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ORGANIZACINIAIS KLAUSIMAIS
Nūdien iš visur tegirdime tą 

vieną skundą, kad mūsąją visuo
menę apėmusi keista neveiklu
mo liga. Dar daug pakalbama, jimui ir išmokslinimui nėra nu- 
daug projektų iškeliama, daug 
dirbantiems priekaištaujama, 
bet, deja, labai mažai kieno be-

* norima dirbti visuomeninį dar
bą. Visos organizacijos skun
džiasi narių abejingumu. Susi-

• rinkimai mažai telankomi, kai 
reikia valdybas išrinkti, kandi
datų negalima gauti. Vienas jau
čiasi pavargęs, jau pakankamai 
dirbęs, kitas perdaug užimtas ir 
nepajėgus, nesugebėsiąs ir tt. 
Tokie reiškiniai įsivyravo net 
tarpe tų, kurie visuomeniniais 
reiškiniais dar sielojasi, o ką jau 
kalbėti apie masę tų, kuriems 
niekad tie reikalai nerūpėjo ar
ba, kuriems visada viskas buvo 
bloga, viskas blogai daroma, ne
mokšų daroma, kažkokių arivis- 
tų, nors patys niekad nenorėjo 
nei piršto pozityviam darbui pa
judinti. O tokių “išminčių”, de
ja, nemažai yra.

Stebint tokiuos reiškinius, 
daug kam stačiai liūdna darosi 
ir griaudu. Nejaugi mes jau taip 
būtume nusigyvenę, nejaugi ne- 
berastume energijos ir jėgų nei 
kovai dėl-tėvų žemės laisvės nei 

- dėl savojo lietuviškojo veido iš
laikymo išeivijoje. Nejaugi nu- 
leistume rankas ir pasiduotume 
srovės valiai, patys nei nebandy
dami kąstis prie kranto?... Dėl 
to jau kaikas šaukia apie visiš
ką moralinį bankrotą ir pavojus 
iš nykti net pirmojoje kartoje.

Ištikrųjų taip nusigyvenę dar 
nesame. Lietuviškojo jausmo 
mūsoji visuomenė dar nėra pra- 

t— radusi;- Tam. mes turime daf.-visą.- 
eilę įrodymų. Daugelyje sričių 
juk pasireiškia net pagyvėjimo. 
Ydos bei silpnybės pasireiškia 
daugiausia organizacinėse sri- 
-tyse. . ;

Pagrindinė to priežastis be
abejo yra psichologinė. Tai sės
liai jsikurianČid žmogaus psi- 
clfelogija. Kol tremtinys ar išei
vis tebėra ieškojimo padėtyje, 
kol dar dairosi, kur nutūpti, jo 
žvilgsnis klajoja ir šen ir ten. Jis 
dar ieško, dairosi galimybių, no
ri dažniau susitikti su bendro 
likimo žmonėmis, gal ir nesąmo
ningai, tikisi ką nauja išgirsti, 
bendromis jėgomis kokius kal
nus ar sienas išversti, kad pra
simuštų į platesnius horizontus 
į didesnes galimybes. Kai žmo
gus jau apsistoja ir nutaria, kad 
bent kuriam laikui jo vieta yra 
šičia, jis pasineria į savo reika
lus, į savo gūštos sukimą ir savo 
šeimos rūpesčius, ^artais tai pa-

sikaltimas. Priešingai, tai didelis 
nuopelnas lietuviškos visuome
nės pajėgumui išlaikyti. Juk ne 
tik dabartinė karta, bet ir nau
joji įkarta turi išlikti lietuviška, 
ir išaugti pajėgi bei pasiruošu
si dideliems uždaviniams. Šitas 
rūpinimąsis medžiaginio pagrin
do susidarymu smerktina blo
gybe virsta tik tada, kai perde
damą, kai visiSkai užmirštama 
gyvybiniai tautos reikalai,, kai 
nerandama per metus “atlieka
mo” net penkdolerio lietuviš
kiems reikalams, kai imama ne
besidomėti savosios visuomenės 
gyvenūnu ar savajam šykštumui 
bei ištižimui pateisinti imama 
gudragalviauti “kritika”.

Rūpinimasis šeimos medžiagi
nio pagrindo sudarymu iš esmės 
nėra smerktinas dalykas. Jei jis, 
kaip matome, trukdo visuomeni
nį gy venimą, tai gal reikėtų pa
galvoti apie naujas formas ir 
naujas jėgas. Apie naujas jėgas, 
jei ne vadovaujamam, tai nors 
techniškajam darbui. Principas, 
kuriuo paremta mūsų visuome
ninė veikla, atrodo, nebetinka 
naujosioms sąlygoms. Dabar visa 
veikla užverčiama " ant valdybų 
pečių. O lie žmonės jau nebepa
jėgia. Dažnai išmano ir turi idė
jų, bet nebeturi laiko. Dėl to 
platesnio masto organizacinei 
veiklai būtini techniški padėjė
jai. Kitaip tuojaus į organizaci
jų vykdom, organus jau nie
ko nebeprisiprašysime, nes dir
bantieji jaučiasi pavargę ir išsi- 

-sėmę. . . ..
Kaip tą techniškąją pagalbą 

bei “smogiamuosius” būrius or
ganizuoti, tektų pasvarstyti. Vie
nas iš tokių būtų įtraukimas jau
nuomenės, / kuri tam tikromis 
talkomis jau ne kartą ir pasi
reiškė. Tai puiki parama, entu
ziazmo kupinas elementas, tik 
reikalingas nukreipti tinkama 
linkme. Jaunimui pagaliau rei
kia ruoštis ateities veiklai, nes 
vieną kartą juk jam teks viską 
paimti į savo rankas. Visuose 
didesniuosiuose centruose mes 
turime net nemažas grupes stu
dentijos. O kodėl ji negalėtų bū
ti įtraukta. Organizacijos daug 
kuo rūpinasi, bet neteko girdėti, 
kad rūpintųsi kadrų išauginimu. 
O kodėl jos greta trafaretiškų 
pareigūnų savo valdybų sudėty 
negalėtų turėti vieno, kuris spe
cialiai rūpintųsi darbo talkos bei 
kadrų paruošimo reikalu. Prie- 

vadinama dolerinėmis bacilomis, | mohių tam galima būtų surasti.

J. F. Dulles žodis latviams
Latvijos nepriklausomybės 

šventės proga Valstybės sekre
torius J, F. Dulles latviams pa
kartojo JAV viltis, kad paverg
tosios tautos savo laisvę atgaus:

“Prieš trisdešimt penkerius 
metus latvių tauta laimėjo sau 
nepriklausomybę. Nepriklauso
mo gyvenimo metais Latvijos 
Respublika visam pasauliui pa
rodė. kokią žymią pažangą ji ga
li padaryti savarankiško valdy- 
mosi ir žmonių gerovės puoselė
jimo srityse, kai laisvė egzistuo
ja-

Mes amerikiečiai, giliai atjau
čiame dabartines latvių tautos 
kančias po žiauriu sovietinio im
perializmo jungu. Aš naudojuosi 
šia proga perduoti latvių tautai 
šilčiausius amerikiečių simpati
jos jausmus'

Egipto - D. Britanijos derybos dėl Sueso pertrauktos
tiuo gegužės mėnesio Kaire D. 

Britaniją derybose dėl Suezo at- 
, stovavo gen. Brian Robertson, 

nes ambasadorius Stevenson bu
vo susirgęs. Dabar ambasadorius 
grįžta į Kairą, o Robertson į sa
vo -pareigas Br. Transporto ko- 
misijon Londone.

Ambasadorius į Kairą atvyks 
gruodžio vidury. Tada, greičiau
sia, bus atnaujintos ir derybos, 
kurios dabar yra įklimpę. Nesu
sitarta dėl dviejų dalykų, bū
tent, ar Suese lieką 4000 britų 
specialistų galės nešioti unifor- 

tačiau ne visada teisingai. Juk 
pasirūpinti savo šeimos ateitimi, 
užtikrinti sąlygas vaikų išauklė

Jungtinės Valstybės niekados 
nepripažino jėga įvykdytos Lat
vijos inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą. Mes tvirtai tikime, kad 
santykiai tarpe tautų, nežiūrint 
ar jos būtų didelės, ar mažos, 
privalo būti pagrįsti teisingumo 
ir laisvo sutarimo dėsniais. Mes 
esame įsitikinę, kad vyriausy
bės, kurias žmonės laisvai pasi
rinko, vėl atsikels ir kad pagrin
dinės žmogaus teisės bus atsta
tytos milijonams žmonių tose 
srityse, kur tos teisės šiandien 
jiems yra paneigtos.
-Su Dievo pagalba ir su dvasi

ne bei moraline tautos stiprybe, 
Latvija iškentės, pergyvens šias 
tamsias priespaudos dienas ir 
vėl užims jai teisėtai priklausan
čią vietą laisvoje Europos tautų 
bendruomenėje”.

mas ir kaip aptarti pavojaus me
tą, kada Britai vėl galėtų pasi
naudoti bazėmis. D. Britanija 
reikalauja teisės grįžti kaip tik 
bus užpulta kuri Vid. Rytų vals
tybė ir tą rekomenduos JT, o 
Egiptas sutinka, kad Britų kari
nės pajėgos grįžtų tik tada, jei 
būtų užpulta kuri arabų lygos 
valstybė, kad jos negalėtų grįžti 
kam užpuolus Iraną, Turkiją ar 
Izraelį.

Ištikrųjįį betgi derybos bus 
pertrauktos ne vien dėl šių ne
sutartų klausimų. Pirmiausia,

Prasidedant devintam “Išlais
vinimo politikos” mėnesiui, Mas
kvai klastingai maskuojant savo 
ėjimus, europiečiams maldau
jant nepalikti jų vienų, John 
Foster Dulles praėjusią savaitę 
Clevelande iš esmės aptarė JA 
V-bių nusistatymą TSRS atžvil
giu. Didžioji Niujorko spauda jo 
kalbą pavadino “Dulles doktri
nos” paskelbimu, kuri bus bazė 
JAV tarptautiniams santykiams 
ir užims Amerikos istorijoj vie
tą šalia Monroe, Stimsono ir 
Trumano doktrinų. Ji vadino 
’’Dulles doktriną” Eisenhowerio 
išlaisvinimo “nauju aptarimu ir 
išryškinimu”, politikos, kuri sie
kia daugiau nei vien savo sienų 
gynimo nuo komunistinės agre
sijos ar aktualių ginčų ūmaus 
išsprendimo. Tiek kongresma- 
nas Kersten per CBS televiziją 
trečiadienio naktį, tiek Mr. Dul
les todėl pabrėžė, jog Išlaisvi
nimo politika “neveda nei į ka
rą, nei revoliucijas, kad atsiek
tų savąjį tikslą”. Kongreso Pa
baltijo Komiteto pirmininkas 
Kersten kelis’ kartus kartojo 
“išlaisvinimą taikingomis prie
monėmis”, o Brooklyno “Darbi
ninkas” sakėsi jį supratęs sekan
čiai: “Kol pavergtuosius remsim, 
jų reikalo neužmiršim, sovietai 
negalės viduje konsoliduotis. 
Jei užmiršim, tai sovietai tiek 
sustiprės, jog Trečiasis Karas 
bus neišvengiamas”.

Atstovas iš Mich. John D. Din- 
gell laiške Jūsų bendradarbiui 
labai atsargiai išsireiškė: “. .. 
Mano biltus įgalins “commando 
outfits ” partizanams* tik tada, 

ciją ir taiką. Juomi nemanoma 
sukelti revoliuciją ar bereikalin
gai pralieti patriotų kraują ...”

Dulles - Kersteno doktriną ši
taip išvedė “The New York 
Times”: “Ji skelbia jog mes ne
sutinkame su Status quo, kilusia 
iš užkariavimo ir pavergimo, ir

“Atidengė” komunizmą Lietuvoje
C. Fradkina, Lietuvos KP CK 

partijos istorijos instituto vyr. 
bendradarbė, skejbia Vilniaus 
“Tiesoje”, jog Vilniuje lenininė 
“Iskra” buvusi sandėliuojama, 
o iš čia persiunčiama į kitus Ru
sijos miestus. Lietuvoje “Iskra” 
labai teigiamai veikusi lietuvius 
socialdemokratus ir kitus pažan
giuosius. “Nacionalinės lietuvių 
buržuazijos agentai darbininkų 
judėjime — oportunistai iš LES 
D” (Steponas Kairys ir kit.) vi
saip mėginę sutrukdyti “Iskros” 
plitimą Lietuoje, bet nesėkmin
gai ... Pasak Fradikinos, visas 
1905 m. judėjimas tebuvęs “Isk
ros” nuopelnas.

Pasak V. Niunkos, LKP CK 
sekretoriaus, didžiausiu lietuvių 
liaudies didvyriu, pasirodo, be
sąs Feliksas Džeržinskis... Jis 
buvęs išugdęs didžiulę revoliuci
nę organizaciją Vilniuje... Bet 
Niunka tuo ir užbaigia. Toliau 
prasideda “naujasis Komunistų 
Partijos Lietuvoje Testamen
tas”. Lietuva dabar žydėte žy
di. Ir kultūra taip pat...

Ir višdėlto lietuvių visuomenė
je Niunka teberandąs “forma
lizmą ir dogmatizmą”. Kadrai 
iki šiol neįsisavinę marksizmo- 
leninizmo. Lietuvoje tebesą 
krypstama į asmeninį kultą. “Po
litinis asmeninis darbas nebuvo 
kaip reikiant vykdomas”, baigia 
savo kompartijos Lietuvoje pa
moką Niunka.

turbūt, abi pusės norėjo išlauk
ti, kaip pasibaigs balsavimai Su
dane. Iki gruodžio vidurio jie 
bus jau praėję ir bus aišku ar 
Sudanas pasisako už prisijungi
mą prie Egipto ar nori likti Bri
tų globoje. Pačioje Britanijoje, 
beto, pasireiškė pasipriešinimo 
vyriausybės nuolaidumo politi
kai ir 25 konservatorių atstovai 
esą pareiškę balsuosią prieš pa
sitraukimą iš Suezo. Sakoma, 
kad jie net esą įteikę vyriausy
bei memorandumą tuo reikalu, 
nors vyriausybė tai paneigia.

Dulles Doktrina
Niujorko benįdradarbio 

ALtyĄUS

tai ypač dėl to, jągf mes niekados 
(cituoja Dulles Jcalbą)... “tik
rai moraliai nepritarsime Krem
liaus jungui, uždėtam kadaise 
laisviems 15 tauty žmonėms” ir 
nesutiksime leistis į derybas su 
jų Viešpačiais, te d užtvirtinti 
vergiją”. Priešingai apibūdina 
Dulles doktriną NYTimes: “mes 
privalome palaikyti ugnelę 
trokštančiuose lažvės ir tuomi 
drąsinti pavergtuosius “uždary
to pasaulio fronte?’, bandyti iš
silaisvinti taikingd būdu, tikin
tis, jog sovietinė vergų sistema, 
traktuojanti žmones, lyg “nami
nius gyvulius” y?ra pasmerkta 
neišvengiamai prj^ūčiai. Trum
pai, Dulles doktriria yra morali
nė tautų pavergimę nepripažini
mo doktrina ...” |

Amerika remsis ja
Bermudoje
Visad gerai informuotas, NY 

Times redaktorių štabas toliau 
tikslina, kad Dulles Cleveland© 
kalba perspėjęs europiečius, jog 
Amerika su Lietuvos ir kitų pa
vergtų tautų “nurašymu” niekad 
nesutiks: “Ja sovietams išmuša
ma jų pirmutinė sąlyga “sušvel
ninti pasaulio įtampai“ — Pen
kių Didžiųjų Konferencija, su 
kuria sutikimas reikštų, kad va
kariečiai pripažįsta ligšiolinius 
sovietų užkariavimus, kaip įva
dą Į tolimesnius ėjimus. Šiubmi 
(Dulles doktrina) tampa svar
biu faktoriumi “šaltajame kare”, 
ir kaip tokia neišvengiamai tam
pa pagrindine Bermudos

derinta su Europos didesniu no
ru nurašyti pavergtas tautas, 
kaip auka už siūloma iliuzorinę , ..
“taiką”. (“TŽ” šitokios .JAV!' ...
Dulles doktrinos formavimąsi 
pastebėjo dar rugpiūčio mėn. ap
žvalgoje “Išlaisvinimas tik su Iš
silaisvinimu”, manydami, kad

P. Šarmaitis, LKP CK Par
tijos istorijos instituto direkto
rius, betgi visus praneša savo 
žinojimu. Lietuviai komunistai 
buvę, pasirodo, jau 1870 metais. 
1894 m. pats Leninas vilniečiams 
komunistams Petersburge dova
nojęs savo hektografu padaugin
tą veikalą “Kas yra liaudies 
draugai”... Šarmaitis išvedžio- 
ja neįtikimiausias istorijas. 1914 
metais lietuvius pas Leniną at
stovavęs P. Eidukevičius ir V. 
Mickevičius-Kapsukas. Šarmai
tis prisipažįsta, jog partijos jam 
pavestas lietuvių tautos revoliu
cinių palinkimų įrodymo darbas 
nesąs lengvas, ir tam reikalui 
LKP CK istor. institutas įtemp
tai dirbąs. Rudenį tuo reikalu 
būsią kviečiama mokslinė konfe
rencija.

Bolševikinis rojus Lenkijoje
Varšuvoje susekta slapta rin

ka. Pasirodo, kad priemiestyje 
Praha buvo net slaptas fabrikas, 
kuris gamino kpstiumus iš geros 
vilnonės medžiagos, kurios ver
tei pakelti dar buvo pridedamas 
štampas “Made in England”. 
Varšuvos gyventojai žiną, kad 
norint gerų prekių reikia eiti ne 
į oficialias krautuves, bet kreip
tis į slaptą prekybą, kurioje, pa
sirodo, dalyvauja ir valstybinių 
krautuvių vedėjų dalis. Kažku
rias prekes jie perparduodą pri
vatiems speculiantams, o savo 
vedamose krautuvėse jų nei ne- 
parodą.

Persekiojimai tebevyksta '
Amerikos žydų komitetas pa

skelbė atsišaukimą, kuriuo at
kreipia pasaulio dėmesį, jog vil
tis, kad su Stalino mirtimi pa
sibaigė mažumų ir religijų per
sekiojimas, pasirodė klaidinga. 
Sovietų Rusija ir jos satelitai ir 
dabar tebevykdą visų mažumų 
ir religijų persekiojimą. Ir dabar 
esą vykdomi slapti pasmerkimai 
bei trėmimai; ir dabar puolami 
katalikai, protestonai ir žydai, 
žydų vadai, ilgai kalinti, esą pa
smerkiami barbariškom baus
mėm.

jai įtaką turėjo Mr. Burnham 
’containfnent or liberation’ stra
tegija). z

Bermuda — Churchillio
“idea fix”
Sir Winstonas norėjo 4, vėliau 

nors 3, didžiųjų “taikos” susiti
kimo. Birželio 17 maištas išban
dant amerikiečių RIAS radijo 
įtaką Rytų Vokietijoje (dešim
tys tūkstančių už tai dar tebeke- 

diauja Sibiran), Chiurchillį buvo 
“susargdinęs”. Jis tikėjosi vė
liau palankesnės nuotaikos Mas
kvoje. Todėl dabartinis Maskvos 
“sukietėjimas” jį nervina. Dulles 
tik pečiais trauko — “Ar nesa
kiau?” Jei nieks nežino, ką su
galvos pasiūlyti Bermudoj 80-tis 
Sir Winstonas, tai aišku, jog nei' 
Ike, nei John Foster nuo trijų 
pagrindinių sąlygų, pasak James 
Reston iš NYTimes, atsisakyti 
nemano: “Raudonoji Armija pa
sitraukia Į TSRS sienas; Vokie-
tija privalo sudaryti vieningą jvu i N- Zelandiją, pakeliui dar 
frontą su Prancūzija; Vokietija ! sustodami kaikuriose salose. Į N. 
turi būti suvienyta. (Reston ra- į karališkoji pora at-
šo: “...Vašingtone vieni galvo- .......
ja, jog geriausia būtų jei sovie
tai galėtų būti prikalbinti “tai
kingai” iš Rytų Europos pasi
traukti, tačiau kiti laiko, jog ne
galima leistis į jokias kalbas su 
sovietais, nes jos sugriautų tautij 
norą priešintis komunizmui ir 
tik palengvintų sovietams kris
talizuoti savo įtaką pavergtoje 
Rytų Europoje). Turimomis čia 
žiniomis, Amerikos prezidentas, 
lankydamasis Otavoje, aiškinę- 
sis su L. St. Laurentu ir kitais 
Kanados nusistatymą sovietų at
žvilgiu, kad žinotų ar Bermudo-

Europos “didžiojo” 
liurbiškumas skatina naują

Prancūzų viltys, jog Maskva 
suteiks malonę ir garantuos 
“taikingiesiems” europiečiams 
“laisvę pramogauti”, o Maskvos 
principinis nenoras apie tai užsi
minti, vertė min. Bidault parla
mente alpti. Narsusis generolas' 
de Gaulle net panūdo teirautis, 
kodėl jankiai spiria mus jungtis 
su vokiečiais, bet taip mylėda
mi unijas patys nesivienija sa
kysim su Meksika ir Hondūru. 
Prancūzai laikė, jog Amerika su 
Britanija esančios tiek stiprios, 
lyginant su braškančia S. S-ga, 
jog dar jų, prancūzų, trukdyti 
tik jau nereiktų. Kartu ši USA— 
UK galybė juos gąsdina, juo la
biau kai jie girdi drąsius kaiku- 
rių JAV karių ir civilių išvedžio
jimus. Prieš apalpdamas, parla
mentarus Bidault betgi užtik
rino, jog jis išreikalausiąs iš ang
losaksų “tiksliausius užtikrini
mus”, jog iš Prancūzijos savo 
kariuomenių neatitrauks. Esą,

(Nukelta į 2 psl.)

Kariuomenė dirba kasyklose
Pagal Maskvoje išdirbtą pla

ną. Čekoslovakijai yra nustaty
ta pagaminti anglies toks kiekis, 
Kurio ji nepajėgia pagamint, nes 
trūksta darbininkų. Iš kasyk
lų pramonės darbininkai bėga ir 
apskritai vengia eiti dirbti. Kas
dien neateiną apie 41% darbi
ninkų, kad gamyba nesustotų, 
darbo jėgos ieškoma kitur. Pir
miausia varoma į kasyklas dirbti 
kariuomenė. Be to, organizuoja
mos “savanoriškos talkos” iš 
darbo unijų augštesniųjų parei
gūnų. \

Ar stipriai laikosi Molotovas?
Rugsėjo ir spalio mėnesį Mas

kvoje diplomatai bei žurnalistai 
ėmė pasigesti Molotovo. Nors 
nebuvo pranešta, kad jis būtų 
sirgęs ar išvykęs, kaip buvo su 
Voro'šiloyu, tačiau nuo rugpjū
čio 23 d^ vieno banketo jis nie
kur nesirodė, o iš oficialių doku
mentų jo parašas tik spalio 7 d. 
buvo suminėtas vienam rašte R. 
Vokietijai. Kai atvyko naujas 
D. Britanijos atstovas, Moloto
vas jo priėmime nedalyvavo.

Dėl to jau sklido kalbos, kad 
netoli esąs ir Molotovo galas. Ta
čiau revoliucijos šventės iškil
mėse jis visdėlto dalyvavo, o ne
trukus po to suruošė spaudos 
konferenciją, kurioje pasmerkė 
Bermudos 3 didžiųjų susitikimą.

Savaitės įvykiai
Dėl konferencijos su Maskva Vakariečiai Maskvai atsakė, kad 

jos siūlomą konferenciją su Kinija laiko nepriimtina, kad tebesi
laiko savo siūlymo tik 4 susitikti apsvarstyti Vokietijos ir Austri
jos klausimus. Jie nieko nauja nebesiūlė, palikdami tai Maskvai. 
Dėl artėjančios Bermudos konferencijos jau aną savaitę neigiamai 
pasisakė Molotovas, o pereitą savaitę JT puolė Višinskis. Ji, esą, 
įtampos nedtpalaiduosianti.

Prieš Bermudą dabar įtemptai laukiama Prancūzijos parlamen
to pasisakymo dėl Europos Armijos. Užsienių r. min. Bidault per
eitą penktadienį kategoriškai pasisakė už sutarties ratifikavimą, 
pastebėdamas, jog Bermudoje 
jis reikalausiąs JAV ir D. Brita
nijos garantijų, kad jos savo ka
riuomenės iš Europos neati
trauks.

Karalienė Elzbieta II ir Edin
burgo kunigaikštis šį pirmadienį 
pradėjo kelionę aplink pasaulį, 
išvyko lankyti Commonwealth© 
kraštų. Karališkoji pora lėktuvu 
atskrido į Bermudą, iš čia skris 
į Jamaiką, kur per 3 dienas per
važiuos visą salą ir išplauks lai-

i Zelandiją karališkoji pora at
vyks Kūčių dieną ir ten išbus 39 
d. Vasario 3 d. atvyks į Sidnėjų 
Australijon, grįžtant 10 d. pra
leis Ceilone, o Adene persės į 
lėktuvą ir skris į Ugandą Afri
koje. Gegužės 1 d. karališkoji 
pora jachta išplauks iš Tobruko, 
Libijoje, ir per Maltą bei Gibral
tarą grįš į Londoną gegužės 15 d.

Trieste pasitaiko dar neramu
mų viduje, bet apskritai įtampa 
atslūgsta ir laukiama ramaus 
sprendimo. Pereitą sekmadienį 
Jugoslavijoje įvyko “rinkimai”, 
bet jokių pasikeitimų negali bū
ti, nes sąrašas pagal komunistų 
tvarką tik vienas. Vyriausybė iš- 
anksto 'Tštiklč^ 'S^SŽTr^'ljŠSų’ tFŽ 
jos pastatytus kandidatus. Jei 
būtų ir tik 5$, vistiek niekas 
nepasikeistų.

JAV tebejaudina mirusio 
White byla, kuris jau skelbia
mas kilęs iš Lietuvos žydų kil
mės. Buv. prez. Trumanui ir 
vals. sekret. Byrnes atsisakius 
atvykti liudyti į senatą, komu
nistų medžiotojai kaltinimus pa
kartojo, nors prez. Eisenhoweris 
nuo to ir atsiriboja. Buvo pri
minta, kad dėl White JAV per
spėjęs kažkuris augštas kanadie
tis. Kai Otava pareiškė apie tai 
nieko nežinanti, JAV priminė, 
kad tai galėjo būti velionis 
premjeras King. Senato komisi
ja antrą kartą kreipėsi į Kana
dos vyriausybę, prašydama leisti 
apklausti Guzenką, kuris pasisa
kė kaiką žinąs apie White daly
vavimą šnipų tinkle. Vyriausybė 
betgi to nenori, nes visą šią bylą, 
atrodo, laiko JAV vidaūs partijų 
Maržybų reikalu, noru sukom-

Rusija už nikelio kasyklas 
atlygino

Kanadiškoji International Ni
ckel kompanija turėjo dideles 
Petsamo nikelio kasyklas Suo
mijoje, prie Norvegijos sienos. 
Praeito karo metu S. Rusija tą 
sritį nuo Suomijos atplėšė. S. 
Rusija sutiko padengti svetimų 
kraštų pretenzijas į tą sritį ir pa
sižadėjo kanadiškai firmai su
mokėti $20.000.000 kompensaci
jos už kasyklas. Ji mokėjo kelio
mis ratomis ir paskutinius 3.000.- 
000 dolerių sumokėjo tik dabar. 
Pinigai sterlingais buvo perves
ti kompanijos sąskaiton į Lon
doną, kur greičiausia bus panau
doti filialei sukurti.

Rytų Vokietijos karininkai
Oficialiai kariuomenės ir Ry

tų Vokietija .neturi, tačiau liau
dies milicija yra tvarkoma gry
nai kariškai ir ginkluota net sin
kiaisiais ginklais. Milicijos kari
ninkai yra išbandyti komunis
tai arba kariai specialistai. Maž
daug kiekvienas septintas iš šta
bo karininkų yra buvę vokiečių 
armijos karininkas, o kiekvie
nas šeštas yra išėję apmokymus 
Maskvoje. Nemažai karininkų 
yra iš senų komunistų tarpo, Is
panijos karo dalyvių, kurie vė
liau gyveno Sovietų Rusijoje, o 
kaikurie ir Vokietijoje kacetuo- 
se buvo. Iš generolų 21 jau prieš 
karo pabaigą buvę pasireiškę 
kaip komunistai.

promituoti demokratus, tad grei
čiausia nusiplaus rankas, palik
dama apsispręsti pačiam Guzen- 
kai, kuriam tuo atveju grėstų 
pavojus išduoti savo dabartinę 
pavardę ir gyvenamą vietą.

Korėjoje derybos dėl būsimos 
konferencijos tebėra įklimpę. 
Komunistai buvo pasiūlę konfe
renciją šaukti ten pat Panmun- 
jome. JT delegacija.tai atmetė, 
nesutikdama taip pat su jokiu 
komunistiniu kraštu. Nesutaria
ma ir dėl sudėties. JT sutinka 
kad dalyvautų Sovietų Rusija, 
bet tik ją turį pakviesti komu
nistai, kaip rėmusią jų pusę. Už
tai komunistų delegatai ambasa
dorių Dean pavadino karo kurs
tytoju. Dėl kitų siūlomų neut
raliųjų komunistai užklausti, ko
kį vaidmenį norėtų jiems skirti 
konferencijoje — su pilnom tei
sėm ar tik patarėjų.

Belaisvių apklausimas sklan
džiai neina. Kom. delegacija per 
lenkus ir čekus neutralioje ko
misijoje pareikalavo apklaustus 
belaisvius nuo neapklaustųjų 
atskirti, dauguma betgi reikala
vimą atmetė ir siūlo apklausti 

tų nei vieno varyti. Kai Nehrų 
vienoje savo kalboje pastebėjo, 
kad neutralioji komisija neturės 
teisės neapklaustųjų paleisti ir 
išsibaigus numatytam terminui, 
Dulles paskelbė JAV nusistaty
mą, kad po numatytos paskuti
nės dienos konferencijai baigtis 
visi belaisviai turės būti paleis
ti. Beabejo, tai bus naujų ginčų 
objektas.

Korėjoje komunistų atliktiems 
žiaurumams išryškinti JAV ka
rinė vadovybė šią savaitę išlei
džia Baltąją knygą, o Vašingto
ne išleidžiamas specialus katalo
gas., .

Prez. Rhee paskelbė staigme
ną, jog jis sutinka, kad Korėją 
suvienijus būtų perinktas pre
zidentas. Lig šiol jis laikėsi nusi
statymo, kad Š. Kroėja turi būti 
paprastai prijungta prie pietinės 
ir likti toje pačioje administra
cijoje.

Specialūs namai kanadiečiams
Kanados brigada -Vokietijoje 

yra pilnai pačios Kanados išlai
koma. Kanados vyriausybė suda
rė sutartį su Vak. Vokietija pa
statyti 2202 butus vedusiems 
Kanados kariams gyventi, taip 
pat pastatyti apie 100 mokykli
nių kambarių ir du restoranus. 
Pasta Uis statys Vokiečių vy- , 
riausyoė, o Kanada tuojaus iš
nuomos 5 metams, mokėdama 
kasmet po 0.1 visų statybos išlai
dų. Statybų sąmata numatyta 
78.170.000“ DM.

— Varšuva — Maskvai įsakius, 
Lenkijos vyriausybė pradėjo 
taip pat rūpintis kolchozininkų 
gyvenimo pagerinimu. Maisto 
kainos tiesa, atpigintos, bet atpi
ginti ir žemės ūkio reikmepys.

— Budapeštas— Viena Veng
rė, po 8 tremties metų grįžusi iš 
Sibiro, pasakoja, kad vienoje 
darbo stovykloje Irkutsko rajo
ne yta 50 lenkių ir 20 vengrių 
.seserų vienuolių.

— Paryžius — Ruošiamam 
naujam Prancūzijos biudžete vi
sas išlaidas numatoma sumažinti 
1,5%, o karines išlaidas net 15% .

— Haaga — Olandai baigė tai
syti š. m. vasario mėn. didžiojo 
potvynio išgriautus pylimus.

— Beelgradas. — Tito vienas 
ministeris parlamente pasigyrė, 
kad Jugoslavijos kalėjimuose te
sąs vos 1% krašto 
Kai komunistiniam 
būtų nė nedaug.

gyventojų. 
kraštui tai
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Sovietinis gerbūvis“ skaičiais
Maskva paskelbė naują planą 

visos Sovietų Sąjungos pramo
nei pritaikyti gyventojų naudo
jimo reikmenims gaminti. Plane 
numatyta taip pat, kiek ko 1954 
m. turi būti pagaminta. Skaitli
nės yra, deja, tokios kuriomis 
netektų didžiuotis. Taip visai 
Sovietų Sąjungai numatoma pa
gaminti 5.6 milijardus metrų 
medvilnės (išeina maždaug po 
2,8 metrus žmogui), vilnonių 
medžiagų maždaug 250 milijo
nų metrų (po 1,25 metro žmo
gui), visų rūšių autuvo 260 milj. 
porų (po porą su trupučiu), ra
dijo ir televizijos aparatų 3,19 
mil. (apie 63 žm. 1 aparatas) ir 
t.t.

Šitokios skaitlinės yra plane. 
Kiek bus pagaminta, kitas klau
simas. Jei tiek ir būtų pagamin
ta, tai juk būtų nežmoniškai ma
ža. Jei skelbiant, “rojaus” pra
džią žmogui metams užplanuo
jama pav. nepilni 3 metrai med
vilninių ir vos 1 metras su tru
pučiu vilnonių medžiagų, kai net 
kolchozininkams yra griežtai už
drausta ką nors namuose austi, 
galime suprasti, kaip dabar ten 
žmonės gyvena ir kaip rengiasi. 
(Iš muš pasiekiančių nuotraukų 
matome, kad Lietuvoje žmonės 
nešioja .namų darbo rūbais, at
seit draudimo austi neklausė, 
kol dar turėjo iš seno vilnų ar 
linu. Bet iš ko dabar begali aus
ti?)

Plane yra numatyta padidinti 
taip pat gamybą kitokių reikme
nų-. stiklo, porceliano, dviračių, 
laikrodukų, foto aparatų, grama-

fonų ir t.t. Kartu pastebima, kad 
iki šiol daugumos šių dalykų ga
myba buvusi nepatenkinama.

Kartu patvarkoma įsteigti spe
cialias “madų krautuves’’. Vieną 
tokią krautuvę numatyta įsteig
ti ir Vilniuje.

Kadangi iki šiol gyventojų 
vartojimo reikmenų gamyba šlu
bavusi, tai patvarkoma, kad šios 
rūšies pramonei turinti ateiti 
pagalbon sunkioji pramonė ir 
konsumpcinių dalykų gamybai 
turi būti pirmenybė paskiriant 
žaliavas, kurą bei kit. reikme
nis.. Net karo pramonė dalį savo 
pajėgumo turinti paskirti kon
sumpcinių dalykų gamybai. Tik 
neišryškinama nei kuriuo būdu, 
nei kiek. *

Dekretas yra pasirašytas mi
nisteriu kabineto ir komunistų 
partijos centro komiteto. Jo pa
staba apie karo pramonės prie
volę primena neseną prekybos 
ministerio Mikojano kalbą, ku
rioje tarp kitko buvo priminta, 
kad‘karo pramonės įmonės fab
rikams pavedama pagaminti taih 
tikrą kiekį traktorių žem. ūkiui. 
Jau tą žinią paskelbiant mūsų 
buvo priminta, kad karo pramo
nės fabrikų pagalbos civiliai ga
mybai numatoma žymiai mažiau 
negu anksčiau negu anksčiau ci
viliai pramoneĮi buvo pavesta 
vietoje traktorių gaminti tan
kus, atseit dalis traktorių fabri
kų vistiek dar paliekama tankų 
gamybai, nors ir šaukiama apie 
dideles pastangas gyventojų ger
būviu.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Sovietinė propaganda
JAV senato užsienio komisi

jos speciali informacinė pako- 
misija paskelbė pranešimą apie 
sovietinę propagandą. Jamį. 
amerikoniškai visuomenei at
skleidžiama daug įvairių daly
kų. Mums daugumoje jie yra 
jau girdėti, tačiau taip pat gali 
būti įdomūs.

Pranešime nurodoma, kad so
vietinė propaganda visada taiko 
į neigiamus žmonių jausmus: 
neapykantą, pavydą, baimę ra
sinius nesutikimus ir pan. Vis
kas taikoma į visuomeninių san
tykių ardymą, visuomenės skal
dymą, kad pribrendus nuotai
koms saujelė penktosios kolonos 
galėtų pagrobti nevieningo kraš
to valdžią.

Propagandoje vyrauja politi
niai “komentarai” ir kovingi šū
kiai. Visur į 'aukštybes geliama 
Sovietų Sąjunga, skleidžiama 
mintis, kad vakarų pasaulis su
puvęs ir pasaulio ateitis esanti 
komunizme. Tai esanti neišven
giamybė, neatsukamas istorinės 
lemties ratas ir bet koks pasi
priešinimas tam vyksmui - esąs 
beprasmis, savižudiškas, o be to, 
dar ir nemoralus. Viskas grin
džiama sovietinių vadų- neklai
dingumu, jų geniališkumu ir su
gebėjimu numatyti ateities įvy
kius.

