padėtį gali

Sovietiniai oro 
lėktuvnešiai

Pasaulinis aviacijos vadovas 
praneša, kad Sovietai yra pasi
statę milžinišką lėktuvą, kuris 
nešasi du naikintuvus. Tuo būdu 
naikintuvai visada gali būti kar
tu su bombonešiais, nors šie 
skristų į tokius nuotolius, kurie 
naikintuvams jokiu būdu nepa
siekiami. Tas oro lėktuvnešis 
esąs keturmotorinis TU4, sovie
tų kopija amerikiečių B29 super- 
tvirtovės.

Be to, rusai jau pasigaminę 
naują kovos lėktuvą, kiek grei
tesnį už MIG15 ir šešiamotorinį 
bombonešį, kuris galįs atskristi 
net iki JAV ir grįžti namo.

— Vašingtonas. — JAV Vals- 
bės Departamento pareigūnai at
ėmė pasus iš grįžusiųjų iš komu
nistinio taikos kongreso Pekine. 
Formalinis pagrindas tam nuro
domas, kad pasuose pažymėta, 
jog su jais nevalia lankytis ko
munistiniuose kraštuose, o kon
greso dalyviai to nebojo ir lan
kėsi kom. Kinijoje.

— Vašingtonas. — Turkija 
ruošia naftos laukų nacionaliza
ciją panaikinti.

Iš LIETUVIŠKŲJŲ VEIKSNIŲ VEIKLOS
KOMUNIKATAS

Pagal Paryžiaus 1952. VII. 21- 
24 dd. Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos užsienyje ir VLIKo de
legacijos susitarimą tarp VLIKq 
ir Diplomatinės Tarnybos prak
tiškas bendradarbiavimas vyk
domas Lietuvos Diplomatijos Še
fui ir VLIKo pirmininkui tarian
tis. Šiuo susitarimu remiantis, 
š.m. lapkričio mėn. 25-28 dd. 
Reutlingene įvyko pasitarimas, 
kuriame dalyvavo Lietuvos dipl. 
šefas min. S. Lozoraitis ir VLIKo 
pirm. M. Krupavičius. Be to, VL 
IKo pirmininko pakviesti, pasi
tarimuose dalyvavo Vykd. Tary
bos pirm. K. Žalkauskas ir val
dytojai dr. P. Karvelis ir T. Ši
diškis bei VLIKo narys J. Nor- 
kaitis, kuris kelis kartus buvo 
pasitarimų su LDŠ VLIKo dele
gacijos pirmininkas.

Pasitarimai vyko savitarpio 
susipratimo dvasia ir visų noru 
rasti tinkamus sprendimus tiek

praktiškojo bendradarbiavimo 
būdams, tiek aktualiesiems klau
simams. VLIKo ir Vykd. Tary
bos nariai visais svarstomais 
klausimais laikėsi vieningai vie
nos pažiūros.

Nusistatytoji darbų tvarka bu
vo išsvarstyta iki galo ir prieita 
prie vieningo klausimų išspren
dimo. Kaikuriems dalykams iš
spręsti min. S. Lozoraitis' atsi- 
klaus Lietuvos pasiuntinių nuo
monės. VLIKo pirmininko ir L. 
Dipl. Šefo pasitarimai vyks ir 
toliau.

— Mažosios Lietuvos Tarybos 
atstovas VLIKo Vykd. Taryboje 
M. Brakas, ėjęs Informacijos 
Tarnybos ir Bendrinių Reikalų 
Tarnybos valdytojo pareigas, 
lapkričio 26 d. iš Reutlingeno iš
vyko į Kopenhagą, iš kur su šei
ma emigruoja į JAV-bes.

VLIKo ir MLT prezidiumo’Su
sitarimu jo pareigas VT perims 
MLT narys M. Geležinis. Kol jis

atvyks, laikinai jas eina VTary- 
bos pirm.. K. Žalkauskas. -

Višinskio aiškinimas
Pabaltijo okupaciją Sovietai 

ne visada vienodai aiškina — 
žiūrint kam ir kada apie tai kal
bama. Dažniausiai Kremliaus 
agentai aiškina, kad tai buvęs tų 
tautų savanoriškas apsiprendi- 
mas, bet kartais aiškina ir kad 
tų kraštų įjungimas buvęs būti
nas Sovietų Šąjungos saugumui 
garantuoti.

Paskutinį kartą Kremliaus at
stovas Višinskis tuo reikalu pasi
sakė JT plenume gruodžio 4 d. 
diskusijose dėl agresijos sąvokos 
aptarimo. JAV, D. Britanija ir 
jas remiančių kraštų keliami 
priekaištai dėl Pabaltijo kraštų

vimai. Estijos, Latvijos ir Lietu-

balsavusios įsijungti į Sovietų 
respublikų šeimą 1940 metų rin- 
kimuose.

Gaila tik, kad draugas Višins
kis nepasakė, kokie tie rinkimai 
buvo ir kas pirmiau įvyko —

ir Britanija. Jos, sako, kad so
vietai pavergė Lietuvą ir kitas. 
Tai melas, — šaukte ^aukė avi
nėlis, kuris pats asmeniškai pra
vedė Latvijos pavergimą. Sovie
tai išgelbėję jas nuo Hitlerio ir 
jos pačios pasiprašiusios priima
mos į So vie ti ją, Jis beveik išti
sai panaudojo Berijos kalbą 19 
kompartijos suvažiavime Mask
voje, kad įtikinti pasaulį, jog so- 

(Nukelta į 2 psL)

iriemjefas 
Pinay parlamentui pareiškė, kad 
reikią priimti biudžetą tokį, koks 
paruoštas arba pasirinkti naują 
vyriausybę. . ' • . ■

Londone vykstanti Common- 
wealtho kraštų konferencija pri
eina išvados, kad sterlingų bloko 
ateitis priklauso nuo JAV palan
kumo, nuo jų muitų politikos, 
nuo sutikimo ar nesutikimo pa
kelti aukso kainą ir tt. Konferen
cijoje dalyvaują dominijų prem-

Lenkija lenkiškose žemėse
Paryžiuje išeinąs lenkų žurna

las “Kultūra” lapkričio mėn. nu
mery išspausdino įsidėmėtiną 
kun. J. Z. Majewskio laišką 
Amerikos lenkų kongresui Niu
jorke.

Pietų Afrikoje gyvenąs kun. 
Majewskis svarsto Vilniaus ir 
Lvivo problemą. Esą, mes lenkai 
perdaug reikalaujame — ne tik 
naujųjų Oderio-Neisės sienų va
karuose, bet įr turėtųjų žemių 
rytuose su Vilniumi bei Lvivu, 
su Rytprūsiais ir Karaliaučiumi. 
Esą, gal ištikrųjų teisus Chur
chillis, kuris pasakęs, kad lenkai 
turį visus geruosius privalumus, 
išskyrus politinę išmintį. Mes, 
sako, tebegalvojame 19 amž. są
vokomis, kai Rzeczpospolita reiš
kė Lenkijąr.Lietuvą ir Rusę kar
tu, padėtis dabar jau pasikeitu
si. Lenkai kalbą apie teisingumą, 
bet tik sau, o apie kitus negal- 
voją. Tremtinių 3/i sudarą žmo
nės iš vad. rytinių pakraščių. Tai 
esą lenkai, kurie Padolėje, Pagi
ry ir Volynėje buvo įsikūrę iš 
Lenkijos vykdant žemės refor
mą (vilniečių vad., “galilejušai). 
Tie “rytiniai pakraščiai” Lenki
jai teko po Rygos taikos sutar
ties, o jų gyventojų masę suda
rą ukrainiečiai, gudai ir lietu
viai. Ir nei vieni iš jų negali iš
sižadėti savo teisių, nei ukrainie
čiai išsišadės Lvivo, nei lietuviai

Vilniaus ir, kol Lenkija reikš į 
juos savo pretenzijas, tarp tų 
tautų sugyvenimo nebus. Lenki
jai reikią siekti sugyvenimo su 
tomis tautomis, tad reikią tų sri
čių ir miestų išsižadėti, kurti 
Lenkiją jos savose istorinėse že
mėse. Tada galima būsią pasiek
ti anų tautų pasitikėjimo ir eiti 
prie centro bei rytų Europos 
unijos.

Kun. Majewskio balsas tikrai 
blaivus ir realus. Tik, deja, ne vi
si lenkai taip blaiviai galvoja.

Oro bazės Europoje
Neskaitant Vokietijoje oku

pacinių kariuomenių pastatytų
jų, Europoje yra skubotai vyk
domi darbai 95 aerodromų staty
bų. Jie kainuos $739.200.000. Jie 
išskirstyti šiuose kraštuose: Da
nijoje ir Norvegijoje po 7, Belgi
joje 16, Olandijoje 13, Prancūzi
joje 41, Italijoje 12 ir Liuksem
burge 1.

Egiptas skelbs konstituciją
Egipto vyriausybė paskelbė, 

kad gen. Moh. Naguib diktato
rišką valdymą pakeis demokra
tiška konstitucija. Ją ruošiąs 
specialus ekspertų komitetas, 
po to ji būsianti pateikta ap
svarstyti parlamentui ir paga
liau tautai patvirtinti plebiscitu.

Dabar laikas pratęsti prenumeratas
Platintojus ir visus bičiulis prašome suaktyvinti darbą 
kaip tik šį sekmadienį visose Kanados lietuvių katalikų 
parapijose paskelbtos KATALIKŲ SPAUDOS DIENOS 
proga.
Padidinkim prenumeratorių skaičių nors dvigubai, pama
tysim, kaip malonu bus imti į rankas laikraštį padidėjusį 
ir patobulėjusį! * i
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Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje 
APLINKRAŠTIS Nr. 6 t

Visiems lietuviams, Atstovybės skyriams, Organizacijoms ir jų 
skyriams Kanadoje.

Liečia: 1. Lietuvių Pasų platinimą.
2. Atsiskaitymą. •
3. Š. m. aukas Tautos Fondui.

-1. Yra gauta nauja 1.500 Lietuvio Pasų siunta, kuri paskirsto-

Du sulaužyti lietuviai
STALINO LAUREATAS ANTANAS VENCLOVA IR SALOMĖJA NERIS

Lietuvoje dabar visi, kas tik tuvių delegacija. Antrosios per
traukos metu staiga prie lietuvių 
prieina keli estų žurnalistai ir 
praneša apie naujuosius įvykius

ma lietuvių Apylinkėms, pranešusioms apie būtinumą papildyti. -su v^ut 
Todėl Apylinkės, Skyriai ir Organizacijos, turinčios nebedaug L. 
Pasų, prašomos pranešti Atstovybei. Išleista nauja laida liuksus' 
L. Pasų odos viršeliais, kurie pardavinėjami po $5.00.

2. Besiartinant metų pabaigai, Apylinkes, Skyrius, Organiza
cijas, pavienius platintojus prašome atsiskaityti už išplatintus 
Lietuvio Pasus ir ženklelius. .

Atsiskaitant prašome padaryti apyskaitą, nurodant paskiromis 
rūšimis: Gautų L. Pasų ir ženklelių skaičių; parduotų L. Pašų ir 
ženklelių skaičių. Ir likutį 1953 m. sausio mėn. 1 d. L. Pasų ir ženk
lelių, paskiromis rūšimis. Šios apyskaitos kartu su pinigais yra 
laukiamos iki sek. metų sausio mėn. 5 d. Iki sek metų sausio 5 d., 
prašome prisiųsti Tautos Fondo pinigus, kurie šiuo metu randasi 
surinkti pas aukų rinkėjus, Atstovybės skyriuose, organizacijų 
žinioje. ' ,

3. Iki lapkričio mėn. 1 d. buvo surinkta ir Atstovybei prisiųsta 
$4.562,35. Turint omeny sumas, esančias A. skyrių, organizacijų ir' 
paskirų platintojų žinioje — galima reikšti tvirtą viltį, kad šių 
metų sąmata $6.200,00 bus pilnai išpildyta.

Šiuo Atstovybė reiškia nuoširdžią padėką visiems A. skyriams, 
organizacijoms, paskiriems asmenims, dirbusiems lėšų telkimo 
darbą ir visiems Kanados lietuviams taip duosniai aukojusiems 
Tautos Fondui.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje 
M. Arlauskaitė P. Adamonis

Įgaliotinė. Sekretorius. »
Montrealis, 1952 m. lapkričio mėn. 28 d.

kiečius. Po pagarsėjusios Snieč
kaus kalbos, juos išplūdo pagal 
generalinę liniją ir A. Venclova.^ — “rusų kariuomenės judėjimas 
O buvo dienos, kada A. Venclo
va dar nebuvo visai parsidavęs 
Stalinui. Apie tai čia pateiksiu 
keletą prisiifiinimų.

Nelauktai švietimo 
ministras 
Bolševikinė okupacija

VI. 15) visus užtiko netikėtai. 
Net ir Antanas Venclova, so
vietinis ministras, atrodo, jos dar 
nesapnavo. Tuo metu jis kaip tik

(1940.

ralų ir kitų lietuvių kultūrinin
kų buvo Taline, kur vyko Pa
baltijo Santarvės kultūrinė sa
vaitė. Ir šią kultūrinę savaitę 
bolševikai pasistengė įrašyti Pa
baltijui į “didžiuosius nusikalti
mus”. Kultūrinį pabaltiečių ben
dradarbiavimą sovietai “išrado” 
kariniu, tiesiog karine santarve 
prieš sovietus, pavadindami ją 
“Pabaltijo Antantės” vardu... 
Vilkas sugeba visur surasti van
denį drumsčiantį ėriuką, kai jam 
tik noras užeina...

Nors Lietuvos okupacija prasi
dėjo šeštadienį po pietų (VI. 15), 
tačiau dar sekmadienį Talinas 
apie šį įvykį nieko nežinojo ar 
tik viešai neskelbė. Todėl pasku
tinė kultūrinės santarvės diena 
vyko be jokių nerimo ženklų. 
Jos vakare Talino Valstybinės 
Operos rūmuose buvo šios kul
tūrinės savaitės pabaigimas — 
opera. Ten dalyvavo ir visa lie-

IKE IR MASKVOS GLOBALINĖ STRATEGIJA
'(Atkelta iš' l pusi.)

vietų Baltijos valstybės, nežiū
rint karo sunaikinimų, gaminan
čios daugiau negu Norvegija, 
Olandija ar Belgija. Suomiai—gi 
rengėsi pulti Rusiją, bet ne prie
šingai. Hitlerio - Stalino paktas 
buvęs nepaprastos diplomatijos 
pavyzdys ir davęs laiko pasi
rengti karui prieš Hitlerį. Girdi 
ir pats Churchillis savo laiku su
tikęs, jog tai būta labai protingo 
žygio. Kaip tyčia, tą pačią dieną 
JT skaitomam NYT tilpo vy
kęs Latvijos' Charge d’Affaires 
J. Feldmanio laiškas, kuriame 
Višinskis pakartotinai kaltina
mas. Keista tik, kad p. Feldma- 
nis yra linkęs savistoviai akcijai. 
To nebūtų galima prikišti Latvi
jos Laisvės Komitetui, pabaltie
čių diplomatų tarpe p. Feldma- 
nis, matyt, nerandąs sau lygių, 
nors kiti yra vyresni ir laipsniu 
ir’ amžiumi. Bendra pabaltiečių 
veiksnių akcija tuo reikalu turė
tų būti ypač pageidautina. JT 
agresiją svarstančios komisijos 
narių tarpe randame Rhodes 
Island demokratą senatorių T. F. 
Green pavergtųjų tautų didelį 
prietelių, kuris nepraleido pro
gos Višinskiui užvažiuoti. Lenkų 
ir kitų spauda, pranešdamos apie 
pabaltiečių labai taiklų memo
randumą, prikiša “laisviesiems 
lenkams ir amerikiečiams len
kams”, kad jie šiuo reikalu nie
ko nepadarę. Kada pavergtieji 
politikai susipras, jog tik “vieny
bėje — galybė”? '

• Admirolas Alan G. Kirk, 
Psichologinės Strategijos Tary
bos JAV-bėse direktorius, kalbė
damas apie Sovietų Sąjungą dar 
kartą pakartojo, jog Sovietai pu
čiasi lyg ta rupūžė. Jo žodžiais— 
sovietų “rojus atidėtas”. Girdi, 
rusai vis aiškiau regį, koks mil
žiniškas skirtumas tarp 1917 m. 
Spalio revoliucijos šūkių ir rea
lybės Sovietijoje: vergų darbas, 
Stalino dievinimas, diktatūra, ti
ronija ir tt. Kirkaš sutiko, jog so
vietų propagandos jėga yra res- 
pektuotina. Jo vadovaujamos įs
taigos darbas yra rasti jai ge-

- riausią atsakymą, atidengiant 
tikrąjį komunizmo veidą. NYT 
nuomone, šiuo metu pats svar
biausias darbas — įtikinti pasau
lio mases, kas per paukštis tie 
sovietai.

• Niujorke praėjusią savaitę 
vyko latvių jaunimo kongresas. 
Dalyvavę apie 250 atstovų iš vi
sos Amerikos užtikrino, jog ne
tiesa, kad pabėgėliai, ypač latvių 
jaunimas, nepaprastai greitai 
asimiliuojasi, nesirūpinąs gimto
jo krašto likimu.

• Dr. Lemkin “būstinė”, susi
dedanti daugumoje iš pavergtų
jų tautų veikėjų, prieš pora sav. 
užaliarmavo, jog JT Asem- 
blejoje kiniečių siūlomas perinu-

1947 m. pasiūlymą. Jų išleistame 
“memorandume” punktas po 
punkto atremiami kiniečių na
cionalistų siūlomi pataisymai ir 
jų netikslumai. Jų žodžiais, bū
tų tikrai begalo keista, jei Vi
šinskis laimėtų talkininkaujant 
jo griežčiausiems priešams ki
niečiams, o asemblėjai pirmi
ninkaujant kanadiečiui. Jie pra
šo kiniečius šį pakeitimą atsiim
ti arba sesijoje jį atmesti..

• Neseniai po pasaulį ir Ame
rikos oro bazės keliavusieųisgen. 
Vandenberggui ir jo palydovui 
sovietų žinovui William Bullitt 
reikšmingai tylint dėl pasauli
nės padėties, Kanados generalgu
bernatoriaus Vincent Massey 
pareiškimas parlamente, jog ka
ro pavojus pasaulyje yra žymiai 
sumažėjęs, laisvajam pasauliui 
priešinantis Korėjoje ir stipri
nantis kitur, kai JT “paskutinė
je sesijoje” sprendžiamas organi
zacijos likimas su visomis gali
momis išdavomis, Niujorke pa
darė keistą įspūdį.

• Wall Streeto apžvalgininkai 
labai augštai įvertina Kanados 
finansų politiką ir jos kūrėją 
finansų ministerį Abbott, taip 
sklandžiai išsisukusį iš infliaci
jos. Girdi, Korėja Kanados ur
mo kainas buvo pakėlusi, lygi
nant su 1939 m. kainomis, net 
242%, pragyvenimo 190%. Ta
čiau protinga politika, Abbott 
jau 1951 metų pabaigoje urmo 
kainas numušęs iki 223%, o tuo 
pačiu pragyvenimo kainas iki 
186%. Girdi, kanadiečiai įrodę 
neo-Keynesiečių teorijos klai
dingumą. Amerikos ekonomistai 
prikiša buvusiai administracijai, 
jog jų algų ir kainų kontrolė bu- 
busi nereikalinga ir padėtį tik 
JAV pabloginusi

• Gruodžio 24 d. įsigaliojąs Mc 
Carran imigracijos ir natūrali
zacijos įstatymas tarp kitko už
draudžia Amerikos piliečiams 
tarnauti kitų šalių kariuomenė
se. Tuo atveju, Amerikos senieji 
ir jaunieji lietuviai nebegalės 
tarnauti Lietuvos kariuomenėje, 
nepraradę Amerikos pilietybės, 
kaip tai garbingai atliko Darius, 
Jurgėlos ir daugybė kitų, ši 
problema yra labai surūpinusi 
Abbą Eban, Izraelio atstovą JA 
V-bėse, nes tuo atveju Izraelis 
nustos apie 3000 Amerikos žydų, 
tarnaujančių Izraelio kariuome
nėje. Tačiau nebūtų jie žydai — 
tikimasi, jog McCarron įstaty
mą bus galima apeiti — tuos ke
lius beabejo seks Lietuvos įstai
gos.

• Kongreso speciali Katyno 
komisija aną savaitę išleido 
savo tyrinėjimų 6 tomą. Jame 
randame, jog Katyne buvo išžu
dyti beveik visi Kozielsko sto-

teksto tikrumoje būtų pertaisy- 
' mas pagal sovietų delegacijos

ninkai, kurie 1940 m. liepos 13 
buvo atvežti iš Suvalkų Kalvari-

greso Tyrimai randa, jog lietu
viai “nematę” ir leidę į užsienį 
pabėgti 5.000 lenkų karininkų, 
kurie tokiu būdu išvengę baisaus 
likimo. Lenkų bandymas Katyną 
iškelti JT kolkas nepraeinąs pro 
“augštuosius politikus”, kaip 
Edenas ir kiti. Prof. Douglas Sa
vory, neseniai kalbėdamas Lon
done Žemuosiuose Rūmuose, rei
kalavo, jog Edenas prisidėtų prie 
šitokios komisijos JTautose įstei
gimo ir britų vyriausybė remtų 
amerikiečių kongreso pastangas' 
išaiškinti šį baisų nusikalsimą ir 
“degradation of human digni
ty”. Amerikiečiai lenkai net gi 
spaudžia patį Amerikos prezi
dentą, kad jis lieptų savo delega
cijai Katyno bylą iškelti JT. 
Trumanas, norėdamas “garbin
gai” užbaigti savo kadenciją per 
savo patarėjus atsakęs, jog kon
greso komisija savo darbo dar 
nėra pilnai baigusi. Reikia ma
nyti, jog naujasis JT delegacijos 
pirmininkas Mr. Lodge šį nepa
prastą psichologinį veiksnį pa
sauliui įtikinti Višinskio ir jo 
darbdavių užnugariu mokės kur 
kas geriau panaudoti.

• Indokinijoje sovietai prave
dė tiesioginę geležinkelio liniją, 
kuria Vietminh komunistinėmis 
pajėgomis pristato ne vien sunk
vežimiu, bet ir šarvuočius. Va
šingtono ekspertai dėlto labai 
“susirūpinę”. Mat, jiems, nau
jiena . {. O ant kiekvieno po
piergalio užrašyta “Visų šalių į 
proletarai vienykitės”. Net ir NY 
Times dėl to parašė “The danger 
is real”. Šitaip jie nerašė, kai 
Lietuvą pagrobė. Kai sovietų 
agentai užims Indiją, Vašingto
nas visiškai nustebs, matysite.

'• Praėjusiomis savaitėmis NY 
Times padarė per savo korespon
dentus apklausinėjimą — kaip 
dirba Amerikos Informacinė 
Tarnyba. Iš anapus geležinės už
dangos patirta, jog “AB” geriau 
buvo girdimas, pati programa 
buvo sustiprinta, bet jis dar per- 
dažnai buvęs “išsiduodąs (ob
vious), perdaug pasitikįs savimi 
(boastful) ir pretenzingas (os
tentatious). NYTimes, apgailes
taudamas, jog JAV-bės iki šiol 
nepajėgia įsitaisyti tinkamos in
formacijos, džiaugiasi, kad bent 
einama geru keliu. Tuo tarpu 
svetimtaučiai, lygiai kaip ir visa 
eilė lietuvių klausytojų, yra nuo
monės, jog BBC, kaip ir 1940-44 
metais, radijo informacijoje te
bevadovauja, nes sugeba žinias 
patiekti ir objektyviau ir geriau 
jas atrinkti pagal jų tinkamumą 
klausytojams. Panašios nuomo
nės-yra garsiojo RIAS siųstuvo 
Vokietijoje buvęs direktorius 
Mr. Lewis, apkaltinęs “Amerikos 
Balsą” visada delsus, turėjus per 
mažai pinigo ir vis vėlavus. Mr. 
Lewis mano, jog, apstačius so
vietų pasienius fadijofonais, so- i 
vietus būtų galima drūčiai pa- 
kratyti.

Lietuvoje vykstąs normaliai, be 
kautynių”... Žurnalistai šią ži
nią ką tik gavę iš ”ETA” (Esti
jos Telegramų Agentūra). Vie
nas jų buvo klausęs ir Maskvos 
radijo diktuojamų žinių laikraš
čiams. Ten minėję, kad Lietuvos 
išvadavimas iš fašistų vykstąs 
pagal numatytą planą ir be stip
resnių susirėmimų; raudonoji 
armija vakar pasiekusi Vilnių, 
Kauną ir Marijampolę, o šiandie
ną — Panevėžį, Šiaulius, Taura
gę ir Mažeikius... Estų žurna
listai papasakojo, kad esanti kal
ti kaltinama priešsbvietine veik
la jau ir Latvija. Jie nuogąstavo 
ir dėl Estijos, nes viso Pabaltijo 
likimas esąs susietas... Išgirdęs 
šias netikėtas žinias, A. Venclo
va paleido visus, keiksmus, lietu
viškus ir rusiškus, Stalino gar
bei. Išsijuosęs plūdo jis Staliną 
už visas “garantijas” ir “nesiki
šimą” ...

Žinios pritrenkti, lietuviai tuo- 
jau'pat paliko operą ir nuskubė
jo į viešbutį pasirengti kelionei, 
nors šiaip buvo dauguma sutaru
si dar porą trejetą dienų pasilik
ti Taline. Pirmuoju nakties {rau
kiniu visi išvykom namo. Kartu 
išskubėjo ir latviai. Visų veiduo
se buvo tik rūpestis ir baimė — 
ką rasime namuose. Protarpiais 
susitelkdami į vieną kupę, šnek- 
teldavome apie naujus įvykius 
ir spėliojome, kaip toli eis Lie
tuvos sovietizacija. Kaikurie 
mūsų tarpe buvo nepraradę nuo
taikos ir tikėjo, jog tik bus pa
keistas tautininkų režimas libe- 
rališkesniu, nes sovietams sulau
žyti sutartis esą nepatogu... Tas 
mintis pakišinėjo net keli tauti- 
ninkėliai, visą laiką drebėdami. 
Jie keiktelėjo savo valdžios vir
šūnes, ’kad laiku nesusiprato ir 
nepakeitė vyriausybės, kaip jie 
padarė su gen. Raštikiu, pakeis
dami liaudininku gen. Vitkatis- 
ku... Kaltino savuosius trum
paregiškumu ir pan. Kaikurie iš 
jų norėjo susidraugauti su A. 
Venclova ir'net pridėjoatsipra-' 
šinėti, kad paskutiniu metu tau
tininkai jį iš mokytojų išmetė’...

Pats A. Venclova kelionės me
tu gulėjo toje pat kūpėję su St. 
Santvarų. Vartėsi nuo vieno ant 
kito šono ir vis paleisdavo tai 
vieną tai kitą gerą keiksmą Sta
lino garbei. Jisai buvo pats liūd
niausias iš visų keleivių ir sovie
tų gera valia visiškai netikėjo. 
Puse burnos teprasitarė, jog da
bar prasidėsianti Lietuvos oku
pacija ir Lietuva, kaip ir Gruzi
ja būsianti, sumindyta. .. Susi
nervinęs A. Venclova nusisukę į 
sieną ir pradėjo krimsti nykščių 
nagus, viena ranka kitą palaiky
damas...

Rygoje susigriebėm visus ry
tinius (pirmadienio, VI. 17) laik
raščius. Vienas sugriebė “Segod
nia”, kuri apie naujuosius įvy
kius daugiausia rašė. Ten sura
do ir Paleckio sudarytą naująjį 
ministrų kabinetą, ir drg. Stali
no malonės ... Švietimo minist
ru čia buvo įrašyta “pulkovnik 
Antanas Venclova”. “Segodnia” 
visados vertėsi sensacijomis, tai 
šiai žiniai rimtos domės niekas 
neskyrė, ypač, kai švietimo mi
nistras pakeltas pulkininku, čia 
pat buvo. Pasišaipydami iš “pul
kininko” ir kt., nuskubėjome į 
mūsų pasiuntinybę, žinių pasi
tikrinti. Pasiuntinybėje tegalė
jo papasakoti žinias, liečiančias 
Latviją, nes su Lietuva jau nuo 
šeštadienio pietų jokio ryšio ne
bebuvo. Jie buvo tik klausę ra
diją ir žinojo, jog prez. A. Sme
tona slaptai pabėgo į Vokieti
ją... Naujos vyriausybės Lietu
vos radijas dar nepaskelbęs ir 
“Segodnia” žinia buvo taip pat 
juokais nuleidžiama. Pasiunti
nybėje vyravo laidotuvių nuo
taika, nes Lietuvos okupacija jau 
visiems buvo aiški. Sekančiu* 
traukiniu visi išvykome Kauno 
link...

Traukinyje nuotaika šiek tiek 
pasitaisė. Daugelis pradėjo gal
voti, gal jau nėra taip katastro- 
finga kaip pradžioje pasirodė, 
galbūt dar sovietai pagerbs Lie
tuvos teises raminosi nevienas. 
Nuotaiką skaidrino ir “pulkovni- 
kas”, kuris A. Venclovai greitai 
prilipo. St Santvaras tuojau vi
sų teatralų vardu prašė A. Venc
lovos skirti daugiau lėšų teatrui, 
nes teatralai galų su galais ne
įstengią suvesti. Net ir K. Pet
rausko namukas vien skolose

plaukiąs. Smarkiai dantis galan
do ir “Ūkininko Patarėjo” re
daktorius Antanas Rimydis, o 
po vieną kitą žodį primesdavo A. 
Venclovai ir tautininkai. Pasta
rieji dar ir tuo metu negalėjo 
jam atleisti, kad A. Venclova 
“Aušros” bern. gimnazijoje drįso 
pasakyti, jog A. Smetonos raštų 
galima ir neskaityti, nors jie įra
šyti ir į mokyklos programą. 
Juos tada A. Venclova prilyginęs 
makulatūrai... Dabar ir traukė 
per dantis “pulkininką iš Sta
lino malonės”. Ypač kandžios A. 
Venclovai buvo drauge važiuo
jančios moteriškosios iš Kauno 
teatro. Jos laidė liežuviu, jog tik 
“pulkininkas”, tapęs jų viršinin
ku, sutvarkysiąs visas intrigas. 
Kitos jam durstė, jog dabar ne
bepasiseksią, nes jis vedęs, o te
atro moterys, ne Salomėja (Ne
ris, K.J.)... Kažkas dar pasako
jo, kad mūsų Švietimo ministeri
ja esanti praeinančiųjų karčia- 
ma. Todėl buvę visokių švietimo 
ministerių — agronomų, inžinie
rių ir kitokių dar be profesijos 
ir be darbo žmonių... Ir kai da
bar “ponas“ Venclova nebetekęs 
darbo, kai iš visur išmetę,... tai 
ir paskyrę “pulkininkauti” į 
švietimo ministeriją... Tuo tar
pu kitame kampe pasigirdo arija 
iš “Čigonų'barono” naujai “iš- 
versdinta”:

— Esu ministras Stalino ma
lone ...

