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ŽODELIS SAVAI ŠEIMAI Amerika vadovaujajau tuoj bus lygiai keturi me
tai, kaip “Tėviškės Žiburiai” sto
vi lietuviškosios visuomenės tar
nyboje. Jie stengiasi savo skaity
tojus informuoti tiek apie pasau
lio įvykius, tiek apie gyvenimą 
lietuvių išblaškytų plačiajame 
pasaulyje ir kenčiančių okupan
to priespaudą bei persekiojimus 
likusių tėvynėje. Mūsų skaityto- 

. jai beabejo bus pastebėję, kad 
žinių iš gyvenimo pavergtojoje 
Lietuvoje iš visų lietuviškų laik
raščių laisvajame pasaulyje re
guliariai ir be pertraukos teikia 
savo skaitytojams tik “TŽ”. Tai 
dėka nenuilstamo mūsų bendra
darbio p. Almaus, kurihm tą sky
rių vesti' ne taip jau lengva. 
Skaitytojai, turbūt, ne visi teži
no, kad nei laisvojo pasaulio lie
tuviškiems laikraščiams, nei pri
vatiems asmenims iš Lietuvos 
spauda nesiuntinėjama ir visos 
prenumeratos yra nutrauktos. 
(Žinoma, ji siuntinėjama komu
nistiniams laikraščiams). Taigi 
tą spaudą tenka gauti aplinki
niais keliais. Redakcija, beabe
jo. ir skaitytojai yra dėkingi p. 
Almui, kad Lietuvos laikraščiuo
se pasirodžiusias ^žinias po 3-4 
savaičių jau galima perskaityti 
“T. Žiburiuose”.

Greta informacijos “TŽ” turi 
dar kitą, ir dar svarbesnį, viską 
apsprendžiūntį tikslą — budėti 
lietuviškojo reikalo sargyboje. 
Šj^o atžvilgiu, nei laisvės kovos, 
nei lietuviškumo išsaugojimo bei 
lietuviškosios kultūros puoselė
jimo ir savų lietuviškų papro
čių išlaikymo frontuose, “TŽ”

• jokių nuolaidų . ar kompromisų 
nežino. Mums lietuviams tai ne
lygstamos vertybės, * aksiomos^

" liereikaįūi^as ^jdks'
svarstymas— galimas tik ieško
jimas kelių, kaip tiksliausiai to 
pasiekti. Kiekvienas pozityvus 
reiškinys, vistiek iš kurios pu-Į čių. Laikrašty pradėto romano nijus-dailininkas, rašytojas, po
ses jis ateitų, “T. Žiburiams” yra j skaitymo nutraukti neteks, nes litikas, negali sutikti, kad jo lai-
brangus ir Sveikinamas. Bet “T tęsinys bus spausdinamas iki tol, i kais Anglija tapo, kuom ji yra.
Ž” niekad, neparems neigiamy- kol knyga bus pradėta siunti-■ Paskutiniame II Karo tome Bermudoie Eisenhoweris soir- į
..................................... ............... nėti. ' “Triumfas ir Tragedija" jis rado. ' siąs kitus vakariečius be jokių ; fhart,as: ‘arP'.a“tm? teisę, pašau.

Malonūs mūsų laikraščio pla-į kad jankiai tada elgėsi naiviai.! “bet” pritarti Amerikos “Taikos Unę L1Ką ir zlJloPlsKumą. L.atvi- . „ .
tintojai taip pat prašomi prenu- ' nes TSRS ir Stalinas jiems bu- . per Jėga” politikai — Višinskio i J?s cahrge d affairs A' Dinsbe}'g I nuspręs Bermudoje.
meratoriams visada priminti; vb “per tolimį”,- kad juos supras- ! supratimu kontratakai prieš so- akcentav?. aS.reslJ4 ir _ genocidi-1 Triesto byla aprimsta. Italija

* | sulas dr. J. Kaiv ypatingai kėlėpioje konferencijoje ir atrodo 
masinius žudymus. Toliau tuo- abi pusės sutinka atitraukti ka- 
metinis Lietuvos krašto apsau-; riuomenes tebestovinčias pasie- 
gos min. gen, K. Musteikis nu- j ny. 7
švietė akiplėšiškumus ultimatu- JAV — Kanados susikirtimas 
mo įteikimo metii. dėl Guzenko apklausimo White

Gruodžio 3 d. komitetas pra- byloje,, atrodo, eina į galą. Ka
dės viešą liudininkų apklausinė-. nades vyriausybė sutiko, kad jis 
iimą Čikagoje. Iš čia persikels į būtų apklaustas dalyvaujant 
Detroitą, paskum į Niujorką ir amerikiečių atstovui, tačiau rei- 
pagaliau vėl į Čikagą papildo- kalauja, 
miems apklausinėjimams. Kanados

——------ nebūtų
Siuntiniai už geležinės 

uždangos suvaržyti
Kanados prekybos, ministeris 

užpraeitą savaitę paskelbė parė
dymą laikinai sulaikanti betko-

bės ar tai silpninančios laisvės 
kovos frontą ar neigiamai vei
kiančias lietuviškojo veido išsau
gojimo reikalą. Mes manome ir 
giliai tikime, kad svetimose jū
rose lietuviais išlikti galime tik 
išsaugoję visas lietuvių tautai 
bei amžių suformuotam jos gy-

Clevelande užpraėjusią savai
tę Amerikos dabartinei admi
nistracijai užtikrinus tvirtą nu
sistatymą sovietų atžvilgiu — 
deklaravus Dulles Doktriną — 
niekad nebus sutikta su kadai-

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

buvo šventa mums tėviškių pa
stogėse*'ir Lietuvos žaliuosiuose 
laukuose, turi išlikti taip pat 
šventa ir svečiose šalyse. Arba 
mes nebeišliksime tie patys, ko
kie gimėme...

Leidėjai ir redakcija yra tikri,
kad šitokis nusistatymas atitiko se laisvų 15 valstybių pavergi- 
daugumos lietuviškos visuome- j mu, Maskva ūmai ją suprato, 
nės lūkesčius. Tai rodo ir tai, kad i Siekdama tikslo taip -aiškaus ir 
laikraštis per tuos 4 metus dau- paprasto — “taikos... 
gelio buvo pamiltas ir skaitytojų | ‘ ‘
šeima nuolat auga. Leidėjai ir pasisiūlydama kalbėtis su vaka- 
redakcija iš savo pusės stengiasi *f.......... . • 1 ■” • “
jį tobulinti, gerinti ir didinti, jungininkus (Ike kietas, Chur-

gelio buvo pamiltas ir skaitytojų
kada ne

bėra kas mums besipriešina” —

Savaitės įvykiai
je, tačiau sumontuojami jie yra 
Tulsa, Okla., Marietta, Ga., Wi- 
chite, Kan. Šitokias žinias ame
rikiečiai laiko jų spaudos laisvės 
įrodymu. — o paskui McCarthy 
rėkia šnipą pagavęs).

5) Iš karo ir biznio vyrų pa
reiškimų įdomesni: C. S. Tho
mas, Kršt. Apsg. pasekretoriaus: 
“Mūsų pramonės mobilizacijos 

(Nukelta į 2 psl.)

Bennudos konferencija, susirenkanti šią savaitę, buvo centre 
viso politinio žaidimo. Prancūzijos vyriausybė, žinodama, kad Ber- 
mudoje pasitarimų vaisius lems jos nusistatymas Europos armijos 
klausimu, paspaudė parlamentą pasisakyti už sutarties ratifikavi
mą. Nors kelių dienų diskusijose pasirodė, kad didelė dalis atstovų 
yra prieš, tačiau vyriausybė reikalavo principe pasisakyti už ra
tifikavimą, pastebint, jog tai bus įvykdyta, kai bus su Vokietija 
išspręstas Saaro ir D. Britanijos įsijungimo į Europos gynimą 
klausimai. Ratifikuoti, esą, tek- •--------------------------------------- -
šią pavasarį. Laniei šitą siūlymą 
surišo net su patikėjimo vyriau
sybei klausimu. Buvo bijoma, 
kad vyriausybė gali gauti nepa
sitikėjimą, tačiau pereitą penk-

milžiniškame tome teradęs rei
kalo prisiminti kartą Pabaltijo 
“provincijos” ir Įtartą nužymė
damas “Geležinę Uždangą”, 
“Baltijos Valstybės”, pačiuose 
paskutiniuose puslapiuose Nobe
lio premijos laureatas, šitaip ap
rašo šaunų Potsdamo balių, ku
rio metu tūkstančiai lietuvių bai 
šiame terore ir panikoje viiosi 
britų-jankių karijiomenes, užlei
džiančias užimtu teritoriją NK 
VD-MND gaujoms. (Jis iki

komis! j a dėl to dar nepasisakė, 
tačiau valst. sekr. Dulles pareiš
kė, kad Kanados vyriausybės 
nutarimą pakeisti nespausiąs. 
Ginčo įtampos metu iš amerikie- 

tadienį parlamentas 275 balsais čių pusės buvo mesta priekaištų 
prieš244, susilaikius 100, pareiš- ” ’ ’ • —
kė pasitikėjimą. Buvo pabijota 
naujos vyriausybės krizės, o at
stovų daugelis čia pat pareiškė 
nemaną, jog, balsuodami už vy
riausybės rezoliucija, tuo pačiu 
jau balsuoją už Europos ar
miją. Prancūzai, mat bijo, kad 
pirmą smuiką paimtų vokiečiai. 
Bidault pareiškė Bermudoje rei
kalausiąs garantijų, kad JAV sa
vo kariuomenės iš Europos neiš
ves. Vašingtonas į tai atsiliepė, 
kad JAV laikys savo kariuome
nę Europoje, kol tebebus sovietų 

iras” Pabaltiivk vra nrie ne. i Dievą ir laisvę mylinčiose, tau- grėsmė, tačiau ilgų įsipareigoji-,ras ... raoaiujys yra prie n^|toSe negalįs būti amžinas Sovie. mų negalės padaryti.
-į. Beabejo, norėdama paveikti 

J ba žūti. O kada tai įvyks, pri-j Prancūzijos parlamentą, prieš 
Savaip supratęs “taika” Chur- k^auso nuo to- kaiP laisvosios pat balsavimus Maskva visiems

bendros pastangos įgalins, ir pa- £ad^*i^dė 'golfą kažkur Pię- I senhowerio - Dulles - Knowland nes bei dvasines vertybes ir ti- lydama Vokietijos reikalui su-
drąsins kitais metais naujų ir di- tiniuose steituose. o ex-preziden- ! - Kersten- Martin ir daugelio ki- kejimą. kurių nesulaikys jokios: sauktj konferenciją Berlyne. Is
dėsnių užsimojimu siekti tas demokratas Trumanas u'ž ke- tu Amerikos vyru nusistatymo. ! Sele?me^. uždangos Pasaulis tu- į esmes tai JAV nusistatymo lai-

• ‘ ......... taip aiškiai aptarto “Dulles Dok- i r?s arnotų kad JAV nėra abe- mejimas. Prancūzai, J kur^
turi ičo^inn Maskva lin»os- Pabaltijo sovietizacija Maskva ir deda didžiausias viltis 

■ buvo išbandytas pavyzdys ir .ki- : ir anglai pasiūlymą sutiko labai 
tų 15 tautų pavergimui laužant j palankiai, nors čia ir neįžiūri so- 
taikos- sutartis* wepuelimd- pak-Į vietų 
tųs ir kit. įsipareigojimus. ‘ Pa-1 šingtonas tą sutiko labai šaltai, 
saulis turįs žinoti, kad JAV'nė-i nes vertina kaip-baslį Į jo poli- 

siekė Lenkija, kuri kreipėsi į 
Prancūziją, Belgiją, Luxembur-

redakcija iš savo pusės stengiasi rais ji tikėjosi suskaldysianti są- KERSTENO KOMISIJA 
.PRADĖJO DARBĄ

Šį pirmadienį JAV kongreso 
komisija. Pabaltijo pavergimui 
tirti pradėjo liudininkų klausi
nėjimą. Darbą pradedant, komi
sijos pirm. atstovas Kersten pa
reiškė vilties, jog komisija su
rinks pakankamai davinių, kad, 
jei kongresas . pasiūlys, klausia 
mas galęs būti iškeltas JT.

■Pirmasis liudijo valstybės se- 
; kret. J. F. Dulles, pareiškęs, jog 

Marmuro jūros pozicijas, ar ne- j ka*kas. salįs sakyti kad nepri-

Priminsime tik, kad. šiemet lei
dėjai nutarė išleisti knygą, 
Aloyzo Barono romaną — 
dą prenumeratoriams. i tai tautinės NATO ar Europos

285 puslapių knygos išleidimas i Armijos formoje. Padėkos Die- 
kainuoja daug — arti tiek, kiek: na .ketvirtadienį, Valstybės De- 
kainuotų 10 laikraščio numerių; partamento kalbėtojas TV-Radi- 
— tačiau prenumerata nepake- j0 audiencijai pasigyrė, jog šis 
liama -— tie patys $4, $4.50. Pre- .. keistas Maskvos blaškymasis ro- j 
numeratoriams paliekama laisvė : (__ ____ _ ______ _
prenumeruotis su priedu arba ties viešpačiu. Čikagoje, tą pačia įsakė, “Jei jau pats randi, jog ne
be jo. Prenumeruojant su prie- dieną suvažiavęs Amerikos Lie- galima mums duoti įstiprintas j 
du, tenka pridėti tik vieną do-; tuviu Tarybos Kongresas, jei ti- M«i«uu»u jū±uo , - -. - .
lerį. Vieną dolerį už puikų romą-į kėti‘“The New York Times”, galėtume pasiimti bazės prie De- ; Pazlntl ^aoaitno valstybių pn- 
ną, kokis normaliai leidyklų par-į prjtarė šiai “kietajai” (firm) JA ideagatch?”" Pasitenkinau pa_ jyerstino įjungimo j Sovietų Są- 
davinėjamas po 2.50 ar 3 dole- ! V-biu užs. pilitikai prieš sovietų i reikšdamas “Aš visada palaiky-: ,ęsą nerealu ir nepraktis-
rius. Leidėjai yra tikri, kad šitą | užpuolikus ir dėkojo Preziden-• siu Rusija jos reiįalavime turėti :ka’,taciau amerikieciai tiki, kad 
puikų romaną, kurio pradžia da- j tui už parama Kersteno Pabal- i laisvą išėjimą i nėužšąlančias jū- Sovietų despotizmas pavergtose, 
bar_ “TŽ” jau spausdinama, visi, tiį0 Komisiją sutveriant Kongre- i ras”. ...T. ’
skaitytojai mielai norės baigti ?se Taįp pat prašė atsiminti ge-1 užšąlančios jūros ir Vokietija, r. . . ~ - . . • .
skaityti knygoje ir siųsdami pre- į nOcido konvencijos ratifikavimo suteikusi TSRS tėises į ją. buvo i t^e sistema turinti pasikeisti ar- 
numeratas tą $1 pridės. Tai bus bvla užkliuvusią JAV Senate”, sumalta į miltus, 
naujas “TŽ” ir jų skaitytojų šei- (Tikslumo dėliai verta pastebė- SUFxa^ .vum- . . ,, . -. . . .■ .. - .... . .t .. . .
mos susigyvenimo įrodymas, o ti, jog Prezidentas jau nuo tre-i chill, esame tikri, nepakeis Ei-! taut?s .skleis. savo intelektuali- 3 didiesiems iteike notas pasiu- 
i i x . i* • ___ » .» o ___ t , . — —- . . HUiKinpg .-VArtvnoc ir ivdorno vnlrioiiirve roiL’olni cii-

chillis persenęs. Laniei “tik 
prancūzas”) ir atitolinsianti Vo-

prie- kieti jos Wehrmachto įkūrimą ar smulkmenų žinojo, kaip bolševi-
kai elgėsi Pabaltijy ir Lenkijo
je) ...: “Taigi, aš ptisipyliau 
mažus stikliukus jam (Stalinui) 
ir sau. Pažvelgiau į jį reikšmin
gai. Abu vienu ypu ištuštinome 
ir žvelgėme į viens kitą prita- 

dąs, kad Vašingtonas tapo pade- Į riančiai. Po minutės Stalinas pa

mos susigyvenimo įrodymas, o
nes bei dvasines vertybes ir ti- lydama Vokietijos reikalui su-

Šia proga jau dabar skaityto- UoJikos kvartalų nuo ALT ban- 
jai prašomi siunčiant prenume- vietos Eisenhbweriui - DuJ- 
ratą sekantiems metams pridėti jes pagerbti sakė šaunią kalbą 
tą penktą do^en> nere^V piliečiams^pe^^^teįųs.-^raelio 

** paskolos lakštus).
Churchill negali dovanoti
Sir Winston Churchill — ge-

Vėliau atskirai siųsti. Knyga bus 
išsiuntinėta šių metų pabaigoje 
arba sekančių metų sausio pra
džioje, vadinasi, už kelių savai-

A.CJA1XACJ. rvuiių nciUidlAVd JUAiUb j bdUAll Ievinei J čl II c. JL.

geležinės uždangos. Pasaulis tu-I esmės tai JAV nusistatymo lai-
Prancūzai, į kuriuos

trinoię”,
subaimino Britus ir viltį grąži- 
ną.,nūĮijpnams. ^vejrgtut kuiaę. 
gal baiminosi, kad prieš mėne- 
siffc skelbtoji “Išlaisvinimo” po- 
litika tik mulkiams vilioti tebu- 5au“? l.ul‘s vanma Kaip-oasii į jo pou-
vo. Nusistatymas, kuri net būtu “ . Pavergtųjų tautų , tikos vežimų. Beabejo to paties
calima navadinti oradžia Vaka-illkimul- sieke LenklJa> kuri kreipėsi įru Etikos So? Suma liū-! Toliau liudijęs Lietuvos įg.; Prancūziją, Belgiją, Luxembur- 
diia Višinskio kliedėiimaf JT i p. Žadeikis, apkaltino Sov. j gą, Olandiją ir Daniją, raginda- aija vismsKio Mieaejimai Ji. ! Rusiją sulaužius Atianto ir JT

į ęhartas, tarptautinę teisę, pašau
ma mesti Europos armijos pla
ną, kuris tik prikelsiąs vokiškąjį 
militarizmą. Atsakymą Maskvai

priedą ir iš pageidaujančių tą! tų. Keisčiausi atačiau, kai atVi- vietų “taikos”-judėjimą. Ir jei 
papildomą $1 paimti. ! rai pasakojo, kaip jis ant lapuko ; Keturių. įskaitant Malenkovą,

Tai vienas praktiškas mūsų : Stalinui siūlė: “Jugoslavija 50^ j konferencija nepasiseks tai žino- 
. bendros šeimos reikalas. Turime J tau, 50$ įtakos man” ir tt. Pasi-į sjm kad Bermudos susitikimas 

venimui būdingąsias savybes, mes jų ir daugiau. Ypač redak-Į dalino atseįt Krime “įtakos sfe- r* . .. . . - -
Dėl to mes ir laikome savo pa- cija. Bet dėl jų pasikalbėsime ; romis” (Hitleris už tai buvo pra- jįg mūsų trokštamas ušsilaisvi- 
yfeiga jų sargyboje budėti. Kas jau kitos savaitės numery. ‘keiktas viso pasaulio). Visame nimas artėja.

“Kietumą” Apsprendžia
Veiksniai

! 1) Amerikos dinamiška politi

šį penktadienį buvo sėkmingas,

Iš kiekvieno Lietuvos gyventojo išplėšė po 840 rubliu
tik gimusį kūdikį, už kiekvieną toi. Rytuos. Korėjos dr JRhėe 
moterį, kiekvieną moksleivį ir JAV lėtuvu nuskridęs tarėsi dėl

1 x i “Ramiojo Vandenyno NATO” 
įkūrimo su Kinijos Čiang-Kai- 
šeku; Komunistų žudynių ten 
paskelbimas; pasiruošimas viso-

Per Mūncheno, Romos ir Va
tikano radijų lietuviškas trans 
liacijas paskelbti V. Rastenio ir 
J. Aisčio, dirbančių Laisvosios 
Europos spaudos ir žinių sky
riuje, apskaičiavimai, kokiu tie
siog neįtikimu plačiu mastu pa
vergtoje Lietuvoje vykdomas 
gyventojų apiplėšimas. Pvz. 
1952 m. okup. Lietuvoje viso
kiais mokesčiais ir pelnais nuo 
įmonių, neskaitant geležinkelių, 
pašto pajamų ir mokesčių, ku
riuos lietuviai kolūkininkai su

ga pasisavino 2.500 milijonų rub
lių, arba 625 milijonus dolerių. 
Tik per vienus 1952 metus! Ki
taip tarus, per praėjusius metus 
Sov. Sąjunga iš kiekvieno Lietu
vos gyventojo, jei skaitysime 
krašte 3 mil. žmonių, išplėšė po 
840 rubliu, t.v. tiek, kiek vidu
tiniškai vienas kolūkininkas per 

.metus uždirba. Tačiau 1952 m. 
Sov. Sąjungai po 840 rublių Ta
rybų Lietuva turėjo sumokėti ne 
tik už suaugusius ir darbingus 
piliečius, bet ir už kiekvieną ką

mokėjo už savo daržiukų skly- T______  ____ ______ ____
pus, surinkta ir įnešta į Sov. Są
jungos iždą daugiau kaip 4.000
milijonų rublių, arba, išvertus j Lenkų spauda protarpiais rašo 
doleriais oficialiu kursu 4 rub- j apie Vilnių. Esą, religinis gyvė
liai už vieną dolerį, — per 1.000 ■ nimas Vilniuje ir apylinkėse, ne- 
milijonų dolerių. Iš tos sumos Į žiūrint komunistų persekiojimų, 
Sov. Sąjungos iždas grąžino LT! vis dar reiškiasi. Eilė bažnyčių. 
SR respublikos reikalams, kaip nors ir apdėtos dideliais mokes- 
1953 m. biudžetas rodo, arti 1.500 čiais, dar gali išsiversti ir atda- 
milijonų rublių. Tuo būdu iš Lie- ros. Tikintieji, atsisakydami as- 
tuvos išplėštų pinigų Sov. Sąjun- meninių reikalų prisideda,

kiekvieną mirties patale gulintį 
senelį. Po tokią pat sumą, t.y. 
po 2.500 mil. rublių arba po 625 
mil. dolerių, okupantas išplėšė iš

kad jo parodymai be 
vyriausybės sutikimo 

paskelbti. Atitinkama

Kanados užs. min. Pearsonui, dėl 
ko apgailestavimą pareiškė par
lamente net opozicijos vadai, o 
JAV — Dulles. Pearson parla
mente paaiškino, kad minimas 
perspėjimas dėl White paskyri
mo iš Otavos buvęs ne kokio 
augšto Kanados pareigūno, bet 
trečios draugingos valstybės ry
šininko. '

Korėjoje derybose dėl konfe- 
šaukti Indijos sostinėje New , 
rencijos komunistai pasiūlė ją 
Delhi. JT delegacijos pirminin
kas Dean dėl to nepareiškė jokių 
rezervų, tačiau laukiama, kad 
protestuos P. Korėja. Dar ginči
jamasi, kokiuo titulu turėtų da
lyvauti konferencijoje S. Rusi
ja. JT deleg. laikosi nusistatymo, 
kad kaipkariavusi pusė su pilno
mis teisėmis, o komunistai ją 
laiko neutralia.