Juk ir Lietuvoje dar 1941 m. 
pačiose karo 'išvakarėse, kaip 
atsimenam, komunistų vadai 
skelbė, kad marksizmas-leniniz- 
mas esąs ateities numatymo 
mokslas ir jų vadai esą viską 
numatę iki smulkmenų: “Mes 
priešą piušime tada, kada mes 
norėsime ir ten, kur norėsime, 
ne savoje sovietinėje žemėje” — 
šaukė agitatoriai. Tik, deja, iš
ėjo kitaip...

Propagandai vadovauja parti
ja ir valstybės aparatas. Kol 
veikė kominformas, užsienio 
propagandai vadovavo jo “agita
cijos ir propagandos” skyrius,

Dulles Doktrina
(Atkelta iš 1 pusi.) 

“Jokia naujiena, jog JAV-se eg
zistuoja visa eilė strategijų”. 
Prancūzams nepatinka, jog Dul
les doktrina galiausiai atkrei
piamas dėmesys senai didžiųjų 
geopolitikų ir nesenai (tarp lie-. 
tuyiiį“TŽ” išgarsintai> J. sBurn- 
ham “Rytų Europos Heartland" 
ir Amerikos Oro bei Jūrų pajė
gų strategijai. Jei vos prieš me
tus ja buvo stebimasi, šiandien 
apie ja kalba net konservatyviš- 
kiausi Rusijos ekspertai.

Čikagoje pritarė
“užsienio politikos žinovai”
Praėjusį šeštadienį Čikagoje 

posėdžiavo užsienio politikos 
ekspertai. Jiems Hans Morgen- 
thau, profesorius ir įtakingas 
grupės asmuo, užtikrino, jog ne
są reikalo Vakarų Europos nei 
ginkluoti, nei ten laikyti didžiu
lės kariuomenės — Amerika tu
rinti “iškovoti taiką per jėgą”, 
tačiau Europa nesanti pagrindi
nis kovų laukas. Harry Schwartz, 
visoje Amerikoje pagarsėjęs NY 
Times Rusijos žinovas (dar 1949 
metais lietuviai žurnalistai mo
kino jį skirti “rusas” ir “lietu
vis” sąvokas), tvirtino šiuo-kar
tu, jog Amerika privalo palai
kyti Rytų Europos aktyvią an- 
tisovietinę rezistenciją. Jam 
“Maskvos pastangos iš paverg
tųjų padaryti lojalius piliečius 
vra didžiulė socialinio mokslo 
laboratorija. Nes jei Maskva tai 
pajėgs įgyvendinti pavergtuose 
satelituose, tai galės nė kiek ne
sunkiau savo sistemą įgyvendin
ti1 ir Britanijoje. Prancūzijoje 
bei J A Valstybėse”.

“Wehrmachtas” 
paraduos pavasarį * 
Maskvos atsakymas “Jūs nu- 

siginkluokit, o mes dar pasižiū- 
rėsim” ir atnaujintas Višinskio 

- plūdimasis JT’ beveik užtikri
na, jog anglosaksai po Bermu- 
dos nedelsiant įgalins vokiečių 
apsiginklavimą (Neatrodo, jog 
jie lauktų iki lietuviai susitars, 
ką pasiųsti Bonnon atstovu). 
Amerikiečiai yra linkę kurti vo
kiečių tautinę kariuomenę. Pra
nešama, kad Churchillis, paskel
bęs Ėuropos Armijos idėją, dar 
vasarą taip pat už ją pasisakė 
nors susiginčijęs dėl to su Ede
nu. Skirtumas glūdi tame, jog Š. 
Atlanto S. tikslas yra sukurti 
kiekvienos tautos kuo didesnę 
kariuomenę, kai Europos Armi- 
ios — kuo stipriau vokiečių 
Wehrmachto galią aprėžti. Ne
būtų nuostabu, jei šiuo kartu 
Bermudės posėdis būtų atidėtas 
dėl prancūzų politikų “nervų”...

Lenkai vistiek mand resni
Kai Amerikos Lietuvių Tary

ba savo šį savaitgalį įvykstan
čiu kongresu planuoja pagerbti 
“Prezidentą Eisenhowerį ir Kon- 
rresmaną Kersteną” net specia
liu bankietu (gandai ^sako, jog iš

konkretesnių darbų numatoma I betgi įsiutino trys estai, jau spė- 
išleisti apie ALT monografiją ir į ję atitarnauti JAV kariuomenė- 
padidinti ALTarybą rinktiniais • j e Korėjoje, šiuo metu studijuo- 
asmeriimis), praėjusią savaitę, ją Niujorko universitetuose. 
Niujorke posėdžiavusi “The Na-| Saskinui pradedant antra savo 
donai Committee of Americans plūdimosi valandą, jie žiūrovų 
-- vieningai galerijoje išskleidė plakata —of Polish Descent” ■ v 
priimtoje rezoliųpįjęje iškoliojo 
respublikonus, sulaužius paža
dus ir siūlė savo programą. Jie 
prikišo, kad nebuvo atšauktas 
Jaltos susitarimas, kad “išlaisvi
nimas” ne tik nęgyvendinamas, 
bet tikrumoje juo bloginama pa
vergtųjų padėtis... Kad kalbama 
apie nepuolimo su sovietais pak
tus ... Amerika privalanti tiek 
apsiginkluoti, jog sovietai nė ne
įrištų priešintis, mokina lenkai, 
kurių dauguma taip pat agitavo 
balsuoti už demokratus. Jie 
draudžia ginkluoti Vokietiją, rei
kalauja palikti Lenkijai vakari
nes teritorijas (pernai šis komi
tetas reikalavo taip pat ir Vil
niaus su Lvivu). Jie patarė ne
sibijoti aukų, nes laisvė, kultū
ra ir civilizacija yra už viską 
brangesnės. Lenkai savo rezoliu
cijoje užprotestavo dėl metodų, 
kuriuos naudojas Europos Lais
vės Komitetas Niujorke, “gai
niodamas” su juo dirbančius eg- 
silus. Privačiai lenkai sakėsi esą 
pasipiktinę būdu, kaip Europos 
Laisvės Komitetas sudaręs tarp
tautines studijų grupes ekono- 
mihėms ir politinėms proble
moms spręsti. Girdi, paskirtieji 
asmenys nesą jokie Lenkijos at
stovai, esąs taip pat užgaunantis 
ELK “datų nustatinėjimas”. 
Lenkai politikai, net tie, kurie 
yra apmokami amerikiečių ko
miteto, nepajėgia paslėpti savo 
pasipiktinimo. “The Polish A- 
merican Journal” net rašo: “Eu
ropos Laisvės Komitete yra dar 
daugiau tokių aspektų kaip tai 
egzilų sudėtis (perdaug marksis
tų). tarnautojai, veikla, intrigos 
ir etc., kas tiesiog reikalauja se
natoriaus McCarthy tyrinėji- 
m o .

ELKomiteto pabaltiečiai
buvo aktyvūs
Priverčiamųjų darbų proble

ma iškilo praėjusią savaitę JT 
Komisijoje. Stebėtojus nustebi
no ne tik pačios Komisijos na
rių pasyvumas, bet net ir egzilų. 
niciatyvą parodė pabatiečiai, 
:urie praėjusi pirmadienį Balti
ns Klube Niujorke, susikvietę 
'2 ivarių tautybių organizacijas, 
įsiūlė rezoliuciją JT gen sekre- 
nriui Dag Hammarskjold. Pir- 
nininkavo latvis Masens. Ket

virtadienį dėl šios problemos su- 
sikapoio amerikietė Mrs. Os
wald B. Lord su bolševiku Ge- 
nrgi Saksto. Jei tikėti “Amerikos 
Balso” vertimui, tai amerikietės 
raportas nebuvo rimtai paruoš
tas ir argumentuotas, ką tuoj pa
gavo sovietų delegacija JT ir 
Maskvos radijas. Juos labiausiai

“Estai reikalauja išlaisvinti iš 
vergijos” — ir pradėjo' ruselį 
“kalbinti”. Saskin, net pajuodęs 
iš piktumo, klykdamas reikala
vo, kad “šie Valstybės Departa- 
mnto pasamdyti chuliganai ir 
banditai” būtų pašalinti. JT sar
gai tą paklusniai įvykdė. Tuo 
pačiu metu JT rūmų išorėje de
monstravo apie 200. pabaltiečių. 
reikalaudami panaikinti vergiją 
ir išlaisvinti Pabaltijo tautas. 
(Apie LLK pastangas JT “pri
verčiamojo darbo reikalu; budė
jimą, kad nepasikartotų Jalta, 
Teheranas ir Muenchenas bei 
talka Kersteno komitetui” išsa
miai per “Amerikos Balsą“ tau
tai referavo dr. Nmickas).

Stiprinami anti-bolševikiniai 
‘ radijofonai

Klausinėjamas TV programo
je JAV žurnalistų, aštovas C. J. 
Kersten pareiškė, jog “Amerikos 
Balsas” sumažintas tik laikinai. 
Jis esąs tikras, jog sekančioje se
sijoje Kongresas “Amerikos Bal
są” nepaprastai išplėsiąs. Tuo 
pačiu metu Niujorke kursavo 
gandai, stiprinami Vašingtono 
strategijos kurso, jog Muenche- 
ne “AB” skyrius būsiąs sulikvi- 
duotas, o jo vietoje būsią remia
mi pabaltiečių skyriai prie Euro
pos Laisvės Komiteto radiofono 
ar kitaip. (Įdomu, jog visa eilė 
asmenų, numatytų anksčiau į« 
lietuvių, štabą prie LĖK, dabar 
užklausti atsisakė kandidatuo
ti). Stetson-Holmes, Mid-Euro- 
pėan Studies direktorius, praėju
sią savaitę pasigyrė, jog ELKo- 
miteto radijas suradęs būdą pra
mušti visus trukdymus. Dabar, 
girdi, radiofonas visus savo 21 
Europoj esančius siųstuvus pa
naudojus vienu tuo pačiu metu 
transliuodamas programą vie
nam kraštui.

VLIKas turėsiąs savo
Radijo Tarnybą
Turimomis žiniomis Niujorke, 

VLIKąs į savo Informacinę Tar
nybą Europoj pasikvietęs publi
cistą Gediminą Galvą ("TŽ” i 
bendradarbį), kuris perimsiąs 
propagandos ir radijo skyrių, su
organizuodamas kasdieninę VL 
IKo radijo -tinklo tarnybą. Ge
diminas Galva išskris į Europą 
dar šią savaitę. Džiaugiamasi, 
kad lietuviai, ne kokie vaidinto-! 
kai ar klapčiukai,* galės prabilti 
i savo kraštą.

kurio viršininku buvo J. Piat- 
nickij, senas, dar card laikų po
grindžio veikėjas: 1938 m. par
tijos 18 kongresas vidaus propa
gandą pavedė specialiai partijos 
centro komiteto agitacijos ir 
propagandos komisijai, vadin. 
“Agitprop’ui”, kuris turėjo net 
15 skyrių: spaudos, filmų, radi
jo, literatūros, vaizduojamojo 
meno, mokyklų ir t.t. Numaty
ta dar buvo specialus skyrius 
ryšiams su užsieniu, tačiau iš 
esmės užsienio propagandos apa
ratas veikė atskiras.

Agitpropo milžiniškam šako
tam aparatui agentų paruošimui 
buvo įkurta daugybė specialių 
mokyklų bei kursų, kuriuose 
mokėsi 325.000 mokinių. 6900 
buvo ruošiami specialiose augš- 
tosiose mokyklose. Dabar vidaus 
propagandoje dirba 1.400.000 agi
tatorių, kuriems tam tikrais lai
kotarpiais talkon pakviečiami 
milijonai kitų partiečių ir kom
jaunuolių.

Užsienio propagandai dabar 
vadovauja kominformas, "kurio 
organas “Apie pastovią taiką ir 
liaud. demokratiją” leidžiamas 
18 kalbų. Viso pasaulio komu
nistai kominformo akimis yra 
komunizmo propagandos tarny
boje. Tam visi turi tarnauti. 
1924 m. dar komintemas viso 
pasaulio parlamentuose esan
tiems atstovams komunistams 
nurodė, kad jie turi kalbėti ir 
siūlyti įstatymų projektus ne
žiūrėdami ar jie gali praeiti ar 
ne, bet kad tik būtų naudingi 
komunistinei propagandai.

Užsienio propagandai svarbiu 
įrankiu dar ir dabar tebelaiko
mos “Sovietų Sąj. bičiulių drau
gijos”, kurių pereitojo karo me
tu buvo taip gausiai privisę vi
suose pasaulio kraštuose, su ku
riais Sovietų Sąj. bendravo. Į 
jas buvo įtraukta daugybė labai 
žymių asmenybių, kurių daugu
ma dabar jau susiorientavo ir 
iš jų pasitraukė, bet dar ir da
bar ne mažai žymių mokslinin
kų, filantropų • ir riet kaikurių 
religijų dvasininkų laiko savo 
pareiga remti propagandinius 
Maskvos šūkius, kaip taika, kul
tūrinis bendradarbiavimas, tau
tų sugyvenimas. Net keista. Jie 
nepastebi, kad visa tai visur yra 
laisvai praktikuojama, išskyrus 
komunistinius kraštus, kurie 
apie tai šaukia. Tos “bičiulių” 
draugij os satelitiniuose kraštuo
se riauddjamuSrkaip* įrankis ba- 
■vergtuosius kraštus surišti su 
Rusija, įkalti į galvą, kad pa
saulio centras Maskva, kad visa 
kas geriausio yra Rusijoje. Ten 
šitos draugijos yra masinės, mi
lijoninės organizacijos ir tarp 
kitko savo narius moko rusų 
kalbos — esą. kad lengviau bū
tų tą didžiąją rusų kultūrą pa
žinti, kad didžiųjų genijų raštus 
galėtum originale paskaityti.

Užsienio reikalų ministerija 
Maskvoje turi psichologinio ka
ro skyrių su 250 specialistų šta
bu. Visos sovietų diplomatinės 
atstovybės taip pat yra įkinky
tos į propagandos darbą. Jos 
nuolat ruošia priėmimus, muzi
kos bei literatūros vakarus, ro
do filmas ir leidžia propagandi
nę literatūrą.

Taip pvz. neseniai išaiškinta, 
kad sovietinei propagandai 
Prancūzijoje vadovauja specia
lus komitetas, kuriam priklauso 
sovietų ambasadorius Paryžiuje, 
jo spaudos attache, MVD agen
tas priskirtas' prie ambasados ir 
eilė specialistų, o agentų yra dar 
1200t Tai jau prancūzai ir imi
grantai iš Rytų Europos kraštų. 
Komiteto metinis biudžetas 160. 
000.000 dolerių. Iš tos sumos 30 
mil. dol. padengia Maskva, o 
visa kita surenkama iš komunis
tų užvaldytų darbininkų unijų 
ir įvairių komunistuojančių or
ganizacijų.

Tipingu sovietinių atstovybių 
propagandiniu leidiniu gali būti

laikomas Maskvos ambasados 
Vašingtone leistas “Informacinis 
biuletenis”, kuris nesenai užda
rytas. Jo buvo leidžiama 30.000 
egz. ir daugumas išsiuntinėjama 
veltui.

Maskva savo literatūra stačiai 
užpila visą pasaulį. Marksizmo- 
leninizmo autoritetų raštai yra 
išleisti pačios Maskvos 101 kal
boje ir paskleista jų 889 milijo
nai egzempliorių. Knygos ar 
brošiūros visur parduodamos pi
giausiomis kainomis. Tokios In
dijos komunistams Maskva pi
nigų neduoda niekam daugiau, 
kaip tik literatūrai. Ką komu
nistai ten gauna už išplatintą 
literatūrą, tą gali naudoti savo 
organizacijos reikalams. Dėl to, 
žinoma, tos knygos platinamos 
su dideliu užsidegimu. Kad ir 
pigiai platinamos, bet per mi
lijonus egzempliorių susidaro 
sumos.

Propagandai naudojama visa 
sovietų literatūra. Pripažintųjų 
autorių veikalai spausdinami 
daugybe kalbų ir platinami vi
same pasauly. Tokio Gorkio raš
tai išspausdinti 71 kalba, 66,5 
mil. egz., Mąjakovškio 49 kal
bom 48 mil. egz. Didžiulės lai
dos svetimomis kalbomis išlei
džiamos ir eilės kitų autorių. 
Taip pat leidžiama pačioje Mas
kvoje visa eilė užsieniui skirtų 
žurnalų. Toks puošniai ir gra
žiai iliustrūętas mėn. • žurnalas 
“Sovietų Sąjunga” leidžiamas 
rusų, anglų, prancūzų, vokiečių, 
ispanų ir kinų kalbomis. Jis pla
tinamas visame pasauly (tarp 
kitko ir Toronte — rusiška ir 
angliška laidos). Taip pat dau
geliu kalbų leidžiama ir visur 
platinama “Sovietų moteris”, 
“Sovietų literatūra” ir eilė kitų 
žurnalų. Pagaliau ir mes lietu
viai žinome “Tėvynės balsą”, 
kuris visiems veltui siuntinėja
mas, kas tik sutinka jį priimti.

Kas bent kiek domisi sovietų 
komunistine propaganda, turi 
nustebti, kaip daug jai skiria
ma dėmesio ir kaip tiksliai ji 
organizuota. Kad ir tokiame To
ronte juk yra net keliolika ar 
kelios dešimtys sovietinės spau
dos platinimo punktų. Ir kaip 
tai daroma! Nupirk kokį žurnalą 
už pora dešimtukų,'tai jį būti
nai suvynios.... į kokį vieną ar 
du naujausius Maskvos dienraš
čius. Tos knygos nepaprastai pi
gios. Ir kaip skubiai atgabena
mos.'Platina jas visokie krautu
vininkai, platina komunistiniai 
laikraščiai ir jų organizacijos. 
Čia išleidžiamus didesnius ko
munistinius laikraščius Maskva 
aprūpina specialiais straipsniais, 
kurie dažnai, sako, perduodami 
telegrafu; maskviniai dienraš
čiai prisiunčiami lėktuvais.

Nėra pasauly kito krašto, ku
ris taip labai vertintų propa
gandą ir tiek daug jam išleistų, 
kaip Sovietų Sąj. ir komunistų 
partija, kurių abiejų atskirti nei 
negalima. Ribos tarp jų nėra. 
Ir aparatas dažnai tas pats.

S. GI. P.
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Trijose kariuomenėse
(Tęsinys iš praeito nr.)

Raudonojoje Armijoje
Lietuvai “savanoriškai” atsi

dūrus sovietų respublikų eilėse, 
nebuvom pamiršti ir mes. Jau 
rugpjūčio pabaigoje prisistatė 
kiekvienoje kuopoje tikrieji ru
sų politrukai. Drauge jie atsive
žė pilnas terbas raudonų penkia
kampių ir didžiausius pundus 
rusiškų blankų, kiekvieno kario 
asmeninėms žinioms surašyti. 
Žinios buvo tokios smulkios, 
kad turėjai išvardinti: priklau
symą veikusioms Lietuvoje or
ganizacijoms, adresus gyvų ir 
mirusių namiškių, giminių ir ar
timųjų, Lietuvoje ir užsienyje.

Liaudies kariuomenė tapo 
įjungta Raudonosios Armijos ei- 
lėsna, tiesioginėje PRIBOVO 
(Pribaltiskoj Okružnoj Vojenoj 
Oborony) žinioje, kaipo 29 šau
lių teritorinis korpusas. Divizi
jos, pulkai ir ' atskiri technikos 
daliniai buvo sunumeruoti ru
siškai. Korpuso priekyje vėl pa
statą gen. Vitkauską, bet šį kar
tą jau su padėjėju rusų gen. Ro
zanov, kuris ir buvo tikrasis 

■korpuso vadas. •
Nauja vadovybė įsakė visoms 

dalims iš Kauno ir kitų Lietuvos 
vietų persikelti į Vilnių ir jo 
sritis.

Rugsėjo mėn. pradžioje Kau
no įgulos daliniai jau pajudėjo 
link Vilniaus. Nors tai buvo 
ankstyvas rytas ’ ir vykdoma 
slaptai, bet žinia apie išvykimą 
karių Kaune buvo pasklidusi. 
plačiai. Atsisveikinti karių! rin
kosi minios žmonių. Žygio j an- 
čios voros paskendo įvairiaspal
viuose rudens gėlių žieduose. 
Minios akys spindėjo ašaromis. 
Nors politrukai buvo pareiškę 
savo pageidavimus nedainuoti, 
bet iš kareiviu krūtiniu išsiveržė 
daina: Nurimk, sesut, gana rau
doti, nušluostyk ašaras gailias... 
Kaune dar kuriam laikui pasili
ko gusarų pulkas, kuris buvo 
“perkrikštytas” 4 26-tą kavaleri
jos pulką. Visas bu v. Lietuvos 
kariuomenės patalpas užėmė ru
sai. ....... ■» ■'

Aš tuo tarpu buvau laimin
gesnis. Mūsų trijų žmonių tele
grafo stoties tarnyba buvome 
palikti komandiruotėje Kaune.

Korpo Štabas pats pirmutinis 
persikėlė į Vilnių. Į buv. Lietu
vos Kariuomenės Štabo rūmus 
Gedimino g-vėje įsikraustė rusų 
11-tos armijos atskiras ryšių ba- 
tali jonas.

Dar keliolika dienų po to, mūJ 
su stotis pasiliko buv. štabo rū
mų patalpose, tik gavom apara
tus perstatyti buv. štabo v-ko 
kabinete, kuris radosi pastato 
kampe. Buvusiam budinčio šta
bo rūmų karininko kambaryje 
rusai taip pat įsitaisė savo bu
dėjimo tarnybą.

Iš pat pirmos dienos, su rusų 
atsiradimu, atsirado visose puoš
niose - patalpose keista savotiška 
tik vieniems rusams supranta
ma ir jų mėgiama deguto, žiba
lo, prakaito ir dar kažkokio ext
ra mišinio smarvė. Visuomet po 
budėjimo išeidavai apsvaigęs.

Pakeitimai Ukrainoje
Kaip gaunama žinių iš Kijevo, 

sovietinės Ukrainos vyriausybė
je padaryta didelių pakeitimų. 
Tokia stambi bolševikinio pa
saulio figūra, buvęs kadaise ko- 
minterno veikėjas D. Z. Manu- 
ilski iš užsienio r. ministerio vie
tos pašalintas, pakeistas buvu- 
sis vicepremjeru Anatoliu Bara- 
novskiu. Buvę Vicepremjerai D. 
Dubrovski, Al, Jeremenko ir B. 
G. Bondarčuk taip pat atleisti. 
Vicepremjerais paskirti: J. S. 
Senin, N. T. Kalčenko ir A. E. 
Kormeičuk. Švietimo ministeriu 
paskirtas K. Z. Livin. vidaus 
reikalų — T. A. Štrokač, anglių 
bei kuro min. — V. N. Valujev, 

G. L. Sach-prekybos min. -f
novsky, planavimo — A. I. Se-
lifanov, kontrolės — K. S. Ka-

UifafrefffrthfMfurtfteanMum
(Tramvajaus stotis tarp Spadina ir Bathurst)

Informacijos telefonu KI. 0850, KI. 6319

— Otava — Kanadoje darbo 
unijoms priklauso 1.217.714 dar
bininkų, ty. tarp 20 ir 30% visų 
miestų darbininkų.

GRUEN 1ST DIE HEIDE
“Žalias yra miškas”

Tai vienas iš gražiausių ir spalvingiausių pokarinių 
vokiečių filmų. Tai filmas, kuris sujaudins kiekvie
no žmogaus širdį. Tai filmas apie senąjį linksmąjį 
ir nerūpestingąjį pasaulį, o taip pat apie šių dienų 
problemas.

Pagrindinėse' rolėse: 
SONJA ZIEMANN ir RUDOLF PRACK 

TĘSIS TIK VIENĄ SAVAITĘ
Nuo lapkričio 23 iki 28 d., (nuo pirmadienio iki šeštadienio) kas
dien 6.30 ir 8.30 vai. vak., o šeštadieniais nūo 2.30 vai. po pietų.

PUIKŪS PRIEDAI
VISUS MALONIAI KVIEČIAME

raviejev.
Įdomiausiu paskyrimu laiko

mas paskyrimas vicepremjeru 
Stefaniko. Tai vyresnysis sūnūs 
plačiai žinomo ukrainiečių rašy
tojo Vasyliaus Stefanik, grei
čiausia nekomunistas, nors 1946 
m. dalyvavo delegacijoje Ameri
kos slavų kongrese Niujorke. 
Paaiškėjus, kad delegacija už
siima skleidimu -komunizmo, 
valstybės departamentas papra
šė ją tuojaus išvažiuoti.

Raudonarmiečiai, kuriuos pir
mą kartą pamačiau iš arčiau, 
atrodė daugiau negu vargingai. 
Kiek teko pastebėti, atrodo jų 
vadovybė turėdavo sunkią pro
blemą, surinkti su sveikais ba
tais į gatvės pusę tarnybą. Užpa
kalinėje pastato pusėje matėsi 
sargybiniai brezentiniais batais 

, be padų.
Vieną vakarą man žiūrint pro 

atvirą langą, vienas sargybinis, 
gerai apsidairęs, pakėlė koją ir r 
parodė savo batus, duodamas 
suprasti, kad greitai ir mes to
kiais batais vaikščiosim. Pasi
taikydavo, kad budėjimo metu 
prisistatydavo koks nors iš jų 
seržantas ar leitenantas ir į stotį. 
Pradėdavo nedrąsų pašnekesį. 
Aš tada dar nemokėjau rusiškai, 
bet nors pirštų pagalba šiaip 
taip susišnekėdavom. Vėliau 
pradėjom šachmatais lošti. Pa
sigirti, kad buvau stiprus šach- 
ipatininkas, negalėjau, bet šiuo 
rhetu man sekėsi. Rusus vieną 
po kito sukirsdavau. Mūsų rung
tynės virto tiesiog azartinėm. 
Nežinau, kuo būtų tas viskas 
užsibaigęs, bet mūsų stotis tu
rėjo iš ten išsikelti. Raudonar
miečių vadovybė negalėjo pa
kęsti, kad “buržujų dšperos” 
slankioja jų tarpe ir visi raudon
armiečiai gyvai jais domisi.

Persikėlėm į Miško g-vę Nr. 
18, kur tuo metu buvo įsikūrusi 
Krašto Apsaugos Ministerijos 
Vyriausia Likvidacinė Komisija. 
Jos paskirtis buvo galimai grei
čiau perduoti buv. Lietuvos Ka
riuomenės turtą rusams ir pa
čiai susilikviduoti. '

Komisijos nariai ir tarnautojai 
turėjo dirbti stachanovietiškai. 
Mūsų stotį užversdavo telegra
momis žemesnių v-kų, augštes- 
niems apie periminėj ančių turtą g 
rusų pareigūnų reikalavimus 
“skoriej”. Nuo to “skoriej” jie 
niekaip negalėdavo atsipalai
duoti. Tą patį “skoriej” ir “pa- 
skoriej” jie gaudavo -iš korpo 
štabo, kuriam tie patys įsakymai 
plaukė iš PRIBOVO.

Dar likvidacijai neįpusėjus 
jau pradėjo atleidinėti kai ku
riuos karininkus ir civilius tar
nautojus. Nuotaikos įstaigoje 
kiekvieną dierią niaukėsi. Kiek
vienas laukė, kada jam ateis ei
lė. Netrukus taip ir buvo. Labai, 
skubi telegrama, pasirašyta gen. 
Vitkausko, Likvidacinės Komi
sijos P-kui gen. Raštikiui su ne
mažai pavardžių karininkų ir 
civilių tarnautojų, kad jie yra 
paleisti į atsargą, likvidacinį 
darbą pagreitino. >

Remdamasis telegramos prie
rašų “labai skubu”, kadangi tai 
buvo po darbo valandų, paskam
binau telefonu gen. Raštikiui į 
butą ir jo prašomas perskaičiau 
telegrama.

Turinys jau man pačiam at
rodė keistas. Toks staigus atlei
dimas, tiesiog išmetimas į gatvę 
atleistiesiems nieko daugiau ne
žadėjo, kaip tik vieną naktį bū
ti suimtiems. Gen. Raštikis, at
rodo, to ir tikėjosi sulaukti. 
Nors jo asmeniškai atleidimas 
dar nelietė, bet, matomai, buvo 
visakam pasiruošęs. Dar tą patį 
vakarą, atvykęs į stotį, civiliai 
apsirengęs, parašė gen. Vitkaus-\ 
kui tokį atsakymą: V

— Kadangi Tamsta atleidai \ 
man pačius darbščiausius ir pa
tikimiausius žmones, be kurių 
aš negalėsiu greit ir tvarkingai 
baigti likvidacijos darbo, pra
šau mane iš tų pareigų atleisti.

Palaukęs prie aparato iki' aš 
perdaviau į Vilnių, generolas at
sisveikinęs išėjo. Daugiau jis 
Miško g-vėje 18 nr. nesirodė. 
Netrukus pasigirdo dvejopi gan-

(Nukelta į 8 psl.)

VELTUIv L.L I U Kalėdinės dovanos vaikams!
GURNEY 

1954 m. gazo krosnis

Ši krosnis koinuojo $199.00

Atvykite ir apžiūrėkite. Pas mus 
^didžiausias viso rajono gazo 
'krosnių pasirinkimas pigiausio
mis kainomis, firimo krosnis tik

$99.00
. ir daugiau.

Visas baldų, radijo ir televizijos 
inventorius parduodamas suma
žintomis kainomis.

GROTELI

Lengvos išsĮtodkejimo sąlygos.
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Lietuvių žfflemškufflo dokumentasNevienas turbūt bus kada nors skaitęs 'apie Vak. Vokietijoje, Goettingeno mieste,. susidariusį vokiečių būrelį, kurs pasiryžęs surinkti ir išleisti* taip vadina- mus “žmoniškumo dokumentus”, t.y. paskelbti viešumai visa tai, ką kitataučiai yra padarę gero vokiečiams sunkiaisiais pokario metais. Šiam “Goettingeno Studijų rateliui” vadovauja tarptautinės teisės profesorius Herbert Kraus, padedamas savo kolegų tremtinių iš Rytų.Rods prieš porą mėnesių viename “Die Nenue Zeitung” numeryje buvo tilpusi žinutė, kurioje vokiečių visuomenė buvo prašoma prisiųsti minėtam Studijų Rateliui medžiagos, liečiančios lietuvių žmoniškumo įrodymus.'Surinkti dokumentai turėtų būt išleisti atskiru leidiniu.šiomis dienomis pateko į mano rankas vienas ankstyvesnis šio Goettingeno Studijų Ratelio leidinys, pasirodęs šiais metais prancūzų kalba. Tai 194 psl. knyga, pavadinta “Liudijimai” (Tėmoignages 1945-46, Le Circle d’Etudes de Goettingen, 1953), kurioje'taip pat rašoma ir apie lietuvių mielaširdingumą.Šio rinkinio įžangoje prof. Kraus rašo: “Tai kas mus paskatino paskelbti šią prancūzišką laidą, angliškajai pasirodžius praėjusį: pavasarį, buvo noras praplėsti ratelį tų, kurie trokšta matyti įsikuriant tikros taikos jiems patiekiant liudijimą, kad riet taihSiausiose Europos istorijos valaridbse žmogaus širdyje neužgeso moralinė didybė ir kad ji yra pasitikėjimo ir vilties šaltinis”.Nors šioji laida buvo skirta daugiau prancūzų, lenkų ir če- koslovakų žmoniškumui iškelti, bet ir joje randame vieną dokumentą, pavadintą “Lietuviai pasigailėjo mūsų”. Jį prisiuntė viena vokietė, jauna ūkininkaitė, kilusi iš Rytprūsių. Štai jos ver- tirrias:“Tai buvo 1948 metais. Aš buvau civile belaisvė viename kolchoze, esančiame netoli Fried; lando, Rytprūsiuose. Nuo 1947 irietų iš 1000 asmenų teliko 300. Bet ir šie buvo pasmerkti mirti badu. Dešimt iš mūsų nusprendėme eiti į Lietuvą ir ten ieškoti duonos mūsų vaikams. Aš turėjau 27 metus, bet buvau visiškai išsemta alinančio darbo, kurį rusai mums buvo užkrovę. Mano sūnus buvo 5 m. amžiaus ir tiek nusilpęs nuo bado, jog nebegalėjo paeiti. Vieną dieną mes iškeliavome. Mane vertė eiti badas. Aš norėjau išgelbėti savo vargšą vaikelį, kurs taip dažnai šaukėsi tėvo. Teko eiti pėsčiom iki

Gerdavos, ten įšokti į-prekinį traukinį ir taip nuvažiuoti iki Telšių. Tame ruože keleivinių traukinių nebuvo. 1948 metų sausis buvo nepaprastai šaltas. Ir kadangi mūsų drabužiai buvo labai ploni, mes baisiai šalome. Bet su Dievo pagalba mes atvykome stačiom į Tilžę. Perėję Nemuno tiltą, jau kitoje upės pusėje, mes įlindome į keleivinį traukinį, nes neturėjome rublių bilietui nusipirkti,, ir atvažiavome į Kelmės apylinkę. Čia mes išsiskirstėme ir keliavome po dvi nuo namo prie namo. Nors žmonės patys labai neturtingi, bet niekas mūsų, ko nors nedavęs, neišleido. Jie mums davė miltų ir kruopų, nes bulvės buvo sušalusios, ir jos mums būtų buvusios per sunkios. Pernakvoti pas juos visada susirasdavo‘vietos. Jie padėdavo šiaudų ant pluktų grindų, paklodavo kailių, ir mes galėjome ramiai miegoti. Žmonės daugumoj turėjo tik vieną kambarį, kuriame jie gyveno kartu su gyvuliais, vištom, ožkom, avelėm. Jie mus visad priimdavo, mus vokiečius, kurių jie nepažinojo. Bet jie matė, kaip vargingi ir išalkę mes atrodėm, ir pasigailėdavo mūsų. Visur būdavo galima sutikti moterų su vaikais iš Karaliaučiaus. Visi norėjo išgelbėti savo gyvybę. Po dviejų savaičių mūsų kupririės buvo pilnos, ir mes galėjome grįžti. Savo vaizduotėj aš jau mačiau vaikutį mano rankose, kuriam padėsiu duonos kąsnelį. Po neapsakomo vargo mes parvykome prie savo mylimųjų. Bet tik 4 moterys turėjo laimės grįžti su pilnais maišais; kitoms jie buvdpakely atimti. Ąš buvau tarp laimingųjų ir galėjau išsilaikyti per paskutinius mėnesius, iki atvykau į Vokietiją. Tos kelionės būdavo baisiausios, nes, jeigu mus pastebėdavo stotyse, mes būdavom mušamos. Dažnai tekdavo palįsti po traukiniais,- kad tik niekas nepastebėtų. Šiandien yra daug žmonių, kurie privalo būti labai dėkingi lietuviams, nes jie daugeliui išgelbėjo gyvybę. Latviai taip pat, bet kelionė iki jų būdavo per ilga ir dar sunkesnė. Mes dėkojame Dievui, jog Jis leido mums sutikti žmonių, kurie mus išgelbėjo paskutinę minutę”.Tai tik vienas dokumentas iš daugelio. Mes galime didžiuotis Tėvynėje likusių lietuvių didžiadvasiškumu, bet kartu mes turime jį pratęsti tremties būtyje, nes tik tada mūsų kenčiančių brolių auka įgaus universalią prasmę.
J. Medaitis.

žemės ūkio parodos atidarymo progaKanados karališkosios raitosios policijos dalinys, išrikiuotas prie Toronto rotušės.

