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TRYS METAI PRAĖJO
Jeigu savo tituliniame pusla

py ar metrikoje žymėtume laik
raščio amžių, tai sekančiame nu
mery turėtume pažymėti, kad 
“Tėviškės Žiburiai” eina ketvir
tuosius metus. Trys metai nėra 
taip jau didelis laiko tarpas. Pa
saulyje yra laikraščių, kurie jau 
ir šimtmečio sukaktis atšventė. 
Tačiau mūsų sąlygose tai yra 
paguodžiantis sėkmingo bandy
mo laikotarpis. Baigdami tre
čiuosius metus, “TŽ”’gali pasi
džiaugti, kad rado pritarimo vi
suomenėje. Jų skaitytojų skai
čius nuolat auga ir reikalų sri
tis, kuriuos jiems tenka apimti 
tolydžio plečiasi, ryšiai su skaity 

\ tojų šeima tamprėja. Iš to mes 
■ darome išvadą, kad užsimojimas 

juos leisti nebuvo klaida, kad jų 
dirbamas darbas reikalingas.

Kam “TŽ” skirti, rodos, daug 
aiškinti nereikia. Juos visuome
nė jau pažįsta. Jų tikslas išlai
kyti lietuviškoje išeivių visuo
menėje visa tai, ką jie savo dva
sioje vertingo atsinešė iš tėvy
nės, gaivinti tą dvasią, guodžiant 
tėviškės prisiminimais, šviesti 
tėviškės žiburėliais svetimųjų 
miglų sutemose, ir patarnauti 
ryšininku, minčių pasidalinimo 
priemone, teikiant informacijų 
iš savos bei kitų kraštų lietuviš
kųjų bendruomenių, kiek tai sa
vaitraščio rėmuose įmanoma, 
informuojant apie pasaulinės po 
litikos aktualijas, Ojgtęta viso to

< centrims už^^in^^ 
aktualiąsias mūsų gyvenambj o 
meto problemas ir tarnauti lais 
vės kovai.

Šiuo atžvilgiu mūsų tikslas kel 
ti ir kuo išsamiau nagrinėti pa
čias problemas, kovos metodus ir 
musu darbus. Šiuo reikalu mes 
kiekvienas turime turėti visiš
kai aiškią nuomonę visais svar
biaisiais klausimais ir nesivaržy 
ti ją pareikšti, nors kartais ji ir 
nevisai tesiderintų su oficialia 
nustatytąja linija. Dar labiau 
mes neprivalome lenktis rutinai 
ir nieko neveikimui ar žaidi
mams" su šiaudiniais kareivėliais 
prarajos briaunoje. Iš savo ofi
cialiųjų sferų mes dabar, ir eilę 
metų anksčiau, neretai sulaukia- 

.v. me dailiai sudėstytų “rožių 
puokščių” — viskas taip gražu, 
taip daug nudirbta, tokios gra
žios perspektyvos, taip darnus 
darbas, — kad atrodo tik tų rožių 
kvapo betrūksta. Mes čia nelai-

kome galimu kiekvienu atveju 
tik ploti Nuo plojimų reikalai 
niekad nepaslenka pirmyn nei 
colio. Jei kas gerai, gerai ir be 
jų, su jais 
tenka apie tai, kur kas pridėti- 
na, kas darytiną ar atrodo ne 
tiksliai. daroma. Mes privalome 
kuo toliau nužygiuoti, nestovėti 
vietoje, nesisukąliot.i betiksliai 
apie vieną tašką, šiandien nėra 
nei didybių, nei titulų, yra tik 
darbo platūs dirvonai ir darbi
ninkai ... Redakcija šiuo atžvil
giu yra užplanavusi visą eilę 
straipsnių ir taip pat kviečia į 
svarstymus įsijungti skaitytojus.

Bet dabar yra metų pabaiga 
ir naujų metų išvakarės. Laik
raštis taip pat baigia savo finan
sinius metus. Tą ne jam vienam 
tinka prisiminti. Prisimintina 
tai ir skaitytojams. Dabar tinka 
sutvarkyti prenumeratos reika
lą. Tai visos laikraščio, skaityto
jų šeimos reikalas. Leidėjai be 
skaitytojų prenumeratų juk ne
galėtų laikraštį leisti, nei jį tobu
linti. Žinoma, Kalėdų -— N. Me
tų švenčių proga ir taip daug iš
leidžiama, bet kodėl į visą tą su
mą neįskaityti dar vos tik $4 
prenumeratos mokesčio? Pirki
nių punde nebus nei žymės ar 
ten jų bus pav. už $30 ar tik už 
$26, jei $4 bus pasiųsti prenume
ratai pratęsti ar naujai užsipre
numeruoti.

Laikraštis neturi savo aparato

geriau. Kalbėti

tojus. Bet laikraščio augimu ir 
tobulėjimu yra suinteresuotas 
kiekvienas skaitytojas. Tad ar 
negalėtų kiekvienas pagelbėti— 
rasti nors vieną naują prenume
ratorių. O tai būtų jau labai di
delis dalykas, kuris ne tik leidė
jams palengvėtų, bet- ir pačių 
skaitytojų naudai išeitų. Nes “T 
Ž” kapitalų nekraus, o kiekvieną 
centą sunaudos tik tam, kad pa
kiltų, eitų didesnie, brandesnis 
ir daugiau žinių teiktų. Visiems 
mums tai vienodai rūpi, tad visi 
į vieningą darbą, kad kartu pa
sidžiaugtume ir vaisiais. Kaip 
Tamstos matote, pastaruoju me
tu “TŽ” padidintas išeina vis 
dažniau ir dažniau. Ar nebūtų 
geriau, jei jis nuolat eitų padi
dintas? To galima nesunkiai pa
siekti, jei tik visi bičiuliai bei 
skaitytojai patalkinėtų. Tad su
kruskim© ir laimėsime.
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JAV LOKo pirm. prel. Balkonas reikalauja išsiaiškinti
LOK pirmininkas prikiša ALTuL — Pastarieji tyli ar nebesu- 
sigaudo. —• Darbo drausmė pašlijusi Lietuvoje.

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)
o Praėjusią savaitę Niujorke 

susirinkę amerikiečiai dentistai 
konstatavo bruxismo (nesveikas 
paprotys nesąmoningai griežti 
dantimis) išsiplėtimą, rasdami, mums vėl pažadėtas fpasimaty 
jog tai pasaulio politinio įtempi
mo ir modernaus gyvenimo pa
darinys. Lietuvis tūlas dentistas 
patvirtino, jog ir tarp mūtų tau
tiečių bruxismas populiarus. Va
dovaujančių veiksnių veikla, 
turbūt, yra viena priežasčių. Bet 
su artėjančiomis Kalėdomis y A 
gražių pragiedrulių. Minėta Ža- 
deikio - Sidzikausko iniciatyva 
JT, VLIKo “kapituliacija” ieš
kant susitarimo su Diplomatijos 
Šefu, vad. veiksnių bandymas 
rasti bendrą kalbą JAV-se ir au
gantis nepasitenkinimas apsnū
dusia ALT veikla. Tarybinfnkai, 
kaip jau priimta ligonims, visur 
mato šešėlius ir baubus. Išeida
mi iš minėtos konferencijos Niu
jorke, gerai informuoto šaltinio 
žodžiais, išklausę aibes argumen
tų ir prašymų kooperuoti, jie ig
noruojančiai dėbtelėję: “Palau
kim! Nesiskubinkim! Vistiek 
Amerikos visuomenė stoja už 
mus!” “Draugas” ir “Naujienos” 
tad laukia. Pastarosioms tik niu
jorkiečiai iš vis nepatinka. Jie 
perdaug viską kritikuoja ir su
rinktus pinigus BALFui, o ne 
ALTui.. atiduoda. ^ ' Bostosiškis 
"Keleivis*’, kuris dažniausiai Ms 
savotiškomis naujienomis pasi
rodo, buvo atviresnis. Apšaukė 
visus tuos ALTo kritikus, daran
čius “skerspainius”, visokiais 
“tautininkais”. “Keleivis” pata
ria “... neišskiriant nė vėliausiai 
į bendrąjį darbą prisidėjusių, sa
vo patriotizmą rodyti darbais, o 
ne bendrosios organizacijos pul
dinėjimais ir kandžiojimais”. 
Turbūt prel. J. Balkūnui taiky
ta. Jis ALT konferencijoje, mat, 
užklausęs “ar yra didesnis rei
kalas ?”Prelatas sako, kas “ALTo 
— ALTui, kas Bendruomenės — 
bendruomenei”. PLB turinti kul
tūrinius, labdarinius ir politinius 
tikslus. Tačiau pastaruosius du, 
kaip mini savo statute, palieka 
BALFui ir ALTui. Taip ir vado
vaujamės. Bet ALT įtaria, nors 
dėl to kenčia lietuviški reika
lai. Bendruomenė prieš rinkimus 
JAV-se norėjusi pasimatyti su

Ike. Bet nusprendė, jog tai ALT 
reikalas, kuris pasak ųKėleivio”, 
yra “bipartisan”. Bet ALTas Ei- 
senhowerio nematė, “pabar yra

mas. Bet kai mane kalbina aš sa
kau? gerbiamieji, jei ėisime, tu
ri eiti ALTas, nes reikalas ne 
bendruomenės”. O ALTas vis- 
tiėk įtarinėjąs. / Jis nenorįs su
prasti, jog “šiandien ALTas gy
vuoja ir gyvuos iki Lietuva bus 
išlaisvinta, o bendruomenė liks 
amžina”. Amerikos istorija ro
danti, kaip čionykščiai lietuviai 
iki šiol riejosi. “Tebuvo klerika
lai, juodašimčiai, judošiai, šliup- 
tarniai ir tt., bet lietuvių nebu
vo”. Radome vieningą kalbą po
litinei akcijai, reikalinga vieny
bė ir kultūrinei. Baigdamas 
energingasis Maspe'tho, N.Y., 
klebonas prel. Balkūnas užklau
sė: “Ko daugiau norite?” Bet 
ALTas tyli. Nei apie norus, nei 
apie darbus. Negi lauks iki Ste- 
vensonas sugrįš? „ *

o Išvažiuodamas namo, ton 
didžiojon “motinėlėn Rosijon”, 
Višinskis TV kameroms šlykš
čiai išsišiepė, kaip ir Niujorko 
Anastasia iš gangsterių landynių 
nesugebėtų, ir iššvokštė “Merry 
Christmas”. Atseit “dirbančiųjų” 
draugas Amerikoje. >€) imperijo-
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ir tt.”. Dėl to aršiai puolami 
draugai Šmygov, Mazuchas, 
Aleksandrov, Popov, Maniušis ir 
kiti. Jis taip skundžiasi, kaip ir 
daug sykių prieš tai, prieš vis 
gausėjantį Lietuvoje broką pro
dukcijoje. Ir taip jau darosi šiuo 
metu, kai Amerika dar nė piršto 
nepakėlė žygiui prieš tiraniją. 
Ar amerikiečiai vieną kartą ne
suvoks, jog laikas iš-tikro dirba 
tik sovietų naudai.

• Dar prieš sausio 20 demo
kratų administracija, išskyrus 
naująjį Generalinį Advokatą, 
kaip jis čia vadinamas, byra į 
dulkes. Nors “Tau Kappa Alpha” 
draugija ir suteikė Mr. Acheso- 
nui “kalbėtojo” medalį, bet varg
šas tik meldžiasi, kad greičiau 
Dulles jo kėdę perimtų. Pasiro
do, kalbėtojo talento pasaulio 
vilčiai nužtenka — o jam dar 
tiek nemalonumų tie Rusijos 
ekspertai pridarė, jog ,matyt, jis 
šią sritį galutinai nutarė perleis
ti Laivyno ministerijai. Vicead- 
mirolas W. S. Maxwell buvo iš
rinktas “The American Friends 
of Russia© Freedom, Inc.” direk
torių tarybos pirmininku, šalia 
adm. Stevens ir adm. Kirko, ku
rie vadovauja kitiems “rusiš
kiems” komitetams. Gal ir Mr. 
Acheson galvojo, jog jo favorito 
Mr. Kohler apkaltinimas “pasi-

(Nukelta į 2 psl.)
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SAVAITĖS ĮVYKiy APŽVALGA

KANADA VIRSTA KARALYSTE
Pasaulinė D. Britanijos impe

rija palengva kinta, jos sudeda
mųjų dalių — dominijų linkimas 
savarankėti imperijos valdžios 
po pastarojo karo nebesisten
giamas sutrukdyti, tik ieškoma 
gyvenimiškesnių lyčių ir juridi
nių formulių, kurios praktiškai 
laiduotų dabar vadinamos nebe 
imperijos, bet Commonwealth©, 
t.y. tautų bendruomenės, ryšius. 
Kadangi nei pati Anglija, nei vi
sa Britų imperija pastovios kon
stitucijos neturi, tai šitas santy
kių keitimas uždokumentuoja- 
mas tik atskirais įstatymais.

Santykių apibūdinimas labai 
ryškiai yra išreiškiamas valdovo 
titule. Dėlto naujosios karalienės 
Elzbietos II titulo klausimas bu
vo iškilęs jau paskelbiant ją ka
raliene, o dabar sprendžiamas 
klausimas, koks titulas jai bus 
suteiktas, per karūnaciją. Beabe- 
jo tą reikalą vad. Jungtinės ka
ralystės ir dominijų vyriausybės 
aiškinosi jau anksčiau, o paga
liau jis buvo aptartas tik ką pa
sibaigusioje Commonwealtho 
kraštų ministerių pirmininkų 
konferencijoje Londone. Čia pri
imta visai nauja formulė, kuri 
išreiškia dabartinių šių kraštų 
faktiškuosius ryšius bei jų san
tykius. Dabar nebėra imperijos, 
bet yra lygių savarankiškų kraš
tų junginys, iškeltas jau 1926 
metų lordo Balfour deklaracijo-

je. Tuo būdu numatyta Elzbietą 
II skelbti visų Commonwealtho 
kraštų — Australijos, Kanados, 
N. Zelandijos, P. Afrikos, Pakis
tano ir Ceilono — karaliene, 
kiekvieno krašto sava karaliene. 
Trijuose kraštuose — Australijo
je, Kanadoje ir N. Zelandijoje — 
Elzbieta II bus skelbiama kara
liene “Jungtinės Karalystės, Ka
nados (Austrijos ar N. Zelan
dijos, žiūrint koks kraštas) ir 
jos kitų valdų bei teritorijų, 
Commonwealtho galva, Tikėji
mo Gynėja”... Kituose trijuose 
kraštuose — P. Afrikoje. Pakis
tane ir Ceilone — iš titulo išlei
džiama formulė “Tikėjimo Gy
nėja” ir “Jungtinė Karalystė”, 
kuri paliekama “jos kitų valdų” 
sąvokoje. Atseit, nuo dabar ne 
Britų karūna apjungs kraštus, 
bet valdovės asmuo, kuri turi 
daug karūnų. Atseit, Br. Com- 
monwealthas pereina prie per
sonalinės unijos junginio — val
dovo asmuo apjungia kraštus, 
kurių kiekvienas yra savaran
kiškas.

Žinoma, ryšy su naujuoju titu
lu iškils eilė naujų klausimų — 
tiek juridinių, tiek politinių, tiek 
grynai praktiškų, kuriuos visus 
gal nepasiseks išlyginti ir iki ka
rūnacijos. Tuo tarpu visa tai bus 
išdiskutuota visų kraštų parla
mentuose, kurie visi turės nau
jąjį titulą patvirtinti. Tolimes-

nė šių naujų titulinių formulių 
išvada, galėtų būti kiekvieno 
kraštą atskiros karūnos įsigiji
mas ir net atskira karūnacija. 
Lieka taip pat didelis klausimas, 
kokius gi santykius turės su val
dove Indija, kuri jau tapo res
publika ir P. Afrika, kuri eina 
prie to, faktiškai respublika sa
ve laiko, nors to ir nėra dekla
ravusi.

— Otava. — Su karalienės at
vaizdu numatomi išleisti 5 paš
to ženklai.

metu teritorija, brangiaisiais ak
menimis nusagstytas, neseniai 
buvo atidengtas publikai buvu
siuose carų rūmuose Leningra
de. Višinskiu! linkint amerikie
čiams ’’Merry Christmas”, Sovie
tų imperijoje tą pačią dieną A. 
Venclovos lūpomis skambėjo 
“Prakeikimas žmogžudžiams”. 
Tas pakvaišus Venclova (o gal ir 
jį kokiomis durnaropėmis užžė
rė) bliovė Lietuvos žmonėms ... 
“Lietuvių tauta, prieš 10 metų, 
didžiajai TSRS padedant, išsiva
davusi iš žiauraus savų ir užsie
ninių kapitalistų jungo, žino, kas 
yra prievarta ir kas yra laisvas 
gyvenimas... Tad — prakeiki
mas vaikų, moterų ir senelių žu
dikams, netekusiems žmogiško 
pavidalo, rankas susitepusiems 
nekaltų žmonių krauju — ameri
koniškiesiems imperialistams ir 
jų samdiniams”. Ištisas tos die
nos numeris buvo skirtas pik
čiausiai prieš Ameriką propa
gandai. Mozūriūnas, Bauža, Gry
bas, Mieželaitis, Valsiūnienė, A. 
Slavinas ir V. Sirijos Gira, Til
vytis ir Šimkus nėrėsi iš kailio.

• Taip pat draugas G. Bacha- 
rov, LTSR prokuroras. Mat, jei 
buvę buožės ar inteligentai ne
dirba — iškarti biaurybes, su- 
traiškint gyvates. Bet bėda; jog 
darbo disciplina vis labiau šlyja 
tarp “dirbančiųjų” ir juo labiau 
tarp pačių į Lietuvą atsigrūdu- 
sių sovietų. Jis.randa, jog dirban
čiųjų milžiniški nuostoliai LTSR 
nuolat yra daromi, — vis “pra
vaikštos. pasivėlavimai į darbą

Korėjos karo nuostoliai
JT žiniomis Korėjos kare nuo

stolių skaičius pasiekęs 2 milijo
nus žmonių — 364.370 JT pusėje 
ir 1.764.940 komunistų. Į tą Skai
čių neįeina nukentėję civiliai.

Belaisvių š. korėjiečių yra 
102.053, kinų — 21.000, išviso 
123.053. JT karių sužeistų ir žu
vusių — 283.579 — korėjiečių 
151.678, JAV — 114.661. Visų ki
tų 15 kraštų — 10.240. Kanadie
čių žuvo 236, sužeista 998, dingo 
ar nelaisvėn pateko 99, išviso — 
1253. JT pateko nelaisvėn 80.791. 
Iš jų yra: korėjiečių 66.102, JAV 
12.997, kitų 1.692. Korėjiečių 
nuostoliai didžiausi: žuvusių 
35.031, sužeistų 123.647, dingusių 
66.102. JAV bendri nuostoliai 
127.997 — žuvusių 20.073, sužeis
tų 944.588, dingusių 12.997.

Kitų kraštų nuostoliai: Austra
lijos — 227 žuvę, 863 sužeisti, 34 
dingę — išviso 1124; Belgijos- 
Liuksemburgo — 46 žuvę, 162 su
žeisti, 4 dingę — išviso 212; D. 
Britanijos — 505 žuvę, 1771 su
žeisti, 1107 dingę, išviso 3383; 
Kolumbijos — 50 -žuvusių, 132 
sužeisti, išviso 182; Etiopijos — 
37 žuvę, 139 sužeisti, išviso 176; 
Prancūzijos — 147 žuvę, 682 su- 
žeisti, 23 dingę, išviso 852; Grai
kijos — 115 žuvę, 313 sužeisti, iš
viso 428; Olandijos — 94 žuvę, 
497 sužeist^ 4 dingę, išviso 595; 
N. Zeląndijos — 23 žuvę, 61 su
žeistas, 1 dingęs, išviso 85; Filipi
nų— 77 žuvę, 255 sužeisti, 55 
dingę, išviso 387; P. Afrikos — 
11 žuvę, 30 dingę; Thailand© — 
67 žuvę, 574 sužeisti, išviso 645.

JAV prisidėjimo prie vad. Jū
rų Kelio arba St. Lawrence ka
nalo statybos vis dar tebėra pa
kibęs ore, nors mišri tarptautinė 
komisija prieš pora mėn. ir pasi
sakė už statybą. Beieškant kelių 
formalinėms kliūtims nugalėti, 
JAV technikos štabas pareiškė 
savo nuomonę, kad ateityje JAV 
gali prireikti nuosavo atskiro to
kio kelio okeaniniams laivams į 
ežerus patekti, tad sudarant 
sutartį dėl bendros statybos turį 
būti pažymėta, kad šio bendrojo 
pastatymas negalės būti kliūtis 
atskiro kanalo statybai.

Pasak Kanados Federalinės 
Energijos Komisijos, projekto 
vykdymui betrūksta tik JAV 
sprendimo prisidėti. Jei ji pri
sidėtų šiandien, tai, esą, rytoj 
statyba būtų pradėta.

— Adenas. — Anglo - Irano 
Naftos B-vė pradeda bylą teis
me dėl jau nuo birželio mėn. su
laikyto tanklaivio Rose Mary, 
bandžiusio išvežti Irano naftą. 
Bendrovė laiko, kad tai jos naf
ta, nęs nacionalizacija neteisėta, 
o Irano vyriausybė laiko, kad 
nafta jos yra ir ji gali ją par
duoti. z -•

— Otava. — Kanados krašto 
apsaugos ministeris Claxton lan
kėsi Bonnoje ir aptarė su kanc
leriu Adenaueriu kaikuriuos rei
kalus ryšy su Kanados kariuo
menės gyvenimti Vokietijoje. 
Ten yra 6000 karių brigada ir 
numatomas trijų eskadrilių F-86 
sprausminių kovos lėktuvų jun
ginys.

— Otava. — Spalio 11 d. Eu
ropon išskridęs ir Prancūzijos 
Gros Tenquln oro bazėje susto
jęs trijų eskadrilių kovos lėktu
vų junginys — 60 moderniškų 
F-86 sprausminių kovos lėktu
vų — perduotas Š. Atlanto Sąj. 
komandai.

— Chalk River. — Iš šio ato
minės energijos centro pereitos 
savaitės penktadienį buvo eva
kuoti visi gyventojai, nes pasiro
dė, kad vietovė užkrėsta radioak
tyviomis medžiagomis, kurios 
kažkaip pergausiai prasiveržė 
per dūmffraukių tinklus.

—- Viena. — Čia prasidėjusia
me Maskvos suorganizuotame 
taikos kongrese Italijos Krikšč. 
Taikos S-gos atstovė AL Piaggi 
griežtai pasmerkė Višinskį, kam 
jis atmetė Indijos planą Korėjos 
reikalu.

Europos gynimo klausimai bę- 
' abejo bus centre šį pirmadienį 
prasidėjusioje Š. Atlanto konfe
rencijoje Paryžiuje. Ši problema 
tebėra sunkiai sprendžiama, nes 
Europos valstybės, sunkiai laiko
si ūkiškai, nepajėgia didinti kari
nio biudžeto, o JAV paramos 
taip pat nelinkusios duoti. Kari
niai atstovai, spiriant JAV, vis- 
dėlto priėmė nutarimą rekomen
duoti, kad būtų vykdomas Lisa
bonos konferencijoje priimtas 
planas iki 1954 m. galo suorgani
zuoti 98 divizijas, nors D. Brita
nija buvo siūliusi tą terminą nu
kelti iki 1956 m. galo. Pagal pla
ną 1953 m. gale turėtų būti 60 di
vizijų. Visa tai galutinai nuspręs 
konferencija. Europos Gynimo 
Bendruomenės organizavimui 
tebėra nepašalintos ir politinės 
kliūtys. Svarbiausia tebėra ne
išspręstas Vokietijos įsijungimo 
klausimas. Bet, atrodo, kad tas 
reikalas pagaliau susitvarkys. 
Vokietijos parlamentas už suve
renumo grąžinimą ir prie Euro
pos Gynimo Bendruomenės pri
sidėjimo sutartis iš principo jau 
pasisakė. Buvo dar didelis keb
lumas, kad konstitucinis teisinas 
ruošėsi galutinai paskelbti, kad 
sutartys nesuderinamos su Vo
kietijos konstitucija. Bet perei
tą savaitę kancleris Adenaueris 
išgavo prezidento Heuss sutiki
mą augščiausijam teismui pa
teiktą klausimą atšaukei. Pasise-

kaikurių parlamento atstovų, 
kurie anksčiau buvo priešingi 
arba priklausė partijoms, kurios 
yra prieš sutartis.

Pasibaigė pereitą penktadie
nį ir Commonwealtho konferen
cija Londone, daugiausiai svars
čiusi pasaulio ūkinio atkutimo 
klausimus. Rezultate nutarta 
tartis su JAV. Ši misija pavesta 
Churchiliui, kuris ruošiasi vyk
ti j JAV pasikalbėti su naujuoju 
prezidentu tuojaus po jo inaugu
racijos sausio 20 d. Kartu Chur- 
chillis jam patieks Ramiojo van
denyno gynimo planą, kuris pa
ruoštas kartu su Australija ir N. 
Zelandija.

JTautose pereitą savaitę dau
giau susidomėjimo sukėlė Tuni
so klausimas. Polit. komitete tuo 
reikalu yra dvi rezoliucijos: vie
na Lotynų Amerikos valstybių, 
kviečianti atnaujinti pasikalbė- 
jinius ir Arabų-Azijos valstybių 
bloko, kviečianti Prancūziją at
statyti Tunise laisves ir sudary
ti komisiją deryboms dėl protek- 
toriato — nepriklausomybės. D.

Britaniją palaiko Prąnęū?ijos 
tezę, kad tai vidaus reikalas, į 
kurį JT netinka kištis, bet JAV, 
Kanada ir daugelis kitų ragina 
derėtis abiem pusėm ir linksta 
už Lot. Amerikos rezoliuciją.

Kinija dėl priimtosios Indijos 
rezoliucijos Korėjos klausimu " 
atsakė neigiamai. Ji esanti ne
teisėta ir negaliojanti, nes prie 
jos svarstymo neįsileista Kinija, 
be to, tai esanti tik pataisyta 12 
valstybių rezoliucija, kuri re
mianti JAV planą dėl belaisvių 
apsisprendimo, o tai reiškią be
laisvių priverstiną sulaikymą, 
laužymą Genevos protokolų.

Pereitą savaitę, iš JT centro 
pašalintas Uugštas pareigūnas— ♦ 
rusas N. Skvorcov, šnipinėjimo 
pastangomis pažeidęs JAV įsta
tymus. Jis buvo sovietų atstovo 
prie generalinio sekretoriaus 
Zinčenko padėjėjas.

Egipto vyriausybė paskelbė 
sudaranti komisiją konstitucijai 
paruošti. Ji turės pakeisti Faru- 
ko tėvo karaliaus Fuado konsti
tuciją, paskelbtą 1923 m. Be to, 
pranešama, kad derybos su D. 
Britanija vykstą sėkmingai. Esą 
vilčių, kad sprendimas dėl bal
savimų Sudane būsiąs netrukus 
pasiektas.

Korėjoje tebevyksta vietinio 
pobūdžio kovos ir .bombardavi
mai iš oro. Pereitą savaitę JAV 
bombonešiai supylė 4 susisieki
mo mazgus vos už 12 mylių nuo

mazgų Mandžiūrijos 
Abiejais atvejais' oficialiai pra
nešta, kad tai didžiausi bombar
davimai šio karo istorijoje.

Gen. Eisenhoweris iš Tolimų- 
jų rytų grįžo. Jo įspūdis bei iš
vados iš pasitarimų, kad Korė
jos bei Tol. Rytų problemų 
sprendimas sunkus ir ilgas. Dar 
anos savaitės penktadienį vieno
je savo kalboje gen. MacArthur 
priminė, kad Korėjos karo bai
gimo klausimu jis turįs savo pla
ną ir sutiktų jį išdėstyti. Eisen
howeris tuoj aus pasiūlė pasima
tyti ir tas sutiko. Susitikimas tu
rėtų netrukus įvykti ir, galimas 
dalykas, jis galės abu generolus 
suartinti. Dėl numatomo abiejų 
generolų susitikimo prez. Tru- 
manas vėl puolė MacArthurą, 
tardamas, kad jis jokio išganingo 
plano negalįs turėti, o jei būtų 
turėjęs, tai jam būtų tikę tą iš
dėstyti anksčiau. Ir Eisenhowe- 
rio kelionė ištikrųjų esanti tik 
propagandinis spektaklis. Sako
ma, kad pastarasis šitokį prie
kaištą laikąs nevertu atsakymo.

Iš LIET. VEIKSNIŲ VEIKLOS
— M. Gelžinis, Mažosios Lie

tuvos Tarybos narys, jau atvyko 
į Reutlingeną ir Mažosios Lietu
vos Tarybos prezidiumo su VLI 
Ku susitarimu pradėjo eiti vie
toj M. B^ako VLIKo Vykdomoje 
Taryboje Maž. Liet. Tarybos at
stovo, Informacijos Tarnybos ir 
Bendrinių Reikalų Tarnybos 
Valdytojo pareigas.

— Lapkričio 27 d. Luebecke 
įvyko MLT prezidiumo posėdis. 
M. Brakas pranešė išsamiai apie 
jo nuveiktus darbus, beatstovau- 
jant MLT mūsų veiksniuose. Re
ferentas susilaukė visos Tarybos 
visiško pritarimo ir ’ solidarumo 
pareiškimų. Už atliktus ateities 
veiklos aspektus ir planus tiek 
Tarybos pirmininkas E. Simo
naitis, tiek kiti Tarybos nariai 
išvykstančiam į JAV M. Brakui 
pasakė šiltų ir širdingų gilios pa
dėkos žodžių.

— Gruodžio mėn. Berlyno ra
dijo stotys NWDR ir RIAS duo
da 4 transliacijas, pavadintas 
“Ir mes esame Europa**. Trans
liacijos skirtos Pabaltijo valsty
bėms, Lenkijai, Rytų Vokietijai 
ir Balkanams, šių transliacijų 
tikslas — priminti tų tautų ir 
valstybių likimą ir apeliuoti į 
laisvojo pasaulio sąžinę, kad pa-

dėtų kovoti už laisvę ir nepri
klausomybės atstatymą. Trans
liacijos pradėtos gruodžio 7 d. 
estų rašytojo Schaperio kalba 
apie Pabaltijos valstybes.

ELTA.

Nauja byla?
Jugoslavijos radijas skelbia, 

kad Čekoslovakijoje ruošiama 
antra buvusių didybių byla. Su- » 
imtųjų tarpe esąs gen. L. Svo
boda, buvęs krašto aps. min.; A. 
Gregos, buv. užsienio prekybos 
min.; E. Erban, darbo ir social, 
reikalų min.; Aug. Kliment, sun
kiosios pramonės min. ir VI. Ko- 
priva, saugumo min. •

Belgradas savo šaltinių nenu
rodė, tačiau Vienoje gerai infor
muotieji sako, kad daugumas su
imtųjų jau seniai nebėra valsty
bės tarnautojais. Tik iki šiol 
apie jų likimą neteko girdėti.

Suėmė Krokuvos vyskupą
Bolševikinė Lenkijos valdžia 

paskelbė, kad saugumas esąs su
sekęs vakarų valstybių naudai 
šnipinėjusią organizaciją, kurios . 
nariais buvę ir esą suimti: Kro
kuvos vyskupas, kurijos kancle
ris, du notarijai ir dar du kuni
gai. Ar nebus tik ir Lenkijoje 
parodomosios dvasiškių bylos?
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Valdybos nariai ir jų pareigos
Lietuvių bendruomenė, būda

ma, iš vienos pusės tautinė ma
žuma, besirūpinanti išlaikymu 
savo tautiškumo ir potencialo 
bei specifiškais savo tautiečių 

'reikalais, iš kitos pusės turėda
ma misiją iškelti savo tautą la
biau į viešumą bei teisingą pa
žinimą ir kovoti už atstatymą 

. jos nepriklausomybės, — turi la
bai plačius ir šakotus uždavinius, 
o jos vadams reikia parodyti 
daug iniciatyvos.