A. Venclova vis dar paleisda
vo piktą žodį Stalinui ir . sovie
tams, bet ne savo draugams. Ta
čiau išvykus iš Mintaujos, stai
ga visų nuotaika vėl apsiniaukė. 
Visais keliais griozdinosi sovie
tinių tankų mąsės, žygiavo pėsti
ninkai ir jojo kavalerija, be bal
nų, kojomis tabaluodami arba 
įsikibę į pančius... Naujai įlipę 
keleiviai pasakojo paskutines 
radijo žinias... Dabar visi nu
tilo. Nustojo' keiktis ir A. Venc
lova. Šiauliuose gavome pasku
tinę spaudą. Buvo paskelbta 
naujoji paleckinė - vyriausybė, 
bet dar nepilnos sudėties. Tebe
buvo laisva ir švietimo ministro 
vieta... Nevienas vėl pažiūrėjo 
į A- Venclovą, kaip busimąjį 
švietimo ministrą i§:Stalino ma
lonės ... *

Po dviejų dienų A. Venclova 
sėdėjo jau Švietimo ministerijo
je, tik netapo “pulkininku“. 
Švietimo ministeriją jis numari
no ir be pulkininko laipsnio, 
vien tik drg. Stalino įsakymu.

Baloje
Vėliau A. Venclovai persikė

lus su Švietimo Komisariatų į 
Vilnių, kai nebūdavo tarp mūsų 
J. Žiugždos ir dar kaikurių sa- 
kuotliežuvių, A. Venclovą pava
dindavome ir “tavarišč pulkov
nik”. Jis nepykdavo, kartais šyp
sodavosi ir pajuokaudavo, jog 
nežinai, kur ir į kokį šaltinį įkri
si... Jis visados tada prisimin
davo 1939 m. vasarą ir tą mau
ruotą šaltinį netoli prof. K. Bū
gos tėviškės. Ten vieną vakarą 
lankantis mes buvome pavai
šinti obuolių vynu. Keliaudami į 
P. Mikutaičio žmonos tėviškę, 
šiek tiek paklydome. Ir vienu 
kartu sutarėme visi lenkčių per 
vieną gražią pievą, tiesiog į be
siganantį arklį... Tik gįrdime 
kažkas pūkštelėjo ir susikeikė. 
Gi viduryje rudžiausio šaltinio 
grabaliojosi A. Venclova, savo 
šviesią eilutę mirkydamas. Su 
Mikutaičiu šiaip taip iš to mau- 
rymo iškrapštėme, bet jis buvo 
jau panašus į velnią... Ir šį 
šaltinį A. Venclova nekartą lygi
no su savo komisaro tarnyba... ;

Kaip ant adatų
1940 m. rugpjūčio mėn. viduryj'

buvo sušauktas visos Lietuvos 
mokytojų suvažiavimas. Ten 
juos švietė visokie “nauja” švie
sa apsišvietusieji ir stalininius 
pedagoginius mokslus baigusie
ji. Drg. švietimo ministro A. 
Venclovos kalba buvo santūri ir 
dar gana lietuviška. Iš jos mo
kytojai suprato, kad lietuviš
kiausioj i dalis vistik liko nepasa
kyta.

Suvažiavimas vyko pagal vi
sus maskvinius režisūros nuosta
tus, tačiau baigėsi nenumatytais 
dalykais. Jį uždarant, )>uvo su
giedota internacionalas. Cypė 
keliolika balsų, ir tai daugiausia 
nelietuviškų, nežinia kokiu būdu 
atsiradusių šiame suvažiavime. 
Bet po internacionalo staiga kaž
kas salėje pradėjo Tautos Him
ną, ir visa halė staiga vieningai 
suūžė. Himnui nuaidėjus, garbės 
prezidiumo dalyviai kaip niekur 

•nieko susėdo. Drg. A. Vennclova 
sėdosi ir vėl susigėdęs atsistojo. 
Taip jis ir ištūnojo užpakalyje 
sėdinčiųjų — nei stačias nei sė
domis. Jis ir internacionalą gie
dant nemokėjo bolševikiškai 
kumščio suspausti...

Mokytojų užtrauktas Tautos 
Himnas pridarė eibių ir dau
giau. Suvažiavimo baigmė buvo 
transliuojama per radiją. Kaune 
Tautos Himnas sugriaudė per vi
sus taip vadinamuosius “radijo 
taškus”—garsiakalbius aikštėse. 
Ir pati minia sujudo... Sustojo

KIETAS ŠARVAS- APSAUGA
X STIPRI DVASIA — PAJĖGA

pagarbiai lietuviškai nusiteiku
sios minios, nuo savo sėdynių 
nulipo net vežikai. Lietuva pasi
rodė buvusi miela net eiliniam 
darbininkui, kurį gyrėsi “išlais
vinę” sovietai...

Suvažiavimo galui dar buvo 
paskelbta nauja staigmena. Pa
sienio mokytojai turi išsiimti iš 
suvažiavimo specialius leidimus 
namo parvažiuoti, nes įvedama 
30 km. pločio siena...

Man telefonas , 
nereikalingas.. .
Vieną kartą atėjęs į Švietimo 

Liaudies Komisariatą, o jis tik 
buvo dar atkeltas į Vilnių, drg. 
P. Mikutaitis pasigyrė drg. ko
misarui A. Venclovai, kad pada
vęs pareiškimą telefonui.

Drg. A. Venclova palingavo 
galvą ir šypsodamasis pridėjo:

— Man bute telefonas nerei
kalingas. Be jo galva daug ra
mesnė. Jei kas skubiai ištinka, 
pasMntinys visuomet tuojau su
randa ...

Drg. P. Mikutaičiui šiek tiek 
susimaišius, Venclova pridėjo:

— Ar tu manai, Petrai, kad 
komisaro ilga duona?...

Nejauki tyla išsisklaidė visai 
nelauktai. Pro duris įėjo naujų 
žmonių. Kiek prisimenu tai bu
vo J. Žiugžda, kurio visi veng
davo, ir P. Juodelis-Jurginis.

(Bus daugiau)
Kazys Jasmantas.

Sveiki, Broliai Kariai,
Tautos gerbia savo karius, nes 

žino, kad tik jie apgina laisvę, 
gerbūvį ir ramų gyvenimą sa
vam krašte. Ir Amerikos kariai 
kovoja už tuos principus, neša 
savajai ir pasaulio tautoms lais
vę. Kariai guldo galvas už Ame
rikos žvaigždėtą vėliavą.

Mielasis Amerikos Kary, Lie
tuvi, tu su ’ginklu rankoje budi 
už šios žemės laisvę, vargsti, ko
voji ir žūni. Nevienas iš jūsų jau 
liko invalidais, belaisviais, savo 
gražiausias gyvenimo valandas 
paskyrėte tėvynei. Šalia jūsų gy
venimo atsirado patriotinių ve
teranų organizacijos; Lietuvos 
karžygių vardais, kurių, ko vos 
dvasia dega ir jumyse. Šalia jū
sų gretose jaiM-žygiuOja ir' be
priklausomos Lietuvos karys— 
tremtinys/lygiai taip pat paau
kojus savo gyvybę ir jėgas už 
Amerikos ir Lietuvos laisvę. Ta
vo ir Lietuvos karių priešas tas 
pats. Laimina jūsų tėvai išlydė
dami į karinę tarnybą, džiaugia
si sugrįžtant savon šeimon, o liū
di kai Tu, kary, paguldai galvą 
kovos lauke. Ašaros motinų ir 
artimųjų akyse, verkia Amerika 
ir Lietuva savo didvyrių. Visi 
lenkia galvas prieš Tave, žino
mas ir nežinomas Kary. Tylos 
minute gerbia tauta, nes Tavo 
kraujas apšlakstė žemę nuo Pa- 
cifiko iki Grenlandijos, nuo Lie
tuvos iki Korėjos.

Kovos dvasia Lietuvos žemės 
vaikuose yra gyva. Ypatingai tos 
stiprybės ir vieningumo pasirodė 
okupantų priespaudoje. 1941 m. 
sukilėliai partizanai išlaisvino 
Lietuvą nuo bolševikų. Daug jų 
krito trokšdami gyventi laisvoje 
tėvynėje. Partizanai—buvę Lie
tuvos kariai tada ir šiandien 
tęsia tą žiaurią kovą su priešu. 
Mes atsidūrę šioj laisvės šaly, 
jungiamės mintimis ir troški
mais, kad vėl bus laisva Lietuva, 
Gedimino kalne nuskambės karo 
invalidų maršai ir trimitai paly
dės kylančią trsipalvę. Krinta 
partizanai kovos lauke šaukda
mi: Mesi žūstame, kad Tu, lietu
vi, nepamirštum savos tėvynės, 
kovotum už gimtąją kalą ir au-

Maloniai pranešame!

V. PESECKĄ
1638 Bloor SL W. - Tel. OL. 2371

Naujų “FORD” automobilių ir 
sunkvežimių pirkimo reikalais 

į mųsų firmos atstovą

Taip pat didelis pasirinkimas var
totų automobilių ir sunkvežimių.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD. 7

1638 Bloor Street West, Toronto Tel. OL. 2371

kotumeis jos išvadavimui! Ar 
grįžę surasime jų kapus ar su
rinksime jų kaulus, kai raudo
nieji budeliai juos naikina, kad 
žemėje neliktų nė paminklo {ų 
karžygių...

Miškų sakalai partizanai sa
vo išsiilgusioms motinoms siun
čia prašymą:

Vai pasimelsk- miela mama 
Už mano laimę ir mane. 
Sunki sūnaus dalia benamio 
Ir vargstu, vargstu aš miške. 
Dalis iš jų, tikėkime, sulauks

Lietuvos atgimimo, nes krauju 
aplaistyta nuo senų laikų žemė 
yra verta tikros laisvės. Partiza
nai ir kariai žino, kad kovą lai
mi tik tas, kas tvirtai pasiryžęs 
ją laimėti. Todėl nereikia suabe- 
'jotFnėi vėinoš nunūtės dėl atei
ties kovų. Jos artėja. Ir daugeliui 
dar iš mūsų teks su ryžtinga 
dvasia- žygiuoti tėvynės link, 
greta Amerikos karių. Vargai ir 
skausmai, aukos ir gyvybės, aša
ros ir liūdesiai, kančios ir ko
vos nenueis veltui. Mūsų kraštas 
mažas, bet atminkim, kad ir ma
ži kelias, kai jų dvasia stipri. 
Didvyriška kovų nuotaika lietu
vį lydėjo atgimime, Nepriklau
somybės savanorių gretose ir 
šiandieninių partizanų eilėse. 
Lydi visur — ar savoj gimtinėj, 
ar Korėjoj, ar Vakarų Europoj. 
Pasitraukimo keliai užsibaigė, _ 
tikslas dar neatsiektas. Mes ka
riai juntame pareigą ginkluoti 
grįžti, stiprios karžygiškos dva- ‘ 
sios vedini. Jei ir užgesime bom
bų krušoj, nuskęsime vandeny
nuose, ar suklupsime tėvynės že
mėje vyturėliams giedant, liksi
me amžini liudytojai tautos ne
laimės dienų. Brolis broliui pa
davę rankas jungsimės audrose 
ir tvirtai tikėkime, kad pajėgsi
me drauge su laisvo pasaulio ka
riais iškelti laisvoj tėvynėj Lais
vės Švyturį, kuris pasauliui švie
čia prie Amerikos krantų. To 
trokšta visa Lietuva ir visa tau
ta.* Nepaskęskim plačioj audroj. 
Įsiklausykime į tremiamų karių 
šauksmą, paliktą išblaškytiems 
tautos vaikams:
Mes išeinam numirti už kraštą, 
Duokit žemės nors saują savos. 
Krauju lieka pašventintas

kraštas, 
O lietuvi, nepamiršk Lietuvos!

Balys Brazdžionis.
(Paskaita, skaityta lapkričio 22 
d. Kariuom. šventės proga Čika
goj WGES radijo liet progr.).

Lietuviai žūva ir Indokinijoje
“Arg. L. Balsas” skelbia iš In- 

dokinijos gautą laišką, kuriame 
rašoma, kad Indokinijoje žuvo 6 
prancūzų svetimšali^ legione 
tarnavę lietuviai: Jonas Micke
vičius, Vladas Levickas, Anta
nas Tomkus, Jonas Nemeika, 
Andrius Vasiliauskas ir Jonas 
Preisas, kuris yra kaunietis ir 
tarnavo būrio vadu. Kiti kilę iš 
Panevėžio ir Ukmergės. Be to, 17 ' 
lietuvių yra patekusių komunis
tams į nelaisvę. IŠ lietuvių tarpo

nė vienas. Perbėga daugiausia 
lenkai ir vokiečiai.
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Kanados gyvenimo problemomis, 'įvairiais klausimais, susijusiais su Lietuvos praeitimi, dabartimi ir ateitimi, įvairiais lietuvių gyvenimo, veiklos, aspiracijų emigracijoj klausimais, tarptautinių įvykių problemomis, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, socialiniais, filo-ei)e) . _ finiais ir bendrai moksliniais klausimais,f) gyvenimo iškeliamais aktualiais klausimais.14. Kiekvienas narys aktyviai dalyvauja klubo veikloje paskaitomis, pranešimais, diskusijomis ir rūpinasi patarnauti jo tikslams.15. Kiekvienas klubo narys yra įpareigojamas, susitaręs su klubo valdyba, skaityti paskaitas ir daryti pranešimus.16. Klubo keliami klausimai, idėjos, pranešimai susirinkimųnutarimu gali būti vienu ar kitu būdu paskelbti lietuvių arba platesnei visuomenei. . —17. Klubas, susitaręs su Apylinkės Valdyba, parūpina paskaitininkus šventėms, minėjimams ir tt. *18. Klubas ruošia viešus minėjimus, paskaitas, diskusijas, ąiun- čia informacijas spaudai, ruošia visuomenės -teismus.19. Klubai veikia palaikydami kontaktą su vietos_ Apylinkės Valdyba ir kitais panašiais klubais visoje Kanadoje. .20. Atskiri klubai, atsižvelgdami į vietos sąlygas, šį'reguliaminą gali keisti ar papildyti naujais nuostatais.21. Reguliamino pakeitimai pranešami Apylinkės ir Krašto Valdyboms.22. Kiekvienas klubas rūpinasi sudaryti sąlygas didesniam narių skaičiui pritraukti ir savo veiklai pagyvinti ir paįvairinti.23. Dėl kurių nors priežasčių klubui susilikvidavus, jo bylosperduodamos Apylinkės Valdybai. ' .
Visuomeninės veiklos baruose pasidairiusMan buvo didelė staigmena išvysti “TŽ” NN. 43-45 A. Mikulė- no tokį platų straipsnį “Dideliai sukakčiai paminėti”. Tiek kruopštaus darbo įdėta, suran- kiojant iš “NL” numerių, nuo pat jos gimimo dienos smulkias detales, išvardinant straipsnių antgalvius bei jų autorius etc'.', jog tenka net stebėtis tokiomis didelėmis pastangomis... Betgi atrodo, kad A. M. buvo klaidingai painformuotas apie Kanados Lietuvių Tarybos padėtį, nes kai- kuriuos įvykius parodo kreivame veidrodyje.Kadangi KLT “mechanizme” ir man yra tekę kurį laiką būti vienu iš “mažyčių ratukų”, tad prie A. M. didelio darbo, gal ir man bus leista prisidėti su savo menkute talka: žiupsneliu prisiminimų, bei viena kita pastaba, kad skaitytojas galėtų susidaryti objektyvesnį vaizdą apie tuometinį bendrą lietuvišką sąjūdį.

Seimo ir KLT centro 
skilimo šešėliuose. ♦.Aš nenoriu to nelaimingo 1941 m. rugp. 30-31 dd. seimo metu pasireiškusių srovinių bei karje- ristinių tendencijųūr užkulisiuose kėlusių intrygas aktyvistų bei .jnicįątorių vardų kelti viešumon, nes dabartinėje spaudoje pakanka polemikos, dažnai asmeniška ar srovine pagieža “persūdytos” ir šių dienų aktualijomis.Tos srovinės tendencijos po seimo KLT užkulisiuose Toronte puikiai brendo ir bujojo, nes seimo metu tapo sustiprintas atramos taškas Montrealy.

Po seimo ir KLT Montrealio 
skyriaus kelias pasūnkėjo, nes be 
atviro priešo — komunistų, ku
rie tuomet buvo augštai galvas 
iškėlę ir didelę dalį visuomenės 
sudemoralizavę, pradėjo reikštis 
intensyvesnis kuolų kaišiojimas 
į KLT ratus ir iš dešinės pusės 
tūlų pozicijų. Laimė, kad Mont
realy KLT skyriaus aktyvo brąn-

I duolį sudarė geros valios tolerantiški — be srovinių pretenzijų entuziastai patriotai, tad būdami tarpusavy solidarūs dar pajėgė atsispirti ir išorinėms kliūtims.Dėl KLT centro 1941 m. skilimo Toronte, A. M. bereikalo visą “kreditą” atiduoda Toronto socialistams. St. Batkienės laiškas tilpęs Montrealy išleistam “NL” Nr. 1 byloja ką kita: “Dabar dar vieną prašymą turiu, būtent, kad mes nebūtumėm perstatomi kaip “socialistinės minties” žmonės, nes daugumoje tokiais nesame. Mes čia persiskyrėme ne palaikymui socializmo, bet mūsų nuomonės susiderino viename taške — siekti Lietuvai nepriklausomybės, o ne eikvoti laiką tuštiems ir beverčiams ginčams”. Taipgi ir M. J. Yokubynai pasuko viena linkme su socialistais, o juk visiems žinoma, kad M. J. Yokubynai nėra socialistai. Tad jeigu centre pagrindiniais intry- gų kėlėjais būtų buvę socialistai, tai St. Batkienė, M. J. Yokubynai ir kaikurie kiti asmenys nebūtų prisidėję prie socialistų grupės, o būtų pasukę priešinga kryptim.
KLT Centras ir “NL” 
perkeliama Montrealin

“TŽ” Nr. 43-čiam A. Mikulė- 
nas rašo: “Iš Toronto buvo iškel
tas laikraštis. Centras KLTary- 
bos liko čia. Bet jis faktiškai ne
galėjo veikti, dėl socialistų boi
koto ir rietenų. Taip jis ir mirė”. 
(Pabraukimas mano. S.P.). čia 
jau reiškiasi sąmoninga tenden
cija diskredituoti socialistus, nes 
su faktais visiškai nesiskaitoma.

Centro ir “NL” perkėlimo fak
tas yra užrekorduotas KLT cent
ro su skyriais bendro susirinki
mo protokole, kurio pradžia 
skamba taip: “1942 m. vasario 1 
d. įvyko KLT centro su skyriais 
bendras, svarbus ir nepaprastas 
susirinkimas Montrealio mieste,

lietuviai neparodė nei tautinio veržlumo nei 
vetimoms įtakoms. Didelė lietuvių tautos dalis 
įtakoje. šįuo~Taiku lietuvybė nyksta visuose 
uties sąlygos dar palankesnės greitesniam lietur 
lietuvio iųtelektualo sumenkėjimui: ir darbas 

s pramogos, ir kartais perdėtas tarnavimas do- 
>a aplinka tik paskatina šį procesą.
ta skola tėvynei, mūsų lietuviška prigimtis ir 
ireigoja imtis efektyvių priemonių, ne tik ne- 
ivo asmenybės ir lietuviškos prigimties, ir ne

Toronto lietuvių parapijos naujosios bažnyčios projektas.Architektas: dr. inž. A. Kulpavičius.
Gyvybės gerbimasViena iš tragiškiausių ir pačių ryškiausių racionalizmo klaidų yra sistematiškas pasikėsinimas prieš žmogaus asmenybę, dažnai taip toli nueinąs, kad žmogus laikomas tik priemone. Ir praeityje ir šiandien yra daug tragiškų šio iškrypimo pavyzdžių. Augščiausios žmogaus asmens vertybės būna pažeistos natūralistinio humanizmo, kuris siekia išlaisvinti žmogų , nuo dieviškojo Įstatymo vykdymo.< Tai rodo paplitusi nuomonė, palaikoma sistematiškos ir sub- tylios propagandos, kad yra pakankamo pagrindo užslopinti gyvybę ar sukliudyti jai ateiti į pasaulį (eugenikos, medicinos, sociologijos samprotavimai).Yra gerai žinomi argumentai, galį paliesti ir krikščioniškos publikos įsitikinimus, nekalbant jau apie nebekrikščioniškąją publiką. Pirmasis iš šių argumentų yra tvirtinimas, kad at- vejy, kada motinos sveikatos stovis reikalauja pasirinkimo, ar išgelbėti motiną ar naująją gy

vy bę, yra visa eilė motyvų,“ kurie reikalauja vaiko paaukojimo motinai išgelbėti.Tokiame sprendime, į kurį kartais įsimaišo sentimentaliniai požiūriai, yra užmirštama, 
lietuvių parapijos svetainėje.Susirinkime dalyvavo Gen. Konsulas G. L. P. Grant-Suttie, vietinis klebonas kun. Bobinaš, KLT centro Toronto atstovai, Montrealio KLT skyrius su 8 draugijų delegatais ir gausus būrys “NL” skaitytojų.Susirinkimą atidarė ir vedė Montrealio skyriaus pirm. A. Navickas po vadovybe Gen. Konsulo G. L. P. Grant-Suttie. Sekretoriavo Pr. Tautkus ir M. Aukštaitė. Buvo patiekta svarstyti sekanti dienotvarkė:1. Susirinkimo atidarymas.2. Gen Konuslo kalba ir KLT centro Toronto atstovų pranešimai.3. Centro perkėlimo klausimas.4. Tarybos ir valdybos rinkimai.5. Žurnalo išleidimo klausimas.6. Skyrių organizavimo reikalu.7. Moterų sekcijos įkūrimas.8. Sumanymai bei paklausi- mai .Nėra prasmės nei vietos cituoti viso protokolo, kur smulkiai užrekorduota diskusijų eiga, taipgi ir vėl pasireiškusios to paties pobūdžio srovinės tendencijos, kur siūloma Tarybai tik parapijos ribos, etc. Na, parapijos ribas tai tikrai ne socialistai siūlė!Toliau protokole užrekorduota štai kas:

“Gerb. Konsulo ir Toronto at
stovų O. Kalinauskienės ir R. 
Hozo prašymą montrealiečiai 
padiskutavę vienbalsiai priima, 
ir centras persikelia, į Montreal}. 
Tuo būdu sulig daugumos nuta
rimu Montrealio KLT skyrius 
pasinaikiną ir sukrinta į vieną 
vienetą — Tarybos centrą, kurį 
vairuos viena ir ta pati valdyba”.

Taigi, p. A. Mikulėnai, To
ronto socialistai centro nenuma
rino, nes centras kartu su “NL” 
tapo perkeltas Montrealin! Tad 

kad kokios bebūtų priežastys ir samprotavimai, teisė į gyvenimą yra nepažeidžiama.- Savo paskutinėje kalboje Italių Katalikių Akušerių Unijos dalyvėms Šv. Tėvas aiškiai primena:“Nėra nė vieno žmogaus, nė vieno žmogiško autoriteto, nė vieno mokslo, nė vieno medicinos, eugenikos, sociologijos, ekonomijos, moralės nurodymo, galinčio duoti juridinę galiojančią teisę laisvai ir tiesioginiai disponuoti nekalto žmogaus gyvenimu, siekiant jį suardyti; vistiek, ar šis suardymas yra tikslas ar priemonė pasiekti kitą tikslą, kuris savyje būtų ir leistinas”.Dar vienas didelis pasikėsini- mjas prieš gyvybę, charakterizuojąs mūsų epochą, yra labai paplitusi gimimų apribojimo praktika. Šiuo atžvilgiu yra mėginama. nusikaltimą pateisinti socialinėmis priežastimis.Yra kalbama” apie per greitą žmonijos skaičiaus augimą santykyje su esamais turtais, apie vargą, kliudantį užauginti, išmaitinti, padoriai išauklėti vaikus ir tt.Pirmiausia reikia atsakyti, kad jokia priežastis negali pateisinti savaime nemoralaus akto, ir kad neleistinas vedybų naudojimas kokių nors specialių socialinių argumentų vardu mažina net vertę asmenų, kurie stovi už gimimų apribojimą.Tačiau reikia pridurti:1. blogas santykis tarp gyventojų skaičiaus padidėjimo ir pragyvenimo šaltinių nėra neųu- galimas gyvenimo dėsnis. Jei jis egzistuoja, reikia tam ieškoti priežasčių žmonių klaidose ir visuomenės egoizme: nesistengime panaudoti priemonių produkcijai pakelti ir turtų padalinimo egoizme.2. naujos gyvybės pasirodymas kaip tik duoda pilną prasmę vedusiųjų vienas kitam atsidavimui. Jie tame randa tikrą savo asmens išsivystymą. Šios tiesos laisvas užmiršimas yra kilęs iš ištisos eilės blogybių, kurios paliečia ne tik dvasinį gyvenimą, bet dažnai ir sveikatą, o beveik visuomet būtiną laimingą vedy-r binio gyvenimo pastovumą.Gyvybės gerbimas, apie kurį mes ligi šiol kalbėjome teisės į gimimą atžvilgiu, liečia kiekvieną amžių.Pasmerkimas tų, kurib kėsinasi į turinčią gimti gyvybę, liečia ir tuos, kurie — nežiūrint, kokiom priemonėm ar net autoritetų įsakymu — kėsintųsi į nekaltojo gyvybę ar tai dėl fizinių ar psichinių iškrypimų, dėl kurių ji materialistinės ir stabmeldiškos visuomenės būtų laikoma pavojinga ar nenaudinga. Pasmerkimas liečia ir tuos veiksmus, kaip, pav. sterilizavimas, kurie bando atimti galimybę kurti naujas gyvybes.
Nėra jokio motyvo pateisinti 

tokius pasikėsinimus morališkai. 
Dėl kaikurių iškeltų faktų kata
likų moralės pateisinimui, Baz

kam tie “perlai” socialistų adre
su? Nejaugi negalima surasti 
konstruktyvaus visuomeninio 
darbo?

(Bus daugiau) 
Salomėja Pundžhivienė. 

nyčia, pakartojusi savo pasmerkimą, nurodo kelius, kaip išvengti žalos ir blogio, kuriuos norima pašalinti neleistinais būdais. Šie keliai yra: auklėjimas, pagalba, gailestingumas. Tai individų 'ir visuomenės . pagydymas, geresnių sąvybių ir žmogiškų galimybių patobulinimas krikščioniškais pamokymais, religijos praktika, bet ne prievarta ir apgaule. Visa tai .gali padėti' nugalėti blogį,' nuo’ kurio5 keiičią modernioji visuomenė.Galima aiškiai pasakyti, kad gyvybės gerbimas šiuo atžvilgiu yra ne tik minėtų pasikėsinimų pasjnerkimas, bet ir pozityvus veiksmas, kuriuo galima užtikrinti (materialiniu ir, dar daugiau, moraliniu atžvilgiu) pavienių ir. šeimų gyvenimo .sąlygas, Neginčijamai yra tikra, kad vis didėjančių turtų panaudojime didelė žmonijos dalis kenčia nuo didelių nedatekiių, mokslo pagalbos .ir reikalingo vadovayi-' mo trūkumų. Daugelyje pramonės krąštų didelis šeimų skaičius turi neužtikrintas darbo sąlygas, nepakankamą atlyginimą, vargingus butus, kas griauna šeimos tvirtumą, labai apsunkina atlikimą tų pareigų, kurios iškel- damos žmogaus asmenį, reikalauja ii? daug pasiaukojimo bei atsisakymo.Gerbti gyvybę reiškia taip pat rūpintis auklėjimu ir vaikų mokslu, pagelbėti nebegalinčiam dirbti arba savimi rūpintis ligos atvejy. Iš to išplaukia pareiga dirbti, kad šie reikalavimai būtų patenkinami. Pirmoje eilėje tai liečia pačią šeimą, o antroje eilėje tuos, kurių pareiga šeimą pavaduoti, jei ji nebegali pati nešti jai priklausančios atsakomybės.Čia valstybei ir privačiai iniciatyvai yra platus veikimo laukas. Jeigu visi tie, kurie susižavi savo pačių racionalistinėmis ir natūralistinėmis programomis, pagalvotų apie neišsemiamus krikščioniškojo mokslo turtus, jie gana dažnai pamatytų, kad blogis, kurį jie sunkiai bando pašalinti tik nepakankama technika, galėtų rasti išeitį — tiek, kiek mūsų žmogiškosios išgalės tai leidžia — jei jie pilnai priimtų šį mokslą.Šis mokslas, galų gale, nėra šalta taisyklė, bet, jeigu nuolankiai priimamas kaip Dievo dovana, yra ir pagalba ir pastiprinimas mėginimuose ir sunku— mtfese.
Silvio GolzioItalijos Katalikų Akcijos Diplomuotųjų Sąjūdžio pirmininkas.