Belaisvių apklausinėjimo rei
kalas tebėra įklimpęs. Komunis
tai neklausinėja ir gal nei ne
beklausinės, nes rezultatai men
ki — iš 2431 apklausinėto vos 

savųjų dar neklausinėja, nes-ne
sutaria su neutraliųjų komisija 
dėl klausinėto jų skaičiaus. Rei
kalauja 15 (po 5 JAV, Britų ir 
P. Korėjos), o komisija sutinka 
priimti tik 5. Tada gal būtų 3 p. 
korėjiečiai ir po 1 amerikietį ir 
britą.

Prez. Rhee pereitą savaitę bu
vo nuskridęs į Formozą pas 
Čiang-Kaišeką. Kas ten sutarta, 
neskelbiama. Rhee tik tiek pa
stebėjo, kad buvęs aptartas vi
sų antikomunistinių Pacifiko pa
jėgų konferencijos klausimas. 
Maskva šaukia, kad tai esąs' nau
jas JAV imperializmo pasireiš
kimas.

JT betkokiOs diskusijos Korė
jos klausimu, kol vyksta derybos 
Panmunjome, sulaikytos. JAV 
betgi palaiko savo skundą dėl 
komunistų ten įvykdjstų žiauru
mų ir pereitą šeštadienį pateikė 
JT atitinkamą medžiagą.

KOMUNIZMAS PASAULYJE
Lietuvos ir 1951, ir ankstyves- kioms galimybėms paliauboms 

pasinaikinus.
2) Svarbi JAV Vyriausybės 

Agentūra aliarmuoja Eisenho- 
werio štabą, jog laikas dirba So
vietų bloko naudai — sovietų 
produkcija vejas Amerikos; So
vietų Aviacija ir atomai darosi 
tikra grėsme, tad tuščias delsi
mas yra pavojingas.

3) Užbaigus bazes Turkijoje, 
pradedant Ispanijoje ir Graiki
joje. amerikiečiai meiliai kalbi
na Pakistaną perleisti jiems ku
riam laikui dvi didžiules II Karo 
metu naudotas aviacijos bazes, 
nors kaip indai piktinasi dėl jų 
“neutralumo” pažeidimo.

4) Amerikiečių karininkų ko
misija užbaigė 14 Europos vals
tybių amunicijos pramonės re- 
oerganizacijos projektus. Ato
minių patrankų batalionui įsi
stiprinus vidurio Vokietijoje, 
apie 20.000 US kareivių paleis
ta namo, tačiau papildomai pra
ėjusį mėnesį į Europą persikėlė 
465-toji transporto lėktuvų Es
kadra — Fairchild C-119 para
šiutininkų permetimo vienetai. 
Šiais metais tai jau 10 JAV avia
cijos eskadra permesta Europon. 
Tuo pačiu metu plepieji Niujor
ko dienraščiai neatsidžiaugia, 
jog naujųjų B-47 sprausminių 
bombonešių produkcija sumu- 
šanti visus rekordus, net nenau
dojant jokių karo meto skubos 
priemonių. (Taip, atskiros dalys 
esančios gaminamos visoj šaly-

niais metais, tokią pat sumą jis 
išplėš *pagal jau priimtą biudže- Į
tą ir šiais, ir ateinančiais metais, 
o geriau to dalyko nežiną įtiki
nėjami, kad tai reiškia “nesava
naudišką broliškų respublikų 
paramą lietuvių tautai”.

VYSK. PALTAROKAS MAIŠIOGALOJE

Ukrainiečiai remia Kersteno darbą
Ukrainiečių kongreso komite

to pirmininkas prof. L. Dobrians 
ki pasiuntė laišką kongreso tvar
komojo komiteto pirm. Leo E. 
Allen, kuriame pareiškia, kad 
pusantro milijono ukrainietiškos 
kilmės JAV piliečių karštai re
mia Kersteno rezoliuciją bei ko
miteto darbą, kaip vertingą 
žingsnį JAV politikoje, siekian
čioje išlaisvinti pavergtąsias tau
tas. Ukrainiečiai šitos komisijas 
darbu esą suinteresuoti, nes Pa
baltijo valstybes pavergiant pa
naudoti metodai, padės išryškin-

kad

pa-tautas. Pabaltijo valstybių 
vergimas ir įjungimas į Sovietų 
Sąjungą tėra pakartojimas kitų 
tautų pavergimo, bei įjungimo į 
“tautų kalėjimą”, sako Dobrians- 
kis. Dėl to ukrainiečiai esą pa
siryžę padėti tuos sovietinius 
metodus išryškinti.

Ch. Kerstenui pateikus, šis 
laiškas įtrauktas į kongreso ži
nyną (record).

— Otava. — Kanados iždo per
teklius per šiuos pirmuosius 7 fi
nansinių metų mėnesius (balan--V ------------------------------------------------------------------------ y —--------------------

ti ir metodus pavergiant kitas dis-spalis) yra $266 000.000.
I

tik galėtų išsilaikyti bažnyčios 
ar koplyčios. Šioje srityje lietu
viai ir lenkai sutartinai dirba. 
Jie ten neturi jokių tautinių ne
susipratimų. Sunkiausia esą su 
kunigų trūkumu. Sovietų Sąjun
goje klerikų apmokymas esąs 
neįmanomaš. Iš Lenkijos kunigų 
atsikelia kuo mažiausiai, tad nė
ra kam užimti išmirštančių vie
tas.

Š. m. rugsėjo 6 d. Maišiogaloje 
mirė prelatas Leonas Žebrows- 
kis. Mirė netikėtai, bažnyčioje 
atlaidų metu, apvaikščiojant 
Kryžiaus Kelius. Palaidotas 
šventoriuje. Laidotuvėse dalyva
vę 25 kunigai ir vyskupas Palta
rokas.

Prelatas L. Žebrowski. gimęs 
1885 m. Adutiškyje, Švenčionių 
apskrityje. Kunigu įšventintas 
1915 m. ir po to dirbo Gardino 
apyl. Pasižymėjo kaip geras kal
bėtojas ir didelis veikėjas. Prieš 
pastarąjį karą buvęs paskirtas į 
Vilniaus Kapitulą, o vėliau Tur
gelių dekanu.

JAV senato užsienių komisija jų įtaka apmažėjusi, jie turį įta
ki siuntinių siuntimą už geleži- apžvelgė komunizmo pasaulines kos Centrinėje ir Pietų Afrikoje, 
nės uždangos. Tai aiškinama tuo,: pajėgas. Visam pasauly komu- ^er|Į^£e reiksmmgi Lotynų 

Komisijos pirmininkas A. Wi- •1 v • • J * • 2
kad Lenkijos vyriausybė papra- į nistų senato komisija priskaito 
šiuši įvesti siuntinių kontrolę ir 24.000.000, o jų valdomu žmonių 
pranešusi, kad siuntinio, kurie: 800.000.000 - trečdalis pasaulio 
neturės specialaus. leidimo isjžmonijos įr ketvirtadalis žemės 
Otavos, busią konfiskuojami. . paviršiaus, Sovietu Sąjungoje

Pastai laukia siomis dienomis ocaaaaa

specialių blankų — formuliarų, 
kuriuos turės užpildyti kiekvie
nas noris siųsti siuntinį už gele
žinės uždangos ir iš anksto pa
siųsti tą prašymą su tiksliu siun
tinio turinio nurodvmu i Otavą 
leidimui gauti.

Šitas formalumas labai apsun
kina siuntinių siuntimą ypatin
gai- nepatogiu laiku— prieš Ka
lėdas. Dėl to labai jaudinasi ypač 
tie kanadiečiai, kurie turi gimi-

komunistų esą 8.600.000, toliau 
daugiausia esą Kinijoje — 5.800.- 
000. Išviso komunistų esą 92 
kraštuose. Kaikuriose mažosiose 
valstybėse, kaip pav. Libija, jų 
veik nesą. Jų veikimo nesą jau
čiama Liberijoje, Saudi Arabijo
je ir Jemene. Vakarų Europdje

ley pranešimo įvade perspėja, 
kad skaičiais labai remtis negali
ma. Komunistai dažnai mėgstą 
veikti per mažas, rinktinių as
menų grupes ir ardomoji jų 
veikla nebūtinai atitinka skai
čių. Komunistų tinklą, beto, re
mia dar įvairiausios atskirų kraš 
tų ir pasaulinės organizacijos, 
kurios tarnauja pasaulinei ko
munistų k*onspiracijai kaip pa
galbinės jėgos.

JIE PRASIMUŠĖ
“TŽ” jau buvo pranešta, kaip

nių satelitinėse valstybėse. Į pa- prieš keletą savaičių per Rytų
sarą. ;

Prasimušusių lenkų kelionė
čia Sovietų Saiunga ir taip jau Vokietiją prasimušė į Berlyną 3 tokia pat nuotykinga, kaip ir če- 
nedaug. besiunčiama. Apie ko- čekai, o per Čekoslovakiją 3 len- kų. Ir jų du draugai pakeliui pa
klus nors suvajžymus siuntinių kai į Bavariją. xčekai yra už da- teko raudoniesiems. Prasimušę

1 i__ -ii.. 1 Ivuovimo remefflnninčna /4n ii* OA m mor.iš kitų kraštų tuo tarpu dar ne- Į lyvavimą rezistencinėje kovoje 
girdėti 'AoVn

— Viena. — Kancleris Raabe 
privertė pasitraukti Užsienių r. 
min. Karl Gruber, kuris savo 
knygoje parašė, kad austrai jau 
1947 m. norėję slaptai derėtis su 
rusais.

— Bonna.— V. Vokietijos vy
riausybė paskelbė, kad vokie
čiai kariai gali nešioti ordenus. 
gautus karo metu, bet turi nuo 
jų nulupti svastikas.

I nacių sušaudyto čekų gen. Ma- 
; čiko 2 sūnūs studentai, o trečias 
Baumeris, kelis kartus sunkiai 
sužeistas ir operuotas Berlyne. 
Du jų draugai pakeliui pateko į 
bolševikų rankas. Jie bėgo pa
skatinti girdimo radijo iš vaka
rų. Bet visi 5 teturėjo 3 pistole
tus ir vos 52 šovinius. Gi juos 
gaudė vienoje vietoje 12.000, o 
kitoje net 25.000 karių. Per susi
šaudymus jie kelis bolševikus 

i nukovė — vieną milicijos komi- 
i

yra du 24>rrt. vyrai ir 20 m. mer
gina. Jie tvirtina, kad šiuo metu 
lenkų pogrindžio armija turi 
35.000 aktyvių kovotojų. Bėgti 
jie buvę priversti, kai prieš mė
nesį jų 30 žmonių grandies di
džioji dalis buvus suimta.

Apie vieną ir kitą bėglių gru
pę dabar Europos spauda daug 
rašo.

— Detroitas. — Sakoma, kad 
Gen. Motors turi pastačiusi au
tomobilį, varomą atomine ener
gija.

i
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Latviai laisvės fronte Trijose kariuomenėse

SOVIETINIS ŠEIMININKAVIMAS
“Ranka ranką prausia” — sa

ko senas lietuvių priežodis. Visi 
gerai žino, ką jis reiškia. Tačiau 
gal niekados, net ir carinės oku
pacijos laikais, gyvenimas neda
vė tiek daug tokių gerų pavyz
džių, kaip dabartinė raudonųjų 
rusų okupuota Lietuva. Kolū
kiuose, rajonų pramonės kombi
natuose, fabrikuose, ministerijo
se susidaro šutvės žmonių, kurie, 
vienas kitą paremdami ir palai
kydami, šeimininkauja, kaip 
jiems patinka. Kišininkavimas ir 
vagystės yra būdingi tekios sis
temos bruožai. Sovietinėje Lie
tuvos spaudoje nuolat skaitome 
tokių darbų aprašymus.

Štai šių metų rugsėjo 20 d. 
“Tiesa” plačiai pavaizduoja, kaip 
tokia trijų šutvė — pramonės 
kombinato direktorius Ivanovas, 
vyr. buhalteris Juzėnaitė ir tei
kimo skyriaus viršininkas Bra- 
vas— šeimininkauja Zarasų ra
jone. Dieną prieš tai (rugsėjo 19 
d.) J. Dobilaitis pateikė panašų 
vaizdą iš Ariogalos rajono pra
monės kombinato veiklos.

Šiuo pastaruoju atveju toji 
veikla atrodo dar geriau suor
ganizuota, nes prie jos prisideda 
ir rajono vykd. komiteto pirmi
ninkas Barutis, vietinis partijos 
sekretorius Svi?butavičius ir 
tam tikri pareigūnai ministeri
joje. Dėl to Dobilaitis savo ap
rašymą pavadino “Ranka minis- 

* terijoje”.
Istorija prasideda, kai partijos 

sekretoriui Svirbutavičiui reko
menduojant jo vaikystės drau
gas Normantas paskiriamas Ario 
galos pramonės kombinato di
rektoriumi. Matyti, tas draugas 
Normantas tikrai geras kombi
natorius. nes iis greitai susikom- 
binuoja nuosavą mašiną “mosk- 
vičių” ir švaistosi daugiau Kau
ne negu Ariogalos rajone. Užtat 
labai patenkinti jo direktoriavi
mu visi žymieji kombinato dar-1 mos dalis.

buotojai, kaip malūno ir karšyk
los vedėjas Ancuta, kombinato 
dirbtuvių vedėjas Stankus, vy
resnysis mechanikas Tunaitis ir 
kiti.

Be abejo, Normanto direkto
riavimo pasekmės labai greitai 
pasirodė visoje kombinato veik
loje.’Siuvykla neturi medžiagų, 
fotografas, sekdamas direkto
riaus pavyzdžiu, ir pats važinėja 
po Kauną, o batsiuvis Zdanavi
čius, neturėdamas ką veikti dėl 
medžiagų stokos, iš viso persi
kelia dirbti į lentpjūvę.

Matyti, kad šalia patenkintų
jų tokia tvarka atsiranda ir pa-, 
vyduolių ar ir geros valios pasi
piktinusių žmonių, kurie ima 
skųstis. Deja, Ariogalos pramo
nės kombinato .vadovai perdaug 
gerai įsistiprinę, kad juos taip 
lengvai būtų galima pajudinti. 
Svarbiausia, jie turi užtarėjų pa
čioje pramonės ministerijoje. 
Užtat veltui kai kas apsidžiaugė, 
išgirdęs, kad kombinato veiklos 
tikrinti atvažiuoja pats vietinės 
ir kuro pramonės ministerio pa
vaduotojas Dobrovolskis. Bet jis,, 
matyti, jau buvo susiuostęs su 
Normantu ir nieko nedarydamas 
grįžo atgal į centrą. Po kiek lai
ko į Ariogalos pramonės kombi
natą buvo atsiųstas ministerijos 
atstovas Liasko, kuris jau buvo 
tikras Normanto žmogus. Dėl 
tos vadinamosios “rankos minis
terijoje” Normanto ir jo šutvės 
pozicija Ariogalos rajone tokia 
stipri, kad net pati “Tiesa” abe
joja, ar kas ką galėtų jarp pa
daryti.

Be abejo, padarys, bet ar iš to 
bus kokia nauda Arięgalos rajo
no gyventojams, . tenka labai 
abejoti. Vietoje Normanto ir jo 
šutvės atsisės kas nors kitas ir 
šeimininkaus vėl taip pat, nes 
toks šeimininkavimas ^yra neat
skiriama visos sovietinės siste-

P. Sa.

Latvijos nepriklausomybės 35 
metų sukakties proga ELTA pa
skelbė ilgą pasikalbėjimą su lat
vių min. R. Liepiniu, kuris vado
vauja Vyriausiojo Latvių Lais
vės Komiteto Centro Europoje 
užsienio reikalų tarnybai, atsto
vauja Latvių vyriausybę prie 
federalinės vokiečių vyriausy
bės Bonnoje ir yra Latvių Raud. 
Kryžiaus direktorius. Min. R. 
Liepinš yra buvęs finansų minis- 
teriu, Rygcs vyr. burmistru ir il
gą metų eilę Latvijos pasiunti
niu Lietuvoje, Estijoje ir Sov. 
Sąjungoje. Iš to pasikalbėjiimo 
čia pateikiame kaikurias ištrau
kas. f

— Kaip yra susiorganizavęs 
Vyr. Latvijai Išlaisvinti Komi
tetas, kokie jo santykiai su dip
lomatais ir kitais veiksniais?

— Šiuo metu laisvajame pa
saulyje esą latviai rūpinasi su
kurti globalinę politikę latvių 
organizaciją, kuri organizuotai 
rūpintųsi krašto išlaisvinimu ir 
koordinuotų visų laisvųjų veiks
nių darbą. Šiuo metu Europoje 
veikia Vyr. Išlaisvinimo Komi
teto Centras, kuris ją visą ir ap
ima. Kituose žemynuose veikia 
kontinentinės atstovybės: Ame
rikoje, Kanadoje, Australijoje ir 
kitur, kurios čia yra centrinės 
latvių organizacijos. Dabar rū
pinamasi visas jas apjungti į glo
balinę organizaciją. Šiuo metu 
tuo reikalu vyksta pasitarimai. 
Kyla klausimas, kur tokios glo
balinės organizacijos turėtų būti 
centras. Esama dviejų projektų: 
vienų norima^tokį centrą įkurti 
JAV-se, nes ten yra didžiausias 
latvių emigrantų skaičius (apie 
50.000 senųjų ir apie 40.000 nau
jųjų), antru — Europoje, nes to
kia organizacija, kaip kovos or
ganizacija, turinti būti arčiau 
tikrojo fronto, juo labiau, kad 
europinė politika ateityje bus 
vykdoma ir lemiama pirmoje ei
lėje Europos žemyne. Reikia ti
kėtis, kad šiuo reikalu bus taip 
pat susitarta. Tada greičiausiai 
latvių laisvinamieji veiksniai tu
rės dvi delegatūras: vieną — Va
karų hemisferoje, o antrąją — 
Europoje. Laisvinimo darbui i 
praktinį modus vivendi nebus i 
sunku surasti.

Vyr. Latvijos Išlaisvinimo Ko-

miteto Centras Europoje palai- sumos nepaprastai Vokietijos 
ko tamprius santykius su latvių biudžetą apsunkina. Nė vienoje 
diplomatinio ir konsularinip kor- valstybėje vyriausybė, nebent 
po nariais užsienyje, ypač su išskyrus $vediją, tiek nepadeda 
min. Zariniu Londone, kuris iš ■ pabėgėliams, kaip Vokietijoje.
paskutinės latvių nacionalinės 
vyriausybės yra gavęs'specialius 
įgaliojimus tam atvejui, jei lat
vių nacionalinė vyriausybe ne
galėtų atlikti savo funkcijų. Toks 
atvejis įvyko 1940 m., Sovietams 
okupavus Latviją, — ir nuo to 
momento jis įsigaliojo. Neseniai 
min. Zarins, pasiremdamas turi
mais specialiais įgaliojimais, 
įsteigė Latvijos diplomatinę at
stovybę Madride,- kur Mr. R. 
Kampus, anksčiau dirbęs Latvi
jos pasiuntinybėje Londone, da
bar eina charge d’affairs parei
gas. Latviai įsteigė savo atsto
vybę, be to, Australijoje ir Ka
nadoje (? Red.). Bendradarbia
vimas užsienio politikoje vyksta 
tvarkingai ir sklandžiai. Reika
lingas kontaktas palaikomas ir 
su Maseno vadovaujamu Latvi
jos Laisvės Komitetu JAV-se, 
kuris, veikdamas Free Europe 
rėmuose, turi daugiau specialių 
uždavinių. Abu komitetai kovo
je dėl Latvijos išlaisvinimo vie
nas kitą papildo ir paremia.

— Kokie santykiai su Bonnos 
vyriausybe?

— Federalinė Vak. Vokietijos 
vyriausybė Bonnoje laikosi pa
žiūros, kad Pabaltijo valstybės 
tėra tik laikinai kariškai oku
puotos, ir kad kaip tokios tarp
tautine teisine prasme jos ir to
liau egzistuoja. Bet kadangi Vo
kietijos federalinė respublika 
dar neturi pilno suverenumo, tai 
ji negali santykių su Pabaltijo 
valstybėmis plėsti. Santykiai su 
Bcnna yra geri.

Gyventojų nusistatymas *į pa
bėgėlius iš Pabaltijo valstybių 
yra palankesnis nei į kitus pabė
gėlius. Socialine parama esan
tieji Vak. Vokietijoje naudojasi 
visi, nepaisant, ar jis būtų vokie
čių kilimo, ar nėvokiečių, nors 
socialiniams reikalams skiriamos

— Kiek ir kur yra įsikūrusių 
latvių tremtinių?

— Šiuo metu latvių tremtinių 
Europoje drauge su Anglija yra 
per 30.000. Iš jų 12.000 yra Vak. 
Vokietijoje. Daugumas .naujųjų 
latvių ateivių yra įsikūrę JAV, 
po jų eina Kanada ir Australija. 
Švedijoje yra 4.500, P. Ameriko
je ir kitur — mažiau. Iš užjūri- 
nių kraštų geriausiai yra įsikū
rę JAV-bėse, o iš Europos — 
Švedijoje. . • .

Tokios centrinės šalpos orga
nizacijos, kaip lietuvių BALFas, 
latviai neturi. Niujorke ’veikia 
Latvian Relief, be to, globos ir 
šalpos reikalais rūpinasi Latvi
jos Raud. Kryžius, Dauguvos 
Vanagai, bažnyčios, religinės 
bendruomenės, latvių centrinis 
komitetas ir kt Milionininkų 
nėra. Tenka verstis mažomis au
komis ir patiems kietai kovoti 
dėl savo egzistencijos užsienyje.

Latviai turi savą gimnaziją 
Augustdorfe, Vak Vokietijoje. 
Stengiamasi ją plėsti ir tikima
si, kad ilgainiui pasiseks palan
kiau išspręsti ir materialinį gim
nazijos išlaikymo klausimą. Jos 
atestatus vokiečių įstaigos pri
pažįsta.

Pasisakydamas dėl išlaisvini
mo perspektyvų, min. Liepinė 
priminė dar vieną įdomų faktą:

— Neseniai britai paskelbė są-> 
rašą užsienio valstybių, kur jų 
piliečiai gali vykti ir pasiimti 
nustatytąsias devizų normas. 
Jarp tų valstybių yra pažymėtos 
ir Pabaltijo valstybės. Tai yra, 
mano nuomone, — sako baigda
mas pasikalbėjimą min. R. Lie- 
pinš, — dar vienas įrodymas, jog 
ir D. Britanija visą laiką laikosi 
pažiūros, kad Pabaltijo valsty
bės yra laikinai kariškai oku
puotos. Tai yra svarbus įrody
mas.' —

popietę Petrausko gatvėje sku
bėdamas lenkiau vieną nepažįs
tamą ponią, kuri vedėsi 3-4 m. 
mergytę. Mažytė pastebėjusi 
mane praeinant pro šalį sušuko:

— Mama, čia ne liusas, čia Lie
tuvos kareivėlis!