Valdybos nariams pasiskirs
čius pareigomis į pirm., vice- 
pirm., vald. narys ir tt. praktiš
kai dirbarfciu, kuriančiu daž
niausiai lieka tik vienas pirmi
ninkas, o kiti tik posėdžio metu 
jei ką pasiūlo ar prisiima ką pa
daryti, tai ir viskas. Tokia val
dyba negali daug padaryti. Įvai
riems uždaviniams atlikti ku
riama šalia pagrindihio aparato, 
šalia valdybos įvairių komisijų, 
kai tų komisijų pirmininkai nė
ra valdybos nariai, mano many- 

• mu, nėra pakankamas klausimo 
išsprendimas, nes ' praktiškas 
darbas, konkrečių bendruome
nės uždavinių atlikimas išjun
giamas iš to pagrindinio moto
ro. Visas darbas gali tapti nepla
ningas, o be to, tokios savisto
vios komisijos, sudarytos vien 
iš kviestų žmonių, nesijaus tiek 
atsakomingos, nebus patvarios 
ir todėl mažiau darbingos.

Mano manymu, valdybos na
riai turėtų pareigomis pasiskirs
tyti ne pagal titulus, o, atsi
žvelgiant į bendruomenės užda
vinius, pagal funkcijas, būtent: 
pirm., sekretorius, iždininkas, 
švietimo bei kultūros reikalų va
dovas, socialinių reikalų vado- 

- vas, propagandos vadovas ir pa
rengimų vadovas.

Švietimo beit kultūros vadovo 
rūpesčiu būtų rūpinimasis mo-, 
kyklomis, kursais, skaityklomis, 
bibliotekomis, • aprūpinimas vie
tos valstybės viešųjų ir univer
sitetų bibliotekų knygomis apie 
Lietuvą ir lituanistika, rūpini
masis lietuviškais teatrais, cho
rais, tautinių šokių rateliais, or
ganizavimas lietuviškų seklyčių 
— tautiečiams susiburti, bent 
jaunimui sueiti, žaisti, sportuoti, 
praleisti laiką savųjų tarpe, pa
stangos, kad priaugantis jauni
mas būtų įtrauktas į betkokią 
lietuvišką organizaciją ar lietu
višką vienetą kaip teatras, cho
ras, tautiniai šokiai, sportas' ir 
pan.

Socialinių reikalų vadovo rū
pesčiu būtų šalpa, ypač Vokie
tijoje likusių tautiečių, emigra
cijos reikalai, įvairūs šioj srity 
patarimai, vargan patekusių vie
tos tautiečių, našlaičių, ligonių 
globos reikalai ir pan.
1 Propagandos vadovo rūpesčiu 
ir pareiga būtų organizuoti me
morandumų, įvairių politinių 
paskatinimo ar padėkos laiškų 
siuntimą, kai tai daryti paskati
na mūsų politiniai veiksniai arba 
pats sekdamas spaudą pastebi, 
kad tai padaryti naudinga; rea
guoti į spaudoje pasitaikančias 
neteisingas žinias apie mūsų 
tautą ir pan.; siųsti pastabas bei 
pataisymus įvairių leidinių sve
timomis kalbomis leidėjams ar 
autoriams, kai leidinyje kas iš
kreipiama apie Lietuvą, kaip, 
pav., paskutiniu, laiku visuose 
leidžiamuose atlasuose Lietuvą 
pradėta laikyti Sov. Rušijos da
limi, nors bent anglosaksų vy
riausybės to nedaro. Jo pastan
gomis įvairūs mūsų minėjimai, 
šventės turėtų būti panaudotos 
propagandai apie Lietuvą sve
timtaučių tarpe. Jis savo žinioje 
privalėtų turėti svetimomis kal
bomis literatūros apie Lietuvą ir 
stengtis įvairiais būdais jos pla
tinti svetimtaučiams. Jis turėtų 
siųsti svarbias mūsų politinei 
bylai ar bendruomenei naudin
gas žinias organizacijoms, kurios 
leidžia biuletenius. Jis taip pat 
būtų korespondentu iš apylinkės 
veiklos ir propagandistu spaudo
je, kaip apylinkės kokiems dar
bams tai reikalinga.

Pagaliau, parengimų vadovo 
darbas būtų rengti, organizuoti 
koncertus, vaidinimus, šokių va
karus, gegužines ir pan.

Taigi būtų septyni valdybos

būti vienas iš paminėtų vadovų. 
Kur valdybos išrinktos iš 5 na
rių, porai narių tektų prisiimti 
dvi funkcijas. Būtų gerai, kad į 
valdybą įeitų moteris, kuri ge
riausiai tinka socialiniams rei
kalams ir būtų didelė pagalbi
ninkė ruošiant įvairius parengi
mus. A

Taip sudaryta valdyba, pasi
skirsčius pareigomis pagal pa
linkimus ir gabumus, mano ma
nymu, tikrai daugiau galėtų pa
daryti, negu pasiskirsčius jai pa
reigomis pagal titulus, kurių be
veik pusė faktiškai jokių parei
gų neturi ir atpalaiduoti nuo ini
ciatyvos. L. Tamošauskas.

Grįžkite mokslinio 
darbo dirbti
Po karo, kai Lietuva dar žiau

riau buvo pradėta sovietinti, he 
vieną kartą Vilniaus radiofonas 
kvietė sugrįžti iš tremties mūsų 
mokslininkus. Vienus jų kvietė 
tik pavardes suminėdami, kitus 
— laiškais.

Parkviest! lietuvius moksli
ninkus, ypač lituanistus, buvo 
pavesta ir drg. A. Venclovai. Jis, 
atvykęs 1948 (?) m. kažkokiai 
sovietinei konferencijai į Vieną, 
sovietiniu karo paštu išsiuntinė
jo kaikurias sovietinės Lietuvos 
mokslinės knygas mūsų lituanis
tams ir kitiems mokslininkams, 
vis dar “nesuprantantiems” ir 
“namo negrįžtantiems iš žiaurios 
amerikonų ir anglų vergijos”. 
Su leidiniais išsiuntinėjo drg. A. 
Venclova bendrąjį (spausdintą) 
lietuvių mokslininkų ir kultūri
ninkų pareiškimą. Jį buvo “pasi
rašęs” jau ir net miręs vienas ži
nomas mūsų kultūrininkas, tie
sa, tarp jo mirties ir drukavoti- 
nio rašto datos tebuvo tik kelių 
dienų skirtumas, tačiau vis tik 
prof. Gruodis suspėjo anksčiau 
numirti, nei tas raštas atsirado. 
Tai nenuostabu, nes ir 1940 m. 
liepos mėn. po vienu “bolševiki
niu” raštu, kur buvo atsiradę vi
sos eilės kultūrininkų pavardės, 
nors tie tuo metu buvo išvykę ir 
savo “pasirašymus” išgirdo per 
radiją! Sovietams tokie dalykai 
paprasti ir kasdieniški. Vienam 
kitam Venclova išsiuntinėjo dar 
ir asmeniškus drg. J. Žiugždos 
laiškus. (Venclova tada su rusais 
karininkais pats buvo atvykęs į 
Ried stovyklą, bet norimo as
mens neužtiko. Paliko jam laiš
ką ir savo adresą Vienoje, bet 
tuo adresu pasiųsta^, atviras il
gas atsakymas grįžo su užrašu’ 
“Adresatas nežinomas”. Ar .jis 
nenorėjo savo tikro adreso duo
ti, ar viešbuty sovietiniai drau
gai nebuvo registruoti, dabar 
sunku pasakyti. Red.). Tuo kar
tu lituanistai gavo M. Mažvydo 
specialiai išleistą Katekizmą ir 
sudėtinį darbą apie. M. Mažvydo 
raštus ir jų reikšmę Lietuvos 
kultūrai. Įdomu pastebėti, kad 
šitame leidinyje buvo cituojami 
pabėgusiųjų mūsų lituanistų 
raštai, tačiau visur nutylėtos pa
vardės.

Ir bevartydami tą leidinį su 
vienu profešoriumi tuojau pat 
pasigedome visos eilės plačiai 
žinomų Htūanistų pavardžių, k.a. 
J. Balio, Mykolo ir Vaclovo Bir
žiškų, Z. Ivinskio, P. Joniko, A. 
Salio, Pr. Skardžiaus, kun. To
toraičio (1940 m. mirusio) ir kt. 
Ten trūko ir Jurgio Gerulio, ku
rį, pasak gandų, jau 1945 m. so
vietai nugalabino Berlyne, nors 
jo keli darbai susiję su M. Maž
vydu čia buvo minimi (Prof. J.

JAV LOKo pirm. prel. Balkūnas reikalauja išsiaiškinti
(Atkelta iš 1 pusi.) 

gėrimu” viešoje vietoje su slap
tais dokumentais, yra tikriausiai 
“komunistų darbas”. Taip galvo
jo daug kas AB. Mr. Kohler yra 
dabar vienas iš Mr. Acheson 

' “JAV politiką planuoj načios ta
rybos narių”. Kaip ir Mr. Ken
nan, vienas iš “containment” po
litikos kūrėjų, kuris iš Maskvos 
už “liežuvavimą” išspirtas. Mr. 
Kohler laikytinas atsakomingu 
už neparėmimą lietuviškojo ra
diofono sudarymo prie Europos 
Laisvės radijo, lygiai kaip už vi
sus buvusius “Amerikos Balse” 

' trūkumus, kuriuos naujasis di
rektorius paskubomis lygina. Ši
tokie štai žmonės vadovauja 
laisvojo pasaulio galingiausiam 
ginklui prieš nuodingą sovietų 
propagandą — rezultatai gi yra 
visiems žinomi. Apie jų bendrus 
greit sužinosime daugiau — jei 
demokratų administracija pas
kui save nesudegins visų doku
mentų. Deja, taip skaudžiai pra
laimėjęs Mr. Trumanas atrodo 
pusiausvyros nepajėgia išlaiky
ti. Korėja yra jam skaudi rakš
tis. Nors MacArthurui jis ir labai
tiksliai užgavo, spaudos konfe- vis reikėję su kbthunistais pra- 
rencijoje primindamas, jog Vy- dėti derybas neišstūmus jų už 
riausias Ginkluotų pajėgų šefas Yalu. Kiti britų generolai mano, 
jis šiuo metu esąs, bet ne Ike — jog reikėtų komunistus pastum- 
todėl Mac stebuklingasis planas ti į liniją, kuri sutrumpintų fron- 
turįs būti tuoj pat jam praneš- tą, bet, prisiminę divizijų kiau
tas. Mac nutylėjo, nors algą iš 
Trumarįo ima. Stalinas tokiu at- 
vėju savo maršalą ne ant mieto, 
bet nežinia ant ko būtų pamo
vęs. Bet Mr. Trumanas! Žurna
listams jis pareiškė: Ike kelionė 
į Korėją — demagogija ir dau
giau nieko. Nespėjus nė pabaigti,

jo spaudos sekretorius Mr. Tub
by, už skverno patempęs, jam 
kažką pašnibždėjo ir Trumanas 
tuoj pasitaisė “Well, žinoma, 
gali kartais iš tos kelionės kas 
nors ir gero išeiti’”. Pavargo Mr. 
Trumanas, turbūt. Septyni me
tai “bosaut” nejuokas. Kai Tru- 
mano tūlas žurnalistas užklau
sė: “Mr. Prezidente, ar jūs ma
note, jog -Korėjos klausimas gali 
būti išspręstas palikus nuošaliai 
globalinį komunistų agresijos 
klausimą?” Prezidentas atsisakė 
atsakyti į* “perdaug komplikuo
tą” klausimą. Taip kaip ir Mr. 
Harriman prieš kurį’laiką. Gal 
dėl to amerikiečiai Ike ir išsi
rinko?

• Britus, bent laikinai, kiek 
nuramino Ike pareiškimas, jog 
ir jis nematąs Korėjos greito 
sprendimo. Lygiai kaip tuo tik
ri britų strategai. Kinijos bom
bardavimas problemos neišpręs- 
tų, nes Korėjos ugnis kurstoma 
ir palaikoma iš Maskvos. Kinijos 
blokada nebūtų reikšminga, nes 
Vladivostoko juk nieks nedrįs 
blokuoti, o iš ten viskas plaukia. 
Britai tik dabar keikiasi, kam iš

simą nutyla.
Praėjusią savaitę Charles Kau- 

neckis ten buvo sunkiai sužeis
tas: O MF. Dulles vėl neseniai 
kalbėjo. Jis reikalavo, kad ne 
vien tik Amerikos vyriausybė, 
bet ir organizacijos, bei paskiri 
asmenys dvariškai prisikeltų, di-

namiškam kryžiaus karui, skel
biant pasauliui naujosios laisvės 
koncepciją pagrįstą morale. Šis 
kryžiaus karas turįs būti univer
salus, taikingas savo metodais ir 
intensyvus siekiant pasaulyje 
įvesti tvarką. Jis šitaip supran
ta “išlaisvinimą”. Tai nereiškia 
karo; karinė politika yra ir pri
valo būti tik gynimosi politika. 
Mūsiškė išlaisvinimo politika 
reiškia, ofenzyvąxmoralinėmis ir 
dvasinėmis vertybėmis, įtikinant 
pasaulį laisvės, kaip kūrybinės 
jėgos galia, specialiai dvasinin
kų audiencijai pareiškė Mr. 
Dulles.

Mr. John F. Dulles planuoja 
po sausio mėnesio pakilti kelio
nei po Europą, Artimuosius ir 
Tolimuosius Rytus. Jis norįs 
pats patirti kaip pasaulis reaguo
ja į jo ir Ike šūkius. Korespon
dentams jis pareiškė, jog konfe
rencijos “Elenoja” duos dividen
dus amerikiečių tautai daugeliui 
metų. Tuose pasitarimuose mes 
nustatėme savo politiką ateičiai 
ir mes visi žinome “the direction 
we are going and the goals we 
are aiming for”. Tad su dar di
desniu susirūpinimu tenka lauk
ti Ike įvedimo į prezidentus kal
bos, jei jis neprasitars dar prieš 
Kalėdas.

• Praėjusį pirmadienį vėl po
sėdžiavo LŽS ‘Reorganizacinė 
Komisija, kurį parengė balsavi
mo taisykles ir ruošiasi paskuti
niam sąjungos organų išrinkimo 
etapui — korespondenciniu bū
du balsavimui. Virš 90 kolegų 
nominavo kandidatus į Būsimąją 
Centro Valdybą, Rev. Komisiją 
ir GTeismą.

Gerulis, buvo iš Maž. Lietuvos 
krašto, tačiau suvokietėjo, o vė
liau ir sunacėjo, 1922 m. spau
dai paruošė visus M. Mažvydo 
raštus. Juos tąda išleido mūsų 
Švietimo Ministerija. Jis buvo 
paskelbęs ir kaikuriųos doku
mentus apie M. Mažvydą įvai
riuose Vok. leidiniuose). Taigi, 
kvietė sugrįžti tuos pačius moks
lininkus, kurių pavardes mokslo' 
leidinyje numarino, tuo aiškiai 
pasakydami kuo jie sovietinėje 
Lietuvoje laikomi ir kartu įspė
dami, kas jų laukia. Tą patį lei
dinį išsiuntinėjo visiems “liau
dies priešams”, siūlydamas “so
vietinę” amnestiją, t.y. nemoka
mą kelionę į Sibirą, Pravieniš
kes ... arba į ‘.‘vlasovininkų per
auklėjimo aikštę Odesoje” (1945 
m. parvežę pilnuosius vlasovi- 
ninkus į Odesą, juos visus po la
bai iškilmingų ' kalbų suguldė 
aikštėje ir visiems paskelbė ben
drą mirties sprendimą. Tada 
staiga užvažiavo “nenugalimos 
armijos tankai” ir įvykdė sovie
tų rašytojo Ehrenburgo ištartąjį 
keršto žodį Berlynui. Jie sūva- 
žinėjo pirmąjį 10.000 vlasovinin
kų ir savo belaisvių 'būrį, suva
rytiems žiūrovams vieningai" 
šaukiant: “Mirtis! Tėvynės išda
vikams.’”. Šio baisaus įvykio liu
dininkų yra ne tik vokiečių, tuo 
metu buvusių Odesoje, bet ir 
vienas lietuvis, kuriam kaip vo
kiečių belaisviui pavyko atvyk
ti į Vakarus).

Kitiems lituanistams jau daug 
vėliau buvo dar išsiuntinėta nau
ji drg. J. Žiugždos laiškai ir drg. 
Povilo Pakarklio, tapusio sovie
tiniu “istoriku”, kny giūkštė apie 
Vokiečių ordeną. Kiek vėliau 
kaikurie jų gavo ir vieną brošiū
rėlę apie krikčionybės ir popie
žių piktuosius darbus Lietu
vai ... Kaikuris dar iš jų gavo 
S. Nėries visus raštus (drg. A. 
Venclovos redakcija, tačiau jie 
nepilni, nes trūksta pačių pasku
tinių, nukreiptų tieisog prieš so
vietinę vergiją). Vienas lituanis
tas profesorius gavęs net trečią 
drg. J. Žiugždos laišką, kurį pa
sirašęs buvo kaip LTSR Moks
lų Akademijos narys kandidatas, 
savo buvusiam studentui parašė 
labai trumpą laiškutį, kad į pa
vergtą Lietuvą jis negrįšiąs ir 
pasirašė “Lietuvos Mokslų Aka
demijos tikrasis narys”. Ar gavo 
šį laišką drg. J. Žiugžda, kuris 
jau 1941 m. privačiai vienam ki
tam lituanistui užsiminęs apie 
“graždankos” reikalą ir visą lai
ką zaunijęs apie lietuvių kalbos 
rašybos reformas, nežinia. Ta
čiau ne tik tam profesoriui, bet 
ir kitiems, drg. J. Žiugždos visi 
laiškai ir kvietimai baigėsi; Kar
tu pasibaigė ir visos dovanai 
siunčiamos knygos sovietų armi
jos paštu. Drg. A. Venclovos žy
giai baigėsi niekais. Bet ir už tai 
drg. ir mokytojas J. Stalinas už
mokėjo: A. Venclova tapo stali
ninės premijos laureatu, o dabar 
virto jau paprastu keikūnu.

Salomėja Neris 
rašo poemą f
Sovietų Sąjungoje viskas pa

gal planą. Apie tą planą eilė
raščiams parašyti išgirdau dar 
1940 m. rugpiūčio mėnesį iš vie
no rašytojo. Jis man pusiau juo
kais, pusiau tikrai pasakojo, kad 
Salomėjos Neries garsioji “Poe
ma apie Staliną”, kurios du iš
skirtinai spausdintus, įrištus ir 
ranka iliustruotus egzempliorius 
nuvežė net pačiam Stalinui, yra 
perdirbta iš “Poemos Tautos Va
dui”. Tas žmogus man pasakojo, 
kad Salomėja Neris buvo para
šiusi 1940 m., poemą Tautos Va
dui. Ją būtų’ skaičiusi per Joni
nes Vilniuje, nes tą dieną turėjo 
prez. A. Smetona lankytis ten 
pirmą kartą. Vėliau, kai Sovietų 
pasiuntinybėje S. Nerį su K. Bo
ruta uždarė ir liepė parašyti 
“šlovingas giesmes Lietuvos pa- 
grabams’^tai S. Neris perdirbu
si kaikurnios savo senosios poe
mos posmus ir išėjęs naujas 
daiktas. Rašytojas juokėsi ir de
klamavo vieną kitą posmą iš pir
mosios ir antrosios poemų. Jis 
tada man pasakojo ir kitą da
lyką. Sovietų pasiuntinybei'ga
vus įsakymą iš Maskvos, kad tu
ri būti parašyta poema Stalinui 
ir Liaudies Seimui, /buvo daug 

-bėdos. Maskva norėjo tokios po
emos labai greit, kad visiems 
galėtų paskelbti, kaip lietuyių 
tauta dėkoja Stalinui, jog nepa
teko fašistams. Lietuvos geogra
finė padėtis tokios globos tiesiog

reikalaute reikalafusi, ir todėl 
tik įŠiam kraštu! buvusi suteikta 
tokia didelė “garbė”.

Tą pačią* popietę buvęs pasi
kviestas Petras Cvirka, Antanas 
Venclova ir dar pora kitų poe
tų į Sovietų pasiuntinybę suras
ti šiam darbui aukas. A. Venclo
va buvęs pasiūlęs pavesti Stalino 
poemą parašyti tų metų laurea- 
tun Bernardui Brazdžioniui. Ta
čiau P. Cvirka pašokęs tartum 
įgeltas ir užprotestavęs, kad B. 
Brazdžionis tetinkąs rašyti kan- 
tičkines giesmes laidotuvėms, 
bet ne poemą didžiausiam pasau
lio “mokytojui ir geradariui”. 
Prieš Brazdžionį pasisakęs ir J. 
Šimkus, esą, net nepatogu duo
ti rašyti poemą tokiam, kuris 
klūpčioja kiekvieną dieną baž
nyčioje. Staiga T. Tilvytis pri
minęs S. Nerį. Ji buvusi visų pri
imta. Liaudies Seimo garbei ei
lėraštį palikę rašyti K. Borutai. 
Naktį buvę atvežti S. Nerjs su 
K. Boruta ir grasinimais privers
ti parašyti tuos daiktus. Salomė
ja parašiusi iš senesnės ilgiau
sią poemą, o K. Boruta teišspau- 
dęs vos šešias eilutes. Pasako
tojui reikia tikėti, nes jis tuos 
dalykus gerai žinojo.

(Bus daugiau)
Kazys Jasmantas.

Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos Delegatūros Užseinyje var
du prof. J. Kaminskas ir K. Bie
linis, gavę iš savo partijos atsto
vo “Union" konferencijos Mila
ne, svečiu taip pat dalyvavusio 
Socialistinio Internacionalo Kon 
grėsė ten pat, pranešimą, kad, 
svarstant Internacionalo Biure 
Pabaltijo kraštų socialdemokra
tų partijų tremty priėmimo į In
ternacionalą klausimą, Morgan 
Phillips Britų Darbo Partijos 
vardu pasisakė prieš jų priėmi
mą, vienu iš motyvų nurodyda
mas tai, kad, esą, Pabaltijo kraš
tų teritorijos esančios “teisėtai 
pripažintos kaip inkorporuotos į 
Sovietų Sąjungą”, dėl to Britų 
Darbo Partijos vykdomajam ko
mitetui Londone įteikė ,savo 
protesto pareiškimą.

Jame nurodo, kad dar 1945. IX. 
24. LSDP Deleg. Užsieny plačiu 
memorandumu^ yra painforma
vusi ir D. Britanijos Darbo Par
tijos vadovybę, kaip vyko Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo kraštų 
okupacija ir kaip sovietinis reži
mas per antrąją' okupaciją dar 
pažiaurėjo. Delegatūra dar kartą 
konstatuoja ir pabrėžia, kad Pa
baltijo okupacija buvo pliko 
smurto aktas, o jo įkorporavimas 
į So v. Sąjungą — smurto ir klas
tos veiksmas, padiktuoti Krem
liaus' rusiškojo imperializmo.

KUR EINA BALFo PINIGAI?

Vokietiją 
30.000 sv. 
sumokėjo 
kad BAL 
tuos pro-

NUo rugsėjo 1 iki gruodžio 3 
d. BALF aukų gavo apie $16.000. 
Už jas štai ką padarė:

Pirko ir išsiuntė į 
23.000 svarų taukų ir 
cukraus, už kuriuos, 
$6.074į40. Pastebėtina, 
Fo Valdyba pirko tik
duktus, kurie Vokietijoje du-tris 
kartus brangesni, negu BALFui 
jie atsiėjo Amerikoje perkant ir 
kurie badaujančiam žmogui pir
moj eilėj yra reikalingi.

BALF Vadovybė gerai supran
ta, kad badaujantiems lietu
viams taip pat reikia miltų, pie
no, mėsos ir kitokio maisto. Bet 
tie maisto produktai Vokietijoje 
pigesni ir todėl jiems vietoje 
nusipirkti — šalpa pasiųsta pi
nigais. Ypač Kalėdų švenčių lai
ku svarbu, ne vien pagerinti 
tremtiniams maistą, bet suteik
ti, ypatingai mažučiams vaiku
čiams džiaugsmo, suruošiant Ka
lėdų eglutes ir juos apdovano
jant pyragais ir saldainiais. 
Šiems maisto produktams Vokie
tijoje parūpinti tame laikotar
pyje BALFas išsiuntė pinigais į 
Vokietiją $5.520 ir atskirai Diep- 
holzo gimnazijai $2.697,01; Aus
trijos lietuviams šelpti $1.000, 
Prancūzijos lietuviams — $400. 
Per tą patį laikotarpį BALFas 
gavo ir paruošė bei išsiuntė: į 
Vokietiją 12.000, į Austriją 2.000 
svarų rūbų bei avalynės.

Jeigu į BALFo atsišaukimus 
būtų atsiliepę visi lietuviai, tos 
dovanos galėjo būti dešimterio
pai didesnės. Bet ir dabar, paly
ginus, nedidelio pasišventusių 
asmenų skaičiaus dėka, kiekvie
nas vargstantis lietuvis Vokieti
joje — mažas ir suaugęs — Ma
žosios Lietuvos ir Didžiosios Lie
tuvos sūnus ir dukra, protestan
tas, katalikas, ar kitos tikybos 
lietuvis, o jų yra virš 6.000 šalpos 
reikalingų, Kalėdų švenčių lai
kotarpy gaus: po 3 svaru^rieba- 
lų ir po 5 svarus cukraus.

Keikvienas vargo mokyklos 
mokytojas ir mokinys: August
dorf, Dillingen, Gestacht-Spa- 
kenberg, Memmingen, Wehnen, 
Hanau, Neustadt-Holstein, Mūn- 
chen, Salzgitten-Lebenstedt ir 
kitose mokyklose gaus po $5 pi
nigais (Diepholzo gimnazijos 
mokiniams atskirai kiekvieną 
mėnesį pasiunčiami pinigai; jie 
gauna po $20 per mėn.). *

Ten, kur yra bent keli lietu
viukai, pavesta suorganizuoti, 
Amerikos lietuvių vardu, Kalė
dų eglutes su dovanėlėmis. Dau
giavaikės šeimos ir ligoniai gaus 
po kelis dolerius pienui, mėsai, 
miltams ir kitiems maisto pro
duktams įsigyti.

R. I., dr. Konst. Paprockaitė iš 
N.Y., Nelė Ramonaitė iš Kana
dos; Aoyzas Rudzitas iš.N.Y., Jo
nas Suveizdis, dr. Julijus Ši
maitis ir Jonė Vaičiulaitienė iš 
N.Y., Valė Valaitienė iš Kana
dos, dr. M.N. ir dr. P.M. iš JAV. 
Po $5 aukojo — dr. Br. Beino
rtus iš III, dr.. Alfonsas šešplau- 
kis iš N.Y.

Ši grupė savo aukojimu reiškia 
BALFui padėką už savo laiku 
gautą iš Amerikos lietuvių vi
suomenės pagalbą. Jie taip pat 
nori paskatinti ir kviesti visus 
kitus buvusius BALFo stipendi
ninkus savo aukomis prisidėti 
šelpti kitus lietuvius tremtinius 
studentus Europoje. Tos stipen
dijos šalpa anais laikai! buvo 
svarbi šiems lietuviams studen
tams, dabar svarbi bus kitiems.

Lietuvių tautos milžiniška 
dauguma, o kartu su ja ir Lietu
vos socialdemokratai niekuomet 
nepripažins Lietuvos pavergimo 
ir kovos už jos išlaisvinimą.

Toliau memorandume pažymi
ma, kad, kovodami už savo kraš
to laisvę, lietuviai socialdemo
kratai, kaip ir jų draugai latviai 
ir estai, turi teisės laukti iš kitų 
kraštų socialistų partijų ne tilę, 
moralinio pritarimo, bet ir veik
lios tai kovai už savo kraštų iš
laisvinimą paramos. Todėl toks 
Mr. Morgano Phillipso pasisaky
mas buvo itin skaudus ir nelau- 
tas, juo labiau, kad “tas pasaky
mas neatitinka nei Pabaltijo 
kraštuose esamos padėties, — pa
žymima protesto pareiškime, — 
nei dėl jos laisvųjų Vakarų vi
suomenės bei vyriausybių nusi
statymo. Lietuvių, latvių ir es
tų tautos jau devinti metai ko
voja neapsakomai žiauriose są
lygose su Sovietų okupacija, 
siekdamos išsilaisvinti. Toje ko
voje Pabaltijo darbininkija nesi
duoda kitų pralenkiama. “Teisė
tas” inkorporavimas negalėjo to
kios padėties sudaryti. Iš kitos 

.pusės, visa eilė valstybių su JAV 
priešaky, tarp jų ir D. Britani
jos vyriausybė, nepripažino ir 
nepripažįsta Pabaltijo kraštų in
korporavimo į Sov. Sąjungą. Su 
kiekvienais metais Pabaltijo tau
tų pastangų atgauti laisvę ran
da vis platesnę užuojautą demo
kratinėje Vakarų visuomenėje, 
ir mes nenorėtume tikėti, kad D. 
Britanijos Darbo Partija būtų 
kitokio nusistatymo. Mes dėl to 
sveikintume, jei D. Britanijos 
Darbo Partijos vadovybė palai
kytų Mr. Morgano Phillipso pa
sisakymą liūdnu nesusipratimu 
ir rastų reikalo viešai tai pa
reikšti“, baigiamas protesto pa
reiškimas. ELTA.

Darbo partijos tarptautinio 
skyriaus sekretorius į J. Kamins
ko ir K. Bielinio protestą dėl 
Phillips pareiškimų Milane atsa
kė, užtikrindamas, kad praneši
mas nesąs tikslus, kad DP nepri
pažįstanti Pabaltijo inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą, o nesu-

timaSV galėjęs Kilti dėl Phil- - 
lips pareiškimo dėl Gruzijos ir 
Armėnijos.

MARŠ. MANNERHEIMO ATSIMINIMAI
“Mannerheimo linija” buvusi 
tik fiksija. — Jei ne Suomiai, 
Lietuva, Latvija ir Estija bū
tų buvusios užgrobtos šešiais 
mėnesiais anksčiau.

Buvę BALF stipendininkai su
aukojo BALFui $200 kitiems stu
dentams Europoje šelpti. Auko
tojai yra buvę Innsbruck, Aus
trijoje studentai buvę BALFo 
šelpiami. Aukojo: dr. Arcibuše- 
vas iš Floridos $20, dr. Balys 
Stašys ir dr. Jurgis Budzeika iš 
Mass, po $15. Po $10 — Mari
ja Arštikaitytė iš Kanados, dr. 
Bronė Balšaitytė iš Penna., dr. 
G. Batukas iš Ill., Anicetas Balys 
iš Mich., dr. Danutė Katelytė iš

Kaip visi atmena, 1939/40 me
tu žiema, kai Maskvos šantažo 
dėka Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje buvo įkurdintos sovietų įgu
los, Sovietai stambiomis jėgomis 
užpuolė Suomiją, kai toji neno
rėjo nusileisti Maskvos diktatui. 
Suomiai tiek karžygiškai gynė
si, jog Maskvai greit parūpo 
nuostolingą karą baigti taikos 
sutartimi. Kai Vakarai tada ne
suspėjo suomiams teikti skubios 
pagalbos, šie buvo priversti pasi
rašyti tokią taikos sutartį, ku
rios našta Suomiją ir dabar dar 
spaudžia' (tik viena tų naštų da
lis, reparacijos, šiemet jau pasi
baigė). Visas pasaulis tada ste
bėjosi, kad tokia negausinga 
valstybėlė, kaip Suomija, pajėgė 
suduoti didžiąjai Sovietų Sąjun
gai gana skaudžių smūgių. Gal 
Sovietų riesekmė ir Hitlerį pa
lenkė 1941 metais pulti Sovietus.

Niekas kitas šito būdingo karo 
geriau nepramato ir negalėjo 
tiksliau apie, jį spąęsti, kaip mar
šalas Mannerheimas (miręs pra
eitais metais), kuris vadovavo 
tame kare suomių pajėgoms. Iš 
jo “Atsiminimų”, kurie yra iš
ėję jau keliomis kalbomis, įta
kingas šveicarų dienraštis “N. 
Zuericher Zeitung” Nr. 302 1952 
m. paduoda kaikurias ištraukas, 
kurios yra įdomios ir mums.

Labiausiai į akį krito dispro
porcija tarp Sovietų didžiulių 
pastangų ir menkų karinių re
zultatų, rašo Mannerheimas. Jau 
pirmomis karo savaitėmis Sovie
tai metę į frontą nelauktai dide
les pajėgas, apie 26-28 pėstinin
kų divizijas, kurių skaičius vė
liau padidėjo net ligi 45 divizijų. 
Šarvuočių buvę panaudota apie 
3000, tarp jų daug vidutinio ir 
sunkaus kalibro. Kai visos So
vietų Sąjungos pajėgos tada sie
kė apie 11,0 divizijų ir apie 5000- 
6000 šarvuočių, tai reiškė, kad 
betnaŽ pusė visų Sovietų europi
nių if Vakarinio Sibiro pajėgų

buvo mobilizuęta prieš suomius. 
Sovietai, kitais žodžiais tariant, 
prieš suomius metė apie 1 mili
joną vyrų.