“Priešakinės” technikos krašte
Maskvoje Mokslų Akademijos 

ir Elektros Ministerijos leidžia
mas žurnalas “Elekričestvo” iš
spausdino docento Čukajevo 
straipsnį apie elektros panau
dojimą bei eldktrinius įrengi
mus gyvenamuosiuose butuose. 
Panagrinėjęs jo išvądas, ukrai
nietis inžinierius Balas Toronto 
laikrašty “Naša Mėta” prieina iš
vados, kad sovietų specialistas 
kalba apie tuos dalykus kaip 
naujoves, kurie šiame kontinen
te senai naudojami. Sovietų žmo
gaus neturima nei elektros laik-

štu-dijų dienos, kuriose svarstyta “Žmogaus laisvė ir vertė” tema. Katalikų studijų dienos praėjo dideliu pasisekimu dalyvaujant augštiesiems Bažnyčios ir valstybės atstovams. Priimti šie nutarimai: t
1. žmogaūk laisvė ir vėrtė yraiš Dievo. Bažnyčia yra nuolatinė žmogaus laisvės ir vertės gynėja. Mes katalikai kviečiame pasipriešinti totalinei valstybei, jos sąmoningiems ir nesąmoningiems agentams, atremti kad ir pirmuosius puolimus viešame gyvenime. Mūsų . persekiojamų brolių likimas mus įspėja ir įpareigoja. /. • ; r-. r .2. Bažnyčia rya Austrijos-motina. Krašto vargas yra kartu ir- Bažnyčios vargas.3. Laisvės galima pasiekti vienybėje. Nesutarimas ir partiniai politinis egoizjnas yra pirmasis Austrijos buvimo ir ateities pavojus.4. Valstybė nėra partijų nuosavybė. Partijos negali valstybės tarp savęs pasidalyti.5. Valstybė nėra sąžinių viešr pats. Ji negali naudoti asmeninio apsisprendimo klausimuose prievartos.6. Laisvė mums nėra dovanota,bet aukomis ir kova išpirkta. Mes katalikai reikalaujame teisingesnio pareigų paskirstymo, kviečiame visus luomus prie paprastumo gyvenirhė., Mes smerkiame lupikiškus pelnus ir didelę prabangą. Atsižvelk į žmonių vargą, nepamiršk brolių nepritekliuje! Karti yra tikrovė: daugiau darijų, daugiau taupu- mo! • ■7. Šeimos yra valstybės ateitis. Valstybė, kurioje šeima skursta,

Dėl mokytoju darbo KanadojeKanados naujų emigrantų tarpe nemažai yra ir buvusių mokytojų. Bet retas kuris iš jų čia dirba mokytojo darbą. Ir labai maža vilčių, kad padėtis kada nors pasikeistų., Mokytojai, kaip . taisyklė, visur paruošiami tik savo krašto reikalams, savoms programoms ir savoms tradicijoms. Dėl to net iš Anglijos atvykusioms mokytojams pritapti prie Kanados mokyklų yra nelengva. Iš kitų svetimšalių ateivių, kaip teigia Ontario mokyklų vadovybė, tik vienas olandas tepajėgęs sėkmingai įsitraukti į darbą.Vidurinėms mokykloms mokytojų trūkumo Kanadoje nėra, nors nėra ir pertekliaus, tad tam šiek tiek ateivių ten galėtų gauti darbo. Bet kad kas nors galėtų pradėti mokytojauti vidurinėje mokykloje, ankščiau turėtų išeiti vienų metų specialų kursą “University College”, kuris yra privalomas ir baigusiems čionykš-
Europos Federacijos konstitucijaSaugojama Š. Atlanto S. armijų ir atominių bombonešių, apsi- stačius 15.000 amerikiečių atsiųstų tankų ir šarvuočių, 19.000 artilerijos pabūklų, Europa neskubėdama rašo ' savo federacijos konstituciją. Skubėt nėr ko, nes federacija vistiek negyvuos Stalinui kuriant savąją Maskvos pasaulio federaciją. Rašoma ji atskirose pakomisėse, kurios savo ruoštu stato visą mašineriją busimosios tarptautinės administracijos, kuri laikui atėjus taptų tikra federaline vyriausybe. Dabartinėje formoje konstitucija numato Europos Tarybą su dviem rūmais. Pirmieji renkami visų valstybių gyventojų visuotinu balsavimu, o antrieji jų parlamentų. Vykdomoji valdžia su-

rodžio, nei net virtuvės su tem
peratūros automatiniu regulia
torių, nei elektrinio kambario 
šildytuvo, nei visos eilės ameri
kietės šeimininkės virtuvėje 
naudojamų elektrinių prietaisų. 
Čukajev plačiai kalba apie skal
biamą mašiną ir šaldytuvą, bet 
apie tokius, kokius Amerikoje 
tik prieš 20 metų tenaudojo. Jam 
dar tenka moksliniame žurnale, 
skirtame specialistams, aiškinti 
tokius dalykus, kokius kiekvie
nas šio kontinento žmogus seniai 
žino ir nustebtų sutikęs tokių 
dalykų nežinančių.

eina į pražūtį. Reikalaujame greitesnės ir veiksmingesnės šeimai pagalbos, padidinti vaikų . priedus atlyginimuose, įsteigti šūnoms padėti kasas. Daugiau ir geresrfių butų! Šalin barakai! Kiekvienai šeimai jos nuosavi namai!8. Kas žmonėms atima teisę įDarbas turi padėti įsigyti nuosavybę. Reikalaujame teisingo at- lyginįmo kiekvienam, taip pat ir dvasiniam darbui, tokios mokesčių politikos, kuri padėtų platie- -siems visuomenės sluogsniams įsigyti nuosavybę. Neslopinti lenktyniavimo dvasios!9. Demokratija reikalauja visų bendradarbiavimo, bet ne vien kritikos. Kas į darbą neįsijungia, arba visko iš valstybės laukia, tegu dėl savo vargo ne-' dejuoja. Kiekvieną kviečiame prie didesnės atsakomybės pajutimo bendrajam labui.10. Taika yra laisvės ir teisingumo vaisius. Laisvės negalima grįsti melu, neapykanta, teroru. Mes katalikai su pasibiąųrėjimū nusigręžiame nuo tų, kurie kalba apie taiką, bet galvoja apie vergiją. Mes aistringai pasisakome už tikrą taiką tarp žmonių ir tautų. Tik tas, kas laisvę ir žmogaus vertę gerbia, gali taikai dirbti.Austrijos katalikai! Šitie pareiškimai mus įpareigoja. Laiko balsas yra katalikiškosios akcijos darbas. Palikime visus nesutarimus Bažnyčioje tarnyboje, būkime vieningi ir ištikimi Popiežiui! Susijunkime, kad išgelbėtume mūsų tėvynę ir ją atnaujintume Kristuje! Melskimės ir dirbkime! Jei Dievas yra su mumis, ko mes turime bijoti?
K. J. Gutas.

čius universitetus. To kurso metu atliekama ir praktiškas dėstymas viduriniosiose mokyklose ir kolegijose. Už kursą reikia mokėti $200, be to, dar reikia $20 vadovėliams pirkti, na žinoma, ir. pragyventi.Pradžios mokykloms mokytojų trūkumas yra labai didelis, tad teoriškai čia galima būtų dirbti ir ateiviams. Bet praktiškai tai taip pat sunkiai pasiekiama. Pirmiausia reikia labai gerai mokėti kalbą. Reikia dar išlaikyti prie Švietimo Ministerijos specialius egzaminus iš kalbos, Kanados geografijos ir mastų. Ypač daug"dėmesio skiriama rašybai -— per egzaminus rašomam diktantui. . « iTeoretiškai visa tai nugalima, bet praktiškai ateiviui mokytojo vietą gauti nesunku indėnams skirtose mokyklose, nuošaliuose užkampiuose, bet tik ne centruose, kur ir šiaip kandidatų netrūksta. Quebec provincijoje to pasiekti, atrodo, lengviau. Gl.P.

sidės iš ministrų kabineto, kurio narius skirs paskirų tautų parlamentai ir kuriam vadovaus mi- nisteris pirmininkas, išrenkamas nustatytu būdu. Projektas busiąs pilnai apsvarstytas gruodžio 16 d. ir sausio 14 (Ike bus įvestas sausio 20) bus pateiktas Europos Tarybai galutinai patvirtinti. Kaip ruošėjų politinio komiteto pirmininkas Pierre Teit- gen išsireiškė rinkimų sistema numatoma tokia: Europa bus padalyta į distriktus, žiūrint kokį skaičių atstovų kuris turės išsirinktu Kiekvienas atstovas atstovaus kartu ir savo bendruomenę ir distriktą.
Karališkas turtas JĄV-bėse

Buvęs Albanijos karalius Zo- 
gu I prieš metus JAV nusipirko 
dvarą su 60 kambarių namu, su
mokėdamas brangenybėmis ir jo 
advokatui dar sumokėjus $2000 
pinigais. Sakoma, kad turto ver
tė esanti $105.000. Po metų vals
tybė pareikalavo mokesčių. Eks- 
karalius stengęsi aiškinti, kad 
jo turtas naudojasi, eksteritori- 
nėmis teisėmis ir negali būti ap
mokestinamas, nes JAV jį dar 
tebėpripažįstą Albanijos karaliu
mi. Mokesčių inspekcijai vistiek 
reikalaujant, ckskaraliaus advo
katas sumokėjo $2.914 mokesčių, 
bet padarė rezervą, kad laiko tai 
neteisėtu išreikalavimu ir reika
laus pinigus grąžinti. Kažin ar 
atgaus?
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★ Spalio 29 <L LTSR Mokslų Aka
demijos posėdžių salėje inžinierius S. 
S. Vosauskis gynė disertacijų "Plieno 
kietumas ir kietumo ir stiprumo ryšys" 
technikos mokslų kandidato laipsniui 
gauti. Oponentais buvo prof. K. Vasi
liauskas, prof. V. Mošinskis ir inž. J. 
Skeivys.

★ Bet Prienų rajonas tai nepaskuti
nis — pagerbiami Šilalės, Plungės, 
Tauragės, Druskininkų, Vilijampolės 
rajonai. Sovietai pagal visų savo mark
sistinę išmintį šiuo metu Lietuvoje spi
ria išsaugoti visus galimus pašarus — 
"Reikia imtis priemonių, kad nepražū
tų nė vienos centneris šiaudų, pelų,

* žolės; silosui naudotinų žaliavų, silo- 
sinių kultūrų, šakniavaisių ir daržovių 
lopų, piktžolių, o taip pat įvairiausių 
žalienų, kurios sunku šį taip lietingų 
rudenį išdžiovinti" . •. Atskirų komen
tarų turbūt nereikia — lietuviai tikrai 
sovietams geru neatsimoko.

★ Kaip E. Bilevičius tvirtina, "lie
tuviai" žvejai yra išleidžiami žvejoti 
ir į Šiaurės Atlantu. Klaipėdoje įsteig
tos Valstybinis žvejybos trestas, ku
ris organizuos pločiu mostu silkių žve
jybų Atlante. Jis nusiskundė gausybe 
trūkumų, kurie stabdo jo tralerių už
duotis. Labai trūkstą lietuviškųjų kad
rų. Jis siūlo LTSR žvejams naudoti 
kaprono tinklus, kurie pasirodę esą 
labai praktiški. Taip pat prožektorius 
žuvims privilioti. Jis numato kadrams 
sustiprinti į pajūri perkelti apie 300- 
400 lietuvių upių ir ųžerų žvejų. Šiuo 
metu esą statomi dideli šaldytuvai 
žuviai laikyti Klaipėdoje ir Vilniuje, 
kiti Nidoje, Kaune ir Rusnėje. Tačiau 
abu didieji šaldytuvai Klaipėdoje ir 
Vilniuje statomi skandalingai lėtai.

★ Vilniaus Valstybinio Universiteto 
Medicinos fakulteto akušerijos ir gi
nekologijos katedros vedėju yra prbf. 
V. Baronas.

Žiežmarių turgų direkcija pakeitė 
turgus Žiežmariuose iš ketvirtadienių 
į sėkmadien i u s .

★ Kipras Petrauskas spalio 11 d. 
dainavo "Romeo ir Julijos" operoje.

★ Vilniuje dažnai rengiami ir labai 
gausiai lankomi simfoninės muzikos 
koncertai. Spalio 13 d. .koncertui diri
gavo A. Stasevičius, gi solistu buvo 
A. Jocheles.

★ Nelengva padėtis LTSR ir su ku
ru. Vaizdinga iliustracija. Tarybinė 
spauda pareikalavo Šilutės parko di
rektorių pasiaiškinti, kodėl jis dar pa
vasarį tvarkydamas parko kirto ne nu
džiūvusius, ar parko . vaizdą darkan
čius medžius, bet kaip tyčia tuos, ku
rie geriausiai tiko kurui ir statybai ...

★ K lai pėdo smiesto vyr. architekto 
K. Černiausko žodžiais, Klaipėdos uos
to pajėgumas dabar karkas didesnis, 
negu prieš karą. Miestas labai puošia
mos, apsodinamas net medžiais. Čer
niauskas prižada, jog Klaipėda taps 
gražiausiu mūsų didžiosios šalies uos
tamiesčiu.

★ Ruošiamasi pavasarį Vilniaus ka
nalizaciją nukelti miesto Neries žem
upio ir prieš tai dar gerokai perkošti, 
kad panaikinus vandens nešvarą.

★ Neseniai Lietuvoje priešakinė 
technika pateikė pirmuosius keturius 
mechaninius prosus, kuriais tas pats 
žmonių skaičius galės padaryti ketur
gubai daugiau. Bet ką jūs vargšai ru
seliai darytumėte jei kapitalistus Su
naikintumėte?

★ Vilniaus Valstybinis Universitetas 
kelintą kartą skelbia konkursą profe
soriaus daktaro hospitalinės chirurgi
jos katedros vedėjo vietai užimti.

★ LTSR ministras Knyva prižadėjo, 
jog dar prieš mokslo metų pabaigą bus 
daromi visi žygiai sumažinti vadovėlių 
stoką. Jis susirūpinęs kad ir šiais me
tais tarybinėse mokyklose, kaip ir pra
ėjusiais metais, labai žymus atkritusių 
mokinių skaičius. Jis dėlto kaltina mo
kyklų vedėjus, kurie neišsiaiškiną mo
kyklos nelankymo priežasčių. Moky
tojų idėjinis lygis tebėra labai žemas, 
mano drg. Knyva.

★ Lapkričio 5 d. 19 vai. Lietuvos 
Mokslų Akademijos posėdžių solėje 
įvyko "įaun. mokslo bendradarbio" 
E. Junokoitės-Korosienės disertacijos 
gynimos "'medicinos mokslų kandida
to" laipsniui įsigyti. Temo: "Odos ir 
blužnies audinių lizatų įtaka kaiku- 
riems imuniteto reiškiniams" (kai jie 
praleido .. • "Stalino veikalų kolbos 
mokslo klausimais įtakoje", sunkiai 
supranta. A.) Oficialiais oponentais 
buvo dr. J. Kairiūkštis ir biol. mokslų 
kand. A. Petrauskas.

★ Vilniuje brangenybių prekyba? 
Taip, ji egzistuoja. Stalino prospekte 
ir Liudo Giros gatvėje veikia "Vilniaus 
juvelirinės prekybos parduotuvės". 
Jos "visada turi didelį pasirinkimą me
ninių juvelirinių dirbinių iš aukso, si
dabro ir brangiųjų akmenų; įvairių fir
mų laikrodžių, dirbinių iš gintaro". 
Jūs nustembate — proletarų krašte, 
buržuaziniai išmis lai?.. • Kaip pre
kės gaunamos, aiškiai pasako skel
bimas: "Supirkimo punktas Stalino 
pr. 4 superka rankinius laikrodžius, 
o taip pat krištolą ir porcelianą". 
Tai kad išvalys į greitai būsiantį be
vertį rublį pavergtųjų kraštų turtą, 
tai baisu ir pagalboti.

★ Retkarčiais, retomis lietuviškomis 
valandėlėmis per LTSR radiją akloji 
dainininkė Grincevičiūtė, kuri pav. 
spalio 24 d. karto su VOBT dainininke 
Mikštaite ir RRIK trio išpildė Bectho- 
veno dainos.

★ Vilniaus Universteto Darvinizmo 
ir Genetikos katedros prof. Snarskis su 
vyr. dėst. P. Bluzmanu pataria LTSR 
kolūkiams auginti soją. Girdi, kaiku- 
riose vietovėse Lietuvoje jau augina
ma iki 15-20% viso apdirbamo ploto. 
Naujasis penkmteis reikalauja sojos 
plotą Lietuvoje dar labiau padidinti. 
Snaskfs prašo kuo rūpestingiausiai iš-

ko, Paruošų ministerijos įgaliotinio LT 
SR valdybos gyvulininkystės produktų 
paruošų skyriaus viršininkas (truputi 
biurokratiškos pavadinimas ar ne?) 
griežtai užsipuola lietuvius kolūkie
čius ir jų bosus rusus dėl pieno prie
volių neišpildymo. Girdi, esama kol
ūkių, kur neišpildžius pieno prievolės 
pienas laisvai pardavinėjamas arba 
naudojamas antraeiliams reikalams 
(kumečių vaikams penėti?). Daugelyje 
pieninių pienas priimamas tik vienų 
kartų per parų. Pienininkai suka nu
statydami pieno riebumų. Girdi, jų pie
ninėse naudojami dar iš buržuazinių 
laikų "seni, dideli pieno butimetrai 
ir lašintuvai pienui matuoti, kurie jau 
seniai pripažinti netinkami (pagal Sta
lino veikalus kolbos mokslo klausi 
mais, ar ne? A.) Įvairūs sukčiai vieš
patauja pieninėse. Štai Jiezno pieno 
nugriebimo punkto vedėjas Dimša per 
rugsėjo mėnesio 17 dienų Ždanovo 
vardo kolūkiui nusuko 522 litrus pie
no. Žiežmarių — drg. Tauras per 14 
dienų Stalino ir Lenino vardo kol
ūkiams nusuko daugiau kaip 1000 lit
rų pieno . • • Dimša ir Tauras ne tik 
kad nebuvę pašalinti, bet ir grąžinti 
senojon vieton. Kauno sviesto ir sū
rių pramonės tresto valdytojas Kanto- 

j-ovičius viskų praleidžia pro pirštus.
Tūlos Lubėnas, KontoroviČiui žinant 
prie pieninės drįsęs auginti 4 kiaules, 
ir išvengė prievolių jų mėsų pristaty
ti valstybei. Štai iš kur bujoja juodoji 
rinka LTSR ir koks nemalonus gyveni
mas komunistinėje santvarkoje.

★ Kauno Jaunojo Žiūrovo Teatras 
spalio mėnesio pabaigoje gastroliavo 
Vilniuje, kur pastatė veikalus "Ropė" 
ir "Didysis Eretikas".

★ Paskutiniu laiku LTSR radijofone 
randama daugiau lietuviškų progra
mos numerių. Štai spalio 27 d. per 9 
vai. ryto transliacijų buvo duodama 
"Vilniaus Valstybinio Universiteto Is
torijos-Filologijos fakulteto moterų ok
teto įdainovimai, čekų ir slovakų dai
nos, kurias išpildė A. Staskevičiūtė. 
Kito programa rusų kalba arba apie 
rusus.

★ Neseniai iš Latvijos buvo gauta 
125 Latvijos juodgalvių veislės avys. 
Jos buvo išskirstytos Vilniaus ir Klai
pėdos srityse. Taip pat esu buvo atvež
ta iš Jaroslavlio 125 Breitovo veislės 
motininės kiaulės ir kuiliai. Iš Vorone
žo srities atgabenta kelios partijos 
"Prekos" veislės avinų — reproduk
torių. Sovietai sako, jog aštuntaisiais 
po karo metais jie skiriu dideli dėm- 
sį gyvulininkystei, nes vokiečiai išsi
varę arba sunaikino beveik visus veis
linius gyvulius. Po karo Lietuvos vals
tiečių ūkiuose nebuvę likę bendroje 
bandoje nedaugiau kaip 1 % veislinių 
gyvulių. Šiuo metu Lietuvoje esu S 
veislynai. Lietuvoje vis labiau paplin
ta Lietuvos žalųjų ir juodmargių veis
lės tipo galvijai (ne Rusijos žalųjų vis- 
dėlto), kurie pasižymi augštais išmil- 
žiais ir iki 4,3% riebalų piene. Greitu 
augimu, tinkamumu atpenėti pasižymi 
plačiai kultyvuojama kolūkiuose Lie
tuvos baltųjų kiaulių veislė, duodan
ti puikų bekonų. Tai kaip čia su pro
paganda, jog laisvojoje Lietuvoje kiau
lės buvę kaip šernai, o karvės dvėsė?

★ J. Balsys, Klaipėdos žvejybos tra
lerio kapitonas, nusiskundė tarybinė
je spaudoje, jog Klaipėdos žvejų lai
vyne trūkumų labai daug -— tai nėra 
paslaptis. Daugelyje laivų šlubuoja 
darbo drausmė. Remontas ir mechani
nis aptarnavimas esųs labai blogas.

★ Kaip ir kiekvienais metais, di
džiausio rūpesčio Liet, miestų vanden
tiekio ir kanalizacijos trestams suda
ro netinkamas suvalstybintų namų 
įrengimų apsaugojimas nuo sušalimo. 
Kiekvienais metais valstybinių namų 
komendantų ir valdytojų nerūpestingu
mas padaro milžiniškus nuostolius. 
Tiek Vilniuje, tiek Kaune beveik kiek
viename name galima rasti sugedu
sius vandentiekio kranus ar tualetų 
įrengimus, pro kuriuos netrukdomai 
teka vanduo. Sovietinės įstaigos gra
sino ir baudžia, bet padėtis mažai pa
sitaiso.

★ Neseniai Vilniuje Polocko gatvėje 
atstatytas ar pastatytos didelis pasta
tas, kuriame įsteigtas onkologinis-chi- 
rurginis skyrius. Patalpos esančios jau
kios su centriniu šildymu, chirurgi
jos kabinetais, vaistine. Yra ir biblio- « 
teka. Šioje ligoninėje būsiu atliekamos 
pačios sudėtingiausios vėžio ligos ope
racijos, daromi skubūs tyrimai. Joje 
dirbu viso eilė žymių chirurgų kaip 
Norkūnas, Lachman ir kiti.

★ Vilniuje jau penkti metai veikia
bibliotekų kolektorius, kuriame kom
plektuojamos rajonų, kolūkių ir vaikų 
bibliotekos. Jame dirba A. Strolis ir 
L. Boiko. «

Padėka
Rengtame spalio 11 d. Literatūras va

kare savo kūryba skaitė Pr. Kozulis, B. 
Rukšo, Vyt. Kastytis ir Vyt. Peseckos — 
visi iš Toronto; Z. Šukienė iš Hamiltono. 
Pianinu skambino L. Šukytė. Šiems mū
sų mieliesiems programos išpildytoįams 
maloniai dėkojome.

Lapkričio 22 d. mūsų vakaro progra
ma atliko muz. Br. Budriūno vedamas 
vyrų balsų kvartetas: I tenoras Pr. Zo- 
ronka, II tenoras E. Skiotys, baritonas 
M. Sodonis ir bosas A. Polįkaitis. Eilė
raščius deklamavo St. Virbickaitė. Mū
sų brangiesiems svečiams iš Detroito, su
teikusiems tiek daug malonaus džiaugs
mo su lietuviško daina, o taip pat ir mū
sų jaunajai deklamotorei, tariame nuo
širdų lietuviškų ačiū.

šių parengimų metu valdybai talki
ninkavo: J. Kazlauskienė, L. Tolienė, A. 
Motuzienė, A. Petkevičius, J. 
nas ir St. Dalius. Jiems visiems 
ga nuoširdžiai dėkojame.

V. Panavaitei, paįvairinusiai 
muzikų solo dainomis, malonus dėkui.

Mes esame maloniai nustebinti lietu
viškos visuomenės nuolatiniu ir skaitlin- 

dalyvavimu mūsų parengimuose. Ypač 
norime pabrėžti lapkričio 22 d. koncer
tų: nors visų vakarų smarkiai lijo, vis- 
dėlto mes susilaukėme "Dainavos" salė
je net 303 svečius, ko jau senokai ši sa
lė neturėjo. 1 *!

Mūsų brangiesiems tautiečiams, taip 
skaitlingai remiantiems mūsų tėvynės iš
laisvinimo kovai lėšų telkimų, reiškiame 
mūsų gražiausių ir giliausių padėkų.

TFA Hamiltono skyrius.

APYSKAITA
I. Literatūros vakaras 1952, spalio 11d.

Pajamos:
1. Už įėjimo bil., 194 po $1 $194.—
2. Gėlių valso pajamos ........ 11.30
3. Bufeto pelnas .............. 125.29

4. Vakariene .........................
5. Važinėjimo iSfaidos ..........
6. Leidimas bufetui ..............
7. Skelb. “TŽ" ir persiunt. išl.
8. Skelb. 'NL' ir persiunt. išl.
9. Sumokėta už gėles ..........

10. Už sugadintus salės langus

Viso $226.14 
$330.59 
226.14 '

Pajamos 
išlaidos

Bajoriū- 
šia pro-

orkestro

Viso $330.59
Išlaidos:

1. Už salę .......................... $55.00
2. Orkestras .......................... 60.00
3. Honoraras 6 progr. dolyv. 45.00

sere ir ruduo šiais meteis sojai augin
ti buvę ypatingai nepalankūs".

* A. Smetanin, TSRS Paruošų mi
nisterijos vyr. inspektorius ir I. Koten-

24.00 
10.00 
2.00 

12.12 
12.12 
2.50 
2.50

Grynos pelnas $104.45

II. .Lopkr. 22 d. vakaro "Dainavos" 
lėjc, dalyvaujant iš Detroito mut.

Budriūno vyrų kvartetui
Pajamos:

1. Už 294 jėjim. bil. po $1.25
ir 9 bil. po $1 (atvyko po 
programos) ................... ....

2. Rūbinės pelnos .................
3. Bufeto pelnas ...................

Viso
išlaidos:

1. Honoraras kvartetui ........
2. Sales nuoma ............ .
3. Už orkestrą .......................
4. Mokestis 2 policininkams .
5. Išlaidos sąryšy su bufetui 

leid. gavimu (2 darbo dien- 
nos ir 2 kelionės į Torontą)

6. Skelbimo nupaiŠymas ......
7. Skelb. 'TŽ' ir pers, išlaidos
8. Skelb. 'NL' ir pers, išlaidos
9. Skelb. per radijų ir p. išl.

10. Gėlės ..................................
1 1. Už reprezentacinius pietus
12. Foto nuotraukos ..............
13. Bilietai ir rašom, medžiaga
14. Važinėjimo išlaidos ..........

Viso $341.86
$570.58

341.86
Pajamos 
Išlaidos

Br.

$376.50 
6.00 

188.08

$570.58

$150.00 
50.00 
58.00 
12.00

25.00 
4.00 
9.12 
7.62 
5.12 
4.10 
7.00 
4.00 
0.90 
5.00

Grynos pelnas $228.72

50% pelno $114.36 skiriama Hamil
tono Liet. R. K. Bonyčios statybai.

TFA Hamiltono sk.

Hamiltono L.D.M.T. “AUKURAS”
gruodžio mėrę 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”.

LONDON, Ont
Londoniškių kalėdinė dovana—$$40.50

Londono lietuviai; užjausdami Vokie
tijoje badaujančius brolius, didžiosios 
džiaugsmo šventės — Kalėdų išvakarėse 
nutarė pasidalyti su jais sunkiai uždirb
tu ir patiems taip reikalingu skatiku. 
Aukoti neatsisakė net ir tie, kurie patys 
yra atsidūrę sunkioj ekonominėj būklėj.

Lapkričio 1-15 dd. Šelpimo skyriaus 
pravestoj rinkliavoj aukojo:

I. Vasario 16 gimnazijai
a. Londono mieste:
Po $10 — V. Baravykas, L E. Dani- 

liūnai, Dragūnevičiai, Kaveckai;
$6 — Gudeliai;
po $5 — Chainauskai, Juodgalviai, 

K. Kudukis, J. Petronis, Aug. Pilvinis ir 
E. Gavėnytė (vieno bendra auka), H. 
Proscevičius;

po $4 — V. Bernotas, Eismantai;
$3 — Y. X.;
po $2 — Z. Butkevičiai, P. Kulvins

kienė, J. Lukšo, A. L. Matukai, B. Mi
sius, A. R. Miškiniai, E. V. Navickai; V. 
Pačkauskas, J. Petrauskas, A. O. Petra
šiūnai, V. Račkauskas, J. Sabaliauskcs, 
J. St. Šepučiai, J. Tonkūnas, T. Vilbi- 
kaitis; * i;

$1.50 — St. Petrauskaitė;
po $1 — J. Andriušaitis, Barcevičius, 

J. Berzėnos, Brazlauskai, J. Butkus, Go- 
centoi, Jonynai, P. Jurgutis; A. Kalnė
nas, Kerai, K. Majauskas, J. E. Misioi, 
J. Narokiehė, J. Ordas, F. Statkus, A. 
Švilpa, S. Šukys, V. Vasiukevičius. Išviso 
$136.50.

b. Rodney:
$2 — M. Kauzinai;
po $1 —- Andriulioniai, P. Budreika, 

Jasinskai, Moskai, P. Peskorskis, Rostap- 
kevičiai, B. Sopliai, E. Schneider. — $10.

c. Woodstock:
$10 — P. Koziukonis;
po $2 — V. Urbonas, Kalinauskai;
$1 — V. Jogučonskis. — $15.
Viso gimnazijai surinkta $161.50. Pi

nigai pasiųsti gimnazijai betarpiškai, 
bendrabučio maistui pagerinti.

II. Seneliams, ligoniams ir kt. pan.:
a. Londono mieste:
Po $ 15 — Dragūnevičiai, H. Prosce

vičius;
$12
$10

I. E. Doniliūnoi; 
A. Pocius;

$6 — J. Tonkūnas;
po $5 — D. O. Baldišiai, Gudeliai, A. 

P. Jakubauskai, S. Katkienė, Kaveckai, 
P. Kulvinskienė, B. Misius, J. Petronis, 
A. Pilvinis ir E. Gavėnytė (viena bendro 
auka), L. F. Pociai, Rutkūnai, J. Stulgys, 
Uždroviai;

po $4—J. Andriušaitis, T. Vilbikaitis;

Dovanos 
kiekvienam 

šeimos nariui!

Jei nefrite apdovanoti savo artimuosius 
Kalėdų Švenčių proga, Jūs rasite didelį 
pasirinkimą vertingų ir praktiškų dova
nų Lietuvių Baldų krautuvėje

po $3 — Brozlauskai, V. Lūžys, J. 
Petrauskas, J. St. Šepučiai, P. Tumosas;

po $2 — Albrechtai, Chainauskai, 
Gocentai, J. Jacynos, K. Kanapeckas, J. 
Kasputis, J. Kiaupa, Knybutaičiai, V. P. 
Kuzmos, Lenauskai, L. Mačys, K. Ma
jauskas, A. L. Matukai, J. E. Misiai, G. 
Pačkauskaite, V. Pačkauskas, A. V. Rep
šiai, M. Rudzinskoitė, J. Sbaliauskas, 
Šiaučiūnai, Mrs. X.;

$1.50 — St. Petrauskaitė;
p o$l — Andriukaitienė, St. Bendo- 

raitis, V. G. Bičkauskai, Bliumai, Blis- 
kiai; B. Bušma, J. Cicėnas, J. Graibus, 
A. Jonynai, Juraičiai, P. Karaliūnas, Ke
rai, Kisieliai, L. Koenigytė, T. O. Kra
sauskai, J. Kucharuk, P. Kuosa, Kūrai, 
M. Kybartas, K. M. Kyveliai, J. Lukšo, 
A. R. Miškiniai, E. V. Navickai, J. Or
dos, B. Pačkauskas, A. Petrauskas, V. 
Petrauskas, P. Petrulionis, L. Pakau
tas, O. Pipiraitė, Rimeikiai, B. Saba
liauskaite, G. A. Songster; M. Stepon- 
kevičiene, S. Šūkis;

50 c. — Gustavos Schuetz. -— $232.
b. Rodney:
po $3 — G. Gaputis, Kauzinoi;
po $2 — Josinskai, A. Kojelaitis, 

Mockai, Norgėlai, Rastapkevičiai, Simin- 
kevičiai, E. Schneider, Sopliai, Žizniaus- 
kai-Zynski; ■

po $1 —.Andriulioniai, Kazakevičiai. 
Išviso $26.

c. Woodstock:
$4 — Kaziukonis;
po $3 — Jakaičiai, A. Kalinauskas, 

J. Vitkauskas;
pa $2 — Z. Norvilas, J. šakinis, V. 

Vaitkus;
po $1 — J. Česlauskas, V. Jagučans- 

kis. Išviso $21.
Viso seneliams ir ligoniams surinkto 

$279.00 Pinigai pasiųsti Vokietijon, ati
tinkamų tikybų dvasininkams (kun. Tė
vui A. Bernatoniui ir kun. A. Kelertui), 
prašant juos išdalyti ten esantiems anks
čiau minėtos kategorijos (seneliams, li
goniams) lietuviams.

Išviso per šią rinkliavą surinkta 440 
dolerių ir 50 centų.