Sulėtinau žingsnius, paėmiau 
mergaitę ant rankų, kuri meilei 
glausdamos! kalbėjo:

— Aš liusų nemyliu. Kada tie 
Husai išsikraustys iš Lietuvos?

Tai buvo graudūs ir jaudinan
tys žodžiai man ir jos motinai. 
Kada? Tai atsakyti mes nepajė- 
gėm. Tokie ir panašūs pasipikti
nimo okupantais reiškiniai reiš
kėsi visur. Dar daugiau sukrėtė 
jausmus matytas įvykis Vėlinių 
vakarą, miesto kapinėse.

Šventąjį Vėlinių vakarą eida
mas Vytauto prospektu, pakrei
pęs galvą kapinių pusėn, su
simąstęs žiūrėjau į daugybės 
mirgančių žvakučių šviesas, su
klaupusias moteris prie savo ar
timųjų kapų tyliai ir su raudo
mis besirfteldžiančias. Žuvusių 
už Lietuvos laisvę karių ir Da
riaus - Girėnojcapai buvo apsup
ti būrelio žmonių. Jų tarpe pasi
girdo: Marija,Marija... Kapų 
patvoriais slankioj ę milicininkai 
pradėjo slinkti pro vartus į ka
pines. Giesmės žodžiai veržėsi 
garsiau. Pasigirdo milicininkų 
šauksmai — nutilti! Tada su- 
skambėjo; Lietuva Tėvyne mū
sų ... Staiga suūžė sunkvežimiai 
pdni raudonarmiečių, kurie gal
votrūkčiais ritosi iš sunkvežimių 
su pamautais durtuvu šautuvais 
•puolė į kapus. Žmonės pradėjo 
bėgti. Pasipylė šūviai ir moterų 
šauksmas—gelbėkite...

Visur skelbiamoje ir garbina
moje bolševikų “laisvėje” už
viešpatavo skurdas, baimė ir 
ašaros. Neveltui vienas iš mūsų 
stoties tarnybos pats paprašė, 
kad perkeltų į Vilnių. Jo many
mu “laisvė” jam buvo peržiauri. 
Jis pats norėjo pakliųti į tokias 
aplinkybes, kur mažiau dejavi
mų ir ašarų o daugiau kantry
bės ir kančios.

Korpusą vis daugiau raudoni
nant, palietė ir mus. Raudonojo
je armijoje nebuvo praktikuoja
mi jokie maistpinigiai. Staiga 
nutraukė ir mums maistpinigius. 
Mitybai priskyrė į 26-to Kavale
rijos pulko virtuvę. Pulko šta-

. — Amerika vadovauja
(Atkelta iš 1 pusi.) j sad kalbės su kiekvienu apie Į Amerikai iniciatyvą, iki sovietai 

planas yra paruoštas tiek smulk- ■ “modus vivendi” suradimą. Bet j nors apsilygins su ja pramonės 
meniškai, jog pirmam šūviui nu- j - i • . ■ . . „
skambėjus, fabrikai automatiš
kai persijungs-į karo gamybą”. 
Kaikurios firmos net ištisus pa
rengtus fabrikus “užkonservuo
ja” tam tikra plastika — būdas j sąvokos. Yra periodų, kada jų 
sėkmingai naudotas britų ir j kariuomenė nedalyvauja atviro- 
amerikiečių karo laivynų. (NA i se kautynėse, bet tada jie malši- 
NA praneša, jog britai šiuo me- na revoliucijas, ruošias tolimes- 
tu jau išima iš šitokių plastikų ' niems užpuolimams. Specialūs 
didžiuosius šarvuotalivius “An
son, Duke of York, Howe ir King

- George V” ir skubiai juose mon
tuoja priešlėktuvinius vairuo
jamuosius sviedinius, kuriais ti
kisi atremti sovietų galimą oro 
puolimą prieš britų salas). Tūlos ! 
komisijos pirm. R. j. Watkins JA j 
V-bių prezidentui užtikrino, jog ! 
JAV galr savo apsiginklavimą: 
pakelti iki 75 miliardų sumos 
kasmet ir amerikiečiai visai to 
nepajustų. (Šiuo metu kerinis 
biudžetas siekia tik 53 miliardus 
dolerių).

Gen. Štabo Viršininkų Tary
bos pirmininkas admirolas A. W.; 
Radford neseniai visų įdomiau-! 
šiai aiškiai ir slaptai spaudai į 
pranešė, jog “JAV-bės yra “visai i 
arti” savo užplanuoto karinio: 
pasiruošimo betkokiam eventu-' Kordiakov mano, iog kalti bu- 
alumui”; tuo pačiu metu atvirie- vo “clausewitziniai” Sov. S-gos 
ji Amerikos kariniai komenta- ! maršalai ir ju < " ’ ‘ ’
toriai aprašinėjo daug kur vyks-’; 
tančius manevrus, kuriuose pa- i Nei iis neprisimena, nei auto-' bičiulis šaukia

jie niekad neužmiršta savųjų 
tikslų. Jie persiėmė Clausewitz 
išvada: “Karas tėra politikos tą
sa kitomis priemonėmis”. Bol
ševikai neturi mūsiškės taikos

ir kariuomenės galvbėmis. Ta- 
čiau nei kompartija, nei armija, 
kuri savo iškilimu nustūmė Be
riją ir MVD įtaką, nesutiks ati
duoti nei vienos dabartinės so
vietinės imperijos pėdos. 1953 
m. pabaiga ir 1594 m. pradžia 
parodys Amerikos tvirto nusi
statymo nepripažinti Sovietų 
vergiies ir Dulles Doktrinos I 
principų vertę ir galią. Į

Aiškinama “afera”, i
’’žioplumas” ar dar kas -
Iš atsakingų BALFo ir LOKo! 

pareigūnų Niujorke sudaryta ko- ■ 
misija ištirti “permokėjimams” • 
ar “išeikvojimams”, perkant Va
sario 16 gimnazijos rūmus. Tuo 
reikalu Europoje lankėsi visa ei- ■ skelbta, prie Montrealio Univer- 
lė asmenų ir praėjusią savaitę; siteto (Universitė de Montreal) 
Čikagoje posėdžiavo Tyrinėjimo veikia lituanistinių studijų sky- 
Komisija. Sakoma, jog byla lie- rius.
čia visą eilę įtakingų politikų. Praeitąjį (rudens) semestrą 
ir apie 100.000 DM. Laukiama ! užsiregistravo toks negausus lie- 
oficialių šiuo reikalu praneši- tuvių studentų skaičius, kad pa- 
mų. Daleidžiama, jog visi šie skaitos nebuvo skaitomos. Nau- 

; gandai gali būti ir lietuviškų jas semestras prasideda 1954 m. 
pilt 1 IHLUSeilKO blčlUU Ibiu 11, FvU- ( no“ ' ' ’ ‘ ' - --dėl Baltijos karinis distriktas: Part,« W«sa'» »■*<»•» 
įsistiprinęs Nemuno pakrantėse Kerstenas remia

J Theaim fin- the beat eutv/uran Pictures 946

(Tramvajaus stotis tarp'Spadina ir Bathurst) 
Informacijos telefonu KI. 0850, KI. 6319

* FIAKKERMILLY
Rodomas nuo lapkričio 30 iki gruodžio 5 d. (nuo pirmadienio iki 
šeštadienio), kasdien nuo 6.30 ir 8.30 vai. v., šeštadieniais taip 
pat nuo 2.30 vai. pp

Tai senoji Viena, praėję linksmieji gyvenimo momentai, 
užburiančios nepamirštamos vienietiškos męliodijos, 
meilė, romantika ir jumoras, viskas vienos linksmos 

. pasakėčios rėmuose. ' ;
Pagrindinėse rolėse: GRETEL SCHOEERG, PAUL HOERBIR- 

GER ir KARL SCHOENBOECK.

sovietų kariuomenės daliniai 
vysto sabotažą, šnipinėjimą, gro
bimus. Sovietai todėl yra karo 
padėtyje nuo 1917 metų ir ka-J 
riaus kalbėdami apie savo “tai
ką” iki paskutinis laisvasis bus 
pavergtas ir Orwelio tragi-kome- 
dija “1984” bus įgyvendinta. 
Kordiakow patvirtina knvgos 
autoriaus Raymond L. Garthoff 
tezę, jog Sovietų ^ariuomenėje 
“marksizmas - leninizmas yra 
mažiausiai reikšmingas” ... Ca
riškas “na štiki” — puolamoji 
taktika ir A&H eroje tebėra ru
sų kariuomenės galybė ir silp
niausioji vieta. 1942 m. paskirtas 
prie Timošenko štabo ištirti, ko-

taip greit atsirado prie Volgos O. K. Armstrongo “Psywor” 
konferenciją
Šį savaitgalį Vašingtone, bu-

SVARBUS PRANEŠIMAS VISIEMS 
LIETUVIAMS

Kaip jau daugelį kartų buvo

Į sausio 8 d. Į jį klausytojai gali 
registruotis jau dabar. Nuo mū
sų pačių priklausys ar išlaikysi
me vienintelę tokią augštųjų 

. mokslų instituciją. Naujasis se-
Žiniai OOV. o-yub OI oavaiigaų v <3.01115ivnv, . jai,

misom! n .u teorijos, kurios be- vęs kongresmenas Armstrong, mestras yra. galimas dalykas, 
eik pražudžiusios “Motinėlę”, j didelis pavergtųjų, ypač latvių, paskutine proga jsigyti akademi- 
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brėžiama atominė karinė takti
ka ir nepaprastas dėmesys pa
rašiutininkams ir marinams, bei 
jų malūnsparniams. (Mums tai 
vėl primena J. Burnfiam - Arm
strong - Kersten siūlytą taip va
dinamą Rytų Europos “Heart
land” strategiją).

TSRS *defenzyvoje?
Sovietų šeštosios oro eskadros 

kapitonas Michail Koriakov pir
ma proga palikęs Timošenko su 
štabu sprukęs į Vakarus, vertin
damas “Soviet Military Doctri
ne” knvgą, randa, sovietijo- 
ie, ypač Armijoje, yra ne tik iš
likęs carinis imperialistinis gal
vojimas, bet net uoliai naudoja
masi 1811 metais caro armijoje 
tarnavusio vokiečių generolo 
Karl Von Clausewitz teorijomis. 
Jis cituoja NYT koresp. Salz
burger, jog Leninas gerai supra
tęs Clausewitz išvedžiojimą: “Už 
kariautojas visad kalba apie tai
ką... kad jis galėtų be kovos 
užimti, ko jis trokšta”. Krem
liaus vadai todėl visad buvo di
džiausi taikos mylėtojai. Jie vi-ixą tik kuriam laikui perleisti

The National n’U mokslų diplomus Kanados 
rius. ioe Clausewitz nenumatyti Conference on Freedom and universitete, klausant paskaitų 
pabaltiečiai ir ukrainiečiai, buvo Peace Through Liberation”, ku- dlPlo.m??luĮAarbu^

tis. Gerai, kad Maskva iš klaidų kvietimus ir turį idėjų, kap su- taip pat vienintelė progū jtodyti, 
nesimoko. < : naikinti komunistus. Tarp žy-

Kompartija karo nenori. ' 
Bet armija?
Jei komunistai būtų norėję ka

ro.
metu, ar netrukus po to kai 
Churchill - Truman gėrė šnapsą 
su Stalinu. Šiuo metu yra pa
grindo manyti, jog politbiuras 
bijo karo ir mano nesąs pasiruo
šęs. tik neišmano, kaip išsisukti. 
Nei jie pvz. gali sutikti su Kore
is suvienijimu, nei su POW pa- 
’eidimu į laisvę, nei su Korėjos 
■lietinės dalies palikimu Jung
inėms Tautoms — visais atve- 
ais sovietų prestižas Azijoje, ir 
-et namie nukentėtų. Kremlius 
-enori karo, bet bijo galimos ši
okios taikos išvadų. Jie dar kurį 
aiką mulins akis, bet ar ilgai?
Paskutinėmis žiniomis iš ana- 

ūs, todėl viršų vėl ima armijos 
puolamieji” maršalai. Jie sutin-

dalinė sovietų nesėkmės priežas- rioje gali dalyvauti visi užsisakę savo gimtąja1 lietuvių kalba. O

jog mes domimės savo kultūri- 
! nių vertybių išlaikymu ir jų re- 
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• nimi James Bumham, Leo Do- prezentavimu svetimtaučių tar- 
, briansky, Charles J. Kersten, Pe-

Eugene‘Lyons, Mr. Rozmarek ir Montrealio Universitete stip- . jie seniai jj butų prad#fe tuo kitgpagrindinę kalba pasakysiąs pus savo skyrius yra įkūrę ir iš-Montrealio Universitete stip-

laiko lenkai, ukrainiečiai, čekai, 
vengrai ir kitų tautybių trem
tiniai. Kiekvienais metais dešim
tys šių tautybių studentų įsigyja 
diplomus ir doktoratus, parašy-

gen. Van Fleet. Korėjos gynimo 
didvyris.

Lietuviai neatstovaujapii
Niujorke
Praėjusią savaitę “American , klausydami pa-

Friends of Anti-Bolshevist Bloc”u f . . . „ • •• 1A!sRaitu savo gimtojom -Kaioom.“Waldorf - Astoria minėjo 10 __ J .
metų jubiliejų. Kalbėjo Mr. 
Armstrong, Rear Admiral (re- 
taired) George F. Mentz, kuris 
ypač iškėlė savo draugingumą 
lietuviams. Deja, nors didmies
tyje yra dvi lietuvių reprezenta
cijos monopoli laikančios įstai
gos, lietuviai šiame ukrainiečių 
suorganizuotame minėjime ne 
tik nedalyvavo, bet net pasveiki
nimų, kaip informuoja buvę, ne
pasiuntė.

Kokia praktiška nauda laukia

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas L
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams it 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis. •
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO

Tel. LL. 3221

lietuvio įsirašiusio Montrealio 
Universiteto lituanistikos sky
riun? Šis klausimas buvo dažnai 
keliamas. Atsakysime trumpai:

1. Asmuo, įsigijęs Kanados 
universiteto diplomą, gali susi
rasti darbo valdinėse, mokslinė
se arba kitokiose — artimesnėse 
savai -profesijai — įstaigose.

2. Lituanistikos skyriuje stu
dijuojantys asmenys gali šalia 
lietuvių kalbos, literatūros, civi
lizacijos ir kultūros istorijos iš
klausyti taip pat universiteto rė
muose skaitomų bibliotekininkų, 
vertėjų, ekspertų kursų ir tokiu 
būdu pasirengti praktiškoms 
(akademinio diplomo reikalin
goms profesijoms).

3. Nebaigę studijų Lietuvoje 
arba Vokietijoje turi vienintelę 
progą baigti humanitarinių 
mokslų studijas čia, Kanadoje, 
palengvintomis sąlygomis ir lie
tuvių kalba.

Lituanistikos skyriun priima
mi klausytojais visi lietuviai. 
Baigę gimnazijas arba lankę uni
versitetus gali įstoti reguliariais 
arba laisvais klausytojais, o ne
baigę — turi progos išklausyti 
įdomius kursus laisvais klausy
tojais už labai nedidelį mokestį 
(Už vieną kursą semestrinis mo
kestis — 10 dol.).

Kviečiame kiekvieną lietu
vį pasinaudoti šia proga ir įsira
šyti Universiteto lituanistikos 
skyriun. Susidarius didesniam 
skaičiui klausytojų numatoma 
pakviesti ir Svečių profesorių iš 
JAV-ių.

Dėl įsirašyto ir smulkesnių 
informacijų prašome teirautis 
kasdien nuo 7 iki 10 vai v. tele
fonu GR. 7128.

Montrealio Universiteto 
Lituanistikos Skyr. Vadovybė.

(Tęsinys iš praeito nr,)
Neužmiršdavo mūsų ir virši

ninkai. Politrukai smarkiai jau
dinosi, kad mūsų niekas “ne
šviečia”. Pakeisti mus neturėjo 
daugiau paruoštų telegrafistų. 
Politrukai, nors ir labai geri tos 
rūšies specialistai, pagaminti te
legrafistų nepajėgė. Naujas ma
no būrio vadas iš Vilniaus tele
grafavo siūlydamas rekomenda
cijas į rusišką karo mokyklą. Aš 
jam padėkojau, prašydamas re
komendacijas nukreipti kitur ir 
pareiškiau pageidavimą greičiau 
pakliūti į mamos mokyklą. Dėl 
tokio atsakymo būrio vadas 
smarkiai užsigavo ir tik dėka 
geros senesnės pažinties perspė
jo daugiau taip drąsiai nekalbė
ti, geriau persiorientuoti į gyve
namus laikus.

Kaune tiesioginių viršininkų 
neturėjome. Įstaigos kanceliari
jos v-kas pulk. Itn. Pridotkas 
kartais perspėjančiai sakydavo:

— Aš žinau, kad jūs išeinate 
laisvai ir net. kartais čia užsive
date mergaičių. Na,, žinoma, ir 
aš kitaip nedarydavau, kai bu
vau jaunas. Dėl manęs tai tiek 
to, bet pasisaugoti šiais laikais 
ypatingai reikia.

Iš Vilniaus draugai telegrafis
tai, kartais naktimis, kada ma
žiau visokių viršininkų slankio
davo, pranešinėdavo apie gyve
nimo sąlygas kareivinėse. Žinios 
atrodė pasibaisėtinos. Maistas 
blogas, areštai ir persekiojimai, 
įkyrios politiftės ir rusų kalbos 
pamokos, visiškas neišėjimas, 
visokios soclenktynės ir kt. so
vietinės -gudrybės nuotaikas vi
sai sugadinusios. Vilniečių tele
grafistų akimis, mes kauniškiai 
atrodėm laimingęsni.

Tiesa, kai kuriais atžvilgiais 
mes buvome laimingesni. Jokių 
politinių pamokų neturėjome. Į 
miestą išeiti galėjome. Maitino
mės valgyklose už gaunamus 
maistpinigius. Svarbu, kad vie
nas iš mūsų būtų prie aparatų. 
Angliški (teletype) aparatai tu
rėjo gerą savybę, kad paliktas 
automatiškai įj ungtas, atsiliep
davo ir priimdavo pats telegra
mą. Tą gerąją ypatybę kartais 
budėjimo tnetu išnaudodavau. 
Vilniaus ir kitų, stočių budin
tiems telegrafistams pranešinė-. 
davau, kad trumpam laikui iš- j _ 
einu iš stoties. Jie jau žinodavo, | ^as aprūpino kiekvieną “propus- 
ką reikės daryti esant reikalui. ku” į rajoną įeiti ir išeiti nuo 6 ♦ 
Telefono ragelį numesdavau ant vai ryto įfcį iq Val vakaro.,bet- 
sialo. Jei,kas skambintų, bus už- kuriup laiku. Tas jau buvo ne
imta ir sprukdavau per duris į blogai, bet kaip pavalgyti,' pus- '
kitą gatvės pusę. • ‘ ryčius, pietus ir vakarienę — bu-

Kitoje gatvės pusėje buvo IV- vo galvosūkis. Nuo mūsų gyven
ta gimnazija, na ir gimnazistės... švietės iki pulko valgyklai, buvo 
Arčiau langų sėdinčiųjų akys 3-jų km. tarpas su Parodos kal- 
krypdavo per langą į priešingą nu viduryje. Jeigu eisi visus 
pusę. Gražių akių pagundai sum trįS kartus valgyti, reikia pada- 
ku būdavo atsispirti. Kiekviena j rytį pėsčiam po 3 km. į ten ir 

i proga mielai nukreipdavai ir sa- atgal ir po tris kartus į dieną, 
vąsias į priešingą gatvės pusę. Nueisi vienas rytą ir pavalgęs 
Iššaukta nedrąsi šypsena palik- vakarienę grįši — kitas liks ne- 
davo savo pėdsakus. valgęs. Sekančią dieną jis eis—

Gimnazijos patalpose kiekvie- pats liksi. Susisiekimo priemo- 
ną šeštadienį vykdavo visokie nių jokių nedavė. Ta kryptim 
mokinių mitingai — pasirody- Į autobusų linijos nebuvo. Pinigų 
mai, kurie, kaip paprastai “ro
juje”, užsibaigdavo šokiais. Šo
kiai užsitęsdavo iki ankstyvo 
ryto. Užburtas to akių žvilgsnio 
ir tos nedrąsios šypsenos, naktį 
įjungdavau aparatus automatiš
kai ir atsirasdavau gimnazijos 
salėje. Iš karto, ilgai ten pasilikti 
negalėdavau, bet patikrinęs sto
tį — vėl grįždavau. Tokiais 
trumpais pavojingais momen
tais paįvairindavau niūrų nak
ties budėjimo laiką.

Pasirodyti gatvėje uniformuo
tam dieną iš dienos darėsi pavo
jingiau. Kauno gatvės buvo pil
nos rusų karininkų ir pblitrukų. 
Pagal “prfkazą” visus reikėjo 
Sveikinti, bet kaip tyčia, kažko
kia vidujinė neapykantos jėga 
neleisdavo rankai pakilti prie 
kepurės. Kaskart rusai vis darė
si įkyresni. Neužtekdavo pasi
aiškinti, kad nemačiau bet rei
kalaudavo “propusko”. Kartą 
vienos mongoliškos išvaizdos ka
pitonas taip prikibo, kad, nie
kaip negalėdamas jo atsikratyti, 
ėmiau ir pakišau, laimei, užsili
kusi kišenėje seną važinėti mies
to autobusu nuolatinį leidimą. 
Kas ten parašyta, jis tiek tesu
prato, “kiek busilas ant dziego- 
riaus”. Jam svarbu tik, kad bu
vo “pečat”. Tas “propuskas” 
man ilgokai ištikimai tarnavo.

Priėjo iki to, kad Kauno gat
vėse būdavo retas reiškinys, pa
matyti lietuvį kariškį. Civilių 
tarpe gimė pasiilgimas savų. Ne
retai būdavo gatvėje prisistato 
koks įkaušęs civilis ir vadina ei
ti su juo po stiklą alaus išgerti. 
Su mielu noru nueitum, bet tu
rint galvoje, kad bet koks ben
dradarbiavimas raudonarmie
čiui su civiliais griežtai drau
džiamas, ir kiekvienam žings
nyje esi sekamas, turėdavai at
sisakyti. Gavęs neigiamą atsaky
mą, pasiųsdavo tave po velnių 
drauge su visais Stalinais ir rau
donais driskiais.

Arba vėl. Vieną gražią rudens

kitą gatvės pusę.

nėra ir daryk ką nori?
Vienokiu ar kitokiu būdu, pa

valgyti reikėjo. Iš susidariusios 
padėties išsisukti padėjo grynai 
geros pažintys iš anksčiau su ke
lių valgyklų padavėjomis. Įver
tinę mūsų keblią padėtį — su- x 
kombinuodavo pavalgyti mums 
veltui. Išsidirbom planą: vienas 
pusryčiams pas Reginą, kitas 
pas Onutę — pietūs pas Mary
tę, kitam pas Zigutę; vakarienę 
pas Uršulę, kitas pas Rožę. Taip 
alkani ir nebuvom.