Būdinga Sovietų vadovybės 
klaida buvusi ta, kad ji pradėjo 
karą nepakankamai atkreipda
ma dėmesį į ypatingas karo lau
ko sąlygas Suomijoje ir klaidin
gai įvertino priešo karių pajė
gumą. Sovietai tada visiškai ne
buvo pasiruošę kariauti miškuo
se. Tikru lengvabūdiškumu jie 
•neįvertinę suomių vyrų kovin
gumo ir aklai pasitikėję techni
kos tariamai neapribotomis ga
limybėmis. Tiesa, vokiečiai bu
vo lenkus nugalėję savo vyrau
jančia technika, bet Suomija, 
miškų kraštas, — tai ne Lenkija. 
Maršalas ironiškai pastebi, kad 
Sovietų karininkai turėję gerus 
nervus, ir juos net sunkūs ka
riuomenės nuostoliai mažai te- 
jaudinę. Jie veikdavę vis “pagal 
planą”, biurokratiškai, ir savos 
iniciatyvos maža teparodydavę. 
Rusų pėstininkas buvęs narsus, 
ištvermingas, kuklių reikalavi
mų, tačiau jam trūkę iniciaty
vos. Tai buvęs “kolektyvus ko
votojas”, kuris be įsakymo ir be 
kontakto su savo kolektyvu ne
sugebėjęs savarankiškai veikti. 
Ypač karo pradžioje Sovietų ma
siniai puolimai pasibaigdavo tuo, 
kad suomių gynyba puolančiuo
sius išskindavo ligi paskutinio 
vyro. Nepaisant to, Sovietų ma
sės atslinkdavo vis naujomis 
bangomis—ir vis tuo pačiu efek
tu: būdavo ištisai išguldomos.

Pradžioje sovietai politrukų 
įkvėpti, net dainuodami ir ran
komis susikabinę fatališkai žy
giuodavę per minų laukus, o suo
miai juos tuo tarpu iššaudydavo 
iki paskutinio vyro. Rusai betgi 
nepasiduodavę net neviltingiau- 
siose situacijose. Iš dalies taip 
buvę dėl politrukų prigrasinimų 
atkeršyti šeimos nariams, iš da
lies — ir dėl rusų neapsakomai 
fatalistinių pažiūrų į kovą su ne- 
lemtim ir sugebėjimu pakęsti ne
geroves ir kančias iki savęs su
naikinimo. Daug nuostolių so
vietai, žinoma, turėję ir dėl to, 
kad nemokėję pasinaudoti pa-

(Nukelta į 8 psl.)
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Arkiv. J. Skvirecko laiškas LENKAI PASAULYJE
Kauno arkivyskupas metropo-4 

litas J. Skvireckas, šiuo metu gy
venąs Zamso vienuolyne prie 
Landecko, Austrų Tiroly, gruo
džio 1 d. išleido į tikinčiuosius 
ganytojinį laišką, kuriuo išblaš-. 
kytiems po visą pasaulį lietu
viams katalikams ’ siunčia savo 
sveikinimą ir ganytojo laimini
mą. Nusakęs Kristaus gimimo ir 

, rėliginių naujųjų metų reikšme 
tikintiesiems, savo ganytojinį 
laišką taip baigia: “...Gal ne
aplankys jus, kaip Tėvynėje, lie
tuvis kunigas ir negiedos tradici-' 
nės giesmės: “Sveikas, Jėzau, gi- 
musis”. Gal nepasieks jūsų visų 
ir tradicinė Kūčių plotkelė, taip 
gražiai simbolizujoanti sakra
mentiniu malonių gausybę, bet 
visdėlto tikime, kad kur tik bus 
katalikiška lietuvių šeima, Kū
čių vakare susirinks ji visa prie 
bendro stalo, bendrai pasimeldę 
’į gimusįjį Kūdikėlį, pasveikinę 
vienas kitą, katalikų papročiu 

, žvelgs j vakarinę Betliejaus 
žvaigždę ir po susilaikymo ir ap
simarinimo dienos valgys pas
ninko valgius. Kūčios juk tai šei
mos šventė — pokylis! Koks gra
žus tai mūsų tautos turtas! Ne
leiskime jam išnykti ir pražūti. 
Būkime lietuviai, ištikimi savo 
tėvams. Nepamirškime ir Berne-,

Visuomeninės veiklos baruose pasidairius
Šis tas iš KLT veiklos 

Montrealy
Nuo pat įsteigimo KLT sky

riaus 1940 m. rudenį Montrealy 
prasidėjo gana gyvas bendro 
darbo sąjūdis. Buvo dažnai ren
giama masiniai mitingai su pra
kalbomis, ir tt. Kalbėtojai daž
niausiai kviečiami iš JAV.

1941 m. sausio 26 d. V. Klubo 
svetainėje kalbėjo buvęs SLA 
prezidentas adv^ F. Bagočius. 
Publikos prisirinko daugiau, ne
gu tikėtasi: apie pora šimtų žmo
nių vėliau atėjusių, turėjo grįžti 
atgal, nes V. Klubo svetainė bu
vo sausakimšai prisigrūdusi. Ko
munistai, nujausdami rengiamą 
“pirtį”, iš anksto pasiruošė mi
tingą suardyti. Deja, jie tik susi
kompromitavo. Programos vedė- 
j ui M. Plačeniui vos pradėjus žiui darbu ir finansais, kurie bū- 
sakyti įžanginę k!albą, Stalino Tirolio™;

“saulės” garbintojai pradėjo 
baubti, kojom trypti, vilkais 
staugti... O vienas komunistų 
pastumdėlis, kaip Hitlerio “prie
šas”, naciškai saliutuodamas, 
pradėjo visa gerkle garbinti Sta
liną ir vulgariškais žodžiais nie
kinti Lietuvos trispalvę. Bet kai 
valdžios atstovas tą “girtą” Sta
lino “apaštalą” išvedė ir nuvežė 
į šaltąją, salėje užviešpatavo 
mirtina tyla, jog ir musės skri
dimas būtų buvęs girdimas. Ta
da adv. Bagočius galėjo laisvai 
kalbėti ir net “genialiausią” Sta
lino konstituciją paskaityti. Kal
bėtojas sakėsi, kad ir jis esąs ko
munistas, nes praktikuojąs mei
lės, lygybės, brolybės principus, 
todėl kvietė ir Montrealio komu
nistus stoti į bendrą kovą, dėl iš
laisvinimo Lietuvos iš nuožmaus 
sovietinio okupanto, kur visos 
keturios laisvės ir kilnūs šūkiai 
tik popieriuje reklamuojami, o 
praktikoj — žiauriausias teroras. 
O tiems, kurių smagenys nuo 
Stalino “saulės” jau visiškai per
degę, jis atvežęs dovaną — 350 
tūkstančių rublių, kad už juos iš
sipirktų laivakartes į Stalino 
“rojų”, siūlydamas paprašyti 
“tėvelio” Stalino, kad atsiųstų 
jiems laivą.

Vėliau, kita proga, panašiai 
kalbėjo parapijos svetainėj kun. 
Švagždys, didelis tolerantas de
mokratiško nusistatymo ir svei
ko jumoro žmogus. Jis sakė, kad 
ir Kristus buvęs komunistas. O 
dabartinis sovietinis režimas 
nieko bendra su tikruoju komu
nizmu neturįs.

Tokių masinių mitingų metu 
visuomet būdavo paruošiami 
Lietuvos laisvės reikalu atitin
kami memorandumai ar rezoliu
cijos, kurias priėmus KLT pa
siųsdavo Kanados ,Anglijos ir 
JAV vyriausybėms.

Menas ir daina lietuviškame 
judėjime taipgi svarbūs veiks
niai, todėl ir masiniai mitingai 
paįvairinami menine dalimi. Čia 
dažniausiai figūruodavo V. Klu
bo choras, dainininkų: Kajecko, 
Bobelio, Brazausko (dabar To
ronte) ir Jasiūno kvartetas, ku
rie publikai palinksminti nepa
gailėdavo ir jumoristinių —'ko
miškų dainelių. Mažametė šokė
ja kolonijos pažiba Rūta Kilmo- 
nytė (dabar Hollywoode) pade
monstruodavo plastinių šokių

Irų mišių, tų paskutiniųjų 
džiaugsmo žiburių. Gal ne snie
gas dengs mūsų kelius į Dievo 
namus, bet dvasia lygiai atgims 
Užgimimo džiaugsme. Čia galė
sime gražiausiai pasveikinti gi
musį Kūdikėlį ir jam padėkoti 
už praeities dienas, jam galėsi
me pavesti vsius mūsų ateities 
reikalus, Jam'paaukosime savo 
kenčiančą Tėvynę, savo kanki
nius brolius Lietuvoje ir Sibire, 
Jam pasakysime visus mūsų 
troškimus ir siekius ir tikrai ne
būsime apvilti. Juk Jis atėjo pa
saulin jo išganyti ir atvesti į 
amžiną laimę. Mes norime pa
sveikinti jus ir su krikščioniš
kais naujaisiais metais ir palin
kėti visiems, kad Dievas Įsakytų 
jus visus savo ypatingoje globo
je ir savo malonės pagalba pa
dėtų jums siekti krikščioniškojo 
tobulėjimo, Tėvynės laisvės ir 
nepriklausomybės. Melskitės 
nuolatos, kad Dievas laimintų ir 
mus, ir mūsų brolius išsklaidy
tus, vargus ir kančias nešančius 
ar tai tolimuose ištrėmimo kraš
tuose, ar vargstančius tėvynėje, 
ar ramiau gyvenančius kad ir 
svetimose šalyse. Jei Dievas bus 
su mumis, tai tikėkimės, kad Kū
dikėlio Jėzaus pagalba atneš 
mums pagalios naujos paguodos, 
stiprybės ir vilties”.

(Tęsinys iš pr. numerio)

bei akrobatikos numerių. Dainų 
solo susilaukdavom iš Lionės 
Juodytės* (dabar Niujorke), Ire
nos ir Ramutės Ivaškevičiūčių ir 
kitų.

1941 m. kovo 30 d. KLT su
rengė grandiozišką operos solis
tės Barbara Darlys-Drangelienės 
koncertą, kuriai talkininkavo 
vietinės pajėgos. -

Čia suminėti parengimai, be
rods, -“NL” neužregistruoti.

Sukėlimui finansinės paramos 
“NL” žiemos metu dar rengiama 
vakarienės, o vasarą Ville La- 
salle ąžuolyne kas sekmadienį 
gegužinės. -

KLT Moterų sekcija karo me
tu uoliai talkininkavo R. Kry- 

davo sukeliami taipgi viešomis 
vakarienėmis, loterijomis ir tt. 
Mot. sekcija prisimindavo ir Ka
nados lietuvius karius užjūryje, 
kuriems pasiųsdavo cigarečių.

1942 m. birželio pabaigoje 
Montrealio komunistai surengė 
vadinamą “Visuotinį Kanados 
lietuvių kongresą”. Na ir išsiun
tinėjo įvairiomis kryptimis, ne
aplenkiant nei Kanados bei Ang
lijos vyriausybių, savo rezoliu
cijas, reikalaujančias, kad sąjun
gininkių vyriausybės pripažintų 
Lietuvos aneksiją ir tt. O KLT 
prieš savaitę turėjusi 15-tos bir
želio minėjimą, kuraime kalbėjo 
“Naujienų” red. dr. P. Grigaitis, 
taipgi buvo pasiuntusi rezoliu
cijas kur reikia, tik priešingas. 
Anglijos vyriausybė komunistų 
rezoliucijas atmetė — sugrąži
no su prierašu, kad jie jau pavė
lavę, nes lietuvių troškimai juos 
pasiekusieji prieš savaitę, jau ži
nomi. Tada “Liaudies Balsas” 
dar didesniu įnirtimu pradėjo 
KLTarybai “virti smalą”... Tad 
man, kaip buvusiai KLT kores
pondentei ligi 1943 pavasario 
(tada persikėliau Torontan) te
ko laimė, dažniausia per “Nau
jienas”, su komunistais gerokai 
pasipešti.

Beje, jau centrui esant Mont
realy, be rezoliucijų, dar ir in
dividualinėmis peticijomis buvo 
kreiptasi į Kanados vyriausybę. 
Taipgi ir KLT atstovai, berods 
M. Aukštaitės sūnus A. Narke
vičius ir A. Navickas, lankėsi 
Otavoje su memorandumu.

Užimtų perdaug vietos visą 
darbuotę išsamiai aprašyti, o 
antra tam būtų reikalinga ir pro
tokolų knygą pavartyti, kur vis
kas chronologiškai užregistruota.

Betgi manau, kad ir iš šių nuo
trupų matosi, jog Montrealy, iš- 
pradžių KLT skyrius, o vėliau 
centras — nemiegojo ir vien tik 
“NL” leidimu neapsiribojo. Ne
perdėsiu sakydama, kad KLT 
centras Montrealy^ nė kiek ne
atsiliko nuo pirmykščio toron
tiškio centro — gal net gilesnę 
tautinio darbo bare vagą arė. %

JAV spaudos vaidmuo 
KLT veikloje

Kadangi “NL” savo kūdikys
tės metais išeidavo tik kartą į 
mėnesį, o kartais dar rečiau, tai 
bendro sąjūdžio propagavimo 
bei parengimų reklamavimo rei
kalams tekdavo gerokai išnaudo-

= TŽVISKĖS ŽIBURIAI

Montrealio lietuvių Aušros Vartų parapijos naujosios bažnyčios projektas (masės spren
dimo modelis). Archit. dr. inž. A. Kulpavičius. Foto V. Maco.

DAR TEBEPREKIAUJAMA ŽMONĖMISi

Visas pasaulis, o ypač tie, ku
riems teko itin tragiška dalia, 
su dideliu karteliu širdyse dar 
tebeprisimena Jaltos, Teherano, 
Potsdamo muges, kur buvo pre
kiaujama kraštais, jų laisve, na, 
ir gyvais žmonomis. Ir tie laikai 
dar nepraėjo. Ir šiuo metu to
kios prekybos derybos dar tebe
vyksta ... Jungtinių Tautų po
sėdžiuose ...

Pasaulis laukia tikrai rimtų 
klausimų sprendimo JT forume, 
deja, tenai ir toliau tebepilstoma 

ti JAV spaudą. KLT Montrealio 
sk. 1940 m. pabaigoj, pasirinko 
tuos laikraščius, kurie Montrea
ly buvo daugiausia skaitomi, bū
tent: katalikų “Ameriką”, socia
listų — “Naujienas” ir vidurio 
“Vienybę”. Torontiečiai jau ir 
anksčiau išnaudojo “Naujienas”, 
kur buvo “išnuomota” kanadie
čiams savaitinis skyrius, visas 
puslapis (jei būdavo kas jį už
pildo) — “Kanados Lietuvių Ži
nios”, tik žinoma, “Naujienoms” 
niekas nuomos nemokėdavo.

Montrealy daugelis KLT akty- 
vsitų, be “NL” dar prenumeravo 
ir augščiau išvardintus visus tris 
JAV laikraščius, o kažkurie ir 
dar daugiau.’’Skaitymas visų tri
jų srovių spą^dos pagelbėjo su- 
tarpdinti srovinį fanatizmą, jei 
kas anksčiau juo buvo užsikrė
tęs. O fanatizmas, koks jis bebū
tų kairus ar dešinus, bendram 
darbe — kuolai į ratus.

Šių dienų laikraštininkai, ypač 
redaktoriai, taipgi skaito, bent 
kritikos dėliai, visų srovių spau
dą, o vienok srovinio fanatizmo 
šiandieninėj spaudoj apstu, bet 
čia jau kita “muzika”...

' (Bus daugiau)
Salomėja Pundžiuvienė.

Iš KLB
KLB organizacija, galima sa

kyti, dar tebėra kūdikis vystyk
luose. Jos sukūrimas tebuvo už
baigtas tik prieš pusketvirto mė
nesio. Vis dėlto Kr. Valdyba ir 
Švietimo Komisija šį tą jau nu
veikė. Kr. Valdyba^ pradžioje 
posėdžiavusi kas antradienį, 
bent didžiumoje apsitvarkė su 
organizaciniais darbais ir pa
lengva eina prie praktinių tų 
darbų įvykdymo detalių, o Švie
timo Komisija — jau turi įvyk
džiusi tokį darbą, kuris, jeigu ne 
dabar, tai ateityje bus lietuvių 
tautai itin svarbios reikšmės.

KLB švietimo Komisijos rū
pesčiu Toronte įsteigti pirmieji 
Kanadoje Augštesnieji Lituanis
tikos Kursai, kuriuose darbas 
jau vyksta nuo lapkričio 22 d. 
Jie šiuo metu turi 23 lankytojus 
ir 7 dėstytojus. Darbas vyksta 
Liet. Namuose šeštadieniais 9 
vai. 30 min. — 12 vai. 15 min.

Gruodžio 13 d., 3 vai. pp. įvyko 
iškilmingas Kursų atidarymo 
aktas. Atidaromoje kalboje KLB 
Kr. Valdybos pirm. J. Matulio
nis, apibūdino LB reikšmę, jos 
paskirtį, uždavinius ir svarbiau
si jos taikinį — lietuvybė^ išlai
kymą svetur. Po jo kalbėjęs 
Švietimo Komisijos pirm, ir L. 
Kursų vadovas A# Rinkūnas per
žvelgė lietuvių inteligentijos ke
lią nuo jos iškilimo pereitame 
šimtmetyje iki šių dienų trage
dijos ir ragino visus prisidėti 
prie jaunosios inteligentijoos lie
tuviškumo išlaikymo.

Iš sveikintojų ilgesnę kalbą 
pasakė Liet gen. konsulas p. Gy
lys, iškeldamas lietuvių kalbos 
garsą svetimtaučių tarpe

Pradžioje akto tylos minute 
buvo pagerbti Lietuvos didvy
riai, paguldę galvas už savo tėvų 
žemę ir gimtąją kalbą, o iškil
mingasis aktas buvo užbaigtas 
Tautos Himnu.

“iš tuščio į dyką”. Posėdžiauto- 
jai nei karto dar rimtai nepa
svarstę, kas daryti su milijonais 
darbo vergų Sovietų Sąjungos 
koncentracinėse stovyklose, kaip 
juos išlaisvinti, kaip vėl padaryti 
žmonėmis, turinčiais tokį pat kū
ną ir tokias pat sielas bei širdis 
(gal daug kilnesnės už pačių po- 
sėdžiautojų). Taipogi nepasvars
tę klausimo, kaip išvaduoti iš 
baisios vergijos visą eilę kraštų, 
kuriuos turi okupavusi Sovietų 
Sąjunga? Kaip sugrąžinti į gim
tuosius (žinoma, laisvus) kraš
tus milijonus pabėgėlių, išblaš
kytų po įvairius žemės kontinen
tus? ir tt. ir tt.

Oką gi tie posėdžiautoj ai kal
ba, ką jie taria? Gi vis tebetūp- 
čioja prie belaisvių klausimo 
Korėjoje. Mat, ir čia prekybos 
objektas —' gyvos prekės...

Korėjos belaisvių klausimas 
kabo ore jau nuo senesnio laiko. 
Jis, daugelio valstybių manymu, 
ypač Indijos, ir yra gyvybiškiau- 
sias Korėjos dilemoje: karas ar 
taika?

Mes eiliniai žmogeliai, dar ge
rai prisimename, kai prieš po
ra metų JT nutarė Š. korėjie
čiams, o taip pat ir kinams prika
binti agresorių titulą. Taigi, mū
sų galvojimu, tas “titulas” ir 
šiandieną turėtų pasilikti galio
je. Deja, diplomatai tą jau už
miršo ir stengiasi kaip galint su 
tais agresoriais susitaikinti. Mat, 
didžiuma panikos kėlėjų baimi
nasi: neužbaigus greit Korėjos 
karb, dar, ko gero, gali įsilieps
noti visuotinas — pasaulinis ka
ras ... ■, • ■ •

Šiame atvejuje norėtųsi klaus
ti: kokia gi gali būti derybinė 
šneka teisėjo su vagimi, kurio 
kaltė Įrodyta ir belieka tik jį nu
bausti? Taip lygiai ir su agreso
riais: ar reikia su jais, derėtis, 
ieškoti kompromisų, susitaikini-

VEIKLOS
Ta'pačia proga norėtųsi porą 

žodžių pasakyti tiems, kurie, su 
dideliu patosu mėgsta kritikuoti 
KLB Krašto Valdybos ir jos pa
dalinių darbus. Atrodo, jog jų 
užsibrėžimai nieko gero neduo
da ir nieko gero nežada KLB 
sklandžiam darbui ir jos veiklai. 
Vos pusketvirto mėnesio, o jau 
nuverstų kalnų reikalaujama. 
Juk Kr. Valdybos nariai, o taip 
pat ir Švietimo Komisijoje dir
bantieji, tokie patys kasdieninio 
darbo darbininkai, kurie tegali 
dirbti organizacinį darbą tik di
delio pasišventimo vedini ir nu
vogdami laiką nuo kasdieninio 
poilsio. Verstis primetimais ne
sunku, nesunku ir svetimo aky
je pamatyti krislą, savojoje rąs
to neįžiūrint. Pr. Al.

Kiek pasaulyje žydų
Pasaulinis žydų kongresas 

Niujorke paskelbė pirmą po ka
ro pasaulio žydų sąrašą. Pasak 
tų davinių žydų skaičius yra su
mažėjęs 6.400.000 ir dabar pasau
lyje esą 11.672.000. Daugiausia 
žydų gyvena JAV — 5 milijonai, 
toliau seka Sovietų Sąjunga — 
2 mjl., D. Britanijoj yra 480.000, 
Prancūzijoj 300.000, Vokietijo
je, kurioje prieš karą buvo 600.- 
000, dabar belikę 20.000, Len
kijoje, kurioje prieš karą buvo 
3,5 milijono, belikę 45.000.

Kanadoje pagal 1951 m. gy
ventojų surašymo davinius, žy-» 
dų yra 181.670, o žydų tikybos 
204.836. Matyt, dalis tautybę už
rašė “kanadietis” ar kt

Lietuvių Eenciklopedijos 
ir visų žurnalų bei laikraščių

priima V. Aušrotas, 206 Gilmour 
Ave., tel. LY.O3O5, sekmadie
niais — parapijos salėje.

mo kelių? Juk tai gėda Vakarų 
valstybėms, gėda demokrati
joms. O tiems, panikos apimtie
siems dėl galimo 3-čiojo pasauli
nio karo, norėtųsi pasakyti: ar 
jūs bijote, ar nebijote to karo, 
visvien jis neišvengiamas. Su 
Kremliaus pabaisa jūs niekad 
geruoju nesusitarsit...

Korėjos belaisvių klausimą 
galima aptarti keliais žodžiais: 
Sovietų Sąjunga (arba kaip kiti 
sako — Kinija) sako, kad suda
rius paliaubas, visi belaisviai tu
ri būti repatrijuoti į kilimo vie
tą, ar jie nori, ar nenori. Gi JAV 
(arba kaip kiti sako — Vakarai) 
— laikosi, nuomonės, kad tų be
laisvių, kurie nenori grįžti į ko
munistinį “rojų”, negalima prie
varta grąžinti. Dėl tokių nuomo
nių skirtingumo buvo nutrauk
tos ir'derybos su komunistais. 
O belaisvių klausimas — ir šian
dieną tebėra neatmezgamo maz
go padėtyje.

Minėtieji phnikieriai, savaime 
aišku, dreba dėl savo kailio, gal
vodami: kaip gi čia būtų, jei 
vėl kiltų karas. Juk taikos metu 
daug geriau gyventi... Žinoma, 
jiems nerūpi tie kraštai, kurie 
būdami pavergti, ir šiandieną 
kenčia dar didesnes kančias, ne
gu karo metu, arba tie žmonės, 
dėl kurių deramasi, taipogi yra 
tokie patys žmonės, kaip ir jie 
patys...

Ypatingai nėrėsi iš kailio dėl 
šio klausimo kuogreitesnio iš
sprendimo Indijos atstovai. Jie 
paruošė netgi “sensacingą” pla
ną tuo reikalu, tikėdamiesi, kad 
tas planas, tarytum magiška 
burtininko lazdelė, tučtuojau su
stabdys karą Korėjoje. Deja, So
vietai ir tą planą atmetė. Vadi
nasi, ir čia indusams sovietiškas 
brūkšnys per nosį...

Šiuo atveju, ypač JAV, laiko
si tvirčiau, nes, matomai, susi
prato, jog prekiavimas gyvais 
žmonėmis — nekokias pasekmes 
neša. Tokia prekyba atsiliepia ir 
patiems. Juk po 2-rojo Pasauli
nio karo pabaigos nemaža buvo

1

Kremliaus politika satelitų kraštuose tokia pat, kaip ir namie. Kol reikia, kiekvienam 
leidžiama “tėvelį” garbint i čekistų delne, o vėliau... Tai ypač priminė byla Prahoje.

"j 1

Lenkų pagrindiniais statisti
niais duomenimis, 6 milijonai 
lenkų ir lenkų kilmės žmonių 
yra pasaulyje už sovietinės Len
kijos ribų.

Iš tų 6 milijonų yra:
720-750.000 lenkų, gimusių 

Lenkijoje prieš 1914 m. rugpiū- 
čio 1 d. ir išemigravusių prieš 
pirmąjį pasaplinį karą. <

450-500.000 — gimusių Lenki
joje prieš 1939 m. rugsėjo 1 d. ir 
išemigravusių tarp pirmojo ir 
antrojo pasaulinio karo.

450-500.000 — politinių emi
grantų, kurie po 1939 m. rugsė
jo 1 d. apleido Lenkiją savano
riškai ar priverstinai.

Apie 3 milijonai asmenų, gi
musių ne Lenkijoje, bet lenkų 
kilmės, prisiėmusių lenkų kalbą 
ir kultūrą.

Apie 1,5 milijono asmenų, gi
musių ne Lenkijoje, bet pripažįs
tančių savo lenkišką kilmę ir tu
rinčių Lenkijai daug sentimentų.

Iš pirmosios grupės grįžo į 
Lenkiją (1919-1925 m.) 162.5Q0 
asmenų. Antrosios grupės emi
grantus daugumoje sudarė dar
bo ieškantis elementas (1919- 
1931 m.). Dauguma -jų buvo iš
emigravę į Prancūziją — apie 
600.000 lenkų ir apie 600.000 žy
dų, bet lenkų dalis grįžo ir dar 
grįžta. Šie, sugrįžusieji į Lenki
ją, dabartiniam režimui viešpa
taujant (1946-1949 m.) sudaro 
14%, Trečiąją grupę sudaro apie 
130.000 karių, 270.000 belaisvių 
ir prievarta atvežtųjų darbams į 
Vokietiją, *30.000 moterų ir vai
kų, atvežtų kartu su gen. Ander- 
so kariuomene iš Sovietų Rusi
jos —- jie buvo daugumoje sovie
tų išvežti, ir 15.000 1939-1940 me
tų pabėgėliai.

Šiuo metu 45% šios emigraci
jos iškeliavo 1949-1951 m. į už
jūrius; iš 55% Europoje likusių 
maždaug pusė yra D. Britanijo
je ir pusė V. Vokietijoje, Pran
cūzijoje ir Belgijoje.

Lenkai Vokietijoje
Vokietijoj einančio lenkų laik

raščio “Polak” žiniomis, nesuta
rianti lenkų bendruomenė Vo
kietijoje galutinai konsolidavo
si. Naujosios valdybos prezidiu
mą sudaro: pirm, inž, dr. J. Za- 
walicz-Mowinski, vicep. — K.

žmonių išduota į sovietiškų bu
delių rankas. Savaime aišku, tas 
reikalas nebuvo padarytas be 
amerikonų sutikimo. Dabar gi, 
kaip matome, Amerika jau pajė
gia susivokti, jog prekyba gy
vais žmonėmis vra nešvarus 
“biznis”...

Taigi, ir šiandien rimtieji 
kausimai atidėti ir pelyja stal
čiuose, o tebesitampoma dėl to
kio aiškaus reikalo, kaip Korėja. 
Ieškoma kelių susitarti: susitarti 
su tais, kuriuos taip neseniai va
dino agresoriais... Pr. Alšėnas.

3PUSL. 
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Odrobny ir sekr. kan. V. Szawa- 
bowicz.

Naujasis prezidiumas prisista
tė ir Bonnoje, vokiečių pabėgė
lių ministerijoje, kartu iškelda
mas ten lenkų grupės pageidavi
mus ir reikalavimus. Lenkai, 
pav., pageidavo, kad tremtinių 
centriniams organams būtų su
teiktas koks nors teisinis statu
sas, pagal kurį jie turėtų oficialią 
teisę atstovauti įstaigose tremti
nių reikalus. Kadangi tremtiniai, 
nebūdami Vokietijos piliečiais, 
bet visdėlto gyvendami Vokieti
joje didesnėmis grupėmis, negali 
rinkti savo atstovo į Vokietijos 
seimą, tai šie centriniai jų orga
nai turėtų tą trūkumą atstoti.

Ypač platūs reikalavimai bu
vo pateikti švietimo srityje, rei
kalaujant, kad visur, kur lenkų 
vaikų skaičius yra didesnis, Vo
kietijos lėšomis būtų įsteigtos 
pradžios ir augštesniosios lenkų 
mokyklos, o ten, kur vaikų yra 
mažai, vokiečių vyriausybė ap
mokėtų tiems vaikams lenkų 
dėstomas pamokas.

Vokiečių vyriausybės atstovas, 
pripažindamas jam prisistačiusį 
prezidiumą lenkų tremtinių gru
pės atstovais, dėl iškeltų reika
lavimų pasisakė labai mandagiai, 
tačiau neprižadėdamas jų įvyk
dymo.

Vėlesniame “Polak” numery
je skelbiamas platus memoran
dumas lenkų išeivijos švietimo 
reikalais. Jame konstatuojamas 
būtinas reikalas steigti savas 
mokyklas, nes, pagal esamą pa
dėtį, būsią, prieita prie to, kad, 
pavyzdžiui, Strasburgo univer
sitete lenkų tautybei siūlomas 
Studijų galimybės nebus išnau
dotos, nes nebus paruošta lenkų 
jaunuomenės, kuri galėtų imtis 
studijų Laisvosios Europos prog
ramos tremtiniams rėmuose.

Vokiečiai pripažįsta 
neprikl. Lietuvę

Ministerium Blatt fuer Nort
heim-Westphalien spalio 30 d. 
numery paskelbė Vidaus reika
lų ministerio potvarkį dėl pasų 
ir registracijos.

. Potvarky paliečiamas ir lie
tuvių’klausimas, pastebint, kad 
V. Vokietijos federalinė vyriau
sybė niekad nepripažino nei de 
fakto, nei de jure Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos okupacijos, Sovie
tų įvykdytos 1940 metais.

Dėl to valdinės įstaigos turi 
skaitytis su šių šalių žręonėmis 
Vokietijoje kaip su nepriklauso
mų valstybių piliečiais.

— Long Branch. — Tai vienin
telis Toronto priemiestis, kuris 
iki šiol neturi jokios civilių ap
saugos tarnybos, nes neatsiranda 
kas į ją savanoriškai stotų, ne
atrasta taip pat žmogaus, kuris 
sutiktų būti vadovu.

/
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Pavergtoj Tėvynėj
Veda AL MUS

IŠ ALBERTOS PADANGĖS Is lietuviškojo pasaulio
* "Tiesos" didžiausias neprietelius, 

kaip atrodo, yra "Kauno Tiesa44, kuri 
tai dėl vienos, tai dėl kitos priežasties 
yra smarkiai puolama. Neseniai kau
niškei buvo prikišta, kad nepateikusi 
įspūdingesnės medžiagos, atvaizduo
jančios Kauno srities darbo žmonių 
gamybinį ir politinį pakilimą. "Laik
raštis pasitenkina trumpomis, nekon
krečiomis korespondencijomis iš kol
ūkių ir jmonių". Panašiai velnių gau
na ir antras didumu "Valstiečių laik
raštis, kurio redakcij avisai nutylėjusi 
geriausių respublikos žemės ūkio arte
lių laimėjimus, skirtus XIX suvažiavi
mo garbei. Nei vienas iš šių laikraščių 
nėra išleidžiamas loisvajin pasaulin.

★ "Rambyno" kolūkio laikraščio re
daktorius* droigas Joffe buvo smar
kiai užsipultas už netinkamą reika
lų tvarkymą.