Už šį nepoprostę duosnumę ir tautinį 
solidarumę Apyl. Valdyba ir Šelpimo 
skyrius nuoširdžiai dėkoja visiems auko
tojams, ypač Henrikui Proscevičiui, pa
aukojusiam $20, DragūneviČiam; T , 
L E. Deni liūnams — $22, Kaveckams— 
$15, Kaziukoniui — $14 (Woodstock), 
Gudeliams — $11 ir po $10: J. Petro
niai, Aug. Pilviniu: ir E. Gavėnytei, A. 
Pociui, X. Y. ir V. Borvydui (jis jau ant
rų kartę aukoja po dešimtį, nors pats 
dirbo lobai sunkų darbų ir tik prieš 9 
mėnesius yra atvykęs iš Vokietijos Ka- 
nadon;^pažadėjo ir ateity taip nuošir
džiai remti badaujančius, pareikšdamas: 
"Kai ir darbo neturėsiu, aš dalį bedar
bio pašalpos skirsiu Vokietijoje likusiems 
lietuviams, nes aš žinau, kaip dabar ten 
jiems bloga gyventi").

Mūsų padėka priklauso ir A. Kojelai- 
čiui, padėjusiam įvykdyti rinkliavų Rod
ney ir St. Petrauskaitei, talkinusiai Lon
done.

Linkime, kad artėjančios šventės mie
liems aukotojams, Londono, Rodney, 
Woodstock lietuviams, būtų tikrai nuo
taikingos, o naujieji 1953 metai — dar 
labiau sustiprintų jų ekonominę būklę 
ir sveikatų?

Apyl. Valdyba ir Šelpimą sk.

$25,

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBES-

Per Čikagos ALTo metinę kon
ferenciją aukų surinkta $1828.81.

BALF pasisakė prieš tremtinių 
šelpimą pasirenkant juos iš vie
šai paskelbiamų adresų. Taip 
darant kaikurios šeimos gali su
laukti bent kelių siuntinių, o ki
tos nei vieno. Be to, privačių 
siuntinių persiuntimas perdaug 
kainuoja. Kaip pavyzdį BALFas 
nurodo, kad BALFas prieš pora 
savaičių pasiuntė Vokietijon 10 
tūkstančių svarų riebalų. Tai jis 
galėjo padaryti visiškai veltui. 
Jei tai būtų siųsta privačių as
menų siuntiniais, tai vien paš
tui būtų tekę sumokėti $1.400. 
Ar ne geriau už tą dar daugiau 
produktų nupirkti?

BALFui taip pat nieko nekai
nuoja persiųsti ir pinigus į Eū- 
ropą.

Tėvas Bernatonis paskelbė sa
vo paaiškinimą dėl BALFo pir
mininko pasisakymo prieš ragi
nimus siųsti siuntinius pagal pa
skleidžiamus tremtinių adresus. 
Tenai sakoma, kad tie adresai 
paskelbti tik Kalėdų proga, tad 
jais visai nesiryžta ardyti B AL 
Fo vykdomosios šalpos sistemos. 
Kad mažiau būtų pavojų, jog 
kaikurios šeimos gaus net po ke
lis siuntinius, o kitos nei vieno, 
jis nesiuntinėjęs visur tų pačių 
adresų, bet vienus JAV, kitus 
Kanados spaudai. Be to, esą ge
riau tegul kaikurios šeimos gau
na ir po kelis siuntinius, negir 
neiviena nieko.

D. Monstavičius, buvęs L. Ape- 
liac. Rūmų prokuroro padėjėjas, 
prokuroras Neumanno - Sasso 
byloje, įsigijo teises ir atidarė 
nekilnojamo turto pardavimo 
agentūrą Čikagoje.

Los Angeles, Calif., universi
tetuose siekia augštojo mokslo 
nemažas skaičius lietuvių. Orga
nizuojamas Studentų Sąjungos 
skyrius. Visais reikalais kreip
tis: D. Karaliūtė, 816 N.' Lafay
ette Park Place, Los Angeles 26, 
Calif.

J. Peters-Petraitis, Los Ange
les ALTo skyriaus pirmininkas 
ir kitų organizacijų bei draugijų 
narys, gavo teisėjo vietą. Jis i 
Los Angeles atsikėlęs prieš ke
letą metų iš Čikagos.

Juozas Kašiuba iš Torrington, 
Conn., jau kelias dešimtis metų 
gyvenantis JAV, iki.šiol išlaikė 
Lietuvos pilietybę. Jis visą lai
ką gyvena su galiojančiu Lietu
vos užsienio pasu, kurį kas dveji 
metai atsiunčia Lietuvos Gen. 
Konsulatui Niujorke pratęsti. 
Kašiuba laukia tos dienos, kad 
pasitraukus okupantams galėtų 
nuvažiuoti į Lietuvą jei jau ne
apsigyventi, tai nors apsilankyti.

Pagiris, “Naujienų” korespon
dentas iš Montrealio, “N” lapkri
čio 25 d. numery rašo, kad jis su 
KLB Krašto Valdybą šmeižian
čiu “N” straipsniu “Kanados lie
tuviai bėdoje” neturįs nieko 
bendra. Gal ir tiesa, bet kam ta
da jis gina to J. P. šmeižtus ir 
jaudinasi, kad jam buvo pasiū
lyta persikelti į “Liaudies Bal
są”? Rašo, kad “apie samdymą 
Kr. T. tarnautojo ir apmokėji
mą už posėdžius Montrealyje su
žinota tik iš “Naujienų”. Atseit, 
iš J. P. minėtojo gražaus straips
nio. P. Pagiris sako “sužinota”, 
o įdomu ar jis dar iš niekur ne
sužinojo, kad tai tik liaudiesbal- 
siškos vertės melas?

MOHAWK FURNITURE CO.
2448 DANFORTH AVE., TORONTO. Telefonai OX. 4444 

Teirautis pas JONĄ AUKŠTAITI
Telefonas OXford 4444.

Krautuvė atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vok.

Veikoms įvairios koruselinės lempos ir dougybė žaislų bei lėlių.

Paieškojimai
Prašomas atsiliepti žemiau pažy
mėtu adresu Augustas Bronė. 
Turiu svarbų pranešimą. Juozas 
Juška, (13b) Memmingen, Reg. 
Lag^ Bl. 1-18, Germany.

Lietuvių Eenciklopedijos 
ir visų žurnalų bei laikraščių 
PRENUMERATAS

priima V. Aušrotas, 206 Gilmour 
Ave., tel. LY.0305, sekmodie-

VOKIETIJA
Spackenberge-Gęesthachte bu

vo paminėta kariuomenės šventė 
pamaldomis, kurias atlaikė kun. 
V. Šarka, ir specialiu aktu, ku
riame dalyvavo bemaž visi svei
ki bei susipratę lietuviai. Pa
skaitą apie L. kariuom. kruopš
čiai paruošė vietos liet. pirm. A. 
Gešventas. Šios dienos soleni- 
zantas mokyt. A. Midveris gra
žiai pravedė savo mokinių de
klamacijas. V. Barkauskas gita
ros garsais palydėjo dainuojan
tį mūsų “atžalyną”. Minėjimas 
padarė dalyviams gerą įspūdį. 
Geros nuotaikos pagauti, visi pa
siliko padainuoti gražių lietuviš
kų dainų. Vėliau, besiskirstant, 
buvo jaučiama, kad lietuvis yra 
tikrai geras, savo tėvynę karš
tai myli ir moka pagerbti jos 
brangias aukas.

Spackenberge yra vienos di
džiausių ir gražiausių lietuviškų 
kapinių visoje Vokietijoje. Visi 
kapai yra tikrai gražiai sutvar
kyti ir papuošti. Kiekvienas ka
pas pažymėtas paminkliniu-kry- 
žiumi su aiškiu lietuvišku įrašu. 
Apsilankęs šiose kapinėse, jau
čiasi tarsi šventovėje. Neužmirš
tamą visiem sįspūdį paliko šių 
metų ramus Vėlinių vakaras,

kada visi mūsų tautiečiai, be 
skirtumo pažiūrų ar įsitikinimų, 
susirinko bendrai maldai už sa
vo mirusius ir žuvusius tėvynė
je bei už jos ribų.

Hamburge kariuom. šventėje 
atlaikytos šv. Mišios su lietuvis-, 
ku pamokslu už mirusius ir ko
vose dėl laisvės ir nepriklauso
mybės kritusius mūsų brolius 
bei seses. Po pamaldų turiningą 
paskaitą apie Liet, kariuom. kū
rimąsi, žydėjimą ir jos tragiš
ką likimą skaitė apyl. pirm. VI. 
Šeikus. Tyliu susikaupimu pa
gerbę žuvusius karius, visi da
lyviai su didžia pagarba ir mei
le sugiedojo Tautos Himną. Po 
minėjimo dar buvo užtraukta ke
letas kariškų ir šiaip patrijotinių 
dainų.

Pinneberge L. kariuom. šventė 
paminėta tik katalikiškomis pa
maldomis.

Emirgacija. Paskutiniu laiku 
išvyko į Australiją, pas savo gi
mines Sėrmontis Kostas su žmo
na Barbora, Seedorfo stovyklos 
gyventojai, taurūs žemaičiai.

Pone Redaktoriau,
■ “Tėviškės Žiburių” Nr. 41 
(146), Tamsta įdėjote Gautingo 
Apyl. V-bos pirmininko J. Gri- 
golaičio laišką, kuriame apsilen
kiama su tiesa, paliečiant kun. 
A. Micą. Kadangi aš esu buvęs 
1951 m. Gautingo Apyl. V-bos 
narys ir pirmininkas, todėl jau- 

. čiu pareigą padaryti mažą. ko
rektūrą. Maloniai prašau at
spausdinti “TŽ” kas seka:

P. Grigolaitis rašo: “1. Siunta 
iš 2. VI. 51 — 675 Ibs. pieno mil
telių buvo siųsta per Gautingo 
Apylinkės Valdybą Gautingo 
miestely gyvenančiam ir vokie
čių pataisos namui vadovaujan
čiam lietuviui Run. A. Micui, ku
ris, susirgęs, tuo laiku gydėsi 
Herrsching ligoninėje”.

fs laiško atrodo, kad BALFas 
suteikė pašalpą kunigui, dirban
čiam vokiečiams ir nieko bendro 
neturinčiam su Gautingo lietu
vių bendruomene.

Kun. A. Micas nėra minėtų na
mų vadovas, o tik prie tų namų 
prisiglaudęs kapelionas, gaunąs 
maistą ir butąM negaunąs jokio 
atlygmįfdo. Kun. A. Micas pri
klauso Lietuvių Bendruomenės 
Gautingo Apylinkei ir per septy- 
neris metus nuolatos rūpinosi 
Gautingo sanatorijos lietuvių 
dvasiniais reikalais (ligi 1951 m. 
spalių mėn. negaudamas jokio 
atlyginimo). Todėl nenuostabu, 
kad sunkiai susirgęs kepenų li
ga, neturėjo kuo apsimokėti li
goninei už gydymą. Tik BALFo 
ir dar kelių geradarių sušelptas, 
galėjo patekti į Herrschingo li
goninę ir tuo pašalinti gyvybei 
pavojų.-

Reiškiu Tamstai augštą pagar
bą J. Vaivada.
BRAZILIJA

— Spalio 29 d. konsulas A. Po- 
lišaitis šventė 60 m. amžiaus ir 
30 m. diplomatinio darbo sukak
tį. Jį pasveikino organizacijų at
stovai, konsulai, Sao Paulo gu
bernatorius ir kiti įžymūs parei
gūnai. Konsulas A.\ Polišaitis ne 
tik dirba savo tiesioginį darbą, 
bet ir aktyviai dalyvauja orga
nizaciniame gyvenime. Jis yra 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 
garbės pirmininkas, tačiau fak
tiškai jis pats tai organizacijai 
vadovauja ir dirba.

— Jaunučių choro vedėjas 
muzikas Liudas Ralickas, dėl 
pasunkėjusių darbo sąlygų fab
rike, laikinai atsisakė vadovauti 
tam chorui, kurį vedė nemoka
mai 13 metų. Jaunučius dainų 
pamokyti apsiėmė, taip pat be 
atlyginimo, Elvira Kilčiauskaitė.

— Lapkritis — tai įvairių pa
rengimų mėnuo. Šio mėnesio 8 d. 
įvyko vakaras Viloje Anastazi
joje. Suvaidinta 4 veiksmų ko
medija “Ponas Dauganoris”. Re
žisavo mok. Stasys Kubiliūnas. 
Lapkričio 15 d. Mokoje buvo tra
dicinis “Mūsų Lietuvos” balius, 
kuriame programą išpildė LKat. 
Bendruomenės choras. Lapkri
čio 23 d. LKat. Bendr. choras, ve
damas muziko Alekso Ambra
zaičio, ruošia viešą koncertą Sao 
Paulo miesto teatre. Lapkričio 
29 d. Lietuvių Sąjunga Brazili
joje ruošė Mokoje vakarą su šo
kiais ir vaidinimu. Buvo suvai
dinta K. Pažėraitės pjesė “Vai
dilos palikimas”.

— Prie Liet. Savišalpos ir 
Kultūros Bendruomenės “Litua- 
nia” įsteigtas Scenos mėgėjų bū
relis, kuriam vadovauja jo įstei
gėjas Bronius Guiga. Pereitą 
mėnesį šis būrelis suvaidino Ly
dinio dramą “Replėse”.

— Dail. Jonas Rimša, išvykęs 
gegužės mėn. iš Sao Paulo Boli- 
vijon, pakeliui sustojo Argenti
noje, apsigyvendamas pietuose— 
Barilochėje. Jis ten, piešdamas 
naujus paveikslus, ruošiasi būsi
majai savo paveikslų parodai 
Šiaurės Amerikoje. Gegužės ii 
birželio mėn. Barilochėje gili 
žiema su šalčiu ir sniegu. Dail 
Rimša savo paveiksluose ne tik 
vaizduoja egzotiškus tropikus 
bet ir mėgsta piešti žiemos vaiz
dus, kurie jam primena Lietuvą

AUSTRALIJA
Melbourne buvo rodoma kul

tūrinė filmą iš muzikos srities, ii 
lietuvio Žalkūno padaryti vaiz
deliai iš misininkų darbo tarj 
senųjų Australijos gyventojų 
Filmą buvo rodoma St. Johr 
bažnyčios salėje švietimo komi
sijos rūpesčiu.

— Karaliaus Mindaugo Insti 
titutas baigia antrus savo veiki 
m o metus. Tretiesiemssavo veik 
los metams institutas rengia pla
čią programą. Nežiūrint tam'tik
rų ideologijų asmenų nusistaty
mo ir net šmeižtų bei viešo puo
limo, institutas turi visuomenės 
pasitikėjimą. Institutui vadovau
ja prof. P. V/Raulinaitis, sekt 
dail: Vaičaitis. Institutas veiku 
visiškai savarankiškai pagal sa
vo statutą.

— LKF pastangomis Melbour 
no priemiestyje steigiama tre 
čio j i Melbourne sekmadienic 
mokykla.

Sydney. “Mūsų Pastogė” pra 
dėjo kištis net i bažnyčios reika 
lūs ir Nr. 187 užpuolė Melbourne 
liet, parapijos kleboną, kad ji: 
Moterų Draugijai neleidęs rink 
ti bažnyčioje aukų savišalpo: 
reikalams. Kun. P. Vaseris į ta 
atsakydamas savo sekmadieni 
niame lapelyje pareiškė, kad ta 
yra gandų skleidimas, o iš ant 
ros pusės bažnyčia yra nepri 
klausoma institucija ir neleis 
kad į jos reikalus kištųsi kas ii 
rašytų apie tai savo partijiniuo 
se laikraščiuose.

Adelaide sparčiai ruošiamas 
visuotiniam Australijos lietuvii 
atstovų suvažiavimui, kuri! 
įvyks paskutinėmis gruodžio die 
nomis, Kalėdų atostogų metu.

Wagga Wagga. Vietos austrah 
gimnaziją pirmuoju baigė liet 
Česlovas Žilinskas, savanorio 
kūrėjo, kilusio iš Medingėnų 
Karolio Žilinsko sūnus.
Sydney. Nedarbas Australijoje 

tęsiasi. Čia įvyko net smarkii 
demonstruojančių italų imigran
tų susirėmimų su policija. Imi
grantai reikalauja darbo arbs 
grąžinti atgal į Italiją nemoka 
mai.

GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS, 
GERIAUSIAS DRAUGAS NAMl#)SE 

TERROS PASIŪLYMAI:
Marius Katiliškis: UŽUOVĖJA, šiaurės Aukštaitijos kaimo 

buities vaizdai. 361 psl., kaina .................................. . ...........
August Gailit: TOMAS NIPERNADIS, pločiai išgarsėjęs esto

August Gailit novelių romanas. Virš 300 psl.; kaino .....................
Kazys Binkis: LYRIKA, mūsų poeto K. Binkio eilėraščių rinkinys ..........
Liudas Dovydėnas: BROLIAI DOMEIKOS, romanas, Lietuvoje

laimėjęs valstybinę literatūros premijų ..................................  x
Guy de Maupassant: KAROLIAI, didžiojo prancūzų novelisto

Guy de Maupassant geriousiųnovelių rinkinys. 280 psl., kaina.... 
Balys SruOįa: KAZIMIERAS SAPIEGA, veikalas iŠ gyvenimo

17-18 Šfmtm. Lietuvoje. 270 psl., kaina .............. ...........................
Balys Sruoga: GIESMĖ APIE GEDIMINĄ, knyga mūsų jaunimui ..............
Peer Logerkvist: BARABAS, 1951 m. Nobelio literatūros premija

premijuota knyga. 212 psl., kaino ............. ............ ............... ........
Kazys Boruta: BALTARAGIO MALŪNAS, vieno geriausių knygų

mūsų pokario literatūroje. 256 psl., kaina .......... . ......... ........ . .
Axel Munthe- SAN MICHELE KNYGA, plačiai pasaulyje išgarsėjęs

veikalas. Dvi dalys, kiekviena po ..................................................... .
P. Jonikas: GIMTOJO ŽODŽIO BARUOSE, kolbos dalykai ...................
Jievo Simonaitytė: AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, Mažosios- Lietuvos 

buities romanas, 1935 m. Lietuvoje laimėjęs valstybinę premija. 
437 psL, komo ........ ...... ...................... .............................

Rinkitės betkurig šitų knygų, ir neapsirikite nei viena.
Užsakymus ir pinigus siųsti:
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ŽMOGUS PASAULYJE
3. Žemė ir žmogus

Krikščioniškoji pažiūra žmogų 
esmingai pastato Dievo pasaulio 
kūrybos plano centre. Senajame 
Testamente žmogus yra amžiais 
puoselėta Dievo kūrybos mintis, 
įkūnyta pasaulio sukūrimo šeš
tą dieną. Ten pat sakoma, kad 
Dievas žmogų sukūrė iš žemės, 
įkvėpdamas jam dievišką kvapą. 
Taigi savo kūne žmogus talpina 

* žemės elementus, šia prasme 
žmogus yra žemės gabalas. Bū
damas toks, žmogus savyje įkū
nija ne tik žemės džiaugsmus ir 
kančias, bet savyje tiesioj a ir pa
čios žemės prasmę, savyje talpi
na žemės likimą. Čia jis yra su
prantamas tik sąryšyje su žeme. 
Ne iš viršaus žemyn, bet iš že
mai augštyn, šiuo atveju nu-; 
mėgsta žmogaus problematikos 
gija. Žmogus yra žemės vilčių 
įkūnytojas. Savo likime žmogus 
neša žemės likimą.'Savo kančio
je išreiškia visos kūrinijos kan
čią, išreiškia bekalbių tvarinių 
skundą.

Žmogus priklauso žemei savo 
kūnu. Žemiškasis žmogaus gyve
nimas baigiamas su jo kūno mir
timi. Kaip žemės vaikas, žmogus 
veda negailestingą kovą prieš 
mirtį. Žmogiškojo gyvenimo 
dėsnis pagrinde yra kova prieš 
mirtį — kietai laikytis žemėje ir 
galimai daugiau jos užkariauti. 
Šiuo atžvilgiu gyventi reikštų 
kovoti už galią gyventi. Praeiti 
ir menkėti — reikštų mirtį. Tar
pe mirties ir gyvenimo stovi bai
mė, baimė netekti ’gyvenimo. 
Mirties baimė yra neatskiriama 
gyvenimo palydovė žemėje. Ta
čiau esmėje gyvenimas nėra gy
venimas mirčiai. Dvasinio gy
venimo mirtis nepaliečia, nes jis 
yra gyvenimas pats sau. Šito 
dvasinio gyvenimo centre Nau
jajame Testamente yra Kristus.

Savo kūnu pririštas prie že
mės, žmogus yra tam tikra pras
me sudvasinta žemė. Žemiškieji 
žmogaus keliai yra keliai tarp 
šviesos ir tamsos. Žmogaus liki
mo kelyje nuolat kovoja du prie
šingi poliąi: šviesa ir tamsa. 
Žmogus niekad nepasiekia vie
no kurio iš polių, bet visada yra 
viduryje, savo valia tačiau links- 
tąs gėrio ar- blogio pusėn. Nepa
siekdamas šiame gyvenime vie
no kurio poliaus, būdamas vidu
ryje, žmogus kuria ir vidurinius 
savo kūrybos darbus. Juos žmo
gus paženklina savuoju vidurio 
ženklu: jie nėra nei absoliučiai 
geri, nei absoliučiai blogi. Žipo- 
gūs niekada neišeina iš žemiško 
poliariškumo, nes žemėje nėra 
visumos ir pilnumos. Tik rojaus

šviesos — tamsa.
Nietzsche savo knygoje “Jen- 

seits von Gut und Boese” pasiū
lė išeiti virš gėrio ir blogio, bet 
ir jis pats pasiliko tiktai tarp gė
rio ir blogio. Jei žmogus galėtų 
išeiti virš gėrio ir blogio, jis jau 
būtų nebe žmogus. Nietzsche, ro
dydamas išeities kelią, rodė ne 
išėjimą į pilnumą, bet į gilų su
irimą. Vietoje pasiūlyto antžmo
gio atsirado tikrasis nužmogin
tojas, sugyvulinimas ir sugriuvi
mas, kuris jau nėra tarpe gėrio 
ir blogio, bet pačiame blogoje. 
Čia žmogus jau yra praradęs pa
sirinkimo laisvę, kurios pats 
Dievas nork Čia jis jau nebejun- 
ta gėrio ir blogio priešingumo, 
nes jis yra tiktai blogyje.

4. Nukrikščionėjimas
Kopernikas sugriovė' senąjį 

pasaulio supratimą, žemę iš vi
satos centro perkėlė į visatos už
kampį. Ten atsidūrė ir žmogus. 
Čia ir kilo mintis ar išviso ne 
per drąsu prileisti, kad su kąžko- 
kios ten erdvėje užmirštos pla
netos gyventojais — žmonėmis 
— Dievas dalintųsi įsakymais 
ir siųstų net vienatinį Sūnų puo
lusiai žmonijai atpirkti. Su šituo 
atsivėrė didysis dangaus ir že
mės kontrastas. Gamta pasidarė 
didysis laukas žmogaus veiklai 
ir sugebėjimui. Čia jo jėgoms 
pasivaideno galimybė iškopti į 
augštumas, viltis, kad taps lais
vas ir nepriklausomas, jei kurs 
ir dirbs. Šis viliojantis tikslas sa
vo pirmapradėje užuomazgoje 
yra dieviškas įsakymas žmogui 
užkariauti pasaulį ir jame vieš
patauti. Bet šitas dieviškas pa
laiminimas žmogui šiuo kartu 
atsidūrė kitokioje šviesoje. Žmo
gus tapo sąmoningas pasaulio 
užvaldymui, bet nesąmoningas 
dieviškajai šito palaiminimo es
mei. Užmiršęs šitą pradą, jis iš
didus išėjo sau pasaulį kurti ir 
čia, kaip ir visada, susidūrė su 
didžiuoju šviesos ir tamsos su
sidūrimu, nes kiekvienas sušvy- 
tėjimas neišvengiamai atitinka 
tolygų tamsos antpuolį. Atmetęs 
dievišką šviesą, žmogus savos 
šviesos spinduliuose pasijuto 
gamtos ir žemės valdovu. Sąmo
ningas savai šviesai, jis nekilo j 
augštį, bet pasileido į žemės ly
gumas, kame jis vėliau pamatė 
ne Dievo, bet gamtos didybę. Už
kariaudamas gamtą žmogus ne
jučiom jai nusilenkė. Siekdamas 
valdovo sosto — tapo jos vergu. 
Tokiuo jisai tapo ne iš karto, 
bet palaipsniui. Žmogus, siekda
mas pažinimo, pateko į pasigėrė- 
jimo-būklęarba,Nietzschesžo- 

aplinkumoje buvo gyvenimo pil-i džiais, pateko į dioniziško jaus-
numa, kurioje viešpatauja Die
vo valia. Kada žmogus paragavo 
gėrio ir blogio pažinimo vaisių, 
jis išėjo iš gyvenimo pilnumos. 
Žmogaus valia atsiskyrė nuo die- masis aptiko žemę .erdvėje kaip 
viškos valios. Atsirado dvilypu-' dulkę, antrasis atrado žemės 
mas: šalia gėrio blogis; šalia j “galą”. Po Kolumbo atidengimų

SPIEČIUS
* f t

Vilkabalių priemiestis yra devynios paupio trobelės, apaugu
sios jurginais ir saulėgrąžomis. Jos išrikiuotos prie vieškelio, 
kurio dulkėse žaidžia vaikai, o kitoj pusėj — daržų lysvės ir upė. 
Už upės lankos ir beržynai, kiek užmatai akimis.

Trobelėse prieblanda ir nuobodus musių zirzimas, kurių ten be
galės vaikšto sienomis ir skraido apie uždarytus langučius. Jas 
gaudo kažkokiais spąstais, padarytais iš kiauro dubens, iš vidaus 
aptepto tešla, su prikabintu krepšiu, į kurį sukrato muses, užden
gę dubenį, kai jame daug prisirenka. Grobį paskum atiduoda 
vištoms.

Priemiesty daugiau linksmybės ir triukšmo, negu visuose Vil- 
kabaliuose. štai, pavyzdžiui iš mokyklos grįžta vaikai rašaluotais 
veidais, išsirikiavę, kaip kareiviai, ir kiekvienas pučia gluosninę 
dūdelę, — patvoriuos ima kudakinti vištos, o apylinkėje loja ūki- 
kų šunes. Tai — pavasarį; vasarą tie kareiviai lenda į upę ir taš
kosi, klykdami širdį veriančiais balsais, o temstant choru užtrau
kia “Šėriau žirgelį”.

Tačiau linksmiausia, kai jie turi progos dalyvauti apylinkės 
gyvenime, kaime ar miestelyje!

— Staliaus bitės spiečia!
Po šio signalo ištuštėja vieškelis ir paupys. Staliaus sode ūži

mas, dūmai, skamba skambalas. Jis pats tupinėja apie avilius, o 
žmona rūpestingai smilko didelę vyšnią, kurią duktė šlaksto 
vandeniu.

— Anava, jau kyla!
— Kur, kur? Nieko nematyt...
Žiūrovai lipa ant žagarų tvoros, kuri staiga — triokšt! Atbėga 

stalius su sietuku ant veido, apsivilkęs ilgais' marškiniais, ne
panašus į žmogų, susijaudinęs ir piktas.

— Ar neisit nuo tvoros?? ' t
Visi krykščia iš pasibaisėjimo ir šoka žemyn.
— Tai kur tas spiečius?
Spiečius nesirodo, tik sutartinai gaudžia, kaip vakare tolimas 

v malūnas. Dūzgimas, atrodo, eina iš liepų viršūnių. Stalius užriečia 
' galvą ir žiūri į dangų. Dūzgimas silpnėja ir nutyla.

— Pabėgo! • '
— Dėdė spiečių pražiopsojo!
— Per jus! — purtb kumštį dėdė.
Kur dabar bepagausi? Niekas nematė, kur jos išlėkė.

; — Per tuos balvonus spiečių praganėm!
Ach, ach, kas tai per vaikai, tie iš trobelių! Jie neužjaučia dė*

dės širdgėlos, jie juokiasi ir eina maudytis, o upėje taip narsto, 
kad vanduo susidrumsčia, kaip ančių kūdroje ir teka purvinas į 
miestelį, kur ant liepto zakristijonienė velėja žlugtą.

— Vaje, dumblas atplaukia!
Per tuos vaikus žmogus negali prisitaikyti nė išsiskalbti! Ne

kalbant jau apie agurkus, neseniai dingusius iš zakristijono daržo.
Praeina dešimt minučių — upė tuščia. Vanduo vėl teka perre

gimas ir brastoje šildosi mažos lydekaitės, kaip nieko nebūta. 
Zakristijonienė baigia skalbti, staliaus kieme nutyla grasinimai. 
Ore dar jaučiamas dūmų kvapas. Kaitra ir tylu. Kitoj pusėj vieš
kelio ant kalvos nejudėdami stovi pabalę rugiai. Pas trobeles — 
nė vieno vaiko. Retkarčiais tik vienas kitas parbėga namo ir kaž
ką slaptai neša į daržus, užkišęs už nugaros. Ore jaučiama paslap
tis — dedasi kas nors naujo!

Kai motinos juos šaukia pietų, negirdėti jokio atsakymo, tik 
po kokio pusvalandžio vaikai ima rinktis pavieniui, tylūs ir rimti. 
Jie žiūri pro langus, skubiai valgo ir vėl dingsta.

Apie trečią valandą pora didesniųjų takeliu bėga į staliaus 
kiemą, iš nedrąsumo susikibę rankomis. Stalius savo dirbtuvėje 
obliuoja sakuotas lentas, retkarčiais iš ąsočio atsigerdamas duo
ninės giros. Jo žvilgsnis tamsus ir kakta suraukta. Vaikai sustoja 
už lango ir žiūri į jį išplėstomis akimis, netekę žado iš baimės.

— Dėdė....
— Ar jūs jau vėl čia?
Jis griebia ąsotį ir lieja į vaikus gira. Jie pasitraukia į šalį. Vie

nas jau nori bėgti, bet antrasis neleidžia ir jie valandėlę pešasi, 
užsimerkę ir sunkiai alsuodami. Didesnysis per petį sako staliui:

— Dėde, mes radom jūs bites.
— Ką, ką?
Vaikai tuoj nurimsta ir artinasi prie lango.
— Mes radom bites!
Stalius žiūri jiems tiesiog į akis: vaikai stovi, kaip suakmenėję, 

rimti ir susijaudinę. Staliaus krūtinėje nedrąsiai juda viltis.
— Kur jūs radot?
— Mūs darže, avily.