Lietuvos kariuomenes 35 nr. sukaktis
(Skaityta karių pobūvy Toronte lapkričio 19 d.)

bet

Liūdnas Lietuvos kolchozininko ruduoPavergtosios Lietuvos laukai ištuštėjo. Tik kur-ne-kur pamatysi didesnes grupes žmonių, doroj ančių cukrinius runkelius ar burzgiantį traktorių. Su bulviakasiu pavėlavusių kolūkių, “načalninkai” visomis priemonėmis spaudžia darbininkus gelbėti nuo žiemos šalčių tai, ką dar galima išgelbėti. Tačiau, nepaisant jų karštligiškų pastangų, sunku įveikti, kas laiku neatlikta. Naktimis vis labiau pašąla, o dieną kiek sušilęs oras nevisada įstengia suminkštinti per naktį sugrubusią žemę. Negi su kinka kiekvieną bulvę kirsi iš įšalusios dirvos? Susidaro baisiai nesmagi padėtis kolūkių ir valstybinių ūkių “načalninkams”
MERGAIČIŲ PREKYBA TOLIMUOSIUOSE RYTUOSESeniau taip pagarsėjusi vadinamoji baltųjų vergų prekyba Europoje šiuo metu yra beveik išnykusi. Bent nebėra jos tokio masto, kad šimtai mergaičių būtų gabenamos į užjūrių kraštus. Tiesa, ir dabar dar pasitaiko “menadžerių”, kurie pasiūlo mergaitėms darbų užsienio kraštuose ir jas ten gabena. Valdžios įstaigos su tuo reiškiniu kovoti negali, nors dažnai šitokie verbavimai būna ir įtartini. Visa tai būna pagal krašto įstatymus ir noriričių iš krašto išvykti niekas negali trudyti, tačiau Pietų Amerikos it Azijos hotelių bei barų koncernų agentams dabar jau nelengva savo biznius varyti. Išvažiavimas dabar visuose kraštuose yra budriai kontroliuojamas, slapta išvežti beveik nėra galimybės, o verbavimui paaiškėjus jo tikslas tuojau ga- li.būti patikrintas per savus konsulatus ar tarptautines organizacijas.Užtai dabar baisių’formų prekyba iriergaitėmis įgauna Tolimuosiuose Rytuose, ypač Kinijoje. Padėtis ten dabar jau ne ta, kaip buvo atvaizduota Anglijos parlamentui Lady Simon pranešime iš 1930-1935 m., kada vyko žiauri prekyba pusiau subren-
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dusiomis mergaitėmis iš badaujančių pietų Kinijos rajonų, ku- jardavinėjamos did- Inonėi naktinių pra-rios buvo miesčių pr mogų vietoms. Jos būdavo pažymimos įdegintu ženklu arba nupjaunant piršto dalį. Tautų Sąjungos specialiai komisijai tik su dideliu vargu tepasisekė šitą barbariją išrauti.Dabar susidarė naujos sąlygos vergių pirkliams. Kinijoje įsigalėjus komunistams, daugybė pasiturinčių miesčionijos bei kilmingųjų šeimų pergyveno tragedijas. Daugelis liko be jokių išteklių ir be vyrų. Vyrai žuvo, buvo suimti arba buvo priversti pabėgti, o liko moterys su vaikais. Tokiose šeimose auga mergaitės senose šeimos tradicijose, bet dideliam skurde, visą laiką svajodamos apie geresnę ateitį ir apie galimybes išsiveržti iš košmariško naujojo gyvenimo. Nešvarių verslų agentai čia atranda dirvą. Jie kreipiasi į motinas dažniausiai pasiūlydami sutvarkyti jų dukrų vedybas “su pasprukusiais kinais, kuriems esą pasisekę nors dalį savo turtų išgabenti į užsienius, kitas ir pačias mergaites prikalba, suvilioja geresnio gyvenimo perspektyvomis — tarnybomis už Kinijos
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sienų. Šitame biznyje dalyvauja taip pat dalis tokių pabėgusių kinų. Taip tūkstančiai mergaičių su labai mažomis išimtimis patenka į Seoul, Tokio, Hanai ir kitus miestus iš pradžių kaip biurų, krautuvių, viešbučių, restoranų tarnautojos — tinkamai- išauklėtos ir pramokytos, jos tam dažniausiai tinka — bet po kurio laiko ■ daugelis nuslysta į moralines klampynes.“Commission Internationale de Police Criminelle” dar tebevykstant karui Korėjoje bandė šitą skaudų reiškinį panaikinti, tačiau vis nesėkmingai. Laikytojai įvairių viešbučių, barų ir restoranų Pietų Korėjoje, Japonijoje, Ipdokinijoje ir JT kariuomenės sustojimo vietose vis pajėgdavo įstaigas įtikinti, kad šitos kinietės yra būtinai reikalingos karių “.gerai nuotaikai” palaikyti. Taip viskas ir tebestovi. Kovoti su tuo juo sunkiau, kad tos pačios mergaitės prisimindamos, turbūt, žiauriąją tikrovę pergyventą Kinijoje, savo padėtimi nesiskundžia ir iš jos nesiveržia, matyt, nežinodamos kur irkaip galėtų išsiveržti. Jos ten nėra uždarytos vergės, bet sudaro tam tikrą rūšį moterų didmiesčių gyvenime.Vadinasi, T. Rytų mergaičių prekybai pagrindą sudaro išauklėtos, -bet sociališkai deklasuotos kinietės. Jos pačios gal nei nežino, kad yra pirktos, kad darbdavys, kuris davė jottis darbo biure ar restorano valgomajame, agentui užmokėjo už kiekvieną iš jų 500 dolerių (tokia esanti taksa). Jos yra laisvos, bet kiekviename lokale esąs jų būrelis sudaro tą aplinką, kuris saugo kprių “gerą nuotaiką, traukia juos ten ir laiduoja šeimininkui pajamas. Šeimininkas už jas moka, nes žino, kad jos neturi kur išeiti ir neišeis. Kova su tuo reiškiniu tikrai sunki, nes juk hoteliai negi bus be patarnautojų, o kaip įrodysi, kad šitos yra nupirktos vergės, jei ir jos pačios jaučiasi išsigelbėjusios iš bolševikinio pragaro?

pateisintų jiems patikėtas vietas ir mūkamus augštus atlyginimus. Tam tikslui jie išnaudoja kiekvieną progą. Paskutinioji tokia proga buvo revoliucijos 36-j i sukaktis — lapkričio 7 d.Laisvuose kraštuose didelių švenčių proga valstybė stengiasi suteikti savo piliečiams kurių nors lengvatų, švenčių priedų, mokesčius sumažinti, pravesti amnestijas ect. Sovietinei vals
tybei. visos šventės tarnauja ge
ra proga apiplėšti savus bau
džiauninkus. Tai patvirtina ir kp centro komiteto “načalnin- kų” spalio revoliucijos 36-toms metinėms paskelbti šūkiai: TS darbo žmonės! Siekite naujų laimėjimų . socialistiniame lenktyniavime. Už penkto penkmečio plano įvykdymą ir viršijimą. TS darbo žmonės! Nenuilstamai kelkite darbo našumą, siekite pilnutinio visų socialinio ūkio galimumų ii- rezervų išnaudojimo. Gerinkite produkcijos kokybę ir mažinkite jos savikainą. Kolūkiečiai ir kolūkietės! Siekite tolesnio visų šalies kolūkių pakilimo ir klestėjimo. Kovokite už visuomeninio ūkio stiprinimą, jo visapusišką išvystimą, už žemdirbystės ir gyvulininkystės bendrosios ir prekinės produkcijos padidinimą. Žemės ūkio darbuotojai! Visokiariopai vystykite visuomeninę gyvulininkystę. Siekite spartaus gyvulių skaičiaus augimo. Ryžtingai kelkite jų produktingumą. Kovokite už tvirtos pašarų bazės sudarymą. Sparčiau vystikite gyvulininkystės patalpų statybą. Ir t.t., ir t.t. Vienu žodžiu, vis
kas valstybei, gyvuliams ir “na- 
čalninkams”, o nieko darbo žmonėms. Dirbkite, nerkitės iš kailio ir dar labiau suveržkite diržus, kad, atėjus už visų metų sunkų darbą atsiskaitymo laikui, būtumėt nemaloniai nustebinti — ir vėl tik pora kilogramų grū-

prieš savo viršininkus. Nesmagu ir kolūkininkams klausytis jų plūdimų ir grąsinimų. Aišku, kad kaltas visada liks pats paprasčiausias darbininkas: jis turės už tai ir nukentėti, gaudamas sumažintą atlyginimą už savo darbadienius.Vienu žodžiu, žiema čia pat. Nedaugelis kolūkių baigė kulti javus ir pradėjo jų parceliavimą. Geriausi grūdai eina valsty
bei, sėklų, fondams, if. MTS. Per visą vasarą agitatoriai gyrė MTS darbą, bet kai rudeniui baigiantis reikia už jį atsiskaityti, kolūkių “načalninkams” tenka gerokai pakaušį pakrapštyti — pateiktos sąskaitos didelės, o derliai tik tarp 10 ir 18 centnerių iš vieno ha.Kolūkininkai kaklus ištiesę žiūri ir laukia, kas jiems dar liks, atidavus geriausius grūdus pyliavoms valstybei, atskyrus sėklai ir sumokėjus MTS už darbūs. Nelinksma žinia šiomis dienomis patyrė Ariogalos rajono “Aušros” kolūkininkai. Už darbadienį jiems išeina tik po pusantro kilogramo grūdų. Pažadėta dar po keletą šimtų gramų, žinoma, jei išeis. O per visus metus tiek daug girtasi gerais derliais ir liaupsinta TS minis- terių tarybos ir kp centro komiteto nutarimas apie pyliavų valstybei sumažinimą ir kainų už ždmės produktus pakėlimą, kad kolūkininkai, nors ir labai atsargiai, »bet drįso tikėtis, jog šiemetinis jų sunkus darbas tikrai bus žmoniškiau atlygintas. Po pyliavų valstybei sumažinimo Ariogalos rajono “Aušros” 
kolūkininkas gavo tik po pus
antro kilogramo paprasčiausios 
rūšies grūdų už darbadienį ir 
priedo šiek tiek vilties, jei liks, 
dar ateityje gauti po keletą šim
tų gramų. Po kainų pakėlimo už žemės ūkio produktus Šakių rajono Lenino vardo kolūkio ko- r----------o. t „lektyvininkas gauna vos tris dų, ir vėl tik 3 rubliai už darba- rubliUs už darbadienį. Kituose dienį... V. R.kolūkiuose dar blogiau.Visą vasarą po kolūkius zuję agitatoriai ir savo tuščiomis kalbomis trukdę datbą paties darbymečio metu, kai prasidėjo atlyginimo išmokėjimas, pranyko kaip sniegas po šilto lietaus. Tik to paties Šakių rajono Lenino kolūkio pirmininkas drg. Kostas Glikas, nekreipdamas dėmesio į nepatenkintus ir niurzgenčius kolūkininkus, drįso jų vardu pareikšti: pirnjas punktas mūsų perspektyviniame plane — duoti šalies darbo žmonėms kuo daugiau maisto produktų, tai mūsų pareiga, ir mes ją atliksime. Tokia jau komuriistuose tvarka^ kad už darbo žmones pasižadė
jimus duoda jų načalninkai, net 
riepasiteiravę, ar tie, kieno var
du pasižadama, sutiks tuos pa
sižadėjimus pildyti. “Načalnin- kas visada lieka “načalninku” — jam rūpi ne dirbančiųjų, ne bendruomenės, bet savo paties reikalai. “Načalninkai” iš kailio neriasi, stengdamiesi kuo daugiau iš darbo žmonių išspausti, kad

sai mūsų tautai paliko labai gražų kraitį’— kovok už savo teises! Kad šiandien mūsų broliai kenčia alkį, šaltį ir veda žūtbūtinę kovą už lietuvišką egzistenciją, reikėtų padėkoti mūsų kariuomenės auklėjimui.Kaip matome, atliktas milžiniškas darbas.Pacifistams aš norėčiau priminti paprasčiausius gamtos dėsnius, kurie byloja ne jų naudai. Tai yra visų gyvių amžina kova dėl savo egzistencijos gražioje gamtoje. Tie gyviai, kurie buvo kovingi, visi išsilaikė iki mūsų dienų. Kurie buvo pasyvūs, tie jau dingo iš pasaulio žmonių regėjimo. Tik muziejuose mes dar juos atrandame, o iš čia mes sužinome, kad jie kadaise yra buvę. Gyvenimas yra amžina kova. Mes, pagaliau, žvilgterėkime į tautas, kurios kovoja dėl savo būvio, dėl savo kitų intencijų. Ar jos žūsta? — Ne. — Paimkime japonų tautą, paimkime mūsų kaimyną — vokiečių tautą. Jie nežuvo.Tiesa, karai neša žmonijai nelaimes, bet jų pakolkaS išvengti negalima. Karai buvo if bus kaip neišvengiama blogybė.Bet pažiūrėkime į antrąją medalio pusę — karai atneša tautoms reikalingo užsigrūdinimo. Kiekvienas gyvis užgrūdintas yra atsparesnis, negu ištižęs, išlepęs. *Taip byloja mums išlepusi Romos imperija, taip byloja mums Lietuvių - Lenkų valstybė, pagaliau ryškus šių dienų pavyzdys yra Prancūzijos būklė.Kad mažos kariuomenės gali daug nuveikti, mes prisiminkime žydų tautą. Žydų tauta per 2000 metų neatrado to, ko ieškojo. Žydai žinomi kaip geri komersantai, kaip pajėgūs kapitalistai. Bet žydai vieno dalyko nemėgo — kariuomenės. Jiems nieko nepadėjo nei turtai, nei papirkimai; žydai atkovoti Palestinos nesugebėjo. Tik tuomet žydų tauta atkovojo savo teises, kuomet suorganizavo savo kariuomenę ir pradėjo lieti ne kitų, bet savo nuosavą kraują.Kur dingsta kovingumas, nenoras lieti kraujo, ten ateina ištižimas, o su tuo “barbaru” visos tautos nelaimės.Kiti ponija, kad maža mūsų kariuomenė negalėjo ir negalės nieko suvaidinti.- - 1Mes nieko nenorime vaidinti, mes norime apsaugoti mūsų teises, valstybės sienas ir mūsų tėvų testamentą — būti nepriklausomais. Tik prisiminkime — mažas kupstas didelį vežimą jver- ,čia — nusako mažos kariuomenės naudai. ' Pavartykime karo istoriją, ten rasime eibes pavyzdžių, nusakančių mažos kariuomenės naudai. Pagaliau paimkime suomių tautą.Beto, paimkime paprasčiausį kasdieninį reiškinį. Va, du vaizdeliai: 1. apie namus vaikšto sargas, visai neginkluotas (Suprask mūsų maža kariuomenė), 2. apie narrius nėra jokio sargo.Ar vagis eis į tą namą, kur yra beginklis sargas? ar į kitą?Mūsų kariuomenė ir bus tas tautos sargas, nors ir maža būdama. Taipgi mūsų kariuomenė per 22 m. ėjo labai sėkmingai tautos sargo pareigas. Kas klaidų nedaro? — Tas, kuris nieko nedaro! Būta ir mūsų kariuomenėje klaidų, jos turėtų būti ištaisytos,- pataisytos, operuotos ir išgydytos.
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Mes, buvę Lietuvos kariuomenės kariai, šiemet švenčiame mūsų atgimusios kariuomenės 35- m. sukaktį. Faktinai realaus darbo priskaitoma 22 m. 1940 m. įsibrovė į mūsų tėvynę Lietuvą maskoliai-komunistai ir sutrukdė tolimesnę mūsų kariuomenės plėtrą.Per tą trumpą laikotarpį labai daug išgyventa, daug, daug audrų patirta.Šiame vaišingame Kanados krašte mes galime tik pasvajoti prisiminti mūsų tėvynės sunkias ir gražias dienas. Būta sunkių dienų — kovos su bolševikais, lenkais, bermontininkais; bet vėliau būta ir gražių dienų — Lietuvos kultūrinis bei ekonominis klestėjimas. Ir tai 22 metų laikotarpyje!Tatai įrodo mūsų Tautos pozityvų charakterį, tai byloja lietuvio dvasia bei ryžtumas.Mes esame maža tauta,mes esame dar pasaulinio kirbino (korupcija, savanaudiškumas ir t.t.) neužkrėsti. Yra ir į mūsų tautos širdį patekę blogio, bet tai yra atnešta iš svetur.Šiandien mes norėtume’ pasidžiaugti mūsų kariuomenės laimėjimais. Tūlas, įsmeigęs į mane akis, paklaus: — kokie laimėjimai? — Jokių laimėjimų nėra!— Spiaut ant tos mūsų kariuomenės... kur buvote, kada komunistai brovėsi į mūsų tėvynę?Palaukite, aš, šį kartą, atmetu laikinai į šalį tragiškas mūsų tautos bei valstybės dienas 1940’ m. Tai buvo pasaulinio masto tautų nelaimė. Tai buvo visos tautos nelaimė, kuri įvyko ne dėl mūsų karių kaltės, bet įvyko dėl susidėjusių geografinių bei geopolitinių aplinkybių.Šiandien, kada jau mes, buvę kariai, sėnstarhė arba jau pasenome, galime visai bešališkai panagrinėti mūsų kariuomenės egzistencijos klausimą.Yra ir mūsų tarpe visaip manančių. Vieni nusako, kad mums— mažai tautai visiškai kariuos menė nereikalinga; kiti — kad ji būtų milicinės sistemos; dar kiti — kad kariuomenė daug kaštuojanti ir visvien, ji būdama maža, jokio vaidmens suvaidinti negalės.Panašiai galvojo 1918 m. mūsų prof. Voldemaras? savo deklaracijoje prisiminęs tik miliciją. Bet žiauri tikrovė tuoj sugriovė jo galvoseną. Lenkų sukilėliai užėmė Vilnių ir visas kabinetas subyrėjo.1918 m. lakričio 23 d. išėjo pirmas Lietuvos kariumenės įsakymas. Vėliau a.a. M. Šleževičius atitaisė klaidą, pradėjęs kurti savanorių kariuomenę.Panašiuose užmetimuose yra nenuoširdaus galvojimo, čia yra daug perdėtos teisybės, grubiai kalbant— suklastotos teisybės, prisidengiant gražiais, humariiš- kais šūkiais po kuriais slepiasi storžieviškas egoizmas. Mūsų kariuomenė per tą trumpą laikotarpį atliko didelius darbus: 1. atliko labai svarbią misiją mūsų tautos sveikatos atžvilgiu. Tik prisiminkime jaunuolį, kuris atėjo iš kaimo į kariuomenę ir koksai jis grįžo į kaimą? 2. mūsų kariuomenė tūkstančių- tūkstančių jaunuolių širdyse įkvėpė gražiausi deimantuką — tautinį jausmą bei tautinę ambiciją. Šio deimantuko mūsų tauta nebūtų pirkusi už šimtus milijonų dolerių, o litais kiek būtų? 3. mūsų kafiUOrineriė šū- draūsiflino jaunimą; ta drausmė,! Linkiu visiems buvusiems ka- atnešta į kaimą, teigiamai vei- riams, išblaškytiems po visą _kė į aplinką; 4. mūsų kariuotrie- pasaulį, praleisti šią sukaktį nė suteikė jaunimui daug ver- linksmai, jokiu būdu nenusitnin- tingų specialybių, kurios vėliau ,ti ir amžinai palaikyti kbvirtgą jam buvo naudingos visą jo gy- 'dvasią ten, kur jos trūksta, venimą; 5. mūsų kariuomenė vi- P. Katulas.

Ruošiasi imigrantu atrankai
— Poznane.— Čionykštis vaivadijos teismas nuteisė vieną “buožių” teroristų vadą mirti ir kalėti nuo 3 iki 10 metų. Jie buvę kaltinami skleidę kolchozams kenksmingus gandus ir užsiėmę sabotažu.

Rugpiūčio 7 d. specialiu įstatymu numatyti iki 1956 m. gruodžio 31 d. į JAV įsileisti naujų imigrantų ne kvotos keliu. Pradedant 1954 m. liepos 1 d. kas mėnesį turi būti įsileidžiama po o nuo 1955 m. liepos 1 d. po 7000 kas mėnesį. Įsileistinųjų

JOSEPH

CORNISH
Toronto miesto 
Kontrolieriumi, 

žmogų, suprantantį 
mūsų reikalus.

tarpe numatyti 55.000 pabėgėlių iš už geležinės uždangos, 2000 buvusių lenkų armijos karių, 45.000 italų pabėgėlių, esančių Italijoje arba Trieste, dar 15.000 italų pagal kvotą, taip pat 15.- 000 graikų pabėgėlių ir 2000 pagal kvotą. Toliau dar 17.000 olandų, 5000 Tolimųjų Rytų pa-- bėgėlių, 2000 kinų ir 2000 Palestinos pabėgėlių ir t.t.Šito naujo įstatymo vykdymui jau ruošiamasi ir lapkričio pradžioje JAV pasirodė skelbimai, kad ieškoma vyrų tarnautojų imigrantų apklausinėjimui, dirbant už krašto ribų. Reikalaujama, kad kandidatai, mokėtų bent vieną ar kelias šių kalbų: italų, vokiečių, graikų, lenkų, arabų, prancūzų. Algos numatyta $7600 metams.
Atitaisymas; Peritame “TŽ” 

Nr. stfp. “ArtohliS liūdnomis die
nomis” įsibrovė'nemaloni klaida. 
Išspausdinta: “Žomnės buvo tiek 
pamišę...” — turėjo būti... su
mišę.
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Pavergtoje tėvynėje
Ii Vilniaus Botanikos Sodo

A. Kairys tarybinėje spaudoje rašo, 
jog per paskutiniuosius 7 m. Sodas žy
miai išsiplėtęs. Dabar jis turįs 6 ha plo
to. Šiltnamiuose augę bananai, palmės, 
ir t.t. Alpinarume — tundrų ir kalnų 
augmenija.

Prieš kurį laikų čia buvę pradėti ban
dymai aklimatizuoti valgomųjų viksvuo- 
lę. Šio augalo tėvynė — Kinija ir Korėja. 
Jo šakniagumbiai galį būti pločiai ngu- 
dojomi konditorijos pramonėje. Pirmieji 
bandymai davę gerus rezultatus. Šiuo 
metu atliekami bandymai su Tolimųjų 
Rytų augalu---- Čiumyza. Tai dviejų
metrų augŠčio pašarinė žolė, kurios sėk
la tinko maistui.

Ir vėl nesiruošta, mokslo metams
Kavaliauskas, LTSR švietimo Ministe

rijos Mokyklų Valdybos viršininkas, dar 
vasarų koliojosi, jog tokiame Panevėžy
je, Biržų, Utenos, Pagėgių, Joniškėlio, 
Vilijampolės rajonuose mokyklos buvo 
labai lėtai remontuojamos arba iš vis 
neremontuojamos. Negeriau buvę ir Ša
kiuose, kur mokyklos nebuvę iš anksto 
aprūpinto! kuru, neregistruojami mokyk
linio amžiaus vaikai. Trūkstant patalpų, 
vasaros metu koikurios bolševikų tarybos 
kaimuose užėmė mokyklos, o jų inven
torių nerūpestingai suvertė į nenaudo
jamas daržines.

Labai prasta padėtis esanti Dauguose. 
Plungės / rajono liaudies Švietimo sky
riaus vedėjas drg. A. šalčius viskuom 
rūpinęsis be jokio plano. Visa eile mo
kyklų palikto be mokytojų ir jų paren
gimu niekas nesirūpinę.

{domiausias yra viršininko J. Kava
liausko prisipažinimas, jog praėjusiais 
metais "Švietimo Ministerija, rajonų 
vykdomieji komitetai ir švietimo skyriai 
neužtikrino visų mokyklinio amžiaus 
vaikų mokymosi, nevedė kovos prieš tai, 
kad dalis mokinių nustojo lankyti mo
kyklas nepasibaigus mokslo metams (jie 
buvo išvaryti j baudžiavų kolūkiuose).

Viršininkas Kavaliauskas taip pat pa
sigiria, jog šiais metais Švietimo Minis
terija paruošusi mokslo programas yisų 
tipų mokykloms. "Iš 131 vadovėlių pa
vadinimų jau perduoto knygų prekybai 
118 pavadinimų". Kavaliauskas reika
lauja, jog kas nors imtųsi žygių, kad 
vadovėliai, lygiai kaip klasių žurnalai 
(Čia galėtų talkininkauti "Žiburių" lei
dykla Toronte!), sųsiuvinioi dienynai 
laiku pasiektų mokinius.

Kviečio studijuoti Rusijoje
Skelbimas: "LTSR Žemės Ūkio ir Pa

ruošų Ministerijos Kadrų parengimo Val
dyba skelbia, kad dirbą gamyboje su 
ougštuoju mokslu žemes ūkio specialis
tai, norį pereiti į pedagoginį darbų, spe
cialų pasiruošimų gali įsigyti Timiriozev 
Akademijoje. Mokslas tęsiasi "V metus. 
Aprūpina -stipendija ir bendrabučiu. Do
kumentai privalo būti užpildyti 4 tusų 
kalba".

Pardavinėjo motociklus
Ir tai ne melasa— tikrai. Bet kaip? 

Rašo V. Pranaitis, Kauno. Politechnikos 
Institųjo aspirantas: "Prie Stalino prosp. 
(buv. Laisvės Alėjos) Nr. 59 esančios 
Kauno Univermago parduotuvės Nr. 5 
kortais galima pamatyti tokį vaizdų: sto
vi sunkvežimis, ant kurio sukrauta moto
ciklai. Aplink jį- — didele besigrumian
čių žmonių minia. Kiekvienos stengiasi 
prasimušti arčiau sunkvežimio, nes ant 
jo, pasirodo, pardavinėjami esantieji mo
tociklai. Netrukus keletas laimėtojų, pri
rėmę ką tik įsigytus žvilganičus moto
ciklus prie sienos, šluostydomiesi pra
kaitų, su širdgėla skaičiuoja sagas. Kiti 
betgi išsiskirsto ir be sagų ir be ... mo
tociklų.

Šį "sportų" sugalvjo minėtos krautu
vės vedėjas Razas. Netenka sakyti, jog į 
parduotuvę patenka maža dolis pelno".

Lietuvoje pagerbtas Stuoka-Guitevičius
Ed. Budreika, architektūros kandida

tas-apie žymųjį lietuvių architektų para
šė didesnį rašinį, gan įdomų, kuriame 
visai nebuvo net prakeiktas Berija. Ži
nomo, tik dėka "didžiosios rusų tautos 
kultūros" Stuoko topo tuom, kuo jis 
yro(!). Budreika nurodo, jog Stuoka pa
rašęs veikalų apie krosnis, kuris taip iš
kėlęs Vilniaus krosnių kokybę, jog net 
dabar esu statoma naudojantis jo pata
rimais.

"Tiesa" labai puolė J. Kumpį už jo 
rašinį "Komjaunimo Tiesoje", VIII. 5.: 
"Didysis lietuvių architektas". Ten jis 
prieštaravęs "istorinei tiesai" "neparody
damas didžiosios rusų tautos kultūros, o 
taip pat lietuvių liaudies architektūros 
poveikio L. Stuokos formavimuisi, bet su
koncentruoja visų dėmesį Stuokos studi
joms užsieniuose". "Tiesa" išjuokia J. 
Kumpį, tvirtinusi, kad prie Vilniaus ka
tedros perstatymo prisidėjęs vyskupas

Dėmesio!
FORD-MONARCH!

Naujų ’53 metų

AUTO 
MAŠINŲ 

IŠPARDAVIMAS!!
’53 metų modelio lengvos auto 
mašinos ir sunkvežimiai par
duodami su nepaprastai didele

NUOLAIDA!
Puiki proga įsigyti naują au
to mašiną pigiai!

PASISKUBINK!
Užeik ar paskambink

Vyt. PESECKUI
1638 Bloor St W., Toronto 

Tel. OL. 2371, KE. 0675
CHURCH MOTORS

Veda ALMUS
Mosolskis: "Autorius vis neužmiršto
liaupsinti Masalskio: "kunigaikščiui Ma
salskiui ... magnatui Masalskiui. . . 
dvarininkui Masalskiui..." — tolydžio 
pamėgdžiojo pasipiktinusi "Tiesa" Kum
pio rašinį.

Pagaliau papeikia "Komjaunimo Tie
sų" už tokį "stambų" neapsižiūrėjimų.

Tęsiasi Kauno HES statybos 
paruošimo darbai

Lietuvoje rusai vis kų nors "atranda". 
Jie atrodę durpynus prie Kretingos (N. 
Lietuvos nenaudoti dėl menkos vertės), 
jie atradę dokumentus apie Strazdelį 
(lituanistas dr. V. Maciūnas juos paliko 
išbėgdamos sovo stalčiuose), jie atrodo ir 
Kauno "jūrų", kurių perkrikštijo į eže
rų, o dabor vadinamų "Kauno HES sta
tybų". (Lietuvos susisiekimo ministerija 
jau 1933 metais padarė visus planus šiai 
Kauno "jūrai"). Taigi, Maskva pažadėjo, 
jog kada nors leis lietuviams statytis tų 
Mergosalio ties Vičiūnais hrdroelektrinę- 
stotį, kurios plonai buvo atrasti Lietuvos 
respublikos archyvuose. Lietuviai Šių 
mintį betgi užsimanė realizuoti ir dirba. 
Apie tai neseniai liudijo V. Kviklys, Sa
nitarijos ir Higienos instituto direktorius, 
savo pranešime LTSR spaudai:

"Sveikatos apsaugos ministerijos Sa
nitarijos ir Higienos institutas drauge su 
Kauno Epidehologijos, mikrobiologijos ir 
higienos institutu, Respublikine priešma- 
liarine stotimi, Viliompolės, Kaišedo- 
rių, Žiežmarių, Jiezno rajonų - epidio- 
mologinėmis stotimis ir kitomis įstaigomis 
šiais metais atliko tų rajonų sanitari
nius tyrimus. Tyrimų darbuose dalyvavo 
apie 80 medikų. Grupė specialistų, vyk
dama kateriu iš Kauno iki Alytaus, at
liko Kauno upės(?) ir jos pakraščių sani
tarinius aprašymus, įvairiose vietose pa
ėmė vandenį laboratoriniams tyrinėji
mams. Kita grupė iš numatytos užlieti 
vandeniu teritorijos paėmė apie 80 dir
vožemio bandinių cheminiams bakterio
loginiams tyrinėjimams. Maliarofogoi 
praėjo teritorijų nuo Birštono iki Kau
no, aprašydami ir ištirdami esamus ir 
būsimus moliarologinės reikšmės van
dens plotus. Penkiolika brigadų nuo Aly
taus iki Kauno sistematingai tyrė netoli 
Kauno esančios gyvenvietes, sodybas, 
kapines, upelius, šulinius ir kitus sa
nitarinės reikšmės objektus. Helminto- 
logoi atliko Rumšiškės ir Prienų apylin
kių gyventojų helmintologinius tyrimus 
ir atliko reikalingą gydymą.

Iš pirmųjų tyrimo duomenų matyti, 
kad paštočiuš(?) Kauno hidroelektrinę, 
kur bus susidarę nauji vandens plotai, 
prieš tai panaudojus kaikurias profilakti
nes priemones, turės visa eilę teigiamų 
veiksnių tų apylinkių gyventojų sveika
tai: atsiras eilė gražių pakrantės parkų, 
maudyklių, vandenš sporto stočių ir kit.

Surinkta medžiaga toliau tiriama ir 
analizuojama institutų ir sanitarinių epi
deminių stočių laboratorijose".

Įdomu kas gi privertė sveikus lietu
vius Savo krašte įsivesti epidemines-ma- 
liorines stotis? Ar kartais ne "išlaisvin
tojo" Raudonoji armija ir kolchozininkai 
iš "rojaus"?

Dėmesio!
Naujai atidaryta Delhi mieste 
(Ontario) MAISTO ir MĖSOS 
lietuvišką parduotuvė, King 

ir Queen gatvių kampas.
Prekės šviežios ir parduoda

mos pigiomis kainomis.
Kviečiame apsilankyti ir įsi
tikinti. Savininkai.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. • 

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telef. OL. 4313

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, voikų ir 
vyrų boto i, normolous dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

• prie Gladstone

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715
ib»iti.i M ui .i. i , ■

Dėmesio, Hamiltono lietuviai!
L. MACKEVIČIUS, dirbąs VICTOR DI SICCIO Real Estate, 
174 King St. W., Hamilton, Tel. 2-4295 arba 3-3557, yra pasi
rengęs mielaii iJums patarnauti.

Jeigu jūs norėtumėte parduoti namų, mes mielai jums padėsimo, 
nes turime ilgus sąrašus norinčių įsigyti namus. Mūsų ekspertai 
įkainuoja veltui, veltui išreklamuosime ir pogelbėsime gauti mor- 
gičius. Mūsų moderni įstaiga miesto viduryje jūsų patarnavimui. 
Mes dirbome kiekvienų vakarų. Jeigu norite pirkti namų, mes 
mielai parodysime mūsų žinioje esančius. Turime puikiausi 
pasirinkimų: biznio ir gyvenamų namų su įmokėjimais nuo 
$1000 augštyn. . •

L. MACKEVIČIUS, agentas
Nomų telefonas 9-6089

VICTOR DI CICCIO
Real Estate

Telefonai: 2-4295 arba 3-35S7 • 174 King St. W. • Hamilton, 6nt.

HAMILTONE PASKUTINIAI ŠOKIAI PRIEŠ KALĖDAS!
Lapkričio 28 d., šeštadienį, parapijos salėje, 58 Dundurn St. N., priešadventinio sezono užda
rymo proga rengiamas

Linksmas Šokiu Vakaras
SU ĮDOMIA PROGRAMA

Šokiams gros Bepny Ferri orkestras. Pelnas skiriamas Vasario 16-tos gimnazijai. Visus ha- 
miltoniečius ir apylinkių lietuvius kviečiame skaitlingai atsilankyti ir tuo paremti besimo
kantį mūsų jaunimą Vokietijoje. Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas $1, moksleiviams 50f.

Gimnazijai Remti Komitetas, Hamiltone.

Hamilton, Ont.
Apylinkės V-bos darbus visuo

menė įvertino. Lapkričio 15 d. 
St. Michael salėje įvykęs visuo
tinis susirinkimas visus nuste
bino savo skaitlingumu: daly
vavo apie 200 lietuvių!, Tai skai
čius, kurio mūsų susirinkimai 
nematė per dvejetą paskutiniųjų 
metų. Tai geriausia B-nės V-bai 
moralinė parama. Jos darbus ha- 
miltoniečiai atitinkamai įver
tina

Prieš susirinkimo oficialų ati
darymą kalbėjo p. Strazdas, nu
šviesdamas Toronto Lietuvių 
Namų tikslą ir jų šuoliais einan
tį į priekį ekonominį stovį. Gal 
prelegentas ne vietoj palietė 
jautrią Toronto parapijų salių 
ir Lietuvių Namų padėtį. Kai- 
kuriuose jo paaiškinimuose buvo 
juntama tendencija ir noras 
mesti šešėlį į parapijų sritį.

Susirinkimą atidarė inž. J. 
Kšivickas, paprašydamas jam 
pirmininkauti p. Valevičių ir O. 
Čerškutę sekretore.

Pranešimus padarė J. Kšivic
kas ir Antanaitis — B-nės V-bos 
vardu, St. Bakšys — TF vietinio 
skyriaus v-bos, J. Giedraitis — 
Šalpos Fondo ir J. Mikšys <— 
Vasario 16 gimnazijai remti ko
miteto vardu.

Čia paminėtų org-jų revizijos 
aktus paskaitė p. Norkus, ku
riuose konstatuotas gražus jų 
veikimas ir tiksli bei tvarkinga 
atskaitomybė.

B-nės V-ba 1954 m. susirinki
mas nutarė rinkti pernykščiu 
pavyzdžiu. Tam reikalui išrink
tas rinkimams pravesti komite
tas, į kurį įėjo: Edv. Sudikas, 
Vainauskas, St. Baipšys, A. Šu- 
kaitis, J. Kazlauskienė, Jer. 
Pleinys ir Vyt. Juzokas.

Klausimuose ir sumanymuo
se St Bakšys prašė visuomenę 
pasisakyti principiniu TF viet. 
skyriaus veiklos klausimu: ar iš 
TF parengimų dalį pelno skirti 
įvairiems kolonijos svarbiems 
reikalams, ar jį visą iki cento 
persiųsti Centrui. Susirinkimas 
maždaug 95% pasisakė už pir
mąjį. Kokias sumas vietos rei
kalams skirti palikta spręsti 
skyriaus v-bai. Visas surinktas 
TF aukas persiųsti VLIKui (per 
TF Atstovybę Kanadoje).\

Lietuvių namų klausimu Ben
druomenės V-ba paprašyta su
rinkti konkrečią medžiagą, iš
studijuoti galimybes ir vien tik 
šiam klausimui nagrinėti su
šaukti atskirą susirinkimą.

Susirinkimui labai gražiai va
dovavo p. Valevičius, vykusiai 
sulaikydamas nukrypstančius į 
neesminius klausimus ar ban
dančius užtrukti kalbėtojus, 
taip kad ilgoka berods net 10 
punktų, dienotvarkė buvo ap
svarstyta per 2 valandas.

Susirinkimas padėkojo ener- 
gingajai V-bai audringu ploji
mu, tuo išreikšdamas gilų soli
darumą ir padėką!

Po susirinkimo buvo rodomas 
filmas.

Ateitininkų kuopa gruodžio 13 
d. rengia arkivyskupo metropo
lito Juozapo Skvirecko 80 metų 
sukakties minėjimą.

Minėjimas įvyks parapijos sa
lėje, 58 Dundurn St. N., 5 vai. 
pp. Jo programoje išgirsime pa
skaitą, o meninėj daly pasiro
dys vyrų ir mišrus chorai, ved. 
p. Untulio. Mokyt. Antanina 
Grajauskaitė atsidėjus rengia 
mažąsias lietuviukes, šeštadie
ninės mokyklos mokines, dviems 
naujiems šokiams. Hamiltono 
lietuviai — tikintieji maloniai 
kviečiami šiame minėjime skait
lingai dalyvauti. *

Orvydų šeimą parėmė Ateiti

ninkų kuopa $30, pp. Treigiai, 
prieš išvykdami sveikatai patai
syti atostogų į saulėtąją Kalifor
niją, $25 ir pp. Baltrukoniai $10.

Būtų tikrai gražu, kad artė
jančių Kalėdų proga ir daugfeu 
geraširdžių hamiltoniėčių ap
lankytų šią į didelį vargą pa
tekusią šeimą su didesne ar ma
žesne dovanėle.

Pp. Orvydai gyvena 31 Dun
durn St. N., Hamilton, Ont.

Kun. dr. J. Tadarauskas lap
kričio 15 d. visas gautas pamal
dų metu bažnyčioje aukas — 
$154,13 perdavė Šalpos Fondui.

Vasario 16 d. gimnazijos nau
jų rūmų įsigyjimui aukojo: Vla
das Solovjovas $3, Vacys Toh- 
kevičius $2, ir Alfonsas Kybar
tas $1. Viso $6.

Vasario 16 gimnazijai Remti 
Komisijos Hamiltone kaikurie 
nariai pareiškė nusistebėjimą 
dėl keisto ir nepagrįsto Vasario 
16 gimnazijai remti komisijos 
Kanadoje laiško PLB Vokietijos 
Krašto V-bai, kuriame; smdbkia- 
mas laikraštėlio “Vasario 16 
gimnazija” siuntinėjimas jos rė
mėjams. (“TŽ” Nr. 44 iš š.m. lap
kričio 5 d.).