Pasibaigus likvidacijai, gruo
džio pradžioje persikėlėm į 26- 
tą pulką. Maitinimosi klausimas 
atpuolė, bet praradom su ta pa
čia diena “propuskus”. Išėjimas 
į miestą užsidarė. Pirmomis die
nomis nelengva buvo tai pakelti 
ir prie naujo rusiško maisto pri
prasti.

Neiškentęs vieną vakarą pra
nioviau pro vartus. Sargybinis

(Nukelta į 9 psl.)
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Naujų ’53 metų

AUTO 
MAŠINŲ 

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

NUOLAIDA!
Puiki proga įsigyti naują 
to mašiną pigiai!

PASISKUBINK!
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VLIKas KREIPĖSI 1 JTsuimtuosius ir ištremtuosius iš stovyklų grąžintų į jų gimtuosius kraštus ir kad būtų sudarytas'pastovus organas, kuris prižiūrėtų tokio JT nutarimo vykdymą. Panašus raštas pasiųstas ir JT gėn. sekretoriui.
Lietuvybei Išlaikyti Tarnyba teberenka liudininkus Kersteno komisijai dėl neteisėto Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų pavergimo ir komunistinių nusikaltimų. Ligi šiol šiam reikalui liudijimų Vak. Vokietijoje surinkta apie 70.
ELTOS biuletenis vokiečių 

kalba ligšiol spausdintas Stutt- garte, o dabar numatoma jį spausdint Reutlingene/kur technikiniu požiūriu rastos neblogesnės sąlygos. Numatoma plėsti vokiečių visuomenės informavimą nė tik per savus leidinius, bet ir teikiant žinių svarbesnėms vokiečių, šveicarų ir kt. laikraščiams.
Informacijos Tarnybos paruošta medžiaga pateikiama Vak. Europoje ivekiantiems radiofonams su lietuvių valandėlėmis. Dalis informacijų radiofonams teikiama ir svetimomis kalbomis. Yra vilties, kad nuo Naujųjų Metų galingoje Madrido radijo stotyje bus taip pat įvestos radijo valandėlės lietuvių kalba.Į Latvijos neprikl. 35 m. sukakčiai paminėti centrines iškil-

tu laiku visapusiškai nagrinės įrddymus dėl priverčiamojo darbo sistemos, nes šis klausimas įtrauktas į darbų planą, pasiuntė atitinkamą raštą, pasirašytą pirmininko M. Krupavičiaus, da- barinės JT seesijos pirm-kei Indijos atstovei Pandit Neru ir JT gen. sekretoriui. Savo rašte VL IKas pabrėžė, kad visos tos priv. darbo sąlygos, kurios aprašytos JT-Ad Hoc Komiteto ilgame raporte, ryškiai pastebimos ir Lietuvoje, vienoje iš pirmųjų komunistinės agresijos aukų. Primenamos masinės Lietuvos gyventojų deportacijos į tolimas TSRS sritis. Nurodoma, kad priv. darbo, sistema paliečia visus Lietuvos gyventojus. Toji sistema Lietuvoje, kaip ir kituose bolševikų pavergtuose kraštuose, siekią degraduoti žmogaus asmenybę ir jį paversti paprastu Sovietų gamybos bei karo mašinos įrankiu. Visa organizuota vergijos sistema siekia išnaudoti ir naikinti pavergtąsias tautas. Gyventojų laikymas priv. darbo sąlygose, šimtų tūkstančių Lietuvos gyvėntojų išvežimas į sunkaus darbo stovyklas tolimose TSRS vietovėse ir visa eilė kitų akiyaizdzių faktų pakankamai liudija apie vergų darbo sistemos naudojimą So v. Sąjungoje ir jos .pavergtuose kraštuose.VLlKaš, laisvuose kraštuose;atstovaudamas kenčiantiems mes, suruoštas jų darbo ir sar- Lietuvos gyventojams, savo mi- gybų kuopose, buvo nuvykę VT nimajamė rašte ir kreipėsi į J. pirm-kaš K. Žalkauškas ir URT Tautas, prašydamas priv. darbo valdytojas dr. P. Karvelis. Iš- problemą svarstyti viešame po-; kilmėse Stuttgarte dalyvavo IT sėdyje. Ponia Pahdit Neru, kaip .valdytojas M. Gelžinis ir visa JT šios sesijos pirmininkė, pa- eilė kitų, kviestų svečių. Į minė- prašyta, kad šį klausimą parem- j imą Augsburge buvo atsilankęs tų. JT visumos susirinkimas pa- taip pat naujasis vokiečių pabė- prašytas, kad nutartų panaikinti gėlių ministeris prof. Oberlan- priverčiamūosius darbus, visus deris. ELTA.

PRASIŠIEPI BATAI

KVIEČIAME I TALKA 1 Kultūringo bendradarbiavimo reikalu

KAIP IR KASMET, mes vėl kviečiame visits savo 
bičiulius j prėiiumeratos rinkimo vėjų.
Nuo skaitytojų skaičiaus priklausys laikraščio dydis ir kokybė. Šiuo laiku 
jau leidžiame kas savaitę 10 psl. dydžio. Stengsimės ir ateityje kuo daž
niau laikraštį padidinti. Žinoma, galutinas žodis yra JŪSŲ.

Visiems skaitytojams, pridėjusiems prie prenu
meratos *1,- pasiųsime naujausią Ai BARONO 
romaną “UŽGES?S ŠNIĖGAŠ’\ 285 psl.Vėliau rinkoje ši knyga kainuos $2.50.Skaitytojai, kuriems prenumerata nesibaigia su naujais metais, gali šią knygą gauti prisiųšdami ekstra vieną dolerį.
Nors leidimo kaina praeitų mėtų bėgyje gerokai pakilo, tačiau laikraščio 
KAINĄ PALIEKAME TĄ PAČIĄ, t.y. JAV ir Kanadoje metams — $4.00, 
kitur užsienyje — $4.50, o pusmečiui, visur $2.50. Priedas gaunamas pridė
jus vieną dolerį. GARBĖS PRENUMERATA $10.—.

Vajaus laikas skelbiamas ritio š.m. gruodžio mėn. 
I d. iki f 954 m. vasario 15 d<
Visus “TŽ” bičiulius kviečiame pasiruošti iš ankšto. Kas galėtų rinkti pre
numeratą, prašome pranešti — atsiųsime kvitų knygelių. Kartu duosime 
ir inštruk'cijų rinkėjams. V

LAUKIAME JŪSŲ TALKOS!
“TŽ” Administracija.

KANADOS

Atrodo, kad nusipirkti porą batų nedidelis reikalas. Batai —- labai paprastas daiktas, ir kas nori, tas juos nusiperka. Bet nė taip yra sovietiniame “rojuje”. Užtat Kalvarijos miesto gyventojas Nadzeika, nusipirkęs batus rajoniniame kooperatyve, džiaugėsi, kaip mažas vaikas. Matyt, nelengva sovietinėje Lietuvoje gauti batus. z 'Bet jo džiaugsmas buvo neilgas. Pasimatavęs batus, jis pastebėjo, kad vienas iš jų gerokai didesnis už kitą. Atrodo, būtų paprastas reikalas sugrįžti atgal į kooperatyvą ir pakeisti netikusią porą batų tinkama. Normaliais laikais pardavėjas už tokią klaidą pirkėją Nadzeika tik atsiprašys, ir viskas. Deja, ne tokia paprasta procedūrą yra dabar Lietuvoje, sprendžiant iš K. Ku- tuzovo ir St. Vaitkūno feljetono,, kurį atspausdino š. m. rugsėjo 6 d. “Tiesa”.Nors “Tiesa” to nesako, bet Nadzeika gerai žino, kaip sunku šiais laikais gauti pirkti batus. Todėl jis beineilija nešioti vie- •'ną didesnį, kitą mažesnį batą. ' Savo paguodai jis gatvėje dažnai sutinka žmones su ne vienos poros batais. Vadinas, jis toks ne vienas ...Bet pb poros savaičių, rašo toliau “Tiesa“, “žvilgterėjęs į savo batus, jis išvydo juos...besijuokiant. Mat, atšoko silpnai pri-, tvirtinti padai, ir batai išsižiojo”,Dar, rodos, ir dabar būtų nevėlu grįžti į kooperatyvą ir prašyti pakeisti batus. Deja, tie buržuaziniai imperialistų laikai jau pranyko. Draugui Nadzeikai nelieka nieko kito; kaip rašyti skundą Kalvarijos rajono prekybos skyriui ir Prekybos minis-

terij ai. Ilgai tie skundai vaikščiojo iš rajono į ministeriją, iš ministerijos į rajoną, o per visą tą laiką batai su atplyšusiais padais vis šypsojosi iš draugo Na- dzeikos... %Pągaliau Nadzeika gavo paties prekybos ministerio pavaduoto-' jo draugo Gorochovo pasirašytą tokio turinio raštą:“Jūsų laiške išdėstyti faktai •visiškai pasitvirtino ... Jums suteikiama teisė pakeisti avalynę toje pat parduotuvėje per 45 dienas nuo jų pirkimo dienos”. ' Nadzeika gal ir nepdgalvojo, 4<ad baisiai kvaila, kada pačiam ministerio pavaduotojui reikia rašyti raštą, kad būtų pakeista netikusi batų pora. Negi jis neturi kokio nors rimtesnio darbo? Tačiau jis tikrai susirūpino, kai pastebėjo, kad nuo jo anų prastų batų pirkimo dienos praėjo daugiau kaip 45 dienos, ir jis negalės savo batų pakeisti. Teisingai “Tiesa” rašo, kad raštas, nors ir su ministerio pavaduotojo parašu, negalės atstoti batų, bet ką gali daryti draugas Nadzeika? Maža Nadzeikai naudos ir iš to, kad “Tiesa” puola už tai Inkaro kombinato direktorių Gudvilą, kuris neprižiūri batų gamybos.Jam belieka — bent širdyje — keikti visą sovietinę santvarką. Šito, žinoma, “Tiesa” jam nepataria. Bet kas jam belieka? Ir ar maža pavergtoje tėvynėje sovietinių piliečių su “besišypsančiais” kiaurais batais?...
GRAŽU už tėvynę pavargti, 
kentėti; palaimintas darbas 
Šalies prigimtos.^ Maironis. 
Nors ir varge uždirbtas Tavo 
centas, bet paaukotas Tautos 
Fondui atneš nusiraminimą, o 
pavergtiesiems didins viltį.

All Nations Boek & Filui Service Ltd*
- • ♦

MOJiTRfcALYJE, GEŠU TEATRE, 1200 BLEURY STREET 
š.th. gruodžio 6 d., sekmadienį, 2:30 ir 5 vai. p.p. 
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ENŪEIMVbH
(su angliškais parašais)

Tai mūsų dienų pasaka su meliodijomiš, kurių niekada nepamir
šite. Filmoperetė pilna jumoro ir džaugsmo.

su priedais 
VISUS MALONIAI KVIEČIAME

Apskaičiuojama, kad, maždaug prieš 400 metų, kai «pirmieji europiečiai įsikūrė dabartinės Kanados žemėse, čia indėnų gyventojų tebuvo apie 200.000. Prieš 100 metų buvo laikoma, kad indėnai išmiršta, nes jų skaičius mažėjo. Tačiau maždaug nuo 19 a. vidurio indėnų skaičius pradėjo vėl didėti. Dabar jų yra apie 145.000 ir kasmet maždaug 1,5% jų skaičius padidėja.Indėnai Kanadoje gyvena 600 savų atskirų bendruomenių, maždaug 2.200 rezervatų, o tam tikra jų dalis tebėra klajokliai, kurie bastosi grupelėmis šiaurinėse krašto srityse. Rezervatų dydis yra labai nevienodas — nuo kelių akrų iki daugiau 500 kvadratinių mylių. Tam tikra dalis indėnų jau yra susilieję su baltaisiais krašto gyventojais ir verčiasi įvairiausiais verslais miestuose.Indėnų kilmė tebėra neaiški. Antropologai spėja, kad jie bus atėję į šį kontinentą iš šiaurės Azijos, galbūt, per Beringo jūrą. Jie betgi nesudaro vieno etninio vieneto. Kalbiniu atžvilgiu yra 10 indėnų grupių, iš kurių 4 gyvena Į rytus nuo Rocky kalnų, o 6 Br. Kolumbijoje. Kiekviena tokia grupė savo rėžtu yra vėl suskilusi į atskiras kiltis su, savo kalba ir kultūra.Iš visų indėnų šakų skaitlingiausi yra Algonkian indėnai, gyveną visame plote nuo Atlanto vandenyno iki Rocky kalnų. Prie jų priklauso Prince Edward Island,-N. Scotia ir N. Brunswick provincijų Micmac’ai, Quebec prov. Montagnais ir Ontario bei prerijų provinc. Objibwai, Crees’ai ir Blackfeetai. Iroqui- an šaka, prie kurių priklauso ir Huronai, gyvena Ontario ir Quebec; Athapaskano šaka — Northwest Territories ir Yukone, o Sioux kiltys — Manitoboj, Sas- katchewane ir Albertoj.Pagal 1763 m. įstatymą iš jokio indėno negali būti paimta žemė be jo paties ir karūnos pritarimo. Kadangi europiečiai nuo seno pripažino, kad krašto žemės priklauso indėnams, tai Kanados valdžia, kuriant kur nau-

jas sodybas, visada tardavosi su indėnų kiltimis ir už paimamą žemę joms kuo nors atlygindavo. Taip atsirado įvairūs reguliarūs mokėjimai indėnams, stipendijos jų vaikams mokytis ir kitokios privilegijos.Dabartinė vyriausybė ypač stengiasi paveikti, kad kuo daugiau indėnų eitų į mokslus ir šiemet yra paskyrusi $300.000 indėnų stipendijoms. Indėnų yra jau ne mažai įsigijusių įvairių specialybių.Šiemet pilietybės departamentas remia: 18 universiteto studentų, 21 gailestingų seserų ir 12 slaugių mokyklų mokinių. 6 lankančius vid. mokyklas, vasaros metu rėmė 7 mokytojus vasaros kursuose'it’40 komercinės mok. mokinių. Dar visa eilė mokosi laboratorijų darbo, mechanikų, skutėjų ir šukuotojų, braižytojų, batsiuvių, siuvėjų, miškininkystės ir t.t.Dėl Kanados indėnų išimtinų teisių nesenai kilo įdomi byla teisme. Pagal 1794 ir 1814 m. JAV ir D. Britanijos sutartis,

Kanados indėnams yra pripažinta teisė laisvai be jokio muito iš JAV atsigabenti betkurių prekių. Vienas Kanados indėnas Louis Francis, dirbdamas JAV, savo namų reikalams atsigabeno skalbiamą mašiną, alyvos apšildymo įrengimus ir Šaldytuvą. 1952 m. muitinės valdininkai jo gabenamas prekes sulaikė ir neatidavė, kol jis nesumokėjo $123, 66 muito. Tada Francis iškėlė bylą teisme, reikalaudamas sumokėtą muitą grąžinti. Jis remiasi minėtomis Jay ir Ghent sutartimis ir pristatė 60 indėnų liudininkų, kurie liudija, kad jie muito niekad nemokėjo. Muitinės iš savo pusės remiasi įstatymu, kuris nenumato jokių išimčių nuo muito prievolės: Teismui dabar teks išspręsti ar muitų įstatymai turi pilną galią ar tarptautinėmis sutartimis garantuotų indėnų teisių negali pažeisti. Francis advokatas laikosi tezės, kad parlamento aktas negali pakeisti tarptautinės sutarties, tad negali ir šių indėnų teisių susiaurinti.
Kruščevas nėra ukrainietisKadangi dabartinis komunistų generalinis sekretorius Nikita S. Kruščev yra kurį laiką buvęs Sovietų Ukrainos vadovu, tai vakaruose jis dažnai laikoma^ ukrainiečiu. Naujas bėglys iš už geležinės uždangos Vsėvolodas S. Holub, dėl to parašė laišką The New York Times. Priminęs spaudos balsus, laikančius Kruš- čevą ukrainiečiu, Holub rašo:Nikita, Sergiejaus sūnus, Kruš- čevas esąs gimęs .1894 m. Kursko gubernijoj valstiečių šeimoje. Tenai jis tebaigęs 3 m. pradžios mokyklą. Pirmojo pasaulinio karo metu buvęs eilinis kareivis. Taip pat ir revoliucinio karo metu raudonojoje armijoje. 1921 m. paleistas iš raud. armijos buvęs pasiųstas į Dombasą kaip eilinis kasyklų darbininkas, bet jau partijos narys. Tada jis Ukrainon pateko pirmą kartą ir jau turėdamas 27 metus. Čia jis išbuvo 8 metus, kol išvyko Maskvon studijuoti. Ten jis 1935 m.

pasidarė Maskvos apygardos komunistų partijos sekretorių, kurioje vietoje išbuvo iki 1937 m. galo. 1938 m. Stalinas ji pasiuntė į Kijevą išvalyti Ukrainos komunistų partiją bei valdžią. Tai buvo didžiausias Kruščevo darbas, kuris jam atidarė kelią i pačias viršūnės.

LAIŠKAS RĖbAKCiJAI
Jūsų redaguojamame laikraš

tyje buvo Vokietijos Krašto Val
dybos pirmininko p. Zundės pa
sisakymas dėl leidžiamo biule
tenio, dėl jo reikalingumo ir pa
našiai. Kadangi leidote minėtam 
p. Zundei pasisakyti, tai prašau 
ir aš, mažas žmogelis, leisti būti 
išklausomas. Aš daug nerašysiu, 
nes neturiu tam nei gabumų, nfei 
išmokslinimo, o svarbiausia, po 
Sunkios dienos darbų — jėgų ir 
laiko. Aš tik norėčiau keletą 
klausimų minėtam p. Zundei pa
statyti, į kuriuos labai maldau
čiau jį atsakyti:

1. Kiek to biuletenio išleidi
mas kaštuoja?

2.1? kur p. Zunde jam išleisti 
gaus pinigus?

3. Ar Vokietijoje gyvenantieji 
tremtiniai yra jau gerai aprū
pinti?
4. Ar Gimnazijos mokiniai turi 
pakankamai drabužių, apsiavi- 
mo, maisto, guolio it užšikloji- 
mo?

5. Ar sergantieji džiova turi 
pakankamai riebalų?

6. Ar esantieji- senelių prieglaudose turi pakankamai maisto?Kai p. Zunde atsakys j Šiuos klausimuą, mums paaiškės ir tokio laikraštėlio leidimo prasmė.Reiškiu redakcijai nuoširdžią padėką už patalpinimą šių kelių klausimų, o p. Zundei išanksto dėkui, už atsakymus.
Jonas Valys.

Red. pastaba. Čia, berods, tu
rima galvoje Vasario 16 gimna
zijos rėmėjų būreliams leidžia
mas biuletenis. Jį leidžia ne p. 
Zunde, bet Vokietijos Krašto 
Valdyba. Minimo p. Zundės pa
sisakymo “TŽ”, berods ištikrųjų 
nebuvo. Buvo tas biuletenis pri
simintas tik KLB šalpos Fondo 
Toronto Apylinkės Komiteto 
pranešime, pacituojant Vok. KV 
laiško ištrauką. Dėl jo leidimo 
yra visokių nuomonių. Šio laiško 
autorius, atrodo, nė be pamato 
susirūpinęs taupumo reikalu, tad 
laišką spausdiname. Ištikrųjų, 
kiek .gi tas biuletenis kainuoja?

LTSR radijo transliacijosTaip vadinamas “lietuviškas Vilniaus radijas” labai mažai ką beturi su lietuviškumu. Didesnė programos dalis pertransliuojama iš Maskvos, o jei vietinė programa, tai, rūpestingai Maskvos agentų paruošta, irgi su lietuviškumu mažai ką beturinti bendro. Peržiūrėjus rugpjūčio 23 d., Sekmadienio, programą randame, jog lietuviška programa prasideda vos 19.30 vai. išpildant lietuvių rašytojų ir kompozitorių kūrinius. 20.25 vai. VOBT solistė R. Tamulevičiūtė atliko populiariausios rusų kamerinės muzikos dalykus — o toliau vėl sekė retransliacijos iš Maskvos. Žibios 7, 9.20 ir 22.00 duodamos taipgi lietuvių kalba. Pastaruoju laiku nuo 7 iki 17 vai. Vilniaus programa transliuojama banga 363 m ir nuo 18 vai. banga 216 m. Nuo 17 vai. iki 18.00 vai. Vilniaus radijas daro pertrauką. Radijo mazgai transliuoja tiesiai iš Maskvos.