- Kur jūs gavot tą avilį?
— Nabašninkės Agotėlės. Senai tuščias.
Stalius galvoja. ?
— "Tikrai, atsimenu, Agotėlė turėjo avilį bičių. Maniau, kad 

jį sukūrenot.
— Aš jame kraliką penėjau.
— Kraliką? — staliaus akyse įtarimas. — Į tvartą bitę nė 

botagu neįvarysi. Ką čia meluojat susitarę?
— Tai einam,' dėde, ir pamatysit Avilys šiemet tuščias, jame 

nieko nebuvo.
- Stalius kovoja su savimi. Jis beveik tiki atgavęs bites, tačiau 

ilga kaimynystė su trobelėmis žmogų padaro atsargų.
— iiaaa tos oites tonai atsirado r
— Nežinau. Šiandien prieš piet maudomės, tik atbėga Stasiu

kas, sako — į jūs avilį dėdės spiečius nusileido. Mes tuoj ant tų

pačių pėdų ... Ten ir radom ...
— O tėvui sakėt? ‘
— Tėvo šiandien nėr — pas Lukšį kerta rugius.
— O kur motina? . '
— Išėjo kiaulėms žolių.
— Pamatėt vieną bitę, kokią laukinę, tai kažkas pasirodė, — 

tyčiojasi stalius, nors jo širdis šokinėja ir krūtinė plečiasi iš 
džiaugsmo.

— Ne, ne! Visas spiečius — pilnas avilys. Mes tuoj moliu užli- 
pinom laktas, kad nepabėgtų. Z

— Užlipinot laktas! — išsigąsta stalius.— Ką, jūs manot, bitė 
— tai žuvis? Jai reik oro, bitė kvėpuoja. Užmūrino avilyje, kur 
gyveno kralikas! Išdusinot man spiečių!

Vaikai, pirsimerkę nuo saulės, žiūri į jo laikrodžio grandinėlę 
ir šluostosi rankove nosis.

— Einam!
Stalius skuba į trobeles, o jam pakulniui seka berniukai, lai

kydamiesi rankomis. Jie bėga į Rimgailos daržą ant upės kranto. 
Darže pilna vaikų, kurie mindžioja lysves ir sėdi ant dynių. Už 
tvoros — piemenys iš lankų,- nudegę saule, strazdanoti, su bota
gais, rankose. Patvory stovi senas ištrandijęs avilys, apaugęs kie
čiais, kurie dabar išlaužyti ir žemė aplinkui sumindžiota iki juo
dumo. Vaikai nutyla, pamatę stalių, kuris eina tiesiog prie avi
lio ir klausosi. Plyšiai ir laktos šviežiai užtinkuoti moliu; viduje 
kažkas šlama. Stalius beldžia krumpliais į sienelę ir išgirsta silpną, 
nedarnų dūzgimą.

— Išmarinot mano bites! Paduosiu į teismą — tėvai užmokės!
Aplinkui — pražiotos burnos ir išplėstos akys...
— Žiūrėkit, kad čia nieko .nedarytumėt aviliui: aš einu atsi

nešt prietaisų.
Jis bėga namo. Namuose — nustebimas ir džiaugsmas! Jis deda

si ant veido sietuką, ima smilkytuvą, rėtį ir smilgų šluotelę. Vai
kai laukia nejudėdami.

Grįžęs stalius kuria sniilkintuvą.
— Duokit, užsirūkyt — neturim degtukų, — prašo per tvorą 

piemenys.
— Ko čia snapsot, užkorę nosis? Vaikai, dinkit iš daržo, kad 

nesugeltų!
— Norim pažiūrėt, — bailiai sako mažytis su obuoliu rankoj. 

Kiti traukiasi atokiau, juokiasi ir akimis ieško varčiukų.
Stalius ima rankomis stogelį ir jį nukelia. Jam tučtuojau p nosį 

duria kvapą užimąs dvokimas ir tuo pačiu metu piktai zirzdamas 
laukan šauna juodas musių spiečius, kuris valandėlę suka apie 
jo galvą, sklaidosi ir išnyksta. Staliui iš rankų puola rėtis, šluotelė, 
viskas...

— Kad juos paraliai, tuos vaikus!
Vaikučiai bėga už tvoros ir šokinėja iš džiaugsmo, žiūrėdami, 

kaip stalius spardo avilį, jį parverčia ant žemės ir keikdamasis 
eina namo.

Tada jie renkasi į paupį ir bematant klegėdami narsto vandeny.

ALB. BARANAUSKAS

prasidėjo kolonialinių galybių 
kilimas. Kapitalas apjuosė žemės 
rutulį. Pinigas tapo gyvenimo 
dinamitu. Žmogus pasinėrė į 
praktiškųjų darbų tarnybą. Se
noji išmintis ir dvasinės medi
tacijos atmestos kaip bereika
lingas laiko gaišinimas. Senieji 
raštai nustojo galios. Šv. Raštas 
suprastas kaip turininga knyga, 
kurią reikia žinoti prie bendro 
išsilavinimo. Mokslo laimėjimai 
privedė prie to, kad religija pa
sidarė dvasinių mokslų tyrinėji
mo objektu, humanitarinių 
mokslų dalim. Dangaus sfera su
dužo. Žmogus nebėjo ieškoti 
dangaus už žvaigždžių, bet pasi
liko žemėje. Žmogus pasinėręs 
apčiuopiamų daiktų tikrove, pra
dėjo joje “tikroviškai” gyventi. 
Bažnyčia imta lankyti kaip me
no muziejus ar nuotaikai paįvai
rinti prie vargonų muzikos. Pa
maldos pasidarė įdomios saVo-
ceremonijoomis ir liturgija. Gy- kryžiaus jis toli. Kūnu jis krikš-
venimas, Nietzcshes žodžiais ta
riant,. tapo taip nekrikščioniškas,

mo aplinką. . *
Kas buvo Kopernikas pasaulio 

erdvės atidengime, tas buvo Ko
lumbas' žemės atidengime. Pir-

S. PRAPUOLENYTĖ

JŪRA IR ŽMOGUS k

Išsiliejęs plačiai vandenynas 
Skalauna uolotus krantus 
Ant smulkių akmenėlių pakloto 
Šildos — mažytis žmogus.

Valdovas žemės ir marių!
Jam saulė, širdys ir gėlės. 
Aštuntasis Pasaulio Stebuklas! 
Dėl jo viskas iš Nebuities kėlės.

Tingiai seka bangas jo akys, 
Kaip jos ritasi, daužosi, dyla, 
Monotonija migdo jo.sąmonę... 
Sunkūs blakstienai svyra.

Bangos šniokščia, putoja, ūžia... 
Artėjančią audrą skelbia.
—• Viena nunešė akmenį baltą, 
Kita — žmogų nutraukė į gelmę...

Redakciją! prisiųsta
Vysk. Fulton J. Sheen, Sūnus 

palaidūnas, studija apie vakarų 
civilizacijos krizę, vertė kun. 
Juozas A. Karalius, kalbą žiūrė
jo Č. Grincevičius, viršelis dail. 
Romo Viesulo, išleido LKSD 
Knygos Klubas Chicagoje, 1952. 
m., spaudė “Draugo” spaustuvė, 
174 psl., kaina $2.

Naujiena vaikų literatūroje
Tik ką iš spaudos išėjo vai

kams gerai žinomo rašytojo Vy
tės Nemunėlio ir foto menininko 
Vytauto Augustino knyga “Po 
tėvynės dangum”. Čia V. Augus
tinas sumontavo seriją vaizdų iš 
Lietuvos miestų, istorinių vietų, 
sodybų, gamtos ir vaikų gyveni
mo, o Vytė Nemunėlis davė 
tiems vaizdams turinį.

Tokio pobūdžio knygų vai
kams mūsų literatūroje dar ne
buvo. Tai puikus vaizdų ir žo
džių, meninės formos ir auklė
jančio turinio kūrinys. Ši knyga

> *
kaip tiktai galima. Šią karčią tie
są pasigavęs, danų filosofas S. 
Kierkeggardas pareiškė, kad 
jei šiandien į žemę ateitų Kris
tus, tai jį pasitiktų ne dvasinin
kai ir tikintieji, bet žurnalistai. 
Kitais žodžiais — gyvasis Dievas 
išvytas iš pasaulio ir jeigu jis 
dar gyvena — tai tiktai Platono 
idėjoje, kuri yra virš mūsų tik
rovės. Jeigu pats Dievas pasili
ko neužmirštas, pasiliko idėjų 
pasaulyje, tai vien dėl to, kad 
žmogus be jo negali gyventi. 
Jeigu žmogus šiandien, meldžia
si, tai jis savo maldą siunčia iš- 
vietintam nesuprantamam Die
vui. Žmogaus malda siunčiama 
ne į Gyvenimą, bet į abstrakci
ją. Kas gali šitokia malda tikrai 
melstis? Šitas šaltas ir abejingas 
krikščionis tarytum nori pasa
kyti, kad yra krikščionybės ga
lia, kuri judina dangų ir žemę, 
bet manęs visai nepaliečia. Šian
dieninis žmogus nešioja krikščio
nio vardą, bet gyvena nekrikš
čioniškai. Jo kakta paženklinta 
kryžiaus ženklu, bet nuo paties

čionis, bet dvasioje modernus 
pagonis. Br. Zumeris.

bus gražiausia ir brangiausia do
vana vaikams Kalėdų proga.

Kaina $2. Knygą galima gauti 
pasiunčiant užsakymą su pini
gais šiuo adresu: Povilas Ali
šauskas, 107-17 118th Street,

“Lietuvių Dienų” gruodžio m. 
numerio viršelį puošia Danos 
Nasvytytės išraiškos šokio šo
kėjos Australijoje. Iš viso telpa 
per 40 puošnių, aktualių ir įdo
mių nuotraukų iš lietuvių gyve
nimo pasaulyje. Rašo: Juozas 
Audėnas, dr. V. Bieliauskas. 
Bern. Brazdžionis, Al. Baronas, 
kan. M. Vaitkus, muz. J. Bertulis 
ir kiti. Prisiuntus savo adresą, 
vienas numeris siunčiamas ne
mokai susipažinti. Rašyti: “Lie
tuvių Dienos”, 9204 S. Broad
way, Los Angeles 3, Calif.

Ateitis, 1952 m. lapkritis, Nr. 
9, 193-216 psl.

Skautai reprezentuos Lietuvą
Šių metų pabaigoje'netoli Syd

ney, Australijoje, rengiama 10 
dienų Pan-Pacific Jamboree, ku
rioje dalyvaus keliolika tūkstan
čių skautų iš įvairių Pacifiko 
kraštų ir Europos. Lietuvius at
stovaus Sydnejaus Vietininkijos 
skautai, kurie tam rengiasi su 
dideliu atsidėjimu ir kruopštu
mu, aukodami daug laiko ir dar
bo. Mūsų kaimynai estai ir lat
viai taip pat dalyvaus Jamboree 
su savo tautiniais vienetais.

ALB Krašto Valdyba pagal iš
gales remia šį svarbų pasirody
mą moraliai ir materialiai. Ta
čiau pati neturėdama pakanka
mai lėšų, negali efektyviau pa
dėti. Nors reprezentacinis būre
lis ir nedidelis, visdėlto susidaro 
nemažai išlaidų. Kiekvienas da
lyvis turi susimokėti stovyklinį 
mokestį — 10 svarų, neskaitant 
asmeninių, papuošimo ir repre
zentacinių išlaidų. Dauguma 
jaunesnio amžiaus dalyvių iš sa
vo menkų pajamų neįstengia pa
dengti net asmeninių išlaidų.

Reprezentacinis vienetas, ne
rasdamas kitokių priemonių, 
kreipiasi į visus susipratusius 
tautiečius, prašydamas materia
linės paramos. Būtų gražu, kad. 
ir kitų kraštų tautiečiai pagal 
galimybes paremtų Lietuvą at
stovaujančius skautus.

Aukas siųsti Sydnejaus Vieti
ninkijos iždininko adresu: Alg. 
Bučinskas, 82 Flinders St., Dar
linghurst, NSW. Aukotojų pa
vardės bus skelbiamos lietuviš
koj spaudoj. —SKS—

Red. pastaba: Apgailestauja
me, kad taip ilgo atsišaukimo iš
tisai išspaudinti negalėjome. 
Spausdiname sutrumpinę.

Čikagos Š. P. Marijos Gimimo 
naujos bažnyčios projektas iš
kabintas esamos bažnyčios prie
angy, paruoštas inž. Muloko. 
Neseniai prof. arch. dr. S. Kų- 
dokas, dipl. arch. Vyt. Peldavi- 
čiųs, dail. dipl. arch. Z. Kolba 
ir dail. V. Petravičius išsiuntinė
jo spaudai pareiškimą, kuriame 
sako, kad jie paskatinti (kieno?) 
atlikę “projekto ekspertyzę ir 
nusiuntę LB pirmininkui”, truk
dę “ne vieną kultūrininką, kad 
padėtų sudaryti sąlygas apie tai 
painformuoti atsakomingus as
menis”, bet niekas nesiryžęs to 
klausimo judinti, nes jis esąs la
bai sudėtingas. Projekto užsaky
tojas klebonas kan. J. Paškus be 
abejo turėjęs noro “pastatyti 
bažnyčią, kuri kartu įamžintų 
lietuvio maldą Čikagoje — lie
tuviškos architektūros monu
mente”, bet projektas esąs “la
bai blogas. Autorius ne tik ne
sprendžia dvafinius aspektus, 
bet ir prasilenkia su elementari
nėmis architektūros taisyklė
mis”. Užsakytojas patriotas galįs 
būti įtikintas, “kad projektas yra 
lietuviškos architektūros”, o ku
rija nedaranti architektūrinės 
studijos ir galinti projektą pa

Iš kultūros ir knygy pasaulio
tvirtinti. Inž. J. Mulokas dar vis 
klaidinąs visuomenę ’’piršda- 
mas kultūringam pasauly neeg
zistuojamos architektūros pro
jektą įgyvendinimui. Jo projek
to realizavimas būtų didelė lie
tuviams kultūrinė skriauda—gė
da”. Todėl reikią susirūpinti ir 
pabelsti į visas duris, kad pro
jektas būtų persvarstytas.

Tenka pastebėti, kad toks pa
reiškimas kęlia ir tam tikro nusi
stebėjimo, ypač kai jame paskai
tai inž. Muloko adresu ir pasta
bą, “pasivadinęs save architek
tu”. Be to, kodėl gi nepasakyta, 
kas tame projekte yra gėdingo. 
Baimė, kad projektas bus kuri
jos patvirtintas, vargu ar rodo, 
kad minimos architektūrinės 
klaidos yra didelės. .Pareiškėjai 
taip pat nepasako, ką jie laikytų 
lietuvišku stiliumi? Pel? katego
riškas atmetimas projekto be ap
tarimo, sukelia abejonių ar čia 
tik nebus architektų susijaudini
mo, kam inžinierius projektuoja. 
Lig šiol nei vienas iš pasirašiusių 
lietuviško bažnytinio stiliaus 
ieškojimuose nepasireiškė, tad 
juo labiau tiko savo teigimus pa
remti aptarimais.

Prof. dr. S. Kudokas paskelbė 
“Naujienose”, kad jis pareiškimo 
dėl Š. P: Marijos Gimimo baž
nyčios projekto nėra pasirašęs. 
Po to Z. Kolba, Vyt. Peldavičius 
ir V. Petravičius paskelbė Čika
gos LBendr. pirmininkui pasiųs
tą ano projekto neigiamą verti
nimą, kuris pasirašytas Kudo- 
ko 'ir Peldavičiaus. Pagal šį raš
tą ir buvęs parašytas jau minė
tas pareiškimas, atseit, buvę tik 
pakartotos ir prof. dr. S. Kudo- 
ko pasirašytos mintys. Pareiškia 
mas jam taip pat buvęs pasiųs
tas, bet jis nieko neatsakęs.

Melbourne. Danutės Nasvyty
tės išraiškos šokėjų trupė pradė
jo koncertinę kelionę Viktorijo
je. Šita grupė yra vienintelė 
Australijoje ir australų tarpe 
turi susidomėjimą. Grupę kon
certams kviečiasi įvairios aus
tralų organizacijos ir pavieniai 
asmenys. r

Solistė Birutė ’ Akstinaitė - Čy- 
pienė, gyvenanti Medelline, pir
mą kartą debiutavo kolumbiečių 
publikai Teatro de Bolivar di
džiojoje salėje.-Ji paskutiniu .lai
ku tobulinosi pasxgeriausius Ko
lumbijos profesorius. Debiutas 
pasisekė ir reikia manyti, kad 
naujai žvaigždei atsidarė durys į 
garbę.

Muzikas Jonušas, ilgesnį lai
ką dirbęs Medellino policijos or
kestre, išvyko profesoriauti į Pe- 
reiros konservatoriją.

Salezietis Miguel A. Marino, 
Kolumbijos gyventojas, neseniai 
išleido poezijos knygą — Canta 
y Rie. Joje jis patalpino jo pa
ties sukurtą apie Lietuvą eilė
raštį “Recuerdos de la Patria”. 
Knygą atpaųsdino Escuela Ti- 
pagrafica Salesiano Medellin, 
1952 m. •

Jei Viešpats Tave šaukia
Jei jauti linkimą pasiaukoti 

bedirbant Dievo ir artimo mei
lės tarnyboje, nieko nelaukda
ma, Jaunoji Sese, kreipkis į Šv. 
Kotrynos Seseris (1639 Bloor St. 
W., Toronto, teL OL. 5773). Mes . 
plečiame savo veikimą, esame 
reikalingos naujų jėgų, daugiau 
kandidačių. Parašyk arba atvyk 
pasikalbėti pašaukimo reikalu.

Šv. Kotrynos M. ir K. Seserys.

“Lietuvos”, politikos žurnalo, 
leidžiamo Laisvės Komiteto, Nr. 
2 išeis dar prieš Naujuosius Me
tus. “Lietuvos” administracija 
kviečai žurnalą užsisakyti Poli
tikus žurnalas “Lietuva” leidžia
mas kas trys mėnesėli, metinė 
jo prenumerata $2.00 Pinigūs, pi
niginius orderius ir čekius ,pra
šome siųsti šiuo adresu: “Lietu- 
va”, 4 West 57th Street,-New 
Xork 19, N.Y. :

“Lietuvos“ administracija.

Lietuvių biografinis vardynas 
“Žinomieji lietuviai” jau baigia
mas ruošti. spaudai Leidžia “L. 
Dienų” leidykla. Asmenys, ku
rie yra gavę anketas ir jų dar 
neužpildę, turėtų paskubėti tai 
atlikti. To leidinio reikalu rašy
ti: “Žinomieji Lietuviai”, 9204 S.“ 
Broadway, Los Angeles 3. Calif.

Visą Šv. Raštą viename tome 
išleidžia Šv. Kazimiero Kolegija 
Romoje, pinigus duodant prela
tui dr. L. Mendeliui. Senojo Tes
tamento arkiv. Skvirecko,verti
mo antrą laidą, dviejuose tomuo
se, žada išleisti kan. dr. J. B. 
Končius.

Kun. Ig. Valančiūnas, Phila
delphia šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, šv. Tėvo pakeltas pre
latu. .Naujasis prelatas yra gimęs 
1885 m. Pašvitinio parapijoje, į 
JA Vatvyko 1904, kunigu įšven
tintas 1919 m. ir paskirtas vikaru 
į tą pačią parapiją, kur dabar 
klebonauja.

Dr. J. Pajaujis pradėjo dirbti 
kongreso bibliotekoje. Pernai jis 
profesoriavo Aliaskoje.

Prof. dr. K. Buinevičiui lap
kričio 29 d. suėjo 80 m. Dabar 
prof. B. gyvena Innsbrucke, Aus
trijoje.

Naujas arabų monetų lobis šį 
rudenį rastas prie Siemetyčių, 
bu v-Balstogės vaivadijos ribose. 
Lobyje esą apie 1000 monetų iš 
VIII-X amž.

Latvių patariam. grupė Ame
rikoje išleido Latvijos -nepri
klausomybės dienai skirtą žiu> 
nalą “Latvijos laisvei”.

Vengrų žurnalistas de Honti, 
kuris yra parašęs .visą eilę Lie
tuvai palankių straipsnių švei
carų “La Liberte” ir kt. dien
raščiuose, rašo veikalą apie So
vietų pavergtus kraštus. Joje 
bus plačiai paliesta ir Lietuva.

Tremties leidykla (Vokietijoj) 
sekančiu leidiniu išleidžia Dr. 
Vinco Kudirkos originaliąją kū
rybą vienoje knygoje, kuri iš 
spaudos išeis 1953 m. kovo mėn. 
Šios knygos išleidimą palengvin-
ti leidykla vykdo garbės prenu
meratos vajų. Iš anksto užsisa
kiusieji ir sumokėję $5 bus lai
komi garbės prenumeratoriais ir 
jų pavardės bus skelbiamos išlei
džiamojoje knygoje. Kanadoje 
prenumeratą priima Tremties 
atstovas Augustinas Kuolas, 143 
Claremont St., Toronto, Ont.

C. Jenkins vėl atsiliepė
Dėl mūsų pereitame Nr. pami

nėto p. Gylio atsakymo į nepri
klausomos Lietuvos dergimą 
The Telegram pereitos savaitės 
trečiadienio nr. išspausdino nau
ją C. Jenkins laišką, pavadintą 
“Lithuania”. Paneigdamas p. 
Gylio teigimus, C. J. sakosi pats 
tais laikais buvęs Lietuvoje ir 
žinąs, ką kalbąs. Partijos buvu
sios uždarytos, o kad 1939 m. į 
vyriausybę buvę pakviesta keli 
kitų partijų asmenys, tai nereiš
kią jokios koalicijos vakaruose 
žiųoma prasme. Kraštas 2.450.000 
gyventojų turėjęs 25.000 kariuo
menės, kuri buvusi naudojama 
vidaus reikalams, pav. 1934 m. 
prieš fnaištaujančius Sūduvos 
ūkininkus.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
ŠVENTĖMS

R. Spalio "Gatvėa bemiako nuotykiai", 
nepaprastos intrigos apysaka jaunimui 
ir senimui, 508 pusi., gražiai jriita dro
bėje yra tinkamiausia DOVANA KALĖ
DŲ ŠVENTĖMS.

Kaina $S. Gaunamo pas "Tremties" 
leidyklos atstovą Aug. Kuolą, 143 Cla
remont St., Toronto, Ont., ir pas visus 
knygą platintojus.

Ten pat gaunami ir visi kiti "Trem
ties" leidiniai:

Ig. Šeiniaus, Kuprelis $2.00
Vyt. Alanto, Pragaro polvaistts 3£0 
R. Spalio, Didžiosios atgailos >J0 
J. Savickio, šventoji Lietuve 3^S0 
Visos knygos jrižtos kietais drobes vir- 

faliais.



$17.900, Geoffrey—Roncesvalles,
8 did. kamb., mūrinis, atskiras, 

_vandeni u ir alyva apšildomas na
mas, įmokėti $6.000.

$14.900, High Park,
8 kamb., mūrinis, atskiros, aly
va šildomas, didelis kiemas, vie- 

. ta garažui, įmokėti $4.000.

6 PUSL

r1 w
SPORTASR. TESLIA pasirinkimas

Gruodžio 14 <L» 3 vai pp., To-REAL ESTATE

su St. Vlads komanda.

SAUGU — PATIKIMA

skambėkite tek KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

5 did. komb. atskiros namas,

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

2390 Bloor St. West, Toronto

skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui

Moderni lietuvių vyriškų rūbų krautuvėi

NUOLAIDA LIETUVIAMS 10%

5

Visais nuosavybių pirkimo-pardavimo reikalais kreipkitės į

$8.800. $2.200 įmokėti. 6 kambarių 
narhas. Ekonomiškas, apšildomas oru.

6 komb. mūrinis narnos, gražus 
kiemas, 2 garažai. įmok-. $2000

$14.000, geras planas, įmokėti 
$4.000.

863 BLOOR STR. WEST
(prie Ossington)

grindys.
—Dufferin

A. W. FARLINGER
Real Estate 

752A YONGE ST., TORONTO

$16.900 pilna kaino, įmokėti $6.000 
tuščias, 7 kamb. namas, su dide
le patalpa bizniui, Old Weston Rd. 
—St. Clair rajone, karštu vandeniu 
šildomos mūrinis namas.

$.13.000, irribkėti apie $5.000. Mar
kham—Dundas Str. rajone. 9 kam
bariai per 3 augštus. Alyva šildo
mas, nepereinami kamb., parketas, 
2 modernios virtuvės, garažas.

2. $2.500 grynais. $8.500 kaina.
7 kamb., apšildomi alyvos krosne-

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

Biurui; 863 Blow Street Wect, Toronto 
575 Queon Street Weet, Toronto 

1294 King Street t. Hamilton

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

{mokėti $2.700.
$14.000, Dundas (prie liet, bažnyč.),

8 kamb., mūrinis, atskiras, su
garažu namas, alyva šildomos, 
įmokėti $4.500. # T

$14.500, High Park
{prie Roncesvalles)

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

$14.900, Bloor—Dundas,
8 kamb., mūrinis, 2 vonios ir 2 
garažai, patartina gydytojoms, 
įmokėti $4.900.

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

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

863 BLOOR STREET WEST

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

$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.
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KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
IŠTAIGA.

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 kamb. plytinis namas, at
skiras, gero plano, įmokėti tik $3.000

$11.500, 4 komb. pusiou otskiros, 
mažas įmokėjimas.

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

Markham—Dupont 
$12.000, 9 komb., 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 geram stovy.

Sunnyside—Wright 
$14.500, 9 kamb. mūrinis, vandeniu 
ir alyva Šildomas. įmokėti $4.500. 
Labai vertingos namas.

Bloor—St. Clarens
Plytinis, 9 kamb. namas, didelis skly
pas, garažas. Vertas $16.000, par
duodamas 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, plytines, atskiras, 8 komb. 
ant dviejų augštų namas. Alyva šil
domas. Dideli kambariai.

$5.500. 9 kamb. mūrinis namas. Ga
ražas. Mažas 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.

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

reikalais kreipkitės į x

Bronius Sėrgautis W. Morkis Jonas Matulaitis
MU. 7377 MU. 7377 MU. 7377

Liet, šachmatininkų komanda 
jau sužaidė trečią ratą B klasės 
komandų rungtynėse. Šį kartą 
rungėsi su Montreal Chess klubo 
komanda. Pasėkos: A. Puzaraus- 
kas 1, A. Mylė 1, J. Žmuidzinas 
%, V. Sirvydas %. Pirmos lentos 
žaidėjas A. Puzarauskas jau lai
mėjo tris partijas trijuose pasi
rodymuose. Gruodžio 14 d. lie
tuviai rungsis su Dominion 
Bridge įmonės komanda.

Lietuviai šachmatininkai ren
kasi kas šeštadienį į Aušros Var
tų salę, 3 vai. pp., žaisti karalie
nę visų žmonijos žaidimų. Gruo
džio 6 d. ruošiamas simultanas, 
Ig. Žalys prieš visus. Norintieji 
dalyvauti atsineša savo’ lentas, 
figūras ir 50 centų išlaidoms pa
dengti.

Lenkijos iždo brangenybės, 
kurių reikalauja dabartinė Len
kijos vyriausybė, saugomos Que
bec muziejuje, kasmet vieną kar
tą patikrinamos. Šiemet tai įvy
ko — 24 dėžės buvo atidarytos 
— prieš mėnesį.

Brangenybės anksčiau buvo 
Hotel Diėu vienuolyne, bet 1948 
m. seserys jas perdavė valdžiai. 
Duplesis pareiškė, kad jos nie
kam nebus atiduotos, kol kom- 
petetingas teismas’ nenuspręs, 
kur jas dėti.

Vokietijoje iškilo vėl naujas 
skandaliukas, labai kompromi
tuojąs amerikiečius pareigūnus.

1951 m. balandžio mėn. “Vo
kiečių tautos auklėjimo demo
kratijai” programos rėmuose vy
rui ir žmonai Peters buvo užsa
kyta parašyti istorijos vadovėlį. 
Autoriai gavo ūž jį $48.000. Ame
rikietis, rankraštį įvertino kaip 
labiausiai atitinkantį siekiamam 
tikslui.

Vadovėlio 1000 egz. jau buvo 
išsiuntinėta bibliotekoms, bet po 
to vokiečiai susigriebė, kad va
dovėlis tėra paprasčiausias bol
ševikinis propagandinis pamfle
tas. Vyriausybė 9.200 egzemplio
rių pasiuntė okupacinei valdžiai, 
nurodydama, kad jis yra ir an
tidemokratiškas, - antikatalikiš- 
kas,. antireligiškas ir antisemi
tiškas.

Atrodo, kad amerikiečiai už/ 
jų pinigais išleistą vadovėlį tetu
rės tik sarmatos ir jo vokiečiams 
daugiau neberodys.

' visuose miesto rajonuose!
Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te {mokėjimui pinigų — męs pa

rodysime Jums namą!

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

$12.000 Bloor-Dovercourt. Mūrinis, pu
siou atskiras, 8 k. gerame stovy, 
įmokėti $4.500.

$12.500 Bloor—Grace St.. Mūrinis, 6 k., 
vond. šildomos, garažas. Užimti ga
limo per savaitę.

$14.500 Parkdale rajone, mūrinis, 9 k., 
gero plano. Gražus kiemas.

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

$16.000, Roncesvalles—Boosted, atski
ras, mūrinis, 8 komb., vandeniu- 
aiyvo gildomas. Garažas.

$18.000 High Park rajone prie Grena
dier Rd., atskiras, mūrinis, vand. rr 
aliej. šildomos, 10 kamb., 2 garaž.

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

— Otava. — Transporto mi
nisterija gavo įgaliojimus patik
rinti civilinių lakūnų net priva
čių, politinį ištikimumą. Asme
nims susirišusiems su komunis
tais galės būti atimtos licensijos.

— Otava. — Kanados finansų 
min. paskelbė, kad primokėji- 
mus aukso gamybai numatoma 
padidinti. Tam numatoma pa
skirti 3,5-4 mil. dol. Tuo pačiu 
metu JAV numatoma aukso kai
ną pakelti nuo $35 iki -52,50.

— Varšuva. — Lenkijoje jau 
yra 4.5500 kolchozų.

Visais namų pirkimo ir pardavv 
mo reikalais kreiptis į

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

.. po .darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

PARDUODAMI 
NAMAI

High Park rajone
$24.000, mūrinis, otskiros, 24 did. 

kambariai: 5 atskiri butai su 5 
virtuvėm ir 5 voniom, šildymas: 
radiatoriai, stoker. Kietos grin
dys. Didžiulis šalia ir užpakaly 
sklypas. Vieta salėj ar kokiems 
6 garažams. Vidus reikalingas 
mažo remonto. Dabar duoda ge
ras pajamas, {mokėjimas apie 
$8.000. Savininkė išvyksta Ka- 
lifornijon.

$15.000, atskiras, mūrinis, geram 
stovy ir viduj ir iš oro, 10 kamb. 
Visi naujai dažyti. 2 virtuvės. 
Lengva įrengti trečią. 2 vonios, 
viena moderni. Vandeniu šildo
mas. Labai ramioj vietoj. Įmo
kėti $5.000.

$18.000, atskiras, mūrinis, 12 kam
barių, pilnas dupleksas. Vandens 
šildymas. Kietos grindys, 2 ga
ražai. Namas be jskolų. Ramioj 
ir arti, susisiekimo vietoj.

$14.000, atskiras, mūrinis, 8 kamb. 
ir uždara veranda. Nepereinami 
kambariai, kietos grindys. Van- 
deniu-stoker šild. Namas tuš
čias. Įmokėti $4.500.

KAM VERGAUTI KITIEMS, KAI 
GALIMA TAPTI PATIEMS BOSAIS 
Maisto kratuvė su namu.