Manome, kad šis sumanymas 
(laikraštėlio leidimas) geriausiai 
pakeičia visus kontrolės orga
nus ir yra labai puikus ryšys 
tarp aukotojo-rėmėjo ir tarp 
gimnazijos, todėl palaikome PL 
B-nės Vokietijos Krašto V-bos 
ir KLB Šalpos Fondo Toronto 
Apyl. Komiteto nuomones. Šio 
laikraštėlio leidimas yra būti
nas, jei norime, kad rėmėjai il
gesnį laiką savo geruose darbuo
se tesėtų!

Dėmesio Hamiltono 
sportininkai

Pavyko gauti salę* krepšiniui 
ir* tinkliniui. Salė yra gauta lap
kričio 24, gruodžio 1, 8 ir 29 d.d., 
antradieniais nuo 6 vai vak. iki 
JO vai. Turime keturias valandas 
laiko — pasistenkim jas išnaudo
ti. Vieta yra Wentworth gatvėj; 
įėjimas per tas pačias duris, kaip 
ir į vakarinius kursus. Dar kartą 
perspėjama, kad rūkyti šiame 
pastate negalima ir gali pakenk
ti tolimesniam salės gavimui. 
Visi jauni ir tie, kurie jaučiasi 
seni, prašomi šį laiką išnaudoti 
savo fiziftiam lavinimui, kuris 
yra daugiau naudos nešąs, negu 
bet kurioj įmonėj atliekamas 
darbas. Dobilas.

Aukų vajus Šalpai 
pradėtas lapkričio 16 d. ir tęsis 
iki Naujųjų Metų. Šalpos Fon
das, susiorganizavęs šią pinigų 
ir rūbų rinkliavą, maloniai pra
šo hamiltoniečius Vokietijoj li
kusių lietuvių vardu šiam rei
kalui, pagal pajėgumą, paaukoti.

“Sūnus Palaidūnas” Hamiltone!
/ 

i -

Lapkričio 29 <1., sekmadienį, 7 vai. yak., parapijos salėje 
TORONTO JAUNIMO MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ 

stato keturių veiksmų dramą

“SŪNUS PALAIDŪNAS”
Hamiltono ir apylinkės visuomenė maloniai 

kviečiama dalyvauti

HAMILTONE! HAMILTONE!
LIETUVIŠKI FILMAI!

Š.m. gruodžio mėn. 6 d.j sekmadienį, 
St. Michael salėje, 213 James St. N. 

t bus rodomi

Brolių Motuzų spalvotame filme

Lietuvos Vaizdai
Bilietai iš anksto gaunami pas Niagara Restaurant sav.
J. Girdvaini 244 James St. N.; maisto produktų krautu
vėse Peoples Market sav. A. Steigvilą, 231 James St. N. 
ir 344 Main St. W. ir sekmadienį po pamaldų parapijos 
salėje, pas K. Baroną

Įėjimas suaugusiems $1. Iš anksto nusipirkus tik 75c. 
Vaikams 25c.

HAMILTONE TIK VIENAS SEANSAS 7 VAL. VAK.

Broliai Motuzai rengėjai.

Prisiminkim, kad paaukoti at
liekami rūbai, piniginės aukos 
neatstoja. Tą mes kiekvienas šir
dies gilumoje jaučiame, bet ne 
visada su tuo sutinkame.

Dalis' skundžiasi, girdi, per 
daug rinkliavų. Tenka sutikti, 
bet taip pat prisipažinkime, kad 
dar nebuvo girdėti atsitikimo, 
kad aukos būtų ką nors vargšu 
padarę! Kada mane ima smaugti 
panašiu atveju egoistinis jaus
mas, visada iškyla mintyje moti
nos pamokymai 1917-18 metais, 
kada Ukmergės, Panevėžio ir ki
tas apylinkes buvo užplūdę ba
daują vilniečiai. “Nors vieną 
kąsnį duonos, bet kiekvienam 
daviau, niekam neatsakiau, nors 
jų šimtai per dieną praeidavo!”
— dažnai ’ mes vaikai girdėda- 
vom šiuos jos pasakojimus.

Tautos Fondas savo spalio mė
nesio vajuje surinko apie $820. 
Šalpai lietuvis yra jautresnis, 
tad ir bendra surinksima suma 
turėtų būti didesnė.

Šalpos Fondo Hamiltono sky
riaus v-bą sudaro: J. Giedraitis
— pirmininkas ir nariai J. Kaz
lauskienė, Kšivickienė, B. Gri
nius ir K. Kvedaras.

Pirmieji atsiliepę į šį pfašymą, 
yra J. ir A. Petkūnai ir Eiduke
vičius, pristatę į rinkimo vietą 
didesnį kiekį geram stovy rūbų.

Visais vajaus reikalais prašo
me kreiptis į J. Giedraitį, 117 
Eastbourne Ave., tel. 4-4956.

Lietuviškus filmus, kuriuos 
rodys broliai Motuzai, matysime 
•gruodžio 6 d. Vengrų salėje 213 
James St. N. Seanso pradžia 7 
vai. v.

Bilietus iš anksto galima gau
ti pas p. Steigvilą abiejose krau
tuvėse: 231 James St. N. ir 344 
Main St. E., pas J. Girdvainį 244 
James St. N. ir sekmadieniais po 
pamaldų parapijos salėje pas K. 
Baroną. Perkant bilietą iš anks
to kaina 75 c., prie įėjimo — $1.

Bilietai vaikams bus parduo
dami tik prie įėjimo po 25 c.

Kiekvienas lietuvis, o ypač 
jaunimas, turėtų šiuos filmus 
pamatyti.

Arkiv. metropolito J. Skvirec
ko 80 m. sukakties proga lapkri
čio 8 d. bažnyčioje sukaktuvinin
kui paremti buvusi rinkliava da
vė $50. Ši suma per kun. Gutaus-. 
ką persiųsta jam į Austriją.

Sk. SL
Viela padėka

S. m. lapkričio 14 d., ieitodienį, Ha
miltono visos organizacijos mono 40 m. 
amžiaus ir Hamiltono kolonijoj 5 m. 
veiklos sukakties proga suruošė grondi- 
jozinę pagerbimo vakarienę. To proga 
noriu loboi nuoširdžiai padėkoti visoms 
organizacijoms: pirmoje eilėje nuošir
džiai dėkoju pagerbimo komitetui: p. 
inž. J. Kšivkkui, p. pulk. J. Giedraičiui, 
p. K. Stanaičiui, p. mok. J. Mikšiui ir

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

Imigracijos reikalais lapkričio 
24 d. Čikagoje įvyko šalpos or
ganizacijų ir valdžios pareigūnų 
suvažiavimas. Jame dalyvavo ir 
BALFo atstovas.

Iš Europos grįžo ir pp Trečio
kai ir p. Devenienė.

Lietuvių kongreso metu įvyks 
banketas, į kurį įeiti bilieto kai
na $7.50.

Am. Liet. Fronto bičiulių kon
ferencija įvyksta lapkričio 26 d., 
2 vai. pp., Čikagoje, Vyčių salė
je 2451 W. 47 St/

| Valst. liaudininkų Centro 
kom. korespondenciniu būdu 
dviems metams išrinkti: Juozas 
Audėnas, Henrikas Blazas, Ale
na Devenienė, Jonas'Makauskis, 
Vincas Kanauka, Jonas Karde
lis, Juozas Pajaujis, Mykolas 
Devenis ir Juozas Brundza.

Kaip rašo “Sėja”, buvęs iš
rinktas ir Kazys Škirpa, kuris 
betgi pasitraukęs, nes jis nepri
tariąs CK daugumos politinei 
linijai, veiksnių reformos reika
lą laikąs pirmaeilės svarbos rei
kalu. CK, jo pasiūlymus atmes
damas, užkirtęs jam kelią įvyk
dyti viltis tų žmonių, kurie už jį 
balsavę.

Detroito lietuviai sujudo ruoš
tis remontuoti Lietuvių Namus 
ir Įsigyti bendruomenės vasari
nę sodybą.

Žurnalistas St. Pieža, Čhica- 
gon American religinio pusla
pio redaktorius, dalyvaudamas 
Romoje amerikiečių kolegijos 
atidarymo iškilmėse, per Vatika
no radiją kalbėdamas į Lietuvą 
tarp kitko pasakė: “Jau kelin
tą kartą prašiau, k^d leistų man 
vykti į Lietuvą, tačiau sovietų 
valdžia man vizos neduoda”.

Dr. A. Snieška, valstybinius 
egzaminus išlaikęs prieš porą 
metų, dabar atidarė savo kabine
tą Niujorke.

Dr. M. Mickus, buvęs Sveika
tos departamento direktorius 
Lietuvoje, išlaikė gydytojo eg
zaminus Illinois valstijoje.

Gen. St. Pundzevičius dirba 
daržininko - gėlininko darbą 
Great Neck, N.Y.
VOKIETIJA

Augsburge Vėlinių išvakarėse 
lietuvių kapus bendruomenės 
nariai aplankė organizuotai. 
Vargo mokyklos mokinys A. Va
siliauskas padeklamavo eilėraštį 
“Neišvengiamas likimas”, o ko
miteto pirm. V. Augustaitienė 
tarė momentui pritaikytą žodį. 
Taip pat prisiminti giminės, 
draugai ir partizanai, palaidoti 
tėvų žemėje arba* tolimajame 
Sibire. Augsburgo kapinėse yra 
iš viso palaidoti 46 lietuviai, iš 
jų 11 — mirę tragiškai. Miru
sieji taip pat paminėti Mūnche- 
ne, Memmingene, Stuttgarte ir 
kitur..

Fischausene prie • Schliersee, 
Bavarijoje, spalio 26—28 d. posė
džiavo CVJM — YMCA sukvies
toji konferencija, kurios tikslas 
buvo nušviesti užsieniečių be tė
vynės padėtį ir ieškoti būdų 
jiems įjungti į Vokietijos ūkinį 
bei socialinį gyvenimą. Į konfe
renciją buvo atsilankiusi ir visa 
eilė augŠtų Bavarų valdžios pa
reigūnų. BALFui konferencijoje 
atstovavo dr. A. Rukša, kuris at
sakė į visą eilę užsieniečiams 
padarytų priekaištų, užsistoda
mas už vargo ir šiaip tautines 

■ mokyklas, reikalingiems pašalpų 
tiesioginį, be stovyklų vadovy
bės kontrolės jų • įteikimą ir kt. 
Tarp YMCA atstovų didelį skai
čių sudaro latviai. Ryšium su 
BALFo atstovu, reprezentuojan
čių Amerikos valdžios pripažin
tą šalpos organizaciją, atsilanky
mu ir lietuvių vardas įgauna vis 
daugiau aktualumo.

Naujasis Vokiečių pabėgėlių 
ministeris prof. Oberlander yra 
studijavęs Karaliaučiuje ir ap
keliavęs Lietuvą, kur rinko me
džiagą savo doktoratui apie Lie
tuvos žemės ūkį. Jo žmona yra

TILLSONBURG, Ont
Padėka

Nuoširdioi dėkojome p. G. Boloišiom, 
p. E. Tuinylienei, p. O. Strodomskienei, 
ir p. S. Jokniūnoms už nepaprastai pui
kiai suruoštų mums povestuvinj shower. |

Nuoširdžiai dėkojome visiems prisidė- 
jusiems prie suruošimo ir už visų vardu 
mums įteiktų labai vertingų dovanų, tas 
įvykis išliks mūsų širdyje amžinai.

Julia ir James Elliott.

St. Bakšiui. Pagerbimo vakarienės šeimi
ninkėms: p. V. Stanaitienei, p. Giedrai
tienei, p. dr. Kšivickienei, p. Gužienei, 
.p Stonkienei, p. Sadauskaitei; visų or
ganizacijų atstovams už sveikinimus ir 
įteiktos dovanos. Nuoširdžiai dėkoju at
stovams iš Toronto: Kanados Krašto Ta
rybos pirmininkui p. J. Matulioniui, p. 
solistui B. Marijašiui už meniškų pa
veikslų, kun. kleb. P. Ažubaliui, Tėvui 
Placidui, kun. dr. J 7 Gutauskui, tun. B. 
Pocevičiui ir p. Jokubynui — žodžiu, vi
siems, kurie vienokiu, ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie šių iškilmių.

Dėkingas: kun. J. Tedereuskos, 
parapijos Klebonas.

kelis semestrus studijavusi Tar
tu universitete. Abu taip pat yra 
lankęsi Rygos pajūryje.

Lietuvos vokiečių draugijos 
atstovas A. de la Croix pakvies
tas dirbti į Heseno krašto vidaus 
reikalų ministeriją Wiesbadene 
prie informacijos skyriaus Balti
jos reikalams. Jis taip pat vado
vavo Lietuvos vokiečių centri
nei ir atskirų vietovių kartote
koms ir buvo Lietuvos vokiečių 
prie vyr. finansų direkcijos Ky
lyje surasto turto archyvo pati
kėtinis.

Dortmund-Husen kasyklų ko
lonijoje jau nuo seniau yra įsi
kūrę keliasdešimt lietuvių an
gliakasių šeimų. Vienas seniau
sių šios kolonijos gyventojų yra 
V. Martišius, atvykęs 1911 m. 
iš Anglijos. Kolonija po I Pasau
linio karo padidėjo ir sudarė per 
200. Martišiaus, Stankevičiaus ir 
kitų pastangomis 1921 m. čia bu
vo įsteigta Lietuvių Dortmundo 
ir apylinkės Draugija. Draugija 
įsteigė knygyną, organizavo vai
dinimus ir išsilaikė iki 1940 m. 
Knygų dalis karo metu buvo 
paskolinta Berlyno lietuviams ir 
negrįžo. <

Šiaurės Vokietijoje kpt. J. 
Venckus su kun.-kpt. B. Liubinu 
važinėja po stovyklas ir verbuo
ja lietuvius bedarbius į ameri
kiečių lietuviškas darbo ir sar
gybų kuopas. Kaikas kvietimu 
pasinaudoja.

Kun. A. Kelerio laiškas
Didžiai gerbiamas Pone 
Redaktoriau,

Tamstos redaguojamame laik
raštyje “Tėviškės Žiburiai” Nr. 
40, š. m. spalio 8 d., tilpusioj ko
respondencijoj apie Wehnen sto
vyklą, randasi neteisinga žinia, 
kad evangelikų kunigas neradęs 
laiko rugsėjo 8 d. laikyti pamal
das. Š. m. rugsėjo 8 d. išpuolė 
antradienį, kuri čia skaitoma 
darbo diena. Todėl buvo sutarta 
Tautos Šventės pamaldas atlai
kyti sekmadienį, rugsėjo 6 d., ir 
patį minėjimą rugsėjo 8 d. pava
kary. Taip buvo ir padaryta. 
Manau, kad korespondentui tos 
aplinkybės buvo gerai žinomos. 
Bet jis, prasižengdamas su tiesa, 
atrodo, turėjo tikslą vietos ku
nigus pažeminti ir todėl reikia 
jį kaip korespondentą skaityti 
nerimtu.

Su pagarba
Kun. A. Keleris.

ŠVEICARIJA
Stankus išvyko į JAV. Lap

kričio. 1 d. buvo susirinkusios 
posėdžio Šv. LB taryba fr val
dyba. Nauju tarybos vicepirmi
ninku išrinktas dipl. ekon. V. 
Gegeckaš. Nauju Šv. LB valdy
bos pirmininku paskirtas ligšio
linis sekretorius - kasininkas A. 
Paulaitis, o sekretore kasininke 
— Dora Thoma - Mašalaitė. ' Tą 
pačią dieną Šveicarijos lietuvių 
kapelionas kun. dr. J. Navicką? 
atlaikė pamaldas už žuvusiuš 
dėl Lietuvos laisvės.

Lozanos, Ženevos ir Freiburgo 
vyskupas Fr. Charriere paskelbė 
Freiburgo dienraštyje “La Li
berte” atsišaukimą, prašydamas 
atsiųsti visą atskirų asmenų ar 
institucijų turimą medžiagą apie 
arkiv. J. Matulevičių, gyvenusį 
Freiburge 1899-1902 ir 1911-1914 
m. Atsišaukimas įdėtas ryšium 
su Vatikane užvestąja byla pa
skelbti arkivyskupą palaimin
tuoju.

ARGENTINA
Arg. LB suvažiavimas išrinko 

krašto valdybą: pirm. J. Pd*- 
dvalskis, sekr. A. Šantaras, ižd. 
kun. dr. A. Kleiva, vicepirm. VI. 
Malėlaitė-Survilienė ir V. Ves- 
lauskas, II sekr. Ona Lukšytė- 
Kairelienė ir narys St. Mikelio- 
nis..

Rev. kom.: K. Norkus, J. Bub
novas ir K. Černiauskas.

Garbės teismas: prof. D. Gruo
dis, B. Paliulionis, P. Sakalaus
kas, V. Stundžia ir A. Paršelis.

Į Vykdomąją Tarybą išrinkti: 
pirm. gen. T. Daukantas, vice
pirmininkas P. Vaitkevičius ir 
J. Kanapinskas, sker. L. Sruoga 
ir A. Mišelis, nariai kun. P. Gar
šva, J. Gliosas, J. Nakutis, inž. 
V. Gogelis, M. Galeckas, P. Ma
černis, inž. L. Stašaitis, V. Bal
čiūnas, V. Diminskas ir A. Re- 
pečka. w.

Iš 5 Tarybos narių, 6 yra se
nesnės kartos ateiviai, 9 nauja
kuriai. Visų organų pinūininkai 
yra senosios kartos imigrantai.

Kersteno kotftisijai medžiaga 
Argentinoje kaupiama gen. T. 
Daukanto.

VENECUELA
Maracay mieste “Immaculate 

Conception” aukso medaliu bai
gė Ramiitė Aušrotaitė. Tame pa
čiame mieste J. Kundrotas ati
darė naują modemiškai įrengtą 
foto saloną.
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LIETUVIŲ SKAUTO RAJONAS VOKIETIJOJE
Lietuvos Skautų Sąjunga gra

žiai klestėjo ligi pat bolševikų 
okupacijos. Tremtyje atsidūrę 
vyresnieji skautai, kai tik pasi
baigė karas ir atsirado galimu
mas veikti viešai, pradėjo orga
nizuotis, ir greit visa Vak. Vo
kietija pasidengė skautiškų vie
netų tinklu, o skautų skaičius 
buvo skaičiuojamas ne vienu 
tūkstančiu. Atgijo ir sąjungos 
organas “Skautų Aidas”, reda
guojamas, vyr. sktn. A. Krauzos.

Emigracinė banga skautų tink
lą tiek sudraikė, jog 1950 m. Vo
kietijoje beliko vos vienas tun
tas, ir tas labai susilpnėjęs, Diep- 
holce, kur IRO uždarytosios vie
toje įsisteigė pačių lietuvių jė
gomis išlaikoma lietuviška gim
nazija. Išsikėlus vyriausiems 
skautų organams — Pirmijai ir 
Vyriausiam Skautininkui — į 
užjūrį, Vokietijoje buvo sudary
tas rajonas, kurio uždavinys bu
vo burti likusius skautus į vie
netus ir rūpintis prieaugliu. Pir
muoju rajono vadovu buvo pa
skirtas vyr. sktn. V. Šenbergas, 
o jam emigravus 1951 m. gale į
JAV, sktn. Ą. Venclauskas.

Emigracijai pasibaigus, Tarp
tautinis Skautų Biuras Londone, 
kuris ligi šiol globojo skautus, 
savo sudarytą DP skyrių užda
rė, o patiems skautams patarė 
įsilieti į gyvenamų kraštų skau
tų organizacijas. Reikia pasaky
ti, kad vokiečių skautų vadovy
bė, su kuria buvo pradėtos de
rybos, parodė daugiau toleranci
jos ir žmoniškumo, negu anks
čiau buvusieji globėjai. Vokiečių 
Skautų Sąjunga — Bund Deu- 
tscher Pfadfinder — su jos vyr. 
skautininku K. Rolleriu prieša
kyje sutiko, kad lietuvių skautų 
rajonas įeitų į Vokiečių Skautų 
Sąjungą kaip atskiras autono
minis vienetas su sava lietuviška 
vadovybe, vidaus santvarka ir 
tradicijomis. Tam reikalui bu
vo surašyta formali sutartis, ku- 
ios pagrindu ir dabar veikiama. 
Tai bene vienintelis atsitikimas, 
kad lietuviai skautai formaliai 
sutvarkė savo santykius su vie
tos skautų organizacija, išlaiky
dami pilną lietuvišką savaran
kiškumą.

Šis susitarimas įgalino lietu
vius skautus išeiti plačiau iš sa
vo kiemo. Jo ir vokiečių vado
vybės palankumo dėka 1951 m. 
11 lietuvių skautų ir 3 skauti
ninkai galėjo vokiečių skautų 
kontingento ribose dalyvauti 
tarptautiniame skautų sąskrydy
je Austrijoje. Ten stovykloje 
buvo Įrengtas lietuvių skyrius, 
kuriame plevėsavo mūsų tri
spalvė, buvo pastatytas lietuviš
ko stiliaus kryžius, iškabintas 
lietuviškas iš odos padarytas že
mėlapis su nukankintų ar iš
tremtų lietuvių skaičiais ir da
tomis. Nusivežta ir atitinkamos 
literatūros anglų ir vokiečių kal
bomis. Lietuviu ir Lietuvos var
das plito tarp įvairiausių tautų 
skautų. .

Kasmet dalyvaujama tarptau
tinėse stovyklose užsieny: per
nai Luksemburge, šiemet Švei- 
carijoje. Keletas skautų padaro 
iškylas į Italiją, Prancūziją. Iš
kylaujama dviračiais ir po Vo
kietiją, aktyviai dalyvaujant vo
kiečių skautų rengiamuose su- mas pavaduotojo v.s. VI. Šarūno, 
važiavimuose, stovyklose, kur- atvyko į sueigą. Pasveikinęs su

suose. Taip pat kasmet rengia
mos skautiškos stovyklos: per
nai Rehdene, šiemet Steyerber- 
ge. Po jų tuoj, ėjo ten pat neor
ganizuoto jaunimo stovyklos, 
kurioms vadovavo skautai. Šio
se stovyklose atgaivinama be- 
pradanti nutausti nelankančio 
lietuviškų mokyklų mūsų jauni
mo dvasia ir tautinė sąmonė. 
Patyrimas parodė, kad tos sto
vyklos yra gražus ir reikšmin
gas įnašas lietuvybės išlaikymo 
bare. Didžiausias šiuo metu 
skautų vienetas yra Vasario 16 
gimnazijoje veikiąs “Aušros” 
tuntas, subūręs po savo vėliava 
per 130 abiejų lyčių jaunimo. 
Jis aktyviai pasireiškia užsieny
je ir krašto viduje. Rengia mi
nėjimus, iškylas, stovyklas ir re
prezentuoja lietuvių skautus 
Europos kraštuose, palaiko arti
mus ryšius su vokiečių skautais, 
ypač su artimiausiu Bremeno 
rajonu, su kuriuo santykiai yra 
nepaprastai draugiški. 1952 m.

LSS 35 m. sukaktis Toronte
Š. m. lapkričio 8 d. visame 

laisvame pasaulyje įvyko LS 
Sąjungos Visuotina Jubiliejinė 
sueiga, minint 35 metų lietuviš
kos skautijos sukaktį. Toronto 
skautai ir skautės — Rambyno ir 
Šatrijos tuntai, pasikvietę kai
myninio Hamiltono skautus-es, 
mintimis jungdamiesi su viso 
pasaulio idėjos broliais ir sese
rimis, kiek sąlygos leidžia, mi
nėjimą pravedė gana gražiai ir 
įspūdingai.

Tos dienos rytą, 10 vai. Šv. 
Jono Krikštytojo parapijos baž
nyčioj įvyko specialios skautams 
skirtos pamaldos, kurias atnaša
vo Rambyno tunto dvasios va
dovas kleb. kun. P. Azubalis, 
pasakydamas atitinkamą pa
mokslą, kuriame kėlė skaūtybės 
vertę lietuviško jaunimo auklė
jimui, linkėjo, atėjus laikui, vie
ningiems grįžti į Gedimino Mies
tą, kur žengti pirmieji skautys- 
tės žingsneliai, linkėjo dar pla
čiau reikštis visuomenėj ir būti 
tikrais riteriais šių dienų sume- 
džiagėjusiame pasaulyje. Po pa
mokslo prašė visus pasimelsti už 
žuvusius ir mirusius skautus-es. 
Pamaldų metu giedojo Ramby
no tunto skautai, vargonuojant 
ps. D. Zubrickaitei.

3 vai. p.p. šv. Kazimiero sa
lėje rinkosi gausūs uniformuotų 
skautų-čių vienetai, svečiai, tė
veliai, rėmėjai cfidžiojon Jubi- 
liejinėn sueįgon. Nemaža salė 
vos begalėjo sutalpinti susirin
kusius. Ketvirtainiu išsirikiavo 
apie tris šimtus skautų-čių — 
visų šakų, visokio amžiaus, laips 
nių, patyrimo. Ir stebėtojui čia 
tuoj peršasi mintis, kad reta ku
ri kita organizacija apimtų vie
non vieningon šeimon tiek am
žium, tiek išsilavinimu bei su
dėtimi skirtingus žmones.

Sueigos vadovas ps. L. Kali
nauskas, įnešus vėliavas, pakvie
tė sugiedoti “Marija, Marija”, 
prisimenant amžinybėn perėju
sius organizacijos narius-es. Vie
ni .torontiškiai skautai buvo lai
mingi šią dieną savo tarpe turė
dami Vyriausiąjį Skautininką v. 

i s. prof. Stepą Kairį, kuris, lydi- 

vasario mėn. tuntas pradėjo leis
ti neperiodinį, rotatorium spaus
dintą skautišką laikraštėlį “Gai
relė”, kurio išėjo jau 7 numeriai. 
Tai daugiausia pačių jaunųjų 
bendradarbių pastangų vaisius. 
Mažesni skautų vienetai veikia 
Memmingene, Lebenstedte bei 
Mūnchene.

Yra ir sunkumų. Trūksta pala
pinių, aprangos; šių daiktų ne
turtingi DP įsigyti vargu bepa
jėgia. Yra vietovių, kur dar yra 
lietuviškai kalbančių vaikų bū
reliai, bet nėra suaugusių vado
vų, kurie juos galėtų suburti į 
skautiškas skiltis ir draugoves.

Jubiliejiniai» metai baigiami 
dabar visoje Sąjungoje vykstan
čiomis skautiškomis varžybomis, 
kurios duoda progą jaunimui la
biau susikoncentruoti, paspar
tinti veiklą. Tai jis daro noro
mis ir su entuziazmu. Iš* jų Vo
kietijos rajonas išeis dar labiau 
sustiprėjęs. ELTA.

sirinkusiuosius skautus-es skau
tišku. “Budėk”, pasakė kalbą, iš
keldamas šios neeilinės sueigos 
reikšmę, palinkėdamas pakelti 
augštyn širdią, “kad darbas, kurį 
skiriame Viešpačiui,'mūsų Moti
nai Lietuvai, ir broliui- artimui, 
būtų našesnis”. Sueigos vadovas 
perskaitė LSS Tarybos Pirmijos 
Pirmininko v.s. dr. V. Čepo, Bro
lijos Dvasios vadovo s. J. Vaiš- 
nio, S J ir Vyriausios Skautinin- 
kės v.s. dr. D. Kesiūnaitės kal
bas, v.s. VI. Šarūnas — apdova
notųjų Brolijos narių sąrašą. 
Jubiliejaus proga apdovanoti: 
Lelijos ordinu jūr. s. Br. Stun
džia ir s. Č. Senkevičius; <Už 
Nuopelnus — ps. J. Gaižutis, ps. 
VI. Morkūnas, s.v, si. J. Danaitis 
ir valt. A. Sendžikas. Visiems 
apdovanotiems Vyrausiąs Skau-- 
tininkas prisegė žyminio juoste
les ir atskiru žodžiu pasveikino. 
Įspūdingiausias sueigos momen
tas buvo mažųjų įžodis. Kiekvie
nas davęs įžodį ir pabučiavęs 
Trispalvę, bučiavo ir Lietuviš
kos Žemės saują, vieno skauto 
dar iš Lietuvos atsivežtą ir iš
saugotą. Netenka abejoti, kad 
kiekvienas iš sueigos dalyvių 
būtų su meile ir nepaprastu 
jausmo pakilimu bučiavęs Lie
tuvos žemę. Dėl to tas momentas 
buvo taip jaudinantis. Oficialio
ji sueigos dalis buvo baigta Tau
tos himnu.

Po trumpos pertraukėlės vyko 
skautų-čių meniniai pasirodymai 
scenoje. Ypatingai gražiai pasi
rodė Hamiltono skautai ir skau
tės, pastatydami jų pačių sukur
tą ir režisuotą dainų ir dekla
macijų montažėlį “Lietuvos ke
liu”. 6 vai. vak. Lietuvių Na
muose, baigiant šventę, įvyko 
skautiška arbatėlė.

Dideliame skautų ,-čių būry 
buvo matyti eilė svečių, jų tar
pe ir konsulas V. Gylys* Prisi
kėlimo parapijos klebonas Tė
vas Bernardinas, kurie pasakė 
kalbas, palinkėdami skautams ir 
toliau eiti Dievo, Tėvynės ir ar
timo tarnybos keliu. Jaukioje 
nuotaikoje, skautams dainuojant 
liaudies ir skautiškas daineles, 
buvo vaišinamasi kavute ir kuk
liais, bet gerai paruoštais užkan-

EUG. GRUODIS
i

l RAMYBĖ , \ '
MIEGOT — dar vienąkart — senajame name 
vidur laukų.
Medinių rąstų sienos su Šventų paveikslais, 
varinė laikrodžio švytuoklė,

? aprūkusios nuo lempos lubos —
ir pernykštės verbos...
Miegot senoj, medinėj lovoj, 
šiurkščiom, lininėm drobėm užsiklojus.
Užmigt ir žinot
kad šiąnakt—virš miškų—pakyla Pilnas Mėnuo, 
kad švies pro langą------
ir, kad prie lango netoli—kažkur ant sienos— 
kabo Motinos drabužiai...

* Č < •

PIRMAS SNIEGAS
ATEINA sniegas... ' .
Iš didelio, nušvitusio nakties dangaus 
ateina sniegas...
Krenta pro tylias beržų viršūnes, 
lūšnų stogus, 

s ’" svirtis,
langus

. ir sulūžusias tvoras...
Ant pievų, girių, upių, sodų...
Krenta ant šiaudinių stogų,

- - ■ ant- vartų,
lango
ir ant mano durų slenksčio

Z šypsantis šviesusis sniegas.. .
(Iš spaudai ruošiamos eilėraščių knygos)

Gimnazijos rėmėjai ir būreliai
Didžiulėje gimnazijos rėmėjų 

ir jų vadovų šeimoje pasitaiko 
įdomių, paties gyvenimo arba 
tų žmonių sukurtų dalykų.

Visų pirma, tai du kraštutinu
mai. Susirašinėjimą vedant ne 
kartą tenka susilaukti, pav., to
kį atsakymą: <J. Klevaitis, Chi
cago 29, rašo: “Vasario 16 Gim
nazijos rėmėjų būrelį Nr. 15 su
darau aš pats vienas”. Vadinasi, 
tai jau nebėra koks rėmėjų bū
relis, bet tikras moksleivio glo
bėjas.. Antras kraštutinumas, tai 
keiių ar net keliolikos būrelių 
vienas vadovas.

Paskutiniuoju atžvilgiu ypa
tingą vietą šioje geraširdžių pa
triotų idealistų šeimoje užima 
kun. B. Sugintas. Tai yra 12 bū
relių arba 240 rėmėjų vadovas. 
Šio garbingojo vadovo darbą 
nors šiek tiek pavaizduoja jo pa
ties vieno laiško kuklūs žodžiai:

“Grįžau iš Clevelando, Ohio, 
kur pavadavau du atostogaujan
čius kunigus.'’Teko skubiai pa
dirbėti ir išlakstyti visas Chi- 
cagos plačias padanges beren
kant narių mėnesinius mokes
čius, iš 240 narių, o be to, reikė
jo ir adresus patikrinti, o kartais 
ir nemažai vargo būna, kol su
sirandi savo narius: kai kurie 
pakeičia butą ar į kitą rajoną 
išsikelia ir nepalieka adreso ...

džiais. o jaunimas, arbatėlei pa
sibaigus, turėjo progos Lietuvių 
Namų salėse pasišokti.

Nueitas 35 metų kelias skau
tus dar daugiau padrąsina vary
ti naujus dešimtmečius Dievo 
garbei ir Tėvynės naudai. Tik 
naujieji dešimtmečiai tebūna 
minimi laisvojoj Lietuvoj.

— SKS —

"Tad žaibiškai teko lakstyti po 
visą miestą, kol surinkau už dū 
mėnesius iš 12 būrelių $480”.

Dar gražesnė to paties laiško 
lakoniška pastaba:

“Berenkant nąrio mokesčius 
iš 12 būrelių, pavyko pripuola
mai suorganizuoti ir 13-tą būre
li, kuris dar nėra “Drauge” pa
skelbtas, o jau šis tryliktas bū
relis pradeda veikti nuo š. m. 
rugsėjo 1 d.”.

Nesistebėsime, jei kitą kartą, 
berenkant mokesčius jau iš 13 
būrelių, “pripuolamai” susior
ganizuos dar ir keturioliktas ir 
t.t., nes gerb. kun. Suginto “žai- 
biškumui”, atrodo, ribų nėra.

Įdomus yra, pav., būrelio JJr. 
89, kurį sudaro tik trys asmenys: 
Jonas Maliorius, Balys Pakštas 
ir Stepas Juodvalkis, visi trys 
Lietuvių Auditorijos . Čikagoje 
šeimininkai. Arba kun. J. But
kaus vadovaujamas 84-tas bū
relis, kurį sudaro tik kunigai.

Neužmiršo savo prieš emigra
vimu vadovautos gimnazijos ir 
dr. A. Palaitis.^u didele energi
ja ir pasišventimu plačioje nau
josios tėvynės apylinkėje, Raci
ne, Kenosha ir Waukegan, jis 
vadovauja šešiems rėmėjų būre
liams. Be Šito tikrai didelio ir 
našaus darbo, dr. Palaitis rūpi
nasi ir Vokietijos vargo mokyk
lomis, sumaniai ir energingai 
talkininkaudamas ir joms reika
lingų lėšų sutelkti.

Buvęs Vokietijos Krašto Val
dybos narys ir švietimo inspek
torius Pr. Karalius, vos spėjęs 
nugalėti pirmuosius įsikūrimo 
rūpesčius, jau vadovauja vienam 

I rėmėjų būreliui ir ateityje žada 
daugiau pasidarbuoti gimnazijos 
labui VKV Biul.

IŠ kultūros ir knygij pasaulio
J. Blekaičio eilėraščių rinkinį 

“Vardai dienoms ir vandenims”. 
Leidžia Terra.

A. Sabaliausko išverstas Gua- 
reschio “Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis” bus pintoji lietuviška 
knyga Venecueloje.

V. Mincevičius išvertė į italų 
kalbą J. Jankaus premijuotą 
novelę “Velnio bala”. Rūpina
masi jos išleidimu.

V. Ramono “Kryžių” anglis* 
kas vertimas pradedamas jau 
rinkti. Vertė Milt. Sthrk. “Kry
žius” leidžia “Lietuvių Dienų” 
leidykla.

J. Ambraškos ir J; Žiugždos 
Lietuvių kalbos gramatiką foto- 
tiniu būdu persispausdino Tėvai 
saleziečiai. Ji gaunama šiuo ad
resu: Instituto Salesiano Litua- 
no, Castelnuovo Don Bosco (As
ti), Italy. Vadovėlio kaina $1.

Jurgis Gliaudą iš Detroito per
sikėlė gyventi į Los Angeles.

Dail. K. Žoromskio kūrinių pa
roda. vyks Marijos augštesnės 
mokyklos teatro fojė nuo lap
kričio 29 iki gruodžio 6 d.

Daili Br. Murinas, išstatęs sa
vo tapybos kūrinius Čikagos 
apyl. Maywood Art Club paro
doje, gavo pirmąją premiją. Jis 
kartu su dail. I. Šlapeliu ir M. 
Šileikiu dalyvauja “The Ali Il
linois Society of True Arts” pa
rodoje “Courad Hilton” viešbu
ty. -

Prof. V. Motiekaitis,- smuiki
ninkas, prieš kiek laiko atsikėlęs 
iš Detroito, Mich., pirmą kartą 
pasirodė Los Angeles lietuviams 
Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjime, atlikdamas smuiku ke
letą dalykų. Pianinu palydėjo 
jo sūnus A. Motiekaitis, violen- 
čelistas, kurį laiką grojęs Buf
falo, N.Y., simfoniniame orkest
re. . ■ ■' •'

“Mūsų Pastogės” redaktorius 
Juozas Žukauskas pasitraukė. 
Redaktoriaus pareigas perėmė 
Jurgis Kalakauskas-Kakonis.