Neretai nusiskundžiame, kad organizacijų, įvairių grupių ir veiklos vienetų gausumas nelei- džiąs sėkmingai išvystyti lietuviškojo darbo spartos. Pirmu žvilgsniu galima panašų įspūdį susidaryti, tačiau .iš arčiau pažiūrėjus vaizdas pasikeičia. Organizaciniai bei grupiniai pasiskirstymai, Jcokie ir kaip daug jų bebūtų, rodo sveiką ir natūralią gyvenimo diferenciją. Paprastai kiekvienas vienetas nurodo veiklos sritį ir formą. Gali, o dažnai ir pasitaiko,, kad dviejų pusių veiklos tikslai sutampa, tačiau tas nei kiek nekliudo sėkmingai dirbti. Organizacijos, kurios ne reikalo ir gyvenimo pašauktos, o kuriais nors kitais sumetimais, palengva pasitrauks, nors ir kažin kaip ūmai būtų iškilusios. . .. Užuot bandžius visų nesėkmių- bei nepasisekimų ieškoti vienetų, gausume, tenka dėmesį nukreipti į pačią veikimo formą — bendradarbiavimą. Naivu būtų tvirtinti, kad esant hedadgėliui organizacijų, padėtis pasikeistų, lygiai kaip sakyti,, kad žmonių daugėjimas turi tiesioginės, priežasties karų dažnėjimui. Tenka konstatuoti, kad mūsų tarpusavis bendradarbiavimas nėra reikiamo kultūrinio lygio. Mes sugebame kultūringai veiklos sritimis pasiskirstyti, apsibrėžti, ri
bas, tačiau neįstengiame tęsti ir 
atitinkamai išvystyti. Organizacinis pasiskirstymas kaip tik duoda progos išbandyti tarpusavyje jėgas ir atsiekti užsibrėžtų" organizacinių uždavinių. Ir kaip kartais gaila, kai nekantriai laukęs kultūringos rivalizacijos, staiga išgirsti paskelbtą karo stovį: negalima dirbti, ta pusė trugdo veikimą. Kas be to. Ne-' trūksta ir kuolų kaišiojimb į svetimus ratus, bet tuo atveju kaip tik. reikalinga nepamesti kultūringos lygsvaros. Užuot bandžius polemizuoti arba ginčytis, verčiau išpultų atsakyti kultūringa veikla, nes — kaip lot. priežodis sako — verba movent, exampla trahunt. Jokia ir logiš- kiausia argumentacija neveikia taip įtikinančiai, kaip darbas.Priežasčių, nūrodančių kultūringos veiklos trūkumus, galima būtų priskaičiuoti nemažai. Pagrindines dvi: 1. intensyvus lietuviškosios r kultūros kūrimas pirmuosius stabtelėjimo ženklus parodė dar prieš penkiolika mėtų, dar savame krašte, kai išgyvenome pirmąjį pašikęsinimą iš pietų. kaimyno pusės į mūsų valstybę ir 2. netekimas gimtosios žemės. Tiesa, paskutiniai du nepriklausomo gyvenimo metai taip pat rodė aiškų posūkį augš- tyn, tačiau tai-jau buvo labiau kilimas iš inercijos. Prisimenu kaip šiandien, kai 20 m. Nepriklausomybės šventės minėjimo metu direktorius kalbėdamas į mokinius pasakė:— Išgyvenom 20 nepriklausomo gyvenimo metų. Kažin ar beišgyvensim kitus 20? Kažin ar beišgyvensim 10, 5 metus, matydami tuos slenkančius debesis audros linkui? Įtempta tarptautinė padėtis ir mūsų tautos ateities netikrumas mokinių, darbingumą mažina 25%. Visus supa* vienas klausimas: kažin kaip bus?• Tai juto ne tik mokinys mokyklos suole, bet visos tautos kūrybinės jėgos. Nuo tada prasidėjo tnūsų lietuviškosios kultūros darbo stingimas. Ir direktorius neklydo, abejodamas, ar beišgyvensim 5 metus dar laiš- vi. Užteko vos poros.Kita priežastis, stabdanti mū-— tai netekimas pb kojomis gimtosios žemės. Tremtyje ir. emigr&cijoje lietuviškosios kultūros padėtis prilygsta augalui, turinčiam augti ir stiprėti 6ė saulės šviesos. Todėl ir nenorom tenka kalbėti ne apie lietuviškosios kultūros ugdymą bėi plėti-

su kultūringą veiklos išvystymą

mą, o tik apie jos palaikymą arba gyvastį. Jai visuose pasaulio užkampiuose tenka vienodos pamestinuko teisės. Istorija ir g>- venimas nurodo daug karžygiškų pavyzdžių, kur savosios kui- tųros palaikymas, net stiprinimas galimas ir labai nepalankiose sąlygose. Tat ir mūsosios kultūros palaikymas, besireiškiąs visuomenine - organizacine forma, turi vieną pakopa tikrai augščiau žengti, ypač, kad šiame krašte tautinėms kultūroms reikštis dirva visai palanki.Kitas dalykas, smukdęs mūsų veiklos lygį, tai pažiūra į kultūrą amatininkiškomis arba valdininkiškomis akimis. Nežiūrima buvo, kur, kas ir kaip tinka kokiai sričiai dirbti, o tik statomas klausimas, kur galima gerai uždirbti. Užtat inžinierių ir gy- gydytojų mažiausiai stokojome. Neretai girdimas šūkis, kad jaunimas turi veržtis į universitetus. Nenupstabu tad, kad pasi- rėnkamaš studijų dabartinis objektas irgi dažniausiai “praktiškas”. Suprantamas daromi ir šalinimasis nuo lietuviškos veiklos: ji neapmokama, kaip profesinis darbas. Skaudžiausia gi tai,.kad tie, kurie ” krašte tiesioginį k bą, nepergeriausiai buvo atlygiriami, o šiandien, turint galvoje šeštadienines mokyklas, — veltui turi tą nelengvą naštą vilkti. Didžiūina mūšų inteligfehtijos šiaip jau savąją Veiklą ryškina pasakojimais apie turėtą gerą gyvenimą ir dabar staiga užpuo- lusį “išsisėmimą” arba nuotaikos , praradimą.Be abejo,.ir daug kitų veiksnių butų galima suminėti, atsiliepiančių neigiamai į lietuviškąją veiklą; Jau nebekalbant apie tai, kad esti nemaža tokių, kurie kultūros darbo bare neįstengia augščiau savojo asmens įžvelgti, blogiausia, kad kartais veikla priklauso nuo tokių malonės, kurių kultūrinis pajėgu- msė prasideda %r pasibaigia šu- gebėjimu išnuomoti šokiams salę metais anksčiau. Taip ir vyksta viskas “kultūros” vardu.Bendras gi yra. reiškinys, kad gilesnio ir labiau pamatuoto kultūros supratimo mes tikrai stokojame. Tiesa, nereikalaujama dalykus iškalus atmintinai vaikš člOti'ir reikalui priėjus, kaip žirnius berti. Bet bendrą supratimą apie kultūrą, jos sritis ir paskirstymą vis dėlto reiktų turėti. Šiaip gi neretai nežinoma net ir kultūros žodžio etimologinės kilmės. O pasitaiką nesutarimai arba nuomonių- skirtumai iškyla ne vien dėlto, kad skiriasi pažiūros, get kad neturima aiškaus ir pamatuoto supratimo apie kalbamus dalykus. Dažnai, kas turėtų būti aiškus sutarimas, linksniuojamas žodis kompromisas.Labai mėgstame kritikuoti šio krašto negeroves. Vienok vertėtų geriau pasekti, kas gera. O pasimokyti ir kultūrinėje srityje galėtume nemažai. Su pasididžiavimu ir pakeltu akcentu mėgstame pabrėžti, kad mes priklausome Vakarų pasaulio kultūrai, kad esame maža tauta ir augštos kultūros. Stebint gi lietuviškų reikalų tvarkymą, deja, tokio pasigyrimo pateisinimo dažnai neįžiūrėtume. Nesistengdami dirbti ir palaikyti, kelti savąją kultūrą, tapsime mohikanais, gyvenančiais praeities pri-. siminimais.Žinokimie aiškiai, jei šiuo metu neįstengsime rasti tarpusavyje kultūringos kalbos, tai grįžus į tėvynę padėtis žymiai pasunkės. Grįšime iš įvairiausių kraštų su skirtingais patylimais bei nuomonėmis. Tad j’ei ir kalbame apie grįžimą į namus, Savos valstybes atstatymą, stenkimės pirma kultūringai dirbti ir lietuviškumą palaikyti. O kultūringai dirbdami ir bendradarbiaudami pamatysime, kaip savaime atpulš ir banalūs dejavimai apie vienybę.

io savame irinį dar-

— Otava. — Kanados karinė 
vadovybė iš Korėjoje dingusių 
Sąrašo 8 karius perkėlė į žuvusių 
sąrašą. Laukiama dar kiek tiks
lesnių davinių ir greičiausiai dar 
2 bus perkelti į žuvusių sąrašą. 
Tuo būdu dingusių sąraše liktų 
vos 4. Išviso Korėjos kare nu
kentėjusių kanadiečių yra 1.543: 
256 žuvę, 9 spėjami žuvę, 38 mi
rę nuo žaizdų, 1.101 sužeistas, 101 W A - ' • • 1 - fe — fe A « M. »
32 grįžę iš nelaisvės.

— Manila. — Fili;
yra kalnuose užsilikusių japo
nų karių, kurie mano, kad ka
ras dar tebevyksta. Laikas nuo 
laiko jie nusileidžia iš kalnų ir 
apiplėšia apylinkės.

sužeisti nė kautynėse, 6 dingę ir

innoše dar
Pšittlk daug Coke

ATSIGAIVINIMUI
NAMUOSE

COCA-COLA LTD.
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Paver g toje tėvynėje
Veda ALMUS

"Atsisveikino" su Berija
Beriję nugalabijus, lygiai koip ir Stali

nui "i ’ 
toje • teritorijoje vyko mitingai, kuriuose 
buvo skaitomi iš anksto paruošti "nekro
logai". Štai keletas išJJetuvos:

Vilniaus KP sekretorius Porodouskas: 
"Buržuazinis išsigimėlis ir išgama Berijo 
pasikėsino į mūsų didžiosios partijos vie
nybę . . . Avantiūristo Berijos". . .

* Stalino rajono partorgas drg. Naumov: 
"Niekšiškos išsigimėlis, tarptautinio im- 
peerializmo agentas buvo laiku 
tos" ...

Vitembergio įmonės politrukė 
"Šlykštus išsigimėlis Berijo . . . 
dos bus prakeiktos per amžius" .

Vilniaus Vykd. Komiteto pirm. pav. 
Abišala: "Prakeiktos priešas Berija . . 
Niekuomet jokiems širstiems priešams 
nepasiseks suardyti šventą mūsų tarybi
nių tautų draugystę" . .

Vilniaus miesto švietimo Skyriaus ve
dėja Vyšniauskaitė: "Socialistinių naci
jų priešas Berijo ...

"Nekrologo" klausėsi A. Sniečkus, 
Gedvilas, Paleckis.

Kaune pasireiškė Politechnikos Insti
tuto rektorius Baršauskas, užtikrinęs, jog 
"Nesugriaunamo yra broliška lietuvių ir 
rusų tautos draugystė. . . ir štai niekšas 
Berija kėsinosi sugriauti šventą ir nelie
čiamą rusų ir lietuvių brolišką draugys
tę" .

Patikslino Kauno miesto komjaunimo 
sekretorius Čemikov: ".. . užsienio ka
pitalistų agentas Berija tarybinį jaunimą 
norėjo parduoti imperialistams, uždaryti 

, jom kelius į mokslą, paversti mus Ame
rikos-Angį i jos vergais. Ir mes komjau
nuoliai, drauge su visu jaunimu, prakei
kiame niekšą Beriją, siekusį sugriauti 
mūsų laimingą jaunystę"...

Čia "nekrologo" klausėsi Paleckis, 
Gedvilo, Niunka.

Karaliaučiaus sričiai darbininkai 
verbuojami Lietuvoje

Gandus apie Karaliaučiaus srities pri^ 
jungimo prie LTSRėspublikos, kai Mask
vai rūpi kaip nors išspręsti Vokietijos 
vienybės klausimą ar bent užsitikrinti 
sau tinkamiausias pozicijas eventualios 
Vokietijos taikos sutarties atveju, pasku
tiniu metu sustiprino bolševikų nusistaty
mas į Karaliaučiaus sritį įsileisti daugiau 
pabaltiečių, pirmoje eilėje lietuvių. Jau 
rugpiūčio pabaigoje Baltijos Žuvų Pra
monės Statybos Trestas paskelbė LTSR 
spaudoje, jog "darbui Mamonov, /Kom
somolsk, Pionersko, Gvordeisko miestuose 
reikalingi įvairūs^ darbininkai, dailidės, 
mūrininkai, tinkuotojai, krosninikai. At
lyginimas vienetinis. Pavieniai darbinin
kai aprūpinami bendrabučiu ir patalyne. 
"Lietuviai darbininkai darbo ieškodami 
privalą vykti tiesiai į Kaliningradą, 
Rimskio-Korsakovo gatvę ir Admiralska- 
ja 7, o taip pat Sovietską (Tilžę).

Ieško LTSR žvejybos laivyno 
trūkumų

S. Budrys, LTSR spaudoje nagrinėja 
priežastis, kad "aprūpintas puikiais lai
vais, naujausia tarybinės žūklės techni
ka, Klaipėdos tralerių laivynas kiekvie
ną mėnesį neišpildo ašvų planų"; Štai 
toks kapitonas Cvikas su savo traleriu 
Nr. 1034 pagavo 2,3 kartus daugiau; 
radijas praneša iš Atlanto, jog būrys Lie
tuvos žvejų sugavę didžiulius kiekius sil
kių (bet ar Lietuvai?), komunisto Dro- 
gaičio traleris sugavęs tris kartus dau
giau ir 1.1. S. Budrys užsipuola visą eilę 
rusų kapitonų, kad jie esą slunkiai, ne
moką išnaudoti "galimybių". . . . Budrys 
ypač entuziastiškai ogiojo rusus virši
ninkus, kurie trūniją kabinetuose, bijo
dami nosies iškišti jūron, kad pamoky
tų jaunuosius kadrus . . . "net pats sky
riaus vedėjas drg. Tarasota retai teiš- 
plaukia į jurą". Budrys Sako, jog žuvies 
ne tik kad nesistengiama daug sugauti, 
bet ir rūšihgumas yra žemas, nes žvejai 
nemoką jos jūroje apdirbti. Laivai į jū
rą išleidžiami neparuošti, dažnai turi bū
ti parvelkami ant buksyro sugedę. Dėl 
mechanikų trūkumo jie mėtomi iš laivo 
į laivo ir darbo negali tinkamai atlikti. 
Budrys konstatuoja: "Žvejybos uoste 
nuolat galima išvysti stovint dešimtis 
laivu net ir tuomet, kai žūklės sąlygos

esti nepoprostoi palankios. Mes jou ne
kalbėsim opie toi, kad laivų remontas

mirus", visoje TSRS ir jos užgrob- trunko pernelyg ilgai, kad jo kokybė ne

iššifruo-

Petrovo:
Jo vor-

vispd esti patenkinome. Bet štai krante 
lieka ir tokie laivai, kurie pilnutiniai pa
ruošti plaukiojimui. Pasirodo, neturima 
įgulų. Štai liepos mėn. mažomis žvejybos 
traleris Nr. 90 išstovėjo 144 vai. vien 
dėl to, kad neturėjo kapitono padėjėjo, 
traleris Nr. 1046 sugaišo 38 vai., kol 
Buvo paskirtos mechanikos, trys laivai 
sugaišo opie 300 vai., nes nebūto i. . 
virėjų . . . Stovi uoste neišnaudojami lai
vai, vaikštinėja po krantų tų laivų 
įgulos" ...

S. Budrys nurodo, jog" "Vyriausybė 
davė papildomų užduotį sugauti šiais 
metais viršum plono 20-25.000 ctn> 
augštos kokybės žuvies (malenkovinis 
planas pakelti TSRS gyventojų lygį) ir 
todėl LTSR žvejai tiek Baltijos, tiek At
lanto vandenyse turęs pasitempti. •

Nori mėsos ir pieno, bet nežino kaip
"Tiesa" Nr. 204 rašo: "Komunistų 

partija ir Tarybinė Vyriausybė iškėlė už
davinį likviduoti nepakenčiamų atsiliki
mų vystant gyvulininkystę, sukurti tvir
tų pašarinę bazę, aprūpinti visus gyvu
lius ir paukščius patalpomis, pasiekti, 
kad būtų smarkiai padidintos gyvulinin
kystės produktyvumas ir būtų pasiekti 
spartesni gyvuliu, ypoč karvių, skaičiaus 
didinimo tempai". Partijos laikraštis pik
tinasi, jog, nežiūrint paties Malenkovo 
perspėjimo gaminti daugiau maisto pro- 
dūktų, "daugelyje LTSR kolūkių iki šiol 
gyvulių skaičiaus išvystymas labai - ap
leistas . . ." "Tiesa" pateikia pavyzdžius 
iš turtingiausių LTSR kolūkių Joniškio ra
jone. Jei pernai pieno primelžimo vals
tybinis planas buvęs įvykdytas vos. . . 
49,3%, tai "palyginti su ankstesniais 
metais kravių pieningumas čia šiais me
tais dargi sumažėjo ... per pirmus šešis 
mėnesius teįvykdyta vos 21,9% primel
žimo plano". Tarybiniai korespondentai 
rodę, jog tokiame "Spartuolio" kolūkyje 
gauta apie 150 paršelių, tačiau iki šiol 
nė vienas iė jų nebuvo penimas. "Pa
grindinė ir svarbiausia priežastis . . . yra 
pašarų stoka". Nė viename Joniškio kol
ūkyje nėra žaliojo konvejerio; gyvuliai 
nešeriami tvartuose; nepatenkinamai su
organizuotas gyvulių ganymas ir girdy
mas.

"Tiesa" prisipažįsta, jog bolševikų at
neštoje sistemoje ubagiškai apmokami 
darbininkai net negauna to, kas jiems 
pagal Maskvos noro priktauso. "Neatsi
tiktinai todėl daug rajono kolūkių gau
na maža pajamų, maža išmoka kolūkie
čiams pagal darbadienius pinigų". Pa
naši padėtis esanti ir kituose rajonuo
se: Simno -— nė vienas kolūkis neįvykdė 
gyvulininkystės padidinimo plano; neiš
saugotas gautasprieauglis; paukštinin
kystės išvystymas čia iš esmės sužlug
dytas. Obelių — "Nežiūrint į tai, kad 
daugelyje kolūkių maža tėra gyvulių, 
nuo metų pradžios jų skaičius nė kiek 
nepadidėjo. Produktyvumas itin žfnos. 
Joniškio, Eišiškių, Naumiesčio, Šalčinin
kų, Naujosios Vilnios, Veisiejų, rajonai 
iki rugsėjo menesio nebuvo pagaminę 
nė penktadalio siloso. LTSR kolūkiuose 
iš vis pamirštas būdas sėti dobilu^ j ra
žiena.

Bolševikai sako ...
kad pavergtojoje Lietuvoje praplėstas 
Likėnų kurortas netoli Biržų. Geležinei 
uždangai užkirtus kelia Į žinomuosius 
užsienio gydomuosius vandenis, lietu
viai susirūpinę vietiniais. To pasėkoje 
Likėnuose sėkmingai gydomi reumatikai, 
o tap pat sergantieji skrandžio, kepenų, 
liaukų ir kitomis ligomis. 1953 m. Likė
nuose buvo surastas naujas šaltinis, ku
rio vanduo tinko sunkiems skrandžio 
susirgimams gydyti.

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

ir Queen gatvių kampas.
Prekės šviežios ir parduoda

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

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmeną krautuvėn 

//
//

1212 DUNDAS ST.W. TeL LA-9547
J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir paštu.

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 perduoti nomq, mes mieloi jums podėsime, 
nes turime ilgus sgrošus norinčių įsigyti nomus. Mūsų eksperto! 
įkoinųojo veltui, veltui išreklomuosime ir pogelbėsime gouti mor- 
gičius. Mūsų moderni jstoigo miesto viduryje jūsų potornovimui. 
Mes dirbome kiekvienų vokorų. Jeigu norite pirkti nomą, mes 
mieloi porodysime mūsų žinioje esončius. Turime puiKiousį 
pasirinkimų: biznio ir gyvenamų namų su įmokė)imois nuo 
$1000 ougštyn.

L. MACKEVIČIUS, agentas
Namif telefonas 9-6089

VICTOR DI CICCIO
Real Estate

Tdofanai: 2-4295 arba 3-3557 « 174 King St. W. - Hamilton, Ont.
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HAMILTON, Ont
Arkivj^kupo - metropolito J. 

Skvirecko 80 m. sukakties minė
jime, kurį ruošiai ateitininkai 
gruodžio 13 d. 5 v.v. parapijos 
salėje, 58 Dundurn St. N., pa
skaitą skaitys p-lė Matusevičiū
tė iš Toronto, o meninėj daly iš
girsime solistą iš Toronto V. Ve- 
rikaitį, mišrųjį ir vyrų chorus, 
ved. Untulio ir mokyt. Ant. Gra- 
jauskaitės paruoštus su mūsų 
mažosioms mergaitėms du nau
jus baleto šokius.

Pagerbkime mūsų augščiau- 
siąjį ganytoją 4avo skaitlingu 
dalyvavimu!

Kariuomenės šventės minėji
mas Hamiltone įvyko lapkričio 
22 d. Šventė pradėta iškilmingo
mis pamaldomis Aušros Vartų 
bažnyčioje, kurias atlaikė ir šiai 
dienai pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. dr. J. Tadarauskas. 
Prieš Mišias klėbonas pakvietė 
visus kūrėjus-savanorius užimti 
presbiterijoje jiems paruoštas 
garbės vietas.

Po Mišių už žuvusius Lietuvos 
laisvę ginant karius atgiedota 
Libera. Pamaldoms pasibaigus 
sugiedotas Tautos Himnas.

Oficialų 35 metų Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukakties 
minėjimą KLB Hamiltono A-kės 
V-ba surengė 213 James St. N. 
5» v. Jį atidarė pirm. inž. J. Kši- 
vickas, pakviesdamas savanorį, 
Vyties Kryžiaus kavalierių pulk. 
J.- Giedraitį pravesti' oficialiąją 
dalį’

Į garbės prezidiumą pakvie
čiami visi savanoriai ir Vyties 
Kryžiaus kavalieriai. Vetera
nams — gen. P. Plechavičiui, 
maj. J. Šarūnui, maj. N. Zabu- 
lioniui ir J. Mačiulaičiui — už
ėmus skirtas garbės vietas, — 
įnešamos Lietuvos ir Anglijos 
vėliavos, kurios pagerbiamos vi
siems sustojus. Vėliavų garbės 
sargybą neša skautai-vyčiai.

Prabilti į hamiltoniečius pulk. 
J. Giedraitis kviečia mūsų šio 
minėjimo garbingąjį svečią iš 
Čikagos gen. Plechavičių.

Padėkojęs tautiečiams už jų 
skaitlingą dalyvavimą minėjime 
ir atsiprašęs, už negalėjimą at
vykti šeštadienį (Buvo atskridęs

lėktuvu į Torontą, bet dėl tam 
tikrų formalumų turėjo grįžti į 
Čikagą ir kitą dieną, sekmadienį, 
vėl atskrido!), gen. P. Plechavi
čius trumpai nupasakojo Lietu
vos kariuomenės paskirtį ir jos 
priedangoje sužydėjusį Neprikl. 
Lietuvos ekonominį gerbūvį, 
mokslą, meną. Čia duodame ke
letą charakteringesnių jo kalbos 
minčių:

“Lietuvis apsisprendė (1918 
m.) geriau žūti kovos lauke, ne
gu vėl tapti bolševiko - burlioko 
vergu”.

“Kariuomenės šventės proga 
sveikinu visus karius, partizanus 
ir šaulius ir linkiu, sulaukti Lie
tuvos Nepriklausomybės!”

Pažymėjęs, kad žmonijos idea
las yra tokia santvarka, kurioje 
visi tautų reikalai būtų spren
džiami teise ir teisingumu, ne
naudojant fizinės jėgos — ka
riuomenės, svečias betgi pažy
mėjo: “Nuo tos dienos, kada kai
nas užmušo Abelį, žmoniją lydi 
prakeikimas pavydo, neapykan
tos, savimylos ir kitomis apraiš
komis”. '

Kalbėdamas apie vokiečių ir 
anglo-saksų santykius, generolas 
pareiškė: “Ir vakariečiai jiems 
davė viską, ką tik galėjo, bet, 
žinoma, tik ne savo”.

Atremdamas kai kurių tautie
čių Lietuvos kariuomenei prie
kaištą, kodėl ji bolševikams ne
sipriešino ginklu, kalbėto j as pa- 
žymėjo, kad šį klausimą spren
dė vyriausybė: “Jai buvo už
drausta pasipriešinti ginklu, ir 
ji buvo nekaltai išniekinta!”

Baigdamas gen. P. Plechavi
čius perėjo prie šių dienų tarp
tautinės politikos, pažymėda
mas, kad “jeigu dar bus delsia
ma su rimta operacija, tas gali 
turėti labai skaudžių pasekmių!”

Savo trumpą, 40 minučių, kal
bą populiarusis mūsų laisvės ko
vų veteranas baigė kviesdamas 
visus likti ištikimais Lietuvai ir 
nenuilstamai kovoti dėl jos lais
vės.

Bendr. V-ba ištikra labai ge
rai padarė, pakviesdama genero
lą šiam minėjimui. Jo energinga 
(nežiūrint jo amžiaus), laikyse-

HAMILTONE! HAMILTONE!

LIETUVIŠKI FILMAI!
Š.m. gruodžio mėn. 6 d., sekmadienį, 
St. Michael salėje, £13 James St. N. 

bus rodomi

Brolių Motuzų spalvotame filme

Lietuvos Vaizdai
Bilietai iš anksto gaunami pas Niagara Restaurant sav. 
J. Girdvainį 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. V AK.