'**»**★ Blogai, ir visa blogybė, kad pilie- 
čiai nevykdo tos vyriausybės nutari- 

« mų. Tarybinė spauda Lietuvoje kon
statuoja, jog "pagal tarybinės vals
tybės vyriausybės riutorimus, kaimo 
mokytojai turi būti aprūpinti nemo
kamais butais, kuru ir šviesa44. O 
taip atrodo tikrumoje, pagal Ant. Ged
gaudo laišką: "Alsėdžių septynmetės 
mokyklos mokytojai iki šiol negavo 

’malkų dar už praėjusią žiemą. Mo
kytojai gyveną privačiuose butuose 
nęra gavę butpinigių"... Tos pats 
ir Kelmėje. Ir Eišiškėse. Ir Troškūnuo
se, Šakiuose, Kriukų vidurinės mokyk
los mokytojai rašo: "Mūsų mokykla 
yra Stalino vardo kolūkio ribose. Jo
je yra 20 mokytojų, iš kurių dalis pri
vačiai nuomoja butus ir moka augš- 
tas nuomos. Kolūkio vadovybė turi vi
są eilę tuščių namų, bet mokytojoms 
jų neužleidžia" (Reikės juk iš broliškų
jų respublikų atvažiavusiems) • • • 
Druskininkuose butų klausimas tiek* 
aršus, jog dėl to susirūpinusiems mo
kytojams miesto komiteto pirmininkas 
Krochin pataria "išsinešdinti".

★ LTSR Sveikatos Apsaugos minis
terijos kurortų valdyba jau pradėjo 
su LTSR organizacijomis ir įmonėmis 
pasirašinėti sutartis "įsigijimui sana- 
torinių-kurortinių atilsinių" į visasą
junginius ir respublikinius kurortus 
1953 m. Sutartys turėjo būti sudarytos 
iki lapkričio 10 d. Kurortų valdyba 
randasi Vilniuje, Stalino prospekte 27.

Žiemos metu LTSR radijofonos 
popiečio metu dažnai duoda lietuvių 
solistų koncertus, kuriuose dainuoja 
R. Siparis, J. Misiūnaitė, Indra ir kiti.

★ Ir LKP Biržų rajono komiteto se
kretorius P. Dūda mušasi į krūtinę, 
kad "iki šiol" ir jie darę "rimtą klaidą 
nesirūpindami gyvulininkystės plano 
įvykdymu, jų produktinguiėo kėlimu, 
tvirtos pašarų bazės sudarymu. Todėl 
visoj eilėj kolūkių vis dar žemos gyvu
lių porduktingumas, nepakankamai 
sukaupiamo pašarų".

★ O. Naktinienė, Kauno kultūros- 
švietimo įstaigų skyriaus vedėja, skun
džiasi, jog "jokios iniciatyvos pasi
ruošti moskvinei dekadai nerodo šie 
rejohai: Prienų, Ariogalos, Simno, Ky
bartų, Kazlų Rūdos ir kiti. ". . . Ne
leistinai atsilieka Kauno "miestas, dėl 
ko didelė kaltė tenka . . ."

★ "Tiesa" džiaugiasi jog kyla darbo 
žmonių gerovė. Jos įrodymai yra: Vien 
tik Vilniaus mieste per š.m. 9 mėne
sius prekių apyvarta padidėjo 59 mi
lijonais rublių. Maisto prekių — cuk
raus parduoto 448 to daugiau, kruo
pų ir ipokaronų — 840 to, žuvies — 
408 to, margarino -—226 to daugiau

* negu per praeitų metų tuos pačius 9 
mėn. Atidaryto esą visa eilė naujų 
krautuvių. Apie pieno, mėsos ar laši
nių padidėjimą kalbos, atrodo, nėra.

★ Nežiūrint, kad Kalėdos tai prieta
ras, tarybinė spauda džiaugiasi, jog 
šiais metais tarybiniai vaikučiai gau
sią gražias dovanas, kurias ruošia me
ninių išdirbinių artelė "Menas". Tik 
oficialiai šventės vadinamos "meti
nėmis".

★ Ukmergėje, Vilniaus gatvėje bu
vusi šiais metais pravesta nauja kana
lizacijos linija, pataisyta apie 3.000 
kv. metrų šaligatvių ir grindinio ir at
remontuota viso eilė "gyvenamųjų ob
jektų". Dėl tų vadinamųjų objektų ir 
visa bėda. Šiais metais buvo užplanuo
ta atstatyti (ne pastatyti) vos 142 kv. 
m. gyvenamojo ploto. Terminai se
niai praėjo, o tarnautojai sako, jog 
tas namas geriausiu atveju nebūsiąs 
atremontuotos prieš kitų metų vasa
rą . Rajono centre tokio kapitali
nio remonto yra reikalingi 47 objek
tai. Užplanuota buvo 27 — ir tie 
patys nebuvo pabaigti. Negeriau yra 
ir su butų remontu. Štai, pa v. miesto 
vaikų lopšelio patalpos yra tokioje 
padėtyje, jog darbas žiemos metu ne
ima homo s. Jį žadamo perkelti į kitas

Dovanos 
kiekvienam 

šeimos nariui!

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

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

Teirautis pos JONĄ AUKŠTAITI
Telefonas OXford 4444.

Krautuvė otkioryto nuo 9 vol. ryto iki 9 vol. vok.

Votkoms įvairios koruselinės lempos ir dougybė žoislų bei lėlių.
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patalpas, bet jas taip pat reikia re
montuoti. Kq gi "rojuje4* butai nerei
kalingi •. •

★ Kaip ūkininkauja Lietuvos dirvo
nuose komunistai ir kumečiai iš bro
liškųjų, parodo "Valstiečių laikraš
čio44 nuotrauka. Rugpiūčio 29 d. nu
meryje matome nuotraukų, kurioje pa
vaizduotas Rudaminos MTS M. Chon- 
to vairuojamas vikšrini/ traktorius, 
velkantis vienų sėjamųjų, paskui kurių 
prikabintos akėčios "zig-zag44. Tai di
džiausia nesųmonė, kokia tik gali būti 
žemės ūkyje. Akėčiomis suardomi vi
si eilinės sėjamosios mašinos priva
lumai, nes jor išardo eilutes paversda
mos eilinę sėjų pakrika. Po kurio lai-

xko dėl to išsikoliojo "Tiesa'4.
★ Jau kuris laikas kaip Respubli

kinė Kauno Klinikinė ligoninė aktro- 
ja konkursus plaučių tuberkuliozės sk. 
vedėjo vietai užimti.

Pečiūra smulkiau pasisako 
apie dainos padėtį pavergtoje Lietu
voje. Masinė daina yra proteguojamo
ji. "Kompozitoriai savo kūryboje yra 
nuveikę kaikurj darbų kuriant masines 
dainas. Iš jų pažymėtinos: A. Klenic- 
kio "Kolūkiečių sėjos daina", J. šve
do "Ei į darbų", A. Račiūno "Lau
kai, laukeliai", K. Kaveckp "Pabaig
tuvių daina", J. Juzeliūno "Kalvėje" 
ir kitos kolūkinės tematikos dainos • •. 
Tačiau masinė daina tebėra vienas 
silpniausių vystomų žanrų, rimta spra
ga lietuvių tarybinių kompozitorių 
darbe(!)." Buvo imtasi atitinkamų 
priemonių. Rygoje buvo sukviesta Pa
baltijo tarybinių kompozitorių ir poe
tų pasitarimas masinės dainos klau
simais ... Lietuviai kompozitoriai su
silaukę iš rusų kolegos teisingos kriti
kos. Masinės tarybinės lietuvių dai
nos buvo griežtai kritikuojamos už že
mų meninį ir profesinį meistriškumų, 
už svetimų mūsų liaudžiai bažnytinį- 
chorališkų jų atspalvi. Netrukus LT 
SR buvo paskelbtas masinės dainos 
konkursas. Jame dalyvavo 154 akto
riai — deja, konkursas parodė, kad 
tuo reikalu reikia rimtai susirūpinti, , 
nes iš didelio skaičiaus tinkamų pa
naudoti buvo tikrai maža. Be gero 
teksto kompozitoriai negali padaryti 
gražios dainos. Taip pat tarybinė 
spauda apgailestavo, jog konkurse 
nedalyvavo vyresnieji LTSR rašytojai 
ir poetai, kurių ypač reikėję laukti. 
Tai "rodo, kad vadovaujantieji drau
gai — rašytojai nepakankamai šį 
konkursų įvertino". Masinės dainos 
konkursui buvo atsiųsta 174 dainos, 
iš kurių tik 12 buvo rasta premijuo- 
tinomis. Antrąją premijų laimėjo kam- 

-poziotriai V. Klova ir E. Balsys. Kon
kurse nesimatė vadovaujančių kom
pozitorių, kaip Dvariono, Švedo, Vai
niūno, Karoso, Račiūno, Juzeliūno ir 
kitų.* Pečiu ra randa, jog konkursai 
lauktų rezultatų nedavę — masinė 
daina neprigijo lietuvių tautoje. Ir 
laisvajame pasaulyje mums visai aišku 
kodėl. Bet ne jiems, rusų pakalikams.

‘ Jie kaltina, jog "tarp poetų ir kom
pozitorių nebūto organiško vieningu
mo, nepasiekta, kad daina papildy
tų teksto, o tekstas muzikų. Kitaip 
tariant, dainose nebūta dainiškumo... 
Masinės dainos trūkumai yra glau
džiai susiję su LTSR tarybinių kompo
zitorių sąjungos darbo trūkumais, ro
do mūsų kompozitorių nepakankamą 
ryši su masėmis. Mūsų kompozitoriai 
dar nepabūvojo nei darbininkų audi
torijose, nei kolūkuiose. Reikia įsiklau
syti ir atsiliepti į naujus vis augančius 
mūsų liaudies polėkius. Daug naujo 
įneštų į masinės dainos vystymą, jei 
patys kompozitoriai užrašinėtų mūsų 
liaudyje kuriamas naujas tarybines 
laiudies dainas(f). Tuo tarpu folklori
nės ekspedicijos LTSR kompozitorių 
sąjungoje nepraktikuojamos". Vis 
dar per silpnai, pasak Pečiūros lietu
viai kompozitoriai ir rašytojai mokosi 
iš broliškųjų respublikų menininkų .. . 
"Mums trūksta solinių dainų, dainų 
vaikams, pionieriams, komjaunuo
liams. Mums trūksta dainų, vaizduo
jančių mūsų darbininkų pasiaukojantį 
darbą kuriantį komunizmo rytojųC!). 
Maža sukurta dainų apie kolūkių sta
tybą, jų nepaliaujamą žengimą pir
myn, apie traktorininkus, kombaini
ninkus, grūdų augintojus, socialisti
nio darbo didvyrius . •. Artėjant lietu
vių literatūros ir meno dekadai Mas
kvoje mūsų menininkų aktyvumas turi 
dar daugiau sustiprėti. Mūsų profesi
niai ir meninės saviveiklos cho^i lau

kia iš kompozitorių naujų augšto idė
jinio ir meninio lygoi kūrinių4' •. •

★ Ir Telšiuose taip pat trūksta no
rinčių mokytis, jog Telšių Taikomosios 
Dailės Vidurinė mokykla turėjo pra
tęsti mokinių priėmimą iki rugsėjo t 
mėnesio pradžios.

Lapkričio 16 d., 2 vai. pp., Fort 
Williame pp. Kaminskų bute 
(845 N. Brodie St.) įvyko Kana
dos Lietuvių Bendruomenės, 
Lakehead—Fort William ir Port 
Arthur, Ont.—Apylinkės steigia
masis susirinkimas. Išrinkus val
dybą <žr. “TŽ” pereitą Nr.), ap
tarta daug apylinkę liečiančių 
klausimų. Nutarta artimiausiu 
laiku padaryti rūbų rinkliavą 
Europoje gyvenantiems lietu
viams ir suruošti Vasario 16 mi
nėjimą vasario 14 d., šeštadienį. 
Ryte bus pamaldos už žuvusius 
ir nukankintus lietuvius Tėvy
nėje, Sibiro taigose ir kitur. Va
kare minėjimas salėje ir kavutė. 
Maloniai kviečiama visus prisi
dėti prie programos išpildymo ir 
atsilankyti.

Po susirinkimo sekė jauki ar
batėlė, paruošta mielų, nuošir
džių ir energingų ponių: Drukte- 
nienės, šeimin. Kaminskienės, 
Bružienės, Jonaitienės, Mitalie- 
nės ir kt. Arbatėlės metu‘daly
vius maloniai nuteikė akordeono 
muzika pp. Kajutis ir Valaitis. 
Susirinkimas ir arbatėlė praėjo 
gražioj ir jaukioj nuotaikoj. Su
sirinkimui pirmininkavo majo
ras Mitalas, sekr. P. Kajutis. 
Šeimininkėms, ponioms ir vi
siems didelis lietuviškas ačiū.

Lakehead (Fort William, Ont. 
ir Port Arthur, Ont. — twin city) 
randasi gale Lake Superior, gra
žiam jo krante. Atstumas nuo 
Toronto—1000 mylių, o nuo JAV 
dienos tik 45. Gyventojų yra apie 
70.000. Čia yra pasaulyje didžiau
si grūdų elevatoriai. Grūdai at
gabenami traukiniais iš visos 
derlingiausios Vakarų Kanados 
ir iš uosto laisvais išsiunčiama į 
viso pasaulio kraštus.

Šiuose miestuose ir apylinkėse

EDMONTON, Alta.
Nevieno akys šiandien yra at- 

krepitos į turtingosios Albertas- 
provincijos sostinę Edmontoną. 
Prieš pora dešimtų metų mažai 
kas kreipdavo dėmesį į šį tolimų 
Vakarų miestą. Tuo tarpu dabar 
kasdien šimtai žmonių plaukia 
iš viso pasaulio į Edmontoną ir 
jo apylinkes. Tai labiausiai augąs 
Kanados miestas, greitai pasiek
siąs 200.000 gyventojų. Kas per 
priežastis tos nepaprastos pažan
gos ir augimo? — Aliejaus šuli
niai, kurie pavertė Albertos pro
vinciją į Kanados žibalo kara
lystę.

Pirmieji lietuviai į šią tolimą 
provinciją pries 25 su viršum 
metų buvo atvežti ne savo noru, 
bet valdžios. Čia atrado tik dy
kumas ir miškus. Tik jie vieni 
gerai žino, kaip sunkiai jiems 
reikėjo čia dirbti, kiek vargo te
ko patirti, ypatingai didžiosios 
krizės metais. Tačiau jų vargas 
buvo našus ir šiandien jie džiau
giasi savo gražiose farmose, kad 
Dievo Apvaizda čia, o ne kur ki
tur, juos atbloškė.

Paskutiniais metais lietuvių 
kolonija žymiai paaugo, kai čia 
atsikėlė nemažas būrys naujųjų 
imigrantų iš Vokietijos bei Ang
lijos. Šiandien apytikriai, Ed
montono mieste ir apylinkėse 
gyvena apie 500 lietuvių.

Lietuvių bendruomenei sėk
mingai vadovauja AL Komitetas 
susidedąs iš senųjų ir naujųjų 
imigrantų. Adomas Kantautas, 
komiteto pirmininkas, savo iš
mintingumu, švelniu būdu, pa
jėgė sujungti visus lietuvius į 
vieningą lietuvišką šeimą. Ed
montono lietuvių kolonijoje ne
pastebima kokių susiskaldymų, 
kaip tai, su apgailestavimu, pa
sitaiko kitose kolonijose. Nese
niai įvykusiuose naujo komiteto 
rinkimuose mūsų tautiečiai pa
rodė savo pasitenkinimą, vien
balsiai perrenkant p. Kantautą 
pirmininko pareigoms.

Kolonijos gyvenimas smarkiai 
pagyvėjo, kai prieš tris mėne
sius čia atsikėlė lietuvis kuni
gas. Nelengva buvo iškovoti nuo
latines lietuviškas pamaldas. 
Bet ir čia lietuviai parodė savo 
vieningumą, pasiųsdami savo 
iniciatyva delegaciją pas arki
vyskupą ir stodami, petys į petį 
sudaryti savam kunigui palan
kias darbo sąlygas. Kas sekma
dienį skaitlingas būrys tautiečių, 
net iš tolimesnių apylinkių, ren
kasi “Misericordia Hospital"’ 
koplyčioje, o jų lietuviškos su
tartinės giesmės stebina ir žavi 
ligoninės daktarus ir slauges.

Su dideliu įtempimu ir susi
domėjimu rengiamasi bendroms 
Kūčioms ir Bernelių Mišioms. 
Ponios gamina tradicinius Kū- i 
čių valgius, vaikučiai mokosi

tautinių šokių, neseniai suorga
nizuotas mišrių balsų choras ruo
šia liaudies dainų repertuarą, o 
lietuviškas Kalėdų senelis krau
na dovanas į maišus. Pirmą kar
tą Edmontone įvykstančios lie
tuviškos Kūčios sutrauks prie 
benro stalo bent 200 svečių.

WILW00D, Altą.
Šioje vietovėje, 80 mylių į Va

karus nuo Edmontono, nuo se< 
niai gyvena būrys lietuvių fer
merių. Pirmą kartą, po jų atvy
kimo į Kanadą su dideliu 
džiaugsmu išvydo lietuvį kuni
gą. Tai buvo lyg trijų dienų at
laidai: metė savo kasdieninius 
darbus, kartu su kunigu wil- 
woodieciafe praleido linksmai tas 
dienas, važinėdami iš vieno ūkio 
į kitą, dainuodami lietuviškas su
tartines, prisimindami dažnai su 
ašaromis savo mylimą Tėvynę. 
Buvo aplankyti šie lietuviai: Ka
simai, Zabielai, Rudinskai, Mont
vilai, Kazlauskai, Butkevičiai, 
Tauginas, Norkai, Barkauskai, 
Svirplys ir Tomkevičius.

Visas miestelio centras yra, 
prieš metus pirktas pp. Zabielų 
viešbutis, kur ir lietuviai turi sa
vo suėjimų jaukią vietelę. Ponai 
Zabielai yra tokie malonūs žmo
nės, tikri lietuviai patrijotai, kad 
jų atvykimas į Wil wood atnešė 
džiaugsmo visiems lietuviams.

LEDUC, CALMAR, 
GLEN PARK ir 
FISHERHOME
Savo antroje kelionėje lietuvis 

kunigas aplankė eilę tautiečių 
gyvenančių augščiau suminėtose 
vietose. Leduc miestelyje ilgus 
metus gyvena Kardelių šeima ir 
Justas Pūras. Važiuojant naktį 
iš Leduc į Almar tenka gėrėtis 
gražiu reginių: liepsnų liepsnos 
veržiasi iš alyvos šulinių, mes
damos raudoną pašveistę į visą 
dangų, o naujai gręžiamų šuli
nių stulpai, nusagstyti elektros 
lemputėmis, pagražina tą savo
tišką nakties iliuminaciją.

Calmare gyvena pp. Šeikai. 
Glen Park rajone buvo aplan
kyti Bendoraičiai, Jasinskai, 
Frankai ir Vasiliauskas. Tai 
skaitlingos lietuviškos šeimos, 
vertos mūsų pagyrimo, nes jų 
vaikai, jau suaugę vyrukai ir 
mergaitės, gražiai kalba lietu
viškai.

Kartu su Glen Park lietuviais 
kunigas aplankė toliau į Pietus, 
prie Pigeon Lake gyvenančius 
lietuvius: Morkūnus, Mickį, Gra
bauskus, Labutį, Prilypus ir 
Lutkevičius, pas kuriuos buvo 
padarytos kelionės pabaigtuvės.

Yra malonu pabrėžti lietuvių 
jautrumą, džiaugsmą, tautišką 
nusiteikimą, taip gražiai pasi
reiškusį lietuvio kunigo apsilan- 
kym odienomis.

Kun. Bronius Jurkšas.

Fort William, Port Arthur, Ont.
gyvena apie 30 lietuvių. Dalis iš 
jų yra seni ateiviai (1928-1930). 
Tai gražios šeimos. Jie leidžia į 
mokslus savo vaikus, jų namuo
se yra pianinai. Vaikai gražiai 
paskambina lietuviškas dainas. 
Naujieji ateiviai tvarkosi irgi ne
blogiausiai. Daug lietuvių yra 
dirbančių miškuose, bet jie to
lokai nuo čia. V. Sibulis, .pirma
sis iš miškuose dirbančių para
šė laišką ir įsirašė į mūsų apy
linkės narius. Tai gražu ir svei
kintina. Daug iniciatyvos ir gra
žių pastangų lietuviškame darbe 
rodo pp. Drukteniai, Kaminskai, 
Bružai, Jonaičiai, Kajutis, Mita
lai ir kiti. E.

ST. CATHARINES, Ont
Rūbų rinkliava

KLB St. Catharines apylinkės 
valdyba praneša, kad gruodžio 
20 ir 21 dd. bus renkami rūbai ir 
pinigai, sušelpti Vokietijoje 
vargstančius mūsų tautiečius.

Tuo reikalu bus lankomasi pas 
visus St. Catharines lietuvius, 
tad maloniai visų prašorfie nu
matytus paaukoti rūbus paruošti 
toms dienoms.

Rinkliavos metu nespėję pa
aukoti galės rūbus įteikti vie
nuolynui, 73 Rools Aye., St. Ca
tharines, iš kur visi surinkti rū
bai bus persiųsti BALFui.

B-nės Valdyba.
Sušelpk likusį tremtinį!

St. Catharines LB apyl. pasku
tiniame susirinkime gruodžio 7 
d. nutarė rūbais ir pinigais pa
remti likusius tremtyje Jietu,- 
vius. Gražus ir kilnus sumany
mas. Čia pat Kalėdos, džiaugs
mo, meilės Šventė .Pralinksmin
kime ir jų verkiančias širdis, 
nušluostykime skausmo ir vargo

JA VALSTYBES
Gen. Eisenhoweriui gavus 

VLIKo ir Vykdomsoios Tarybos 
sveikinimo telegramas, jo sekre
torius Arthur Vandenberg jr. 
paskambino V. Sidzikauskui, tei
raudamasis apie VLIKą ir. Vyk
domąją Tarybą. Tarp kitko jis 
klausė, ar galima šias Lietuvos 
laisvinimo įstaigas statyti greta 
lenkų egzilinės vyriausybės Lon
done. V. Sidzikauskas suteikė 
jam prašomų informacijų.

BALFas iš Kanados per lap
kričio mėn. ^ta gavęs ir persiun
tęs Vokietijon aukų $262.51. Au
kojo: V. Taraškevičius iš Edmon
tono, torontiečiai: A. Saulis, J. 
Bakšys ir A.fDiržys po $10; A. 
Žilėnas iš Coniston, On t. $3; 
Diepholzo gimnaz. Liet. Kat. Mo
terų D-jos Montręalio skyr. $20; 
F. Šimelaitis prisiuntė iš Ver
dun, Que. $199.51.

Daiktų iš Kanados BALFui 
prisiuntė iš, St. Catharines K. 
Šukys 14 svarų ir J. Kazragienė 
8 svarus.

Studentams remti vakaras Či
kagoje. Stud. Ateitininkų Centro 
valdyba lapkričio gale suruošė 
šaunų Dainos ir Literatūros va
karą Čikagoje, mūsų studentams 
paremti. Programoje dalyvavo: 
rašytojas Jurgis Jankus iš Ro- 
chesterio, aktorius Vitalis Žu
kauskas ir Brooklyno ir, vietinės 
meno pajėgos: rašytojas Aloyzas 
Baronas, sol. Prudencija Bičkie- 
nė ir Jonas Vaznelis, ir muz. 
Aleksandras Kučiūnas.

Publikoje matėsi eilė Žurna
listikos Instituto studentų, kurių 
pagrindine auka tapo rašytojas 
Jankus. Buvo svečių ir iš toli
mesnių vieotvių.

Šokiams grojo Akelio orkest
ras. Skani vakarienė, turtingas 
baras ir malonūs vakaro rengė
jai bei jų talkininkai: Adolfas 
Markelis, Aldona Prapuolenytė, 
Alicija Rūgytė, Povilas Baltis, 
V. Bindokas ir visa eilė tauti
niais rūbais pasipuošusių mer
gaičių, prisidėjo prie tikrai ma
loniai šiltos vakarė nuotaikos.

VOKIETIJA į
L. Raud. Kryžiaus vyr. Valdy

ba lapkričio 29 d. paskelbė atsi
šaukimą į pasaulio lietuvius, ku
riuo kviečia nepamiršti Vokie
tijoje ir Austrjoje likusių 8000 
lietuvių, negalėjusių emigruoti 
ir nebešelpiamų jokios tarptau
tinės organizacijos.

Vyr. Valdyba atsišaukime pra
neša savo naujai VLIKo papildy
tą sudėtį — pirm. J. Norkatiis, 
vicepirm. dr. V. Karvelienė ir 
T. Šidiškis, nariai M. Brakas ir 
V. Gailius — ir skelbia, kad LRK 
atgaivinęs savo veiklą. Kadangi 
Vokietijoje dabar yra galima 
visko pirktf, tai pirmoje eilėje 
būsianti organizuojama pinigi
nė pagalba, dėl kurios paskirsty
mo būsią tariamasi su LB vado
vybe. Dėl daiktinių aukų LRK 
sutinkąs tarpininkauti, nurody-7 
damas šelptinųjų asmenų adre
sus, kad būtų galima jiems tie
siog persiųsti* dovanas. Taip da
ryti esą siūloma, kad būtų iš
vengta didesnių persiuntimo, 
administracinių ir kt. išlaidų. 
Metams pasibaigus LRK pateik
siąs viešą tatsiskaitymą.

Valdyba kviečia visus “stoti 
LRK nariais rėmėjais ar jų tei
kėjais — renkant pinigines au
kas”. Rėmėjų knygelių, aukų la
pų bei atsiskaitomybės bendra- 
raščių ir betkokių informacijų 
galima gauti šiuo adresu: V. Gai
lius, (14b) Reutlingen, Lederstr. 
94, Germany. Pinigus siųsti tuo 

ašarą, įteikdami auką. Jei nori 
ką gero ir kilnaus atlikti gyve
nime, sušelpk nelaimingąjį. Jie 
tikrai nelaimingi, nes daugumo
je ligoniai, vaikučiai arba sene
liai, reikalingi ypatingos prie
žiūros ir pagalbos.

Ten likusiųjų ašaros yra bran
gesnės už visas šios žemės verty
bes. Jūsų a^ika, mieli lietuviai, 
atnešė jiems vilties spindulėlį, 
kuris nušvies ir pradžiugins jų 
nuliūdusį veidą.
. Gelbėdami likusius tremti
nius, gelbėsime lietuvių tautą.

Paieškojimai
Viktoro Tamulevičiaus, kilu

sio iš Šiaulių ap., Šaukėnų v., 
palikimo reikalu ieškomi: sese
rys Zosė Bytautienė, Olesė Ta- 
masienė ir mirusios sesers Kazi- 
mieros Vasiliauskienės* vaikai. 
Taip pat mirusio brolio Felikso 
vaikai. Ieškomieji, jei jie randa
si tremtyje, prašomi atsiliepti į 
Lietuvos Gen. Konsulą Niujorke. 

pačiu adresu arba į banko są
skaitą: Nr. 2458, Lithuanian Red 
Cross, Rhein-Main Bank, Reut
lingen, Germany.

“Laisvosios Europos” siųstuve 
padaryta reformų. Tų reformų 
išdava — atsistatydino kaikurie 
vodavaują čekų skyriaus Muen- 
cheno pareigūnai, pvz. Tigridas 
Stranskis ir k.t Padaryta esmi
nių pakeitimų. Kaip žinia, prieš 
to skyriaus transliacijų politiką 
jau seniai vedama aštri vokie
čių ir slovakų kampanija.

Vasario 16 gimnazijos ir prie 
jos esamose parengiamose klasė
se yra 78 berniukai ir 72 mergai
tes, išviso 150. - Jų tarpe R .kat. 
77, evang. 73, iš anglų zonos 131, 
JAV zonos 19. Gimnazijos moki
nių daugiausia yra 13-16 m. amž. 
— 75 ir dauguma jų mokosi I-V 
klasėje. Kilimo 82 mokiniai iš D. 
Lietuvos, 28 iš Klaipėdos krašto 
ir 10 iš Rytprūsių. Parengiamo
siose klasėse — 25 iš D. Lietu
vos, 3 r— Klaipėdos kr. ir 1 — 
Rytprūsių.

D. BRITANIJA
D. Britanijos LB krašto tary

bos posėdis šaukiamas gruodžio 
14 d. Londone Lietuvių Namuo
se. Jame bus išklausyta bendruo
menės vykdomų organų praneši
mų ir renkamos nauja valdyba 
su rev. komisija, taip pat nusta
tomos ateities veikimo gairės.

PRANCŪZIJA
Metinis LŠD-jos Prancūzijoje 

susirinkimas išrinko naują D-jos 
valdybą. Draugijos būstinė pali
ko ta pati: 5 rue de Messine, 5, 
Paris 8. Skyriai ir komisijos pa
prašytos ligi 1953 m. sausio 15 
d. prisiųsti perrinktų valdybų 
bei komisijų sąstatus, narių są
rašus ir jų adresus, taip pat są
rašą lietuvių, kurie LSD-j ai ne
priklauso. Naujoji valdyba rū
pinasi įtraukti visus lietuvius į 
organizuotą lietuvių vienetą, 
ruošti šventes, pobūvius (kūčias, 
Kalėdų eglutes, Vasario 16 minė
jimus ir tt.), puoselėti religinius 
tautinius papročius, lietuvišką 
dainą, platinti lietuvišką spaudą, 
kaip vienintelę priemonę nuo 
nutautėjimo apsisaugoti, prisidė
ti prie Lietuvos išlaį^vinimo ko
vos ir kt.

LŠD-jos Mulhouse skyrius, iš
kilmingai pagerbęs mirusius lie
tuvius, surengė visuotinį susirin
kimą, kur įvyko valdybos ir rev. 
komisijos rinkimai. Naujon val- 
dvbon išrinkti — kun. J. Petro
šius —- pirm., K. Vaičiulis — se- 
kret., Šidlauskas — ižd.; revizi
jos kom. išrinkti —- Gailienė, Do
markas ir A. Šeikis. Šį skyrių 
daugiausia sudaro buvę lietu
viai legijonininkai. Skyrius ap
jungia visus lietuvius, gyvenan
čius Haut-Rhin departamente. 
Skyrių remia dr. E. Aleksandra
vičienė, p-lė B. Šaulytė, gyve
nanti Šveicarijoje, ir skyriaus 
veiklą papildo savo atsilanky
mais prof. J. Eretas, gyvenąs Ba
zelyje.

BELGIJA
Gimtoji Šalis, Belgijos liet, ro

tatorinis laikraštis, dėl kurio to
limesnio leidimo buvo svyruo
jama, eis ir toliau. Jis tobulina
mas ir paskutiniame numery 
įvestas naujas kūrybos skyrius.

Belgiją aplankęs kun. J. Jan
kauskas iš Romos, grįžęs Romon 
toliau studijuoti davė savo įspū
džių pluoštą radijo bangomis 
apie mūsų ir Olandijos lietuvių 
gyvenimą.

Zwartbergo anglies kasyklose 
sprogus dujoms, žuvo 10 darbi
ninkų. Lietuviai liko ir šios bai-< 
sios nelaimės nepaliesti. Žuvu
sieji yra belgai,'italai ir vienas 
vokietis.

Lieže po operacijos serga E. 
Cinzas. Šiuo metu pertraukęs sa
vo mokslą amatų mokykloje gy
dosi namuose.

Be lietuvių bibliotekos Lieže, 
Lifnburgo lietuviai Zwatberge 
St. Šidlausko iniciatyva jau turi 
kitą lietuviškų leidinių biblio
teką, kuri aptarnauja apylinkės 
tautiečius. Tik lietuviai nusi
skundžia, kad iš Amerikos gau
nami leidiniai esti net kartais 
ligi trijų kartų brangesni už vie
toje gaunamas knygas.

OLANDIJA
Olandijos lietuvių pirmas vi

suotinis susirinkimas įvyko Haa- 
goje. Jį suorganizavo P, Galkus, 
vienas uoliausių Olandijos lie
tuvių organizatorių. Susirinki
mas vyko Beking-Kazlauskaitės 
bute. <

Pirmoji tremtinių lietuvių 
grupė Olandijoje atsirado 1945 
m. Tai buvo 8 lietuviai kitų 200

minioje. Vėliau ir kitur po vie
ną kitą atsirado. Jais teko rūpin
tis daugiausia Galkui ir O. Vai
tiekūnaitei. 1950 m. buvo atvež
ti seneliai, kuriuos anuodu taip 
pat suranda. Vėliau O. Vaitiekū
naitė surado lietuvių Limburge 
ir net už jų seniūno ištekėjo. 
1950 m. Galkus apsigyveno Am
sterdame ir ten surado lietuviui 
vėliau dar Hemstede, Roterda
me ir Haagoje.