“Australijos Lietuvis” šį ru
denį atšventė 5 metų sukaktį. 
Jo pirmas numeris’išėjo 1948 m. 
rugsėjo 12 d. Leigh Creeke, ang
lies kasyklų vietovėje, kur bū
relis lietuvių atliko darbo sutar
tį. Po 9 mėn. jis persikėlė į Adel
aidę, bet vis dar buvo spausdi
namas rotatorių. Nuo 1951 m. 
sausio 1 d. “A. L.” spausdinamas 
jau nuosavoje spaustuvėje, iš- 
pradžių dar žurnalo, o vėliau 
vidutinio laikraščio fomato. 
Laikraštį leidžia ir redaguoja 
Jurgis Glųšauskas.

Katalikų laikraščių atstovų 
pasitarimas spaudos reikalais 
yra numatytas Čikagos lietuvių 
kongreso metu lapkričio 27 d. 
Kadangi laikraščių atstovai vis- 
tiek suvažiuos į kongresą, tai no
rima išnaudoti tą progą laikraš
čių reikalams aptarti.

Redakcijai prisiųsta
M. Springbom, paskutinis 

Prūsų sukilėlis Herkus Mantas, 
romanas iš didžiojo Prūsų sukili
mo prieš kryžiuočius, antras lei
dimas, išleido “Nemunas”, spau
dė M. Morkūno spaustuvė, Chi
cago, 197 psl., kaina nepažymėta.

Sėja, Nr. 6, spalis, 1953.
Skautų Aidas; 1953 m. Nr.ll, 

24 psl.
Eglutė, 1953 m. lapkritis, Nr. 

9, 257-288 psl.

Liet. Studentų Sąj. padėkos 
šventės atostogų proga, lapkri
čio 27-29 d., Clevelande organi
zuoja studijų dienas pagrindine 
tema “Studentas tremties kryž
kelėse”. Ši tema bus‘naginėja- 
ma iš įvairių pažiūrų bent ke
liose paskaitose ir diskusijose..

Paryžiuje šiais mokslo metais 
studentų skaičius pasiliks tas 
pats. Numatoma, kad šiemet 
studijuos Paryžiuje: BaČkis Ri
čardas, Baltrušaitis Jonas, Kar
velytė Ugnė, Kaširenovaitė Ni
jolė, Matukaitė Angelika (gili
na muzikos studijas), Masiulis 
Petras, Pabedinskas Leonas. Ža
da atvykti iš Kanados skulptorė 
Gaputytė ir dar vienas lietuvis 
studentas. Specialias studijas 
seka Gailius Pranas (tapybą), 
Huebneris (muziką), ir Stran- 
kauskaitė Birutė (vaidybą).

Stud. Klimas Petras išvyko iš 
Strasburgo . Kolegijos ir žada 
studijuoti Paryžiuje.

“Varpo” redakcinėn komisijon 
dabar įeina: dr. J. Pajaujis, H. 
Blazas, B. Dundulis, J. Kardelis, 
dr. J. Brundza.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Aidai, mergaitėms leistas gražus 
iliustruotas žurnalas, kaip pra
neša spauda, daugiau nebeis.

Lenkų laikraštis “Polish Ame
rican Journal” spalio 31 d. nu
mery paskelbė, kad 90.000 “sla
vų kilmės” Lackawauna apskri
ties susirinkimo Scranton, Pa., 
kuriame dalyvavę lenkai, lietu
viai, rusai, ukrainiečiai ir slova
kai,.. buvę pakviesti balsuoti už 
demokratus.

Kalbėtojų tarpe minima ir 
viena lietuviška pavardė — John 
Stirna. Vadinasi, lenkams lietu
viai vis dar slavai!... '

Naujos 
kalėdinės 
atvirutės!

* Kalėdiniams sveikinimams 
šiemet išleidome šešiolika 
rūšių spalvotų lietuviškų 
atviručių.

Kaina 10 centų su voku.

Sp. B-vė “Žiburiai”,
941 Dundas St. W., Toronto

... .. ■

KNYGA 
KIEKVIENAI 
ŠEIMAI

Kun. Dr. Jono Gutausko
VAIKO DIEVAS IR. RELIGIJA 

Religinis vaiko auklėjimas ryšium 
su jo dvasine raida.

: 1 dalis: vaiko kelias į pasaulį — dva- 
; sinė ir fizinė raida;
; II dalis: vaiko kelias į religija —- re- 
j liginis vystymasis;
III dalis: religinis vaiko auklėjimas 

šeimoje ir mokykloje; ‘ 
t IV dalis: ypatingieji religinio auklė- 
! jimo uždaviniai.

Knyga tėvams, mokytojoms ir tiems, 
, kurie domisi vaiko psichologija.
j 328 ir VIII psl. Kaina $3.
: Užsakymus ir pinigus siusti: Spaudos 

B-vė "Žiburiai", 941 Dundas Str. W., 
Toronto, Ont., Canada.

ALOYZAS BARONAS
• • - ■ ■ ■ • . v .....

UŽGESĘS SNIEGAS v'
ROMANAS

Trečias tęsinys.
■ ■ ■ • • ■ ■ "■ '

— Sunku pabėgt, — ištaria Vosylius. '
— Žinau, bet bėgsiu. Tegu karia. Šitaip ilgai mirt ir 

nenumirt nusibodo. Plaučiai baigiasi. O gal pasiseks. Par
bėgu į savo kaimą ir gyvenu, kol vėl pagaus arba kol 
numirštu. ‘ >

— Žinoma, bėgti reikia, — kalba Vosylius tyliai ii1 
staptelėdamas. — Pagalvosime apie tai.

Jie negalvoja apie pabėgimo būdą. Jie miega, o iš 
ryto vėl tas pats. Dieną visko primąsto, bet viskas pasi
daro nerealu, kai ateina vakaras. Sekmadieniais nedirba. 
Gal sekmadienį?

Kai šeštadienį porą 'Valandų anksčiau baigia darbą, 
ir senis mašinistas, nusičiaudėjęs po gero tabako žiupsnio, 
jiems liepia eit namo, Jonas paklausia:

— Kur namo?
Senis pakelia galvą: \
— Na, į pašiūrę savo.
— O aš maniau, kad tikrai namo, — su ilgesiu pasako 

Jonas, ir senis valandėlę žiūri į jį. Nustebęs ir su maža 
dalele gailesid.

IV
Šaltis praėjo. Tokia netiksli žiema. Kartais šąla, o 

kartais lyja. Ir lėktuvai todėl rečiau beatskrenda. Ir šeš
tadienio vakarą toks tarpas. Tarp lietaus jr giedros.’ Toks 
drėgnas vėjas smelkiasi į prastus drabužius. Vyraf žings
niuoja virtuvės link. Kai Jonas įeina, Vosylius truputį 
staptelia. Taip, ykrai. Jis. neapsiriko. Iš trobos laipteliais 
lipa Gerda. Apąįrengusi. Kažkur eina. Žinoma, varo iš 
namų, šis pavasarinis skambėjimas. Diena, staiga sukvė- 
pavuši pavasariu. Matyt, eis į kaimą. Ten gal dar yra 
koks vyras. Kas jam pagaliau darbo! Bet Vosylius nebe
lipa į virtuvę ir nueina pro namus tvartų Imk. Jis susi
tinka ją keletą žingsnių nuo durų prie namo kertės ir 
klausia:

— Nebijote vaikščioti?

— O ką? — taria ji, ir Vosyliui gaila, kad jis nemato 
jos akių.

— Na, šiaip sau. Juk vakaras. Visada ko nors baisu. 
Aš jus palydėčiau,— tyliai tuos paskutinius žodžius iš
taria Vosylius, ir jam atrodo, kad šis pasakymas yra bai
siai kvailas.

— Ne, tai negalima, — ji valandėlę stovi.
“Ko ji stovi?” mąsto Vosylius, žengdamas žingsnį ar

tyn. Ji plonu rudeniniu apsiaustuku ir be skarelės. Šitos 
moterys. Jos nebijo sušalti, tik jos bijo būti negražios. 
Vosylius žengia dar vieną žingsnį ir paima ją už rankos.

— Jūs mąn labai patinkat.
Tai plėšiko iygis, nors iš tikrųjų tai jokia drąsa. Jis 

nerizikuoja galva. Jis neįmetė degtuko į lentpjūvės drož
les ir nuodais arklio neapgirdė. Tai ne fronte žudyti iki 
pasiutimo. Tai ne drąsa, o laimės troškimas. Jeigu mote
rys yra laimė.

— Kodėl? — ji truputį pasisuka, bet Vosylius laiko 
stipriai, ir ji neištraukia rankos. Tokios smulkios ir plo
nytės. ■

— Jūs graži, jūs baili,,jūs lengva ir, tegu velniai, aš 
nežinau kodėl, — Vosylius jaučia pasmarkėjusį savo šir
dies plakimą. Lyg, rodos, ji staptelia kartais. Pamany
kite, ta moteris tebestovi! Mėlynom akim ir baltais plau
kais. Truputį judančiais drėgnam vėjuje.

— Paleiskite! — sako ji ir duoda antra ranka per jo 
pirštus, kietus nuo rąstų kilnojimo, ir tai jį nepaprastai 
guodžia. Tokia švelni pirštinė ir ranka. Ir smūgis kaip 
vaiko. Taip nemušama, bet meilėj prisipažįstamą. “Aš 
irgi žmogus”, pagalvoja Vosylius. “Žmogus. Vyras ir jau
nas dar. Augštas ir gal net gražus. Ir išsilavinęs. Moterys 
myli paliegėlį ir stipruolį, didvyrį ir išdaviką, šventąjį ir 
didžiausią niekšą. Tam jos moterys”. Vosylius paima dar 
už antros rankos. Ir truktelia į save. Nėra ribų širdžiai ir 
norui. Gerda truputį pasvyra į priekį, bet išsilaiko nenu- 
griuvus, antraip ji atsitrenktų į jį. Tą minutę sustoja 
karas, išnyksta neapykanlta, vergo ir šeimininko drabu
žiai įgauna vienodas spalvas. Staiga Gerdą dešiniąją iš
traukia iš jo kairiosios, bet kitą ranką Vosylius laiko 
stipriai suspaudęs. Net ligi skaudėjimo. Prieš jų akis 
Gerdos tėvas. Augštas. ir stambus. Rankoj laiko vytelę, 
kuria duodavo per batus, šaukdamas šunį. Jis staptelia 
sekundę. Tik sekundę. O ranką vistiek tebelaiko Vosylius. 
Jo dukters.

• — Šunie! — šaukia jis, lyg jis nemylėtų šunų ir jam 
šis vardas būtų pats nepriimtiniausias, — šunie, kaip 

drįsti? — Jis kerta tris kartus Vosyliui per veidą, galvą ir 
pečius kietu karklu. Ir tada Vosylius tebelaiko jos ranką. 
Ne, jis negali judėti ir suduoti atgal. Tai jos tėvas. Šito 
angelo. Vosylius stovi nejudėdamas, lyg trys kirčiai kaip 
vinys jį būtų prikalę prie žemės. Bet taip tik sekundę.’ 
Po jos Vosylių griebia pyktis, aitrus nuoskaudos jausmas 
ir kerštas. Vosylius paleidžia Gerdą, nutveria už senio 
laikomos vytelės, staigiai ištraukia* ją, užsimoja, lyg no
rėdamas kirsti atgal, bet keršto baimė ir nuovokos blai
vumas sugrįžta, ir jis tik šūktelia, mesdamas vytelę šalin:

— Atminsi, seni.
- — Aš tave galėsiu čia pat pakarti. O tu namo! — rik

telia dukteriai.
— Aš einu į kaimą,— taria ramiai ji.
— Niekur tu neisi! — šaukia senis. — Namo! — Bet 

kai ji pasisuka, taria:
— Eik, kur nori.
Vėjas drėgnas pučia nuo lauko. Rodos, jis ateina iš 

erdvės sunkios ir juodos. Ir pats toks juodas ir sunkus. 
Kaip ta minutė kieme ir pokalbis, prasidėjęs švelniais 
žodžiais ir baigęsis kirčiais. Tokia lietinga žiema. Purvina, 
kaip žmogus.

Senis patyli sekundę. Vosylius žengia šalin.
— Palauk! — surinka senis, — kaip čia susitikot?
— Ar negalima pasikalbėti? — sako Vosylius ir ranka 

braukia per veidą. Ne, kraujo nėra, tik degantis brėžis, 
einąs per skruostą ir kaktą.

— Nėra ko jums kalbėtis. Keistos mintys apsėda žmo
nes pergerai laikant. Nuo šiol gulsite dešimtą valandą ir 
kelsite trečią.

Senis pakelia numestą vytelę, ir girdėti, kaip pliauška 
ji, kertama į batą. Senis šaukia šunį, kuris bėgo keletą 
žingsnių paskui .Gerdą. Ir Vosylius bėgtų. Kiekvienas, 
kuris myli, šunim tampa. Vosylius stovi drėgnam vėjuje. 
Vėsta skruostai ir širdis. Yra' žmonių ir meilės. Gyveni
mas ir pragare kartais švystelia. Netikėtai, kaip vytelė. 
Vosylius vėl pažiūri į tą mažą veidrodėlį. Siauras raus
vas ruožas per veidą. Paskui eina į virtuvę ir srebia bu
rokus. Burokai ir burokai. Turėtų ir jie pasikeisti, kaip 
dienos ar fronto linijos. Vosylius pavėlavo, ir Morta nu
stebus žvilgteria. Kas gali būti svarbiau už valgymą?

— Kas veidą sudraskė? — klausia ji ramiai.
— Ė, lenta krito, — nepakelia galvos Vosylius.
— Saugok, Dieve, galėjo akį išmušti.
“Taigi, akį. Viską galėjo. O kas iš akių, jei negali žiū

rėti į tai, ko nori? Ir kas iš rankų, jei negali apkabinti 

tai, kas patinka?” Sugrįžęs į savo guolį, vėl pažiūri į veid
rodį. Jo veidas nukaista, ir ugnies ruožas pasidaro nebe
ryškus. Ką pasakytų Gražina? Šis smūgis jos. Kas kaltas, 
jei ne jis pats? Širdis ar troškimas gyventi. O Jonas mie
ga, lyg būtų be širdies. Nevienodos ligos žmones užpuola.

v _
Jie vėl lentpjūvėj. Atveža mašinomis rąstus ir išveža 

lentas. Sakais ir pavasariu kvepiančias. Veidas užgijo po 
kelių dienų. Tik žymė širdyj nedingo. Ir kvaila, kad nie
kam negalima to pasakyti. Jonui paaiškino, kad senis kir
to per veidą, todėl reikia dirbti šešiolika valandų, bet už 
ką — nepasakė. Negalėjo išpasakoti, nes Jonas tą pat pa
sakytų: “rado į ką žiūrėti? Į priešą”. Pailgėjo darbo va
landos ir suprastėjo maistas. Jr pieną labai saugo. Aną 
kartą senis pamatęs suprato. Dabar žmona dažnai eina į 
tvartą ir stebi. Neprapuola nei pieno lašas, nei kiaušinis. 
Reikia pergalę ir gyvenimą užtikrinti.

Vieną dieną mašinistas atneša duonos gabalą ir pa
duoda Jonui. - •

— Še, vaike. Labai nusilpęs. Į tėviškę nebepareisi, 
kai karas baigsis. Mano vaikas irgi ne namie. Fronte. Tik
rai, čia ne tavo namai, kaip pasakei aną kartą.

Jonas paima duoną, valandėlę stebėdamas senį ir Vo
sylių. Paskui atlaužia gabalą.

— Še, valgyk. Ir pačiam tuoj įsimės į plaučius liga. 
Tiek daug dirbam. Prakeiktas reikalas. — Paskui, paėjęs 
j šalį, prideda. — Reikia kaip nors bėgti. Pavasaris jau 
čia pat. •*

Vosylius/pagalvoja apie Gražiną ir namus. Tikrai rei
kėtų dabar bėgt, kol naktys ilgesnės. Bet ūmai kažkoks 
sunkumas užgula. Nežinoma vieta ir keliai. Ir Gerdą rei
kėtų dar kartą pamatyti. Todėl ištaria:

— Reikia palaukt. Frontai braška. Pradės bijoti mūsų. 
Kai pagaus bėgančius, nebekars. Pavasarį lengviau, Gali 
lauke miegoti.

— Kažin ar besulauksim pavasario, jei taip bus toliau? 
Bent aš nežinau, — kalba Jonas tyliai, ir jo balsas pilnas 
graudumo. Jo veidai tikrai jau perbalti ir perdaug įkritę.

Aliarmų nebėra. Aplinkui tuščia. Nei sunkvežimių, 
nei kitokių mašinų. Lyg karo niekur nebebūtų. Tik kar-' / 
tais kaime girdėti verksmas. Ateina extra laiškai, kad 
nebėra sūnaus, vyro ar brolio. Šiaip atrodytų, kad karas 
sustojo. Kaip laikas šiam ūkyje.

— Kaip čia galima padėti frontui? — klausia kartą
’ (Nukelta į 7 psl.)



TESLIA
REAL ESTATE

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
į pardavimo Įstaiga. '

Jei norite PARDUOTI AB PIRKTI 
NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, 
bandykite paskambinti mums.

PATIKIMA

BIURAI:
863 Bloor Street West, Toronto
575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

SAUGU
Pirkdami ir parduodarpi pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime ši m taus įvairiausių na- 

Taip pat duodame paskolas.mų

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

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

PARDUODAMA:

Indian Rd. — High Pork Blvd.,
12 did. kamb. (2 atsikiri butai), 
per du augštus, mūrinis, atski
ros, 2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu Šildomas, didelis kiemas ir 
garažas. įmokėti $8.000, viso 
$20.500. ’

Indian Rd. — Westminster Ave.,
10 did. kamb., atskiros, mūrinis, 
vandeniu-alyva šildomas, 2 vir

tuvės, didelis kiemas, garažas, pri
vatus įvažiav. įmokėti $8.500, 
kaina $22.600.

Bloor Indian Rd.,
9 did. kamb., atskiras, gero mū
ro, vandeniu-alyva šildomas, 2 
vonios, 2 virtuvės, vienos kamb. 
rūsy, gražus kiemas ir vieta ga
ražui. Įmokėti $6.000. Kaina 
$18.000, geras pirkimas.

Bloor — Christie,
7 kamb., mūrinis, vandeniu-aly- 
va šildomas, moderni virtuvė, 
mas apynoujis, privatus įvažia- 
vtm. ir garažas.’Įmokėti $4.500. 
Kaina $15.500.

Indian Grove — Indian Trail,
13 did. ir gražių kamb., atskiras, 
mūrinis, vandeniu šildomas, 3 
modernios virtuvės, 3 vonios, la
bai didelis kiemas, 2 mūriniai 
garažai, geros pajamų namas, 
įmokėti $12.000, kaino 27.000 
doL Viena skola balansui.

Delaware — College,
8 did. kamb., mūrinis, alyva šil- 

> domas, 2 virtuves, gražus kie
mas ir įvažiavimas. Įmokėti 

$5.500, kaina $15.500.
Pacific prie Bloor,

8 kamb. per 2 augštus, mūri us, 
2 virtuvės, alyva šildomas, l;.bdi 
didelis kiemas. Įmokėti $6.C00. 
Kaina $1 5.900.

Dundas —• Montrose,
6 kamb., mūrinis, didelis kie
mas, vieta garažui. įmokėti 
$3.500. Kaino $12.000. ‘

Bloor -— Crowford,
5 did. kamb., atskiras, vieta ga

ražui, geras rūsys, švarus namas.
- Įmokėti $3.000. Kaina $7.500.

$14.900. Roncesvalles — Howard 
Pork. Mūrinis, 8 kambarių, 
3 virtuvės, labai gerame 
rajon, patogus išnuomoti, 
kaina sumažinta dėl sku- 
baus pardavimo.

$17.500. Roncesvalles — Wright, 
Mūrinis, 9 kombarių alyva 
šildomas, 2 virtuvės, dvi
gubas garažas. Įmokėti 
/jpie $5-6.000.

$24.500. Parkdole. Atskiros, mūri
nis, 10 kamb. namas, van- 
deniu-olyyo šildomas, labai 
gerame stovyje, garažas, 
galima su baldais.

$21.500. High Park. 10 kambarių, 
atskiras mūrinis namas, 
vandeniu-alyva šildomas, 3 
virtuvės, 2 vonios, 2 gara
žai, kietmedžio grindys. Di
deli kambariai, patogus iš
nuomoti.

SKAMBINKITE:

A, Kiršonis
OL. 7511

1460 Dundas St

RIDOUT
NAMŲ FOTO

TARNYBA

suteikto jums galimy
bę pažiūrėti parduo- " 
domų nuosavybių 
nuotraukos savo na
muose.

SKAMBINK OL. 7511 DABAR

apžiūrėk šimtų šian
dien parduodamų na
mų nuotraukas.

Arba jei
PARDUODI SAVO NAMĄ 

skubiom pardavimui 
skambink

OL. 7511.

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

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI
NAMAI, BIZNIAI

$4.000 įmokėti. High Park rajone— 
Galley Ave. Geros statybos, pu- į 
siou atskiras, 8 kamb. visi dide
li, šviesūs, dažyti, kryžminis ko
ridorius, dvi mod. virtuvės, augš- 
tes ir pertvertos, rūsys. Cemen- • 
tuotas garažas. Narnos nepra
skolintas — be morgičių. Nor
mali kaina. 7 ■ ‘; \ v t

Maisto krautuve, Bloor St. prie- Os
sington, ir 7 kambariai, krautu
vės savo it. apyvarta iki $2.000, 
nuoma 7 metai, krautuvė su ge
rais įrengimais, kambariai šva
rūs, prie namo garažas. Kaina 
9.000 įskaitant ir 1952 metų 
Ford sunkvežimį. Įmokėti pagal 
susitarimo. Lietuviams gera vie
ta ir yra galimybe išplėsti biznį.

$3.000 įmokėti. High Park —Feme 
Ave. Mūrinis, pusiau atskiros, 6 
kamb., kietmedžio grindys, ga
ražas. Skubiam pardavimui tik 
$11.000.

Dėmesio! Bloor g-vėj prie Ossington. 
Dovanų - rūkalų - spaudos krau
tuvė ir 7 kambariai, varid.-aly
va apšildymas, krautuvė didelė 
dvi vitrinos, geroj biznio vietoj, 
nemažos, pajamos iš kambarių ir 
pačio biznio. Nuomos teisė 7 
metai, patartino lietuviams už
imti tg vietę, rizikos“ nėra. Pra
dėsi—nesigailėsi. Kaina $3.500.

Rūkalų - suvenyrų krautuvė. Ronces- 
volles Avė., savaitinė apyvarta 
virs $1.200, nuoma 9 mt., pra
šo $10.000 su visom prekėm ir 
visu moderniu krautuvės apsta
tymu. Įmok, nedaugiau $8.000.

akrų ir namas iš 4 kamb., 3 my
lios nuo Fordo fabriko, įnešti 
$3.500. Kaina $7.000.

TO

Siuvykla - krautuvė, namas iš 7 k., 
Queen St. netoli Manning Ave. 
Krautuvė moderniai įrengta, aly
va apšild., garažas, jokio mor- 
giious nėra. Prašo $17.500, 
įmokėti apie $8.000.

$4.000 įmokėti, Dunn Avė., atskiras, 
mūrinis, 8 k. nepereinami, kięt- 
medžio grindys, išskyrus 1 k., 
alyva apišldomas, dvigubas ga
ražas. MargiČius 7 metams.

Sklypas, Sheppard & Bathurst. Kai
na $850, sklypo dydis 50x100. 
pigus sklypas prie Coxwell St.

$5.000 įmokėti, Cowan Avę., atski
ras, 10 nepereinami kambariai, 
kietmedžio grindys, visų namą 
tuojau golimo užimti.

$4.000 įmokėti, didžiulis atskiras na
mas, College St, netoli nuo bū
simos lietuvių bažnyčios, 10 di
dėli ir šviesūs kambariai, 3 vir
tuvės, garažui vieta, didelis kie
mas. Prašo $16.500. Tuojau ga
limo užimti.

J. KAUKELIS
Tdef. EM. 8-2646, EM. 8-2648 

Toronto

575 Queen Str. W. (prie Bathurst) 
Namų telef.: KE. 7536

nesant biure ar namuose prašome pa
likti savo telefonų.

MIELI HAMILTONIEČIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

B. KKCNAS

REAL ESTATE AND INSURANCE •
1294 KING ST. EAST, HAMILTON. ONTARIO 

Telefonas: 9-3558 »

TESLIA
REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STREET WEST • 575 qUEEN STREET WEST 
, TORONTO

$12.500. High Pork — Roncesvalles, 
atskiros mūr. narnos, vieta 
garažui, gerom stovyje. 
$3.000 įmokėti. i

$14.000. St. Clair — Oakwood. 6 k. 
mūrinis moderniškos na
mas, garažas.

$13.900. Runnymede Annette. 
Atskiras mūrinis 6 kamb. 
namas. Garažas. $4.500 
įmokėti.

$17.500. High ,Pork —- Humberside.
9 kambarių atskiras mūri
nis narnos, vandeniu šildo- 

t mas. 3 garažai. Geros pir
kinys.

$ 17.500. Runnymede—Annette. 10 
kombarių atskiras mūrinis 
namas, 2 moderniškas vir
tuvės, $5.000 įmokėti vie
nos atviros morgičius ba
lansui.

$18.000. Roncesvotles — Peorson. 9 
kambarių, atskiras mūrinis 
narnos, 2 virt., vondeniu- 
alyyo šildomas. 3 garažai.

$16.000, netoli liet: noujoi statomos 
bažnyčios, College St., 10 k., 
murjnis, atskiras, 2 vietuvės, 
įvažiavimas i kiemų.

.$4.000 įmokėti, Dundas — Brock, 
mūrinis, atskiros, 6 komb., lo
bai gerame stovyje, 2 moder-* 
nios virtuvės.

$12.500 plina kaina, College — Do- 
į vercourt Rd., mūrinis, 6 komb., 

pusiou atskiras, įvažiavimas į 
kiemą, žemas įmokėjimas.

$13.500, Runnemyde — Annette, 6 
komb., mūrinis, atskiros, 2 ga
ražai.

$13.800, Bloor — Runnemyde, atski
las mūrinis, 6 komb., 2 virtuvės, 
laboi didelis kiemas, 2 įvažia- 

* vimai.
$9.000 įmokėti, Bloor — Dovercourt, 

atskiras, mūrinis, 14 kamb., 
aliejum šildomas, 3 virtuvės, dide

lis kiemas, 15 garažų.

$6.000 įmokėti, Bloor — Winderme
re, atskiros, rauplėtų plytų,- 7 
kombarių per 2 augštus, alie
jumi šildomos, garažas, didelis 
kiemas.

$6.5500 įmokėti, Bloor — Rpnnc- 
myde, atskiros, 7 kamb. per du 
augštus, viskas puikiausiame 
stovyje. Garažas.

$ 15.500, Roncesvalles — Howard 
Pork, 8 kąmb., mūrinis, gero 
plono, 3 virtuvės, labai gera 
vieta išnuomavimui.

$8.000 įmokėti, Bloor — Alhambra, 
atskiras, mūrinis, 9 kamb, 3 vir
tuves* vand.-aliejumi Šildomos, 
puikus namas, garažas.

$17.500, Bloor — Pacific, 9 komb., 
mūrinis, 2 virtuves, 2 garažai, 
vand.-aliejum šildomas.

$3.000 įmokėti, Queen -— Crowford, 
mūrinis, 8 komb. Balanse vie
na skola.

SKAMBINKITE:

t'vB. Serga utis
OL. 7511

* ■ ■ •

West (prie Dufferin), Toronto
HAMILTONO LIETUVIAI. Visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalais -kreipkitės 
į šios įstaigos atstovus Hamiltone J. Valevičius ir A. Pranckevičius Visokeriopas 
informacijas suteiks bei patars pamų problemose nemokamai. Skambinkite ar užeikite į įstaigą

, 913 MAIN ST. EAST, HAMILTON — PHONE 9-4121
ERNEST

REAL ESTATE LIMITED
BRANCHES

TORONTO — HAMILTON —LONDON — SARNIA— KITCHENER — PETERBOROUGH

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

^Nuosavybių pirkimo-pardavimo įstaiga 

1052A BLOOR ST. W., TORONTO
Parduodame ir perkame namus, biz

nius visuose miesto rajonuose.

NAMAI - BIZNIAI PARDAVIMUI
•

$16.500, įmokėti $5.000, Manning - 
Harbord, 8 kamb., mūrinis na
mas, karšto vandens šildymas, 
2 modernios virtuvės, vieta ga
ražui. ■

$13.500, įmokėti $3.500, Helena 
atskiras namas, 
šildymas, garo-

kamb., atskiras, 
High Pork rajo-

Avė., 7 kamb., 
karšto vandens 
žas.

$8.000 įmokėti, 12
mūrinis namas,
ne, labai arti Bloor, karsto van
dens šildymas, 2 modernios vir
tuvės, 2 mūro garažai, platus 
privatus įvažiavimas.

$5.000 įmokėti, Shaw (prie College), 
6 kamb., mūrinis namas, karšto 
vondens-olyvos šildymas, 2 mo
dernios virtuvės, šoninis įvažia
vimas, lobai švarus ir gražus na-

- mos.:
j$14.000, įmokėti $6.500, 8 kamb., 
’ mūro narnos, Havelock g-vėje 

(prie Bloor), nepereinami kamb., 
kietos grindys, arti susisiekimo.

$5.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis 
namas, Bloor-Ossington rajone, 
karšto vondens-olyvos Šildymas, 
2 modernios virtuvės, garažas.

$3.000 įmokėti, St. Clarens (prie 
Bloor), 6 komb., narnos, aircon- 
dition-alyvos šildymas, moderni 
•virtuvė, greitas užėmimas.

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793, LO. 5176

Namų tel. MU. 0746

4^ŪKŠČIAUSIOS RŪŠIES 
&Jgs^RANKDfiRBIU SRMINIIUJISM

v 
f IŠEIVI0- M
{fourto sidabro papuošalai, keramika. \
1 odos ir meno išdirbinfai.Lietuviškos \ 
/virinių tautu klasikines munkos^^

JlciJiafaulute mūtų nau/tu

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay SL, Toronto, Ont

Telef.: EM.4-9912

i ■ i —m ai i n

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvis siuvėjas

2102 DUNDAS ST. W., Toronto - Telefonas KE. 2220 
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus (pagal išmatavimą)

D Ž M ES 10! DĖMESIO!

VALGYKLOJE “BALTIC”
870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš-šviežių produktų.
Gamina prityrCistos virėjos. - - - - - Sov. V. ir J. Ivanauskas.

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

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

LAIKRODININKĄ
/ turintį 30 melų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

MES SKOLINAME pinigus įmokėjimui padidinti vien 
tik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, kiek Jūs turi
te savo pinigų įmokėjimui. Pvz. jei Jūs turite $2.000, mes 
galime paskolinti Jums kitus $2.000; jei Jūs turite $3.000 
mes galime paskolinti kitus $3.000. ■ .

•. . K * ■ ■ ■

KUZMAS - BALTAKYS - PLIOPLYS
OL. 7997 arba LA. 1250 OL. 7996 arba LL. 8310 Tai. OL. 7997 

r/ ; „ Namų RO. 3345

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS STR. W. (kampas Dundas - Brock) TORONTO

Mann & Martel
REALTORS

2336 BLOOR 5T.West, prie Windermere. Tel. MU. 8255

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo-pardavimo įstaiga.
Galimas pasirinkimas visuose miesto rajonuose ir įvairiomis kainomis.

KELETAS PAVYZDŽIŲ;

$10.500. Blodr-Beresford, 5 kambarių, atskiras, mūrinis, vieno aukšto narnos, 
vondens-alyvos šildymas, geri kambariai.

$12.300. Indian Rd.-Bloor, 6 kambarių pusiau atskiros, mūrinis, gražūs kam
bariai, alyvos šildymas, garažas.

$15.700. Bloor-Emerson, 8 didelių kambarių geros narnos, alyvos apšildymas, 
garažas.

SI4.000. Roncesvales-Fern, 7 kambarių, pusiau atskiros mūrinis namas, alyvos 
šildymas, vieta garažui

$17.300. Bloor-Dundas, 10 kambarių, atskiras mūrinis narnos, patogus nuoma
vimui, alyvos šildymas, vieta garažui.

$19.300. King-Cowon, 15 kambarių 3 butai po 5 kambarius, atskiros, mūrinis, 
vandens alyvos šildymas, geras pajamų namas.

$19.500. Rusholme Rd-Dundas, 8 kambarių mūrinis puikus narnos, vandens
- * alyvos šildymas, garažas. . / > >

$19.500. Bloor-Windermere, 9 kambarių, atskiras mūrinis, 2 virtuvės ir 2 vo
nios, puikiai įrengtas vandens šildymas, 2 garažai

PASINAUDOKITE PROGA! į mokėjimo padidinimui išrūpinu paskolas iš 
banko be jokių bonų 2-jų metų išsimokėįimui ir tik iš3%.

MUSŲ ATSTOVAS

J. TAMULIONIS
Visais namų pirkimo - pardavimo reikalais pa tarnauja.

Kreiptis asmeniškai ar
Telef. įstaigos MU. 8255, namų telef. OL. 8074

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. MEIrose 2471
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu višų tautų klijcntams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą Toronto visuomenėje ir 
sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. Į die
ną gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai didelis. Štai tik ke
letas pavyzdžių;' . .

NAMAI i namai namai nAmai
$13.500, įmokėti tik $1.800 Doven- 

port -— Lonsdowne. Mū
rinis 8 kambarių namęs, 
gorožos. Tik išremontuotos 
ir golimo tuojau užimti.

Parduodamo graži 20 akrų forma su 
visais įrengimais, 4 metų 
senumo 5 kambarių bun
galow. Newmarket — 
Bradorfd. Labai geras pir
kinys tik $13.500.

Oakville. 10 akrų nedirbamos žemės, 
kampinis dviejų kelių san
kryžoje sklypas,, prašoma 
$10.500. Gera proga no
rintiems investuoti pini
gus.

$18.500, įmokėti $6.000. College— 
Lippincot. Mūrinis, visai 
atskiros, 10 nepereinamų 
kambarių namas, 2 virtu
vė. Vandeniu - alyva šildo
mos. Lobai getas išnuo
mavimui.

$24.000, įmokėti $7.000. Bathurst- 
Dundos. Krautuvė ir 8 k. 
Vandens šildymas, gara
žas. Norintiems pradėti 
befkokį biznį laboi geros 
pirkinys. L

Nebijokite kreiptis, jei Jums trūksta 
pinigų. Mes sudėtame paskola*.

PR. GRYBAS
(072 BLOOR ST. W.

TaL ME. 2471 - Būta t«l. KE. 5065

$12.8000. 8 kamb., pusiau atskiras. 
2 garažai. Kietos grindys. 
High Park rajone. Įmokėti 

apie $4.000. *

$14.500? 7 kamb. per 2 augštus. Vi- 
siškai atskiras, laboi gbrų * 
plytų, nepereinami kamba
riai, kvadratinis plonas, 
kietos grindys, laboi šva
rus ir jaukus. Įmokėti apie 
$4.000. Rusholme rajone. ** . ■ t

$15.500 pilna kaina. Atskiras, pri- * 
vatus įvažiavimas, gara
žas. Karštu vandeniu-alyva 
šildomas. Apie 16 m. senu
mo. Labai gražus iš vidaus 
ir iš lauko. Įmokėti $5.000 
St. John gatvėje.

$23.000 pilna kaina. Atskiras, pri
vatus įvažiavimas, garažas. 
9 kambariai per 2 augš- z 
tus. Karštu vandeniu-alyva 
apšildomas, apie 18 m. se
numo, puikioje Rusholme 
gatvėje, prie naujai stato
mos bažnyčios.

$11.000, įmokėti $3.000. Campbell 
Ave. — Bloor St. W. Pu
siau atskiros 6 kamb. gra
žios išvaizdos, gerai su
tvarkytos tikro mūro no- 

; . <. mos, 2 modernios virtuvės.
Geros pirkinys, nes savinin
kes išeinami biznį. ;-*• 

$13.500, įmokėti tik apie $3.500. 8 
nepereinamų didelių kam- 
barių mūrinis namas. 2 
garažai — naujai atre
montuotas, galima dar nu
derėti.

$17.500, įmokėti apie $8.000. Hum
berside- - Medland - High 
Pork. Visai atskiros, 9 ne
pereinamų kambarių mūro 
namas, 2 virtuvės, vande
niu šildomos su stokeriu —

• 3 garažai. Puiki progo nu
sipirkti gerų namų — gra
žioje vietoje.

$18.500, įmokėti apie $6.000. Paci
fic Ave. — Bloor St. W.

. 11 kambarių geras mūrinis
namas, vandeniu-alyva šil
domas, geras planas —\di- 
delis kiemas ir 2 garažai.

$24.000, įmokėti tik apie $7.000. 
Visai atskiras, beveik nau
jas; 12 kambarių duplek
sas. Didelis kiemas —* 2 
garažai. Pastatas gražus ir 
iš lauko ir iš vidaus. Na
mas randasi Evelyn Ave. -

$9.500, įmokėti $3.000. Rytinia
me Toronte. Mūrinis, ne
pereinamų 7 kambarių na
mas.

$12.900, įmokėti $3.500. Cumber- 
* land - Bloor. 7 kombarių 

namas, garažas.
$12.900, Symington. MūTtnis, z8 k. 

namas, vandėns-olyvos Šil
dymas, garažas.

$13.900, įmokėti $4.000. Gillespie 
— Davenport. Visai atski
ras, mūrinis, 6 kombarių 
namas, nepereinami kam
bariai, garažas.

$18.500, įmokėti $6.000. Beatrice - 
Dundas. Mūrinis 9 kamba
rių namas, alyvos šildymas, 
dvi virtuvės, garažas.