Atskiras, 7 puikūs kambariai. 2 
virtuvės, 2 vonios, atskiri įėjimai. 
Vand-alyva šild. Didelis kiemas, 
2 garažai. Sandėliukas. Maisto 
krautuvė su 3 šaldyt. ir visu ki
tu įrengimu. Roncesvalles rojo- . 
ne. Kaina tik $18.000. Įmokė
ti opie $6.000.

Valgykla.
Prie Bathurst ont Queen. Gera 
klijentūra. Virš 50 vietų. 6 kam
bariai — du butai. Yra įrodyta, 
kad savininkas su dviem gražiom 
dukrelėm dirbdamas ir laikyda
mas 24 vol. atidarytą uždirbo 
per 27 mėn. $22.000. Parduoda
ma už apie $11.000. Įmokėti 
apie $5.000. (Jau parduotas).

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. Sis pirkinys apsi
mokės per 1-1 metų, čia vi
siškai nerizikinga tepti savisto
viu biznierių.

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

se, prašome kreiptis į
Dr. J. Kaškelis

Telef.: W. 2644, WA. 2647 ir " 
WA. 2648.

575 Queen St. W. (prie Bathurst)
R. TESLIA

REAL ESTATE '

NAUJI 
PASIŪLYMAI

Grynais $3.500. Kaina $12.500
6 kambariai ir vasarinis. Pusiau 
atskiros, pusiau mūrinis. Vidus 
naujai atremontuotas; Geram rq- 
jone — Christie Str. nepbrtoliau- 
siai nuo Bloor;

$2.500 grynais. $8.500 kaina.

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.

3. $2.500 grynais. $11.500 kaina.
6 kambarių namas. Mūrinis. Pu
siau atskiros. Sienos tvirtos^ Vidus 
reikalingas remonto. Valdymas 
tuojau. Marchmount gatvėj prie 
Davenport ir Shaw.

ERNEST KIDCUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA
V. TUKLERIS

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

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.

F. N. PREBBLE
» REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo — pardavimo įstaiga 
1052A BLOOR ST. W., TORONTO

Parduodame ir perkame namus-biznius visuose miesto rajonuose

NAMAI — BIZNIAI PARDAVIMUI
visuose miesto rajonuose:

$14.000, įmokėti $4.000, 8 kamb., 
mūrinis, atskiras namas, karšto 
vandens-alyvos stokerio šildymas, 
nepereinami kambariai, parketas, 
Quebec - Runnymede rajone. Gali
mo greitai užimti.

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

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

4. 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.

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

g aražu. Namas atskiros, mūrinis, 
valdymas tuojau. Prie Westminster 
g. netoli Roncesvalles.

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

Savininkas C. Salmonaitis

DERBY MEN’S SHOP
2576 Yonge St., Toronto 

Telef. HY. 9624

$13.000, įmokėti $5.500, 6 kamb., 
Osler—Št. Clair rajone, mūrinis, 
pusiau prijungtas, karšto vondens- 
alyva Šildymas, nepereinami kam
bariai, parketas, moderni virtuvė, 
garažas.

$17.500, įmokėti $8-10.000, St. 
Cloir-Caledonian rajone, atskiras, 
mūrinis, 10 kamb. namas, karšto 
vandens-alyvef šildymas, kvadrati
nis išdėstymas, parketas, 2 virtu
vės, dušas ir tualetas rūsy, 3 ce
mento blokų garažai, T skola ba- 
lausui.

Harvey—Rogers Rd.,
$9.800 pilna kaino, įmokėti 
$3.500, 4 kamb. mūrinis, atski
ras bungalow, garažas, kietos

Bloor- ____
$10.500 pilna kaina, įmokėti 
$3.000, 6 kamb., mūrinis, pu
siou atskiras namas, garažas, 
nemažas kiemas, galima tuojau 
įsikraustyti. -

McRoberts
$10.500 pilna kaina, $3.500 
įmokėti, 6 kamb., mūrinis, pu
siau atskiras, labai didelis kie
mas, privatus įvažiavrmas.

Ossington—Dundas
$10.500 pilna kaina, $2.800 
įmokėti, 8 kamb., 3 virtuves, la
bai švarus namas.

Yonge—Bloor
$13.500 pilna kaina, įmokėti 
$3.500, 12 kamb., mūrinis, at
skiras namas, šilto vandens-aly- 
va šildymas, mūro garažas. .

Mielai Jums parodysiu ir 
padėsiu išsirinkti

A. TAMULAITIS
Skambinti KI. 1159 arba 

vakarais OR. 2657.

I JEI 
perkant - parduodant

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

ALGIMANTĄ MINIOTĄ
Telefonas EM. 6-2024

» .. t

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

* visais kitais atvejais.

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

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

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

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

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

Kai pradeda gelti
Pajutus pirmą karto reumatinius skaus
mus — imk Templetons T-R-C's. Per mi
lijoną žmonių kas mėnuo vartoja greitam 
sustabdymui reumatinių, arthritis, neural
gijos, lumbago ir išijo skausmų. Kam be 
reikalo kęsti? Turėk T-R-C's su savim ir 
naudok tik pajutus skausmus. Tik 65c, 
$1.35 vaistinėse. T-842

7

GERAS NAMŲ PASIRINKIMAS

MARGIS VAISTINĖ Pusiau 
kamb. 

išsimo-

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

$15.000, įmokėti $5.000. At
skiros, mūrinis, 8 kamb. ir 2-jų 
sonrumių namas. Vondens-aly- 
vos šildymas. Garažas.

X TAMULIONIS arba P. UDAUSKAS 
OL 2324 ... OL 2325

P. LEONAS
TM. ML 2471, W» Ml. M.MH

J* ELLIS, 
1071 BLOOR ST. W., TORONTO

—

■ananiMMii

$12.000 gprnais. $28.000 kaina, 
o gal ir mažiau.
7 kambariai. 2 vonios. Atskiras, 
mūrinis, 15 metų. Namas ir kam
bariai labai geram stovy. Didžiu
lis sklypas. High Park Gdns — ne
toli High Parko.

Dėmesio, Hamiltoniečiai1
Mūsų tautietis BALYS KRONAS, anksčiau dirbęs drau
dimo bendrovių atstovu, dabar perėmė dar ir namų bei 
biznių pirkimo ir pardavimo tarpininkavimo įmonės 
R. TESLIA 1294 King St. E., Real Estate & Insurance 
Broker, tel. 9-3558, atstovavimą.
Tai viena iš didžiausių tos rūšies įmonių Kanadoje, tu
rinti didžiausią pasirinkim ąnamų-biznių bei farmų. 
Geromis sąlygomis parūpiname morgičius. Kreipkitės, 
patarimai Jums nieko nekainuos.

BALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

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

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

WEST - 575 QUEEN STR. W 
TORONTO

REAL ESTATE
762 DUNDAS ST. W., TORONTO

Per

BOYCE & LATOUR

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

Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. 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

VALANDOS
9 a.m. — 9 p .m.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

WO
Specialybė:

Cheminis valymas įvairių
* rūšių užuolaidų.
138-46 Claremont Str.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TeL WA. 4557

REAL ESTATE BROKERS '

1537A Queen Str. W., Toronto

$900 įmokėti, 6 komb.‘namas. Kaina 
na apie $7.000, Quebec—Hum
berside.

$1.200 įmokėti, 8 komb. narnos, Kai
na $10.100, Ottawa g-vėj.

$2.500 įmokėti, 6 komb. nomos, Kai
no apie $8.000, Gladstone Ave.— 
Dundas.

$11.500 Bloor—Gladstone, 6 komb. 
mūrinis nomas, žemos įmokėjimas.

$15.000 High Pork rajone, 10 komb. 
mūrinis nomos, kambariai grožiai 
dekoruoti, vanduo III ougšte. Geras 
pajamų nomos, įmokėti opie 
$5.000.

High Perk rajone, 7 grožių kambarių 
atskiros mūrinis nomos su garažu. 
Kaino apie $15.900, įmokėti 
$5.500.

Sunnyside rajone, 10 kambarių mūri
nis namas, gražus kiemas ir garo- 
žds. Geros susisiekimas, kaina opie 
$17.500, įmokėti $7.000.

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

Mes turime gražiose vetose su žemu 
įmokėjimu ir neougšta kaino namų, 
viešbučių, benzino stočių, krautuvių ir 
ūkių. Galim gerom sąlygom parūpin
ti įmokėti rankpinigius bei morgičių. 
Informacijų suteiks ir mielai padės

NAMAI
LIETUVIAMS TINKAMUOSE 

RAJONUOSE

Wiltsh i re—Dc ve n po rt
$9.500, įmokėti $2.5Q0. Mūri
nis, 6 komb. namas. 2 garažai.

Manning— į šiaurę nuo Bloor 
$13.500, įmokėti $4.000. Lo
bai gero mūro, 6 kambarių na
mas. Vandens-alyvos- šildymas. 
Erdvūs, aliej. dožais dažyti, šva
rūs kambariai. Išilginis korido
rius. Ekstra patogumai. 2 mūri
niai garažai.

$14.500, įmokėki $4.500. Mūri
nis, 8 komb. nofrnos. Alyvos šil- 
dyrpos. Dvigubos garažas. Na
mas be skolų.

Shew—Harbord
$22.000, prieinamos įmokėji- 
mas. Atskiras, mūrinis, 13 kam
barių, trijų butų nomos. Alyvos 
šildymas. 3 garažai.

High Purk Avė.—Humberside 
$30.000, prieinamos įmokėji- 
mas. Atskiras, mūrinis, 16 k. 
namas. Erdvus, gražūs kamba
riai. Didelis kiemas, garažas. 
Vandens-olyvos šildymas.

Gelley—Roncesvalles
$13.500, prieinamos įmokėji
mas. Ažūrinis, 7 kamb., namas. 
Modemiška^virtuvė. Garažas.

Delaware—Dewson
$14.500, įmokėti $4.000. Mūri- 
nis, 8 komb. dviejų visai atski
rų butų namas. Alyvos šildy
mas.

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

R. ŽULYS

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$6.900 visa kaino. Įmokėti tik 

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

$9.500, įmokėti tik $1.800. tusiau 
atskiros 6 kamb. naujai iŠdekoruo- 
tas namas. Priekis mūro. Claremont 
— priešais lenkų salę.

$12.500, įmokėti tik $3.000. 
atskiros alyva Šildomas, 8 
nomos su garažu. Lengvos
kėjimo sąlygos. Fennings į šiaurę 
nuo Quen.

$12.600, įmokėti $4.600. Visai at
skiras dailus mūrinis 7 kamb, dvie
jų augštų nomos. Šildomas alyva. 
Emireson prie Blor.

$13.500, įmokėti apie $4.000. Pu
siau otskiros 7 kambarių mūrinis 
namas su garažu. Galley prie Ron
cesvalles.

$14.900, įmokėti $4.900. Pusiou ot- 
, skiras olyva-oru šidomas 9 kam

barių mūrinis namas su vieta ga
ražui?" Galima tuoj eiti ir gyventi. 
Delaware prie Bloor.

$15.000, įmokėti $4.500. Visai otski
ros mūrinis 10 komb. namas, šil
domas vondeniu-onglimis. Yra ga
ražas. Pacific prie Annette.

RETA PROGA. Lietuvių rajone Dun
das St. parduodamo volgyklo-resto- 
ronos su 42 vietom. Visas namas 
mūrinis. Viršuje yra 4 kambariai 
ir sanrumis. Vieta garažui. Cent
ralinis šildymas. Viso kaina tik 
$23.000. Įmokėti $10.000.

Ir daugiau namų. lietuvių rajone — 
vakariniame Toronte Jums mielai ap-

T«L ML 2471; «•«« K EM.3-4711
J. J. ELLIS, Realtor

ien nooK st.wi, Toronto
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’’Sveikas, Kaimyne...
KANADA TURI JUMS DOVANĄ!

Kanada teikia savo naujiems piliečiams neįkainojamą dovaną — 
laisvės dovaną. Jeigu jūs prašote Kanados pilietybės pažymėjimo, jūs 

' taip pat prašote teisės gyventi laisvai ir be baimės; išpažinti 
- savo tikėjimą, išreikšti savo nuomonę, pasirinkti savo gyvenimo

kelią; daryti ką nori, žinoma, nepažeidžiant kitų teisių. Visa' ką Kanada 
iš jūsų reikalauja, tai lojalumas ir jos įstatymų vykdymas. Tai yra 
menkas atsilyginimas už šį taikos ir laisvės pažymėjimą, kurį 
galėsite perduoti savo vaikams ir vaikaičiams.

Kaip junginys daugelio tautų iš daugelio kraštų 
sudaro ougštavertj Kanados piliečio tipą, taip 
iš mišinio daugelio vertingų medžiagų pagaminami 
ougštos kokybės Weston's produktai. Dėl to 
daugiau kaip per 65 metus Weston's džiaugiasi 
nuolat augančiu ištikimu palankumu, kanadiečių 
nuo vandenyno iki vandenyno. —

Visada, pirk geriausį —- pirk Weston’s

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

ELEKTRINES SIUVAMAS MAŠINAS
<» su garantija.

Siūti galima ir" pirmyn ir atgal ir viską siuvinėti.

Veritas Sewing Machine Co. of Canada
>---------- - — —Sav. J. Tumosa - -

880 QUEEN ST. W. (antram augšte), Toronto. Tel. OL: 4717

T1LLS0NBURG, Ont.
Lapkričio 22 d. Tillsonburge, 

Columbus salėje, Lietuvių Ūki
ninkų klubo buvo suruoštas ru
dens sezono balius. Klubo pir
mininko S. Augustinavičiaus sen. 
iniciatyva, talkininkaujant kai
mynams, buvo 'paruošta labai 
gražiai bendra vakarienė. Po va
karienės, grojant šauniai muzi
kai, erdvioje salėje linksmai pa
sišokta. ’ . Dalyvis.

Kaip tik dabar gavome nedidelį skaičių
LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ

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

Kipras Petrauskas
1062—"Pavasarėlis" polka — "Kaimo polka" liet, orkestras.. 

1051—"Smagi kūmutė" — "Anykščių merginos" ...................
1117—"Kur tos šaltinėlis" — "Šiaurės vėjas baisiai ūžia" .... 
1101—"Ruduo" tango — "Nepamiršk manęs" anglų vaisos 
1100—"Vyrai ūžkim" fokstr. — "Paskutinis sekmad." tango

"Rudens pasako" slow-fox 
Kanarkų fokstrotas" .......

Nr.
Nr.

$1.45
$1.45

$1.10
$1.10
$1.10
$1.10
$1.10
$1.10
$1.10
$i.ią

Nr.
Nr.
Nr.
N r.

* Nr.
Nr. 1099—"Veltui prašysi" tango
Nr. 1098—"Nutilk širdie" tango ■
Nr. 1097—"Rytiečių meilė" fokstrotas — "Spaudos baliaus valsas' $1 .l(į 

taip pat turime daug kitokių lietuviškų, vokiškų ir kt. plokštelių. Už supakavimą 
imame 30c už kiekvieną siuntą (už Toronto ribų) plius pašto išlaidos.

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

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS
JON A-S KAMENKA

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

Padėka
Už surengtą mums gražią vestuvių 

partiją -— shower ir už gražias bei bran
gios dovanas, š.m. lapkričio 23 d., šir
dingai dėkojame: iniciatoriams pp. Mi
kėnams, Liutkams, Ročiams, o taip pat 
visiems prisidėjusrems ir atsilankiusiems.

E. J. Jurėnai.

WINNIPEG, Man.
— Lapkričio 23 d., sekmadie

nį, L. klubo salėje įvyko L. Ka
riuomenės minėjimas, į kurį at
silankė gana daug tautiečių. Tu
riningą paskaitą skaitė V. Rut
kauskas. Meninę dalį atliko vyrų 
kvartetas. P. Šopaga paskambi
no keletą dalykėlių ir vaikučiai 
padeklamavo.

— LRK parapijos mugė — ba- 
zaras įvyks gruodžio 12-13 dd. 
Susidomėjimas bazaru-mūge di
delis. Jaunimas tiems vakarams 
ruošia net specialius gražius rū
bus. Tikimasi susilaukti daug 
svečių. Turtingos loterijos bilie
tai jau platinami visame mieste.

Tautos Fondui aukojo:
$5 — Mečys Šarauskas; po $2 

— Vanda Šukienė ir Balys Če-

ŠEIMOS STUDIJŲ DIENOS TORONTE
30 mių. sekmadienio pamaldos su 
gausiais būriais ėjusiais prie 
Švenčiausiojo.

Studijų dienos buvo baigtos 
sekmadienį jaukia kavute liet, 
parapijos salėje, kurioje dalyva
vo taip pat J.E. vysk. Brizgys, 
svečias iš JAV BALFo pirm, 
kan. dr. J. B. Končius ir būrys 
torontiečių su gen. konsulu min. 
V. Gyliu ir Krašto Valdybos pir
mininku J. Matulioniu prieky. 
Kavutė praėjo labai jaukioje 
nuotaikoje, gražiai pravesta L. 
Kat. Moter! D-jos Toronto skyr. 
pirm- P- Jonaitienės, vyriausios 
šių studijų dienų organizatorės, 
su daugybe kalbų, kuriose pa-

Žymi Toronto lietuvių koloni
jos dalis pereitą savaitgalį gavo

liesta visa eilė su proga susiju-

progos įsigilinti. į taip svarbias 
problemas Liet. Kat. Mot. D-jos 
Toronto skyriaus suruoštose 
šeimos studijų dienose. Tam bu
vo paskirtos dvi dienos, kurių 
centre stovėjo šiais klausimais 
didelio autoriteto J.E. vysk. V. 
Brizgio dvi paskaitos: šeštadieni 
liet, parapijos salėje “Krikščio
niškoji moterystė” ir sekmadie
nį šv. Kazimiero parapijos salėje 
“Civilinė santuoka”, šeštadienį, 
be to, buvo dar dvi paskaitos: Iz. 
Matusevičiūtės “Lietuvybės iš
laikymas išeivijoje” ir J. Matu
lionio “Šeimos ekonomija”.

Suprantama, kad ypatingo su
sidomėjimo sukėlė su esminiais 
krikščionybės principais susietos 
ir aktualius gyvenimiškus klau
simus paliečiančios J.E.* vysk. 
Brizgio paskaitos, juoba, kad jos 
buvo pravestos labai atvira for
ma, dar atviriau ir laisviau pa
liečiant gyvenimiškus opius at
vejus klausytojų patiektus klau
simus nagrinėjant. O jų buvo vi
sa eilę, pačiam .prelegentui ska
tinant nevengti net ir labai opius 
bei griežtus kelti Toks atviras 
opių klausimų aptarimas beabe- 
jo paliko gilaus įspūdžio ir daug 
medžiagos tolimesniam jų ap
svarstymui kiekvienam atskirai 
ir bičiulių grupėm.

Studijų dienos buvo taip pat 
gilaus religinio susikaupimo die
nos, ką liudijo jom skirtos 9 vai.

Studijų dienos dar kartą pa
rodė, kad Toronto liet kolonijai 
dideli reikalavimai nėra svetimi. 
Sekmadienį J.E. vyskupo Briz
gia paskaitos klausėsi jau pilnu
tėlė šv. Kazimiero salė. O ten juk 
apie 600 vietų!

Ta proga pastebėtina, kad J.E. 
vysk. Brizgys, kuris Torontan at
vyko penktadienio vakare, kar
tu su kan. dr. Končium pirma
dienio rytą išskrido į Otavą, o 
antradienį žadėjo vėl būti To
ronte ir aplankyti J. Em. arki
vyskupą kardinolą, kuris anomis 
dienomis buvo išvykęs.

Tvarkoma tremtinių šalpa
Kanados lietuviai vargstančio 

brolio atžvilgiu ne viena proga 
yra parodę savo jautrumą, yra 
keletas organizacijų, užsiiman-' 
čių pasaulyje vargstančių lietu
vių šalpa, bet visos jos yra vie
tinio pobūdžio, atskirai veikian
čios. Iki šiol nėra centrinės orga
nizacijos, kuri derintų aukų rin
kimą, pinigų bei kitokių gėrybių 
kaupimą ir rūpintųsi jų per
siuntimu bei paskirstymu vargs
tantiems tremtyje. Tuo susirūpi
no KLB Krašio Valdyba. Ji pir
miausia ėmė tą reikalą aiškinti 
su Amerikoje tą darbą sėkmin
gai vykdančią organizacija — 
BALFu. Susirašinėjimo pasėkoje 
pereitą savaitgalį į Torontą at-

IŠ VISUR TRUMPAI

siūnas; po $1 — Juozas Anušaus- 
kas, Aleksas Budrys, Leonas 
Jurgelevičius, Henrikas Jurge
levičius, Antanas Kūncaitis, Ka
zys Mažeiką, Maikis Sauleika, ir 
Vanda Šukienė.. Viso $17.

Šią auką suaukojo Sioux 
Lookout, Ont., gyvenantieji lie
tuviai. Winnipeg©* Tautos Fondo 
atstovas dėkoja M. Šarauskui, 
kaip vajininkui ir visiems auko
jusiems. TF Winnipeg© sk.

— Skamaruočių šeima susi
laukė sūnelio. Jau 5 vaikutis ap
lankė jų šeimynėlę.

Aukos Tautos Fondui
Gauta iš:
Hamilton, Ont.: aukų $43.84; vaka

ro pelno ir aukų $151.50; už L. Pasus 
ir ženklus $95.50. Viso $290.84;

Tillsonburg, Ont. Ūkininkų kl. $47.30;
Sault Ste. Marie, Ont.: už L. Pasus ir 

ženklus $13;
Montreal, Que.: Jonas Gaudzė surinko 

u( L. Pasus ir ženklus $95.75;
Windsor, Ont.: už L. Pasus ir ženk

lus $16.00;
Toronto, Ont.: už L. Pasus ir ženk

lus $106.50; p. J. Beržinskas savo bu
te surinko sutinkant 1951 Naujuosius 
Metus $20.00;

Winnipeg, Man.: aukų lapuose $89.- 
75, už L. Pasus ir ženklus $110.25. Vi
so $200.00;

London, Ont.: aukų $22.20; L. Pa
sus ir ženklus $15.25. Viso. $37.45;

Crows Nest Ross, Alta.: KLB Apylin
kės nariai $20.00;

St. Catharines, Ont.: už L Pasus ir 
ženklus $40.75;

Timmins, Ont.: už L. Pasus ir ženk
lus $J6.75;
\ St. Hyočinte, Que.: P. Alb. Ruzgo $10.

Visiems aukojusiems ir rinkusiems au
kos nuoširdžiai dėkojome.

M. Arlauskaitė,
Tautos^ Fondo Atstovybė Kanadoje

— Vašingtonas. — Valst. De
partamentas paskelbė, kad So
vietų Rusija su satelitais turį 491 
diviziją kariuomenės.

— Niujorkas. —JAV, pasak 
admirolo Schoenfeld, turį gink
lą, kuris galėsiąs sunaikinti 
kiekvieną priešo povandeninį 
laivą.

— Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė uždarė du lenkišku 
ksomunistinius laikraščius — 
“Gazeta Polska” ir “Polska i 
Šwiat”. ’’

— NewDelhi — šveicariečįų 
ekspedicija, nusistačiusi įkopti į 
Himalajų kalnų augščiausią vir
šūnę — Everestą, septyniais eta
pais pasiekė 27.200 pėdų augštį. 
dicija bandė pasiekti viršūnę, 
bet nepasisekė. Ji nusprendė pa
stangas nutraukti ir Kalėdoms 
grįžti namo.

— Varšuva. — Gyventojų per
kėlimas į vakarines Lenkijos sri
tis tebevykdomas. Šią vasarą 
perkelta 6.500 šeimų.

— Montpellier. — Čia, Pran
cūzijoje, mirė ’buvusio Italijos 
karaliaus Viktoro Emanuelio, 
abdikavusio 1946 m., našlė kara
lienė Elena. Jos sūnus Umber- 
tas gyvena Šveicarijoje. Iš jos 
4 dukterų viena buvo Bulgarijos 
karalienė. Kai 1896 m. ji Juod
kalnijos kunigaikštytė, ištekėjo 
už tada dar Neapolio kunigaikš
čio V. Emanuelio, ji buvo 23 m., 
augšto ūgio, 5 pėdų ir 8 colių, 
augščio mergaitė, sakoma, pa
rinkta specialiai Savojos dinas
tijos kraujui atnaujinti.

— Belgradas. — Tito nuo 1948

m., kai nutraukė ryšius su Mas
kva' suėmė 13.700 Stalino šali
ninkų. Jų tarpe buvo 11.128 par
tijos nariai. Iki šiol 7.039 jau pa
leisti, o 4.089 dar tebeatlieka 
“naudingą kraštui darbą”.

— Londonas. — Karūnacijos 
dienai žiūrovams užplanuota 100 
tūkstančių vietų. Iš jų 32.000 ski
riama svečiams iš Commonweal- 
tho kraštų. Jų vietų'kainos že
mesnės: nuo $11.20 iki $16.80, kai 
kitų kraštų svečių vietos po $28 
iki $84. Iš Š. Amerikos kontinen
to karūnacijos iškilmių žiūro
vams nuvykti į Angliją per 2 
mėn. prieš karūnaciją per At
lantą plauks 79 keleiviniai laivai.

— Londonas. — Britai ruošia
si įvykdyti didžiulį projektą Af
rikoje sukurti didžiausią alumi- 
nijaus pramonę. Projektas kai
nuosiąs 143.000.000 svz sterlingų. 
Prie projekto dedasi ir Kanados 
aluminijaus kompanija. Ta pro
ga paaiškėjo, kad D. Britanija 
ir Kanados aluminijaus pramo- 
nėn yra investavusi -120.000.000.

— Bagdadas. — Irake, kur da
bar sukoncentruotas Britų dė
mesys naftos gamybai padidin
ti, visai nelauktai prasidėjo ne
ramumai su ekcesais prieš sve
timšalius. Regentas pakeitė dėl 
to vyriausybę. Premjeru pasky
rė štabo viršininką Mahmud, ku
ris taip pat yra karo ir vidaus 
reikalų min. gf» ,

— Otava. — Vašingtonas pra
nešė, kad iš Kanados mėsos im
portas į JAV bus atidarytas nuo 
1953 m. kovo 1 d.

vyko tų reikalų aptarti BALFo 
pirm. kan. dr. J. B. Končius, iš
buvęs čia trejetą dienų. Penkta
dienio vakare jis dalyvavo Kr. 
Valdybos posėdy, kur buvo ap
tarti tremtinių šalpos reikalai ir 
apsvarstytos galimybės sukurti 
centripę tremtinių šalpos organi
zaciją Kanadoje. BALFo pirm, 
čia plačiai apibūdino siaubingai 
blogą tremtinių padėtį Europoje, 
iš kur jis neseniai grįžo, ir pain- . 
formavo apie BALFo veiklą bei 
galimybes jo bndradarbiavimo 
su Kanados lietuviais. Torontp ir 
apylinkių visuomenę apie dabar
tinę vargingą tremtinių padėtį 
kan. dr. Končius painformavo 
šeštadienį savo kalba per liet, ra
diją ir vakare viešame praneši
me salėje. Sekmadienį su pana
šiu pranešimu kan. dr. Končius 
buvo nuvykęs ir-į Hamiltoną.

Kai nebėra IRO ir kai jų nebe- 
šelpia jokia kita tarptautinė or
ganizacija, o patys yra daugumo
je ligony s ar . šiaip nedarbingi, . 
kai darbo negauna dar galintie
ji dirbti šeimų nariai, kai tenka 
gyventi iš mažytės vokiečių val
džios pašalpos, tremtiniai yra at
sidūrę prieš bado šmėklą ir nuo 
to bądo juos gali apginti tik bro
liai lietuviai, kurie gyvena ge
resnės ūkinės konjunktūros 
kraštuose..

Visų pasitarimų, oficialių ir 
neoficialių pasikalbėjimų pasė
koje Krašto Valdybos žmonių 
tarpe jau susiformavo mintis Ka
nadoje sukurti centrinę tremti
nių šalpos organizaciją su pada
liniais visose apylinkėse, galbūt, 
šalpos sekcijų prie valdybų for
ma. Numatoma tuoj aus pat ištir
ti juridines veiklos sąlygas, susi
rišti su panašiomis Kanadoje jau 
veikiančiomis organizacijomis, 
pabandyti išgauti savo veiklai 
tokių privilegijų, kokių JAV yra 
išgavęs BALFas, kurio net visos 
siuntos nemokamai pervežamos 
į Europą ir tenai veltui pristato
mos į paskirties vietas. Apsvars
tytos taip pat galimybės," kaip 
kanadietiškajai organizacijai ga- . ' 
lėtų patalkininkauti įvairių pri
vilegijų turįs BALFas.

Reikalas yra pirmaeilės svar
bos ir Kr. Valdyba organizaci
jos įkūrimo nutarimą žada ne
trukus padaryti. Reikia tikėtis, 
kad kan, dr. Končiaus pakarto
tinai užakcentuotas baisus trem
tinių gyvenimo vaizdas, visiems 
mums bus gyvas akstinas tą rei
kalą kaip galima greičiau su
tvarkyti.

NAUJA I II TI VIŠI A KRAUTUVĖ
1649 Bloor St. West., Toronto. Tef. LA. 4972 (prie Indian Rood)

Mūsų krautuvėje rosite daug pigių ir praktiškų prekių tinkančių dovanoms. Visus maloniai prašome užeiti pasižiūrėti ir 
ATIDARYMO PROGA PASINAUDOKITE PRIEŠKALĖDINIO SEZONO. PAPIGINIMU. Rasite daug naujo dar nematyto Kanadoje. Pas

LIKERIO SETŲ RŪŠYS: Tiltas, Futbolas, Gyvatė, Automatas balto stiklo 
ir Automatas dengtas plastika, belgiškas grafinas;

ŠEIMININKAMS virtuvinis 10 peilių setas labai žema kaina. Skustuvai ir 
gero Solingen plieno žirklių;
Specialios degančių rožių naktinės lempos;
LAIKRODŽIAI su gegutėmis ir vaikų laikrodžiai i vaikų kambarius.
(Kanadoj pirmi musų krautuvėje).

ntnipirkti.
Dim tarp kitko rondoti:

SPECIALIAI DAROMI DEIMANTINIAI ŽIEDAI pogol jūsų skoni ir* koing 
ir porduodomi loisvi deimontoi. Taip pat daug įvairių žibučių gražiose 
dėžutėse ir kit.J

Porduodomi įvairūs laikrodžiai, duodamos nuo t-5 metų garantijos.
LMi fTKJO T i ir toms ucoon^s isouooon^i special tos verres požymėj in^ai^ 
opdraudžią nuo pavogimo ir pametimo vieniems metams;

i®

. ■

3 gabalų miegamasis s99.95
Elektr. puodai — Regul. $14.95, parduodama už $9.95 

Lygintuvai ir tosteriai nuo $0.75 augštyn.