Daugeliui šis pirmas susirin- 
’ kimas buvo pirmoji proga po ei

lės metų ir lietuvišteį žodį tarti.

AUSTRALIJA
Aust. LB eilinė tarybos sesija 

šaukiama gruodžio 29-31 d. Ade
laidėje. Į ją kviečimai krašto val
dybos nariai, garbės teismo ir 
kontrolės komisijos pirmininkai, 
atstovai į pasaulio lietuvių sei
mą, apylinkių pirmininkai, se
niūnijų seniūnai ir apylinkių 
rinkti atstovai.

Melbourne kiekvieną sekma
dienį lietuvių bažnyčios parapi
jos salėje vyksta lituanistikos 
pamokos. Pamokas lanko gražus 
būrelis lietuvių. Be šių kursų, 
Melbourne veikia trys, lietuviš
kos sekmadienio mokyklos.

Melburne gyvai reiškiasi kata
likų gyvenimas. Neseniai kun. 
P. Vaserio rūpesčiu buvo suor
ganizuoti ateitininkai, kurie jau 
spėjo suruošti keletą pasirody
mų ir Kristaus Karaliaus minė
jimą, kurį aplankė keli šimtai 
lietuvių. Susiorganizavo ir sen
draugiai. Veikia ir Kat. Moterų 
D-ja, kuri rūpinasi šalpos rei
kalais.

Sidnėjuje lietuvis A. Saluga 
nusipirko stambų ūkį ir pavadi
no jį “Sodyba”. Tai pirmas lietu
vio ūkininko vienetas Australi
joje.

Melburne kun. P. Vaserio lei
džiamas rotatorinis lapelis “Sek- 
friadienis” netrukus minės dve
jus metus. Lapelio išeina 500-600 
egz. kiekvieną sekmadienį.

Nevedusių vyrų skaičius Aus
tralijoje yra žymiai didesnis, ne
gu lietuvaičių, dėlto A. liet, spau
da jau svarsto mišrių vedybų 
problemą. .

Iš Australijos repatrijuodamas 
Lietuvon, < lydimas seklio . ruso, 
žemaitis Aleksas Normantas 
Londone paspruko 'ir atsisakė 
grįžti. Tai buvęs DP, 1948 m. iš
vykęs Australijon, ten patekęs 
psichiatrinėn ligoninėn, iš jos 
pabėgęs ir nerasdamas kitos vie
tos, iš kur jo nebegrąžintų į ligo
ninę, buvo sutikęs repatrijuoti. 
Bet apsigalvojo, kai pabandė en
kavedisto globos dar kapitalisti
niame pasaulyje.

KOLUMBIJA
Kolumbijoje būsiąs Lietuvos 

konsulatas. Kun. N. Saldukas jau 
tuo reikalu turėjo eilę pasitari
mų su augštais Kolumbijos Už
sienių Reikalų ministerijos val
dininkais. Buvęs mūsų konsulas 
Kolumbijai dr. Sirutis gyvena 
Bogotoje, tad beabejonės, šis 
postas jam teks.

Lapkričio 23 d. per Medellino 
radiją lietuvišku pusvalandžiu 
buvo atšvęsta kariuomenės šven
tė. Dr. Totoraitienė ispaniškai 
skaitė paskaitą. A. Klastauskie- 
nė ispaniškai padeklamavo eilė
raštį, kurį neseniai parašė ko- 
lumbietis Miguel A. Marrino. P. 
Karnauskienė padeklamavo ir 
vieną lietuvišką eilėraštį.

Nežiūrint Kolumbijoje sunkių 
svetimšaliams kūrimosi sąlygų, 
Medellino mieste 4 lietuviai įsi
steigė nuosavas krautuves: Pro- 
vedirija Agricultura turi agr. Z. 
Garšva, Baltica — Venclauskas, 
20 de Julio — Žakevičius ir San 
Juhan — Tamulis. Visi, paly
ginti, neblogai verčiasi.

Neramumai Kolumbijoje, dėl 
kurių daugelis lietuvių gyvenu
sių provincijoje persikėlė įknies
tus, pradeda aprimti. Spėjama, 
kad prie neramumų kėlimo ne
maža prasideda raudonoji ranka 
iš rytų.

Dr. A. Liaugminas dėsto filo
sofiją, psichologiją, vokiečių ir 
prancūzų kalbas Bogotoje.

AUKOJO “T. ŽIBURIAMS” 
Garbės prenumeratoriai:

C. Matelis, Delhi, Ont ..... $20
Dr. B. Radzivanas, Brooklyn 10 

Aukotojai:
E. Narušis, Leamington .... $5.00
A. Rusinas, Montreal 5.00 
Prel. J. Balkūnas, Maspeth 1.00 
E. T., Chicago, I1L____ 1.00
J.' D., Toronto, Ont -- ----- 1.00
Kun. P. Dambrauskas___ 1.00
P. Kiškis, Pembroke .... . 1.00

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

%
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L ENCIKLOPEDIJOS REIKALU ' Verti dėmesio Iš kultūros ir knygų pasaulio
t
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Spaudoje pasirodė iština eilė 
straipsnių Lietuvių Enciklope
dijos leidimo reikalu. Toks gau
sus ir greitas atsiliepimas į šį 
didį. sumanymą ir per trumpą 
laiką nemažas užsirašiuiųjų skai
čius suteikė Redakcijai ir Leidė
jui didelio padrąsinimo, nes su
domino šiuo leidiniu ne tik Ame- 
rkos, bet ir viso pasaulio plačiąją 
lietuvių visuomenę.

Tuose straipsniuose bei laiš
kuose Redakcijai ir Leidėjui iš
keltieji sumanymai ir patarimai 
buvo priimti dėmesin ir vispusiš
kai apsvarstyti. >

Šiam didžiuliam LE leidimo 
darbui visuomet bus reikalingi 
bičiuliai, kurie savo bendradar- 
biavmu padės pastatyti šį kul
tūros paminklą.

Vienas įsidėmėtinų Lietuvių 
Enciklopedijos Leidėjui patiek
tų reikalavimų — tai duoti ga
rantiją, kad LE leidimas bus tik
rai ištesėtas.

Normaliomis gyvenimo sąly
gomis patikimiausia LE išleidi
mo garantija — tai pakankamo 
prenumeratorių skaičiaus išsi
laikymas per visą leidimo laiką.

O jei kas sielojasi ir net atkal
binėja, kad neverta investuoti 

» kapitalo į LE leidimą vien dėl to, 
kad jos leidimas gali būti dėl 
kurių nors negalimų numatyti 

- . priežasčių sukliudytas, tai toks 
sieloj imąsis neturi rimto pagrin
do. Ką mes investuosime į dva
sinį lobyną, paliks amžiams. Kas 
bus kultūros srityje nuveikta, 
turės savo reikšmę ateičiai, o ne
darant nieko — liks tik tuštu
ma ir veltui sugaištas laikas.

Todėl ir LE Redakcija ir Lei
dėjas laiko, kad lietuvių inves
tuotas kapitalas į savąją Enci
klopediją- ar panašų kultūrinį 
darbą yra investuojamas į pa
stoviausią ir nekintamiausią ver
tybę, apsaugotą ateičiai nuo vi
sokiausių sukrėtimų ir netikė
tumų. -

Antras spaudoje pareikštas 
pageidavimas leisti tik lituanis
tinę, o ne bendrąją LE, yra ne
priimtinas dėl jos išleidimo 
brangumo.

Todėl LE Redakcjia ir Leidė
jas, apsvarstę visų pareikštas

• - . ; - 1 ; ’ r” • .

Iš kultūriniy apraišky Toronte
Maironio minėjimas spaudos baliaus valsą.

Toronto liet. Maironio vardo Koncertą ruošė LAS. Pelnas 
šeštadieninės mokyklos rūpes
čiu sekmadienį paminėta didžio
jo dainiaus prel. J. Mačiulio-Mai
ronio 90 m. nuo jo gimimo ir 20 
m. nuo mirties sukaktis.

, Minėjimas pradėtas jubiliato

numatytas esantiems Vokietijo
je ligoniams ir beturčiams*" su
šelpti. Žiūrovų buvo apypilnė 
salė:

“Naujieji žmonės” Toronte 
1953 m. sausio 17 d., šeštadie-

_ . nį, 7.30 vai. vak. Eatono Audi-
“Jaunosios Lietuvos” prologu. Horijoje Čikagos Lietuvių Teat- 
kurį padeklamavo E. Mackevi-I r as stato P. Vaičiūno 5 veiksmų 
čienė. Mokyt. J. Jankaitis pada- i k< mediją “Naujieji žmonės”. Pa
re įvadą, pagerbiant dainių at-; grindinius veikalo vaidmenis 
sistojimu ir jo giesme “Marija. Į vaidina patyrę ir žinomi akto

riai. Režisūra ir pastatymas Lie
tuvos Valstybinio Dramos Teat
ro aktoriaus ir režisieriaus Stasio 
Pilkos.
aMBBBKBHRmcMannranssn

Marija”.
A. Rinkūnas turiningoje pa

skaitoje supažindino su dainiaus 
• biografija ir jo kūrybos esmi

niais bruožais. Maironis apdai
navo Lietuvos didžią praeitį, 
tautos troškimus ir savo sielvar
tus, keldamas širdies ir proto pa
diktuotus revoliucinius užsidegi
mus ar jie kam patiks ar ne. 
Maironis išreiškė vertingiausius 
tautos jausmus, nes taip jis ją 
mylėjo, kaip ir kiekvienas lietu
vis myli Lietuvą.

Meninėje dalyje sol. ščepavi- 
čienė, akopm. dukrelei Danutei, 
išpildė “Avė Maria”, “Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka” ir ’’Dru
gelis”. Sol. Br. Marijošius, akom- 

_pon. muz. St. Gailevičiaus padai
navo “Kad širdį, tau skausmas”, 

* “Mano gimtinė” ir “Ten, kur Ne
munas banguoja” — žodžiai Mai
ronio. Piano skambino D. Ščepa- 
vičiūtė ir p. Rautinš mokinės 
Šlekytė ir Skrinskaitė. Maironio 
eilėraščių padeklamavo: Daily- 
daitė, A. Šapokaitė. Pabaigai iš
tisą baladę “Čičinskas” padekla-1 
mavo E. Mackevičienė.

Scena buvo dekoruota Mairo- 
hio paveikslu, pieštu p. Gurevi
čienės.

vi. / Koncertas
Pereitą šeštadienį Eaton audi

torijoje buvo maloni proga iš
girsti pirmą kartą Toronte atsi
lankiusią Čikagos ir Metropoli
tan operos solistę B. Drangelie- 
nę-Darlys ir jau antrą kartą be
silankantį iš Detroito muz. Br. 
Budriūno vyrų kvartetą. Solis
tei akompanavo muz. St. Gaile- 
vičius, o kvartetui pats jo vado
vas muz. Br. Budriūnas. Progra
mą publika sutiko labai šiltai. 
Kvartetas bisui dar pridėjo virš 
programos Dunda kluippės kaip 

mintis it spaudoje iškeltus su
manymus bei LE leidimo gali
mumus, turi garbės dar kartą 
pareikšti viso pasaulio lietuvių 
visuomenei, kad, susirinkus pa
kankamam prenumeratorių 
skaičiui, yra nutarta leisti ben
drojo pobūdžio LE nedaugiau 20 
tomų apimties, po 600-640 pus
lapių kiekviename tome. Tokia 
enciklopedija bus išleista neil
giau kaip per 6 metus. Bendrojo 
pobūdžio enciklopedinės žinios 
joje bus patiekiamos suglaustai, 
o lituanistiniai dalykai bus ap
rašomi galimai pilniau ir išsa
miau.. Todėl ji pilnai patenkins 
lituanistų pageidavimus.

LE Redakcija ir Leidėjas iš 
anksto prašo visų tų, kurie savo 
samprotavimus, sumanymus ar 
nuotaikas. viešai reikš spaudoje, 
kad tai darytų, remdamiesi čia 
pareikštais faktais. Operąvimas 
nerealiais faktais ir darymas ne
tikrų prielaidų klaidina visuome
nę ir duoda jai sugestijų daryti 
nepalankias išvadas LE išlei
dimui.

Turbūt, nevienam torontiečiui, 
bežygiuojančiam pro lietuvių pa
rapijos salę, ar bestoviniuojan- 
Čiam prie jos durų, teko girdėti 
nesuprantamas žmonių balsus, 
dažnai susiliejančius su plaktu
kų dūžiais, piūklo griežimu ir iš kitos pusės, netikslu čia būtų 
kitais tš nesiderinančiais garsais. 
Tūlas smalsuolis, pravėręs salės 
duris, išvydo, jaunuoliųjaūrį, be
siruošiantį pirmajam teatro 
spektakliui. Čia kun. B. Pacevi- 
čįus, Toronto lietuviškojo jauni
mo vaidybos sambūrio siela ir 
režisorius, nardė laiptais, davi
nėdamas nurodymus, ten vienas 
iš jaunų aktorių piaustė gabalą 
lentos ir kalė rėmą vos paga
mintai dekoracijai pritvirtinti, 
kitas “kalė” rolę, trečias traukė 
“Cristus regnat”. Dyko»čia ne
buvo nė vieno, nes tie patys ir 
vaidino; ir piešė, ir siuvo ir dai
navo ir visus kitus parengiamuo
sius darbus atlikinėjo.

Ji| buvo pilna visur. Atėjus 
reikiamai valandai, jie giedojo 
bažnyčioje, mokėsi studijose, da- 

Enciklopedijds leidimo darbui į lyvavo parengimuose ir visur 
pagreitinti ir redakcijos pajė- r ten, kur jų prireikdavo. Jie yra 
goms sustiprinti, Vyr. Redakto-! verti dėmesio, pagarbos ir pa- 
riui pasiūlius, Leidėjas dar pa
kvietė į Redakcijos kolektyvą 
dr. Juozą Girnių, kuris maloniai 
sutiko redakcijoje dirbti.

Be to, džiugu pranešti visuo
menei, kad LE leidimo ■darbe 
Leidėjui talkininkaus Amerikos 
Lietuvių Bendruomenę. Šiuo 
reikalu yra susitarta su Ameri
kos LB LOKu, o ALT suvažia
vime Niujorke buvo priimta re
zoliucija, išreiškianti pritarimą 
LE išleidimui. Be to, ir Liet. Ra
šytojų Draugijos 1952 m. suva
žiavime ' Čikagoje buvo nutarta 
remti bendrosios LE leidimą.

Paskutiniojo Enciklopedijos 
tomo pabaigoje bus skiriama 
apie 100 puslapių visų jos prenu
meratorių trumpoms biografi
joms, nes jie yra tikrieji šio di
džiojo mūsų tautos kultūros pa
minklo statytojai.
Lietuvių Enciklopedijos vardu:

Prof. Vaclovas Biržiška
Vyr. Redaktorius.
Juozas Kapočius

Je idar neturi— įsigyk įdomią knygą 
NUO IMSRĖS IK! CRINOKO 

(Per fakirų žemę) 
parašytą A. Sabaliausko. Šioje knygoje 
rasi lietuvio mrsijonieriaus patyrimus ir 
iigyvenimus keliaujant per svetimus 
kraštus ir tautas. Ten ypač plačiai yra 
kalbama apie paslaptingąją Indiją — 
fakirų ir keturių dešimčių milijonų die
vaičių žemę. Kaina $2.50. Pavieniai ir 
platintojai ją gali gauti pas Mr. E. Dam
brausko — 4501 S. Tolman Ave., Chi
cago 32, III., USA.

Londone smarkiai vyksta pasiruošimai karalienės karū
nacijai. Čia paruošiami papuošimai.

dėkos.
Ir taip po kelių mėnesių inten

syvaus darbo, paties rešisoriaus 
inscenizuotas veikalas “Fabijo- 
la” įvairiaspalvių lempų švieso
je pasrodė scenoje.

Pirmas debiutas, įvykęs lap
kričio 1 dieną, praėjo kiek bai
mingai, bet triųmfališkai. Ant
ras — lapkričio 2d. — dar ge
riau: aktoriai labiau užtikrinti 
savo vaidmenyse ir drąsesni. Jie 
stengėsi žiūrovui parodyti visą 
savo sugebėjimą, ir jausmus. Ir 
■jiems tai pasisekė. Buvo mie
la ir graudu.

Nors abu- spektakliai sutrau
kė, procentualiaf imant, labai 
didelį kiekį tautiečių (apie 1200), 
bet dar liko nemaža ir nemačiu
sių. Pastarieji prašė veikalą pa
kartoti. Ir taip lapkričio 30 d. 
“Fabijola” vaidinama trečią kar
tą. Šį kartą žiūrovų buvo arti 
300. Nuotaika ta pati, kaip ir pir
mųjų vaidinimų metu —- pri
slėgta, bet patenkinta. Veikalo 
tragiškumas ne vienam jų, tiek 
vyri}, tiek moterų,, išspaudė aša-. 
rą, Publika, sutiko artistus labai 
šiltai. Ir jie būtų patyrę dar dau
giau šilumos, j.ei ne slogutis žiū
rovo širdyje. Daug kas susilaikė 
net. nuo plojimo, nes suabejojo, 
ar tinka reikšti entuziazmą, kada 
scenoje tiek kančios. Tačiau ap
lodismentų pakako. Ir ne be rei
kalo, nes tiek režisierius, kurio 
pečiai linksta nuo įvairių parei
gų, tiek vaidintojai, pamiršę sa
vo asmeniškus reikalus, išeikvo
jo daug energijos, laiko ir net 
lėšų.

Užsimenant apie pačio veikalo 
išpildymą, bebejo, tektų daug ką 
prikišti. Tūlas čia pasigedo ano

Tremtinio studentu vargai
Tarptautinio jaunimo žurftalo 

vokiškoje^ laidoj e “Jugend Euro- 
pas”, 1952 m. Nr. 8, atspausdin
tas vieno studento laiškas, kuria
me reiškiamas įsitikinimas, kad 
geležinė uždanga kada nors vie
nokiu ar kitokiu būdu kris ir kad 
Jungtinė Europa atnešianti eu
ropinių problemų išsprendimą. 
“Mūsų uždavinys yra Rytų Eu
ropos kraštų jaunimui parodyti,

Pripažįstama, kad 34 m. Kana
dos valstybės tarnautojas yra iš- 
vystęs geriausią povandeninę te
levizijos kamerą. William F. 
Torrington, elektroinžinierius, 
dirbąs National Research Coun
cil, neseniai išmėgino ir išban
dė savo kamerą Banff, Alta., kur 
jis dirba su Canadian Wildlife 
Service 'atstovais tyrinėdami 
ežero lašišas Lake Minnewanka 
ežere.

Šie bandymai ateityje bus la
bai naudingi norint nustatyti 
nuskendusių povandeninių ir su
dužusių laivų vietą arba ištirti 
povandeninį gyvenimą. Pavyz
džiui, kai britų povandeninis lai-

kad ir jis prkilauso prie Euro
pos”. Tik tokiu būdu susidarys iš 
jos eilių avangardas Rytų Euro
pai. Tačiau jei ir toliau bus lai
komasi “dalinės Europos” politi
kos (paliekant Rytų Europos 

. kraštus nuošaliai), tai Rytų Eu- 
, ropos tautos žmonės, kurie dali
nai dar tebevegetuoja stovyklose 
Vak. Vokietijoje, bus sužadina
mas abejingumas. Per menkas 
domėjimasis Rytų Europos jau
nimu matyti pvz. ir DP studen
tų atveju. Tur būt nesą.niekur 
pasaulyje labiau vargstančių 
studentų, kaip jie.*Klaidingai esą 
manoma, kad tarptautinės orga
nizacijos juos remia. O iš tų, ku
riems pavyko emigruoti, irgi tik 
mažam nuošimčiui pavykę užjū
ryje tęsti savo studijas. Žymus 
DP studentų nuošimtis dėl blo
gų gyvenimo ir studijų sąlygų 
susirgęs tbc.

meto Romos didybės (dekoraci
jos ...), tikro romėno tipo ir ap
skritai romėniškos dvasios. Aiš
kiai buvo jaučiama kenčianti ir 
triumfuojanti lietuviška siela, 
paslėpta rorpėniškame rūbe. Bet,

vo vaidmenį atliko pasigėrėtinai 
gerai, daug geriau, kaip tūlo mė
gėjų teatro artistai anais nepri
klausomybės metais Lietuvoje. 
Ir reikia tikėtis, kad ateityje jie 
bus dar geresni, nes tobulėjimui 
ribų nėra, ypatingai mėgėjams. 
Jei jie parodys tiek entuziazmo 
ir energijos “Sūnui Palaidūnui”, 
kurį jie pasiryžę pastatyti arti
moj ateity, Toronto lietuviškoji Į skautams moralinę paramą, api- 

' ’ ..... budino Brolijos darbus ir jaut
riais žodžiais priminė žengiamą 
skautų idėjinį kelią ir įteikė Eks
celencijai šių metų “Skautų Ai
do” komplektą. Atsakydamas 
Vvriausiam Skautininkui, J.E. v 7
Vyskupas pasidžiaugė skautų 
veikla išeivijoje ir pabrėžė, kad 
Bažnyčia visuomet labai verti
no didelį skautų organizacijos 
įnašą jaunimo auklėjimo darbe. 
Būtų gera, o ypač šiais laikais 
reikalinga, kad jaunimas dau
giau gilintųsi į pasaulėžiūrinius 
dalykus, nes šių laikų intelektua
lams kaip tik trūksta kultūrinio 
bei dvasinio gilumo. Tačiau, Eks
celencija nieko negalėtų pasaky
ti, kad skautai darytų kitaip, ne
gu jie dabar daro. Baigdamas pa
linkėjo visiems Vadijos nariams 
nenuilstamai dirbti jaunimo 
auklėjimo darbą ir likti toliau 
idealistais, nes tik tokių gyveni
mas gražus ir įdomus. Vyriausia
sis Skautininkas, įteikdamas dar 
tieną “Sk. Aido” komplektą, pa
prašė jį perduoti J.E. Arkivys
kupui Skvireckui. Ekscelencija 
pažadėjo komplektą perduoti 
kaip kalėdinę skautų dovaną. 
Audiencijos pabaigoje paprašy
tas J.E. Vyskupas sutiko ateity 
suteikti interview skautiško jau
nimo auklei imo klausimais.

—SKS—
Studentai sunkiai verčias^

Atėjus laikui mokėti mokestį 
už mokslą vienas iš Toronto lie
tuvių studentų dėl nenumatytų 
priežasčių nebegalėjo surinkti 
reikiamos sumos. Tokią nemalo
nią padėtį labiausiai atjautė jo 
kolegos. Patys neturėdami “cen
to prie dūšios”, greitu laiku su
metė netoli šimto dolerių ir to
kiu būdu savo kartu bevargs
tant} draugą bent laikinai išgel
bėjo.

Šia proga norėtume vėl pri
minti studentų šalpos reikalin
gumą. Vargu ar šiandien yra kas 
konkretesnio^ ir lengviau į vyk
dom omūsų tėvynės atetiies la
bui, kaip kad davimas progos ke- 
letai gabių jaunų lietuvių pa
baigti augštuosius mokslus.

: ' E. č.
Pasaulinės poezijos antalogijos 

paskutiniame tome randame ir 
V. Mykolaičio-Putino eilėraštį 
“Užgeso žiburiai”, išversta sla- 
vų liter, prof. W. K. Matthews. 
Įdėta ir Putino nuotrauka. An- 
talogija “A Little Treasury of 
World Poetrv”, red. H. Creek- 
more.

“Draugo” romano konkursui 
prisiųsta 8 romanai. Premija bus 
įteikta sausio 4 d.

“Draugo” novelės konkursui 
prisiųsta 13 novelių.

Lietuvių diena Mokslo Muzie
juje, gruodžio 3 d., praėjo su pa
sisekimu. Lietuviška Kalėdų eg
lutė buvo dėmesio centre, daug 
kartų fotografuota ir pateko į 
daugelį laikraščių. Prigramą at
liko “Dainavos” ansamblis, o 
publiką supažindino su Lietuva 
ir liet, papročius komentavo p. J. 
Daužvardienė.

Prof. J. Baltrušaitis, du mėn. 
konsultavęs Metropolitan mu
ziejuj Niujorke, jau išvyko į Pa
ryžių.

P. Gaučys yra išvertęs kolum- 
biečio J. E. Rivera romaną “Pra
raja”.

Prof. J. Kuprionis dėsto Loui
siana Valst. Instituto miškinin
kystės skyr. ir kaskart labiau 
įsitraukia į miškininkystės sri
ties veiklą. Prieš kurį laiką da
lyvavo miškų savininkų suvažia
vime, o vėliau buvo Instituto 
deleguotas į miškų tyrimo sto
čių suvaž. Arkansas valst.

J. Aistis paruošė atsiminimų 
knygą “Laikas ir žmonės”. Kaž
kurios jos ištraukos tilpo “Ai
duose”.

Abclkis išspausdino istorinį 
romaną “Žemaičių krikštas”, 
421 psl.

Svetimšalių mokyklos 
Brazilijoje neįmanomos

Neperseniai Vokietijos pasiun
tinybė pasiuntė prašymą Švieti
mo ministerijai leisti atidaryti 
vokiečių gimnaziją Rio de Ja
neiro. Ministerija prašymo nepa
tenkino. Augštesnes ir vidurines

ieškoti Vilniaus, ar Kauno teat
rų. Čia gi vaidino ne Kačinskai, 
Kubertavičiai, ar kitos įžymy
bės, o iš fabrikų ir siuvyklų, iš 
mokyklų suolo susirinkusios mū
sų jaunos sesės ir broliai, kurie 
scenos meno nėra mokęsi jokio
je studijoje ar girdėję iš profe
sionalo lūpų. Kaip tokie, jie sa-

visuomenė gali būti tikra, kad ji 
išvys dar geresnį spektaklį, kaip 
pastarasis. O vaidintojai taip pat 
gali būti tikri, kad visuomenė jų 
neapvils.

■ iliustracija iš neseniai pasirodžiusios’’Solistas”—iliustracija iš neseniai pasirodžiusios 
Vyt. Kastyčio knygos “Kolektyvinė prausykla”.

Redakcijai prisiusią
Jurgis Savickis, Šventoji Lie

tuva, romanas, išleido leidykla 
“Tremtis” vdkarų Vokietijoje 
1952 m., spauda ir Įrišimas Mėm- 
minger Žeitung, Verlasdrucke- 
rei GmbH, Memmingen, tiražas 
1000 egz., 248 psl., kaina nepažy
mėta. ' ■

R. Spalis, Gatvės berniuko 
nuotykiai, apysaka jaunimui ir 
senimui, išleido “Tremties” lei
dykla 1952 m. Spauda ir įrišimas 
Memminger Zeitung, Verlags- 
druckerei GmbH, Memmingen, 
512 psl.. kaina nepažymėta. •

Romain Rolland, Petras ir Liu- i 
cija. Nobelio premijos laureato 
romanas. II laida. Išleido Gabija, 
335 Union Ave., Brooklyn 11, N. 
Y., 112 psl., kaina $1.20.

Liudas Dovydėnas, Per Klau
sučių ulytėlę, Lietuvoj valstybi
nę literatūros premiją gavusio 
autoriaus apysaka. Išleido Gabi
ja, 335 Union Ave., Brooklyn 11, 
N. Y., 176 psl., kaina $2.20.

Aidai, 1952 m. gruodžio mėn., 
Nr. 10 (44) 433-480 psl.

Rašo: J. Brazaitis, Dvi kara
lystės; J. Andrius, Kunigaikščio 
Radvilos Lietuvos žemėlapis; B. 
Brazdžionis, Apie poetą tautos 
akivaizdoje; J. Alaušius. Pora 
klausimų. Iš dailiosios literatū
ros: K. Bradūno, L. Andriekaus 

i eilėraščiai, A. Vaičiulaičio nove
lė “Upė teka”. Platūs apžvalgos 
skyriai. '

Savu Keliu (Ateitininkų Fed. 
Vyr. Valdybos biuletenis) Nr. 7, 
1952. lapkričio 20. Tai senosios 
vadovybės apyskaitinis bei atsi
sveikinimo numeris. Kartu pra
nešama, kad ateitininkijos veik
lą nuo 1946 m. pradžios iki 1949 
m. lapkričio mėn. yra paprašy
tas aprašyti su plačia dokumen
tacija Vyt. Žvirgždys, buvęs ta
da moksleivių ateit, pirmininkas. 
Ji bus išspausdinta “Ateityje”.

“Savu Keliu” lig šiol redaga
vo Fed. reikalų vedėjas Pr. Joga.

Laiškai Lietuviams, 1952 m. 
gruodžio mėn., Vol. 3, Nr. 12.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1952 
m., Nr. 12, 373-404 psl.

Knygos Bičiulis Nr. 1. Knygos 
Bičiulių Klubo neperijodinis lei
dinys. Siuntinėjamas nemoka
mai. Kreiptis Gabija, 3355 Union 
Ave., Brooklyn 11, N.Y.

Eglutė. 1952 m. gruodis, Nr. 10. 
289-320 psl.

Pelėda, Juokdarybos susivie
nijimo mėn. organas, II metai, 
spalis-lapkritis mėn., Nr.., 26 psl.

Povandeninė televizijos kamera
vas HMS Affray nuskendo Ang
lijos kanale maždaug prieš me- 
tusųjį buvo galima matyti,tele
vizijos kamera, kurią naras pa
siėmė po vandeniu. Mr. Torring- 
tono mašina gali perduoti po- 
vandenius vaizdus tik mygtuko 
paspaudimu arba svirties pa
traukimu be naro pagalbos.

Torringtono aparatas* tai yra 
televizijos 'kamera, patalpinta 
dideliame plieniniame cilinde- 
ryje, sujungta elektriniu kabeliu 
su ekranu laive. Cilinderis gali 
judėti į visas puses ir jį galima 
pakelti arba nuleisti kontroliuo
jant iš tolo. Kamera tūn ketu-

tį prieš kamerą. CSc.

J.E. vysk. V. Brizgys 
priėmė skautus

Lankydamasis Toronte, jo 
Ekscelencija vysk. V. Brizgys 
gruodžio 7 d. parapijos kleboni
joje specialioje audiencijoje' pri
ėmė LS Brolijos Vadiją. Vyriau
siasis Skautininkas prof. Stp. 
Kairys, pristatęs Ekscelencijai 
Vadijos narius, pasakė kalbą. Jis 
padėkojo Ganytojui už teiktą 

mokyklas ministerija, esą, lei
džia kurti tik toms švietimo įs
taigoms, kurios yra numatytos 
įstatymų. Taip pat įstatymas 
draudžia priimti tik vienos ku
rios tautybės mokinius mokyk
lon — tiek vidurinėn, tiek augš- 
tesnioįon.

Gi pradžios mokyklų visiškai 
negali būti tautinių (svetimša
lių). Tai yra numatyta krašto 
konstitucijoje. Tačiau nedrau
džiama mokyti svetimos kalbos 
mokinių, kurie turi 10 metų am
žiaus.

Ministerija pasiuntinybei pa
taria išstudijuoti galimybes pa
gal kultūrinio bendradarbiavi- . 
mo sutartį, .kuri galėtų apimti 
daugelį kitų rupimų klausimų.

Vienas, lietuvis gyjlyfojas, iki 
šiol praktikavęs stovyklas ribo
se, išsikėlęs į naujai pastatytą 
užsieniečiams koloniją, ’negau
na vokiečių įstaigų leidimo vers
tis gydytojo praktika’ _ Krašto 
Valdybos atstovas A. .Makars- 
kas tuo reikalu aplankė-.vokie
čių centrinės įstaigos'-Užsienio 
švietimo reikalams vedėją dr. 
Wienert, Goettingene, ir aptarė 
su juo esamą padėtį. • Kadangi 
Vokietijoje švietimo reikalai 
tvarkomi autonomiškai kiekvie
name krašte, tai ši įstaiga yra 
patariamoji 11 kraštų švietimo 
ministerijoms. Dr. Wienert ge
rai žinomi Lietuvos švietimo rei
kalai ir jis juos augštai vertina, 
laikydamas Lietuvos švietimo įs
taigų diplomus lygiaverčiais vo
kiečių įstaigų diplomams.

Ta prasme dr. Wienert pasi
dėjo surašyti savo nuomonę — 
“Gutachten” — ir šiaip kuo ga
lėdamas paremti lietuvio gydy
tojo įteisinimą Vokietijoje.