$19.900, įmokėti $7.000. Jane — 
Bloor. Visai atskiros 9 k. 
nomas. Square planas, 
vandens Šildymas, dvigu
bos garažas. Tai modemiš
kas viduje brangiai įreng
tos, iš lauko gražus namas.

$22.000, įmokėti $7.000. Indian 
Grove. Visai atskiras, mū
rinis, dviejų 'atskirų butų 
namas-dupleksas, vandens 
šildymas, dvi virtuvės ir 1 
virtuvėlė, 3 vonios iš jų 2 
keturių vienetų, poilsio 
kambarys rūsyje, du ga
ražai.

$25.500, įmokėti $10.000. West-
P

Visus Jūsų nekilnojamo turto pirkimo, 
pordovimo ir iškeitimo rūpesčius pati- 

kėkfte kreipdamiesi į .

Vytautas LUNYS
383 RONCESVALLES AVĖ.

Tol. OL. 6321 - Buto td. LA. 6338

Annette rajone.

Mielas Tautieti! Mielai Jums patar- 
nauthi ir patarsiu namų ar biznių pir
kimo ir pardavimo reikaluose —r be 

įsipareigojimo iš Jūsų pusės

P. MALIŠAUSKAS 
agentas, kuris kiekvienam greitai 

paramauja n nepuvarųsva.

1072 BLOOR ST. W.
Tel. Mt. 2471 • Buto tel. Kt. 1359

mount - St. Clair. Visai at
skiros 1 2 kambarių na
mas, square plonas, van
dens • alyvos šildymas, 2 
virtuvės, dvi vonios ir tua
letas rūsyje. Garažas. Pa
jamų namas.

Parūpinamos paskolos padidinti

R. ŽULYS
1072 BLOOR ST. W.

Tol. ME. 2471 - Birt® EM. 3-6711



KLB ŠALPOS FONDO
TORONTO APYLINKĖS KOMITETO PRANEŠIMAS
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Pavergtieji saukia
KLB Šalpos Fondo Apyl. K-tas 

paskelbė spaudoje apyskaitą, su
rinktų Toronto liet, visuomenės 
piniginių aukų.

Iš apyskaitos paaiškėjo, kad 
nors tas darbas buvo čia Toron
te pirmą kartą vykdytas, bet dė
ka geros organizacijos ir pasi
šventimo tam nedėkingam dar
bui atsidavusių rinkėjų, rezul
tatas — $1657,70 — pirmam kar
tui yra neblogas.

Didžiausia garbė ir padėka 
priklauso aukų rinkėjams, kurie 
savo atliekamu nuo darbo laiku 
vaikščiojo iš namo į namą, pra
šydami išmaldos Vokietijoje li
kusiems tautiečiams sušelpti. 
Jie save pamiršdami, vien arti
mo meilės vedami, daugiausiai 
prisidėjo prie rinkliavos pasise
kimo. Tokių puikių rezultatų 
čia Toronte iki šiol negirdėta. 
Tai buvo įvykdyta per palygi
namai trumpą laiką. Tas darbas 
išviso buvo naujas, iki šiol neži
nomas ir, kaipo toks, įvykdyti 
sunkus.

Geri rezultatai ir visuomenės 
duosnumas visiems šalpos darbą 
dirbantiems suteiks naujų jėgų, 
išdildys visus nemalonumus, pa
tirtus rinkliavą vygdant, girdė
tus visokius užmetinėjimus iš 
nesusipratusios dalies lietuvių 
visuomenės.

Čia nėra vietos įrodinėti pa 
stovios šalpos reikalingumą 
mums lietuviams, netekusiems 
visko, išblaškytiems po visą pa
saulį pabėgėliams, gana bus pri
minti, kad tokiame turtingame 
krašte, kaip JAV ir Kanada kas
met milijonai dolerių surenka
ma šalpos reikalams. Tam reika
lui veikia daug senų turtingų 
organizacijų, iš jų paminėtini — 
Raudonoji Plunksna, Raudona
sis Kryžius, Gelbėjimo Armija 
ir kt. . '

Tos visos organizacijos šelpia 
ne kokius pabėgėlius,- kaip kad 
mes esame be namų ir tėvynės, 
bet turtingam savo krašte gy
venančius piliečius dėliai ligos 
ar kitos urnai ištiktos nelaimės, 
atsidūrusius varge ir nedatek- 
liuje. Tokių nestinga ir turtin- 
giausiame krašte.

Mes lietuviai turim apie šešis 
tūkstančius savo tautiečių, liku
sių Vokietijoje, dėl sveikatos ne
galėjusių emigruoti ir dėliai to 
negalinčių dirbti, ar darbo gau- 

- - tr, ten Europoje atsidūrusių be- 
.viltiškoje padėtyje. Taigi 'juos 
šelpti yra mūsų šventa pareiga. 
Įsisąmoninkime, kad jų šelpimas 
nėra vienkartinis, pripuolamas, 
bet nuolatinis, sistematiškas. Tik 
toks jis padės nelaimingiems ko
voti su irgi pastoviu jų nedatek- 
liu ir kitomis bėdomis.

Grįžtant prie apyskaitos, ten
ka ją papildyti, kai kuriais davi
niais, kurie Toronto ir kitų apy
linkių visuomenei būtų įdomūs: 
aplankyta iš viso 1584 suaugę 
Toronto lietuviai, jų tarpe 454 
namų savininkai. Iš to skaičiaus 
atsisakė aukoti 40 žmonių. Atsi
sakiusių aukoti yra nežymi da
lis. Mes tikime, kad jie susipras 
ir ateityje .nepagailės kelių cen
tų paaukoti, bet Toronte yra di
delė dalis lietuvių, kurių adre
sų nepavyko surasti, o jie patys 
iki šiol nepasistengė atnešti ar 

paštu atsiųsti savo auką Šalpos 
K-tui. Juos visus pakartotinai 
prašome atlikti savo artimo mei
lės pareigą už šiuos metus, at- 
siunčiant paštu pinigais ar čekiu 
savo auką į Lietuvių Namus, 235 
Ossington Avė.

KLB Šalpos Fondo Toronto 
Apylinkės Komitetas.

KLB Šalpos Fondo Toronto 
Apyl. Komitetas skelbia kun. A. 
Bungos iš Memmingeno stovyk
los prisiųstą laišką, kuriame pra
šo sušelpti Kalėdų proga tos sto
vyklos apie 400 lietuvių. (Laiš
kas sutrumpintas):

“Artinasi Šv. Kalėdos. Nors ir 
nedrąsiai, tačiau drįstu į Jus 
kreiptis. Noriu kaip ir praeitais 
metais surengti bendras Kūčias. 
Jau seniai klausinėja manęs — 
vienas kitas, kaip bus šiais me
tais su Kūčiomis. Mano many
mu, Kūčios mūsų tremties die
nose yra būtinos. Tos niūrios ir 
vargo bei ligų pilnos tremties 
dienos, turi būti praskaidrintos. 
Čionai mes sudarome vieną šei
mą, kuri gyvena tuo pačiu trem
ties rūpesčiu persunktu gyveni
mu. Pas mus daug yra viengun
gių, kuriems Kūčių vakaras, jei 
jie vieni švęstų, pasidarytų ne
bepakeliamas. Tame vakare 
žmogaus vaizduotėje pasirodo 
viskas, kas gražu ir kilnu buvo 
praeity. Tačiau šito, tėviškės 
Kūčių stalo grožio, mes čionais 
neturime.

Tat norėčiau su visais trem
tiniais bendrai atšvęsti šį šven
tą Kūčių vakąrą. Viengungiams 
norėčiau ir pirmą Kalėdų dieną 
pietus suruošti, nes tie vyrai vi
suomet patys valgį gamina. Šitie 
žmonės yra daugiau nukentėję, 
negu kiti. Jie prarado ne tik tė
viškę,'bet tapo labai jauni iš
stumti iš šeimos lizdo ir į gyve
nimo žiaurumus atiduoti, iš jų 
yra didelė dauguma Tbc.

Mielieji tautiečiai, nenoriu aš 
Jums čia daug kalbėti, Jūs ge
riau suprantate, kaip yra reika
lingas globos ir mielo žodžio tas, 
kurį gyvenimas nuskriaudė. Ne
noriu Jus įpareigoti, nes čia tik 
prašymo formoje kreipiuosi ir 
tai labai nedrąsiai, gal yra to
kių, kurie norėtų Šv. Kalėdų 
proga vienam ar kitam, suteikti 
džiaugsmo kibirkštėlę. Paprašy
kite, kad jie nepamirštų mūsų. 
Aš kiekvieną mėnesį laikau už 
geradarius šv. Mišias. .

Linkėdamas Jums gausių Die
vulio malonių, tariu ačiū už rū
pestį,-

Rev. Ant. Bunga, Memmingen, 
Deutschland”.

Aukas tam ' reikalui prašau 
siųsti KLB Šalpos Fondo To
ronto Apyl. Komitetui 235 Os
sington Avė., čekius išrašant 
CLC Relief Fund Toronto Dis
trict vardu.

KLB Šalpos Fondo Toronto 
Apylinkės Komitetas.

— Edmonton. — Poliomelyčio 
mirtingumu šiemet Kanadoje 
visas provincijas pralenkė Al
berta — 83 mirtys, 1.190 susirgi
mų, kai Manitoboje 82 mirtys iš 
2.277 susirgimų ir Saskatchewa- 
ne 67 mirtys iš 1.063 susirgimų. 
Šiuo metu susirgimų pavojus 
laikomas jau praėjęs.

Tik prieš keletą dienų sovietų 
pavergtųjų kraštų buv. politinių 
kalinių iniciatyva lapkričio 7-ji 
proklamuota Nežinomojo Politi
nio Kalinio Diena. Niujorke Ne
žinomojo Politinio Kalinio Die
ną įvykęs sovietų pavergtųjų 
kr&štų buv. politinių kalinių su
sirinkimas priėmė rezoliuciją 
prieš sovietines vergų darbo sto
vyklas ir ją įteikė Jungtinių 
Tautų G.en. Sekretoriui. Rezo
liucija buvo išdalyta JT narių 
delegacijoms.

Lapkričio 17 d. Niujorke Bal
tijos Laisvės namuose susirinkę 
Albanijos, Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Estijos, Latvijos, Lenki
jos, Lietuvos, Rumunijos, Rusi
jos, Ukrainos, Vengrijos tauti
nių komitetų bei tarybų atsto
vai, be to atstovai buv. politinių, 
kalinių tarptautinės federacijos, 
sovietų pavergtųjų kraštų pro
fesinių sąjungų tarptautinių uni
jų, laisvųjų žurnalistų tarptauti
nės federacijos, centro Europos 
krikšč. demokratų unijos, tarp
tautinės ūkininkų unijos, cent
ro Europos liberalų unijos, cent
ro Europos socialistų unijos, iš
klausę pranešimą apie Jungtinių 
Tautų komisijos pradėtą svars
tyti Jungtinių Tautų Tarptauti
nės Darbo Organizacijos Priver
čiamajam Darbui Tirti Ad Hoc 
Komisijos raportų, priėmė ir pa
sirašė šitokią Jungtinių Tautų 
Gen. Sekretoriui įteikti rezoliu- 
ciją:
— Tol nenurims žmonijos są-

žinė ir negalės būti patikrinta 
pasaulio taika bei saugumas, kol. 
politiniais ir ūkiniais sumeti
mais egzistuos priverčiamojo 
darbo santvarka.. Todėl pagrįstai 
augščiausiosios pasaulio institu
cijos komisija kaip tiktai dabar 
imasi žmonių vergijos buvimą 
ir atgaivinimą svarstyti. Deja, 
daugelis tų kraštų, kuriuose ver
gijos buvimas yra įrodytas, šiuo
se svarstymuose nedalyvauja. O 
net ir tie iš mūsų kraštų, kurių 
vardas atstovaujamas, atstovau
jami išdavikų, galinčių kalbėti 
tik už bolševikinę kliką ir jos 
marionetes, primetusias savo 
valdžią sovietų orbitoje kalina
moms tautoms. Todėl pareiga ir 
teisė kalbėti už valstybes ir mi
lijonus nebylių vergų priklauso 
mums, kurie laisvajame pasau-

Senato respublikonų daugu
mos lyderis sen. W. F. Know- 
land nesenai kategoriškai pasi
priešino bet kokiam “nepuoli
mo” susitarimui su sovietais, iki 
jie nepasitrauks iš pavergtųjų 
kraštų. Dėl to kai kuri “liberali
nė” spauda jam už tai net priki
šo. Aną savaitę, kalbėdamas 
Niujorke “The Grocery Manu
facturers of America” suvažia
vime, tas pats senatorius reika
lavo, kad Bermudoj JAV iš savo 
Sąjungininkų pareikalautų aiš
kiai pasisakyti dėl bolševikų. 
Biznieriams jis priminė sovietų 
sulaužytas nepuolimo sutartis 
su “Pabaltijo tautomis Lenkija, 
Čekoslovakija, Vengrija, Rumu
nija, Kinija”. Jis netikėsiąs nė 
vienam sovietų žodžiui, kol jie 
nepasitrauks iš “Čekoslovakijos, 

lyje galime prabilti laisvai ir be 
baimės. Mes tad, susirinkę Bal
tijos Laisvės namuose, priėmė
me Jungtinių Tautų Generali
niam Sekretoriui įteikti šią svar
bią rezoliuciją:

1. Mes laikome, kad Jungtinių 
Tautų Pilnatis Jungtinių Tautų 
Chartos ir pagrindinių žmogiš
kojo teisingumo principų yra 
įpareigota pasmerkti priverčia
mojo darbo ūkiniais ir politi
niais sumetimais praktikavimą, 
kur tatai bepasireikštų, ir reika
lauti, kad tatai būtų panaikinta;

2. Su dėkingumu sutikdami 
Jungtinių Tautų Tarptautinės 
Darbo Organizacijos Priverčia
majam Darbui Tirti Ad Hoc Ko
misijos raportą, mes laikome, 
kad, kol priverčiamojo darbo 
santvarka bus panaikinta, Jung
tinės Tautos savo pačių Chartos 
yra įpareigotos, tas pasibaisėti
nas sąlygas padaryti savo studi
jų, tikrinimo ir raportų nuola
tiniu objektu;

3. Toliau mes laikome, kad pa
gal Jungtinių , Tautų Chartos 
įžangą ir 1,55 bei 56 str. str. pri
verčiamojo darbo ūkiniais ir po
litiniais sumetimais praktikavi
mas su buvimu Jungtinių Tautų 
nariu, ir kad tos vyriausybės, — 
Jungtinių Tautų ligšioliniai na
riai, — kurios savo ar užgrobtuo
se kraštuose praktikuoja priver
čiamąjį darbą, netęsi savo įsipa

KOMINTERNO PAKAITALAS
Prieš pastarąjį karą viso pa

saulio komunistai Maskvos bu
vo valdomi per vadinamąjį ko
munistinį internacionalą arba 
sutrumpintai kominterną, kurio 
centras buvo Maskvoje. Jo tik
rasis uždavinys buvo vad. penk
tųjų kolonų ruošimas visiemš 
pasaulio kraštams. Karo metu 
sąjungininkams, o ypač Ameri
kai, spaudžiant, Stalinas komin
terną uždarė. Vienos pasaulinės 
organizacijos, kuriai formaliai 
priklausytų visų kraštų komu
nistai, nebeliko, nors visi jie vis
tiek buvo vadovaujami Mask
vos. Po karo gimė kominformas. 
Tačiau ištikrųjų tai buvo Mask
vos satelitinių kraštų ir komu
nistams daug žadančių Italijos 
su Prancūzija organizacija.

I išsiblaškęs?
Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos 
ir Bulgarijos ir jose neužtikrins 
laisvų rinkimų, kuriuos galės 
kontroliuoti Jungtinės Tautos”. 
Šį kartą jis .praleido Pabaltijo 
valstybes. Tai antras toks atsi
tikimas kelių savaičių bėgyje — 
pirmą kartą “Crusade for Free
dom” tautinėje konferencijoje 
Vašingtone, organizacijos, kuri 
išlaiko Lietuvių Laisvės Komite
tą Niujorke (Paskutinėmis ži
niomis jau vėl formuojasi lietu
viškojo šio komiteto radiofono 
personalas). Gal tai nauja Vals
tybės Departamento Rytų Euro
pos skyriaus vedėjo Mr. W. Bar- 
our, jo asistento Mr. Johnsono 
ir oficieriaus Pabaltijo reika
lams H. Vedeler “išlaisvinimo” 
politika?

reigojimų, kuriuos joms uždeda 
Visuotinė Žmogaus Teisių De
klaracija, o todėl pagal Jungtinių 
Tautų Chartos 6 str. turi būti iš 
Jungtinių Tautų pašalinti;

4. Pagaliau mes laikome, kad 
Jungtinių Tautų Chartos įžanga 
ir 1, 55 bei 56 str. str. įpareigoja 
visus Jungtinių Tautų narius 
imtis visų kitų būtinų veiksmų 
priverčiamajam darbui panai
kinti visur, kur pasaulyje jis be
pasireikštų.

Rezoliucijai Jungtinių Tautų 
Gen. Sekretoriui įteikti susirin
kimas išrinko 4 asmenų delega
ciją.

Ta proga Amerikos Balsas ir 
Laisvosios Europos Radijas įre- 
kordavo atskirų kraštų atstovų 
kalbas į savo pavergtuosius 
kraštus. Lietuvių vardu žodį ta
rė LLK pirmininkas V. Sidzi
kauskas ir LLK nariai V. Vai
tiekūnas ir J. Audėnas. Į susi
rinkimą buvo apsilankęs ir Eu
ropos Laisvės Komiteto prezi
dentas.

Be abejojimo šie egzilų šauks
mai nėra tik tyruose šaukiančio
jo, bet daugiau ar mažiau atgar
sio iššaukia ne tik Jungtinių 
Tautų sluogsniuose, bet pirmiau
sia viešojoj laisvojo pasaulio 
opinijoj, kuri kovoje dėl sovietų 
pavergtųjų kraštų laisvės yra 
labai paveikus talkininkas.

Kor.

Kitų kraštų kominformas neap
ėmė ir jo .veiklos pobūdis buvo 
kitoks negu kominterno. Mat, 
dabar Rytų Europoje, t.y. kraš
tuose, kuriuose Maskva norėjo 
pirmiausia susitvarkyti, pagrin
diniu veiksniu buvo jau ne ma
sės išvestos į gatves, bet raudo
noji armija. Kitų kraštų komu
nistai nurodymus gaudavo iš 
Maskvos stačiai.

Nesenai* vykęs Vienoje Pasau
linio Darbo Unijų Federacijos 
kongresas parodė, kad Maskva 
vėl panoro turėti pasaulinę ko
munistinę organizaciją. Ištikrų
jų šita federacija pastatoma vie
ton kominterno. Jai duodamas 
uždavinys ardyti nekomunisti
nes darbo unijas ir užvaldyti, 
darbininkiją. Atseit, pavedamas 
tas pats destruktyvinis bei penk
tosios kolonos^grganizavimo dar
bas,' -koki dirbo "kominternas. 
Tai rodo, jog Maskva pasiryžo 
pereiti į puolimą socialiniame 
nekomunistinių kraštų gyveni
me. PDMF, vadinasi, stengsis 
pasidaryti viso pasaulio darbi
ninkijos gynėja ir vadovė, ves 
darbininkus į gatves demons
truoti, skelbs streikus, bet, ži
noma, tik ne komunistiniuose 
kraštuose. Ten streikuoti drau
džia įstatymas, o darbininko — 
vistiek organizuoto ar neorgani
zuoto — ’reikalas tik paploti, ką 
vadai pasako.

— Viena.—Čekoslovakijos vy
riausybė pranešė Austrijai ne
trukus paleisianti nemažą kiekį 
austrų belaisvių.

— Karači. — Pakistano vidaus 
reikalų ministeris uždraudė nau
doti rikšas pavažiavimui. Karači 
buvo net 3000 rikšų.

—“■ 7 PUST.
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KLB ŠVIETIMO KOMISIJOS
INFORMACIJA Nr. 14

Komisijos narių papildymas
Komisijos bibliotekų skyriaus 

vedėjui J. Kulikauskui dėliai 
darbo toliau nebegalint Komisi
joj pasilikti, nauju Komisijos na
riu ir bibliotekų skyriaus vedė
ju pakviestas ir sutiko dirbti 
Aug. Kuolas, Toronto Liet. Na
mų bibliotekos ir skaityklos va
dovas.

Pradžios mok. skyriaus 
darbų planas

Šiame skyriuje dabartinėje 
kadencijoje numatyta tokie dar
bai:

a) Imtis iniciatyvos atgaivinti 
arba naujai įkurti šeštadienines 
mokyklas mažesnėse KLB apy
linkėse. Skyriaus vadovas V. 
Matulaitis apsiėmė susisiekti su 
tokių apylinkių valdybomis ir, 
jei būtų reikalo, nuvykti į apy
linkes.

b) Aplankyti jau veikiančias 
mokykjas susipažinimo ir infor
macijų pasikeitimo tikslu, iš 
anksto su mokyklomis susisie
kus.

c) Toliau judinti mokytojų at
lyginimo klausimą, kad šiemet, 
kaip ir pernai, mokytojai būtų 
bent dalinai atlyginti.

d) Vasario ar kovo mėnesį su
ruošti Toronte Kanados Moky
tojų Dieną, tikslu duoti progos 
mokytojams pasidalinti minti
mis bei plačiau iškelti visuome
nėje lituanistinio švietimo reikš
mę. .'

e) Paruošti bent kelis radio 
vaidinimus vaikams. Juos įrašy
ti į plokšteles ir leisti panaudoti 
radiofonuose lietuviškų progra 
mų metu.

Bibliotekų skyrius
Konstatuota, kad bibliotekos 

jau yra Toronte ir Montrealyje.

Feldm. Paului grįžus Vokietijon
Kai iš Sovietų Rusijos į Rytų 

Vokietiją buvo grąžintas Stalin
grado mūšių pralaimėtojas feld
maršalas Friedrich von Paulus, 
apie jo būsimą veiklą okupuoto
je rytų zonoje pasklido įvairiau
sių žinių.' Dar šiomis dienomis 
Maskvos spauda atspausdino jo 
laišką, kuriame maršalas kalba 
apie reikalą sudaryti taikos su
tartį, paremtą sovietų sąlygomis. 
Jis taip pat pažymėjo, kad no
rįs. pasišvęst?-šiam reikalui ir- 
tuo būdu patarnauti Vokietijai. 
Rytų Vokietijos žiniomis, mar
šalas von Paulus “nutaręs” pasi
likti Rytų Vokietijoje.

Atrodo, jog Maskva tikisi, kad 
Vokietija yra pamiršusi tuos 
įvykius 1943 m. pabaigoje ir 1944 
m pradžioje, kai šis feldmarša
las su užsispyrimu ir be jokios 
prasmės paaukojo dešimtis tūks
tančių vokiečių karių gyvybių, 
aklai klausydamas tik savo vado 
Hitlerio įsakymo. V. Vokietijos 
Bundestago - parlamento kai ku
rie atstovai šiomis dienomis nu
tarė iškelti visus tuos faktus,, 
kurie parodytų visišką feldmar
šalo Paulaus priklausomumą 
nuo komunistinių vadų. Dabar, 
kai Paulus viešai kalba apie sa
vo draugiškumą Kremliaus val
dovams, verta priminti, kad visi 
buvusieji Stalingrado kovotojai 
juo yra nepaprastai nusivylę ir

jokiu būdu nesutinka, kad jis 
galėtų būti laikomas kankiniu. 
Iš surinktų dokumentų dabar 
paaiškėjo, kad feldmaršalas Pau
lus Stalingrado laikais buvo pa
sielgęs priešingai tarptautinei 
teisei, kai jis buvo įsakęs šaudyti 
į Sovietų parlamentarus. Visa jo 
politika anais laikais kiekvieną 
dieną ir valandą kaštavusi tūks* 
tančius kareivių gyvybių.

Dabar, dešimčiai metų pra
slinkus ir tiek pat laiko feld- 
maršaio Paulaus smegenis per
plovus marksistinės doktrinos 
nuodais, štai dabar, kaip spėja
ma, jį norima padaryti busimuo
ju sovietiniu Vokietijos vyriau
sybės Rytų zonoje šefu arba bu
simuoju raudonosios vokiečių 
armijos viršininku. Juk neveltui 
jis studijavęs Maskvos karo aka
demijoje. Vakarų Vokietijoje 
gyveną feldmaršalo sūnus ir 
duktė netiki • pranešimais, būk 
Paulus pasidaręs tikru komunis
tu. Šiaip ar taip, busimieji mar
šalo veiksmai Rytų Vokietijoje 
atskleis tikrąjį jo veidą.

Taip pat yra tikras dalykas, 
kad Vakarai po paskutiniųjų 
feldmaršalo pareiškimų negalės 
jo priimti su atviromis rankomis 
ir kad Kremlius, kuriam šių 
metų Vokietijos įvykiai suteikė 
tokius skaudžius smūgius, da
bar viliasi, jog Paulus galėsiąs 
pakelti R. Vokietijos prestižą.

Hamiltone bibliotekos steigimo 
reikalą išjudinti pavesta p. Mik
šiui. Be to, nutarta įsteigti vieną 
kilnojamąją biblioteką, mažes
nėms Ontario apygardos apylin
kėms. Tuo reikalu pasiūlyti mi
nėtoms apylinkėms prisidėt prie 
bibliotekos finansavimo. Taip 
pat pasiūlyti Winipego apylin
kės švietimo vadovui ištirti są
lygas dėl kilnojamosios bibliote
kos steigimo vakarų apygar
doms.

Augšt. lituanistinio 
švietimo skyrius

Sudaryta komisija augšt. li
tuanistinių kursų programoms 
paruošti. Į komisiją sutiko įeiti 
mokytojai: K. Gečas, Iz. Matu
sevičiūtė, O. Gailiūnaitė, kun. 
dr. Gutauskas, dail. T. Valius ir 
muz. V. Verikaitis.

KLB Švietimo Komisija.

Geriau pasikarti
Ukrainietis jūrininkas V. J. 

Ostrokiv kartą nušoko nuo so
vietų laivo viename Australijos 
uoste ir paprašė teisės apsigy
venti. Dėl kažkurių priežasčių 
Australijos policija jį suėmė ir 
pasiuntė su vienu laivu Italijon, 
iš kur jis-per Prancūziją turėjo 
būti grąžintas į Sovietų Sąjun
gą. Jūrininkas betgi neišdrįso 
grįžti į tėvynę ir pakelti visus 
tardymo kankinimus — jis ge
riau pasikorė Neapoly.

Gavo paskolą
Laisvoji Čekoslovakų spauda 

rašo, kad Laisvosios Čekoslova
kijos Taryba laisvinimo reika
lams yra gavusi iš JAV paskolą. 
Tą patvirtina ir Čekoslovakų 
tautinė taryba Amerikoje.

UŽGESĘS SNIEGAS
(Atkelta iš 5 psl.)

Vosylius Joną, bet šis miega. Penkios valandos miego 
labai maža. Ir Vosylius vėl lieka vienas džiaugdamasis, 
kad pasikalbėjime su Gerda užtiko tėvas. Jei būtų užti
kęs svetimas, tai Vosylių išduotų, gi dabar niekam negali 
pasakyti, kad duktė su tarnais kalbasi. Flirtuoja. Kalbėtis 
galima. Ech, gyvenimas sunkus. Gal kiek lengviau, kai 
jį vadini vergija.

Kai vieną vakarą jie grįžta namo, ant savo guolio 
Vosylius randa kepalą duonos, lašinių gabalą ir raštelį: 
“Tėvas išvykęs, todėl nutaikiau ir atnešiau. Niekam nesa
kyk. Patiko man tavo vyriškumas tada. Stovėjai, net ne
krustelėjai. Myliu stiprius. Tegu tau gerai visada sekasi. 
Kažin ar kada arčiau besusitiksim. Gerda”.

— Matai, — sako Vosylius Jonui, — tikrai ji gera mer
gaitė.

— Kas? — klausia Jonas.
—,Gerda. Še valgyk, — Vosylius pjausto lašinius ir 

duoną, — matai, visai neblogai.
— Jie ryja duoną, ir staiga Jonas sako:
— Nebevalgau tos duonos. Bėgam. Turėsim ko valgyti.
Lauke vėjas. Lietus purškia į langą. Gera galvoti apie 

laisvę, bet čia pat lova. Kambarys ir poilsis. Ir pavalgę 
dabar. Jei žmonės netiestų rankos į artimus dalykus, visas 
pasaulis genijais ir šventaisiais taptų. Ir Jonas nori, kad 
Vosylius užprotestuotų. Šis taria, kaip ir buvo galima 
jausti:

— Ne, palaukim dar. Galbūt rytoj. Matai, koks oras. 
Geriau, žinoma, tokiu oru, bet kur paskui eisi šlapias. 
Lengviau pabėgti, bet ir pagauti lengviau. Tu sušalsi. 
Apsirgsi. Ko toks bėgimas vertas? Ar ne vistiek kur mir
ti? Galima palaukt. Žmonės išbūna kalėjimuose po dešimt 
metų ir išėję dar po Knygą parašo. Pabūsim dar dieną. 
Rytoj bėgsim. Arba geriau šeštadienį. Aš jau aną šešta
dienį norėjau bėgti. Tada, kai veidą perkirto šeimininkas. 
Buvo pikta. Nors tada jfc galėjo tikėtis bėgimo. Viską 
reikia daryti atvirkščiai. Reikia bėgti ne tada, kai muša, 
bet kai glosto. Kai nesitiki. Tik tada baisiai sunku. Kam 
bėgt, jei ir taip gyventi dar pakenčiama. Užtat tiek maža 
pabėgančių. Iš meilės pinklių, iš fronto, kalėjimo, iš mo
ters glėbio ar kitokios ugnies ir pragaro.

Vosylius dar ilgai kalba, bet Jonas jau miega. Jis, kur 
sėdi, ten ir miega. Net trupiniai nenurinkti nuo antklodės.

Vosyliui baisiai gaila vaikino. Juk jis nekaltas už pasun
kėjusias sąlygas. Sunku pasakyti, kas kaltas. Galbūt Ger
da? Gal ir Gražina? Kodėl ji išeina jam iš akių? Kartais 
taip norėtų ją atsiminti. Visus bruožus. Ir taip sunku. 
Meilė ateina per neribotą erdvę ir laiko plotus. Ji siekia ir 
riša. O dabar nėra jos. Vosylius užmiršta ją. Ne, skubiai 
namo. Iš vargo ir pinklių. Bet gal likti čia? Paliks, pri
pras prie jo Gerda: “Tada jo šie namai, ir lentpjūvė, ir 
viskas jo. Ir niekas nepyks. Nei atimta, nei išplėšta. Bet 
ne. Miegoti reikia. Miegot. Lietus kerta. Nebus jokių 
aliarmų. Miegos ramiai, nors trumpai. Ryt vėl lentpjūvė, 
purvas, mašinisto keikimas, šoferių barimasis, rąstų tam
pymas, lietaus lašai, alkis ir sakų kvapas. Toks pavasa
rinis. Atsiminimais dvelkiąs. Toks kvapas, kaip tada medį 
su Kaminsku pjovė. Kažinkur dabar Kaminskas? Gal 
namie, o gal kur kitur. Nieko nebėra. Viskas lūžta ir yra. 
O laikas eina. Lyja lietus, sniegas krinta ir tirpsta, kaip 
valandos. Ten miega Gerda. Kai miega, lygūs karaliai ir 
vergai. Ir kai miršta. Miegot beliko mažiau kaip penkios 
valandos. Baisiai trumpas laikas. Jei būtų su Gerda, lai
kas irgi būtų trumpas. Jei žiūrėtų į ją iš tolo, kaip šian
dien, kai ji bėgo kažko per kiemą, be apsiausto ir vien
plaukė, tada laikas būtų ilgesnis. O kai rąstus kilnoji, tada 
purvinos valandos. Kiekviena valanda prakeikta. Už lan
go kala lietus. Į plonas barako sienas. Jos virpa nuo šal
čio ir drėgmės.

Juos kelia Morta, o Mortą kelia šeimininkė, kuri pas
kui vėl atsigula. Atsikėlę vyrai suvalgo lašinius ir duoną. 
Vėliau eina į lentpjūvę. Ateina mašinistas. Senas ir su
vargęs. Bet jam moka, jo čia žemė, pagaliau, ką senis 
veiktų, jei nedirbtų? Pažiūri į liesą Jono veidą, ištraukia 
duonos gabalą ir paduoda:

, , — Valgyk. Mano sūnus fronte. Gal kartais irgi būna 
be duonos. Nenoriu, kad taip būtų. Noriu dar jį pamatyti. 
Ir kažin kaip čia toliau bus? Turbūt karas praloštas. Mes 
visada pralaimim. Valgyk. Būsi stipresnis. Sakau, juk ir 
tu turi motiną. Pažiūriu į savo žmoną ir galvoju, kad ir 
tavo motina verkia. O seniau to nelabai galėjau suprasti.

Jonas tyli. Sunku-kalbėti apie motiną. Ne tik motina, 
bet ir mergaitė su kaspinėliais tokia paliko. Jis kramto 
duoną. Lėtai ir mąstydamas, šiandien jis nealkanas. Pir
mą kartą. Jiš paeina prie lentpjūvės krosnies ir atsisėda. 
Mašinistas nieko nesako. Jiedu su Vosylium stovi prie 
durų: jei ateitų šeimininkas, pamatytų. Jonui daug ska
niau, Kai jis valgo sėdėdamas. Kai vaikai buvo, valgė 
gulėdami. Plutą duonos graužė. Po antklode palįsdavo, ir

labai smagu būdavo. Valgai, ir labai linksma. Apsiverti 
ant kito šono. Trupiniai byra, bet kas tie trupiniai! Bėga 
mintys ir vaikystė. Kaip duona ir antklodė, šilta ir gera. 
Ji glosto pečius ir galvą lenkia. ..

Prie durų stovi mašinistas ir Vosylius, o už jų rytas. 
Ankstyvas ir pilkas.-Drėgnas. Be žiburių. Uždengti lan
gai ir dangus aptemęs. Truputį lyg šąla. Vosylius laiko 
rankoj kirvį ir jo pentimi lengvai daužo į šlaunį. Vosylius 
Įieško priežasties, kodėl sumažėjo namų ilgesys. Pirma 
jis ilgėjosi Gražinos ir laisvės, o dabar tik laisvės. Mer
gina nebešaukia taip kaip pirma. Žmogus keičiasi su laiku 
ir vieta. Ir meilė kitas virves veja ir riša. Buvo neišbren
damas sniegas ir ilgesys, bet abu tie dalykai aptirpo. Gal
būt vėl snigs ir žiemą neišbris savopačios sniegu ir lietus 
maudys savo plonas kojas vandeny. Ir ilgesys bus kartais 
didelis, kaip vėjas, kilojąs namus ir stogą, ir skausmus 
kartais plaks širdį kaip šunį. Viskas keičiasi. Eina dienos, 
neliesdamos žemės. Lengvais Gerdos žingsniais. Ir dienos 
sunkios. Traukiamos keltuvu. Tik kai nueina, ir jos atrodo 
kaip buvę Gerdos žingsniai. Nuėjo — ir jokių pėdų. Kaip 
diemedžio kvepėjimas. Mergina bijo keltuvo. Ir gera bi
joti, kai nereikia niekuo rūpintis. O žmonės nebijo gulėti 
duobėj, per kurią pervažiuoja tankas. Puiki mergina.

Vosylius vis stovi su mašinistu tarpdury. Senis kažką 
galvoja. Seniau ir jis norėdavo daugiau padaryti ir vy
davo žmones. Bet dabar stovi ir, kai pažiūri į Joną, kuris 
snaudžia, ant keįių pasidėjęs galvą, sako:

— Matai, kaip greit užminga. Vargas. Visi nori namo.
— Žinoma, — tvirtina Vosylius ir nori dar kažką sa

kyti, bet staiga išgirsta žingsnius. Abu vyrai atsigręžia, 
šeimininkas stovi prie pat durų.

— Jonai, pabusk, — šūktelia Vosylius, bet tuo metu 
šeimininkas atsistoja tarpdury/Jis stovi tarp mašinisto ir 
Vosyliaus ir žiūri, kaip Jonas iš lėto pakelia galvą, pažiūri 
ir staiga šoka durų link, kur šeimininkas, suraukęs vešlius 
antakius, valandėlę stebi, kaip čia dabar iš tikrųjų yra, 
ir paskui staiga sako:

— Miegat? Miegat ir miegat. O ką, seni, šitaip padedi 
frontui? — kreipiasi jis į nustebusį mašinistą, mojuoja 
lazda ir šaukia, — stovi ir nedirba. Miegat Visi. Jaučiai. 
Pagalvokit Miega. Bobos, šnekasi. *

Vosylius ir mašinistas atbuli traukiasi ir nori bėgt prie 
darbo, bet šeimininkas dar labiau keikia, mojuoja lazda 
ir, rodos, šitas mojavimas ir keikimas neleidžia jiems apsi- 
grįžti. Gi Jonas tuo metu prieina visai arti.

— Pabusk! — šaukia jam šeimininkas ir kerta lazda 

kur papuola. — Pabusk!
Jonas valandėlę staptelia, lyg norėdamas sėsti žemėn, 

gi Vosylius žengia du žingsnius artyn ir užsimoja kirviu. 
Šeimininkas atšoka. Jis to nelaukė. Jis valdė žodžiu, laz
da ir autoritetu. Ir tą sekundę Vosylius krūptelia. Ne, 
žmogaus užmušti jis dar neišmoko. Ir galvoti jis nepa
jėgė, jei užsimojo kirviu ir nesudavė, nes pasikėsinimas 
lygus veiksmui. Bet Jonas supranta, kad pertoli nueita. 
Jis skubiai ištraukia kirvį Vosyliui iš rankų ir duoda šei
mininkui per galvą.