Geros 
išsimokėjimo 

sąlygos

GENERAL IMPORTS AGENCY

Papiginta kaina televizijai ir radio, skalbiamoms mašinoms, gazo, elektrinėms virimo krosnims, 
šaldytuvams ir kt elektros reik menims. Didelis dovanų, pasirinkimas — lempos, peleninės ir tt

GKOTELL ELECTRIC
214 OSSINGTON AVĖ. TORONTO
(netoli Dundas) Tek ME. 6788



Paprastai sakoma:
“Aplinkui toliau, negu tiesiai”.

TBVISKŽS ŽIBURIAI

AastraKjos LB Kr. Valdybos laiškas

o KAIP IUM'S 
ATRODO?
Kiekvienas žmogus turi savą ju
moro gyslelę. Ką Jūs galvojate 
apie tą posakį? Gal būt Jums atro-

kodėl jums nepabandyti savo pra
mogai tą padaryti. Kaip Jums at
rodo? "

OLD VIENNA
BREWEBYUTDK

i

Geriausios anglys - PIGfAU!

VYT. AUŠROTAS
priima ......

Jūsų kuro užsakymus

DOMINION
COAL & WOOD

* -w t • .-r <i.

KASDIEN NUO 10 VAL RYTO IKI 10 VAL. VAKARO

... PUIKIAUSIAS KURAS KIEKVIENAM REIKALUI 
206 Gilmour Ave. Telefonas: LY. 0305

Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
Tęl. 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

DELHI, Ont
Gruodžio 14 d. po pamaldų 

Delhi R.K. bažnyčios salėje kvie-

Nr. 49 (154)

Kaikurie galvoja, kad priklau
sydami Tillsonburgo Ūkininkų 
Klubui turi savo speficinius už
davinius, o Bendruomenė rūpi
nasi bendrais lietuvių reikalais, 
kaip lietuvybės išlaikymas ir kt. 
Iki šiol B-nė ir Klubas gražiai 
sutarė. . . -

Gruodžio 14 d. tuoj po pamal
dų salėje po bažnyčia vėl šau
kiamas KLB-nės Delhi apylin
kės lietuvių susirinkimas. Prašo- 
nna visus apylinkės lietuvius da
lyvauti svarbiems klausimams 
aptarti.

Pašventintas paminklas
Lapkričio 30 d. tuoj po lietu

viškų pamaldų kun. Jokūbaitis 
pašventino Delhi apylinkės lie
tuvių rūpesčiu pastatytą a.a. V. 
Vabalui ir E. Budriui paminklą. 
Apeigų metu kun. Jokūbaitis 
pasakė pamokslą. * M.

me gyvenime kokios nors parei
gos nebuvo klausiama, kokiai 
politinei grupei atitinkami žmo
nės priklauso, nei buvo rūpina
masi išlaikyti bet kokią grupinę 
lygsvarą, o buvo tik ieškoma pa
sišventusių žmonių, kurie galė
tų ir pajėgtų ant savo pečių vi
suomeninio darbo naštą nešti. 
Tokiu būdu ir “MP” vadovauti 
ir ją redaguoti buvo pakviesta 
patyrę laikraštininkai, tam dar
bui atitinkamai pasirengę ir turį 
ilgametę praktiką.

Savaime suprantama, kad ir 
mūsų bendruomenėje yra susi
kūrę atitinkamos politinės gru
pės, tačiau jų veikla yra daugiau, 
ar mažiau uždara ir net jos pa
čios nerodo intencijos svo veik
lą permesti į bendruomenės gy
venimą arba pačią bendruomenę 
paversti grupinių rietenų arena. 
Austr. LB šiuo atžvilgiu yra vie
na. iš tų, kuriai bendruomeniniai 
interesai stovi augščiau betko- 
kių grupinių interesų jr pačios 
grupės savo tarpe darniai sugy
vena. Todėl ir klausiame: kas ga
li primesti betkokį grupinį nusi
statymą arba tendenciją bent 
kuriam Kr. Valdybos nariui ar
ba tai pačiai “MP” redakcijai? 
Nei to paties laikraščio skilty
se, nei pačioje Krašto Valdybos 
Veikloje nebuvo parodyta bet 
koks žestas kurios nors grupės 
naudai — ją iškeliant arba prie
šingai paneigiant ar užgaunant. 
Korespondento padarytoji išva
da iš “MP” tilpusios informaci
jos apie Karaliaus Mindaugo 
Augštųjų Mokslų Instituto už
darymą yra daugiau negu ten
dencinga, nes “MP” tik paskelbė 
LKF visuotinio suvažiavimą re
zoliuciją KM AM Instituto reika
lu jį uždaryti. Minėtasis institu
tas yra grynai Kultūros Fondo 
Austr. Apyg. reikalai, jis jį bu
vo įsteigęs ir jis savo metiniame 
narių suvažiavime su tuo ins
titutu pasielgė kaip tinkamas. 
Plačiau apie tai kalbėt imes ne
same įgalioti, nes tai yra gry
nai paties KF reikalas. Grei
čiausiai jis patsai tuo reikalu 
prasitars.

Korespondencijoje užmetimai 
bei kaltinimai Kr. Valdybos pir
mininko J. Vaičaičio adresu yra 
grynas prasimanymas ir šmeiž
tas, ir mes griežtai tam protes
tuojame. Drauge mes labai ap
gailestaujame, ka d“TŽ” talpi
na tokias korespondencijas, ku- 
rios savo turiniu yra aiškiai ten
dencingos,. kur net visai nežinan
čiam faktiškosios padėties vos 
perskaičius yra aišku, kad visi 
suminėtieji faktai yra perdėti ir 
yra piktos valios darbas.

Pagrindas: ALB Kr. Valdybos 
prot. Nr. 18, § 13.

ALB Krašto Valdyba.

įsigyti spalvotų lietuviš
kų Kalėdų atviručių!•
Specialiai pieštos tautiniais 
motyvais dail. T. Valiaus ir 
dail. P. Osmolskio. Kaina su 
voku 10 centų, 
e 
Nuliūdusiam draugui 
patariame dovanoti Kalėdoms 
V. Kastyčio "Kolektyvinę 
Prausyklą". Kaina $1.•
Rašykite "Žiburių" Spaudos 
Bendrovei, 941 Dundas Street 
West, Toronto, Ont., Canada.

tąjį KLB Statutą bus persiorga
nizuojama į Krašto Valdybos 
Apylinkę ir išrenkama nauja 
valdyba. Susirinkimas įvyks se
kančia tvarka:

1. Susirinkimo, atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Pereito susirinkimo proto

kolo skaitymas,
4. Komiteto nuveiktų darbų

pranešimas, ' >'
5. Apylinkės valdybos ir kontr. 

komisijos rinkimas,
6'Einamieji reikalai ir
7. Susirinkimo uždarymas.
Tikimės, kad šį kartą, tikrai 

mūsų tautiečiai supras šio susi
rinkimo reikšmę irnestatys pir
moje eilėje “shower party”, o 
kuo skaitlingiausiai dalyvaus su
sirinkime. X

' Delhi Apylinkės LOKas.
Jauskime pareigą

Šaukti, kad nedirbama, kriti
kuoti visomis išgalėmis bandan
čius ką nors veikti, tai labai daž
nas reiškinys* "Kanados lietuvių 
tarpe. Už tai prireikus perrinkti 
kad ir KLB-nės vietovių valdy
bas nebegalima rasti pakanka
mai žmonių, sutinkančių į jas 
eiti.

Štai prieš kiek laiko Delhi 
Apylinkės Valdyba vargais ne
galais perrinkta. Visuomenė juos 
įgaliodami dirbti, matosi, nusi
plovė ■ rankas betkokiu darjju 
prisidėti. Buvo šauktas susirin
kimas — keliolika. terado laiko 
ateiti; suruoštas minėjimas su 
paskaita prieš savaitę — tik'po
ra dešimtų teatėjo. Ateity-pla
nuojama surengti lietuvių vai
kams Kalėdų eglutę, pavasarį — 
Velykų margutį, vasarą — kitos 
pramogos. Jei tai visa bus pa
likta Valdybai, tai ši vien savo 
vaikams pramogų neruoš. Jei vi
suomenė yra suinteresuota, kad 
šios pramogos būtų suruoštos jų 
vaikams ir jiems patiems, tai tu
ri dalyvauti susirinkimuose, 
svarstomus reikalus aptarti ir 
kartais prisiimti bent mažą naš
tos dalį.

Religingumas auga
JAV vyskupai savo konferen

cijoje konstatavo, kad religinis 
interesas visuomenės tarpe au
gų tiražai, religinių klausimų 
ga. Tai rodo augą religinių kny- 
nagrinėjimas periodinėje spau
doje, gausesnis bažnyčių lanky
mas, radijo bei televizijos religi
nių programų pasisekimas ir tt.

Į korespondenciją, kuri tilpo 
1992 m. rugpjūčio 28 d. “Tėviš
kės Žiburių” 34 (139) numeryje 
ir kuri liečia Australijos Lietu
vių Bendruomenės gyvenimą, 
pasirašytą tūlo “Australiečio”, 
ALB Krašto Valdyba pareiškia:

a. “Mūsų Pastogės” reikalai. 
Kiekvienam ALB nariui yra la
bai gerai žinoma minimojo sa
vaitraščio genezė ir vėliau su 
juo susiję metais užtrukę gin
čai. “MP” buvo įsteigta 1941 m. 
Austr. Liet. D-jos, kurios pirmi
ninku tuomet buvo Antanas 
Baūžė. Jo vardu ir buvo gauta 
laikraščiui leisti licencija, nors 
pagal visus ano meto ALD val
dybos protokolus laikraštis bu
vo krašto lietuvių bendruomenės 
organas, jos išlaikomas ir vado
vaujamas. Tačiau minėtasis lei
dėjas, jam vienam žinomais su
metimais, laikraštį nusavino* ir 
nesiskaitydamas su ALB valia, jį 
tvarkė savo nuožiūra, pašalinda- 

. mas ar kviesdamas pagal savo 
norus redaktorius ir neduodamas 
bendruomenei jokios atskaito
mybės. Dviejuose ALB atstovų 
suvažiavimuose laikraščio klau
simas buvo aštriai keliamas ir 
dabartinė Kr. Valdyba buvo įga
liota betkokiom galimom prie
monėm laikraštį atgauti. Tik š. 
m. liepos 23 d. A. Baužė laikraš
tį grąžino teisėtam jo šeiminin
kui — Austr. Liet. B-nei. Per vi
są tą laiką nei Kr. Valdyba, nei 
jos pirmininkas J. Vaičaitis, jo
kių užgauliojimų bei kaltinimų 
nei ano meto laikraščio redakto
riams, nei A. Baužei nėra padarę.

Laikraščio grąžinimo diskusi
jų kritiškiausioje fazėje, kada at
rodė nebeįmanoma taikiu būdu 
laikraštį grąžinti, 1951 m. Krašto 
Valdybą (J. Vaičaitis, kun. But
kus, A. Mauragis, M. Bogušas ir 
A. Ųstianauskas) savo posėdyje 
spalio 19. d., prot. Nr. 20, nuta
rė nebelaikyti “MP” Aust. LB 
organu, apie tai painformuoti 
Bendr. apylinkes ir paskelbti 
spaudoje, pasiunčiant į “MP” ir 
“Australijos Lietuvį”, pastara
jam tą žinutę atspausdinti. Lai
kant dalyką grynai interniu rei
kalu, nebuvo kreiptasi nei į jo
kį kitą pasaulio lietuvių laikraš
tį. Būdinga yra tai, kad “MP” 
redaguojant Br.' Zumeriui, nebu- Į 
vo talpinami Krašto Valdybos 
oficialūs atsišaukimai, informa
cijos, nors ir buvo, nežiūrint te
besitęsiančio paties laikraščio 
priklausomybės ginčo, pati ano 
meto ’*MP” informuojama, dėl 
ko Krašto Valdyba pasiliko sau 
teisę esant reikalui ir viešai tai 
paskelbti. Dar tenka pridurti, 
kad perimant “MP” su buvusiu 
leidėju A. Bauže buvo notariniu 
keliu susitarta, kad jis grąžina 
laikraštį su visais aktyvais ir pa
syvais.

b) Grupinis bendruomenės pa
siskirstymas. Minėtoje korespon
dencijoje pabrėžiama, kad da
bartinės “MP” redakcijos kolek
tyvas (įskaitant ir pačią ALB 
Kr. Valdybą) yra vienos grupės 
žmonės. Taičau kokios? Grupi
nis klausimas ligi šiandien ne
buvo iškilęs nei Austr.. LB suva
žiavimuose, nei renkant valdy
bas. Užimant bendruomeninia-

— Teheranas. — Irano atsto
vas JT įteikęs Britų delegacijai 
naują projektą deryboms, numa
tantį atlyginimą už Naftos B-vės 
turtą tuo pačiu principu, kaip 
britai atlygina už savą naciona
lizuotą pramonę. Londonas at
sakė, kad ten nesą nieko nauja. 
Pačiame Irane tuo tarpu griež
tai naikinama viskas, kas ang
liška.

BUTCHER

ARMSTRONG
w Real Estate

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

denciniame rajone. Pilna kaina 
$11.900.

$4.500—Beresford-Lincoln, neapgy
ventas. 6 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
tas rėmesio biznieriams. Pilna kai
na apie $32.000.

Jst. tel. Kl. 0994, RA. 8495, 
RA. 4712. Vak. 7^9 vol. ME. 9714.

Atstovauja:
V. JUČAS

Įs’taig. tel.: RA. 4712, RA. 8495
• * Namų: LL. 8361.

Fort William, OnL
Čia lapkričio 16 d. K. Kamins

ko bute įvyko apylinkės steigia
masis susirinkimas. Susirinkime 
dalyvavo 18 asmenų, o į sąrašus 
įsirašė 20. Išrinkta apylinkės val
dyba, kuri pasiskirstė pareigo
mis: pirm. dr. E. Jasevičiūtė, vi- 
cepirm. Druktenienė ir J. Jurku- 
lionis, sekr. P. Kajutis, ižd. P. 
Bružienė. . -

Naujosios apylinkės pirmoji 
valdyba tuojau nutarė parinkti 
rūbų Europoje likusiems lietu
viams sušelpti.

Gražu, kad sujudo ir šios to
limos apylinkės lietuviai, kurie 
gyvendami išblaškyti — daugu
mas dirba miškuose už keleto 
dešimtų mylių — lig šiol netu
rėjo jokios lietuviškos organiza
cijos. ' A. V.

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate'

1130 College St.
Toronto, Ont.

i'

VISI IR VISIEMS 
kalėdines dovanas rasite tik

THE TIMES CIGAR & GIFT STORE

1212 Dundas St. W. - Telef. LA. 9547 /
3074 Dundas St. W. - Telef. MU. 3422

. IKI MALONAUS PASIMATYMO

TIK •25.00
PILNA KAINA

SINGER
REBUILT PORTABLE ELECTRIC

SEWING MACHINE,

5 metų garantija
TURI:

• naują Švieselę
• naują motorą
• naujus stalčiukus
• naują pakoją
• naują užbaigimą

Atnaujinta mūsų 
specialistų iš Imperial 
gamybos dalių.

A

GALAS KOSULIUI!

Jūs oolite jsitikinti, kod europiškus DIANA DROPS

IMPERIAL SEWING MACHINE CO. LTD.
289 College St., Toronto

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.

K. WILES REAL ESTATE
(Centrinė Įstaiga) ?

1 St Clair Ave. W. - 
Toronto

: Įst tel. RA. 1232
Rez. JU. 6975

Neradę manęs įstaigoje, malonėkite palikti savo telefoną.

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOCHULIS

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

Atidaryta iki 7 vai vak. - - 272% QUEEN ST. W^ Toronto

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

sąžiningą patarnavimą. Prašome kreiptis

TONY A. DAGELIS
, r Atstovauju

John Macdonald
REAL ESTATE ir GENERAL INSURANCE *

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

i.

TELEFONUOKITE TUOJAU!
NEMOKAMAS 

PADEMONSTRAVIMAS 
JŪSŲ NAMUOSE

Kl. 9913

200

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MOKIAIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo 

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

Vakarais LL. 5143

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
Phone OL. 3356

236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St W-) TORONTO, Ont 
AH4eryta rm 9 vol. ryto iki 6 vol. vakaro. 

Felix Norvydas

EUROPEAN

Pora DIANA tošelių su cukrumi ir trupučiu koršto 
vandens, geriant keturis kartus į dieną, tuojau gali iš
gydyti kietą kosulį, kurį Jus gavote nuo persfcldymo. 
Šie vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krutinės persflaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o toip pat tinka garga* 

m2 1* C laukia atiiGvimui ir KrTvKFom nouoojFmui.

ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŲ KIRPYKLA 
Darbas atliekamas gerai — prašom įsitikinti.

867 DUNDAS ST. W^ Toronto (tarp Euclid ir Manning) 
Veikia «M 9 vai. ryta 0d 7 voL vakaro. Telef. EM. 4-6954 

Savininkas Aleksandra Vosylius

* Hamiltono ir jo apylinkės alyvos apšildymo kontraktorius

K. TRUMPICKAS
seni ALYVOS APŠILDYMAI— 

pigiousiomis kainomis ir geromis 
ioi ir europletiški rodijo aparatai 

ir šaldytuvai- Apžiūrėjimas ir patarimai otliekomi nemokomai — VELTUI.

VELTUI 
ŽIRKLĖS 

prie kiekvienos 
mašinos, be to, 
prietaisas sagų 
kilpoms įsiūti.

Taupyk 
pinigus!

Sumažink rūkalų 
išlaidas daugiau negu 

pėr pusę!

GAMINK 
CIGARETES SU

CIGAREČIŲ z

SUKIMO

MAŠINĖLE

Ii 
KARTO!

_______ mis arba ne- 
įlampantis cigarečių 
sukimo popierius-

cigorežių

NUO Š.M. GRUODŽIO 1 DIENOS SAVO SIUVYKLĄ a 

perkėliau i 
2102 DUNDAS SL W.

(netoli RoncesvaHes Avė.) *

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



9 PUSL.

l^ANN-MARTEL

WESTON RD.—JANE
- $9.600. 5 kamb., mūrinis, bunga

low, vieta garažui, įmokė
ti $2.000.

QUEEN—DOVERCOURT 
$10.500. 7 kamb. mur. namas, oru 

apšildomas, vieta garažui, 
įmokėti $3.000.

MONTROSE—COLLEGE 
$10.900. 6 kamb., mūr. namas aly

vos šildymas, 2 virtuvės,

. . mos.

< BLOOR—EMERSON 
$11.500. Jaukus 6 kamb. namas, 

alyvos šildymas, garažas, 
įmokėti $3.500.

LANSDOWNE—BLOOR
$12.500. 6 kamb., atskiras mūrinis 

namas, alyvos šildymas, 
moderni virtuvė, vieta dvi
gubam garažui.

GRACE—BLOOR
$12.900. 6 kamb., mūrinis namas, 2 

modernios virtuvės, alyvos 
šildymas, privatus įvažia
vimas.

9 PARKDALE
$13.500. 8 kamb. pusiau atskiras, 

mūrinis namas, karšto van
dens apšitd. Geras nuoma
vimo distrtktos. įmokėti 

‘ $4.00fr

RUNNYMEDE—ANNETTE
6 kamb., gerame stovyje, 
mūrinis namas, nepereina
mi, naujai dekoruoti kamb. 
Erdvi virtuvė.

DUFFERIN—KING
9 erdvių kambarių mūrinis 
namas, geroje išnuomavi
mui vietoje, didelis gražus 
kiemas, Įmokėti $5.000.

INDIAN RD.
8 kamb., gerame stovyje, 
mūrinis namas, ekonomiš
kas apšildymas, be įvažia
vimo, augštas įmokei imas.

RUNNYMEDE—ANNETTE
9 kamb., atskiras, mūrinis 
namas, dvigubas garažas, 
įmokėti $6.500.

GLENLAKE—INDIAN RD.
8 kamb. labai gerame sto
vyje, atskiras, mūrinis na
mas, vandens apšilaymas, 
gražus kiemas, įvažiavim.

JANE—BLOOR
6 erdvių kamb., atskiras, 
mūrinis namas, ramioje 
gatvėje, vandens-alyvos šil
dymas, privatus įvažiavi
mas, garažas.

WETMINSTER—High Park 
atskiras 

virtuvės, 
vandens 
Idealus

Kukins pageidavimas
Vienas sovietinis pilietis klau

sia draugo:
-r- Ar norėtum pamatyti mū

sų vadus?
— Žinoma. Labai.
— O kuriuos tu nojėtum ma

tyti?
— Visus.
— O nuo kurio norėtum pra

dėti? .
— Norėčiau matyti našlę Se

rijos žmoną Stalino laidotuvė
se, našlės Višinskienės lydimą.

$13.800.

$15.800.

si 5.900

$17.500.

$17.900.

$20.900

2

$21.000.

$22.500

Gražus 10 kamb. 
mūrinis namas, 3 
patogumai rūsyje, 
-alyvos šildymas, 
pajamų namas.

GLAN DON W YN N E—Bfoor 
Naujas, ultramodernus, 7 
kamb., mūrinis namas, 
naujoviškas vandens-alyvos 
šildymas, užbaigtas žaidi
mų kambarys, privatus įva
žiavimas. Užmiestinė rezi
dencija su miesto susisieki
mu ir patogumais.

■ _ i ■

INDIAN RD.—GLENLAKE 
Tripleksas, 2 penkių kam
barių ir 1 trijų kambarių 
atskiri butai, vandens-aly
vos šildymas.

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

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

Namų telef. RU. 1-0203.

MANN & MARTEL 
REALTORS

Pas juos jau nėra
Neseniai į Paryžių atvyko jau

na sovietų pianistė. Jos tikslas 
buvo susipažinti su prancūzų 
muzika.

Buvo gražus šiltas ruduo. Bul
varo suoluose sėdėjo senutės, o 
Senos pakrantėje pražilę pensi
ninkai sekė meškerių plūdes.

— Mane labiausiai domina, — 
pastebėjo pianistė, — kiek daug 
pas jus senukų. Kaip malonu 
juos stebėti.

— O pas jus senų žmonių nė
ra? — paklausė palydovė pran
cūzė. . .

— Ne, nėra.
— Tai kur jie dingo?
— Numirė...

besirandąs. Černovas pažadėjo.
Pirmas pašto atvirlaiškis atėjo 

iš Bukarešto:
-r Nuoširdžiausi išlaisvintos 

Rumunijos sveikinimai! — Čer
novas.
. Po to netrukus firmą pasiekė 
antras atvirlaiškis iš Budapešto:

— Nuoširdžiausi išlaisvintos 
Vengrijos sveikinimai! — Čer
novas.

Po to vėl iš Pragos:
■ — Nuoširdžiausi išlaisvintos 
Čekoslovakijds svekinimai — 
Černovas.

Toliau kažkas atsitiko. Per aš- 
tuonias savaites firma nesulaukė 
iš Černovo jokios žinios. Paga
liau laiškanešys atnešė paveiks
luotą Niujorko dangoraižiais at
virlaiškį. Kitoj pusėj buvo para
šyta:

— Nuoširdžiausi išlaisvinto 
Černovo sveikinimai!

Dr. A. Ratlnow
L.M.C.C.

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

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

TeL RA. 6708.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

Vertimy Biuras
Visos modernios kalbos 

Anglų kalbos pamokos ir 
konversacnos.

ADOLFAS V. BAJORINAS 
235 Ossington Avė.

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

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

FOTO APARATAI
Rollciflex, Kine-Exokta, Leico, Baldo, 
Retino ir kitokių žinomų Europos fir

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

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

susitarimą

Telefonas ME. 2933

1

Sutrikus skilviui, tulžiai, kepenims arba pūslei, 
NEUŽDELSK — VARTOK VAISTUS

RUSCI TREATMENT 
STOMACH REMEDY

Tai vaistaį nuo užkietėjimų, nevirškinimo, skilvio 
skausmų, išpūtimų nuo gazų, perdidelio rūgštin
gumo inkstuose ir pūslėje, galvos skausmų arba 
svaigimo, skilvio bei žarnų negalavimų, hemoroi- 
dų, iššauktų skilvio ligų, kartumo ar rūgštumo ant 
lūpų, skausmų po šonkauliais arba kairėje ar de-

šinėje skilvio pusėje. Šimtai žmonių teigia, kad tai geriausi vais
tai, kokius kada yrą vartoję. Šie vaistai yra gerai žinomi mili
jonams Kanadoje ir Europos kraštuose. Kaina už buteli — $6.

. Nori arbatos
Važiuoja kartą šiaulietis išdai- 

gininka'% vagone ir geria arbatą 
prisipylęs iš termoso. Įeina pirk
lys Joselis. Atsisėdęs jis klausia:

— O kur čia galima gauti 
batos?

— Konduktorius atneša.
— O kaip jį prisišaukti?

— Patrauk štai už rankenos, 
ir ateis, — paaiškina išdaiginin
kas, rodydamas į automatiškų 
stabdžių rankeną.

ar

mui traukinys kažkodėl greit su
stoja. Bet konduktorius tikrai 
ateina.
• — Kas patraukė rankeną? — 
klausia konduktorius.

— Aš.
— Ko tamstai reikėjo?
— Noriu arbatos.
Netrukus paaiškėjo, kad tame 

traukiny restorano vagono nėra, 
tad nėra ir arbatos. Joseliui teko 
sumokėti-50 litų-už traukinio su
stabdymą.

Išlaisvintas Čemovas
Viena S.Rusijos firma pasiuntė 

savo keliaujantį agentą Černovą 
į satelitinius kraštus. Išsiųsda
mas agentą, direktorius paprašė, 
kad tasai dažnai parašytų, kur

Amerikoniška moteris
Amerikoje “moderniškos” mo

ters gyvenimui apibūdinti pasa
kojamas toks anekdotas:

Vienai pasiturinčiai poniai na
mų pardavimo agentas kartą pa
siūlė pirkti namus. Ji atsakė:

— Kam man namai? Mano gy
venime jie pevaidina jokio vaid
mens. Aš gimiau ligoninėje, iš
augau College, mano rankos pa
prašė automobily, o jungtuves 
įvyko bažnyčioje. Valgyti aš 
parsinešu iš artimo automato ar
ba atsidarau konservų dėžučių. 
Rytais aš būnu golfo aikštėje, 
popietėmis prie bridžo stalo, o 
vakarais klube arba^kine.

Čia taip nedaroma
Vienas newarkietis turistas 

atvyko prie hotelio papietauti. 
Automobilių aikštė buvo pilna. 
Jis atrado šiek tiek platesnį tar
pą ir šiaip taip įvažiavo. Išlįpęs 
ir uždaręs mašiną, jis pastebėjo, 
kad vienons mašinos ratas jau 
ant šaligatvio. Mašiną pajudin
ti nebuvo lengva, tad jis patrau
kė pečiais ir nuėjo, manydamas, 
kad Bostono policininkai paste
bės, jog jo mašinos licensijos len
telė ne tos valstybės ir paliks jį 
ramybėje. Bet grįžęs jis rado už
kištą raštelį:

“Malonus New Jersey’ieti, Bos
tone ant šaligatvio neparkina- 
ma. Jūsų nuoširdus seržantas 
Murphy”.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC

314 BATHURST ST. 
Toronto

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

RENTGENAS 
PHYSIOTERAPIJA 

LABORATORINIAI TYRIMAI

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

šeštadieniais nuo 11-3 vai.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1791 
Toronto

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

. ir .
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto
Telef.: WA 3754

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 

(optometrist) ’
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont. .

Telef.: EM.4-9912

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

Tik pažvelkit Į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų modemiško 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. krosųių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie.Spadina). Tel. EM. 6-8094

Sovietai taip šaiposi iš z 
amerikiečių

Motina sako savo mažajam sū
nui:

— John, aš galvoju nupirkti 
tau gimtadienio proga laikrodi.

John atsako:
— O, džy, mamyt! Verčiau 

’nupirk man pistoletą, o laikrodį 
tada aš pats galėsiu įsigyti...

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. e Tel. WA 9822 

n i i ■ ■ ■ ii ■ i »

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

visiems prieinamos
1004 Dundas Street W. 

Toronto, Ont. 
Telefonas: LL. 3222

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS, • 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN 
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

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

312 Bathurst St., Toronto
Bathurst Medical Building 

Telef. EM. 3-6373 •

t DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

AKIU SPECIALISTAS

L LŪNSKY. R.O.

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

TeL RA 3924

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

rūšių.
Pinigai įmokami iš karto.

HOLLYWOOD CLOTHING
270 Queen St. W., Toronto 

(kampas Beverley)

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

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

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

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar ' 
perstata u: 

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
Be to, apimu namus pilnanv instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 
190 Wright Ave., Toronto

2Ueno .dirbiniai.

JĮ jg^ŪKŠČIRUSIOS RŪŠIES MEKOĮg Ą/

V?
\ mso sidabro papuošalui keramika \ 

odosirmen<\išdirbimai.lietuviskos \
Kirkilu tautu klasikines

Jieikaiaukite mū4ųnaM.j<u. -uicMr kaia&yr.

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies Moterų, 

vaikų ir vvru batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St W. Toronto' 

(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

Dr. B. D O B AI
Gydytojavęs Vieno., Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse.

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

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

DĖMESIO! DĖMESIO!
Valgyklų “BALTIC” 

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

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

KAM K(STI REUMATINIUS, ARTRITINIUS'AR 
MUSKULŲ SKAUSMUS?

MIZARH SALVE
Vartok tepalą MIZARH, kai skauda kry
žiuje, kuproje ar pečiuose, rankose ar nu
lenkimuose, nuo skausmų krūtinėje, lum
bago, išijas, strėnose, nuo skausmingų nu
tirpimų keliuose, nuo skausmų sąnariuose, 
nuo nutirpimo kojų ir jausmo lyg tartum 
skruzdės po odą bėgiotų. Tepalas MIZARH 
tinka tik suaugsiems. MIZARH iššaukia

odos pašiurpimą ir pūlingas pūsleles, ęiėlto jau po pirmo panau
dojimo sumažina reumatinius ir artritinius 'Skausmus. Nenau
dok MIZARH galvai tepti, veidui ir kitoms opioms kūno da
lims. Jį galima1 naudoti tik vieną kartą į savaię, ne kasdien. 
Kaina — $5 už indelį.

MIZARH

TABAKO,ŪKUU PARDAVIMUI:
- - , ■ ■ X

1. 170 akrų, 28 sodinimo teisė, $40.Q00, įnešti $4.000
2. 90 aktų, 25 sodinimo teisė, $25.000, įnešti $5.000
3. 100 aktų, 30 sodinimo teisė, $45.000, įnešti $5.000 z
4. 103 akrai, 33 sodinimo teisė, $38.000, įnešti $8.000
5. 100 akrų, 46 Sodinimo teisė, $60.000, įnešti $8.000

Dideliam ūkiui reikalingas kompanijonas su $4.000 įnešimu. 
200 akrų mišrus ūkis, Perth, Ont., už $3.000, įnešti $1.500.

Turime didelį*pasirinkimą tabako, bei mišrių ūkių,

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

Atstovauju:
FREEMAN & NEWTON

Real Estate Brokers, Simcoe, Ont

Lietuviškai kalbąs kailininkas j
Parduodami .gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. J 

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

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

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

5 gab. virtuvės chromo komplektas — $59.50
3 gab. fotelis (chesterfield) — 99.00
3 gab. miegamojo komplektas — $79.50 
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
« Kėdės (Hostess)' — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo. sąlygos.