Broliai Motuzai rengėjai

Toronto “Vytis” krepšininkai 
gruodžio 6 d:, 3 vai. pp., 400 Ba
thurst St., ukrainiečių sporto sa
lėje, žais su “Nomads” krepši
ninkais.

Tautiečiai maloniai kviečiami 
atsilankyti. “Vytis”.

dalyvaus Hombre Montana, gar
susis Pietų Amerikoš čempionas 
ir Tony Martinelli, žymus Ita
lijos imtininkas.

na, imponuojanti išvaizda ir be
galinis pasitikėjimas Lietuvos 
laisvės atgavimu, visiems tautie
čiams, o ypač jaunimui perdavė 
ar pažadino gražių, patrijotinių 
jausmų kenčiančiai Lietuvai.

Meninę minėjimo dalį išpildė 
operos solistė Pr. Radzevičiūtė, 
solistas Marijošius ir Hamiltono 
tautinių šokių grupė, vedama 
V. Panavaitės. Solistas Marijo
šius atliko Šimkaus “Kur bakū
žė”, Valentino ariją iš operos 
“Faustas” ir Schumano “Du 
grenadierius”. Op. solistė Pr. 
Radzevičiūtė išpildė vinipegie- 
čio Šopagos “Aušros Vartų Ma
rijai”, Šimkaus “Oi greičiau, 
greičiau” ir “Laisvės Varpą”, o 
publikai audringai pageidaujant 
— vengrų liaudies dainą “Ma
mytę”.

Pabaigai, hamiltoniečių pasi
ilgti solistai, Pr. R. ir Br. M. pa
dainavo Paulauska duetą “Ne
sek sau rožės”. Solistams akom- 
ponavo estė Stela Soleem.

Tautinių šokių grupė pašoko 
Kubilą, Šustą ir Stilizuotą polką. 
Programai konferavo K. Baro
nas.

Minėjimas- baigtas Tautos 
Himnu.

Tenka pasakyti, kad B-nės 
V-ba, pakviesdama gen. P Ple
chavičių, pridavė šiam minėji
mui tam tikro iškilmingumo ir 
sutraukė apie 400 lietuvių, kas 
retai tepasitaiko. Minėjimui įdė
tas išlaidas, nors ir didokas, pil
nai pateisina jo puikus pasise
kimas!

Prie įėjimo gautos aukos $169,- 
81 visos bus persiųstos Lietuvos 
Karo Invalidų S-gai Amerikoje.

Šį rudenį Hamiltone pastebi
mas tam tikras tautiniai dvasi
nis atgimimas, prie ko, reikia 
pasakyti, daug prisidėjo ener
gingoji B-nės V-ba. Šis faktas, 
besisiėlojantiems lietuvybės rei
kalais tautiečiams, teikia daug 
džiuginančių vilčių!

PrieŠadventinis balius taip 
puikiai praėjo, kad jame dalyva
vę dar ilgą laiką dalinsis jo ma
loniais įspūdžiais. Išsikalbėjus 
su keleteu kanadiečių svečių, ku
rie taipgi jame dalyvavo, teko 
patirti jų labai augštą nuomonę 
apie mūsų tautiečius.

Trumpą baliaus programėlę 
atliko S. Lukoševičiūtė, pašok
dama Schumano valsą ir su ka
nadiete Jesie Idy — ispanų šo
kį. Akompanavo Glen Bamksi 
Pianinu skambino L. Šukytė.

Baliuje katalikių moterų d-ja 
turėjo labai viliojančią ir turtin
gą loteriją, kuri ištisai buvo ap
gulta laimę bandančių svečių. 
Ji davė $170 pelno, kuriuo bus 
Kalėdų proga sušelpti mūsų bro
liai vargstą Vokietijoje.

Šiaip jau baliumi ypač paten
kintirengėjai — TF vietinis šk,, 
gavęs iš jo net $405.50 gryno pel
no. Svečių skaičiumi ir gautu 
pelnu šis pobūvis pralenkė ir 
Žiemos balių, buvusį ten pat š. 
m. sausio 17 d. Anuomet turėta 
295 asmenis ir pelno $378.23.

Šio vakaro tam tikrą dalį pel
no TF viet. sk. v-ba žada skirti 
Orvydų šeimai paremti. Sumos 
dydis paaiškės tik po posėdžio.

Gal bus įdomus šio baliaus pa- 
niginės apyvartos vaizdas. Jame 
323 svečiai išleido įskaitant lo
teriją $1280,65 arba po $3.97 kiek 
vienas. Iš šios kiekvieno praleis
tos sumos tenka: išlaidoms ir gė
rimams $2.19, TF $1.26 ir Kat. 
Mot. D-jai 52c. Kaip matome be
veik pusė išleistų pinigų liko 
svarbiems tautiniams reikalams, 
tuo tarpu, kai savaitgalius pra
leidžiame ne savuos parengi
muos — visi mūsų išleisti pini
gai nueina be jokios naudos 
mums. Išvada aiški: visada lan
kykime tik savo pasilinksmini
mus ir kuo skaitlingiausiai!

Sk. St.

Lietuviai pasaulyje

Toronto miesto šachmatų 
pirmenybės

kuriose lietuviai dalyvauja dvie
jose grupėse — A ir B — eina 
prie galo. A grupė pereitą sek
madienį pradėjo antrą ratą su 
vengrais, išlošdami 3%:2%.

A grupė turi iš penkių rungty
nių 3 partijas laimėtas, vieną ly- 
giojnis ir vieną pralaimėtą.

B grupės liko lošti vienos rung
tynės su ukrainiečiais. B grupės 
padėtis šiuo metu yra: 1 partija 
išlošta, 2 lygiomis, prieš estus 
vedama 3:2; Žilio partija atidė
ta. Prieš Toronto Chess Club 
2%:2^;Meilaus partija atidėta; 
prieš Heart House 2%:2’£; Si
mučio partija atidėta geresnėje 
Simučio padėtyje.

Sharky - Žukauskas Toronte 
Buvęs pasaulio bokso čempionas 
Juozas Žukauskas - Sharkey yra 
vienas iš geriausių imtynių tei
sėjų. Dėl to ir Toronto Maple 
Leaf Gardens vadovybė pakvie
tė teisėjauti vad. Canadian Open 
imtynėse, kur dalyvaus Mills 
broliai; žinomi, kaip Marder, 
Inc., Whipper Watson ir Yvon
Robert. Šiose imtynėse taip pat‘šių grupėje.

Boksininkas Pr. Mikus, kuris 
šiuo metu yra Viktorijos valsty
bės pussunkio svorio čempionas 
Sidnyje, turėjo rungtynes su to
kio pat svorio Australijos bokso 
čempionu. Mikus po 15-kos Hin
du aštrios kovos rungtynes pra
laimėjo ir negavo Australijos 
pussunkio čempiono vardo.

Lietuviai fechtuotojai. Nese
niai Maskvoje vykusiose pirme
nybėse TSRS fechtavimo meis
teriai vilniečiai Ūdras ir Maci
jauskas abu nugalėjo pasaulio 
fechtavimosi čempioną vengrą 
Šakovičių.

TSRS jaunių fechtavimo pir
menybių nugalėtojas lietuvis. 
Gytis Vaitkūnas, Vilniaus 7-sios 
vidurinės mokyklos moksleivis, 
neseniai vykusiose Smolenske 
TSRS jaunių fechtavimo pirme
nybėse pasiekė puikią pergalę: 
kovose su špaga jis užėmė pirma 
vietą. Jis laimėjo visas 10 kovų. 
Jaunasis špagistas užsiiminėja 
fechtavimu 2,5 metų. Nuo pat 
pirmųjų dienų jo treneriu buvo 
J. Ūdras, kuris šiemet iškovojo 
TSRS čempiono vardą suaugu-

Padėka 
šių metų rudens sezone turėjome 

parengimus: Literatūros vakarą 1953 m. 
spalio 10 d., kuris dėl susidėjusių mums 
nepalankių aplinkybių nedaug svečib te
turėjo, ir Priešodventinj balių, kuriuo lo
bai sėkmingai užbaigėme mūsų skyriaus 
šių metų darbų planą.

Rengiant šiuos vakarus mūsų voldy-. 
bai padėjo nemažos būrys tautiečių. Li
teratūros vakaro programą atliko dra
mos akt. H. Kačinskas, rašytojai iš To
ronto — Vyt. Kastytis ir J. Kralikouskas 
ir hamiltonietė St. Verbickoitė. Bufete ir 
kitur talkininkavo p. Ročienė, J. Bajoriū- 
nas, J. Rostouskos ir P. Brasas.

Priešodventinio baliaus trumpą prog
ramėlė atliko’ S. Lukoševičiūtė, L. Šuky
tė, Jessie Idy ir Glen Banks. Kituose 
darbuose uoliai talkininkavo S. Vinda- 
šienė, J. Kazlauskienė, A. Petkevičius, J. 
Bojoriūnas, J. Rostouskos ir Dockaitis. 
Juos visus prašome priimti mūsų iš šir
dies gilumos plaukiančią padėką.

Nors jou daug kartų dėkojome mūsų 
solidariesiems homiltoniečioms ir sve
čioms iš kitų vietovių už nuolatinė mums 
rodomą visais mūsų veiklos atvejais pa
ramą, ir gal tie padėkos žodžioi pasida
rė banalūs, bet visdelto mes manome, 
kad ir gražiausi mūsų kolboje žodžiai ne
išreikš tų jausmų ir tos jėgos, kurios sa
vo veikime mes gauname iš Tamstų, 
Malonūs Lietuviai. Tad kol tik mes bū
sime Jūsų palaikomi, visada reikšime 
Tamstoms giliausią padėką. Ir paskuti
nysis šių metų Priešodventinis balius, 
davęs $405.50 gryno pelno ir sutrau
kęs 323 svečius, parodė, kad mūsų pa
sirinkti tikslai ir metodai pilnai atitinka 
Tamstų lietuviškus jausmus. Už šią dide
lę Jūsų paramą mes nuoširdžiai dėkoja-
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JA VALSTYBĖS
Liet. Laisvės Komiteto ir JA 

LOK pasisakė prieš organizavi
mą Lietuvos Laisvinimo Talkos, 
kurią pasiūlė VLIKas. LOK sa
vo nutarimą motyvavo tuo, kad 
JAV lietuvių tarpe nauja organi
zacija nereikalinga, nes čia esą 
kas tą darbą vairuoja. Kitaip ta
riant, tektų sakyti, kad kalba
moji talka čia jau suorganizuo
ta. Ištikrųjų tą darbą ten dirba 
ALTas.

Prel. Balkonas pradėjo nega
luoti širdimi. Dėl to nedalyvavo 
nei apygardų ir apylinkių ĮLOK 
atstovų pasitarime Čikagoje, nei 
kongrese, kur jo referatą apie 
lietuvybės išlakymą perskaitė p. 
Vainauskas.

BALFas praneša, kad atski
riems asmenims adresuotų siun
tinių persiųsti negali, nes paš
to išlaidoms apmokėti neturi pi
nigų. Dėl to prašo Ę 
rui neapmokėtų siį 
siųsti. BALFas gali ‘ 
persiųsti tik bendras siuntas.

Šv. Onos parapija Jersey City; 
N.Y. lapkričio 22 d. atšventė 40 
metų sukaktį. Lietuviams pa
maldos ten suorganizuotos 1910 
m. balandžio 4 d. bet iš pradžių 
vyko vokiečių Šv. Bonifaco baž
nyčioje, kunigui atvažiuojant iš 
Bayonne, 1913 m. buvo nupirk
tas kino teatras, kuris perdirbtas 
į bažnyčią. Dabartiniu klebonu 
ten yra kun. J. Šernas.

Lietuvei gresia deportacija. 
Tai 1910 m. į JAV atvykusi, bet 
pilietybės dar neturinti, Uršulė, 
buvusi Nečajienė, vėliau Padu- 
konienė, o dabar Paich. Su 
abiem lietuviais vyrais yra per
siskyrusi, o dabartinis vyras yra 
serbas. Jai 59 metai. Buvo žino- 
jna Pittsburgo ir kt. Pennsilva- 
nijos apylinkių raudona veikėja, 
Liet. Darbininkų S. kuopos sek
retorė. Suimta kartu su žymiais 
komunistų vadais, ji paleista iš 
kalėjimo už $2.000 įkaitą. Paste
bėtina, kad LDS šiosios kuopos 
narių dauguma toli gražu nėra 
komūnistuoją. Tik jų tarpe nėra 
tinkamų žmonių, kurie visuome
ninį darbą dirbtų, tad ir -vado- i 
vauja raudonieji. I
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Dėl trupinio aukso, gardaus 
valgio šaukšto

Lapkričio viduryje Brooklyne 
visa lietuviškoji “grietinėlė” pa
gerbė žinomą graborių - banki
ninką Juozą Garšvą sulaukus 70 
metų amžiaus. Bankietą suruošė 
NY Lietuvių Prekybos Butaš. 
Pasak “Vienybės”, banketas bu
vo “sėkmingas visais atvejais. 
Vakarienė buvo r uosiam a 200 
žmonių, dalyvavo 250. Vakaro 
programą atidarė J. Ginkus, pa
vesdamas vadovauti vicekėnsu- 
lui A. Simučiui... Kalbėjo kon
sulas J. Budrys, kun. A. Pakal
nis, J. Tysliava, kun. Aleksiūnas, 
Vacį. Sidzikauskas, X. Strums- 
kis, S. Gudas, dalyvavo kalbėju
sių žmonos, J. Valaitis, K. Banai
tis, A. S. Trečiokas ir kiti... Vi
są vakarą svečiai buvo vaišina
mi gėrimais ir lengvais užkan
džiais. Vakarienės metu taip pat 
netrūko gėrimų. Žodžiu, banke
tas buvo didelis ir iškilmin
gas”... . . < ;

Prieš savaitę “šviesięčiai” mi
nėjo Adomo Galdiko, lietuviško
sios dailės didžiojo kūrėjo, žino
mo ne tik Brooklyne, bet ir pa
saulyje, 60 metų sukaktį. Minė
jimas yra ne New Yorker Ko
telyje, bet Brooklyno varginga
me kvartale. Taupumo sumeti
mais teko imti tada, kada salė 
buvo duodama. Perspektyvos 
gėrimams ir užkandžiams buvo 
menkos. Iš lietuviškosios “grie
tinėlės”, išskyrus Tysliavas, La
pes ir kit., nebuvo nei vieno. Sa
ko, neatsiminė nei pasveikinimų 
pasiųsti. Susirūpinęs.

Lietuviškus saldainius “Rūtos” 
vardu Brooklyne pradėjo gamin
ti trys lietuviai: L. Verbickas, J. 
Dagys ir P. Rasimas. Juos žada 
platinti ir Kanadoje.
D. BRITANIJA

Anglijoj lietuviai su šeimom 
nepramato geresnės ateities. Jie 
yra labai nusivylę, jog jų nelie
čia naujasis Amerikos imigraci
jos įstatymas, ir tuo būdu iš 
Anglijos negali išemigruoti, nes 
laikomi įkurdintais. Kaikurie jų

uFo cent- 
tinių ne
mokamai

jau galėtų gauti Anglijos piliety
bę ir kaip piliečiai galėtų leng
viau išvykti į Kanadą o gal ir 
į Ameriką. Bet pilietybės gavi
mas nėra lengvas, nes reikia 2-3 
Anglijos piliečių sponsorių, už
tarėjų, kuriuos nepaprastai sun
ku gauti. Taip pat už pilietybės 
gavimą reikia mokėti daugiau 
nei $300 vienam asmeniui. Tai 
didelės išlaidos ir ne visi gali 
jas daryti, nes uždarbiai maži. 
Į savaitę darbininkas uždirba 
apie $30, ofiso tarnautojas $15 - 
18, gi maistas brangesnis nei 
Amerikoj. (Iš p. Devenienės įs
pūdžių Europoje).
PRANCŪZIJA

Pr. LB Krašto Tarybon išrink
ti: Dr. J. Aleksandravičienė, O. 
Bačkienė, p. Dulevičius, kun. F. 
Jucevičius, pulk. J. Lanskoronš- 
kis, J. Masiulis, A< Michelevi- 
čius, J. Navakienė, A. Venskus, 
B. Šlepety tė-Venskuvienė, E. 
Turauskas. Kandidatai: O. Ge- 
čaitė-Peruche ir A. Švirmickas. 
Į garbės teismą išrinkti: Dr. S. 
Bačkis, kun. J. Petrašiųs ir P. 
Matulevičius:

Rouen (S. Inf.) Vidžiūnų šei
mą ištiko baisios nelaimės. Jis 
palio 7 d. buvo operuotas ir te
beguli Rouen ligoninėje. Vyro 
operacijos dieną jo žmona pa
gimdė sūnelį, kuris mirė. Po kū
dikio mirties p. Vidžiūnienę te
ko paguldyti nervinių ligų kli
nikoje. •
ARGENTINA

Prie Argentinos LB c. valdy- . 
bos susikūrė kultūrininkų ir vi
suomenininkų būrelis. Būrelin 
įtraukiami žymesnieji vietos 
kultūrininkai ir visuomenės vei
kėjai, kurie jau turėjo keletą su
sirinkimų. Sekmingesnei veiklai 
būrelis susiskirstė sekcijomis. 
Būrelio nariai ruoš įvairių sričių 
paskaitas, palaikys ir skiepys 
lietuviškąsias tradicijas, steigs 
pagal išgales šeštadienio mokyk
las, padės veikiančioms vietos 
organizacijoms etc. Būrelio val- 
dybon išrinkti ats. gen. V. T. 
Daukantas, J. Vedegys ir Beb- 

ironienė.
j Marija ir K. Stankūnai pado
vanojo t. marijonams vasarnamį 
kalnuotoje vietoje Villa del Di- 
que prie Calamuchitos ežero, 
100 km. nuo Cordobos miešto. 
Vasaros metu t. marijonai šiairfe 
vasarnamyje kuria vaikų kolo
niją, kuriai vadovaus kun. A. 
Kleiva. Be į varių pramogų, vai
kai kolonijoje bus supažindina
mi ir su lituanistiniais dalykais. 
Kultūrininkų ir visuomenininkų 
būrelis numato kartu pasiųsti ir 
porą mokytojų. -

Buenos Aires ligoninėje mirė 
tremtinis J. Kiesylius, 54 m. Pa
laidotas Chacaritos kapuose. Ve
lionis žuvų auginimo technikos 
mokslą baigė Čekoslovakijoje. 
Lietuvoje dirbo Ž. Ū. Min-joje 
Kaune. Argentinoje liko- velio- 
nies žmona, sūnus Oskaras, gi
męs Švedijoje, brolis Bolius su 
žmona ir kt. giminės. \
BRAZILIJA \

Kostas Činčikas, Kaune studi- 
dijavęs mediciną, Brazilijoje 
Porto. Alegre gavo vaistininko 
diplomą ir turėjo savą vaistinę 
Sarandi apskr. Dabar jis persi
kėlė į Santa Catarina estade Xa- 
peco apskr., kur turi greitosios ’ 
pagalbos punktą ir kitam gydy
tojui padedant ruošiasi kurti li
goninę.
KOLUMBIJA

Lietuvių Komitetas Kolumbi
joje tebeveikia ir toliau. Komi
tetas yra davęs pažadėjimą Ko
lumbijos valdžiai, kad prisiima 
atsakingumą už lietuvių elgesį 
Kolumbijoje, kiek jis apima pa
vienius asmenis ir lietuvių ben
druomenę. Komitetas Vasario 16 
gimnazijai paskyrė 1000 DM. 
Tiek pat pažadėjo paaukoti Me- 
dellino ir Bogotos lietuvių bend
ruomenės.

Medeline kun. Tamošiūnas da
ro žygių pastatyti lietuviams —. 
kultūros namus.

me. V
šia proga mes lobai atsiprašome kad 

negalėjome išpildyti visų mūsų pažadų: 
Zonini orkestras atvyko vietoj sutartų 8 
asmenų tik 6 sąstate, (atatinkamai ma
žiau sumokėjome), į balių dėl muitinės 
formalumų negalėjo atvykti gen. P. Ple
chavičius ir programoj del ligos nedaly
vavo p. L šturmoitytė. UŽ šiuos pasi
keitimus svečių nenaudai, nors ir ne dėl 
mūsų kaltės, lobai atsiprašome.

Tad dar kortą širdingai dėkojame vi
siems ir kviečiame ruoštis j mūsų ren
giamą Royal Connaught viešbuty Me
džiotojų balių, kuris įvyks 1954 m. sau
sio 9 d., o jame dalyvaują, pogol įėjimo 
biletą, gaus veltui zuikienos patiekalą.

TFA-bė Kanadoje Hamiltono »k. 
Valdyba.

KITCHENER, Ont
Padėka

Rugpjūčio 29 d. staiga susirgau ir bu
vau paguldytos j ligoninę. Gydymui bu
vo reikalinga papildyti kraują. *

Lietuviško patarlė sako: "Draugą pa
žinsi tik nelaimės ištiktos". Ir oš nebu
vau pamirštos.

Malonūs tautiečiai, prašau priimti 
mono nuoširdžią padėką kraują aukoju
sieji: pp. Tiškienė, A. Barstytis, P. Joni
kas; iš Toronto: pp. B. Pokštas, A. Žul- 
pys, ir dar vienas tautietis, kurio pavar
dės nežinau. Iš Hamiltono p. J. Žvirblis.

Už aplankymą ir dvasinį sustiprinimą 
Hamiltono Aušros Vartų parapijos klebo
nui kun. dr. J. Todorouskui, dr. Levrns- 
kui, iš Čikagos mano svainiams pp. kin
koms, Linkevičiams, Veselkoms. Kitche
ner - Waterloo lietuviams, kurių visų iš
vardinti neįmanomo, nuoširdžiai dėkoju.