— A! — rodos, už šeimininką šūktelia mašinistas, nes 
pirmasis inkšdamas sėda žemėn. .

■ VI
Žukauskų troboj prie stalo sėdi Gražina su Kaminsku, 

ir abu garsiai juokiasi. Trobelė apytamsė ir jauki. Lauke 
tirpsta purvinas sniegas, ir boluojantys lopai guli kaip 
išmėtytos antklodės. Gražina laiko ant stalo ranką, ir Ka
minskas nori ją paliesti, bet ji skubiai atitraukia: Po se
kundės ji vėl padeda ranką ant stalo, ir Kaminskas nori 
suduoti per pirštus. Jis staigiai užsimoja, bet jo pirštai 
stipriai atsitrenkia į stalą. Vėliau jis kerta dar staigiau 
ir stipriau, net jam pačiam skauda nuo neobliuotų lentų, 
ir jiedu abu garsiai juokiasi.

— Netrukus aš tave visai pagausiu, — sako Kaminskas. 
Jo balsas ir rankos virpa, pilnos geismo, o akys glosto ir 
ryja rusvą Gražinos veidą.

— Pamatysim dar, — sako Gražina šypsodamosi, — 
nepasitikėk.

— Pasitikiu. Vyras esu.
— Ne nuo tavęs vieno priklauso.
Tuo laiku jis nutveria jos ranką ir laiko:
— Negalima ilgai laukti.
— Man galima, — atsako Gražina, ir jos veidu perbėga 

šešėlis. Ji ištraukia ranką, atsistoja ir sako:
— Ką tie tėvai dabar veikia? Žinai, tvartą kratė abu, 

po to pusvalandį į karvę žiūri.
Tuo pačiu metu į trobą įeina motina ir iš paskos tėvas, 

nešdamas kibirą vandens. Motina padaužo klumpėmis į 
slenkstį, nuo medinių padų nušoksta nedideli sniego gaba
lai ir bematant virsta vandens dėmelėmis. Tėvas pastato 
kibirą ant suoliuko kertėj ir taria motinai:

— Turiu užeit pas Kaminsko dėdę. Gal į miestelį va
žiuos. Reikia kaiko nupirkti.

_____________ (bus daugiau)
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PIRMASIS EATON
Paklausk kanadietį — ką jau 

kalbėti apie didmiesčių gyven
tojus — ar teko ką girdėti apie 
Eaton’ą, nusijuoks. O kaipgi. 
Juk ne tik Toronte ar Montrea- 
ly, bet visose Kanados provin
cijose taip vadinasi didžiulės 
universalinės krautuvės, kuriose 
galima pirkti visko, ko žmogaus 
gyvenimui reikia ir dar daugybę 
visokių reikalų atlikti. Ir visos 
tos milžiniškos krautuvės bei 
prie jų veikiančios dirbtuvės ne
turi jokių per didžiulius rūmus 
nusitęsiančių iškabų — vien tik 
misingines lentas prie įėjimų: 
“T. Eaton”. Ir daugiau nieko.

O ką gi reiškia tas “T. Eaton”?
Tai firmos kūrėjo vardas — 

Thymotheus Eaton.
19 amž. pirmoje pusėje toli

mos Airijos nuošaliam ūkely gy
veno Eatono šeima — 4 broliai 
ir 3 seserys. Ūkelis gausiai šei
mai buvo perankštas, tad vaikai 
pasklido po pasaulį. Broliai Ro
bertas, James ir 3 seserys išvy
ko laimės ieškoti į Kanadą, John 
liko dirbti tėvo paliktą žemę, o 
vos šiek tiek pasimokęs Thymo
theus, sukakęs 14 m. dirbo Bal-

Didieji prekybininkai ir jy krautuvės
lymenos krautuvėlėje gizeliu. 
Miegojo kamaraitėje prie krau
tuvės, kėlė su aušra, kad turgaus 
dienomis galėtų aptarnauti su
sirenkančius ūkininku^ — kat
ram ką parduoti, katram paduo
ti alaus ar ko stipresnio.

Paaugęs, bene 1854 m., ir jis 
atsidūrė Kanadoje — Otavoje. 
Čia keletą metų kažkur nežy
miai prasitrynę, bet, atrodo, taip 
pat versdamasis prekyba. Yra ži
nomą, kad vienu metu St. Mary, 
Ont., turėjo krautuvėlę su bro
liu. Čia jam bus atėjusi mintis 
imtis platesnės prekybos.

1869 m. jis jau Toronte, kuris 
tada turėjo 50.000 gyventojų ir 
vos tebuvo pradėjęs moderniš
kais miesto įrengimais rūpintis. 
Jau buvo pradėta vesti kanali
zaciją. Prekyba buvo smulki, 
dažnai mainais, ne pinigais, kai
nos nepastovios. Pirklys visada 
užsiprašydavo, kad būtų iš ko 
nuleisti, o pirkėjas niekad pra
šomos kainos nemokėjo.

Bet štai Toronte įsikūrė revo
liucionierius prekybininkas T. 
Eaton. Jo krautuvė buvo ir ano 
meto Toronto prekybiniame 
centre Queen ir Yonge gatvių

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
$5.000 įmokėti, pilna kaina $28.000, 75 akrai, 25 sodinimo teisė, visi nauji 

trobesiai, gera mašinerija įskaitant traktorių.
$8.000 įmokėti, plina kaina $50.000, 5 džiovyklos, geri trobesiai.^30 sodi

nimo teisė, 1 000 akrų ūkis.
$ 10.000 įmokėti, $56.000 pilna kaina, 100 akrų, 33 sodinimo teisė, labai 

gerame stovyje trobesiai, gera mašinerija, laistymo įrengimas — irri
gation system.

$ 12.000 įmokėti, pilna kaina $56.000, 100 akrų, 34 sodinimo teisė, du gyv. 
namai, 6 džiovyklos, gera mašinerija, prie miestelio.

$ 12.000 įmokėti, pilna kaina $80.000, 110 akrų visa tabako žemė, 53 sodi
nimo teisė, iŠ šių mėty 42 akrų sodinimo gauta 40 tonų tabako ir 
parduota po 48c už svarą — $38.400 brutto pajamų.

Turime didelį pasirinkimą įvairaus dydžio ir įvairiu kainu tabako ūkiu

JUOZAS ŽEMAITIS
113 NORFOLK ST. S., SIMCOE, ONT. TEL. 1243M 

Š . “—“ ..

STEVE GERBAUZ REAL ESTATE BROKER, SIMCOE, ONT.

Norėdami įsigyti tabako ūkį
kreipkitės pas

FREEMAN & NEWTON
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE

33 Robinson St. Telefonas ■ 1666. Simcoe, Ontario
1. 65 akr., 20 akr. tabako aug. teisių. įmokėti $6.000, kaina $26.000
2. 96 akr., 21 akr. tabako aug. teisių, įmokėti $6.000, kaina $30.000
3. 70 akr., 25 akr. tabako aug. teisių, įmokėti $6.000, kaina $30.000
4.107 akr., 30 akr. tab. aug. teisių, įmokėti $12.000, kaina ’$52.000
ir daugybė kitų.

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt.
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 9 a.m. — 9 p.m.

Parduodant ar perkant narna ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MOKIAIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

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:

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557
30 metų valymo patyrimas

kampe, rytinėje Yonge gatvės 
pusėje, kur šiandien yra Bank 
of Montreal. Jis prekiauja kitaip 
negu visi. Jis parduoda tik už 
grynus pinigus, pagal pastovias 
kainas, be jokių nusiderėjimų, 
tik iki 6 vai. vakaro ir, kam rei
kia, prekes pristato į namus. Se
nieji pirkliai stebisi, kraipo gal
vas — “Jo galvos šulai tikrai ne 
visi! Kaip taip galima?!” Bet jis 
nebankrutuoja. Pradėjęs 1869 m. 
su 4 pardavėjais, 1874 turi jau 
14,1881 — 48,1883 — 175,0 kiek 
dabar jų ten yra?...

1880 m. T. Eaton_savo mišrią 
krautuvę perorganizuoja į sky
rius, perkelia į vakarinę Yonge 
g. pusę ir padeda pagrindus da
bartinių milžiniškų pastatų 
kompleksui. Eatonas išnaudoja 
kiekvieną pastebėtą naują daly
ką, išnaudoja pirkėjų palinki
mus ir visą savo veiklą paremia 
psichologija. Viskas jo įmonėje 
kyla laipsniškai, viskas pasirodo 
naudinga ir plečiama. Į prekybą 
jis daug naujų dalykų įvedė ir 
sugebėjo puikiai panaudoti ki
tų praktikuotus dalykus.

Prekės klijentams i§ pradžių 
būdavo išnešiojamos, 1876 m. 
jis jau turi tam vežimuką, o 
šiandien po miestus siuva visų 
pažįstami dengti sunkvežimiai, 
pagaminti pagal jo sūnaus brai
žinius.

1884 m. parodos reikalui T. 
Eaton išleido mažytį, 32 psl. sa
vo prekių katalogėlį, kuris se
kančiais metais buvo jau 48 psl., 
o dabar leidžiamas kaip liuksu
sinis' didžiulis tomas, kuris pa
skleidžiamas po visą kraštą. Pa
gal jį prekes galima užsisakyti 
paštu. Ir tolimos šiaurės vieni
šose sodybose kasmet gaunamas 
naujas Eaton katalogas, kufis 
ten laisvais vakarais visos šei
mos apgultas studijuojamas, nes 
supažindina su technikos nau
jais laimėjimais, supažindina su 
kainomis. Sako, jis ten dažniau 
vartomas, negu anglų taip mė
giama Biblija. Ir plaukia užsa
kymai iš viso krašto, iš už tūks
tančių mylių, o be to, kiekvienas 
kanadietis, kuris kada nors 
vyksta į miestą, žino, kad pir
miausia reikia aplankyti T. Ea
ton prekybos namus... Primena 
jam tai dar didžiulės lentos prie 
kelių, primena ištisų puslapių 
skelbimai dienraščiuos. O, moka 
ši firma reklamuotis — net Ka
lėdų senelį monopolizavo Toron
te!,/

Daug naujovių įvedęs Thimo- 
.theus Eaton mirė 1905 m. Mažai 
kas ji beprisimena Toronte, bet 
jo įmones, kuriose dirba čia 
apie 11.000 darbininkų ir' tar
nautojų, visi žino. Pirkimas ten 
gal ir ne pats naudingiausias, bet 
viskas taip sutvarkyta, kad ma
sės pirkėjų plaukia takų mylio
mis ir visais augštais. . Visko ten 
galima gauti, išskyrus du daly
kus. Dar berniukas Airijos krau
tuvėlėje Thymotheus Eaton pa- 
sišlykštėjo gėrimais ir taboka. 
Dėl to jo krautuvėse niekad ne
buvo ir nėra jokių svaiginamųjų 
gėrimų ir cigarečių bei tabako.

Tas Airijos krautuvėlės gize- 
liukas beabejo turėjo laimės, bet 
turėjo beabejo ir galvą ir pa
kankamai drąsos būti prekybo
je revoliucionierių. Jis neisi jun
gė į savo meto krautuvininkų 
kelią, bet kūrė naujas sąlygas, 
naujais principais parėmė pre
kybą ir laimėjo...

R. SIMPSON
Aišku ir Simpson ne nuo am

žių toks, kaip šiandien.
Robert Simpson, iš Škotijos 

atsikėlęs pirklys, Toronte savo 
krautuvę įkūrė 1872 m. Tuo me
tu Toronto pagrindinė gatvė bu
vo King St., o visam mieste bu
vo 56.000 gyventojų. Simpsonas 
įsikūrė tada šalutinėje Yonge 
St., už poros namų į šiaurę nuo 
Queen St. (dabar toje viętoje 
Eaton rūmai).

Simpsonas nuo pat pradžių 
stengėsi daug reklamuotis, sten
gėsi verstis geromis prekėmis ir 
jam sekėsi. 1881 m. jis persikėlė 
į didesni patalpas Yonge ir 
Queen g. pietų-vakarų kampe, 
kur dirbo jau 13 pardavėjų, o 
prekėms išvežioti įsitaisė tam
siai raudonai ir geltonai dažytus

(Nukelta į 9 psl.)

Geriausiai rūšiai, veikimui ir patenkinimui

C.C.M triračius C.C.M vežimėlius C.C.M. čiuožimo komplektus

FREEMAN’S 
rūbų nuomavimas 

Filai vestuviniai 
komplektai 
vyrams ir 
moterims 

pigiausiomis 
kainomis mieste.

WINDSOR, Ont
Apylinkės Valdyba lapkričio 

14 d. suruošė subuvimą, kurio 
metu padarytas ir kariuomenės 
šventės paminėjimas. Programo
je buvo: paskaita, meninė dalis, 
šokiai ir vaišės.

Dienai pritaikyta paskaitą 
skaitė gen. št. pulk. Šepetys. De
troito meno kolektyvas, vado
vaujamas Z. Arlauskaitės-Mik- 
šienės, suvaidino J. Grušo 4-rių 
veiksmų dramą “Tėvas”.

Nors kolektyvas ir vadinasi 
scenos mėgėjų būreliu, bet su
vaidino, kaip tikri aktoriai. Ypač 
turėjo progos savo gabumus pa
rodyti svarbiose rolėse: tėvo — 
K. Gricius, kaimyno — H. Dūda. 
Taip pat labai vykusiai savo ro
les atliko V. Žebertavičius, D. 
Racevičiūtė, V. Banytė, A. Ilja- 
ševičius ir V. Pajaujytė.

Meno kolektyvui be to, pri
klauso dar L. Heiningas, I. Lau
rinavičienė, J. Jeneckas, P. Hei- 
ningienė, J. Pilka ir S. Garliaus- 
kas.

Mes windsorieciai turėjome 
progos nutolti nuo kasdieninių 
reikalų, prisiminti savo turėtą 
šaunią kariuomenę, jei kurios 
laiku nebūtų suorganizuota — 
paskaitininko Šlepečio žodžiais 
— nebūtų' ir nepriklausomybė 
atgauta, pasigėrėti pamokinan
čiu ir gerai pastatytu veikalu, 
pasivaišinti, pasišokti ir pasisve
čiuoti su mielais kaimynais de- 
troitiečiais. Už tai, Petras Pet
raitis Apylinkės Valdybos ir su
sirinkusiųjų vardu šiltais žo
džiais programos dalyvius pa
sveikino, o po programos, nuo
širdžiai padėkojo. Bė to, įteiktos 
gėlės ir suruoštos vaišės.

LONDON, Ont.
Sėkmingai vyksta aukų vajus 

Londono apylinkėje šalpos vajus 
eina į galą. Daugumas tautiečių 
gausiai aukojo, ypač Vasario 16 
gimnazijai remti. Pav. Jonas 
Tonkūnas gimnazijai paaukojo 
net 16 dol. Yra nemaža tautiečių, 
aukojusių po 10 dol.

Rūbų ir avalynės rinkliava 
dar vyksta. Visų tų, kurie turi 
dar aukotinų daiktų, prašoma, 
juos surišus į pundą, įteikti Val
dybai, 460 Dufferin Avė..

Lapkričio 28 d. šeštadienį, vi
sai Londono lietuvių bendruo
menei vietos skautai rengia ka
riuomenės šventės 35 m. sukak
ties minėjimą * Ukrainiečių sa
lėje, Layard g-vė Nr. 625.

Oficialiai daliai pasibaigus, 
bus poezijos, dainų ir insceniza
vimo montažas. Pradžia 7 vai. v. 
Tuoj po minėjimo Apylinkės 
Valdyba toje pačioje salėje ren
gia pobūvį: bus šokiai, žaidimai, 
įdomi loterija ir kt.

Maloniai kviečiame visus lon- 
doniškius atsilankyti. Taip pat 
mielai laukiame svečių iš arti
mesnių apylinkių, kaip Wood- 
stocko, Rodney, Mountbridge ir 
kt Apyl. Valdyba.

TRIJOSE 
KARIUOMENĖSE
(Atkelta iš 2 psl.) 

vieni apie gen. Raštikio sudai
ėmimą — kiti apie jo pasitrauki
mą iš Lietuvos. Jo pareigose pa
siliko buvęs jo padėjėjas gen. 
Barzda, kuris 
daciją, drauge 
duodamas. Jo 
mas.

Likvidacijos 
buvo vienas 
Dažnai matydavau tarnautojų 
akis pasruvusias ašaromis, kai 
vartydavo perduodamo visai lie
tuvių tautai taip brangaus tūr-

ir užbaigė likvi- 
ir pats susilikvi- 
likimas nežino-

darbas turbūt 
iš skaudžiausių.

to sąrašus. Išgelbėti buvo per 
vėlu. Tarnautojams patiems pa
sisekė “sulikviduoti” iš įstaigos 
porą rašomųjų mašinėlių, dėl 
kurių buvo kilusi baimė įstaigo
je. Bet, atrodo, kad viskas gerai
pasibaigė.

Dar kurį laiką saugojusi Ka
ro Technikos ir Intendantūros
sandėlius, lietuvių karių sargy
ba, kuri kartais padedama civi
lių kaiką “sulikviduodavo”, bu
vo pakeista rusais. Rusai skubė
dami viską krovė į vagonus ir 
vežė į Rusiją.

(Bus daugiau)
J. Mockevičius.

— Bernas — Čekoslovakijai ži
nias teikusį šnipą Roessler ir 
žurnalistą Schnieper teismas nu
teisė 1 metus ir 9 mėn. kalėti.

2S6 COLLEGE ST., KI. 0991 
(prie Spodino)

, ir S56 YONGE ST. Kl. 3270 
(prie Wellesley)

— Kaip jau buvo skelbta spau
doj, lapkričio 29 d. Windsore, vi
sų rusų užgrobtų tautų, protesto 
ir maldos diena. Ją organizuoja 
visų pavergtųjų tautų dvasišką
ja ir tautinės organizacijos. Yra 
sudarytas specialus komitetas. 
Programą sudarys pamaldos, ei
senos, kalbos ir meninė dalis. 
Kalbės' augštieji dvasiškiai, Val
džios pareigūnai ir žurnalistai. 
Mes lietuviai, renkamės 12 vai. 
mūsų parapijos bažnyčioje, 1479 
Albert Rd. Čia vysk. Brizgys 
laikys pamaldas ir po to įsijung
sime į eiseną prie kitų. Šio mi
tingo tikslas — protestuoti prieš 
pavergimą ir reikalauti laisvės. 
Paraginimas eina per visas baž
nyčias ir organizacijas-ir reikia 
manyti bus minia. Neturėtume 
atsilikti ir mes. Artimųjų, o ypač 
Detroito lietuvių parapijų klebo
nai prašomi prieš tai sekmadienį 
paskelbti, bažnyčioj ir paskatinti, 
kad daugiau atvyktų. Kas ne
spės į lietuviškas pamaldas, gali 
atvykti tiesiai 2.30 vai. pp. prie 
Ambasador Bridge 2775 London 
St. W., iš kur prasidės eisena. 
Po to, bus ten pat St. Denis Hali 
kalbos ir 4.30 vai. 2775 London 
St. Asumption bažnyčioje ben
dros pamaldos. Pamokslą sakys 
Londono vysk. Cody.

Jei nesudaro atskirų išlaidų, 
lietuviškų radijo programų ve
dėjus prašome apie tai paskelbti, 
kad ir trumpai, per radijo pus
valandžius.

Kviečiami dalyvauti ir lietu
viškų laikraščių atstovai.

Apylinkės V-bos įgal.
J. Ražauskas.

SUDBURY, Ont
Kariuomenės šventė

Lapkričio 28 d. 7 vai. p.p., 
Kroatų salėje KLB Sudburio 
Apylinkės Valdyba rengia Lie
tuvos kariuomenės šventės mi
nėjimą. Minėjimo pelnas skiria
mas Šalpos Fondui.

Praeito vakaro, kuris įvyko š. 
m. spalio 31 d., gautas pelnas — 
$68.15 paskirtas Tautos Fondui.

Visus Sudburio ir Apylinkės 
gyventojus kviečiame skaitlin
gai dalyvauti. Apyl. V-ba.

WELLAND, Ont
Šeštadieninė mokykla atida

ryta lapkričio 14 d. Patalpos 
gautos prancūzų parapijos mo
kykloje, 72 Empire St. Pamokos 
vyksta rytais nuo 10 iki 12. vai. 
Tuo tarpu mokytojauja pats vie
nas kapelionas kun. B. Mika
lauskas, OFM. Ieškoma moky
tojų. ' -

Kalėdinė eglutė vaikučiams 
ruošiama Lietuvių Bendruome
nės. Numatoma graži meninė 
programėlė. Kalėdų senelis 
stengsis rasti dovanėlių.

Naujųjų Metų sutijumas, kurį 
ruošia parap. komitetas, įvyks 
gruodžio 31 d.,'’ketvirtadienį va
kare, prancūzų parapijos salė
je, 72 Empire St. Veiks bufetas 
su stipriais ir silpnais gėrimais. 
Šokiams gros Nite Hawks ka
pela.

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorlus K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas.

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burnerioi) į senas krosnis ir taispmi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iŠ urmo sandelių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėįimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. VELTUI
X

Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST.
Block South of St. Clair
TORONTO, ONT.

TEL. JUnction 4773 
Namų tel. CE. 1-3444

Sav. G. KERAITIS

R
M.D. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA

Priėmimo volondos 2-4 ir 7*8 vai. vok. ir pagal telefonini susitarimą tel. 9-6634

PRANEŠIMAS
Turint neaiškumų dėl įvarių draudimo rūšių 
pirmiausia išsiaiškinkite, ką geriausio galite gauti už tą 
pačią kainą.
Pasiteiraukite prieš pradėdami ką nors veikti. Informa
cijas suteiksiu nemokamai be jokio įsipareigojimo. 
Prašom skambinti į mano įstaigą darbo valandomis. 
Men nesant palikti savo adresą

AL DŪDA OR. 1517

Pirkdamas pas PHILLIPS pačius puikiausius minkštus baldus tikrai sutaupysi. 
PHILLIPS CHESTERFIEL MFG. parduoda tiesiai klijentams. Pirkdamas tiesiai iŠ 
mūsų fabriko sutaupysi 50%. kainos, nemokėdamas nei cento baldų prekybinin
kams. Mūsų ilgametė praktika — miegamųjų sofų srityje. Mes patarnaujame 
visiems visas 24 valandas.

Dieną '

O

Kaina $39.95 f W| WVJ1 Nokti

PHILLIPS 
CHESTERFIELD 

MFG.
953 DUNDAS ST. W., TORONTO 

(netoli lietuviu bažnyčios) 
Telef. EM. 3-1611

Kalbame slavų kalbomis.

oje mes naudojamės

Teisė viešai reikšti savo nuomonę yra viena iš Kanados
"piliečių laisvių. Kiekvienas gali nesivaržydamas reikšti savo 
nuomonę be baimės, kad dėl to nukentės, jei tik tuo ne-
siekiama griauti valstybinės ar visuomeninės santvarkos.

Žodžio laisvė yra viena iš brangiausių laisvių, kuria mes 
naudojamės Kanadoje.

Naudokis ja visuomet

O'KEEFE'S BREWING COMPANY LIMITED 
i '
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SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

Mann & Martel
1245 BLOOR ST. W.*V?^»<i~~>TeL OL.848I
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo- 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų'norimų kainą.
$10.000 pilna kaina, Beresford — 

Bloor. Atskiros 6 k. namas, aly
vos šildymas, garažas. Įmokėti 
apie $3.000.

$12.000 pilna kaina. Indian Rd. x— 
Bloor. 7 k. puikių plytų namas, 
moderni virtuvė, alyvos šildy
mas, garažas.

$13.500 pilna kaina. Mountview — 
Bloor. 8 k., mūrinis, vandens- 

* alyvos šildymas, labai gerame 
stovyje.

$16.000 pilna kaina. Bloor — Win
dermere. Atskiras, 8 k. moder
nus mūro namas, vandens šildy
mas, garažas.

$14.500 pilna kaina. High Park — 
Roncesvalles. 8 k., mūrinis, 3

- virtuvės, nepereinami, šviesūs ir 
jaukūs kambariai.

$15.400 pilna kaina. Parkdale. 9 k^ 
atskiras mūro namas, nepereina
mi k./ didelis sklypas.

$2.500 jmokėti. Dundas — Manning,
6 k. nepereinami, 2 virtuvės, 
Kaina apie $10.000.

$2.900 įmokėti. Parkdole. 8 k., gara
žas, geri morgičiai. Kaina $11.- 
800.

$3.000 įmokėti. Emmerson — Bloor.
6 k., nepertinomi, mūrinis, 2 

• virtuves, garažui vieta.

$3.500 įmokėti. St. Clarens gatvėje.
7 k. atskiras namas, vandens- 
olyvos šildymas, puikiai aliejum 
dekoruotas, didelis garažas, ku
riame įrengta dirbtuvė.

$14.900 pilna kaino. Bloor —Grace.
8 k. atskiras mūro namas, van- 
dens-alyvos šildymas, garažui 
vieta.

$10.000 pilna kaina. Centriniame ra
jone, 7 k., nepereinami, gara
žui vieta, reiks "iškrapštyti" 
nuomininkus. Nėra skolų.

Juk tai taip paprasta
Ji sirgo ir gulėjo lovoje. Vy

ras, kuris jai taisė puodelį arba
tos, niurzgėjo negalįs rasti kur 
arbata.

— Nesuprantu, kaip tu neran
di. Juk ji ten pat, — atsiliepė li
gonė — tiesiai prieš tave, len
tynoje, kakavos skardinėlėje su 
užrašu: “Degtukai”...

Viešbutyje
— Kaip išmiegojote, pone, nau

jame kambary?
— Baisus, visą naktelę akių 

negalėjau sumerkti.
Ee, jūsų kaltė, pone, miegant 

reikia 
zuikis

Jis kaltas
— Jonuk, netampyk katinėliui 

uodegos, matai kad verkia!
— Mamyte, aš netampau, aš 

tik laikau — katinėlis tempia.

užsimerkti, žmogus

Greitas darbas 
didžiausio Kanadoje

ne

Dr. S. V. FCINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO
(kampas Dundas) 

Telefonas LL 5739
Darbo vai.: 1.30-3 ir 6-8 vai. .p p. 

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

Dr. A. Ratinow

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, formų, gazolino stočių, žemės sklypų 
Parūpinu paskolos iš banku be jokių bonų 2 metams.

M,ŪSŲ ATSTOVAS

Zigmas UMBRAŽUNAS
mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir padės išsirinkti.

Prašom kreiptis į jį asmeniškai arba
Telefonas įstaigos OL. 8481 - - - - - Namų ME. 0667

NORRINGTON REAL ESTATE
1177 BLOOR ST. W„ TORONTO, Tel. LL. 3102 

(tarp Dufferin ir Lansdowne)

Norėdami pirkti arba parduoti namė, sklypą, krautuvę ar kit., kreip
kitės į mūsų Įstaigų. Duodame paskolos, patarimus ir kitokia pagalba*

DĖMESIO VERTI PIRKINIAI:

$1.500 įmokėti — Bloor-Lansdowne •— 8 kambarių mūrinis namas, kietmędžio 
grindys, 2 virtuvės, garažas, ramioj gatvėj.'Reikalingos kiek remonto.

$2.500 įmokėti — College-Dundos — 7 kambarių plytinis namas, nepereina
mi kambariai, gražiai dekoruotas, vieta garažui, didelis kiemas.

$4.000 įmokėti — Parkdole — 8 kambarių gražus mūrinis namas, 2 virtuvės, 
vandeniu ir alyva šildomas, garažas, arti krautuvės ir susisiekimo.

$6.000 įmokėti — Dovercourt-Dundos — 10 didelių kambarių gražus mūrinis 
namas, 3 virtuvės, patogus ir pelningas išnuomavimui.

$10.000 įmokėti — High Park — 12 kambarių labai geram stovy plytinis na
mas, vandeniu-alyva šildomas, dvigubas garažas, gražus kiemas; turinčiam 
pinigo verta susidomėti.

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

Ap. Sakevičius - Sakus
Skambinkit įstaigon tel. LL. 3102, arba į namus LL. 0656.

Prie 
on’s Gate tilto Vancouveryje 
šnekučiavosi grandinis iš Texas 
ir kanadietis lakūnas. Texasietis 
mėtė žvilgsnį į padangėse ka
bančio tilto konstrukciją ir tarė:

— Žinai, pas mus tokius tiltus 
pastato per savaitę.

Vėliau jis pasisuko Į kanadie
tį ir užklausė: ■

— Įdomu,'kiek laiko statė jū
siškiai šį tiltą?

— Po šimts velnių, — tąrė ka
nadietis, — vakar vakare šioj 
vietoj kaip tik nebuvau užėjęs.

Pilietybės egzaminuos
Kiekvienas imigrantas, prieš 

gaudamas pilietybę, yra teisėjo 
.paklausinėjamas, ką jis žino 
apie naująjį kraštą, kurio pilie
tybės prašo. Vienuose tokiuose 
egzaminuose teisėjas klausia:

— Kokius, tamsta, žinai gar
sius Kanados karo vadus, gene
rolus?

— Kanadoje garsiausi yra Ge
neral Motor ir General Electric 
— atsakė kandidatas.

Ir pasakė
Motina pirkdavo prastos mė

sos, taupumo sumetimais, o kad 
kaiminkos nesidyvintų, sakyda
vo — šuniui. Kartą pasiuntė vai
kutį primokiusi prašyti šviežes
nės. Tas krautuvėje:

— Šuniui mėsos, bet ne taip 
dvokiančios, vakar tėtis apsirgo.

Laikytis tvarkos
Geležinkelio stoty prie kasos 

prieina vyras ir sako kasininkui:
— Prieš keletą minučių aš pir

kau bilietą i^ Tamsta padarei 
klaidą duodamas grąžą.

— Labai atsiprašau, Pone, bet 
betkokios klaidos gali būti ati
taisytos tik kol pirkėjas bilieto 
nėra pasitraukęs nuo langelio. 
Tokia jau nustatyta tvarka.

— Šitaip! Tai gerai. O aš no
rėjau pasakyti, kad Tamsta man 
perdavė t $5.

Smitų bendrovė
Sena moterėlė, pirmą kartą 

pakliuvusi į didmiestį, pastebė
jo žvilgančią reklamą: “Smith 
Gamybos Bendrovė”.

—Padūkimas, — ji pastebėjo, 
—aš tiek daug savo gyvenime 
girdėjau apie tuos Smithus, bet 
niekuomet dar nebuvau susidū
rusi su bendrove, kuri juos ga
mina. ....

Iš anksto atspėjo
— Joni, ryt mano gimtadienis, 

nupirk ką nors, kas pritiktų ma
no kailiniams.

— Jau nupirkau, brangioji, 
dėžutę naftalino, pritiks...

L.M.C.C.
Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 6708.

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, etc.
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6 5255 
Prašoma kreiptis į

N. Čepulkauskienę
Pas advokatą

— Bet tamsta negali tekėti — 
perspėja advokatas. — Pagal 
Tamstos velionies vyro testa
mentą, jei ištekėtumėt, visas pa
liktas turtas pereitų jo jaunes
niajam broliui...

— Taip. Bet aš už to brolio ir 
išteku... .

Visaip gali būti
Klausimas laikraščio redakto

riui: “Esu 19 metų ir vieną kartą 
parėjau namo tik 2 vai. nakties. 
Ar pasielgiau blogai?”

Atsakymas: “Pamėginkite pri
siminti” ...

Sočiam geriau gerti
Vidury jūros skęsta laivas. 

Maža vilties išsigelbėti. Visi jū
rininkai laksto-kaip be galvų. 
Tik vienas sau ramiai, lyg nieko 
nebūtų, valgo savo pietus. Pra
bėgdami draugai pastebi:

-—Na, ar nematai, kad turė
sim visi prigert?

— Aišku, bet gerai pavalgius 
bus geriau ir gerti.

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS į LIETUVIŠKĄ BIURĄ 

A. MINIOTA

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A BLOOR ST. W., (prie Dovercourt) Telef. LL. 8871

“Clare’s Beauty Parlour”
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa ir 

dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.
Dirba kvalifikuoti specialistai. Prašoma užsisakyti iš anksto 

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

LIETUVIS LAIKRODININKAS
/ FRANK BOCIIULIS

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

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272Ū2 QUEEN ST. W., Toronto

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444

Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 
Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

$500 — $1.500 MŪSŲ PRITYRĘ TEISININ-
Galite gauti per mūsų biurą, KAI pigiai, sudaro pirkimo — 
tik už Jūsų parašą, be žirantų, pardavimo dokumentus, 
jei Jums trūksta pinigų Įmokė- 
jimui perkant namą.

šios savaitės pasiūlymai:
$7.500 įmokėti, Bloor — Symington 

.rajone, pusiau atskiras, 7 k. mū
rinis namas. Vandeniu-alyva šil
domas ir priekyje krautuvei pa- , 
talpa. Kaina $17.5000.

$2.500 įmokėti, 6 k, atskiras namas, 
2 mos. garažas. Kaina $9.000 
su visais baldais. z

$1.500 jmokėti. Lansdowne — Dun
das. 8 k. pusiau atskiras mūrinis 
namas. Kaina $14,500.

MES PATARNAUJAME 
TEISINGAI 

SKUBIAI
SAVO KALBOJ

Mūsų
Įmokėti $1.800. Clinton — College, * 

10 k. mūinis dupleksas. Kaina 
$12.000.

Įmokėti $7.000. Humberside -—- An
nette, 12 k. atskiras, alyva šil
domas, mūrinis dupleksas, dide
lis gražus kiemas, 2 garažai. 
Kaina $23.000.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVt. 

TORONTO 
(Įėjimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 
Šeštadieniais nuo 11-3 vai.

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji v 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.
Vai.: 11-12, 2-4, 6-9, šeštadie
niais T1-1 ar pagal susitarimą.

TeL Office: ,YO. 3611 
Namų: PO. 6-9964.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

219 St. .Clair Ave. W. Toronto, Ont.
Susitarti telefonu RA. 0237 
Kalbama lenkiškai ir rusiškai

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS. LIGOS

Priima tik susitarus telefonu 
RA. 0219

249 HOWLAND AVE., TORONTO
(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. MICHAEL BALK ANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimq 

RA. 9632 ir HU. 8-7841

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

PrMtnlmo vol.: 2-4.30 ir 7-9 vai. pp. 
386 Bathurst St Toronto

Telef. EM. 8-1344

Dr. F. Tickett
e Gydytojas

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Eucl’d Avė.

Priima vakarais oagol susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas ’
M. STEFANUK

(optometrist)

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. j

—— __

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

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Sp»din»). Tel. EM. MOM

Veikiantis kino teatras 400 vietų, 
duodantis metams gryno pelno 
apie $12.000, kartu su 16 k. 
gyv. mūriniu namu Queen gat
vėje. įmokėti $17.000. Kaina 
$50.000.

$8.000 įmokėti. Bloor — Indian Rd. 
rajone, 9 k. atskiros mūrinis na
mas. Vandeniu-alyva šildomas, 
su garažu ir šoniniu įvažiavimu 
Kaina $21.5000.

SPRING GR. — St. Clair, 6 k., mū- 
rinis, pus. atskiras, privažiavi
mas, užėmimas tuojau; įmokėti 
$3.000, pilna kaina $13.000.

JEROME — Ind. Rd., 6 k. mūrinis, 
pus. atskiras, mod. virtuvė, ge
ras rūsys; įmokėti $3.0Q0, pil
na kaino $12.000.

SYMINGTON — Davenport. 8 k. mū
rinis, garažas. Vidutinio gerumo 
namas, užėmimas tuojau. įmo
kėti $1.800, pilna kaina 
$13.500.

ST. CLARENS — Bloor, 10 k. 2-juose 
augštuosė, atskiras, 3 virtuvės, 
privažiavimas, didžiulis sklypas. 
Užėmimas tuojau; įmokėti 
$5.500, pilna kaino $18.000.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus^kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

TeL RA 3924

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

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

Turime daugelį kitų labai gerų ir įvairiomis kainomis bei įmokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

F. Jonynas
Telefonas įstaigos OL. 8444 

Namų OL. 2636

P. Dambrauskas
Telef. įstaigos OL. 8443 

Namų JU. 6198

V. Jučas
Biznio telef. OL. 8444
Namų telef. OL. 6718

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis

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

Didieji prekybininkai
(Atkelta iš 8 psl.)

vežimus. 1883 m. Simpsonas nu
pirko didelį sklypą prie savojo 
namo, 1885 nupirko dar vieną 
Queen g-vėje, o kai ir to vis ne
pakako, turimajam sklype pa
statė didžiulį namą, kuris buvo 
laikomas geriausiu pastatu ano 
meto Kanadoje. Tarp kitko tai 
buvo pirmasis geležies konstruk
cijos namas Kanadoje. 1894 m. 
atidarytas, jis betgi po 11 mėn. 
sudegė. Nuostolių buvo už 400.- 
000 dol. Bet Simpson nesuklupo. 
Namas dar tebedegė, o jis su sa
vo inžinierių jau planavo naują 
pastatą. Po dviejų dienų jis jau 
vėl prekiavo laikinose patalpo
se. Po metų naujas pastatas bu
vo baigtas. Tai buvo daug gra
žesnis pastatas, geriau pritaiky
tas universalinei prekybai ir, be 
to. pirmas pastatas Kanadoje vi
siškai saugus nuo gaisro.