Ta proga aptarti ir buvusių 
lietuvių DP gimnazijų abiturien
tų reikalai. Dr. Wienert pareiš
kė, kad apskritai DP gimnazijų 
mokinių išsimokslinimo lygis 
buvęs labai įvairus. Buvę atsiti
kimų, kad baigę tas gimnazijas 
mokiniai turėję pakankamai ži
nių eiti augštąjį mokslą, bet 
kartu jam žinomi atsitikimai, 
kada abiturientų išsilavinimas 
buvęs labai menkas. Dr.-Wienert 
pabrėžė, kad tokio menko išsi
lavinimo atvejų lietuvių tarpe 
nebuvę ir kad jis yra linkęs 1945- 
1949 m. laikotarpio lietuvių gim
nazijų auklėtinius laikyti pakan
kamo išsilavinimo ir, reikalui 
esant, ta prasme paveikti kraštų 
švietimo įstaigas.

Liuveno kat. un-te šiemet stu
dijuoja keturi lietuviai: baigęs 
un-tą inž. P. Povilaitis toliau gi
lina augštųjų bankų ir draudimo 
mokslo studijas, filosofiją studi
juoja amerikietis J. Navickas ir 
kun. J. Lukošiūnas, sociologijos 
ir žurnalistikos studijas gilina J. 
Dėdinas.

"Lietuvių Enciklopedijos" *
plotinimo vajus Ontario provincijoje 
vyksta gana sėkmingai. Hamiltono kolo
nija pirmauja dėka energingo vietos at
stovo St. Daliaus, kuris vienas surinko 
virš 200 prenumeratorių.

Dar nespėję užsisakyti tautiečiai kvie
čiami kreiptis į betkurį iš žemiau nuro
dytų platintojų:

Toronte: /
P. AlŠenas, 62 High Park Ave.,
V. Aušrotas, 206 Gilmour Ave. LY.0305, 
A. Braziukaitis, 1620 Bloor W. ME.0430 
K. Grigaitsi, 994 Dundas St. W. Telef. 
ME. 9490, KE. 4239,
P. Januševičius, 1662 Bloor St. W., 
A. Kuolas, 143 Claremont. EM. 4-1581, 
V. Peseckas, 122 Grenadier Rd. OL.3369

Hamiltone:
Dalius, 35 Wilson St.,

J. Pleinys, 1 13 Cannon St. E
Londone:

A. Petrašiūnas, 330 Oakland Ave.
Windsore:

V. Borisas, 575 Giles Blvd. W.
Wellande:

J. Žukauskas, 87 Thordd Rd.
Reikalingi atstovai kitose vietovėse. 

Kreiptis j Gen. Atstovą Ontario provin
cijai: V. Meilus, 178 Earldole Avė., To
ronto, Ont.

Įsigyk pats sau ir kitam dovanų 
nupirk knygų

"SIELA UŽ SIELĄ"
pa rąžytų saleziečio D. PHIa ir suletuvin- 
tq misijonieriaus kun. A. Sabaliausko, 
kurių ižleido liet. Saleziečių gimnazija- 
Italijoje. Knyga turi 307 puslapius, 43 
paveikslus ir Įrišta f kietus viršelius. Kai
na itk $2 (USA). Tai jdomi, intriguojanti • 
istorinė apysaka, paimta iš realių gyve
nimo įvykių. Platintojai ir pavieniai-jų 
gali gauti pas Mr. E. Dambrauskų — 
4501 So. Tolman Ave., Chicago 32 ,111.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
ŠVENTĖMS

R. Spalio "Gatvės berniuko nuotykiai", 
---- a A — — ža A rtrt a awwrrt n V aa nCpop»Q>TU> invrigus punimui

ir senimui, 508 pusi., grožiai jrižta dro
bėje yra tinkamiausia DOVANA KALĖ
DŲ ŠVENTĖMS.

Kaina $5. Gaunama pas "Tremties" 
leidyklos atstovo Aug. Kuolų, 143 Cla
remont St., Toronto, Ont., ir pas visut 
knygų platintojus.

Ten pat gaunami ir visi kiti "Trem-
T fwWvWwl •

lg. šeiniaus. Kuprelis $2.00

j. Saviekto, šventoji Lietuva 3.56 
▼ ISO* Knygos |r*>tVS KICTVII OrODei Trr* 

iefiah.
Gavus pinigus, knygos siunčiamos paštu.

*
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REAL ESTATE
R. TESLIA

nusipirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes.
Biurai: 863 Bloor Street West, Toronto 

575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street E., Hamilton

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

skamb&kite teL KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

$7.500, Broęk—Dundas,
6 komb. mūjiniš nemos, gražus 
kiemas, 2 garažai. Įmok. $2000

5 did. kamb. atskiras namas, 
garažas, tuojąu galima užimti. 
Įmokpti $2.700.

$14.000, Dundas (prie liet, bažnyč.),
8 kamb., mūrinis, atskiras, su 
garažu namas, alyya šildomas, 
įmokėti $4.500.

$14.500, High Park
(prie Roncesvalles)

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

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

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

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

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI

I High Park rajone
I $24.000, mūrinis, atskiras, 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. Įmokėjimas 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 skolų. 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 kratuvę sunarnu.

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

Valgykla.
Prie Bathurst ant Queen. Gera 
klijentūra. Virš 50 vietų. 6 kam
bariai — du butai. Yra įrodyta, 
kad savininkas su dviem gražiom 
dukrelėm dirbdamas ir laikyda
mas 24 vai. 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 modemiš
kais įrengimais, daro apie $1000 
-1500 savait. apyvartą. Be to, 
10 gerų išnuomavimui kamba
rių. įmokėti tik $2.500. Kaina 
apie $6.000. Šis pirkinys ąpsi- 

> mokės per 1 -1 Yz metų. Čia vi
siškai nerizikinga tapti savisto
viu biznierių.

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

se, prašome kreiptis j
Dr. J. Kaškelis

Telef.: W. 2640, WA. 2647 ir 
WA. 2648.

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

REAL ESTATE

%

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. z

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

P. LEOAUSKAS 
OL 2325

P. LEONAS
Td. ME. 2471, tam td. ME. 3444

J. J. ELLIS, Realtor 
1472 41004 ST. W„ TORONTO

$14.900, High Park,
8 kamb., mūrinis, atskiras, aly-. 
va šildomos, didelis.kiemas, vie
ta garažui, įmokėti $4.000.

$17.900, Geoffrey—Roncesvalles,
8 komb., mūrinis, atskiras, 

. vandeniu ir alyva apšildomas na
mas, įmokėti $6.000.

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

NAUJI 
PASIŪLYMAI
skombinkit tcl. KE. 9459

Jonui Matulioniui
863 BLOOR STR. WEST 

(prie Ossington)

i

2.

4.

5

6

8

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

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

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

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

$8.000 (o gal ir mažiau) grynais. 
$25.000 pilna kaina.
18 kambarių, 5 butai su virtuvė
mis ir voniomis. Pajamų mene-_ 
siui $334. Centraliniš šildymas. 
Užmokėjus 6% už kapitalo ir vi
sos namo išlaidas, gryno pelno 
$2.000! Dowling gatvėj netoli 
Queen. St.

$3.300 grynais
Kirpykla su 4 kėdėm. Pilnos in
ventorius. Geroj, judrioj vietoj. 
Parduodama savininkui norint iš
važiuoti. Lansdowne-Bloor.

$5.000 grynais—tai ir visa kaina. 
Krautuvė. Namas išnuomotos 3 
metams po $1550 mėnesiui. Už 
pernuomotus 6 kambarius gauna
ma $160 mėnesiui. Taigi krautu
vė ir 3 kambariai veltui. Prekės 
($1.500-2.000) pagal sąskaitos. 
Judriam, prekybiniam rajone — 
prie Augusto gatvės.

Grynais $5.000-4.000. Viso kai
na $19.000.
5 butai: 13 kambarių, 2 virtuvės 
ir 3 virtuvėlės! 3 vonios. Centro- 
linis šildymas alyva. Didelis skly
pas. Kampinis, atskiras namas. 

Pajamų mėnesiui virš $200 ir 4 
kambariai savininkui. Rogers gat
vėj — prie Blackthorn.

TŽVISKČS ŽIBURIAI

KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
ĮSTAIGA.

SAUGU — PATIKIMA

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

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

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ
Dundos—Rusholme 

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

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

Lansdowne—Dupont 
$ 1 1.500, 6 kamb. pusiau atskiras, 
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 kamb., išnuomotas be su
tarties. Įmokėti tik $3.500.

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

Christie—Bloor
$2.800, plytinis, 7 komb. 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. 
Lobai vertingas 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—RoncesvaHes 
$15.500, 8 kambarių atskiras mūro 
namas. Garažas. .

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

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

Bloor—Dovercourt 
$16.500. 9 kambarių, 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.

Bronius Sergantis 
MU. 7377

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

reikalais kreipkitės į
W. Morkis Jonas Matulaitis
MU. 7377 MU. 7377

2390 Bloor St. West, Toronto

ERNEST KIDCIJT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA
V. TUKLERIS

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

GERIAUSIA PROGA NUSIPIRKTI NAMĄ
ŠTAI KELETAS IŠ JŲ:

Dundos—Brock rajone, $5.500 pilna kaina. Pusiau atskirai, frontas mūrinis, 
6 kambarių nemos su rūsiu ir vieta garažui. Įmokėti tik $1.500.

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

Bloor-—Indian Rd. rajone, $14.000 pilna kaina, atskiras, mūrinis namas įmo
kėti $4.500.

Cloir—Oakwood rajone, dupleksas, $21.000 pilna kaina. Atskiras, mūri
nis, vandeniu-alyva apšildomas, garažas. Įmokėti $7.000.
Turime daug įvairių namų bei biznių prieinamomis kainomis įvairiose 
miesto dalyse. Tarpininkaujame paskolų sudaryme. Prašom kreiptis 
pas biuro vedėją

B. SAKALAUSKAS

St.

164 Ossington Avc. (netoli Lietuviu Namų). Tcl. KE. 3216, namų LO. 14T0

REAL ESTATE

ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŲ KIRPYKLA
Darbas atliekamas gerai — prašom įsitikinti

867 DUNDAS ST. W., Toronto (tarp Euclid ir Manning) 
Veikia nuo 9 vol. ryto iki 7 vol. vakaro. Telef. EM. 4-6954

Savininkas Aleksandra Vosylius

REAL ESTATE
762 DUNDAS ST. W., TORONTO

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

Į M
perkant - parduodant

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

ALGIMANTĄ MINIOTĄ
Telefonas EM. 6-2024

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

visais kitais atvejais.

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas SL W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas 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

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Tel. WA. 4557

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų. 
138-46 Claremont Str.

Gruodžio 21 d. 3 vaL pp. To
ronto “Vyties” krepšininkai žais 
su Polish Vets, 400 Bathurst St.
Hamiltono sporto kL “Kovas” 

metinių proga, lapkričio 29 d. su
žaidė su Toronto “Vytim” krep
šinį ir stalo tenisą.

Krepšinio komandas iš abie
jų pusių atstovavo jauniai (su 
mažomis išimtimis). Čia hamil- 
toniečiai turėjo nusileisti žymiai 
stipresniam priešui, rezultatu 
27:72. Toronto jauniams daug 
padėjo žinomasis krepšininkas 
Naras. *

Stalo tenisą be didelio vargo 
laimėjo hamiltoniečiai 5:2. At
skirų susitikimų rezultatai:

Grajauskas — Gvildys 16:21; 
18:21; Tėvelis —- Ranonis 17:21; 
21:14; 21:11; Paltarokas 
tinš 22:20; 21:12; Tėvelis 
dys 15:21; 22:24; Paltarokas —

• Ranonis 14:21; 21:9; 22:20; Gra
jauskas — Rautins 21:13; 21:17; 
Tėvelis — Rautinš 21:10; 21:15.

•e -

Prancūzų sporto spauda vis. 
dar deda gražių atsiliepimų apie 
lietuvio krepšininko Grybausko 
pasižymėjimą sporte ir pasiek
tuosius laimėjimus. Pvz. iš Pa
ryžiaus pasiųstas į Melburną 
specialus sporto korespondentas 
Pierre Tessier savo pranešime 
išsamiai nupasakoja,: kur Gry
bauskas yra gimęs, kaip pradėjo 
mokytis krepšinio sporto, kokių 
pasiekė pirmųjų laimėjimų Tel-

Rau- 
Gvil-

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:

$10.000, įmokėti $2.500, Hallam- 
Delaware, krautuvė ir 8 kamb., 
mūro priekis, atskiras, greitas už
ėmimas.

$12.500, įmokėti apie $5.000 Mark- 
hanrb—Dundas,. 9 kamb., pusiau 
prijungtas namas, alyvos šildymas, 
2 modernios virtuvės ir garažas.

$13.000, St. Clair—Ousler rajone, 6 
kamb., mūrinis, pusiau prijungtas 
namas, karšto vandens-alyvos šil
dymas, moderni virtuvė, naujas ga- 

a ražas.

$13.500, įmokėti apie $5.000, Glad
stone-—Dundas, 7 kamb., mūrinis, 
pusiau atskiras namas, parketas, 
nepereinami kambariai.

$14.000, įmokėti $4.000, High Park 
rajone, 8 kamb., mūrinis, atskiras 
namas, karšto vnadens šildymas, 
greitas užėmimas.

$16.000, įmokėti $6.700, Bloor -— 
Havelock rajone, 8 kamb., mūrinis, 
pusiau atskiras namas. Kvadratinis 
kamb. išdėstymas, moderni virtuvė, 
didelis kiemas su privačiu įvažiav.

Visais nuosavybių pirkimo-pardavimo reikalais kreipkitės į

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

Kanados žydų— Otava.
Kongresas ir Sionistų Taryba, 
paskelbė protestą prieš Prahos 
bylą. \ .

GERAS NAMŲ PASIRINKIMAS

BOYCE &LATOUR
REAL ESTATE BROKERS

1537A Queen Str. W., Toronto

$6.900, frontas plytų 6 komb. ir vie
ta garažui, įmokėti tik $900. Que
bec—Dundas.

$15.000, atskiras 7, kamb ir apšild. 
sanrūmio, gražus kiemas ir 2 ga
ražai, viena skola balansui, įmokė
ti $3.000 Howard Park—Ronces- 
-valles.

$16.000, valgyklox I! augšte 4 kamb. 
ir rūsy įvairūs patogumai. Garažas. 
Viena skola balansui, įmokėti 
$5.000. Roncesvalles—Geoffrey.

$15.500 ,atskiras 2-jų augštų, 7 k., 
4 vond. apšildomos, sąuer plan. Ga

ražas ,įmokėti $5.000. Quebec— 
Gothic.

$13.500, namas 7 komb. ir garažas. 
Įmokėti $3.000. St. Clarens— 
Bloor.

$2.5000 "four*plex" butais išskirsty
tas, į kiekvieną atskiras įėjimas, 23 
kamb. Apšildomas onglimif ir van
deniu. Graži veto dėl garažų. Že
mos įmokėjimas. Parkdole.

$26.000, atskiros, 8 kamb., olyvo- 
vond. apšildomos (rug-brick) ir ga
ražas. Įmokėti opie $10.000. High 
Pork Ave.—Bloor.

Mes turime gražiose vetose su žemu 
įmokėjimu ir neougšto kaina namų, 
viešbučių, benzino, stočių, krautuvių ir 
ūkių. Galim gerom sąlygom parupin- 

us bei morgičių. 
ir mielai padės Informocijų suteiks 

tik paskambinkite:

J. TAMULIONtS
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šiuose, Lietuvoje, kaip padeda 
savo draugams, kokio augščio 
buvo pasiekęs krepšinio sportas 
Lietuvoje, kaip lietuvių krepši
ninkų metodais turi pasekti 
prancūzai ir kt. Gale pranešimo 
nurodoma, kad jo tėvai gyvena 
JĄV-bėse Rochesterio mieste, 
kur yra įsikūrę kaip tremtiniai, 
ir kad jis pats galų gale norįs iš
vykti pas savo šeimą. Jis nema
nąs, kad JAV-bėse galėtų pada
ryti vėl tokią sportinę karjerą, 
kaip buvo padaręs Lietuvoje ir 
Prancūzijoje.

Iliustruotas prancūzų laikraš
tis “Sport-Est” Nr. 94, 1952. XI. 
24, įsidėjo platų aprašymą apie 
pasižymėjusių prancūzų sporti
ninkų gyvenimą-su jų nuotrau
komis. Aprašyme tiek Grybaus
kas, tiek Gailius yisur iškeliami 
kaip lietuviai. Drauge pažymi
ma, kad jų komandos turi daug 
duomenų iškilti kaip Prancūzi
jos krepšinio nugalėtoj ai.

— Otava. — Sostinės gyvento
jai plebiscito keliu nusprendė, 
kad sekmadeinių sporto rungty
nių nereikia. Kaip ir iki šiol.

— Otava. — Kanada deda nau
jas pastangas išvaduoti savo pi
liečius iš Kinijos. Tuo reikalu į 
Raudonojo Kryžiaus centrą Že
nevoje. išvyksta Kanados Raud. 
Kryžiaus atstovas.

$17.000,. Gladstone—Dundos, 10 k., 
mūrinis, atskiras, alyva šildomas 
namas, l-ro ir Hl-čio augšto baldai 
parduodami už tą pačią kainą.

$17.500, TO kamb., mūrinis, atskiras 
namas, St. Clair—Caledonia rajo
ne, karšto vandens-alyva šildymas, 
kvadratinis kambarių išdėstymas, 3 
cemento blokų garažai, ncmsa ver
tas dėmesio.

$22.400, 10 kamb., plius 2 sanrū- 
miai, Delaware—Bloor rajone, mū
rinis, atskiros, karštu vandeniu šiU 
domas namas, garažas ir privatus 
įvažiavimas.

Gazolino stotis ir auto remonto dirb
tuvė, 1-nų metų senumo įrengimas 
ir cemento blokų pastatas, karšto 
vandens šildymas, 2 benzino pom
pos, 12-kos mašinų talpumo dirb
tuve. Pereitu metu netto pajamos 
$11.628.

LIETUVIAMS TINKAMUOSE 
RAJONUOSE

Runnymede—St. Clair
$11.900, įmokėti $2.000. Mū
rinis, gerame stovy, geros išvozi- 
dos, 6 kamb. namas. ■

Armstrong—Dufferin
$11.500, įmokėti $3.000, mū
rinis, 6 kamb. nocpas. Rami gat
vė, gYažf vieta, garažas.

Mount Royal—St. Clair
$16.500, prieinamas įmokėji
mas. Mūrinis, visai atskiros, 7 k. 
namas. 2 moderniškos virtuvės. 
Alyvos šildymas. Garažas.

Ha rrison—Ossington
$14.500, įmokėti apie $4.000. 
Mūrinis, dviejų butų, 9 komb. ir 
2 sonrūmių namas. Garažui vie
ta.

Concord—Dewson
$15.000, įmokėti apie $4.000. 
Mūrinis 8 kamb. namas. Didelis, 
^gražus kiemas. Naujai įrengtos 
šildymas. Garažui vieta*

Roxton—-College
$13.800, įmokėjimas turėtų bū
ti neaugštos. Visoi atskiros, 10 
erdvių, gražių komb. namas, 
gražioje vietoje. Dvigubas ga
ražas. Privalo būti parduotas.

$17.900, įmokėti $6.000. Mū- 
rinis, visai atsk., 10 kamb. na
mas, plius butas rūsyje su atski
ru įėjimu. Alyvos šildymas. Dvi
gubos garažas.

$15.900, prieinomos įmokeji- 
mos. Visoi atskiras 9 komb. ne
mos. Lobai geras mūras. Dvi
gubos garažas.

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

R. ŽULYS
T< XI. M7I: M. tM.3-6711
J. J. ELLIS, Realtor

1072 ^LOOR ST. W., TORONTO

Didžiausias namų 
pasirinkimas 

visuose miesto rajonuose!

te {mokėjimui pinigų — mes pa 
’ rodysime Jums namą!

$10.500, Dundas—Lisgor, 2-jų augštų, 
7 kamb., moderni virtuvė, galima 
pastatyti garažą. Įmokėti $2.000.

$11.000, Bloor—Dufferin, 6 kamb., mū- x 
rims, garažas, nuosavybe po 10 £ 
dienų, įmokėti $3.000.

$12.50p, Indian Rd., mūrinis, labai ge
rame stovyje, aliejqpi šildomas, 
įmokėti $4.500.

$13.500, Bloor—Runemyde Rd., 7 kam
barių, mūrinis, 2-jų augštų garažas.

$14.500, Porkdale rajone, 9 kamb., mū
rinis; gerame stovyje, aliejumi šil
domas.

$15.500, Clinton prie Bloor, 9 komb., 
mūrinis, atskiras, vandeni u-a lieja
mi šildomos, 2 virtuves, ’ 2 vonios, 
2 garažai.

$17.000, Bloor—Indian Rd., 10 kamb., 
mūrinis, vondeniu-oliejum šildomas, 
atskiros, 4 virtuvės, 4 atskiri įėji
mai, garažas. Geras pajamų šal
tinis.

$18.000, igh Park, 12 kamb., mūrinis, 
atskiras, vondeniu-oliejum šildomas 
namas, 2 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. ' *

Didelis posirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Harvey—Rogers Rd.,
$9.800 pilna kaina,v įmokėti 
$3.500, 4 komb. nfūrinis, atski
ros bungalow, garažas, kietos 
grindys.

Bloor—Dufferin
$10.500 pilna kaina, įmokėti 
$3.000, 6 kamb., mūrinis, pu
siau atskiras namas, garažas, 
nemažas kiemas, galima tuojau 
isikraustyti.

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

Ossington—Dundos
$10.500 pilna kaina, $2.800 
įmokėti, 8. kamb., 3 virtuvės, la

ibai švarus >amas.
Yonge—Bloar \

^$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 KL 1159 arba 

vakarais OR. 2657.

A. W. FARLINGER
Real Estate

752A YONGE ST., TORONTO

Diegia skausmai 
strėnose
Ar nejauti strėnose lyg adatom diegiant? 
Arba varstant kaip peiliu? Be reikalo ne- 
kentėk šių diegiančių skausmų. Greitai 
gydykis su T-R-C's, kuriuos tūkstančiai 
sėkmingai vartoja ir greitai pasveiksta 
nuo išijų, sąnąrių ir raumenų reumato, o 
taip pat nuo lumbago ir neuralgijos. Rei
kalauk Templeton's T-R-C's. $0.65, arba 
$1.35 vestinėse. T-838

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$6.900 visa kaina.* Įmokėti tik 

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

$11.500, įmokėti $3.000 Visas mūri
nis, stiprios konstrukcijos, 6 komb., 
pusiau atskiras narnos su garažu. 
Armstrong—Duffcri n.

$12.500, įmokėtijtik $3.000. Pusiau 
atskiras alyva šildomas/ 8 kamb. 
namas su garažu. Lengvos išsimo- 
kėjimo sąlygos. Fennings į šiaurę 
nuo Quen.

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

$13.000, prieinamas įmokėjimas. Pu
siau atskiros mūrinis 7 kamb. ir 
dar su labai didele patalpa krautu
vei namas. Šildomas vandeniu. Kie
mas virš 200 pėdų ilgumo. Arti 
ti mokyklos. Tokių pirkinių retai 
pasitaiko. Davenport—Old Weston 
Rood.

$15.000, įmokėti $5.000. Pusiau at
skiras mūrinis 9 kamb\ alyva šil
domas namas su vieta garažui ir 
geru privažiavimu. Crowford prie
šais parką. | .

RETA PROGA. Lietuvių rajone Dun
dos St. parduodama valgykla-resto
ranas su 42 vietom. Visos namas 
mūrinis. Viršuje yro 4 kambariai 

f ir sanrūmis. Vieta garažui. Cent
ral in is šildymas. Viso kaino tik 
$23.000. Įmokėti $10.000.

Ir daugiau namų lietuvių rajone —- 
va koriniame Toronte Jums mielai ap-



I852* XII. 18. — Nr. 50 (155) 7 FUSL.

AR SVEIKINSIME?
Maloniai pranešame!

V. PESECKĄ

&

• įrengimus: gali virti ir

KALĖDOS
KANADOJE Pr. Vainausko laiškas

{ i •

Taip pat didelis pasirinkimas 
vartotų automobilių ir sunkveži
mių.

Naujų “FORD” automobilių ir 
sunkvežimių pirkimo reikąlais 
krenpkitės į mūšų firmos atstovą

1638 Blopr St. W. TeL OL. 2371
. - « I J

Tai yra dovana, kuri primins jums Kalėdas 
kiekvienu laiku.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
* CHURCH MOTORS LTD.

1638 Bloor Street West, Toronto Tel OL. 2371

Daugeliui jūsų šios Kalėdos bus vienos 

iš puikiausių, kokias šventėte Kanadoje. 

-Kitiems — Kalėdų prisiminimai tėvy

nėje tebėra vis dar gyvi.

Mes, BRADING’S, jums visiems linkime 

gražiausių Kalėdų švenčių, kokias kada 

nors esate turėję.

Mes tikimės, kad kiekvienas Kalėdas
’• • , ■ . .. < 

praleisite ramybėje, geroje sveikatoje ir 

geroje draugystėje, savo kanadiškoje
v". _ -■ ; ■. . V

šeimoje.

HEADINGS
BRADING BREWERIES LIMITED 

OTTAWA AND WINDSOR

GERIAUSIUS pieno produktus

ALLIANCE
DAIRY ltd.

28 PALMERSTON AVE. - WA. 1226
(netoli Queen)

UŽSISAKYK DABAR PRISTATYTI Į NAMUS . . .

Kalbame lietuviškai. Klauskite Genovaitės

Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame 
vėliausio modelio

ELEKTRINES SIUVAMAS MASINAS
‘ ; 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 augštę),.Toronto. Tel. OL. 4717

LIETUVIS LAIKRODININKAS
JONAS 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

NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
1649 Bloor St* West., Toronto. Tel. LA. 4972 (prie Indian Road)

Mėsų krautuvėje rasite daug pigiu ir praktiškų prekių tinkanžių davanams. Visus maleniai praiame užeiti pasižiūrėti ir nusipirkti.
ATIDARYMO PROGA PASINAUDOKITE PRIEŠKALĖDINIO SEZONO PAPIGINIMU. Rasite daug naujo dar nematyto Kanadoj.. Pas mus tarp

LIKERIO SETŲ RŪŠYS: Tiltas, Futbolas, Gyvatė, Automatas balto stiklo 
ir Automatas dengtas plastika. Belgiškos grafinas;
ŠEIMININKĖMS virtuvinis 10 peilių setas lobai žema kaino. Skustuvai ir 
gero Solingen plieno žirklių;
Specialios degančių rožių naktinės lempos; . , »
LAIKRODŽIAI su gegutėmis ir vaikų laikrodžiai i vaikų kambarius.
(Kanadoj pirmi musų krautuvėje).

' - <

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Žinoma, švenčių proga pa
sveikinti savo bičiulius papro
tys ne blogas, tačiau ir jis keb
lumų sudaro — kainuoja nors 
keletą dolerių, o kartais ir ne
patogu pasidaro, kai beskubė
damas žmogus ką aplenkia ar 
adreso neprisimena.

Ne paslaptis, kad sveikinimų 
siuntinėjimo paprotį palaiko biz
nieriai, kurie spausdina specia
lias korteles ir jomis užpila vi
sas krautuves, sudarydami psi
chozę, kuris kiekvienam perša 
mintį, kad nedera nemandagiu 
pasirodyti O iš tikrųjų juk tai 
tik formalumas ir tos kortelės 
po savaitės neišvengiamai nuke
liauja į krepšį.

Mes vieną kartą jau rašėme, 
kad tam išleidžiamus pinigus ge
riau būtų paskirti naudinges- 
niam reikalui Ar ne geriau 
juos pasiųsti vargstantiems trem 
tiniams, kad ir per BALFą, kai 
savos kanadiškos centrinės įs
taigos dar neturime? Turime 
šelptinų žmonių ir įstaigų ir 
čia pat. Pagaliau turime Tau-

Didžiai Gerbiamas Pone 
Redaktoriau,
“Tėviškės Žiburių” š.m. lap

kričio 27 d .47 nr. paskelbtas 
prof. dr. A. Maceinos laiškas, ku
riame liečiamas Liet Krikšč. D. 
ir Ūk. Sąj. pareiškimo atpasako
jimas, atspausdintas “Tėviškės 
Žiburiuose”' š.m. spalio 23 d.

Prof. A. Maceina savo laiške 
rašo: “Savam teigimui paremti 
KD ir ŪS pareiškimas cituoja 
mano laišką (š.m. rugp. 6 d.). 
Tačiau cituojamoji mano laiško 
vieta yra sąmoningai suklastota, 
sujungiant vienas nuo kito toli 
stovinčius sakinius ir pralei
džiant tarp jų esančias 26 eilu
tes konteksto, kuris kaip tik at
skleidžia kodėl prof. J. Brazaičio 
išskyrime prasiveržė moralinis 
principas ir kodėl prof. Brazai
čio paaukojimas būtų buvęs ly
gus šio principo paaukojimui...” 
“Šaukimasis tad mano vardo pa
teisinti teigimams, esantiems 
KD ir ŪS pareiškime, neturi jo
kio pagrindo...” (visi pabrauki
mai prof. A.M., P. V.). ~

į “TŽ” 42 nr.' atspausdintame 
dviejų-grupių pareiškimo atpa
sakojime nėra nei vienos citatos 
iš prof. A. Maceinos rugp. 6 d. 
laiško, todėl tenka prileisti, kad 
prof. A. Maceina tą pareiškimą 
bus kur kitur skaitęs.

LKD ir LŪS pareiškime ne-

tos Fondą, kuris kaip tik dabar 
platina Lietuvio Pasus ir ženk
liukus, turime “Stop Genocide” 
ženkliukus, kuriuos dabar nu
pirkę galime nuolat lipinti ant 
laiškų. Turime ženkliukus, ku
rių pajamos skiramos vargo mo
kykloms paremti. Yra dar vi- 
visa eilė kitų lietuviškų reikalų, 
kuriuos ta proga galėtume pa
remti. Pagalvokim ir apsispręs- 
kim.

Yra žmonių, kurie su tokia 
mintimi sutinka ir mielai taip 
padarytų, bet varžosi, kad bi
čiuliai gali palaikyti tai neno
ru bendrauti, nemandagumu ir 
pn. Nes juk negi praneši, vi
siems, kad šiemet jau niekam 
sveikinimų nebesiunti, o vietoj 
to paaukojai.

Kad šitokios nepatogios situa
cijos nesusidarytų, mes siūlome 
visiems, kas nori, parašyti mums 
kam kas vietoj sveikinimų paau 
kojo, o mes paskelbsime sąrašą 
bičiulių dėmesiui laikraštyje.

Pinigus sunaudokime ten, kur 
jų tikrai reikia!

buvo nagrinėjami prof. A. Ma
ceinos rugp. 6 d. kelių puslapių 
laiške išdėstyti samprotavimai, 
kodėl prof. Brazaičiui neįėjus į 
Vykd. Tarybą, LF pasitraukė iš 
VLIKo, bet pasitenkinta pareikš
tomis rezoliutyvinės dalies ci
tatomis, kurios tų dviejų grupių 
pareiškime taip įrašytos: “Mora
linis motyvas buvo pats pirmu
tinis ir pagrindinis. Lietuvių 
Frontas buvo pastatytas prieš 
dilemą: arba išduoti nekaltą sa
vo Bičiulį (prof. J. Brazaitį), ar
ba pasitraukti iš VLIKo”. “Galu
tinis apsiprendimas, išmėginus 
visas galimybes, buvo labai aiš
kus ir tvirtas. Moralinis princi
pas buvo pastatytas augščiau už 
negarbingą sėdėjimą abejotinos 
vertės laisvinimo organe”.