Skambinti Midway 1213

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 nauja savo adresa:

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

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Jau dabar pats laikas užsisakyti 
žieminius paltus ir kostiumus

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
Ed. KONDRATAS

siūlo geriausių angliškų medžiagų paltams bei kostiumams.
Stilius ir audimas yra taip skirtingas' kaip ir jų kaina.' 
Moteriškas paltas nuo ....
Moteriškas’ kostiumas nuo
Vyriškas paltas nuo ........
Vyriškas kostiumas nuo ..

Jei Jums trūksta šiuo loiku pinigų ir dėl to negolite įsigyti rūbų, užeikite pas 
Ea. Kondratq ir išsioiikimite, viskas greitai bus sutvarkyta ir Jūs patenkintds-a 
keliausite namo, nes Jūsų tikslas bus atsiektas.

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

Telefonas LL. 9626

$55 ir augščiau
$55 ir augščiau 
$65 ir augščiau 
$75 ir augščiau
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TORONTO, Cnt
MAIRONIO MINĖJIMAS ‘ 

Toronto lietuvių Maironio vardo 
šeštadienio mokykla šį sekma
dienį, gruodžio 14 d., 3 vaL pp. 
lenkų salėje 62 Claremont gat-

gimimo dainiaus MAIRONIO 
minėjimų-

Paskaitą apie dainių skaitys 
KLB^Svietimo komisijos pirm. 
A. Rmkųnas. Gausią meninę da
lį išpildys liet solistai ir liet 
mokyklos mokiniai

Tik kultūringos tautos moka 
gerbti savo didvyrius. Toronto 
lietuviai, visi gausiu dalyvavimu 
ritinėjime pagerbkime didįjį mū
sų tautos atgimimo Dainių! Mai
ronio giesmėse pranašautas tė
vynei laisvės pavasaris yra ir 
mūsų dienų kiekvieno lietuvio 
ilgesys. Minėjimo komitetas.

Kalėdų i>lotkėlės 
bus dalomos sekantį sekmadienį 
liet. par. salėje po kiekvienų pa
maldų. Būtų gera, kad plotmelė
mis lietuviai apsirūpintų iš anks
čiau, nelaukdami Kūčių dienos. 
Tuo būtų išvengiama bereikalin-’ 
go susigrūdimo paskutinėmis 
dienomis prieš šventes.
Organizacijų , pirm, pasitarimas

Šį penktadienį, gruodžio 12 d., 
8 vai. vak. Lietuvių Namuose 
įvyks visų' Toronto liet, orga
nizacijų pirmininkų ar jų atsto

si yų pasitarimas apylinkės rinki
mų reikalais.

Lietuvio Pasų ir ženklų vajus 
Tautos Fondui vyks Toronte nuo 
gruodžio 13 d. iki 20 d. Toronto 
lietuviai prašomi pasus įsigyti, 
tuo remiant Lietuvos laisvės ko
vą. Pasai bei ženklai platinami 
ir aukos renkamos “T. Žiburių” 
knygyne sekmadieniais, gruo
džio 13 ir 20 dd. po visų pamaldų, 
“Tulpės” valgykloje — kiekvie
ną dieną.

Toronto LOKo Prezidiumas.

Pas seseris Kotrynietes 
parskrido pirmosios rudens 
kregždės — pirmosios vaikų dar
želio loterijos bilietų platintojos. 
Ankstybiausioji yra Ona Dum- 
šienė iš Simcoe, Norfolk viešbu
čio savininkė, kuri atsiuntė $10 
už parduotus loterijos bilietus. 
Antroji — dr. Agota Šidlauskai
tė, psichologijos profesorė; Ota
vos universitete.’

Fondo Valdyba joms nuošir
džiausiai dėkoja ir .laukia tokių 
kregždučių parskrendančių dau
giau.

Liet. Vaikų Darželio F. V-ba.

Toronto liet, menininkų 
antrasis susirinkimas, įvykęs 
praėjusios savaitės viduryje, ga
lutinai užakcentavo susiorgani- 
zavimo mintį. Susirinkimas slap
tu balsavimu išrinko valdybą, 
kuri pareigomis pasiskirstė se
kančiai: pirm. Br. Marijošius, 
sekr. E. Docienė, ižd. J. Pažemis, 
valdybos nariai.— Pr. Radzevi
čiūtė ir B. Rukša.

Pirmasis valdybos uždavinys 
— įstatų parengimas, kurie bus 
paskelbti spaudoje ir įgalins vi
suomenę ir suinteresuotuosius 
susipažinti su naujuoju sambū
riu plačiau.

Menininkai nutarė pasivadinti 
Toronto Lietuvių Menininkų 
Klubu. Sekantis klubo susirin
kimas įvyks gruodžio 21 d.

Prieškalėdinis koncertas
Paskutinįjį sekmadienį prieš 

Kalėdas, gruodžio 21 d., 4 vai. pp. 
Toronto Bažn. Stat. Fondo Val
dyba rengia bažnytinių giesmių 
ir muzikos koncertą erdvioje šv. 
Pranciškaus bažnyčioje.

Kariuomenės šventės 
minėjimo metu aukų lapais ka
ro invalidams surinkta $56.20. 
Pinigai išsiųsti p. Tvarkūnui — 
K. Invalidų Centrui — JAV.

Liet radijo valanda 
šį šeštadienį, gruodžio 13 d. 3 v. 
pp. vaikų valandėlėje kviečia 
klausyti vaidinimo apie sniego 
senį.

Rūbų ir piniginė rinkliava
Šio mėn. 13 d. nuo 3 iki 7 vaL 

vak. Lietuvių Namuose (Dundas 
ir Ossington g-vių kampas) II 
augšte dar bus priiminėjama rū
bai ir piniginės aukos Vokieti
joje likusiems mūsų tautiečiams 
sušelpti/Manom kiekvienam iš
spaudė gailesčio ašarą, klausant 
šio mėn. 6 d. per radija prof. kari. 
Končiaus įspūdžius apie šių die
nų Vokietijoje likusių mūsų tau
tiečių gyvenimą, nepalyginamą 
su gyvenimu prieš 3-5 metus.

Tad nors menkomis savo au
komis sušvelninkim jų despera
tišką gyvenimą. Teneatsilieka 
nei vienas. ’ " r~'

MLB D-jos Toronto sk. V-ba.

Vaikams eglutė
įvyks sausio 4 d. Registracija ve
dama sekmadieniais po pamaldų 
parapijoj salėje. Kviečiame pa
skubinti registraciją, kad būtų 
lengviau ir tvarkingiau visa pa-, 
ruošti. Komitetas.

V. , -■

Inžinieriams ir architektams
Sekantieji PLIAS Kanados sk. 

nariai prašomi valdybai (Mr. J. 
Sližys, 53 Hfewitt Ave., Toronto, 
Ont.) pranešti savo adresus: K. 
Čeputis, V. Dargis, J. Krivickas 
ir V. Šakalys. Jeigu ir kas dau
giau iš narių yra pakeitę gyvena
mąją vietą, prašomi pranešti 
naujus adresus. Valdyba.

Įdomi paskaita
Gruodžio 14 d. 3 vai. 30 min. 

T. Lietuvių Namuose II augšte 
buv. Klaipėdos krašte politinėms’ 
ir ypatingoms Lietuvos valdinin
kų byloms tardytojas A. Liu- 
džius iš savo patirties skaitys pa
skaitą apte mums nežinomus 
Klaipėdos krašte užkulisius, kar
tu paliesdamas centrinės Lietu
vos valdžios veiksmus. Po pa
skaitos bus trumpas M. Liet. Bi
čiulių D-jos Toronto sk? narių 
susirinkimas.

Prašome narius ir svečius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

MLB D-jos Toronto sk. V-ba.
M. Liet. Bičiulių Dr-jos 

Toronto skyrius jau ruošiasi sau
sio 18 d. iškilmingai paminėti 
Klaipėdos kr. atvadavimo su
kaktį.

•

Gautas TLN čarteris
Ontario provincijos valdžia, 

tarpininkaujant parlamento na
riui J. Jaremkai, lapkričio 18 d. 
patvirtino Toronto Lietuvių Na
mų čarterį. Tai didelis lietuvių 
laimėjimas. ’ 'K.

Vyr. At-kų Toronto kuopos 
naujoji valdyba, posėdyje, įvy
kusiame lapkričio 27 d., pasi
skirstė pareigomis: K. Kaknevi
čius pirm., V. Šadreika vice- 
pirm., A. Taujenytė sekr., St. 
Smalinskas ižd., V. Dumbliaus
kas narys.

Muzikali filmą
Šį sekmadienį Toronto liet, pa- 

rap. salėje rodoma muzikali Til- 
ma “Naughty Marietta” su Jae- 
nette MacDonald ir Nelson Eddy 
5.15 vai. (tuoj po Maironio mi
nėjimo) ir 8 vai. vak.

Už a.a. Ant Dantienę 
gedulingos pamaldos jos viene- 
rių metų mirties proga įvyks 
gruodžio 13 d. 8 vai. ryto Toron
to liet. kat. bažnyčioje.

Atitaisymas
“TŽ” Nr. 48 p. St. Sutkaičio 

straipsnyje “Dvi armijos artė
ja prie Rubikono”, skyriuje “Ry
tai ar vakarai”, per klaidu iš
spausdinta: “... I-sis galas bus 
pasiektas iš karto”, o turėjo bū
ti: “I-sis golas...” 

L GRAŽIAUSIAS PASAULINIŲ KOMPOZITORIŲ IR LIETUVIŲ DAINAS 
išgirsite Toronte 1952 m. gruodžio mėn. 13 d., 8.30 vai vak. EATON AUDITORIJOJE (College 
Yong kampas).

• Čikagos ir Metropolitan operos solistė B. DRANGEL1ENĖ - DARLYS
• Kompozitorius prof. ST. GAILEVIČIUS ir
• BR. BUDR1ŪNO VYRŲ KVARTETAS IŠ DETROITO duos

Maloniai kviečiame visus nepraleisti progos ir atsilankyti į šį didelį koncertą. Koncerto pelnas 
skiriamas Vokietijoje esantiems ligoniams ir beturčiams sušelpti.

Bilietus galima įsigyti lietuvių valgyklose ir krautuvėse ir p. Beržinsko krautuvėse. Be to, Eaton 
auditorijos kasoje. Bilietų kaina $1, $1.50, $2. • LAS

Gruodžio 13 d., t.y. šį šeštadienį, 3 vai. pp.
Lietuvių Namų salėje, Toronte įvyksta •

Augštesniųjų Lituanistikos Kursų 
. iškilmingas' atidarymas

Dienotvarkėje KLB Valdybos pirmininko J. Matulionio kalba, 
KLB. Švietimo Komisijos pirmininko A. Rinkūno informacija, 
sveikinimai ir meninė dalis, kurią atliks solistas V. Verkaitis ir 
Toronto liet parapijos choras, vadovaujamas kun. Pacevičiaus. 
Po iškilmingo-akto įvyks kursų rėmėjų būrelio steigiamasis su
sirinkimas. Visi kviečiami'dalyvauti.

KLB Švietimo Komisija.

Šeimų džiaugsmai
Pp. Eleonora ir Pranas Alšė- 

nai gruodžio 3 d. sulaukė sūnaus. 
Mūsų red. kolektyvo narį ir po
nią nuoširdžiai sveikiname.

Paskutinių dviejų savaičių bė
gy torontiečių šeimos gausiai pa
daugėjo: pp. Dabušinskai sulau
kė sūnų dvynukų, Galinauskai, 
Petroniai ir Jacevičiai po sūnų, o 
Augaičiai dukterį.

Šeštadieninėje mokykloje 
šiais metais mokytojauja: Ant. 
Steponaitytė I skyr.; Juoz Jan
kaitis II skyr.; Br. Mackevičius 
III sk.; Pr. Mačiulaitis IV sk.; 
Vyt. Teseckas V skyr. ir Jul. Šir- 
ka VI skyr. Tikybą visuose sky
riuose dėsto kun. kapel. B. Pac.e- 
vičius. Mokykla veikia šv. Pran
ciškaus parapijos patalpose kiek
vieną . šeštadienį 9 iki 12 vai.

A.A. Kazimieras Jurcius
Ir vėl iš gyvųjų tarpo pasi

traukė vienas iš pirmųjų lietuvių. 
Kanadoje if Toronte.

Velionis K. Jurcius, kilęs iš 
Viekšnių parapijos, 1908 m. iš
vykęs Škotijon, 1911 m. .atvyko 
Kanadon ir Toronte išgyveno 
virš 40 metų.

1912 metais vedė Margaritą 
Kudirkaitę (dr. Vinco Kudirkos 
pusbrolio dukterį) ir susilaukė 
dukters Ritos.

Velionis buvo šv. Jono d-jos 
narys nuo pat jos įsikūrimo.

Mirė lapkričio 29 >d., sulaukęs 
64 m. amžiaus. Palaidotas gruo
džio 1 d. iš šv. Petro bažnyčios. 
Vilties Kalno kapinėse.

Paliko liūdinčias žmoną Mar
garitą, dukterį Ritą, brolį Anta
ną Toronte ir seserį Emiliją Ši
maitienę Škotijoje, be to, plačią 
giminę Toronte.

Velionis buvo taikaus būdo ir 
visų mėgiamas žmogus. Lai jam 
būna lengva Kanados žemelė.

— Otava. — Kanados pragy
venimo reikalas, apskaičiavimo 
pagrindu paėmus 1949 m. kainas, 
dabar yra 161,1, kai prieš mėne
sį buvo 161.

Kaip šeimos studijų dienų rengėjos, 
nuoširdžiai dėkojame J.E. vyskupui V. 
Brizgiai už mums taip brangų aplan
kymą ir išsamias turiningas paskaitas, 
gerb. klebonui kun. Ažubaliui už viso
keriopą paramą, KLB pirm. p. zj. Matu
lioniui ir p. Iz. Matusevičiūtei už pa
skaitas, aplankiusiems mus kavutės me
tu ir išsamias kalbos pasakiusiems bei 
linkėjimus pareiškusiems gen. konsului 
p. min. Gyliui, tremtinių šalpos organi
zatoriui BALFo pirm. kan. dr. J. B. Kon
čiui, p. Ščepavičienei, taip gražiai pagie
dojusiai bažnyčioje bei akompaanavusiai 
dukrelei Danutei, Nekalto Prasidėjimo 
Seserims, ypač vyr. seselei Apolinarai, 
lietuviškos radijo vai. vedėjui ir p. Šalnai; 
visuomenei, gausiai dalyvavusiai pamal
dose, paskaitose ir kavutėje dar kartą 
lietuviškas ačiū.

K. Liet. Kat. Mot. D-jos Toronto sk.

Padėka
Kanados Moterų Baltų- Taryba nuošir

džiai dėkoja už atsilankymą jų ruošton 
arbatėlen-pobūvin lapkričio 29 d. gen. 
konsului ponuiz Gyliui su žmona, visų 
lietuvių organizacijų atstovams, visuo
menės veikėjams, menininkams ir sve
čioms. Nuoširdus ačiū mūsų dainininkams 
-solistams: pp. Marijai Vilčiauskaitei ir 
Vaclovui Verikaičiui padainavusiems po 
keletą liaudies dainų ir operų arijų.

U^ paramą ruošiant arbatėlę dėkin
gos esame p. Rimbutienei ir p. Simana
vičiui, padėjusioms išplatinti kvietimus į 
arbatėlę. Ponia Rimbutienė žiūrėjo lie
tuvių svečių arbatėles metu.

Ačiū ir jaunosioms skautėms: Danutei 
Zubrickaitei, Gražinai Čiuplinskaitei, 
Danguolei Kundrotaitei, Onai Žėkaitei 
ir Vidai Balsytei, gurios padėjo paruošti 
vaišių stalą ir patarnavo svečiams.

Lietuvių atstovės.

Padėka
Orkestro ^Trimitas" vedėjui p. Jokū

baičiui, paaukojusiam mūsų įstaigai $10, 
nuoširdžiai dėkojame.

^Seserys Kotrynietes.

Padėka
Mano ligos atveju lankiusiems mane 

ligoninėje ir namuose pp. Tamulaitienei, 
Kalendroms, Indrei ienei, Stepą ičiams, 
Ščepavičienei, Siekiams, Tamošiūnams, 
Jurkevičienei, Jurkštienei, Jasinevičie- 
nei, Bubeliams, Kalinauskams, Repečkai, 
taip pat Moterų Grupei ''Daina", o ypa
tingai Kanados Moterų Bendruomenės 
Toronto Apylinkės narėms, perėmusioms 
mane stambia pinigine auka, reiškiu 
nuoširdžiausią padėką.

Emilija Lorencienė.

Mirė seniausiai Kanados 
lietuvis ,

Gruodžio 2 d. Toronte savo na
muose mirė a.a. Vincentas Pau
lauskas, gimęs 1857 m. Tarpučių 
km., Šunskų valse., Marijampo
lės apskr.

Iš Lietuvos velionis išvyko 
1883 m., t.y. “Aušros” pasirody
mo metais, pirmiausia į Angliją, 
o po 20 mėtų, t.y. 1903 m. perva
žiavo į Kanadą, kur visą laiką 
gyveno Toronte. Čia velionis iš
augino šeimą — du sūnus ir duk
terį. Vienas sūnus jau per 60 me
tų. Žmona- mirė prieš keliolika 
metų.

Kai velionis atvyko į Toron
tą, čia nebuvo nei vieno lietu
vio. Pasak jo, Montrealy keletas 
jau buvę. t

Lietuvaitė dienrašty ; .
Toronto “The Telegram” lap

kričio 24 d. antros sekcijos pir
mame puslapy išspausdino 9 
nuotraukas iš Berte (Birutė?) 
Balčiūnaitės kasdieniško gyveni
mo Women College Hospital, 
kur ji jau trečius metus mokosi 
seserų mok Aloj e. Už keleto mė
nesių ji mokslą baigs.
,Ten pat išspausdintas plato

kas jos gyvenimo tvarkos apra
šymas, paminint, kad tėyas lie
tuvis, kad su-tėvu ji kalbanti lie
tuviškai ir angliškai, o motina 
esahti gimusi Lenkijoje. Anks
čiau ji lankiusi Parkdale Colle
giate. . - _ . •

Kate Aitken, 
žinomoji žurnalistė, buvusi KT 
Parodos moterų skyriaus vedė
ja, paskirta moteriškosios dalies 
vedėja Canadian International 
Hobby and Homecraft Show., 
Pirmoji tokia paroda įvyks 1953 
m. vasario 6-14 d. Taut. Paro- 

• t

dos Coliseum patalpoje. Bus taip 
pat Europos tautų rankų darbų 
skyriai.

Montrealio 4r jo- apylinkės

. Cue

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 val. vak.

772 Dundas St W. 
Torohto 

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį, — šeštadienį, gruodžio 11, 12, 13 dd.
1. 2 TICKETTS TO BROADWAY — Tony Martin, Janet Leigh
2. SMUGGLERS COVE — Bowery Boys

Pirmadienį — trečiadienį, gruodžio 15,16,17 dd.
1. ANGELO — All Star Cast
2. UP IN MABEL’S ROOM — Dennis O’Keefe

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

Ml

Lietuvis pigiaf perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

Toronto9 Pearson Išnuomojami 2 kambariai ir vir-

REIKALINGA senesnio amžiaus 
sąžininga ir mylinti vaikus mo
teris prižiūrėti 2 mergaites (4-5 
metų), teirautis LA. 9547 arba 
MU. 3422

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

Išnuomojamas 1 didelis kamba
rys su baldais Il-me augšte 2 as
menims. Galima naudotis virtu
ve. TeL OL. 1206. 369 Dover- 
court Rd.

Išnuomojamas gražus ir didelis 
frontinis kambarys I augšte su 
baldais, tinkamas šeimai arba 2 
viengungiams. Galima naudotis 
virtuve ir 1 didelis kambarys su 
baldais III augšte. 545 Indian Rd. 
Tel. LO. 3093.

Išnuomojami III augšte du kam. 
bariai ir maža virtuvė be baldų. 
High Park rajonas. 232 Wright 
Avenue.

Išnuomojami 2 dideli kambariai 
ir virtuvė arba 1 kambarys ir 
virtuvė. 7 Havelock St., telefo
nas LL. 4576.

Išnuomojamas liras augštas (3 
kambariai. Skambinti LA. 3925,

----- i----------------------1---------- I 
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė (atskiras butas),ir 1 kam
barys ir garažas. Kreiptis telef.

Kalėdų švenčių proga
savo namuose galite turėti prie 
eglutės su šeima, prie stalo su 
draugais ir kit. NUOTRAUKŲ, 
skambinkite telefonu LL. 8656 
J. PILIPAVIČIUI, 43 Fennings St. 
Be to, atvykstu daryti vaikų, ves
tuvių, krikštynų ir kit. nuo
traukų. Darbų atlieku pigiai, 
greitai ir gerai.

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.

GERIAUSIA PROGA NUSIPIRKTI NAMĄ
ŠTAI KELETAS IŠ JŲ:

Ossington—Dundos rajone, $12.000 pilna kaina. Pusiou-mūrinis namas, 8 kam
bariai ant 2 augštų, didelis kiemas, 2 garažai, alyva Šild. $2.000 įmokėti.

Annette—Pacific rajone, $12.500 pilna kaina. Pusiau-ctskiras mūrinis namas, 
8 kambariai, nemažas kiemas, vieta garažui. Gerom stovy. $4.000 įmokėti.

Bloor—Jone rajone.. $ 19.000 pilno kaina. Modernus 6 kambarių namas, labai 
gerame rajone. . -

Bloor—Porkside Dr. rajone. $22.000 pilna kaina. 11 kambarių dupleksas. Iš
mokėtas. 2 garažai.
Turime daug įvairių namų bei biznių prieinamomis kainomis įvairiose 
miesto dalyse. Tarpininkaujame paskolų sudaryme. Prašom kreiptis 
pas biuro vedėjų

B. SAKALAUSKAS
164 Ossington Avė. (netoli Lietuvių Namų). Tel. KE. 3216, namų LO. 1410

I. BRKOVICH
REAL ESTATE

NAMU PIRKIM 0 REIKALAIS
HIGH PARK — BLOOR RAJONE

geresniems namams ir geresniam patarnavimui 

kreipkitės pas:

A. GARBENIS

MEHARY & SON REAL ESTATE

1. Montrealio Apylinkės Val
dybos įr Kontrolės Komisijos 
rinkimai įvyks š.m. gruodžio 14 
d. ir rinkikų patogumui bus 
dviejose vietose:

a) šv. Kazimiero parapijos sa
lėje nuo 8 vai. iki 11.30 vai. ir

b) Aušros Vartų parapijos sa
lėje nuo 12 vai. iki 6 vai. vak.

2. Į Montrealio Apylinkės Val
dybą balsuoti galima nedaugiau 
kaip’ už 7 kandidatus ir į Kontro
lės Komisiją nedaugiau kaip už 
3 kandidatus.

X Rinkimų Komisija rinki
kams duoda balsavimo lapelius, 
vokus ir nurodo kaip atlikti bal
savimą pagal paskelbtas rinki
mų taisykles “TŽ” ir “NL” 
Nr, 38.

4. Rinkikai balsuoja turį 18 
riietų amžiaus ir vyrėšni.

5. Rinkikas, gyvenąs už mies
to ribų, balsavimą gali atlikti 
paštu (pagal rinkiminių taisyk
lių- 18 paragrafą). Tuo reikalu 
kreipiasi į Rinkiminę Komisiją, 
kad išsiųstų jam fasavimo lapelį 
ir baltą voką^ RiiiĮfeimiriiais rei
kalais kreiptis į Rinkiminės Ko
misijos narį šiuo adresu: Mr. 
Petras Čipkus, 8143 St. Hubert. 
tel.GR.8363.

Kviečiame lietuvių visuomenę 
aktyviai dalyvauti rinkimuose ir 
tuo įrodyti, kad mums lietuviški 
reikalai nėra svetimi. 9

Montrealio Ąpyl LOK-tas.

KLB Montrealio Apylinkės 
Rinkimų Komisija, remdamosi 
Apylinkių Valdybos ir Revizijos 
Komisijos rinkinių taisyklėmis, 
skelbia sekąptį kandidatų sąrašą 
f KLB Montrealio Apylinkės 
Valdybą ir. Revizijos Komisiją: 
Kandidatų sąrašas į KLB Mont

realio Apylinkės Vaizbą:
1. Balsys Leopoldas, 34 m., dipl. inžin.
2. Ciplijauskoitė Birutė, 23 m., sekret.,

3. Gražys Antanas, 51 m., teisėjas,
4. Janušauskas Vladas, 30 m., ūkin.,
5. Kęsgailo Steponas, 41 m., darbin.,
6. LouruŠonis Pranas, 50 m., tarnaut.,
7. Lukoševičius Jonas, 36 m., Sarbin.,
8. Navikėnienė Elena, 49 m., valdin.,
9. Paulauskas Stepas, 42 m., karinink.,

10. Puniška Jonas, 27 m., darbininkas,
11. Sitkauskas Kazys, 48 m., darbin.,
12. Valiulis Henrikas, 40 m., tarnaut. 
Kandidatų sąrašas į KLB Mont
realio ApyiinkėsRevizijos Kom.:

1. Jurkus Domas, 50 m., banko tam.,
2. Knystautas Jurgis, 40 m., pašto tarn.
3. Ladyge Jonas, 34 m., darbininkas,
4. Lukoševičius Juozas, 37 m., komers.,
5. Stankūnaitė Ona, 38 m., siuvėja,
6. Sipelis Antanas, 56 m., ūkininkas.

KLB Montrealio Apyl. Rink. K-ja.

LK Moterų D-jos Montrealio 
skyrius praneša, kad jis ruošia 
Užgavėnių* blynus vasario 14 'd., 
šeštadienį.

Kalėdojimas A V parapijoje 
baigtas Ville Lasalle, o šią savai
tę vyksta Ville Emard. Jei kas 
per klaidą būtų buvęs aplenktas, 
prašoma pranešti klebonijai.

Plotkelių galima gauti AV pa
rapijos klebonijoje.

A.a. mž. Al. Stankevičiaus ka
po paminklas, Cote Dės Neiges 
kapinėse, bus šventinamas gruo
džio 13 d., šeštadienį, vai. pp.

OTTAWA, Ont.
Sekmadiėnį, gruodžio 14 d., 9 

vai ryto bus lietuviškos pamal
dos lietuvių bažnytėlėje Mov- 
rais St. Pamaldas laikys kun. J. 
Kubilius, SJ.

gruodžio 14 dieną, 7 vai. vak. 
D’Arcy McGee salėje, 220 Pine 
Ave. West rengia

LITERATŪRINĮ VAKARĄ, 
skirtą Vinco Krėvės kūrybai 
Programą išpildo Montrealio 
Dramos Teatro aktoriai: Juo
zas Akstinas, Leonas Baraus
kas, Dalia Dikinytė, Algiman
tas Dikinis, Birutė Pūkelevi- 
čiūtė ir Kazys Veselka.

I dalyt trumpa Vinco Krėvės kū
rybos charakteristika kalba 
dr. Henrikas Nagys; dialogas iš 
“Šarūno” ir ištraukos iš realistic 
nių Vinco Krėvės apysakų . !
II daly: koncertiniu būdu vaidu 
namas V, Krėvės “Raganiaus” fi
nalas. Programos meniniam pa
siruošimui vadovauja A. Dikinis;

Įėjimas — laisvas aukojant. ; 
Pelnas skiriamas Stipendijų * 
Fondui

Kalėdų eglutė. Sausio 3 d., šeš-; 
tadienį, 5 vai. pp. ĄV parapijos 
salėje šeštad. mokyklos Tėvų 
K-tas ruošia vaikučiams įdomią' 
Kalėdų' eghitęį^^kurią atsilam 
kys ir- lietuvis Kalėdų Senelis.

Kalėdų Senelis dovanas galės 
duoti tik tiems vaikučiams, ku
riuos tėvai užregistruos iki gruo
džio 21 d. Tėvai, kurių vaikai dar 
nelanko mokyklos, regsitruoją 
savo vaikus pas: :

Mok. vedėją A. Ališauską, 357 
8e Ave-, Ville Lasalle;

Mok. B. Lukoševičienę, 6951 
Mazarin St., Ville Emard, telef! 
HE. 7877; arba

Agr. J. Šipelienę, 9440 Osborne 
Ave., Vėrdun, telef. TR. 7673; !

p. E. Grybaitienę, 1212 Allard 
Ave., Verdun.

Lankančių mokyklą vaikų teį 
vai prašomi asmeniškai regist
ruoti vaikus Kalėdų eglutei pas 
jų skyriaus mokytoją. ;

L. Ak. Sambūrio sueigoj pra
eitą sekmadienį col. K. Veselka 
kalbėjo apie Servantes “Don Ki
chotą”. Graži, taisyklinga kalba, 
meniškas žodžių tarimas, išbaig
ta mintis apie nerimstantį žmo
gų šimtmečių ar šių dienų kas
dieniškume, beieškantį gyveni
mo prasmės ir atramos, kiaušy? 
tojams sukūrė nuotaiką, kurios 
didžiausi priešai, tai susmulkė
jimas ir “amerikonizriias”.

Nau jų Metų tradicinį sutikimą 
L. Akad. Sambūris ruošia gražio
je salėje 7373 Lajaunesse Blvd. 
Be A. Samb. narių galės daly
vauti labai ribotas svečių skai
čius. Narius rėmėjus ir bičiulius, 
prašome registruotis pas col. Za- 
bielauską po 6 vai. vak. telef. 
CR. 5067 iki gruodžio 17 d. Įėji
mas $4. N. Metų sutikimo žodį 
tars dr. H. Nagys, meninę prog
ramą atliks Sambūrio nariai.

LAS skyrius CN Recreation 
Assen Hali, 694 Cathcart St. ruo
šia linksmą N. Metų sutikimą. 
Pakvietimai gaunami pas skyr. 
narius iki gruodžio 28 d.

Norai Gudienei padaryta leng
va operacija Doctors Hospital

Gyd. Leonardas A. Rudys, 1949 
m. atvykęs į Kanadą, šį rudenį 
išlaikė gydytojo egz. praktikos 
teisėms Kanadoje įgyti. Šiuo me
tu gyvena Otavoje ir dirba ligo
ninėje.

Šios savaitės namų pirkimais <
* t * *

- %. ’ r-. . • - % ' • •- ' , v. J < ,• . t

High Park, $22.000, ID kambarių, atskiras, mūrinis namas, vieta
* 4 garažams, vandeniu-alyva įšildomas. Įmokėti $8.000.

High Park, $23.500, dupleksas, 12 kambarių, atskiras, mūrinis 
namas, 3 garažai, vandeniu šildomas. Įmokėti $6.000.

Migb Park—Annette, $13.500, 8 kamabrių, atskiras, mūrihis na- 
mas, vandeniu šildomas.- Įmokėti $3.500.

High Park, $15.500, 8 kamb., mūrinis namas, alyva šildomas, 
garažas. Įmokėti $5.500.

_______ ☆_________ . ,

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

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
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 

. J. BERŽJNSKAS
1212 Dundas St W. Toronto • • • TeL LA 9547