Tuo mėtų Simpsonui buvo 60 
m. Draugai jam patarė dėl svei
katos nuo darbų pasitraukti, bet 
jis savo veiklą dar labiau pagy
vino, įmonę pavertė akcine ben
drove ir pats pasidarė jos 
zidentu, kuriuo išbuvo iki 
ties 1897 m.

Įmonei toliau plečiantis,
m. buvo nupirktas dar vienas 
namas Yonge g., o 1905 buvo nu-

pre- 
mir-

1899

pirkta John M'urphy prekyba 
Montrealy, kuri betgi ilgai tebe
veikė senuoju vardu ir Simpson 
iškabos sulaukė vos 1929 m. Tai 
buvo pirmoji firmos filiale už 
Ontario ribų. Šiandien jų yra 
jau visoje eilėje Kanados mies
tų. Ten 1928 m. pastatyti nauji 
pastatai. Išviso Simpsono įmonė
se dabar dirba apie 26.000 žmo
nių, Toronte — 10.000.

R. Simpsonui mirus, firmai 
vadovauja jau kitos šeimos, bet 
tolimesnis jos plėtimas vyksta 
ant tų pečių pagrindų. Toronto 
Įmonės pastatai laipsniškai buvo 
vis plečiami naujus pastatant 
arba nupirktus įjungiant, kol 
buvo prieita prie dabartinės pa
dėties, kai Simpson laikomas 
turįs erdviausias ištisines pre
kybines patalpas pasaulyje, o jo 
viso amžiaus vos 80 metų.

BOEpNKE’S 
MEAT MARKET

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

ELEKTRIKAS•
X VAITKUS

Instaliuoja namus, daro elektros sro. 
vės pakeitimus senuose namuose, pri
jungia elektr. vandens šildytuvus ir 
elektr. krosnis, bei kitus elektros in
staliacijos darbus.

88 SPENCER AVE. 
Toronto

Telefonas ME. 3809

730 QUEEN ST. W.----- TORONTO, ONT.
Telefonas EM. 4-8080

Mes turime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kraujinės, liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, Westf. kumpio ir įv. taukų. Didelis mėsos ir kt. mėsos gaminių pasirinki
mas. Speciali karšto dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, oland. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir rolmopsai, Ementhaler ir šveicariškas sūris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo pupos ir tt.

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RL 5804
576 QUEEN ST. W. 

KM. 3-1618

VELTUI! VELTUI! VELTUI!
jei keižiote olyvę or raitote tovo automobilį poi mut. Tik attinef- 

kite žk> tkeibimo Hkorpq, arba paminėkite, kad apie tai skaitėte "Tėviškės 
Žiburiuose"
ATLIEKAME visus auto taisymo ir apžiūrėjimo darbus. Greitai ir sąžiningai.

TEXACO BENZINAS IR ALYVA

BABY POINT AUTO SERVICE
SKAMBINTI MU. 1969 ir pralyti J. KERPIS

509 JANE STREET (pria St. John's Rd.1, TORONTO

PARENGIAME MAŠINAS ŽIEMAI !

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstota u: 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuoto ir oodvigubinta 

batų krautuvė
Perduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų botus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.
Lietuviams nuolaida! Prašom įsitikinti 
1414 Dundas St West. Toronto

T«L KE. 3881

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

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

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS



10 P U SU. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI i

TCRCNTC, Cnt Dėmesio! Dėmesio I
ŠvJ ono Kr. parapijos 

pamaldos
Vykstant bažnyčios vidaus re

monto darbams, šį sekmadienį, 
lapkričio 29, šv. Jono Kr. lietu
vių bažnyčioje pamaldų tvarka 
keičiama: pamaldos 10 ir 11 vai. 
savo bažnyčioje, o 12.30 vai. — 
italų bažnyčioje (skersai gatve 
nuo ket. bžanyčios).

Prisikėlimo parapijos žinios
— Lapkričio 15 d. šeštadieni

nei mokyklai paremti šioje para
pijoje buvo suaukota $69. 00.

— Prisikėlimo bažnyčiai sta- 
tytųfonde dabar yra $8075.08.

— Šv. Cecilijos, muzikos glo
bėjos, šventėje atidarytas vajus 
parapijos vargonėliams įsigyti. 
Numatytų pirkti vargonėlių kai
na yra $1240.00. Pirmą vajaus 
diena tam tikslui gauta aukų 
$41.00.

— Pakrikštyta Elzbieta Vanda 
Dobilaitė.

Pamaldos evang. liuterionim 
Toronte, šv. Andriaus liuterio- 
nių bažnyčioje, Carlton ir Jar
vis gt. kampe, lapkričio 29. d. 2 
vai. pp. Sekmadienio mokykla 
prasideda 1,45 vai. Po pamaldų 
3.30 vai., bažnyčios salėje įvyks 
Advento šventė, kurią ruošia 
Moterų Ratelis.

Kųn. dr. M. Kavolis.
Aukoja vietoj dovanų

KLB Šalpos Fondo Apyl. Ko
mitetas skelbia sąrašą asmenų, 
paukojusių Vokietijoje liku
siems tautiečiams Kūčių stalą 
pagerint, vieton kalėdinių dova
nų ii- sveikinimų savo bičiu
liams. Aukojo:

$12 — Jonas Juškaitis; $10 
dr. Yčas, Mrs. Gray, Mr X.; S8. 
— dr. K. Žymantienė; po $5..— 
Iz. Matusevičiūtė, E. ir V. Vaido
tai, E. Klupšienė, St. Dargis P. 
Budreika, Br. Strikaitytė, J. V. 
Margis. K. Grigaitis, dr. Pacevi- 
čius, A. ir A. Šapokai, D. Straz- 
daitė, Ale Stepaitienė; Juozas 
Barysas; $4. — J. Bleizgys; po 
$2. — E. Jurkevičienė, P. Dam
brauskas, B. Liukys, Pabedins
kas, P. Šimkus. Mr. V. J. Ig Pa- 
karna; po $1. — L. Urbat, Mrs. 
Elena L.

Viso per pirmą savaitę suau
kota $137. Prašau toliau aukas 
siųsti paštu čekiais, ar atnešti į 
Lietuvių Namus 235 Ossington i 
Avė;, arba paskambinti, prane
šant, kiek norima paaukoti, tel.

bus paimta vėliau iš Jūsų namų. 
Iš anksto dėkoju visiems.

V. Vaidotas

RINKIMINĖS KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

Apylinkės Rinkiminė Komisi
ja skelbia kandidatams į Apyl. 
Valdybą, ir Kontrolės Komisiją 
išstatyti tvarką:

1. Apylinkės Valdybon renka
ma 7, o Kontrolės Komisijon 3

.narius.
2. Apylinkės Valdybon siūlo

mų kandidatų viename sąraše 
negali būti daugiau kaip 7 as
menys ir Kontrolės Komisijon 
nedaugiau 3 viename sąraše.

3. Sąrašai surašomi sekančia 
tvarka: a) eilės numeris, b) kan
didato pavardė, c) vardas, d) gi
mimo data, e) profesija, f) adre
sas. Toliau seka kandidatus pa
siūliusių 15 ar daugiau pilnatei
sių lietuvių sąrašas, kuriame pa
žymima; a) eilės numeris, b) 
sulytojo pavardė, c) vardas, d) 
gimimo data, e) adresas, f) siū
lytojo savarankaš parašas.

4. Tas pats kandidatų siūlyto
jas gali pasirašyti viename Apy
linkės Valdybos ir viename 
Kontrolės Komisijos kandidatų 
sąraše.

5. Kandidatus siūlo 15-kos pil
nateisių lietuvių grupė.

MONTREAL, Cue. ■
■

Svečias kalbėtojas iš jaunų die^ 
nų visa širdimi smerkia prievar
tą ir neteisybę, pasirenka moky
tojo profesiją, vėliau pašaukia
mas kariuomenėn (rusų), ka
riauja frontuose, grįžta į 1919 
metų lietuvą ir palieka kariuo
menėje 24 metus. Žvelgdamas 
atgal sako; “Įsitikinau, kad tauta 
gyva dvasinėmis vertybėmis, jas 
išplėtoja ir ugdo tiktai būdama 
laisva ir nepriklausoma, o laisvę 
nuo prievartos ginti tenka fizi
nė jėga, atstovaujama kario ir 
kariuomenės”. Žvelgdamas i at
eitį, skatina tinkamai suprasti 
ne tik tautos dvasinių, bet ir fi
zinių jėgų ugdymą išplaukiantį 
iš šios žemiškos tikrovės reikalą- • 
vimų.

Po pertraukos seka skautų vy
čių tautinių šokių grupės, vad. 
J. Kibirkščio, pasirodymas, bro
lių Lapinų orkestro “Lituanica” 
dainų pynė (anksčiau besiren
kančius sutikusio kariškais mar
šais) , V. Krėvės “Dainą' apie 
arą” dkl. akt. L. Barausko ir vy
rų balsų okteto, ved. A. Piešinos. 
penkios. kariškos dainos. .

Vėliau pik. Pr. Saladžius, vai
šėse, suruoštose pas J. Lukoše
vičius . Ville Emars, prisiminė 
gražią minėjimo koncertinę dalį 
ir pasakė: ar būtų,galėję tai bū« 
ti kur nors ir kada nprs jei Lie
tuvos kariuomenė, nebūtų iško
vojusi 1918-19 metais nėpriklau-; 
somybės ir stovėjusi sargyboje 
eilę metų.

Pp. A. Girdauskams jų 40 mt 
vedybinio gyvenimo sukakčiai 
paminėti buvo suruoštas pager
bimas Vytauto Klube. Dalyvavo 
200 žmonių. . >

Pereitą šeštadienį keistas reiš- 
kinysv panašus į streiką, palietė 
Montr. miesto tramvajus ir au
tobusus: ne tik nevažiavo nei 
vienas, bet ir gatvėse niekur ne
simatė. Priežastis labai paprasta 
— šoferiai ir konduktoriai susi
rinko apsvarstyti vargingos sa
vo dalios, posėdžiavo visą dieną 
ir susitarė vėl susirinkti kitą 
šeštadienį, jei nieko nelaukto 
neįvyks. Tuo tarpu iš pat ryto 
vyko Santa Claus garsusis para-

i-

siekti tik motorizuotų šeimų vai-

Mente, organizacijų pirminin
kų posėdis šaukiamas B-nės Val
dybos lapkričio 28 d., šeštadienį, 
8 vai. v. A V parap. patalpose ap
tarti naujos v-bos rinkimų tvar
ką ir sudaryti Rinikiminę Komi
siją iš pirmininkų pasiūlytų kan
didatų.

Rosemonto šeštadieninė lietu
vių mokykla nuo šio šeštadienio 
persikelia į naujas patalpas: 
Edouard-Charles-Fabre mokyk
lon, 3125 Dandurand ir 9 Avė. 
gatvių, kampe.

Liet, šeštad. m-klos Verdunc 
naujas tėvų k-tas p.p. Gaurienė, 
Rukšienė ir Taruškevičienė. ,

Metinę vakarienę 
ruošia Šv. Onos Pašalpinė drau
gija, šeštadienį, lapkričio 28 d., 
Vytauto D. Klubo Svetainėj, 
2159 St. Catherine St. East, 7 
vaL ..Y._ Patyrusios šeimininkės
ruošia skanių kalakutų vakarie
nę, prie to bus ir įvairiausių gė
rimų.

Prašoma vaikučių nesivesti 
nes išėjo naujas valdžios įstaty
mas, uždraudžiąs vaikučiams da
lyvauti tokiuose pobūviuose. 
Įėjimas: $1.50. - . •

Lietuvos kariuomenės «$vpntes 
minėjimas Montrealyje, drauge 
buvo ir gražus kultūrinis paren
gimas. Prieš metus baimintasi, 
kad minėjimų organizavimas da
rosi vis neįmanomesnis, nebepri- 
traukia dalyvių ir nebepadengia 
parengimo išlaidų. Praėjusiųjų 
metų patirtis duoda gražių vil
čių, kad padėtis normuojasi: vi
suomenė vis gausiau dalyvauja, 
su nuoširdesne kritika atsineša 
į minėjimų programą, duosniau 
aukomis prisideda. Čia reiktų 
prisiminti, kad ir minėjimų or
ganizavimas padarė pažangą. 
Svarbesnių Lietuvos valstybinio 
gyvenimo minėjimų organizato
rius buvo Bendruomenės Valdy
ba. Šis paskutinis, atrodo, buvo 
ir šios V-bos kadencijos paskuti
nė pastanga palaikyti ir toliau 
tą padrasinantį Montr. visuome
ninės nuotaikų giedrėjimą, su
artėjimą ir pajautimą bendro 
tautinio palikimo vertės, paliuo- Į - . v. . x ...
su o j ant ja nuo savitarpiniu am-; das. Jį siais metais tegalėjo pa- 
bjCiju ‘ ‘ ; siekti tik motorizuotų seimų vai-

Kad ta graži linkmė tekėtų ir | ^aL 0 kiti, gal net dauguma, li- 
plėstųsi ir apimtų visus tuos pa
birusius mieste tūkstančius tau
tiečių, turinčių tą pačią teisę 4 Sa 
tautinį palikimą ir tą pačią pa-' 
reigą į tautos ateities viltis, bu
vo ir šio minėjimo, pagrindinė 
mintis, susirinkus pagerbti žu- 

.. , .. .. , . . vusiu Lietuvos karių ir kariuo-
lis bolševikų nukankintas mirė i —Otava.— Nuo gruodžio 1 d. menės, kuriai jie priklausė, 
kankinio mirtimi Panevėžyje, i Kanados kariu aigos pakeliamos ' ‘ ’
Pobūvį atidarė pik. Kaunas, pa- j ; ______ _
sakes išsamią kalbą apie Lietu- :. džiausiąs"—“$100* mėnesiui, 
vos kariuomenės praeitį ir jos f 
vaidmenį (jo kalbą spausdiname ’ 
atskirai. Žr. 3 psl.). Toliau jaus- j 
minga kalbą pasakė svečias iš 
Amerikos, buvęs Šaulių Sąjun
gos Vadas pik. Saladžius.

Po kalbų, solistė p. Ščepavi- 
čienė, akomponuojant jos dukre-. 
lei, padainavo keletą dainų, ku
riai dėkodamas major. Aperavi- 
čius karių vardu įteikė puokštę

Brolių Motuzų Spalvotame Filme
Gražūs Lietuvos vaizdai, kurie niekuomet nepasens ir amžinai pasiliks gyvi mūsų širdyse. 
BUS RODOMI GRUODŽIO 5-6 d. TORONTO LĖTUVIŲ NAMUOSE, 235 Ossington Avė. 
SEANSŲ PRADŽIA: šeštadienį 3 vai. ir 6 vai p.p.; sekmadienį 3 vaL po pietų.
Gerb. Toronto visuomenė, dėl aprėžto vietų skaičiaus, yra pf a soma bilietais pasirūpinti iš 
anksto. Bilietai gaunami TLN raštinėje 6-9 vai. vakaro.
Įėjimas $1, iš anksto perkant 75 centai. Br. Motuzai rengėjai.

I

Kalėdų eglutė
Toronto šeštadienio Maironio 

vardo'Ynokykla ir šiais metais 
rengia tradicinę vaikų šventę — 
Kalėdų eglutę — po naujų metų 
pirmąjį sekmadienį, sausio 3 d.

Tėvai prašomi atsiminti:
1. Lietuvišką mokyklą lankan

tieji bei jų broliukai ir sesutės 
ne vyresni kaip 9 mt. amž. pa- 
kietėliui gautj prirašomi lietu
viškoje mokykloje per mokyto
jus,

2. Vaikai nelankantieji lietu
viškos mokyklos ir ne vyresni 
kaip 9 m. amž. prirašomi abiejų 
parapijų pamaldų vietose,

3. Mokestis — šeima turinti 
vieną vaiką moka $1 ir daugiau

nateisių lietuvių grupė. i vaikų turinti — $1.50,
6.Kandidatų sąrašai, kartu su ■ Registracijos laikas; —- nuo 

siūlomu kandidatu raštiškais su- j lapkričio 29 d., sekmadienio, iki 
tikimais būti renkamais, turi bū-! gruodžio 13 d , sekmadienio. 
ti įteikti arba atsiusti paštu To- Į Tenelieka lietuvio vaiko To
ronto Apylinkės Rinkiminės Ko- i ronJe ?r jo ^apylinkėje, aplenkto 
misijos Pirmininkui J. R. Sima-1 tradicinio Lietuvos Kalėdų se- 
navičiui, 77 Salem Avė. Toronto; i ^ho. Visi laiku jsigykite zenk- 
Tel. OL. 1274, ne vėliau kaip iki pakieteliųi gauti. 

-- -■ Tėvų Komitetas.
Kariuomenės šventė

Toronto lietuviai žuvusius dėl 
tautos laisvės prisiminė pamal
domis ir atskiru aktu tose pačio

kėlimo parapijos pamaldos. Ta i Dar būvo surinkta su Keršte- : siancios, kad nepasitaikytų jaų- 
diena pamaldų metu ten giedojo no komisija surištoms išlaidoms nimo moralę griaunančių filmų, 
sol. V. Venkaitis, akomp. muz. 
St. Gailevičiui.

Skautams Įnešus Lietuvos ir 
Kanados vėliavas ir orkestrui j 
“Trimitas” sugrojus karalienės 
himną, apylinkės pirm. J. Ber- 
žinskas trumpu žodžiu apibūdi
no dienos prasmę ir pakvietė ty
los minute pagerbti žuvusius dėl 
tautos laisvės. Po to ilgesnę pa
skaitą skaitė Kr. Valdybos pirm. 
J. Matulionis.

Prelegentas pirmiausia primi
nė kario vaidmenį lietuviu tau
tos gyvenime istoriniais laikais, 
kurį liudija ir friūsų tautosaka. 
Karys ir kariuomenė yra tautos 
laisvės ir. nepriklausomybės lai
das. Valstybė be savo karinės 
pajėgos neįmanoma. Lietuvis 
ėjo su pasiaukojimu ir didžiuo
damasis savo krašto ginti, bet 
vengė svetimos kariuomenės, 
priespaudos laikais bėgo net už 
jūrų marių nuo jos, ypač Ameri
kon. Kai vėl reikėjo patiems sa
vą kraštą, ginti, lietuvis “balno
jo žirgelį” if savanorių ėjo.

N. Lietuva ramaus gyvenimo 
be pavojų niekad neturėjo ir jos 
išlikimo laidas ne kartą buvo 
sava kariuomenė, išsaugojusi 
kraštą, jei ne savo didele jėga, 
tai nors tuo, kad galėjo sukelti 
triukšmą, kuris užpuolikui ne
būtų mielas. Ji ne kartą apsau- ___
gojo Lietuvos valstybę ir nuo gėlių, 
viduje susimetusių priešų, ji Vėliau choras “Varpas” daly- 
auklėjo ir švietė Lietuvos jau- vįus linksmino savo skambiomis 
nimą, dirbo kultūrinį darbą ir ne dainomis. V. Venckus,
jos kaltė, kad T939 ar 1940 m.  ------ -—---------- -——-------

ŠĮ SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 29 D. 3 VAL. PO PIETŲ 
Lenkų salėje, 62 Claremont Ave., 

MONTREALIO DRAMOS TEATRAS 
stato A. Škėmos 

“PABUDIMĄ”
Visus kviečiame pamatyti šį veikalą su dideliu susidomėjimu 

praėjusį Montrealyje.
Bilietai gaunami TL Namuose 235 Ossington Ave., tel. KE. 3027, 
“Tulpėj” ir kasoje nuo 2 vai. p.p.

TLN Valdyba.

1953 metų gruodžio 15 dienos.
7. Kandidatai ir siūlytojai kan

didatų negali būti jaunesni kaip 
18 metų. <

8. Apylinkės Valdyba ir Kont
rolės komisija bus renkama vie
niems metams.

9. Rinkimai į Apylinkės Val
dybą ir Kontrolės Komisiją 
Įvyks 1954 m. sausio 17 d.

KLB Toronto Apylinkes 
Rinkiminė Komisija.

Pabaltijo Federacija
Penktad., lapkr. 20 d., St.-An

drew salėj buvo diskutuojamas 
Pabaltijo Valstybių Federacijos 
konstitucijos projektas, kurį pa
ruošė Baltų Federacijos lietuvių 
sk. pirm. dr. M. Anysas. Žinoma, 
tai tik akademinis projektas, ku
rio tikslas Federacijos idėją iš
populiarinti. Ruošiant projektą 
pasinaudota federalinių valsty
bių (Šveicarijos, JAV, Kana
dos) konstitucijomis. Trumpai

KLB Toronto Apyl. Valdyba Į Vėžiui gydyti
praneša, kad per kariuomenės j Toronte jau įmontuotas atski- 
šventės minėjimą prie įėjimo su----- —j

aukota viso $229,79.
Ta proga Toronto Apyl. Val

dyba dėkoja TT Pranciškonams 
už suteikimą salės nemokamai, 
Kr. V-bos pirmininkui J. Matu
lioniui už turiningą paskaitą, • 
chorui “Varpas”, bei vedėjui 
muz. St. Gailevičiuų orkestrui 
“Trimitas“ ir smuikininkui Stp. 
Kairiui už menin. programos iš
pildymą, sol. V. Verikaičiui. gie-. . ___
dojusiam per pamaldas, Toronto , mininką Frost, prašydama į fil- 
visuomenei taip gausiai atsilan-' mų cenzorių įstaigą paskirti'dvi 
kiusiai i minėjimą. ! moteris, kurios geriau prižiūrė-

ram ligoninės pastate vad. ko
balto bombos aparatas — šiuo 
metu geriausia priemonė kovai 
su vėžio liga. Sveikatos ministe- 
ris Martin pareiškė, kad netru
kus kobalto bombas gausią Ha- 

• miltonas su Windsoru, d vėliau 
Otava ir Kingstonas.

Ontario Moterų Taryba 
savo suvažiavime lapkričio 17 d. 
kreipėsi į Ontario ministerį pir

padengti $123,23. i Dabar dar pasitaiką filmų įžei
Toronto Apyl. Valdyba. džiančių vedybų šventumą.

Mielą varpietj
ANDRIŲ USVALTĄ ir p-lę GERTRŪDĄ HAKAITĘ, 

žengiant drauge nau j an gy venimo kelian, nuoširdžiai svei
kina ir linki džiaugsmu skambančio šeimyninio gyvenimo

T. L. Choras ’’Varpas”.

KE. 2154 ir KE. 3027 — auka suglaudus, autorius siūlo:
Politinę ir ūkio federaciją, ne- 

1 atsisakant tautinio suvereniteto, 
i Fed. Parlamentas sudarytas iš 

Šalpos K-to P-kas. atstovų — kiekvienos tautos 
po 20. Jo nutarimai daromi vien- 

; balsiai. Bendros sostinės nebūtų, 
praneša Toronto lietuviu visuoj parlamentas posėdžiautu tauti- 
menčs žiniai, kad iš jos įuauko- i sostinėse 1S eiles. Butų tr 
tu piniėu lapkričio 9 d. buvo iš- tautiniai parlamentai Vykdo- 
siusla Vokietijos Kr. V-bai $300 moji valdžia: 6 federates istai- 
pradžios mokykloms sušelpti ir' Sos (užsienio, karo, teisingumo, 
$14)0 Vasario 16 gimnazijai. Jau susisiekimo, švietimo) - kiek- 
lapkričio 20 d. gautas laiškas iš ' ... - , , . « • •
VKV, kurio ištrauką čia pa- feder- ^gą valdytų 3 ministe- 
, , . Inai (lietuvių; latvių, estų).

< U“Su‘ džiaugsmu ir pasigėrėji- Bendra užsienio politika, ir at- 
mu sužinojome iš Tamstos šio 
mėn. 9 d. laiško apie mūsų išlai
komoms vargo mokykloms siun
čiamą $300 auką ir $100 Vasario 
16 gimnazijai. Šis mūsų laiškas 
dar nėra padėkos laiškas, nes pa
dėkosime atskirai, gavę pinigus. 
Bet jau šiandien norime Tamstai 
pranešti su kokiu džiaugsmu su
žinojome apie Tamstų tokią žy
mią auką kaip tik artėjančiom 
Kalėdom. Šią linksmą žinią mes 
paskelbsime mūsų visai bend
ruomenei ir Jūsų auką lydės 
džiaugsmas ir dėkingumas viso
se mūsų išsisklaidžiusios tremti
nių bendruomenės užkampiuo-

- se”- ■ ■
Naudodamasis šia proga dėko

ju duosniai Toronto lietuvių vi
suomenei, kad savo artimo mei
le nušluostys ne vieną dėkin
gumo ašarą prie Kūčių stalo Vo
kietijoje likusių tautiečių. 

V. Vaidotas.
KLB ŠF Toronto Apyl. K-to p.

S-gos “Verslas” pobūvis 
ruošiamas laukričio 28 d., šešta
dienį; 8 vai. v. Lietuvių Namuo
se 235 Ossington. Laukiama gau
saus lietuv. verslininkų ir jiems 
prijaučiančių atsilankymo.

Toronto krepšininkai lapkričio 
29 d., 3 vai. pp., UNF4 sporto sa
lėje žais su Mustangs krepšinin
kais.

Politinę ir ūkio federaciją, ne-

Karių pobūvis : Padėka
Lapkričio 20 d. TLN pik. Kau- I Už bLrQn9.ios cdoXa,??s; . fcuri°? š,rdio* 

no iniciatyva, įvyko buvusių j -os sf(j|j0j. Jonos Žurinskos, Liudas Viš- 
LietUVOS karininkų ir karių, bei į niauskos, Aleksas Telyčėnas, Fred Mėl
ių Žmonų, pobūvis. Į pobūvį at- ; dožy, kuriems sakou nuoširdų ačiū, 
šilankė ir dar nuo nepriklauso
mybės kovose gautų žaizdų mi- 1 
rūsio kpt. Augustausko žmona, 
kuries antrasis vyras dr. Mačiu-

Linkiu iškilti j didelę komponiją su 
milijoninių sumų apyvarta, 

Antanas Mockevičius.

KLB Šalpos F. Toronto Apyl 
Komitetas

gos (užsienio, karo, teisingumo, 
susisiekimo, švietimo) -— kiek
vienam krašte po dvi! Kiekviena 
feder. įstaigą valdytų 3 ministe- 

(lietuvių, latvių, estų).

stovybės, bendras emisijos ban
kas ir pinigai. Muitų unija. 
Bendras gen. štabas. Kariuome
nės vienoda uniforma ir apgink
lavimas, kariuomenės kontin
gentai kiekvienam krašte varto
ja savo kalbą, o gen. štabe bend
rą anglų ar vokiečių. Tik Tau
tiniais ženklais skirsis kiekvieno 
krašto kariai. Žinoma, čia sun
ku viską smulkiau atpasakoti. 
Galbūt, dr. M. Anysas paskelbs 
visą projektą ištisai^

Diskusijose dalyvavo žymiau
si latvių ir estų tautybių as
menys; bendruomenių pirminin
kai, konsulai ir t.t. Viso apie 50 
žmonių. Labai gaila kad iš lietu
vių nei bendruomenės vadovai 
nei konsulas nedalyvavo ir iš
viso lietuvių tebuvo vos keli 
žmonės. P. L.

Hetmonas Toronte
Šiuo metu yra atvykęs iš Ang

lijos į Kanadą buvusio Ukrai
nos hetmono Povilo Skoropads- 
kio sūnus Danilo, kuris ukrainie
čių monarchistų yra laikomas 
sosto paveldėtoju. O monarchis
tų ukrainiečių yra. Jie Toronte 
net leidžia savo savaitraštį. Pre
tendentas į hetmono buožę lap
kričio 7-8 dd. viešėjo Toronte ir 
buvo iškilmingai priimtas. Jo 
garbei King Edward viešbutyje 
buvo surengta vakarienė, kurio
je dalyvavo apie 200 svečių.

viduje susimetusių priešų, 
auklėjo ir švietė Lietuvos jau

tautos valia laisvai gyventi ne
buvo kraujo aukomis užantspau
duota. Dabar daug šaukiama 
apie taiką. Daugiausia šaukia 
daugelio tautų laisvę prarijęs 
slibinas. Tokios taikos, kur mi-

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St. W. 
Toronto 

Reguliuojamas oras!

Ketvirtadieni — šeštadienį, lapkričio 26, 27, 28 d.d.
SWORD OF MONTE CRISTO — spalvota —

George Montgomery, Paula Corday 
MEET FRANKENSTEIN — Abott & Costello
Pirmadienį — trečiadienį, lapkričio 31, gruodžio 1, 2, d.d. 
ABOUT FACE — spalvota — Gordon MacRae, Eddie Bracken 
BIG CARNIVAL — Kirk Douglas, Jan Sterling

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

KanKimo rniriimi rane\ezyje..j Kanados karių algos pakeltomos Minėiima atidarė apvl. v-bos 
Pobūvį atidarė pik. Kaunas, pa- ; _ mažiausias pakėlimas $5., di- ; pirm. L. Balsys. Liet." Sav. K.

j S-gos Montr. skyriaus pirm. L.
i —Otava. — Lapkričio 25 d. į j Balzaras trumpam žodyje prašė 
Į Quebec uostą iš Europos atplau- i pagerbti kritusius karius, o ypač 
kė naujai 1000 karių, kurie išbu
vo ten paskirtą laiką ir buvo 
pakeisti. -

— Otava — 1952 m. Kanadoje 
užregistruota — gauti numeriai 
3.155.997 autovežimiams. 1951 m. 
buvo 283.577 mažiau, t.y. 2.872.- 
420.

Išnuomojamas 1 asmeniui frontinis kam
barys ll-am aukšte; 143 Claremont St. 
Tel. EM. 4-1581.

Išnuomojami 3 kambariai. Galima nau
dotis virtuve. Teirautis po 6 vai. v. 
Tel. EM. 3-9014.

ANGLIŲ IR MALKŲ 
užsakymus priima 

V. ir S. AUŠROTAI.
Skambinti telefonu LY. 0305. 

Keturi sandėliai Toronte. 
Dominion Coal & Wood

tuos, kuriems ne tik paminklų 
statyti, bet ir jų palaidoti nelei
džia.

Toliau ■sekė" buv. Liet. Šaulių 
S-gos vado pik. Pr. Saladžiaus 
kalba, kuri nebuvo mokslinių iš
vedžiojimų paskaita, o tikriau 
pasidalinimas seno kario savo 
patirtimi ir širdimi. Paskutinio 
karo nelaimių ištikti ir pabirę 
pasaulio kraštuose ne vienas iš 
mūsų ieškojom kalto ir reiškia
me nusivylimą savo kariuomene. 
Dažnai sprendžiame ir darome 
išvadas iš pasekmių, nežinodami 
ar užmiršdami buvusias aplinky
bes. O kaip gi ištikrųjų yra!

ko namuose.
Vakare skaučių tuntas “Nerin

ga” ruošė šokių vakarą. Sulauk
ta motorizuotų svečių arti šimto 
bet užtat nuotaika kuo puikiau
sia. Programa jumoristinė, tik
rai reikalinga streiko dieną: 
“Kavos premjera”, suvaidinta 
vyr. skaučių D-vės “Vaiva”, sekė 
šokiai scenoje jaunesniųjų ir vy
resniųjų skaučių, o salėje visų 
drauge griežiant brolių Lapinų 
“Lituanicai”. Lo.terija ir bufetas 
turėjo gerą pasisekimą — sve
čiai nestreikavo, o rengėjos išba
lansavo. '

Kun. S. Kulius, S.J. išvyko i 
JAV, Pensilvanijon, kur išbus 
5 savaites, pavaduodamas vieną 
kapelioną.

Išlaikė gydytojo egzaminus
Kanados Medikų Rūmai lap

kričio 22 d. paskelbė, kad tarp 
kitų sėkmingai išlaikiusiųjų gy
dytojų egzaminus Montrealyje 
yra ir Ona Valaitienė iš Hamil
tono. , \

Tuo pačiu laiku Winnipcge 
gydytojo egzaminus išlaikė Vy
tautas Ablėnas iš Kingsville, 
Ont

lijonai pavergtųjų kenčia ir de- i Hnuomojomos frontinis kambarys 2 as- 
juoja kalėjimuose, tremiami UŽ- Galima naudot,i elektrinęplytc-
kaltuose vagonuose iš tėvynės,Į ę‘ c evare , vc- e •
lietuvis nesupranta. Lietuvis vi-I linuamoj. 1 kambarys ir virtuvė. Tel.

, , i_-___• _________m 5505 r— x - i Ai c*sada budėjo laisvės sargyboje, 
kovojo dėl jos ir šiandien tebe
kovoja. Ir mes turime prie tos 
kovos prisidėti kad ir kitu gink
lu — demaskuojant priešą.

Po pertraukos prasidėjo me
ninė programa.

Smuikininkas Stp. Kairys, 
akompanuojant muz. St. Gaile- 
vičiui, išpildė Glūcko Andante 
ir Schuberto Avė Maria. “Var
po” vyrų choras ir orkestras 
“Trimitas”. prisijungus dar 
smuikininkui Stp. Kairiui, diri
guojant muz. St. Gailevičiui, 
įspūdingai sudainavo Ramovėnų 
maršą ir Kareivių maršą iš op. 
Faustas. Publikai prašant abu 
dalykus teko pakartoti.

Pabaigoje apyl. pirm. J. Ber- 
žinskas padėkojo programos da
lyviams. Dalyvavo apie 1000 
žmonių.♦

PARDUODAMAS 
mūrinis pastatas su geru biz
niu pažangiame tabako augi
nimo rajone. Biliardo kamba
rys su 5 stalais, 3-jq takų bow
ling alley, užkandžių baru ir 
ledų, cigarečių bei laikraščių 
kioskas, kartu 6 apartamen
tai, tinkami išnuomavimui, 1 
apt. savininkui.

Įmokėti $10.000. 
Informacijų dėliai kreipti: 

A. PUZARA 
Box 38. Rodney, Ont.

, Telef. 131M

LO. 3595, (po 6 vol. v.) 46 Beatrice St. 

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte. Su baldais. 42 Brock Cres., tel. 
LO. 2401.

Išnuomojamas gražus frontinis kamba
rys 2 asmenims, galima naudotis virtu
ve. Randasi High Parke. Tel. LA. 1332, 
169 Garden Ave.

- - -------- i______________

Išnuomojamas frontinis kambarys. Bė 
baldu arba su dalimi ju. Galima virti. 
Yra garažas. Tel. OL. 6846.

Išnuomojamas butas iš 2 kambarių ir 
virtuvės ll-me augštte. Be baldų. Skam
binti po 5 vai. LL. 2990. 20 Atkins Ave. 
(prie Dundas ir Brock).

Išnuomojami 2 kambariai ll-me ougšte. 
Su baldais. Kreiptis bet kuriuo laiku 65 
Northcote Ave. (Gladstone — Queen), 
Tel. OL. 7328.

Išnuomojami 2 kambariai I-am ougšte. 
$12. sav.. 22 Annette Str. tel. LY. 3133.

Išnuomojami 2 kambariai ir naujai įreng
ta virtuvė. 21 Wendell Ave., Weston.

Išnuomojamas butas iš 2-jų kambarių ir 
virtuvės ll-me ougšte. 315 Brocke Avė. 
Td. LO. 8835, skomb.inti po 5 vai. v.

REIKALINGIEMS prakurų malku kreip
tis į John Anderson EM. 8-9742. ____
Kiekvienų sekmadienį 9-12 v.v. Jūs ga
lite maloniai pasišokti Lietuvio Romuo
se. Puikus orkestras, blaivi ir nuotaikin
ga aplinka. Mes kviečiame visus ateiti 
ir įsitikinti. Shamrock Club.
PARDUODAMAS TABAKO ŪKIS su ge
rais trobesiais, gero žeme ir didele sodi
nimo teise. Tinka dviems šeimoms. Por- 
duodama dėl ligos. Platesnių informaci
jų kreiptis! R.R. 2, Port Burwell. Ont. 
J. Oftcitis.

DĖMESIO PONIOMS 
IR PANELĖMS!

Vandos Žukauskienės moterų 
kirpykloje

PUSMETINIAI 
GARANTUOJAMI, 

šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Tel. KE. 4731

219 RONCESVALLES AVE.
Toronto

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame 
dito Koūperatyvc

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augštos 
palūkanos. Būstinė Lietuvių 
Namuose, 235 Ossington 
Avė., Toronto, Telefonas 
KE. 3027.

Krc-

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA

Gėlių krautuvė. Proga atidaryti liet, gėlių krautuvę. Apyvarta $1000 mėnesiui, 
nuoma su apartamentu — $150 mėnesiui. Kaina $6.000, su visais įren
gimais ir inventoriumi.

Marguarctta — Bloor, $15.500, atskiros plytų namas, 8 kamb. per 2 augštus, 
vandeniu-olyva šildomas. Moderni virtuvė, 2 garažai. {mokėti $5.000. 
Įėjimas gruodžio 15 dienq

Grenadier — Roncesvallcs, $17.000, plytų namas, 2 modem, virtuvės, oru-aly- 
va šildomos, didelis ktemos ir garažas. Įmokėti $6.000. Įėjimas už 3-jų 
savaičių.

AL GARDENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vakarais HU. *-1543

Naujas mūsų skyrius:
1597 Bloor St. W.‘ Tel. LA. 8772

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis. 
30 DEWSON ST., Toronto, On t 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.