Laiško citatos tikros, to nenei
gia nei pats autorius prof. A. 
Maceina. Tai yra LF apsiprendi- 
mo formuluota išraiška ir pagal 
ją padarytos išvados: nekaltas 
Bičiulis nepaaukotas ir LF iš 
VLIKo pasitraukė. Dviejų gru
pių pareiškime ir tenorėta pa
brėžti, jog prof. J. Brazaičio 
nepakvietimas į Vykd. Tarybą 
buvo svarbiausioji LF iš VLIKo 
pasitraukimo priežastis. Taigi 
prof. A .Maceinos rugp. 6 d. laiš
ko ctiatose išreikšto nusistaty
mo—sprendimo ir pagal jį pa
darytų žingsnių negali pakeisti 
ne tik prof. A. Maceinos pasi-

norime atkreipti visuomenės dėmesį į sekančios knygas
- "Tėviškės Žiburių" knygyne *

VISAI NAUJI LEIDINIAI:
LIUDO DOVYDĖNO "Brolioi Domeikos", 260 psl., kaino 2.50 ir prancūzų 
novelisto GUY DE MAUPASSANT novelių rinkinys "Karoliai", 277 psl. kaina 
$2.50 — abi išleido’Terra;
JURGIO JANKAUS "Paklydę paukščiai", 172 psl., kaino $2.50, išleido Gabija. 
J IEVOS SIMONAITYTĖS "Aukštųjų Šimonių likimas", Maž. Lietuvos buities 
romanas, laimėjęs 1 -ją valstybinę literatūros premiją, 436 psl., kaina $3.50, 
išleido Baltija;
Vyskupo FULTON J. SHEEN "Sūnus palaidūnas", studija apie vakarų civili
zacijos krizę. 174 psl., kaina $2.00, išleido Liet. Knygos Klubas;
LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA, sudarė J. Aistis ir A. Vaičiulaitis, 810 
psl., kaina $6.00, išleido Liet. Knygos Klubas. Viršelis ir piešiniai dail. A. 
Varno. Skoningai išleista, kietu viršeliu. Tai puiki ir vertinga dovana Kalėdoms. 
Ji apima visus lietuviškai rašiusius poetus ir duoda progos pažinti visą poetinį 
lietuvių tautos genijų;
Poezijos mylėtojams be jau anksčiau pasirodžiusių eilėraščių rinkinių: HEN
RIKO NAGIO "Saulės laikrodžiai", iliustracijos dail. Telesforo Valiaus, 80 
pel., kaina $1.00 ir BALIO RUKŠOS "Ugnies pardavėjas", iliustracijos Viktoro 
BriČkaus, kaina $1.00; 1
J. AUGUSTAITYTĖS-VAIČIŪNIENĖS "Žvaigždėtos naktys", iliustracijos dail. 
Vlado Vijeikio, 126 psl., kaina $l.Č0, išleido Čikagos skoutininkės;
BALIO SRUOGOS "Giesmė apie Gediminą", knyga žurnalo formato, 30 psl., 
lopai storo popieriaus, ištisai iliustruota — piešiniai ir raštas — dail. Viktoro 
Petravičiaus. Išleido Terra. Koiha $2.00;
Vaikams butų įdomus lietuvių pasakų rinkinys "AUKSO KIRVIS", parengtas 
Juozą Švaisto, 224 psl., kaino $2.50; “Visos pasakos patrauklios savo turiniu 
ir gyvo ryškia kolba, ir gausiai iliustruotos dail. V. Ignatavičiaus;
Vertingos ir net būtinas papildymas kiekvieno lietuvio knygynėlyje turėtų būti 
dvi knygos -— abi gražiai išleistos, kietais viršeliais:
LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS, sudarytas prof. dr. Prano Skardžaus, St. 
Barzduko ir J. M. Laurinaičio. 600 psl., kaina $4.50. Išleido Venta. Vadovas 
apima tartį, rašybą, kirčiavimą, kolbos dalykus ir žodyną;
Prof. MYKOLO BIRŽIŠKOS "Lietuvių Tautos Kelias", 240 psl., kaina tik 
$3.00, "Lietuvių Dienų" leidinys, Los Angeles, Colif.
Galime dar kartą paminėti jau anksčiau pasirodžiusius romanus:
JURGIO SAVICKIO "Šventoji Lietuva"^248 psl., kaina $2.50, išleido Tremtis* 
ANT__VAIČ1ULAIČIQ "Valentina"/ 140-psLy kaina $2.00, išleido Venta;
AXEL MUNTHE premijuota "San Michelė knyga", 2 tomai, abu po 300 psl., 
kaina po $2.50, išleido Terra;
ANTANO MACEINOS filosofiškai reikšmingi ir aktualūs veikalai: "Jobo Dra
ma" — žmogiškosios buities apmąstymai — ir "Didysis Inkvizitorius" __
Dievo ir žmogaus santykiai", kaina po $2.10, po 210 psl., išleido Venta* 
Dr. PRANO GAIDAMAVIČIAUS* "Išblokštasis žmogus" — benamio likimo 
perspektyvos — 280 psl., kaina $2.50, išleido Venta.

Didysis Inkvizitorius" — 

benamio likimo

ir

Išblokštasis žmogus4

kitko randasi:

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

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

GENERAL IMPORTS AGENCY
. IM* BLOOR STUKT WBT, TMOHTO. OKU*

NU MODE
FURNITURE & ARRLIANCES 

315 RONCESVALLES AVĖ.

• Elektrinė, automatinė

• krosnis, MOFFAT yra

• pirmoji šios rūšies,

• nes turi specialius

• kepti, kuomet jūs

• esate ne namuose.

1164-52

siūlo puikių kalėdinių dovanų, pavyzdžiui, pasauly žinomę

NUMURĘ
krautuvėje jūs galite rasti įvairiausių prekių: baldų komplektų ar pavienių, įvairių gazo ir 
elektros įrengimų, radio, televizijos aparatų,-dulkių siurblių, toasterių, lempų ir kt. Apsimo
ka apžiūrėti gražių paveikslų, i r įuikių veidrodžių įvairaus dydžio. Viskas puikios kokybės ir 
žemomis kainomis. Atvykite ir apžiūrėkite. Geros išsimokėjimo sąlygos. Atidaryta vakarais.

NU MODE
315 Roncesvalles Avė., Toronto. - Tel. LO. 4386 

(netoli High Park)

gendamos 26 laiško eilutės, bet ir 
visas kelių puslapių laiškas.

Todėl netenka kalbėti nei apie 
laiško citatų “sąmoningą suklas
tojimą”, nei tvirtinti, jog cita
tų panaudojimas “neturi jokio 
pagrindo”, kaip tatai bando da
ryti prof. A. Maceina savo laiš
ke “Tėviškės Žiburių” Redak
toriui.

Reiškiu gilią pagarbą
Pranas Vainauskas.

Red. pastaba: Prof. A. Macei
nos laiškas, atrodo, buvo išsiun
tinėtas visiems laikraščiams. Mi
nint KD ir ŪS pareiškimą ten 
buvo nurodytas “Darbininkas”, 
kur tas pareiškimas buvo ištisai 
išspausdintas. “TŽ” redakcija 
pati vietoje “D” įrašė “TŽ”, nes 
juose pareiškimas buvo taip pat 
atpasakotas ir išvados pacituo
tos.

HAMILTONO LK MOT. D-JA 
gruodžio 27 d., t.y, trečią Kalėdų dieną, St. Michel salėje, 

213 James Str. N., ruošia

Linksmą Šokių Vakarą
su įvairia menine programa.

Pagal svečių nuotaikas veiks turtingas bufetas. Gros Beni . 
Ferri orkestras, palydimas lietuvių solistų.

Visus Hamiltono, Toronto ir apylinkių lietuvius kviečiame 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti. Pradžia 7 vai. vak.

Didelis pasirinkimas

labai gražių eglaičių įvairaus dydžio

Pigiausiom kainom pas
• Clevelande, Ohio, įvyko li

turginis kongresas, baigtas reikš
minga rezoliucija restauruoti se
nąsias Velykų apeigas, prade
dant 1953 m.

• Paryžiuje dedikuota bažny
čia Erdvės Marijai, lakūnų glo
bėjai.

KLEOPĄ KAZLAUSKĄ

1579 Dundas St W.

Toronto

¥
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DERA KNYGA
GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS, 
GERIAUSIAS DRAUGĄS NAMUOSE

TERROS PASIŪLYMAI:
Marius Katiliškis: UŽUOVĖJA, Šiaurės Aukštaitijos kaimo
' buities vaizdai. 361 psl., kaina ...... ......................... .......A................ .
August Gailit: TOMAS NIPERNADIS, pločiai išgarsėjęs esto

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

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

Guy de Maupassant geriausių novelių rinkinys. 280 psl., kaina ... 
Balys Sruoga: KAZIMIERAS SAPIEGA, veikalas iš gyvenimo

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

premijuota knyga. 212 psl., kainoj....................... ....................
Kazyj Boruta: B ALTARAGIO MALŪNAS, viena geriausių knygų 

mūsų pokario literatūroje. 256 psl., kaino . ..............................
Axel Munthe: SAN MICHELE KNYGA, pločiai pasaulyje išgarsėjęs v 

veikalas. Dvi dalys, kiekvieno po ............................
>R. Jonikas: GIMTOJO ŽODŽIO BARUOSE, kalbos dalykai ..........................
J ieva Simonaitytė: AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, Mažosios Lietuvos

buities romanas, 1935 m. Lietuvoje laimėjęs valstybinę premija.
437 psl., kaina ...................... ........ ........ . ..................................................

Hei vienos blogos, nei vienos vidutinės knygos šių leidinių tarpe. 
Rinkitės betkurių šitų knygų, ir neapsiyilsite nei viena.
Užsakymus ir pinigus siųsti:

TERRA, 748 West 33rd Street, Chicago 16, I1L, USA

$3.50

'2.50
2.00

2.50

2.50

2.50
2.00

2.25

2.50

2.50
1.50

3.50

Kaip tik dabar gavome nedidelį skaičių 
LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ

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

Kipras Petrauskas
1062—"Pavasarėlis" polka —- "Kaimo polka" liet, orkestras.. 
1051—"Smogi kūmutė" —- "Anykščių merginos" .....................
11 17—"Kur tas šaltinėlis" — "Šiaurės vėjas baisiai ūžia" .... 
1101—"Ruduo" tango — "Nepamiršk manęs" anglų valsas 
1 100—"Vyrai ūžkįm" fokstr. — "Paskutinis sękmad." tango 
1099—"Veltui prašysi" tango — "Rudens pasaka" slow-fox 
1098—"Nutilk širdie" tango — "Kanarkų fokstrotas" ........

$1.45 
$1.45

$1.10 
$1.10 
$1.10 
$1.10 
$1.10 
$1.10 
$1.10

N r.
N n
N r.
Nr.
N r.
Nr.
Nr. _ _
Nr. 1097—"Rytiečių meilė" fokstrotas— "Spaudos baliaus valsas' $1.10, 

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

Taip pat turime didelį pasirinkimų Įvairiausių odos išdirbinių lietuviškais 
motyvais, tinkamų Kalėdų dovanoms. Mūsų darbo----- pigios kainus — didelis
pasirinkimas — greitas pristatymas.

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

NUO ŠJM. GRUODŽIO 1 DIENOS SAVO SIUVYKLĄ

perkėliauĮ
2102 DUNDAS ST. W.

(netoli Roncesvalles Avė.)

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

F. N.
RADIO AND TELEVISION SERVICE 

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

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

Hamiltono ir jo apylinkės alyvos apšildymo kontraktorius

K. TRUMP1CKAS
įrengiami nauji ir remontuojami arba .pataisomi seni ALYVOS APŠILDYMAI— 
Oil Burners — į naujas arba senos krosnis pigiausiomis kainomis ir geromis 
išsimokėjimo sąlygomis. Taip pat taisomi vietiniai ir europietiški radijo aparatai 

ir Šaldytuvai. Apžiūrėjimas ir patarimai atliekami nemokamai — VELTUI.

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

Geriausios anglys - PIGIAU!

VYT. AUŠROTAS 
priima 

Jūsų kuro užsakymus

DOMINION 
COAL WOOD

KASDIEN NUO 10 YAL. RYTO IKI 10 VAL. VAKARO

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

Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
j TeL RL 5804 
1 1 * ' . 1 —

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618
Š......................,l.žį

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

J. KARPIS

K. WILES REAL ESTATE
(Centrinė Įstaiga)

1 St Clair Ave. W. 
Toronto

{st te). RA. 1232 
Rez. JU. 6975

Neradę manęs įstaigoje, malonėkite palikti savo telefoną.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOCHULIS

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

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272% QUEEN ST. Wj, Toronto

SUDBURY, Ont MARI MANNERHEIMO ATSIMINIMAI
— Meškauskai ir SiemaškaiPriešadventinis mokyklos va

karas praėjo labai jaukioje lietu- buvo nusipirkę namą, kurį savo
viškoje nuotaikoje. Lietuviai 
gausiai dalyvavo ne tik iš Sud- 
brio, bet ir iš artimosios apylin
kės: Minnow Lake, Conistqn, 
Garson, Creighton ir Levack. 
Creightoniškiai net prisidėjo ir 
prie meninės dalies, kurią dau
giausiai išpildė Tumo-Vaižganto 
šeštadieninės mokyklos moki
niai. Gražiai suvaidino scenos 
vaizdelį “Metų laikai” V. Jasiū- 
naitė, D. KriaučeHūnaitė, L. Po- 
derytė, K. Jakubonis ir P. Pet- 
rėnas. Pasakėčią “Gandras, var
na ir kiaulė” padeklamavo: E. 
Paulauskas, R. Petrėnaitė. R. Ka
činskas ir G. Poderys. R. Jakubo- 
nytė padeklamavo eilėraštį. Vi
sos mergaitės bendrai pašoko 
“Noriu miego”. Mažasis mūsų 
akordeonistas E. Paulauskas pa
grojo vieną muzikos dalykėlį. 
Birutė Želionytė su savo mažaja 
sesute paskambino duetą — 
Strauso valsą. Be to, B. Ž. pa
skambino dar ir daugiau muzi
kos dalykėlių. Pranešinėjo G. 
Kasperiūnaitė. Režisavo S. Po- 
jderienė. Užbaigiamąjį žodį tarė 
mokyklos vedėjas R. Bagdonas.

Vakaras davė daugiau kaip 
$100 gryno pelno.

— St. Tolvaišos ir A. Dūdos 
mašinos nukentėjo susisiekimo 
nelaimėse. A. Dūda ir V. Lum- 
bys lengvai sužeisti.

— S. Semežienei padaryta 
tonsilų operacija.

— Jasinskai nusipirko namą.
— B. Dūda ir P. Gurklys, ku

rie atliekamu nuo darbo laiku 
pasistatė trijų augstų mūrinį na
mą, pavasarį vėl pradės statyti 
tokio pat dydžio, aštuoniolikos 
kambarių, priestatą.

sumanumu ir darbu trissyk tiek 
padidino. Garbė lietuviams, kad 
mūsų kolonijoje atsiranda tokių 
sumanių ir darbščių vyrų.

— Vienas lietuvis, gelbėdamas 
savo šeimininkę nelegalaus svai
galų pardavinėjimo byloje, pats 
liko nuteistas dviems mėnesiams 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Žada 
apeliuoti, bet vargu kas iš to iš
eis, nes paskutiniu laiku akcija 
prieš butlegerius žymiai padi
dėjo. Trumpu laiku net du poli
cijos viršininkai turėjo pasi
traukti.

— Sudburio darbininkai ir vėl 
išsirinko raudoną unijos vado
vybę. Sudburiškis.

(Atkelta iš 2 psl) 
šliūžomis.

Neaugštas buvęs sovietų arti
lerijos lygis. Karininkams trūkę 
tinkamo išsilavinimo, nors patys 
pabūklai dažnai buvę naujoviški.

Sovietų šarvuočius suomiai 
nudėdavo masėmis. Sunaikino 
arba paėmė jų apie 1600, taigi 
apie pusę visų prieš suomius 
mestų šarvuočių, arba apie ket
virtadalį visų raudonosios armi
jos šarvuočių. Kartu su tais nu
muštais šarvuočiais sovietai ne
teko ir apie 30CĮ0-4000 politiškai 
parinktų, išlavintų specialistų. 
Sovietų šarvuočių taktika — pul
ti masėmią ir varyti gilius kylius 
— suomių karo lauke netiko. Tik 
tolimesnėje karo eigoje šarvuo-

Š.m. gruodžio mėn. 27 d.^ šeštadienį, Wellando ir apylinkės 
lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į

didžiulį šokių vakarą,
kuris įvyks 162 Hagar St, Slovakų salėje. Gros puikus 
orkestras, veiks turtingas valgių ir gėralų bufetas, bei 
turtinga loterija. Pradžia 7 vai. vakaro.
Iki pasimatymo Slovakų salėje. '

Rengėjai. /

• ... !

Gruodžio 27 d. Tillsonburgo Ūkininkų klubas Tillsonburge 
“Columbus” Hall rengia .

Svečius vaišinsim lietuviškom dešrom su kopūstais ir įvai
riais gėrimais. Pradžia 7 vai. vak. Šokiai prasidės nuo 8 vai. 
vak. Pelnas skiriamas apylinkių vaikams Kalėdų eglutei 
suruošti. Kviečiame visus apylinkių lietuvius dalyvauti 
pobūvyje. Bilietus vakarienei galima įsigyti pas klubo 
narius pp.: Janušauską, Rugienių, Račį, Mažeiką, Kisielių 
ir Žilvitį. Pobūvio bilietų bus galima Įsigyti ir prie Įėjimo.

Ręngėjai.

LONDON, Ont
Rinkiminės Komisijos prane

šimas. Londono Apylinkės Val
dybos ir Reviz. Komisijos rinki
mai paskirti gruodžio 21 d. Lon
done, Oxford g-vė 1057.

Rinkimai vyks tuoj po pamal
dų nuo 1 vai. iki 3.30 vai. pp. 
Kadangi Londono kolonija ne
didelė ir rinkimų diena yra lais
valaikis, tai rinkimams pakaks 
ir 2 vai. 30 min. Tai daroma to
dėl, kad, atsižvelgiant į vietos 
sąlygas, sekmadieniais mūsų ko
lonijos žmonės atvykę į pamal
das ta pačia proga ir pabalsuoti 
galės, tik kelis nuėję į salę.

Dabartinė Apylinkės Valdyba 
toje pačioje salėje ir tuo pat lai
ku darys ir savo atskaitinį pra
nešima už 1952 metus.

Prašoma visų tautiečių gau
siai rinkimuose ir susirinkime 
dalyvauti. Rinkiminė Komisija.

Kalėdų eglutė. Londono lietu
vių šešttdieninė mokykla ruošia 
Kalėdų eglutę ne tik mokiniams, 
bet visiems Londono lietuvių 
vaikučiams. Ši vaikų šventė vyks 
mokyklos patalpose, Duffer in 
Ave., 196 nr. L. E-tas.

Kalėdinė išpažintis
Pranešu, kad Londono miesto 

ir apylinkės lietuviams katali
kams kalėdinė išpažintis bus šio 
mėn. 20 d. Išpažinties .bus klau
soma Londono šv. Petro kated
roje nuo 6 vai. 30 min. vakaro.

Kun. Pr. Jokūbaitis.

WINNIPEG, Man.
Apylinkės Valdyba, sekmadie- 

Į, gruodžio 7 d. 3.30 vai. pp. L. 
klubo salėje sušaukė visuotinį 
apylinkės lietuvių susirinkimą, 
kuriame išrinkta nauja valdyba. 
Susirinkimas praėjo g^na gero
je nuotaikoje.

Balsų dauguma išrinkta: P. 
Šopaga 25 balsais, J. Malinaus
kas 24, J. Januška 19, J. Deme- 
reckas 17, dr. C. Kurauskas 17, 
St. Bujokas 16, Vai. Rutkauskas 
15. Kandidatais liko: P. Matu
lionis, E. Federavičienė, M. Ja
nuška, H. Monkevičius, J. Bie
liūnas. Revizijos komisijOn: J. 
Šmaižys, V. Kriščiūnas, P. Liau- 
kevičius, parengimų komisijon: 
J. Bieliūnas, V. Radzevičius, T. 
Lukoševičius, J. Činga.

Tuoj po susirinkimo Įvygko 
pirmas valdybos posėdis, kuria
me pasiskirstyta pareigomis:

pirm. J. Malinauskas, vicep. 
dr. <5. Kurauskas, kultūros reik, 
vedėjas P. Šopaga, sekr. St. Bu
jokas ,ižd. J. Demereckas, kar
totekos vedėjas V. Rutkauskas.

Tautos Fondo atstovas, Jurgiui 
Januškai atsisakius, Į valdybą 
Įėjo E. Federavičienė.

Vaikų šventė.,Kalėdų dhtrą d., 
gruodžio 26 d., 3.30 vai. pp. Lie
tuvių klubo salėje įvyks liet, šeš
tadieninės pradžios mokyklos 
vakaras — pasirodymas, į kurį 
atvyks ir Kalėdų senelis. Po me
ninės dalies bus šokiai.

čįai su pėstininkais sėkmingiau 
bendradarbiavę, ypač fcai sovie
tai ėmę mesti į kautynes naujuo
sius 28 ir 45 tonų šarvuočius.

So.vietų orinės pajėgos prieš 
karą buvusios žymiai vertina
mos, bet karo eigoje pasirodę, 
kad čia būta pervertinimo ir kad 
jos ne tokios jau baisios. Lėktu
vų bazės buvusios Estijoje, Le
ningrado apylinkėje ir Rytų Ka
relijoje, iš kur buvo gėlimą leng
vai pasiekti betkurią Suomijos 
vietovę. Tačiau, nors sovietai pa
naudoję apie 2500 lėktuvų, jų 
orinės pajėgos nepasiekė lemia
mo sprendimo. Viena, lėktuvų 
modeliai nebuvę naujausi ir so
vietų lėktuvų fabrikai nepajėgę 
geresnių pagaminti. Kita, sovie
tų orinės pajėgos ypač karo pra
džioje operavusios gana neryž
tingai, be to, joms neavykę pa
laužti tautos pasipriešinimo dva
sios. Totalinį oro karą suomių 
tauta sutikusi ramiai, šaltai; pa
vojus iš oro tautą dar labiau su
kietinęs ir sucementavęs. Sovie
tai numetę apie 150.000 sprogs
tančių ir padegamųjų bombų, iš
viso apie 7500 tonų. Žuvę apie 
70t) civilių žmonių ir antratiek 
buvę sužeistų. Pasirodę, kad ori
nė apsauga buvusi ne be reikalo 
suorganizuota.

Strateginis uždavinys — at
kirsti suomių susisiekimą su už
sieniais — nepavykęs. Laivų su
sisiekimas buvęs sukoncentruo
tas Abo uoste, kuris buvęs iš oro 
pultas apie 60 kartų, o vistiek 
veikęs toliau. Net ir vienintelis 
susisiekimas su užsieniu geležin
keliais (tarp Kemi-Tornea) vei
kęs ligi pat karo pabaigos. Ir ka
ro medžiagos gamyba ėjusi vi
są laiką bemaž nesusiaurintu 
mastu.

Esąs neabejotinas faktas, kad 
orinio karo vaisiai neatitiko įdė
tų sovietų pastangų. Suomiai 
numušę 975 sovietų lėktuvus. 
Sovietų lakūnų nuostoliai buvę 
triskart didesni, negu suomių ci
vilių gyventojų. Toks orinis ka
ras neapsimoka, pastebi Manner
heimas. Gi suomiai karo pradžio
je teturėję 96 lėktuvus, karo ei
goje jų skaičius padidėjęs ligi 
287, iš kurių per visą karą nete- j

ko 61, taigi vos 21%. 4
Dėl nuostolių maršalas 1940 

m. kovo 13 d. pareiškė, kad so
vietai netekę apie 200.000 vyrų 
nukautais. Molotovas gi kovo 29 
d. išvedęs ,kad suomiai netekę 
60.000 vyrų nukautais ir apie 
250.000 buvę sužeisti, tokių būdu 
suomiai netekę jjusės savo ka
riuomenės, kurioje tariamai bu
vę. 600.000 vyrų. Maršalas Man- 
nerheimas į tai atsakydamas, ati
dengia įdomų faktą, kad suomaii 
niekad tokios kariuomenės netu
rėję: jie pradžioje teturėję vos 
10 divizijų ir specialių dalinių, iš 
viso 175.000 vyrų. Tas skaičius 
vėliau padidėjęs ligi 200.000 vy
rų. Tikrieji suomių nuostoliai 
buvę tokie: 24.923 nukauti ir 43.- 
557 sužeisti. Tuo tarpu sovietai, 
vien tik nukautais netekę apie 
200.000 vyrų.

Garsioji “Mannerheimo lini
ja” buvusi tik fikcija atidengia 
dabar maršalas. Kai - sovietams 
suomių fronte tiek nesisekė, 
smuko jų prestižas, tad jų propa
ganda ėmusi skleisti—girdi, suo
miai esą Įrengę nepaprastai stip
rią “Mannerheimo liniją”, ko
kios pasaulis dar neregėjęs, pa
našią į Maginot ir Siegfriedo li
nijas Vokiečių-Prancūzų pasie
nyje. O kai sovietai, po labai 
skaudžių pastangų, galų gale 
prasilaužę, tai tat jų buvę išgar
sinta kaip “žygis? neturįs pavyz
džio visoje karo istorijoje”. Pa
sak maršalo, tai buvęs tuščias 
plepalas, tikrovė buvusi visai ki
ta. Visa ta garsioji linija susidė
jusi iš menko skaičiaus kulko
svaidžių lizdų, sujungtų tarp sa
vęs apkasais. Kad toji linija tiek 
ilgai laikėsi, to priežastis buvusi 
suomių kovotojų ištvermė ir 
narsumas, o ne tos, linijos stip
rumas. Sovietai kalbas apie tą 
liniją skleidę savo nesėkmėms 
pridengti.

Sovietų nesėkmė juos privertė 
karą nutraukti nepasiekus savo 
tikslo. Viltys, sudėtos į raudoną
ją armiją, nepasitvirtino, karas 
be to, sudarė įvairių komplikaci
jų ir politinėje plotmėje, rašo 
Mannerheimas.

(Bus daugiau)

Moderni lietuvių vyriškų, rūbų krautuvė

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

NUOLAIDA LIETUVIAMS 10%

Savininkas C. Salmonaitis

DERBY MEN’S SHOP
2576 Yonge St., Toronto 

Telef. HY. 9624

Telef. kraut. WA. 8934 Namiį Kl. 9932

KUSHNIR’S CREDIT JEWELLERS
Laikrodžiai * deimantai ★ žiedai * sidabras ★ rūbų papuošimai 

Brangenybių ir laikrodžių taisymas 
Geros išsimokėjimo sąlygos

PETER KUSHNIR 529 Queen St W. Toronto

Paprastai sakoma:
“Kaimynas daugiau žino apie jūsų 
reikalus, negu jūs patys”

o KAIP JUMS 
ATRODO?
Kiekvienas žmogus turi savą ju-

1 moro gyslelę. Ką Jūs galvojate 
apie tą posakį? Gal būt Jums atro
do, kad jį galima patikslintu Tad 
kodėl jums nepabandyti savo pra
mogai tą padaryti. Kaip Jums at
rodo?

OIX> VIENNA 
BREWEKYUD

įsigyti spalvotų lietuviš
kų Kalėdų atviručių! ' 
•
Specialiai pieštos tautiniais 
motyvais dail. T. Valiaus ir 
dail. P. Osmolskio. Kaina su 
voku 10 centų.
O
Nuliūdusiam draugui 
patariame dovanoti Kalėdoms 
V. Kastyčio "Kolektyvinę 
Prausyklą". Kaina $1.
e
Rašykite "Žiburių" Spaudos 
Bendrovei, 941 Dundas Street 
West, Toronto, Out., Canada.

/ X

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
TeL LL. 3744

WILLIAM BOLLANIT

Real Estate 
1130 College St, 

Toronto, Ont

• 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. 3422v

IKI MALONAUS PASIMATYMO

J. BERŽINSKAS

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

sąžiningą patomavimg. Prašome kreiptis

TONY A. DAGELIS
Atstovau|u j.

John Macdonald
REAL ESTATE ir GENERAL INSURANCE

Office: 202 James S*. $., Hampton, Ont. Phone 7-4220 or Res. 3-4915, 2*1470

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktikq

1187 DUNDAS ST. W. TORONTO
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MANN-MARTEL

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

low, vieta garažui, įmokė
ti $2.000.
QUEEN—DOVERCOURT 

$l(L500. 7 kamb. mūr. namas, oru 
apšildomas, vieta garažui, 
įmokėti $3.000.

MONTROSE—COLLEGE
$10.900. 6 kamb.> mūr. narnos aly

vos šildymas, 2 virtuvės, 
garažas, patogus susisieki
mas.
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 narnos, 2 

modernios virtuvės, alyvos 
šildymas, privatus įvažia
vimas.

PARKDALE 
$13.500. 8 kamb. pusiau atskiras, 

mūrinis namas, karšto van
dens apšild. Geras nuoma
vimo distriktas. įmokėti 
$4.000.

RUNNYMEDE—ANNETTE 
$13.800. 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.
$15.800. 8 kamb., gerame stovyje, 

mūrinis namas, ekonomiš
kas apšildymas, oe įvažia
vimo, augštas įmokėjimas.

RUNNYMEDE—ANNETTE 
$15.900. 9 kamb., atskiras, mūrinis 

namas, dvigubas garažas, 
įmokėti $6.500.

GLENLAKE—INDIAN RD. 
$17.500. 8 kamb. labai gerame sto

vyje, atskiras, mūrinis na
mas, vandens apšildymas, 
gražus kiemas, įvažiavim.

JANE—BLOOR
$17.900. 6 erdvių kamb., atskiras, 

mūrinis namas, ramioje 
gatvėje, vandens-alyvos šil
dymas, privatus įvažiavi
mas, garažas. /

* WETMINSTER—High Park 
$20.900. Gražus 10 kamb., atskiras 

mūrinis namas, 3 virtuvės, 
patogumai rūsyje, vandens 
-alyvos šildymas. Idealus 
pajamų namas.

GLANDONWYNNE—Bloor 
$21.000. 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.

INDIAN RD.—GLENLAKE 
$22.500. Tripleksas, 2 penkių kam

barių ir 1 trijų kambarių 
atskiri butai, vandens-aly
vos šildymas.

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

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

Nonų telef. RU. 1-0203.

MANN & MARTEL 
REALTORS

.. fyptENcr ..
Apie šiauliečiams seniau žino

mą išdaigininką dvarininką Z. 
yra pasakojama tokių anekdotų 
iš jo gausių kelionių.

Vaižuoja kartą tas Ž. iš Šiau
lių į Kauną. Toje pat kupė va
žiuoja du ūkininkai, savo gyve
nime rętai kada naudojęsi gele
žinkelio patarnavimais. Užsi
mezga kalba. Išdaigininkas pa
galiau kausia:

— Kiek gi jūs mokėjot už bi
lietą?

— Po 6 litus.
— Taip daug! — surinka iš

daigininkas. — O, tai jūsų bilie
tai su valgymu.

— Kaip tai su valgymu? t
— Nagi, kelionės metu betku- 

rioje stotyje, kur yra bufetas,, 
galite valgyti ir mokėti nereikės.

— Negali būti. , -
— Tikrai. Galit pabandyti kad 

ir Radvilišky.
Ūkininkai patrauko pečiais su 

nepasitikėjimu, vienas į kitą pa
sižiūri ir susimąsto. Išdaiginin
kas jau tikras, kad jie visdėlto 
pabandys? Pasiekus Radviliškį, 
jis nueina į bufetą ir pasiėmęs 
bokalą alaus gurkšnoja prie bu-, 
feto. Ateina ir ūkininkai. Jie ne
drąsiai trypinėja prie bufeto ir 
pagaliau paprašo po baronką ir 
šaltą dešrelę. Išdaigininkas bu
feto vedėjui tyliai pasako, kad už. 
tuos ūkininkus jis užmokėsiąs, o 
iš jų pinigų neimtų.

Suvalgę dešreles ir baronkas, 
ūkininkai neramiai juda lyg ne
drįsdami ką sakyti, bet pagaliau 
vienas taria:

— Tai mums mokėti nereikia. 
Mūsų bilietai su valgymu...

— O, gerai, gerai. Nieko nerei
kia, — atsako bufeto vedėjas.

Lyg nepatenkinti, ūkininkai 
nueina gyvai tylomis kalbėda
miesi. Išdaigininkas apmoka są
skaitą ir grįžta į vagoną.

— Tai Tamstos tiesa, — tuo
jau linksmai aiškina ūkininkai. 
— Užkandom ir nieko neėmė. 
Gaila, kad nepąsitikėjom, o bū
tumėm gerai užkirtę.

— Tai nieko. Dar nevėlu. Kė
dainių stoty taip pat yra bufetas 
ir galite gerai pavakarieniauti. 
Galit ir čęrkutę išmesti. -

— Tai puiku. Šį kartą jau ži
nosim, — judriai samprotauj-a 
tiedu.