Jūsų lankymas ir parodyto gero’širdis 
sustiprino mane ne tik dvasiniai, bėt ir 
fiziniai. Dar kartą visiems nuoširdus 
aiW. Joees Poškonh.
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I Kas iš lietuvių nežino Šv. Mer
gelės Nekalto Prasidėjimo Se
selių vienuolyno prie Putnamo, 
Conn. Kas iš Naujosios Anglijos 
lietuvių nebuvo jų rengiamose 
liepos mėn. pabaigoje šventėse, 
su gražiai parengta turininga 
lietuviška programa. Kas nema
tė kuklių ir rūpestingų seselių, 
pasišventusių lietuviško jauni
mo auklėjimo ir lietuviškos kul
tūros poselėjimo reikalams. Jqs, 
kaip ir daugelis lietuvių, yra 
Antrojo Pasaulinio karo aukos, 
pabėgusios iš tėvynės nuo bai
siojo teroro. Dar nesenai įsikū
rusios JA V-se, bet jau spėjusios 
pasireikšti savo veikla tięk Ka-. 
talikų Bažnyčios apaštalavimo 
tiek lietuvybės gelbėjimo baruo
se. Jų kukliame vienuolyne 
vyksta uždaros moterų, suaugu
sių ir jaunų mergaičių rekolek- 

.cijos. Jos pirmos pradėjo organi
zuoti mergaičių vasaros stovyk
las, gaivinti ir stiprinti tautinę 
dvasią. Mergaičių skaičius vasa
ros stovyklose kasmet auga. Sa
vo ankštų patalpų rūsyje yra įsi
rengusios spaustuve ir spausdina 
daugelį lietuviškų laikraščių: 
Lux Čhristi, Žvaigždę, Laiškai 
Lietuviams, Moterų Dirvą, Eg
lutę. Žiemos metu laiko mergai
čių bendrabutį, iš kur mergaitės 
lanko High School ir College 
Putname. > Bendrabutyje gyve
nančioms mergaitėms laisvalai
kiu dėstomi lituanistiniai daly
kai. Kelios seselės yra atvyku
sios į Kanadą ir įsteigusios Savo 
skyrius Toronte bei Montrealy- 

•ie- . ■
Be daugybės darbų ir rūpesčių 

seselės turi dar vieną didelį rū
pestį — pasistatydinti Dievo^Na- 
mus, kur galėtų tinkamai pasi
melsti. Dabar jos yra įsirengu
sios sau koplytėlę viename nedi
deliame kambaryje. Seselių 
skaičius didėja, jos pačios vargu 
besutelpa koplytėlėje, nekalbant 
jau apie vasarotojas ir bendra
bučio mergaites. Koplyčios sta
tybos reikalu buvo susirūpinta 
jau prieš keletą metų. Buvo su
darytas Statybos Komitetas, ku
rio garbės pirmininku išrinktas 
prel. Pr. Juras. Apylinkės mies
tuose, kur didesnės lietuvių ko
lonijos, buvo daromi parengi- 
mąi, renkamos aukos koplyčios 
statybos reikalams. Duosnių lie
tuvių dėka surinkta tiek lėšų, 
kad jau galima buvo pradėti 
statybos darbus. Nors toli gražu 
jų/neužtenka, seselės pasitikėda-

Lietuvybės židinyje statoma šventovė
mos lietuvių geraširdiškumu, šį
met pradėjo statyti koplyčią. 
Koplyčios statybos darbus ūkiš
ku būdu vykdo inž. J. Augusti- 
navičius. Techniškus darbininkų 
reikalus visu rūpestingumu at
lieka prbf. Ig. Malinauskas.

Šiemet gruodžio 8 d. prasideda 
Šv. Mergelės Marijos metai Ne
kalto Prasidėjimo dogmos pa
skelbimo 100 metų sukakčiai pa
minėti. Dėl to Nekalto Prasidė
jimo Seselės labai norėtų, kad 
tais metais būtų užbaigta staty
ti jų koplyčia. Kiek galima, no
rima pagreitinti statybos darbus. 
Numatyta 1954 m. vasario 7 d. 
pašventinti kertinį koplyčios ak
menį. Ta proga numatoma su
rengti didelę šventę, nes tą die
ną iš seselių vienuolyno bus iš
leista kelionei po JAV lietuvių 
parapijas Romoje Jo Šventeny
bės popiežiaus Pijaus XII pa-

šventinta Šv. Mergelės Stgvyla.
Kas norėtų įamžinti savo var

dą statomoje koplyčioje, galėtų 
tai atlikti suteikdamas didesnę 
auką koplyčios statybai.

-Garbės fundatoriaus’auka — 
$1.000.00. Fundatoriaus — $500.- 
00. Garbės statytojo — $100.00. 
Statytojo — $50.00. Langas — 
$700.00, suolas — $150.00. Skir
tą auką galima sumokėti dali
mis per metus.

Nekalto Prasidėjimo Seselės 
be savo įprastinių kasdieninių 
religinių praktikų, atlieka didelį 
lietuvišką darbą. ~

Tad, remdami Nekalto Prasi
dėjimo Seselių koplyčios staty
bą,’ atliksime dvigubą gerą dar
bą: religinį ir tautinį.

Aukas siųsti šiuo adresu: Im
maculate Conception Convent 
Building Fund. R. F. D. 2, Put
nam, Conn. Pr. Pauliukonis.

Pranešimas Kanadoje 
gyvenantiems lietuviams 

inžinieriams ir architektams 
Naujai leidžiama Lietuvių En

ciklopedija pageidauja - žinių 
apie atitinkamų sričių darbuoto
jus lietuvius, t.y. ir apie inžinie
rius su architektais. Pirmas to
mas, apimantis raidę “A”, jau 
išleistas; tekstas raide “B” taip 
pat jau renkamas. Todėl pagei
daujamas žinias apie save, kar
tu su asmens fotografija, reikia 
skubiai suteikti! PLIAS sky
riaus pirmininkas Toronto m. 
turi žinių lapo pavyzdį, kurio 
turinį galima sužinoti telefonu 
ME. 8760. Kitur gyvenantieji ga
lėtų kreiptis į pačią LE leidyklą

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Trys lietuviai Brooklyno Į gevičiūtė - Sprindienė, II prizą 

muziejuje — šklerienė, III Aldona Ei-
Šiuo metu Brooklyno, N.Y., dukonienė.

Meno muziejuje vyksta dvi pa- Tautosakininkas J4 Būga tebe- 
rodos, kuriose be rinktinių JAV sigydo Oak Forest, Ill., ligoni- 
ir Europos dailės atstovų daly- i nėję.

— Šklerienė, III Aldona Ei-

Marijos Metus pradedant
Ateinančiais metais sueina 100 

metų kai' buvo paskęlbta Mari
jos Nekalto Prasidėjimo dogma. 
Šv. Tėvas norėdamas, kąd šios 
dogmos jubiliejus būtų tinkamai 
paminėtas, paskelbė Marijos me
tus, kurie prasideda š. m. gruo
džio 8 dieną.

Nekalto Prasidėjimo Seserys, 
rūpindamosios šiuos metus ypa-' 
tingai atžymėti, rengiasi juos 
pradėti malda — novena į Ne
kaltai Pradėtąją M. Mariją. Per 
noveną bus prašoma Marijos už
tarimo visuose šių dienų žmoni
jos varguose, ypač bus maldau
jama Jos globos už geležinės už
dangos kenčiantiems savo tau
tiečiams bei tyliajai Bažnyčiai. 
Taip pat bus meldžiamasi už 
Amerikos gerovę, prašant Dievą 
apsaugoti ją nuo bedieviškojo 
komunizmo. Nebus pamiršti rū
pesčiai ir kentėjimai bei inten
cijos atskiro žmogaus, kuris tik

panorės įsijungti į šią noveną.
Tat kviečiame kiekvieną pra

dėti Marijos Metus šia novena. 
Bendra malda yra galinga ir 
mums rūpimuose reikaluose ga
li atnešti suraminimą, šviesą, 
malonę... O svarbiausia Mari
jos Metais vykdysipne jos di
džiausią troškimą— melstis ir 
aukotis, kad pasaulis Dievui bū
tu

Naujos 
kalėdinės v 
atvirutės!

Ė Kalėdiniams sveikinimams
• šiemet išleidome šešiolika 

rūšių spalvotų lietuviškų 
atviručių.

Kaina 10 centų su voku

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

TARP MŪSĮĮ KALBANT
Rašo .LAIMA KUTVĖLIENĖ

vauja trys jaunesnės kartos lie-1 
tuviai menininkai. Pritaikomojo 
meno ir amatų parodoje, kuriai 
eksponatai buvo surinkti visoje 
Amerikoje, yra išstatytas Jurgio 
Daugvilos — gobelenas. Jurgis 
Daugvila, Lietuvių Freiburgo 
akademijos auklėtinis, šį kilimą 
išaudė dar tremtyje. Šioje paro
doje už jį gavo premiją.Kre.pus | pacų icaysia. į Aleks,įjra kašublenė - Fle- 

prasydam, zimų lapo. Pagejdau- j dži„skaitė toje pačioje parodoje 
yra išstačiusi saVo keramikos 
darbą “Ruduo”, kuris išreiškia 

ray, so. Boston z/, mass |. 1 giazQrinėmis ply-
Žimas siųsti tiesiog LE : -

Antrojoje parodoje - grafikų, 
... -- - /į kurių darbus tik pasisekė rengė-

į jams šiame kontinente užtikti, 
i lietuvius reprezentuoja tremty- 
' je savo iliustracijomis “Lietu- 
■ viškos vestuvės” daug triukšmo 
1 sukėlęs Alfonsas Dargis. Jo dar- 
' bus rengėjai pasiskolino iš žy- 
! mios Niujorko paveikslų galeri- 
' jos. Radęs šiuos paveikslus .šioje 
įdomioje parodoje, kurioje yra 
išstatyti žymiausių Europos ir 
Amerikos grafikų darbai,' V. K. 
Jonynas, juos aptarė entuzias
tiškai: “Dargis stebėtinai pasi
keitęs, nepaprastai sumodernė- 
jęs. Jame tebėra pasilikusi nor
vego Much Įtaka ... Dargis nau
doja, kaip ir daugelis vokiečių

tina apmokėti atsakymą. LE ad
resas: Mr. J. Kapočius, 366 W. 
Broadway, So. Boston 27, Mass 
USA. : 
leidyklai.

Kiti Kanados lietuvių laikraš- i t 
čiai prašomi šį pranešimą per 
sispausdinti.

PLIAS skyriaus valdyba, 
Toronto.

Prašome adresų \
Sekantieji PLIAS Toronto sky

riaus nariai prašomi pranešti 
savo adresus ir telefoną: V. Dar- 
gis, G. Kačanauskas, V. Matule
vičius, S. Smalinskas, R. Švai-' 
nauskas, B. Ulozas, K. Čeputis, Į 
V. Montvilas ir J. Krivickas.

janauskas spalio 25 d. išvyko į 
JAV.

W. A. Muziejaus meno galeri
ja pakvietė dail. V. Ratą pade
monstruoti, kaip daroma medžio 
graviūra. Į demonstruojamų gra
viūrų ciklą dail. V. Ratas sten
giasi įjungti lietuvių liaudies 
raižinius ir dailininkų darbus.

Melburne jau treti metai lei
džiamas kun. P. Vaserio “Sek
madienis”. Minėdamas trijų me
tų sukaktuves, “Sekmadienis” 
sudaro jau tris storas knygas, 
kuriose smulkiai užfiksuoti vi
si lietuviškieji parengimai, mi
rimai, gimimai, vestuvės etc. 
Šiais metais “Sekmadienio” prie
du pradėtas leisti neperiodinis 
“Švyturys”, kuris duoda kultū
rinių straipsnių ir žinių iš Mel
burno lietuvių gyvenimo. “Švy
turio” jau išėjo trys numeriai ir 
ruošiamas kalėdinis ketvirtas. 
“Švyturys” eina 32-40 psl. apim
ties, žurnalo formos. “Švyturį” 
redaguoja kun. P. Vaseris ir Br. 
Zumeris.

Karaliaus Mindaugo Institutas 
lapkričio 8 d. Melburno lietuvių 
visuomenei suruošė viešą pa
skaitą “Prūsų Lietuvos likimas 
amžių bėgyje”. Prelegentas Br. 
Zumeris. •

Tarybiniai dailininkai A. Do
vydaitis, L. Tamulis. F. Ivanaus
kas paruošė drobę “V. Kapsukas 
skelbia Tarybų Lietuvos valdžią 
1918 metais”. Skulptoriai B. 
Pundžius ir P. Vaivada baigė 
skulptūrą “Stalinas ir Leninas”. 
Didelį skulptūrinį bareljefą “Pa
baigtuvės“ atliko N. Petrulis ir 
B. Vyšniauskas.

— Am. Liet. Romos Katalikų 
Federacija planuoja įvesti Ame
rikos Lietuvių Katalikų Dieną, 
kuri būtų švenčiama visoje 
Amerikoje. Tuo tarpu tokiai 
šventei data numatoma spalio 
mėn. paskutinis sekmadienis, 
kai švenčiama Kristaus Kara
liaus šventė.

Liet, dailininkų darbų paroda 
atidaroma gruodžio 12 d. Lietu
vių auditorijoje. Be Čikagoje gy
venančių dailininkų, Šlapelio, 
Pautieniaus, Murino, Purvinš, 
išstatys savo darbui taip pat 
dail. V. Stančikaitė ir A. Kairys, 
gyveną Brazilijoje ir galbūt dail. 
J, Bagdonas, gyv. Kolumbijoje.

Henrikas Kačinskas netrukus 
švęs scenos darbo 30 m .sukaktį. 
Ta proga J. Blekaitis sausio pa
baigoje pastatys Cronino pjesę 
“Jupiteris juokiasi”, kūrioje vy
riausiąjį vaidmenį vaidins pats 
jubiliatas:

Jurgiui Savickiui mirus, jo vi
loje Ariogala yra likę daug ver
tingų lietuviškų knygų, paveiks
lų ir tautodailės kūrirųų. Tuo 
tarpu visa tai yra jo įpėdinės p. 
Kok žinioje.

Netrukus išeis Rytų Europos 
Vadovo (Osteuropa-Handbuch) 
pirmasis tomas. Jame apie Lie
tuvą rašo doc. M. Hellmanas. 
Šveicarų Encyclios leidykla pir
mą kartą leidžia “Moterų leksi
koną” Jam apie Lietuvos mote
rų literatūrą ir veiklą medžiagą 
paruošė prof. Eretas. Pirmasis 
tomas jau atspaustas, antrasis — 
pasirodys 1954 m. pavasarį. ■,

Lietuvių Teatras Studija Ade
laidėje lapkričio 27 d. vietos vi
suomenei stato premjerą “Ponia 
iš bronzos ir ponas iš kristalo” 
H. Duvrenois Iv. komediją, to
liau J. Morton Iv. komediją ir A. 
Čechovo “Piršlybos” Iv. komedi
ją. Teatrui Studija sėkmingai 
vadovauja rež. J. Gucius, dail. 
A. Marčiulionis, rež. asistentas 
Z. Kučinskas, rež. pad. K 'ęa- 
parauskas.

Australijos Katalikų Kultūros 
D-jos pirmininkas Antanas Usti-

laimėtas. , ________
Nek. Pr. Švč. M. Marijos ' Pranešti inž. J. Sližiui 53 Hewitt 
Seserys, Putnam, Conn. Ave., Toronto, Ont. Bendrai, visi 

___ _ nariai ęrašomi pranešti kiekvie
ną adreso pasikeitimą. Šiuo tar-; ekspresionistų, išilginę medžio 
pu adresų neturėjimas kai ku- i Jis savo vaizduojamą pa- 
riems sukliudė dalyvauti PLIAS t sauh išreiškia kuo paprasčiau- 
centro organų rinkimuose., į siai‘ir daro piinai subrendusio 

i Skyriaus Valdyba. menininko įspūdi”.

Redakcijai -prisiųsta Iren* Krivickaitė, 17-metė^Do-
** tv-iz-v iv* (.ruvinnc CZiiq+jjitvfpę Hiik-

A. Vilainių, Amžini šešėliai, 
literatūriniai reportažai, išleido 
“Nemunas”, viršeli piešė V. Bu- 
zikas, 176 psl. Kaina nepažymė
ta. •’ •

Amerikos lietuvių vardynas, 
Jungtinių Amerikos Valstybių' 
žinomesnių lietuvių biografinės 
žinios. I knyga, su prof. K. Pakš- . 
toįvadu. Les Angeles. 1953 m., 
išleido “Liėtuvių Dienų” leidyk
la, 280 psl.. kaina minkštais vir-i 
sėliais $5, kietais — $7..

Aidai, 1953 m., lapkričio mėn., 
Nr. 9 (65), 385-432 psl., 9 ilustr.

Šiame Nr. rašo: P. Maldeikis, 
Dviejų kultūrų sankryžoje; L. 
Dambra, Žemės reforma išlais
vintoje Lietuvoje- Z. Ivinskis, 
Lietuvių kalba viešajame "Lietu
vos 16-17 a. gyvenime (tęsinys); 
poezija M. Vaitkaus, V. Ališo, 
B. Rukšos; beletristika A. Tūlio.

į Platūs apžvalgos skyriai — lite- ' Enciklopedijos Fondą Įgyti 1000 
I ratūra. mokslas, visuomeninis ! egz.’LE. paskiriant juęs dovana 
i gyvenimas, pastabos* Įvykiai. i Nepriklausomai Lietuvai par- 
i Ateitis. 1953 m. lapkritis. Nr.! vežti. Nutarimą pasirašė dr. V.

i Čepas, St. Vaitkevičius, Pr. Lem- 
>•' bertas ir J. Vembrė.

Kokios sumos turėtų pasiekti

— Mūnchenas.—- Buvusi Hit
lerio kambarinė Anna Winter iš
kėlė teisme bylą, kad jai būtų 
grąžinti paveikslai, kuriuos jai 
buvo dovanojęs Hitleris. Vienas i 
paveikslas esąs jo’ paties pieštas.’ 
Be to, ji reikalauja grąžinti 5 
egz. knygos “Mein Kampf” su 
Hitlerio autografu. Visa tai bu
vo konfiskuota Bavarų valdžios.

Kalėdos jau tik už trijų savaičių. Mūsų mintys, natūralu, skrenda pas liku- 
siuosius Europoje. Dabar paskutinis momentas išsiųsti kalėdinius laiškus ir 
siuntinius. Užjūrio paštas nepasieks jų šiuo metu taip greitai, nes paštas prieš 
Kalėdas apverstas darbu. Mes visi laukiame paštininko su laiškais/ateinan
čiais iš užjūrių, o jei jie pavėluoja, kažkaip atrodo, netenka šiam momentui 
prasmės. Mes visi norime žinoti apie savo artimuosius, likusius mūsų tėvynėse. 
Tad necpvilkime jų — išsiųskime visa jieips šiuo momentu!

m o ir Gražinos Gustąitytės duk
tė, atstovauja lietuvius šiuo me
tu Vašingtone vykstančioj Ame- 
rikiečių^Dailės parodoje. Įdomu, 
jog joj ji yra išstačiusi savo dar
belį, kurį nupiešė būdama 11 
metų ir kurį jos dėdė V. K. Jony
nas patarė “neišmesti”,
— Atrodo, jog daug vilčių su

kėlusi ruošiama Amerikos Lie
tuvių Dailininkų paroda Brook- 
lyne nesuteiks visų Amerikos 
lietuvių dailininkų. Dalis jų ne
sutiko išstatyti savb kūrinių Ap
reiškimo parapijos salėje, laikys 
darni, jog .patalpos nėra' tinka- 
mcę. Daug vilčių buvo dėta 

Į Amerikos Lietuvių Bendruome
nės finansinei paramai—bet pa
sirodė, jog jos kasa vra tuštoka.
- - (Alm-TŽ)

Bostono Liet. Teisininkų D-jos 
skyrius paskelbė savo lapkričio 
8 d. nutarimą suorganizuoti L.

Lietuviškoji studentija

Su Kalėdomis ateina būriai ekstra laiškų. Tuo momentu kaip tik jaučiame 
dėkingumo Kanados Taupymo Lakštams, kuriuos mes pernai taip lengvai 
Įsigijome per IMPERIAL BANK OF CANADA. Ar jūs iš anksto rengiatės 
sekančioms Kalėdoms, ar jūs tik norite taupyti pinigus,, investuokite. juos. į 
Kanados Taupymo Lakštus — tai saugiausias taupymo būdas. Atvyk į savo 
IMPERIAL BANK OF CANADA, į banką, "kuris išaugęs iš savo darbo", ir 
įsigyk juos už grynus arba išmokant dalimis. Ir prisimink, kad už šių metų 
laidą mokamas augštesnis procentas, negu betkada yra mokėta — 33/4 °o. •••_ • 0 994 pšl

Turiny: Tėv. V. Gidžiūnas, 
i OFM, Šventųjų garbinimas;
: Prcf. K. Pakšto sukaktis; A. Su- tas fondas, tuo tarpu nepaskelb- 
įšįnSkas, Mcrtui loquntur; V. Ka
į rečkaitė. Žmogaus asmenybės į i000 egz. paskaitys savikaina. 
! reiškimasis; J. Žadeikis, Pas At-; nes pilna kaina reikėtų apie
■ cities skaitytojus džiunglėse; R. ■ 150.000 dolerių.
j Staniškytė, Lietuviška kalba ir i Tautinių rūbų konkurse per 
: jos palaikymas; A. Dž„ Ruduo, i kunigaikšt. Birutės vakarą lap-
■ Plungės Parke; Sportas, Kreivos : kričio 14 d. už autentišką kostių- 
'• šypsenos; Darbai ir žmonės, poe- mą garbės pažymėjimą- gavo V. • 
i zija. beletristika, iliustracijos. Jonuškaitė, I prizą Irena Eidri-į

A< vis džiaugiuosi ir stebiuosi naujaisiais atradimais, kurie padaryti šiame 
naujajame krašte. Kartu malonu atrasti ir tokius dalykus, kurie primena se
nąja tėvynę. DEMPSTER'S duona yra kaip tik vienas iš tokių. Jie specialistai 
europėjiškos duonos. Išbandykite DEMPSTER'S ruginę duona, baltą ar juodą, 
kuri parduodama suraikyta ar neraikyto ir įvynioto, jūsų patogumui, Į cėlo- 
pano popierį. Visiškai su ja lengva padaryti mėgiamus sumuštinius. Belieka 

>Xik uždėti jakninės dešros ant ruginės duonos, galima dar uždėti plonų svogūnų 
riekelių ant dešros — skonis dar puikesnis. Vartojant kiekvieną iš šių būdų 
— viskas skanu! .

ta. Reikia spėti, kad leidėjas tą 
paskaitys savikaina.

Nors ir sunkios sąlygos, tačiau 
vis daugiau jaunimo randa kelią 
į universitetus. Gyvenimas nė 
vieną yra pamokęs iš kitų nieko 
nelaukti, bet pačiam stengtis 
prasimušti ir kurti šviesesni ry
tojų sau bei savo tėvynei.

Iš dabar studijuojančių Kana
dos universitetuose, tik labai re
tas gali pasidžiaugti kokia pagal
ba iš šalies. Beveik visi jie susi
taupo pinigo laike vasaros atos
togų ir tokiu būdu įgalina sau 
studijas nuo rudens iki sekančio 
pavasario.

Prieš porą mėnesių studentija 
susiorganizavo į Kanados Lietu
vių Studentų Sąjungą. Jos cent-- 
ras sudarytas Toronte. (Sąjun-' 
gos sekretoriaus adresas: K. As-i 
travas, 53 Hewitt Ave., Toronto,; 
Ont.). Ši sąjunga yra užsibrėžu-i 
si apjungti visus lietuvius, studi-: 
juojančius Kanados universite- i 
tuose J

a. organizuojant bendrą stu- i 
dentų veiklą Lietuvos laisvei at-: 
gauti,

b. informuojant apie studijų 
galimybes,

c. rūpinantis šalpos reikalais
I ir t.t. ■

Šiuo metu yra ruošiamas sta
tutas ir organizuojama studen
tų pašalpa.

Manoma, kad visoje Kanadoje 
yra apie 80 lietuvių studentų, iš 
kurių nemažiau kaip 38 studi
juoja Toronto universitete. Iš 
šių 38 studentų 15 studijuoja in
žineriją, 9 “arts”, ir t.t. Iki šiol 
jau šeši naujakuriai lietuviai yra 
baigę Toronto universitetą arba 
įsigiję mokslinius laipsnius.