Vos tik sustojo traukinys Kė
dainiuose, ūkininkai išvirto iš 
vagono ir nuskubėjo į bufetą. 
Užsisakė šalto kumpio, paėmė 
dar paukštienos po gabalą, po

čerką ir po bokalą alaus. Kirto, 
kaip pridera, kol pasigirdo kon
duktoriaus balsas, raginąs rink
tis į traukinį. Ūkininkai tada at
sistojo ir praeidami pro bufetą 
išdidžiai parodė savo bilietus.

— Gerai, bet Tamstos dar ne
užsimokėjote, — pastebėjo bufe
to vedėjas.

— Mūsų gi bilietai su valgy
mu. Štai, žiūrėkit. Ir Radvilišky 
mes nieko nemokėjom, — aiški
no susijaudinę ūkininkai.

Kilo ginčas. Ūkininkai gynė 
savo “teises”, bufeto vedėjas pa
sikvietė pagalbon žandarą. Tie 
buvo priversti sąskaitą apmokė
ti, o kai keikdamiesi išėjo'į pero
ną, traukinys jau buvo nuvažia
vęs ...

Nebebus skirtumo
Dėdė Juozapas nusprendė pri

artėti prie Aliaskos ir savo tar
nams paskelbė:

“Išvaduoti iš Wall Street Pri- 
bilovo salas!”

Visi nuolankiai nusilenkė, bet 
vienas stovėjo nustebęs ir paste
bėjo:

— Norėčiau pastebėti, kad to
se salose nėra nei vieno žmo
gaus — vieni ruoniai.

— Ruoniai? Žmonės? — su
murmėjo Stalinas. — O kas pa
sakys,-koks tarp jų skirtumas, 
kai mes juos jau būsim išvada
vę?

Troškimas išsipildys
Dailininko atelje vienas iš sve

čių reiškia susižavėjimą:
— Kaip puiku. Norėčiau tas 

spalvas parsinešti į savo namus.
— O, tikrai parsinešite. Tams

ta atsisėdot ant mano paletės, — 
pastebi dailininkas.

Vedusiems
Vedusieji turi turėti gerus 

dantis — kad viską galėtų per
kąsti. Jie turi turėti gerus pirš
tus, nes pro juos reiks dažnai 
žiūrėti. Turėti kietą nugarą — 
kad viską pernešti nesulinkus. 
Vedusiems reikia gpro skran
džio — ir kiečiausiems trupi
niams suvirškinti. Kad jiems 
netrūktų stiprių kojų pirštų — 
ant jų dažnai reikės šeimoje 
vaikščioti. ■

Ir ji nereikalinga
Tėvas dukrai:
— Taigi, mano mieloji, tas jau 

nas vyras paprašė tavo rankos 
ir aš sutikau.

— Bet, tėveli, aš nenoriu ma
mą palikti.

— Labaf girtinas jausmas, 
vaikuti. Bet tu gali pasiimti ir 
mama...

# ------- ------

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

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

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

TeL RA. 6708.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

Telefonas ME. 2933
/

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
1290 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. 1794 
Toronto

Dr. F. Ticket!
Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef.: WA 3754

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

AKIU 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

Nieko sau mokestis
Po ilgų bylinėjimųsi ir apskai

čiavimų pagaliau apskaičiuotas 
palikimas anglų grafo Portman, 
mirusio 1948 m. Rasta, kad pali
kimo vertė lygi 10 milijonų sva
rų sterlingų, t.y. 28 mil. dolerių. 
Iš tos sumos iždas paveldėjimo 
mokesčių paims 21 milijoną dol., 
o įpėdiniams liks 7 mil. dol.

1936 m. Anglijos iždas po mir
ties laivų karaliaus Sir John 
Ellerman paveldėjimo mokesčių 
gavo 20 milijonų svarų, kurie ta
da buvo lygūs 100 milijonų do
lerių. Nebloga tokias sumas pa
veldėti, bet nebloga ir iždui.

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS 

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. WA 1344

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

B.A., D.D.S.
312 Bathurst St., Toronto
Bathurst Medical Building 

Telef. EM. 3-6373

Vertimu Biuras
Visos modernios kalbos 

Anglų kalbos pamokos ir 
konversacijos.

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-Exakta, Leico, Baldo, 
Retina ir kitokių žinomų Europos fir

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

M*

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
• Toronto

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:

europietiskus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos or tiesioginės proves 

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

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

a plieno dirbiniai.

įįjfaŪKSČIAUSIOS RŪŠIES MEN0JHA 
^^feRRNKDARBlū. 6HHlNiai^ĄC 
t#

I5K11MW M 
^■ JtuKso. sidabro papuošalai, keramika' 

odosirmeno išdirbiniai.Lieluviškos 
Kjr kitu tautu klasikines mankos^

JlciJiaiaukite mūiųnaupa ■u&is&kažabįc.

TIK

25.00
PILNA KAIN.4.

SINGER
REBUILT PORTABLE ELECTRIC

C SEWING MACHINE

5 metų garantija TŪRI:
o naują švieselę
o naują motorą
o naujus stalčiukus 
b naują pakoją 
o naują užbaigimą

Atnaujinta mūsų 
specialistų iš Imperial 
gamybos dalių.

TELEFONUOKITE TUOJAU!
NEMOKAMAS 

PADEMONSTRAVIMAS 
JŪSŲ NAMUOSE

Kl. 9913

VELTUI 
ŽIRKLĖS 

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

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

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI:
1. 170
2.
3.
4.

90
100
103

o

$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. krosnių, skalbimą mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui Atidaryta nuo 9 vai ryto iki 9 vai vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
438 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 8-8084

m—.n.......  ,.u.u

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

STANLEY SHOE ST(JrE

Aukščiausios rūšies moterų, 
vaikų i1* vvru batai, norma 

lauš dydžio ir platūs 
(EE—EEE)

1438 Dundas St. W. Toronto 
(prie Gladstone)

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Siuvėjas
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

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

TeL RA 3924

“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

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

9

Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse.

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

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

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos

$40.000, įnešti $4.000
$25.000, įnešti $5.000teisė.

akrų, 28 sodinimo teisė,
aktų, 25 sodinimo
aktų, 30 sodinimo teisė, $45.000, įnešti $5.000
akrai, 33 sodinimo teisė, $38.000, įnešti $8.000

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
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

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
3

gab. virtuvės chromo komplektas — $59.50 
99.00 

$79.50
gab. fotelis (chesterfield)
gab. miegamojo komplektas 

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 IKJ 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 darbūs.
Pranešu klijentams naują savo adresą:

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

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
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 truksto šiuo loiku pinigų ir dėl to negalite įsigyti rūbų, užeikite pas 
Ea. Kondratg ir išsiaiškinsite, viskas greitai bus sutvarkyto ir Jūs patenkintos-a 
Keliausite namo, nes Jūsų tikslas bus atsiektos.
, Iki pasimaytmo pas ED. KONDRATĄ

♦ 1113A Dundas St. W. (netoli Ossington), Toronto
Telefonas LL. 9626

II I. ................ I ........ _______

$55 ir augščiau 
$55 ir augščiau 
$65 ir augščiau 
$75 ir augščiau
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TORONTC, ©nt.
“T. 2.” skaitytojams Toronte
Šiemet Kalėdos išpuola ket

virtadienį. Kalėdinis “TŽ” nu
meris išeis ir bus išekspedijuo- 
tas antradienio vakare, bet prieš 

■ šventes paštas labai užverstas 
siuntomis, tad vargu ar spės 
laikraštį išnešioti trečiadienį — 
Kūčių, dieną. .Per Šventes, be 
abejo visi norėtų jį jau turėti 
savo rankose. Dėl to visus pre
numeratorius, kurie tik Kūčių 
ar Kalėdų dieną bus arti redak

cijos, prašome užsukti ir laik
raštį pasiimti. Kalėdų dieną, 
kai pasibaigs pamaldos salėje, 
visi galės laikraštį gauti ga
lėję, nors kiekvienam jis bus 
pasiųstas ir paštu.

Mes labai apgailestaujame, 
kad kitų vietovių panašiai ap
rūpinti negalime dėl techniš
kų kliūčių.

Rūbų ir piniginė rinkliava 
pratęsiama

Šio mėn. 20 d. nuo 3 iki 6 vai. 
vak. Lietuvių Namuose II augš- 
te dar bus priiminėjama rūbai, 
baltiniai, batai ir piniginės au
kos Vokietijoje likusiems tautie
čiams sušelpti. Tenelieka nei vie
no lietuvio neatlikusio savo tau
tinės ir artimo meilės pareigos. 
Kas. rūbais, kas pinigais nors 
kiek pateisinkime su skurdu be- 
sigriumiančių tautiečių viltis į 
mus.

MLB D-jos Toronto sk. V-ba.
Dėmesio ateitininkams >.

Gruodžio 21 d. rengiama prieš
kalėdinė bendra komunija. Išva- 
karėj nuo 7 vai. lietuvių parapi
jos bažnyčioije bus klausoma iš
pažinčių. Šv. Mišios ir Komuni
ja 9.30 vai. naujoje klebonijoje 
1638 Bloor gt. Po pamaldų ten 
pat bendri pusryčiai — agapė.

Visi at-kai kviečiami kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

TAK Valdyba.
Lietuviškoje mokykloje 

šį šeštadienį, gruodižo 20 d., pra
sidėjus angliškose mokyklose 
Kalėdų atostogoms, pamokų ne
bus. Po N. Metų lietuviškosios 
šeštadienio pamokos pradeda
mos sausio 10 d.

Augšt. Lituanistikos kursų • 
iškilmingo atidarymo aktas įvy
ko pereitą šeštadienį (žiur?3 psl. 
“Iš KLB veiklos”). Kuršai šven
čių metu daro atostogas ir vėl 
pradės darbą sausio 10 d.

Pirmoji dovana
Augšt. Lituanistikos kursų To

ronte atidarymo proga dailinin
kė Ir. Butkevičiūtė-Gurevičienė 
padovanojo Kursams didelį poe
to Maironio portretą. Portretas 
yra specialiai pieštas ir bus pa
kabintas kursų auditorijoje.

Už šią pirmąją dovaną Kursų 
vadovybė dail. I. Gurevičienei 
nuoširdžiai dėkoja.

Arbatėlė
Toronto skaučių “Šatrijos” ir 

skautų “Rambyno” tuntai gruo
džio 28 d. 6 w., sekmadienį, pa
rapijos salėje ruošia bendrą Ka
lėdų arbatėlę, į kurią atvyks Ka
lėdų senelis. Sesės, broliai, tėvai 
ir bičiuliai, norintieji dalyvauti, 
registruojasi pas skaučių-tų vie
netų vadus iki gruodžio 26 d.

Tuntininkai.
SLA susirinkime 

gruodžio 14 d. išrinkta ateinan
tiems metams nauja valdyba: 
pirm. L. Vektoris, vicepirm. J. 
Novogrodskis, sekr. Chvedukąs, 
ižd. M. F. Yokubynienė (buvo ir 
anksčiau) ir finansų sekr. O. In- 
drelienė (buvo ir anksčiau).

SLA narys p. Miliauskas serga 
ir gydosi namie.

KLK Kult. D-jos parengimai 
sekančiais metais įvyks vasario 
7 d. ir balandžio 11 d.

Kalėdų eglutės 
parengimas įvyks sausio 4 d., 3 
vai. pp., 62 Claremont g-vė.

Vaikų, norinčių parengime 
dalyvauti, registracijos terminas 
baigiamas gruodžio 28 d. Tėvai 
savo vaikus registruoja visomis 
galimomis priemonėmis:

1) kiekvieną sekmadienį po 11 
ir 12 vaL pamaldų parapijos sa
lėje, 2) kiekvieną pirmadienį ir 
antradienį nuo 7 iki 9 vai. vak. 
pas Tėvų Komiteto narius tele
fonu: p. Skrinska — KI. 2239, p. 
Tamulionis — KE. 5802, p. Rušas
— LA. 4370 ir A. Gurevičius — 
LA. 56536.

Tėvai, turintieji 1 vaiką, re
gistracijos mokesčio moka $1,' 
turintieji du vaikus ir daugiau
— $1.50 išviso. Lėšos bus sunau
dotos vaikų dovanėlėms įgyti ir 
parengimo išlaidoms padengti. 
Registracijos mokestis sumokė- 
tinas galimai greičiau.

Nepasiturintieji tėvai (o tokių 
esama!) nuo registracijos mokes
čio gali būti atleisti, apie tai Tė
vų Komitetą painformavus raš
tu. Bevaikės šeimos, paveiniai 
asmens ir labiau pasiturintieji 
tautiečiai, norį suteikti džiaugs
mo mūsų mažiesiems dovanėlių 
pavidalu, kreipiasi į kleboniją ar 
Tėvų Komitetą. Eglutės paren
gime kviečiama dalyvauti visa 
lietuviškoji visuomenė.

Tėvų Komitetas.

Apyl. organų rinkimų reikalu 
Toronto apyl. LOKas primena 
visuomenei, kad kandidatų sta
tymo terminas baigiasi gruodžio 
31 d. Kandidatų statoma: į Apyl. 
Valdybą 7, į Kontrolės Komisiją 
3. Kiekvienas toks kandidatų są
rašas turi būti pasirašytas 15 
pilnateisių lietuvių. Sąrašai 
įteikiami Rinkiminės Kom. pirm. 
L. Tamašauskui, 236 Dovercourt 
Road. •

Organizacijų seimelio posėdis 
apylinkės organų rinkimams 
apsvarstyti įvyko pereitą penk
tadienį. *Iš 26 Toronte veikian
čių organizacijų dalyvavo 14 org. 
atstovai. Seimelis, deja, nieko 
pozityvaus nenutarė, o kaikurie 
dalyviai visai nušnekėjo. Paga
liau prietita išvados, kad LOK 
prezidiumas per spaudą ir kt. 
priemonėm kviestų visuomenę 
parodyti daugiau susidomėjimo 
rinkimų reikalu ir išstatyti kan
didatus. Organizacijų atstovai 
paprašyti padaryti įtakos savo 
org. nariams. Pageidauta, kad 
naujai išrinktoji apyl. valdyba 
palaikytų glaudų ryšį su organi
zacijom.

Aukos išsiųstos
Gruodžio 6 d. kan. Končiaus 

BALFo pirmininko, lankymosi 
proga, šv. Elenos salėje praves
toje rinkliavoje — laisvos aukos 
įeinant, lakštais ir “Dainos” gru
pės kvitarais — bendrai tą vaka
rą surinkta $93.60. Dviem die
no mvėliau prie tų aukų prisidė
jo L. Adomavičius su $5, kas su
darė $98.60.

Ši kalėdinė torontiečių dovana 
išsiųsta BALFo įgaloitinio Miun
chene I. Rugieniaus vardu, pa
skirstant sekančaii: vargo mo
kyklų eglutei $65., vargingoms 
šeimoms $27, seneliams $3, ligo
niams $3. Taip buvo aukotojų tą 
vakarą pageidauta. Rinkliava ir 
išsiuntimas atliktas “Dainai” 
tarpininkaujant.

Menininkų klubo susirinkimas, 
šauktas šį sekmadienį, ryšium 
su bažnytiniu koncertu, neįvyks.

Klubo Valdyba. 
t

Muzikali filmą
iš Johann Strauss gyvenimo ir 
kūrybos “Didysis valsas” rodo
ma gruodžio 21 d., sekmadienį, 
8 vai, vak. liet, parapijos salėje.

Kenčiančią Tėvynę prisiminti ir 
joje kovojančius brolius pagerbti /

MONTREAL, Oue
paskutinį Advento sekmadienį, gruodžio 21 d., 4 vaL pp., šv. Pranciškaus bažnyčioje (Grace 

gatvėje, arti liet bažnyčios) rengiamas RELIGINĖS MUZIKOS IR GIESMIŲ

KONCERTAS
Programoje dalyvauja: prof. dr. J. Roff, op. sol. Pr. Radzevičiūtė, sol.: A. Ščepavičienė, 
Mąrijošius, Vac. Verikaitis, smuiku Stp. Kairys, akomp. muz. St. Gailevičius ir Toronto liet.

parapijos choras, vadovaujamas kun. B. Pacevičiaus.

Br.

Mielas Lietuvi-e, graži proga muzika ir giesme Kalėdų išvakarėse dvasioje susitelkti ir pa
siųsti mintimis gražiausius švenčių sveikinimus savo mylimiesiems tėvynėje.

BSFondo Valdyba.

Galvosūkis išspręstas /
Tiek švenčių šiemet Kalėdų laikotarpyje! i ’
Jūs, beabejo, jau rūpinatės, kur reikės vakarais dėtis, 
kur pasilinksminti, kur su bičiuliais pabūvoti. •
O tai labai paprasta. . •

^VISI SUSITIKSIME

Trečią Kalėdų dieną, šeštadienį, gruodžio 27 dieną,
didžiojoje UNF salėje, 297 College St. PIRMAJAM PO ADVENTO

©IDŽIULIAME ©ALIUJE
Prie geros muzikos, kai čia pat bufetas ir alutis, BUS SMAGU.
Įėjimas vos $1. Pradžia 6 vai. vak.

Tad iki pasimatymo! KLK Kult. D-ja.

Gruodžio 31 d. 8.30 vai. vakaro '
jaukiose ir naujai atremontuotose RAY PURDY auditorijos patalpose, 53 Queen St. E. (tarp 
Yonge ir Church) rengiamas TRADICINIS, ĮSPŪDINGAS

NAUJŲJŲ 1953 METŲ SUTIKIMAS
Šokiams gros gera 8 žmonių kapela, veiks bufetas su užkandžiais ir įvairiais gėrimais, o sve
čių patogumui — atskiri staliukai, kuriuos aptarnaus auditorijos padavėjai.
Norintieji linksmai ir nuotaikingai sutikti Naujuosius Metus, prašomi rezervuotis vietas iš 
anksto “Tulpės” valgykloje, nes vietos numeruotos ir bilietų bus parduota tik tiek, kiek yra 
vietų. SUTIKIMAS TĘSIS IKI 2 VAL. RYTO.

NAUJŲJŲ METŲ VAKARAS. Naujųjų Metų dieną, sausio 1 d. 7.30 vai. vak., UNF salėje 
297 College St. W., įvyksta linksmas šokių vakaras, taip pat sų bufetu, gėrimais ir užkan
džiais. Šokiams gros Liet, orkestras “Trimitas”. < L.A.S.

KLB Montrealio ApyL Valdy- 
bon gruodžio 14 d. balsavimuose 
išrinkti: Leopoldas Balsys, Ste
ponas Kęsgailą, Birutė Ciplijaus- 
kaitė, Jonas Lukoševičius, An
tanas Gražys, Henrikas Valiu
lis, Elena Navikėnienė. Kontro
lės Komisijon: Domas Jurkus, 
Jonas Ladyga, Ona Stankūnaitė.

Balsavimuose • dalyvavo virš 
200 žmonių. Naujoji valdyba pa
siskirstyti pareigomis renkasi 
ateinantį sekmadienį, tuoj po pa
maldų, A V parapijos salėje.

Šv. Kazimiero parapijos rūpes
čiai gauti leidimą naujos bažny
čios statybai senosios vietoje pa
sunkėjo sąryšy su didesnių pran
cūzų parapijų skaldymu į mažes
nes. Pasėkoje to šv. Kazimiero 
bažnyčia atsidūrė šv. Robertp 
parapijos ribose, kuri dar neturi 
savo bažnyčios. Parapijos baž
nytinis komitetas pakartotinai 
apsvarstęs susidariusią padėtį ir 
kurijos pageidavimą, nutarė pa
kviesti prancūzų naują parapiją 
laikinai laikyti trejas pamaldas 
prancūzų kalba.. Pamaldos lietu
vių kalba Vyksta kaip anksčiau.

Sąryšyje su paskutiniais pasi
keitimais ir iš anksčiau žinomom 
prancūzų pastangom iškelti šv. 
Kazimiero parapiją į Rosemoun- 
tą, sklinda begalės nenaudingų 
kalbų. Joms kelia užkirsti reika
lingas viešas padėties paaiškini
mas, ką klebonas kun. Bobinas 
palietė jau praeito sekmadienio 
pamoksle.

Manoma, kad galutinis naujos 
bažnyčios statymo vietos, sąlygų 
ir leidimo klausimas bus galuti
nai sprendžiamas J. Em. kard. P. 
Leger sugrįžus į arkivyskupiją.

— Pirmadienį palaidota Uršu
lė Kiselienė AV parapijoje ir tre
čiadienį — L .Kreivys šv. Kazi
miero parapijoje.

Literatūrinis vakaras Vincui 
Krėvei ir jo kūrybai pagerbti su
traukė nepilnus tris šimtus aty- 
džios visuomenės. Dr. H. Nagys

KINO “CENTRE” 772 D v
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, gruodžio 18, 19, 20 d.d.
1. WONDER WHO’S KISSING HER NOW — spalvota

June Haver, Mark Stevens
2. BOMBA THE JUNGLE BOY — Johny Sheffield

Pirmadienį — trečiadienį, gruodžio 22, 23, 24 d.d.
1. PEOPLE AGAINST O’HARA — Spencer Tracy, Pat O’Brien
2. JACKPOT — James Stewart, Barbara Hale
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”1

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

Spaudos konferencija
Pereitos savaitės antradienį 

KLB Krašto Valdybos pirminin
ko p. J. Matulionio rūpesčiu bu
vo suruošta spaudos konferenci
ja — pasikalbėjimas su J.E. vysk 
V. Brizgiu ir BALFo pirm; kan. 
dr. J.*B. Končium. Konferencijo
je dalyvavo dienraščių The Glo
be and Mail ir The Telegram at
stovai. Daugiausia buvo kalbama 
apie bolševizmą ir religinį gyve
nimą komunistų kraštuose. Tre
čiadienį The GI. and Mail pasi
rodė straipsnelis apie arkiv. Ste- 
pinac pagal kan. dr. Končiaus 
pasakojimą, kartu pastebint, kad 
jis yra BALFo pirmininkas ir 
kad tremtinių reikalais dieną 
prieš tai kalbėjosi su Kanados 
imigracijos ministeriu Harris. 
The Telegram išviso nieko nera
šė, matyt, tokie klausimai jų dar 
nelaikomi sensacijomis, kokių 
skaitytojai trokšta.

Išnuomojami 2 kambariai IlI-me 
augšte, Annette-Runnemyde ra
jone. Kambariai su baldais yra 
ir elektrinė plytelė. Telefonas 
LY. 0305.

Verslininkų dovana vaikams
Toronto lietuviai prekybinin

kai Pranas ir Eugenija Jankaus
kai, turintieji savo krautuves 
Roncesvalles ir Dundas gatvėse, 
Kalėdų eglutės proga visiems 
vaikams, lankantiems lietuvišką 
mokyklą, ruošia po ryšulėlį do
vanų, viso maždaug $100 vertės.

Mokyklos Tėvų Komitetas pp. 
Jankauskų žygį sutiko su dide
liu dėkingumu.

* Įsigijo vaikų darželį
Lietuvaitės seselės kotrynie- 

tės, jau ištisus metus sėkmingai 
vadovaujančios Toronto lietuvių 
vaikų darželiui naujosios klebo
nijos patalpose, šiuo metu įsigi
jo savo namą, į kurį greitu laiku 
bus perkeltas liet, vaikų darže
lis. Namas randasi Delaware 
gatvėje. Seselėms nuosavybę įsi
gyti padėjo Kat. Tikėjimui Pla
tinti Draugija Kanadoje, tarpi
ninkaujant 
Donagh.

prelatui J. A. Mc

Krikštai 
liet, bažnyčioje pa-

Lietuviai ligoniai
General Hospital: II augštas, 

W. H. Puliauskįenė ir Meškaus
kienė; .Mercy Hospital: -St. 
Withe - Vaitiekūnas; Weston Sa
natorium: Vadakojis, Sneidery- 
tė ir Puniuška; Queen Elisabeth 
Hospital: Aleksandras Slanina.

Namuose serga: St. Grigaitie
nė, 994 Dundas St. W., J. Evaška, 
104 Grace St.

Jau antra savaitė sąyo namuo
se serga Edmundas Miliauskas, 
Toronto lietuvių šalpos-labdaros 
komiteto pirmininkas, persišal
dęs darbovietėje. Ligonis tikisi 
greitu laiku sustiprėti ir vėl ak
tyviai įsijungti į liet, šalpos dar
bą, sekančių metų pradžioje or
ganizuojant keletą kultūrinių 
parengimų šalpos tikslu.

Pirmas parengimas
po N. MetiĮ, kurį rengia BSF 
Valdyba, įvyks sausio 3 d. vaka
re gražioje italų klubo salėje 33 
Brandon gatvėje.

TLN šėrininkų 
susirinkimas pereitą sekmadienį 
išrinko valdomuosius organus; 
valdybon — Strazdą, Banelį, In- 
drelienę, Dalindą, Kiršonį, Kar
ką ir Budreiką; į rev. kom. — 
Aug. Kuolą, Dragašių ir L. Straz- 
daitę; į parengimų kom. — Traš- 
kevičių, Jurkevičių, Gaižutį, Do- 
cių ir Palecką.

L. Namams sąmata numatyta 
$10.000. Pelno, skiriamo skoloms 
rfiokėti, numatyta $3.300., Ryšy 
su artėjančiu mokėjimu $5000 
balandžio mėn. nutarta stengtis 
išplatinti daugiau šėrų, pagei
dauta, kad kiekvienas šėrininkas 
gautų bent vieną naują arba ir 
pats dar vieną Šerą nupirktų.

Liet, teisininkai Toronte 
gruodžio 7 d. išrinko naują val
dybą, kuri pareigomis pasiskirs
tė sekančiai: pirm. J. Zovė, sekr. 
J. Palys ir ižd. A. Peleckis. Į re- 
viz. komisiją perrinkti tie patys 
asmenys: pirm. K. Grigaitis, na
riai -
nas. Nutarta suruošti teisininkų 
ir jų šeimų pobūvį, kuris įvyks 
1953 m. sausio 17 d. 9 vv. valgyk
los “Tulpė” patalpose. Pobūvio 
metu bus trumpa paskaita apie 
Kanados, konstitucinę sistemą.

P. Urbonienė ir F. Jony-

Išnuomojamas frontinis kamba
rys su baldais Il-me augšte 1 ar 
2 asmenims. Pageidavus galima 
su maistu. Skambinti betkuriuo 
laiku LA. 4793, 118 Indian Rd.
Išnuomojamas kambarys su vir
tuve, atskira vonia, su baldais, 
suaugusiems. Tel. KE. 0504.
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė prie High Park. Kreiptis 
ME. 7265.
Išnuomojamas kambarys su bal
dais vienam asmeniui. Galima 
naudotis virtuve. Tel. OL 1950.
Išnuomojamas kambarys, kreip
tis 21 McKenzie Crs., telefonas 
KE. 54$8.
Išnuomojamas didelis kambarys 
IlI-me augšte, atskiras, dviems 
vyrams. 5 Montrose. OL 1523.
Išnuomojamas H-ras augštas iš 
3-jų kambarių. 161 Pearson Ave. 
(prie Roncesvalles), tel. LA 3926.
Išnuomojamas kambarys su bal
dais. 369 Dovercourt Rd., tel. OL 
1206.
Išnuomojamas kambarys (gali
ma ir du) ir virtuvė. Be baldų. 
289 High Park Ave. JU. 9392.

PARUDODAMAS automatinis 
garu Šildomas vandens tankas 
(26 galionų talpos), izoliuotas ir 
baltai emaliuotas. 
Kreiptis 3 Rexford 
das-Runnemyde).

Toronto
krikštyta: Gina Elzbieta Stankū
naitė ir Mykolas Motiejus Pet
ronis. ■

Ponai Marijošiai susilaukė sū
nelio.

įvadiniame žodyje gražiai įjun
gė įspūdingą pačio Vinco Krėvės 
žodį, pasakytą jo 70 m. minėji
mo proga Filadelfijoj. Toliau se
kė Vinco Krėvės kūrybos frag
mentai. Skaitė, pasakojo ir kon
certiniu būdu vaidino M. Dra
mos Teatro aktoriai, kuriems 
prie rengėjų padėkos klausytojai 
nepagailėjo plojimų. K. Veselka 
pasirūpino adreso paruošimu ir 
scenos apipavidalinimu, A. Di- 
kinis vadovavo visam progra
mos paruošimui. Vėliau vakaro 
rengėjai — Liet. Akad. Samb. 
aktoriams suruošė Skautų Būkle 
mažą priėmimą — arbatėlę.

Šeštadieninės Mokyklos moki
niai, išskyrus pirmą skyrių, atei
nantį šeštadienį, gruodžio 20 d., 
2 vai. pp., renkasi AV parapijos 
salėje. Bus vykdomi pasiruoši
mai Kalėdų eglutei, kuri įvyks 
sausio 3 dieną.

Anglų ir prancūzų kalbos kur
sai lietuviams trečiadienį baigė 
pirmojo pusmečio darbą. Kursų 
lankytojai ta proga įteikė mokyt. 
Vaupšai Augustino Lietuvos 
vaizdų albumą ir kun. Ylos 
“Žvėrys ir žmonės”. ♦

Plotkelės. Kadangi nevisi prieš 
Kalėdas bus apkalėdoti, todėl 
norintieji turėti Kūčioms plotke- 
lių, gali jų gauti Aušros Vartų 
parapijos klebonijoje.

Vasario 16 gimnazijai remti 
komisijos ižd. Šimelaitis prane
ša, kad Montrealyje susiorgani
zavo Vyt. At-kų Kuopos, LASo 
skyriaus ir Liaudininkų Klubo 
rėmėjų būreliai.

Užpraeitą sekmadienį šv. Ka
zimiero bažnyčioje prie išėjimo 
skautės Ina Šipelytė, Niolė Kli- 
čiūtė ir Silvija Pakulytė Vargo 
Mokyklai remti surinko $56.35. 
Padėka klebonui kun. Bobinui, 
rinkėjoms ir aukotojams.

46-tas rėmėjų būrelis, vado
vaujamas J. Jūrgučio be rėmėjų 
mokesčio', dar pasiuntė $20 dova
nų mok. Irenai Kačinskaitei.

Sudbury rėmėjų ratelį suorga
nizavo K. Rimkevičius. .

V. Irlekis, išvykęs iš Montrea- 
lio, atsiliepė su $10 auka Vargo 
Mokyklai.

Paskutiniu laiku Vargo Mo
kyklos ženkleliu išplatinta už 
$26.10.

AV bažn. aną ėskmadienį pa
maldas laikė svečias kun. Kara- 
levičius, šv. Mykolo parapijos 
Bojone, N.J., vikaras ir pasakė 
gražų pamokslą. Solo giedojo D. 
Bučinskas, vargonais palydėjo 
muz. Smilgevičius. D. Bučinskas 
parapijiečiams jau pažįstamas iš 
ankstyvesnių giedojimų ir kaip 
gen draudimo atstovas.

Pamaldose dalyvavo du lietu-- 
viai lakūnai amerikiečiai, mel
dėsi kalbėdami rožančių. Pasitai
kė, kad pamaldose dalyvavo kle
bono kun. Kubiliaus, SJ, atsitik
tinas pažįstamas inž. Mr. A. 
Gorfrey iš Niujorko, protestan
tas, kuris pareiškė pasigėrėjimą 
lietuviška giesme ir paaukojo 
naujos bažnyčios statymui $10.

Niagara Falls, Ont.
Šv. Kalėdų dieną pamaldos lie

tuviams įvyksta Mariann Hali, 
1968 Barker St. Privažiuojama 
Main Str. Šv. Mišios 12 vai. vi
durdienį.

Rd., (Dun*

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. Darbą atlieku pigiai, 
greitai ir gerai.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistą? 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
Informacijų kreiptis OL 1403 

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

24 valandų tarnyba.

Žios savaitės namų pirkimai
* * . <

High Park, $22.000, 10 kambarių, atskiras, mūrinis namas, vieta
4 garažams, vandeniu-alyva šildomas. Įmokėti $8.000.

High Park, $23.500, dupleksas, 12 kambarių, atskiras, mūrinis 
namas, 3 garažai, vandeniu šildomas. Įmokėti $6.000.

High Park—Annette,. $13.500, 8 kamabrių, atskiras, mūrinis na
mas, vandeniu šildomas. Įmokėti $3.500.

High Park, $15.500, 8 kamb., mūrinis namas, alyva šildomas, 
garažas. Įmokėti $5.500. »•»

NAMU PIRKIMO REIKALAIS
HIGH PARK — BLOOR RAJONE

geresniems namams ir geresniam ^patarnavimui 
kreipkitės pas: x

A. GARBENIS

MENARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave., Toronto 

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

____☆

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. BERŽINSKAS 1
1212 Dundas SL W. Toronto - - . Tel. LA. 9547 ir M<