KNYGA
KIEKVIENAI 

,ŠEIMAI
Kun. Dr. Jono Gutausko 

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA 
Religinis vaiko auklėjimas ryšium 

su jo dvasine raida.
I dalis: vaiko kelias į pasaulį :—- dva-

' sine ir fizinė raida;
II dalis: vaiko kelias į religiją -— re

liginis vystymasis;
III dalis: religinis vaiko auklėjimas

šeimoje ir mokykloje;
IV dalis: ypatingieji religinio auklė

jimo uždaviniai.
Knyga tėvams, mokytojams ir tiems, 
kurie domisi vaiko psichologija.

328 ir VIII psl. Kaina $3.
Užsakymus ir pinigus siusti: Spaudos 
B-vė "Žiburiai", 941 Dundas Str. W., 

Toronto, Ont., Canada.

ALOYZAS BARONAS

UŽGESĘS SNIEGAS
ROMANAS
Ketvirtas tęsinys.

— Na, J?am tu man sakai, eik, — taria motina, nusi- 
vilkdama puspaltį ir numesdama ant lovos.

— Tai aš palydėsiu, — sako Kaminskas, atsikeldamas 
nuo stalo. Jis viena ranka apkabina Gražiną, spustelia ir 
eina durų link. ’

— Palauk dar, — taria senis, — pypkę tabokos pri- 
sigrūsiu.

Gražina paima mezginį ir žaidžia virbalais. Motina 
atsisėda ant lovos.

— Pavargote?— klausia Kaminskas.
— Žmogus galvoji, galvoji apie viską, net galvą skau

da. Dieve Tu mano.
— Na' tai ir dega, — papsi senis.
— Ligi pasimatymo, — eina Kaminskas durų link, — 

ateisiu rytoj, Gražut, — prideda, atidarydamas duris, ir 
abu vyrai žengia per slenkstį.

— Sudiev, — numurma moterys ir klauso, kaip dus
liai nuo vyrų kojų skamba plūktos priemenėlės grindys 
ir užtrenkiamos durys.

Gražina žiūri pro langą į ką tik išėjusius. Jiedu slidi
nėja lijundra aptrauktame keliuke, ir ji mato, kaip slys
tantį tėvą Kaminskas griebia ranka. Paskui jie dingsta už 
posūkio, juos pridengia daržinės kampas ir prietema, susi
maišiusi su rūku.

Gražina atsigrįžta ir vėl pakelia mezginį ir čiupinėja 
virbalus. Paskui ji atsisuka į motiną, kuri stovi tarpdu
ryje ir prietemoj. Pertamsu, kad Gražina matytų jos vei
dą ir akis, bet ji jaučia surauktą kaktą ir veriantį žvilgs
nį. Gražina nusig?ęžia į langą ir bando megzti, bet tuo 
laiku motina ramiai, su regimu balso virpėjimu taria:

— Grąže, argi tu nesupranti? Mes taip nedarydavom. 
Jei vienas, tai vienas, o tu dabar, kai vieno nėra, tai su 
kitu. Kęstas apie tave galvoja, o tu ar apie jį galvoji? 
Matai, Gražina, aš tau nieko nesakau. Abu geri vyrai, bet 
tegalima tik vieną turėti. Ten anas vargsta, o tu čia su 
kitu. Manai, aš nebuvau jauna? Man irgi patiko keli, o

ištekėti galima tik už vieno.
— Bet kad aš nieko, mama.
— Nieko tai nieko, ale ir visai nieko.
— Argi aš turiu nesikalbėti ir bėgti? — Gražina žvilg

teria į lauką. Prietema ir rūkas.
— Aš nesakau, bet reikia kitaip. O tu perdaug jam 

rodai dantis. Nereikia žmogaus apgaudinėti. Gali pasa
kyti kada nors, kad lauki Kęsto, kad ji labai myli. Bet 
kur tu pasakysi? Tau patinka. Bijai apie Kęstą ir užsimint. 
Žinoma, užsiminsi, tai anas gali nebeateiti. Na, o tu nori, 
kad ne vienas, tai kitas ratu eitu.

— Ko tu dabar, mama, nori iš manęs?
— Dar sakai ko? Ko aš galiu iš tavęs norėti. Aš noriu 

tau gero ir daugiau nieko. Aš tau neperšu nė vieno, bet 
aš tau liepiu apsispręsti.

Gražina nebeatsako,' ir motina tyliai sėda ant suolo. 
Nemalonūs šitokie pasikalbėjimai, bet reikalingi; kaip 
duona, oras ar darbas. Vaiko laimė brangesnė ir už orą, ir 
už duoną, ir už savo gyvenimą. Myli, ir todėl reikia bartis. 
Po valandėlės Gražina kruopščiai uždangsto langus ir už
dega lempą. Žibalas sunkiai gaunamas, ir motina truputį 
pakraipo galvą, bet nieko nebesako, kai duktė atsisėda ir 
mezga. “Tuščia jo, to žibalo, negi be darbo sėdi, o bartis 
irgi nusibodo”, pagalvoja motina ir, susi j ieškojusi siūlų, 
siuva Į tėvo kailinius ištrūkusią sagą.

Kaip uodas zirzia dagtis, gerdamas žibalą. Kartais 
sproginėdamas ir čirkšdamas. Matyt, tie, kurie pardavė, 
norėjo truputį uždirbti ir ko nors įmaišė. Praeina geras 
pusvalandis tylomis. Gražina mezga lėtai klausydama, 
kaip nedidelis vėjas lanksto kieme medžius. Jai truputį 
šalta, ir ji nusipurto:

— Šaltoka..
— Užsivilk, — taria motina, —sušalsi.
Vėl tyla. Po keleto minučių girdėti keli šuns amtelė

jimai. Viduj spraga dagtis, čeža drabužiai, ir gitdėti dus
lūs metines atsidūsėjimai. “Po dienos ateisiu”, pagalvoja 
Gražina. “Rytoj”. O kas iš tos dienos. Jis nepadės apsi
spręsti, Kurį pasirinkt: ar tą, kurį myli, ir kurio nėra, ar 
tą, kuris tik pakenčiamas, bet dažnai matomas ir su-* 
tinkamas.

VII
— Pagalbos! — šūktelia mašinistas, ir, bėgdami pro 

duris, Jonas su Vosylium sustoja. “Tfegu velniai”, pamąsto 
Vosylius, “šaukia, kad ir negyvas gali atsibusti”. Vosy
lius prišoka prie mašinisto ir kietomis rankomis užspau- 
džih sausą senio burną. Mašinistas murma kažinką pro

juodus pirštus, tuo tarpu Jonas nutraukia nuo senio kaklo 
šaliką ir sukiša į burną. Jonas baimingai žvilgteria į senio 
akis, matydamas prikaišiojimą: aš tau duoną, o tu man 
skudurus. Jonui baisu pasidaro tų mažų smulkiomis 
raukšlelėmis užgultų akių, jis skubiai nusigręžia nuo be
viltiškai bandančio išsitraukti senio ir riktelia: \

— Suriškim.
Vosylius suranda elektros vielos gabalą, perverčia 

kniūbsčiom .senį, suriša kojas ir ant nugaros rankas. Pas
kui apverčia senį augštielninką ir vėl žvilgteria nejučio
mis į senio akis. Jeigu ne duona, kurią senis atnešė, ne
būtų Jonas užmigęs. Nuo-to prakeikto gailestingumo pra
sidėjo viskas.

— Dabar bėgam, — sušnibžda Jonas.
— Bėgam. Pagaus, — nusiminęs pakartoja Vosylius. 

Abu išbėga į kiemą pro šeimininką, kuris guli, truputį 
pasisukęs ant šono, vieną ranką paspaudęs po savim.

Lauke drėgnas ir baisus ryto prašviesėjimas. Ligi die
nos bėra ankstyvo ryto kraštelis. Patekės saulė, ir viskas 
pasibaigs. Abu vyrai skubiai pereina kiemą ir mato tvar
te žiburį. Morta melžia karves. Namuose pro nedidelius 
langinių plyšius veržiasi šviesa. Gerda keliasi ir šukuoja 
savo geltonus plaukus ir dažo lūpas. Vosylius pagalvoja 

' apie ją. nusipurtydamas dėl minties kvailumo ir atmin
damas, kad nesąmonių žmonės prigalvoja bažnyčioje ar 
net ant kartuvių virvės. Prieblandą baigia išnešioti vėjas. 
Rytas eina šimtą kartų greičiau, negu bet kada yra ėjęs.

— Mes negalime eiti kartu,— taria Vosylius.
— Aš žinau. — taria Joną?, — aš lieku čia. Daržinėj. 

Naktį išbėgsiu, — jis mostelia ranka, bėgdamas tvartų 
link, ir toks yFa abiejų atsisveikinimas.

— Ne, aš nepaliksiu čia nė minutės, — pasako Vosylius 
daugiau pats sau ir skubiai nueina keliuku. Jis žino, kad 
nereikia bėgti priekin akis išdegus, bet turi ką nors daryt. 
Vosylius paeifia keletą žinginių ir jaučia, kad kažkas seka. 
Nesuprantama jėga jį atgręžia. Iš paskos bėga šeimininko 
šuo. Vosylius mostelia ranka, bet šuo pabėga keletą žings
nių, sustoja ir draugiškai vizgina uodega. Staiga Vosylius 
pajunta šaltį. Jis buvo apsivilkęs šeimininko duotu siauru 
ir labai nunešiotu apsiaustu, apsiavęs savo paties auliniais 
batais, kurie dar nebuvo spėję nuplyšti, ir ant galvos tu
rėjo tą pačią kepurę. Vosylius staiga supranta, kad šitaip 
apsirengęs jis atkreips visų dėmesį. Ta mintis tokia gąs
dinanti ir siaubinga, kad Vosylius, šuniui linksmai prie
kyje bešokant, grįžta į kiemą. Rytas vis pakankamai anks
tyvas. Truputį šąla ir iš pilkšvo dangaus krinta labai

retos snaigės.
Vosylius žino, kad ligi to laiko, kol pradės važiuoti 

žmonės į lentpjūvę ar, nesulaukus tėvo, ateis jieškoti 
duktė, gali praeiti gera valanda laiko. Šuo prišoka prie 
namo durų ir pradeda jas draskyti. Vosylius praveria 
duris ir įleidžia. Paskui keliais dideliais žingsniais atsi
duria lentpjūvėj. Jis puikiai atsimena, kaip senis maši
nistas kasdien nusivelka apsiaustą ir kabina vis ton pačion 
vieton. Paskui ant jo pakabina juosvą labai nunešiotą 
portfelį. Į nusikaltimo vietą Vosylių vedė ne nervų dirgi
nimas, bet noras pabėgti. Vosylius nebuvo padaręs jokio 
nusikaltimo. Užmušti senį buvo dorybė, o dukterį mylėti 
nusižengimas labai reliatyvus. -

Vosylius peršoka mažą slenkstį. Mašinistas unkšdamas 
juda žemėje ir baigia vieną ranką ištraukti iš vielos. Vo
sylius. nežiūrėdamas Į akis, vėl stipriai suriša. Patikrina 
ir kojų surišimą, kvailai ir be ryšio kapodamas sakinį:

— Nerėk! Paleis tave. Nerėk! Aš tavo apsiaustą paimu. 
Nerėk! ’ -

Kaip senas ir klaidų nedarąs plėšikas, Vosylius dirba 
tiksliai ir mechaniškai. Nuo sienos nusikabina apsiaustą, 
iš portfelio ištraukia dvi plonas riekytes duonos ir šoka 
atgal, vos neužgriūdamas ant šeimininko kūno. Atrodo, 
senis buvo porą metrų pššliaužęs. Vosylius peršoka pet 
susirietusį kūną ir išeina į kiemą. Jam atrodo, kad šeimi
ninkas vejasi. Galbūt šeimininkas nebuvo pašliaužęs. Gal 
taip pasirodė. .

Stotelė maža, raudonų plytų. Pilna miegūstų žmonių, 
prakaito ir slegiančio tylėjimo. Prie kasos Vosylius nusi
perka biletą nedidelian miestelin, už keliasdešimt kilo
metrų į vakarus. Tik tada, kai įsideda į kišenę grąžą, Vo-: 
sylius pajunta keistą šaltį. Pirma reikėjo veikti, o dabar 
beliko laukimas ir nuo jo virpėjo ,rankos, pečiai ir veido 
raumenys. ‘

Pč kelių minučių ateina traukinys. Vosylius ramiai, 
išeina Į peroną — dabar jis dreba laisvai ir nesivaldyda
mas. Laukiamasis buvo prikūrentas ir prikvėpuotas. 
Tvankus ir pilnas mažo miegamojo kvapo. Rytas šviesus, 
drėgnokas, apvįlktas augštais debesimis, iš kurių krinta 
vis dar labai retos snaigės. Žmonės stumdosi perone, triną 
rankas, nuolat žiūrėdami į tą pusę, iš kurios ateina trau
kinys. Staiga ilgai į Vosylių žiūrėjęs aptukęs- rausvais 
veidais vokietis klausia:

— Šalta, Petrai?
— šalta, — krūptelia Vosylius. Jis staiga sušyla, nebe-

(Nukelta į 7 psl.) t
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$12.500.$17.500.

$ U.»00.

$24.500.

$17.500.
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$14.500.

R. TESLIA
miausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 
nusipirkti arba parduoti nejudamas nuosavybes.

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo įstaiga.

SAUGU — PATIKIMA
Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių na

mų. Taip pat duodame paskolas.BIURAI:
863 Bloor Street West, ^Toronto
575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

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

VACYS VASILIAUSKAS 
skambinkite telefonu: OL. 7525

i

t

Bloor
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Indian Rd. — HŽjh Pad? Blvd., 7
12 did. katnb. (2 atsikiri butai), % 
per du ougštus, mūrinis, atski
ras, 2 vonios, 2 virtuvės, vandę- 
niu šildomos, didelis kiemas ir 
garažas. įmokėti $8.000, visa 
$20.500. ‘

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

tuves, didelio kiemas, garažas, pri
vatus įvažiav. IMokėti $8.500, 
kaina $22.600. \

Bloor——Indian Rd.,
9 did. kamb., atskira^, gero 'mu'
ro, vandeniu-alyva Šildomas, 2 r 
vonios, 2 virtuvės, vienas kamb. < 
rūsy, gražus kiemas ir vieta go-' 1 
ratui. Įmokėti $6.000. Katra 
$ 18.000, geros pirkimas.

Christie, ' 9-
7 kamb., mūrinis, vandeniu-aly- 
vo šildomas, moderni virtuvė, 
mos apynoujis, privatus įvožia-* 
vim. ir garažas. įmokėti $4.500. 
Kcino $~15.500. *

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

863 BLOOR STREET WEST

- REAL ĖST ATE. LIMITED
BRANCHES ; J » :

TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — K I T*C h'e N E R — P E T E R B O R O U G H

PARDUODAMI
NAMAI BIZNIAI

$4.600 įmokėti. High Park rajone—- 
Galley Ave. Geros statybos, pu
siau atskiras, 8 komb. visi dide
li, sviesūs, dažyti, kryžminis ko
ridorius, dvi mod. virtuvės, augš- 
tas ir pertvertas rūsys. Cemen
tuotas garažas. Namas nepra- 
skolintoš —- be morgičių. Nor
mali kaina.

$3.000 įmokėti. High Park' — Feme 
Ave. Mūrinis, pusiau atskiras, 6 
kamb., kietmedžio grindys, *ga- 
ražas. Skubiam pardavimui tik 
$11.000. t

Dėmesio! Bloor g-vėj prie Ossington. 
* Dovanų - rūkalų - spaudos krau

tuvė ir 7 kambariai, vand.-alv- 
yo • Opšildymas, krautuvė didelė 
dvi vitrinos, geroj bižnFo vietoj, 
nemažos pajamos iš# kambarių ir 
pačio biznio. Nuomos teisė-' 7 
metai, patartina lietuviams už- 
imti tę vieta, rizikos nėra. Pra
dėsi—nesigailėsi. Kaina $3.500. ;"j

$4.000 įmokėti, Dunn Avė., atskiras, 
mūrinis, 8 k. nepereinami, kiet
medžio grindys, išskyrus 1 k.; 
alyva apišldomas, dvigubas ga
ražas. Mcrgičius 7 metams.

$5.000 įmokėti, Cowan Avė., atski
ros, 10 nepereinami kambariai, 
kietmedžio grindys, visa namą 
tuojau galimo užimti.

J. KAUKELIS
Trftf. EM. a-2646. EM. 6-264E 

Toronto • ■ / ’ *

575 Queen Str. W. Xprie Bathurst)
Namų telef.: Kt. 7536

nesant biure ar namuose prašome pa
likti savo telefono.

MIELI HAMILTONIEČIAl!
Tcrkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit,; manęs!#,

B. KRONAS

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

O D A M A

indiah GroveA— Indian Trail,
13 did. ir grožių kamb., atskiras, 
mūrinis, vandeniu šildomas, 3 
modernios virtuvės, 3 vonios, la
bai didelis kiemas, 2 mūriniai 
garažai, geras pajamų narnos, 
įmokėti $12.0Q0, kaina 27.000 
dol. Vieno skola balansui.

Delaware <— College,
8 did. kamb., mūrinis, alyva ših; 
domas, 2 virtuvės, gražus kie
mas ir įvažiavimas. įmokėti* 

$5.500, kaina $15.500.
Pacific prie Bloor,

* ’ ** 8*Vcmb*. per 2 ougštus, mūri lis,»
T •* ?>X*Ztvvė$, alyva šildomos,, k.bai 
I r didelis kiemas. įmokėti $6.C')0.

! Kaito $15.900.7
Dundas r— Montrose,

6 1<amb.j mūrinis, didelis kie
mas, vieta garažui. įmokėti 
$3.500. Kaino $12.000.

Bloor — Crawford,
5 did. kamb., atskiras, vieta ga

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

♦

Maisto krautuvė, Bloor St. prie Os- 
• į. 5»ggton, ir 7 kambariai, krautu- 
' ** vės' sava 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 

. susitarimą. Lietuviams gera vie
ta ir yra galimybė išplėsti biznį.

Rūkalų • suvenyrų krautuvė. Ronces- 
vaifes Avė., savaitinė apyvarta 
virš $1.200, nuoma 9 mt., pra
šo $10:000 su visom prekėm ir 

, visu moderniu krautuvės. apsta
tymu. Įmok, nedaugiau $8.000.

10 akrų ir namas iš 4 kamb., 3 my
lios nuo Fordo fabriko, įnešti 

’ $3.500; Kaina $7.000.

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

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

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

i

Roncesvalles - Wright. Mū
rinis 9 kambarių alyva šil
domas, 2 virtuvės, dvigu
bas garažas. įmokėti $5- 
6.000.

Porkdale — atskiras, mū
rinis 10 kambarių nemos, 
vandeniu - alyva šildomas, 
lobai gerame stovyje, dide
lis sklypas, garažas. Ga
lima pirkti su baldais.

Jane - Annette. Mūrinis 6 
kambarių namas, alyva Šil
domas, garažas, nemažos 
sklypas, gražiame rajone.

$22.000. College - Dufferin. Reta 
proga — namas su k ra u-. 
tuve. Mūrinis namas 6 k. ir 
krautuvės, šilto vandens- 
olyvos Šildymas, kietme- 
džio grindys, dideli kamba
riai, jmokėjimos apie $10.- 
000. Namas neapsunkin
tas jokiomis skolomis. Ge
ros išsimokėjimo sąlygos.

SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
OL.7511

1460 Dundas St. West (prie Dufferin) r Toronto
HAMILTONO LIETUVIAI. Visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės 
į šios įstaigos atstovus Hamiltone J. Valevičius ir Ą. Pranckevičius Visokeriopas 
•informacijas suteiks bei patars namų problemose nemokamai. Skambinkite ar užeikite į Įstaigą

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

F. N. PREBBLE
' REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo-pardavimo įstaiga

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

nius visuose miesto rajonuose.

NAMAI - BIZNIAI PARDAVIMUI
$16.500, įmokėti $5.000, Manning - 

Harbord, 8 kamb., mūrinis na
rnos, karšto vandens šildymas, 
2 modernios virtuvės, vieta ga
ražui. *

$13.500, Įmokėti $3.500, Helena* 
Avė., 7 kamb., atskiros namas, 
karsto vandens, šildymas, gara
žas. ' ■

$20.000 pilno kaina, apie $8.500 
įmokėti, High Park rajone, 10 
kamb., mūrinis, atskiras namas, 
karšto vondens-alyvos šildymas, 

j i 4 virtuvės (šu cinkais), dvigubas 
garažas ir privatus įvažiavimas 
Galima greitai užimtu*

$5.000 Įmokėti, Shaw (prie College), 
6 kamb., mūrinis namas, karšto 
vandens-olyvos šildymas, 2 mo
dernios virtuvės, šoninis įvožia- 
vimas, labai švarus ir gražus na
mas.

$14.000, įmokėti $6.500, 8 kamb., 
mūro namas, Havelock g-vėje 
(prie Bloor), nepereinami kamb., 
kietos grindys, 'arti susisiekimo.

$5.000 Įmokėti, 6 komb. mūrinis 
namas, Bloor-Ossington rajone, 
karšto vondens-alyvos šildymas, 
2 modernios virtuvės, gtrražas.

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

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793, LO. 5176 

Nomų tel. MU. 0746

H
(F^ŪRSČIAUSIOS RŪŠKS HUWIM7O 
^^>RANKDARMU 6AM»UAl^g <J

m f ^£NUIŠK1^- M 
yMw.sidabro papuošalai, keramika \ 
lodo: ir meno išdirbiniailietuviškos \ 
r>jr kilų tautu klasikines muzikos^

j

Seymour H erm ant
ADVOKATAS. NOTARAS 

. ir tt.

Suite 410
394 Bay SU Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

W. A. LENCKi/b.A,. L.L.B.

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W,
Room 107

Telefonas EM. 6*4182

RIDOUT
NAMŲ FOTO 

TARNYBA

suteikiu jums galimy
bę pažiūrėti pardug- 
d a m ų • nuosavybių 
nuotraukas savo na
muose.

SKAMBINK OL. 7511 DABAR

apžiūrėk šimtų šian
dien parduodamų na
mų nuotraukos.

Arba jei:
PARDUODI SAVO* NAMĄ 

skubiam pardavimui* 
skambink

OL. 7511

Lietuvis siuvėjas

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

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamina prityrusios virėjos. • - - - - Scv. V. ir J. Ivanauskas.

....i—'ws.jssa .̂.t—Mumija,.
Visu rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 

. - rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas 

laikrodininką 
turinti 30 metų profesinę praktiką "

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1609 DUNDAS STR. W. (kampas Dundas Brock) TORONTO

Mann & Martel

Visois namų pirkimo - pardavimo reikalais pa tarnauja.
Kreiptis asmeniškai ar

. Telef. įstaigos MIL 8255, nomų telef. OL. 8074

J. J. ELLIS

REALTORS •'

2336 BLOOR bT.Wcst, prie Windermere. Tel. MU. 8255

Gerai žinomo ir lietuvių išbandyta nomų pirkimo-pardavimo įstaiga. 
'*• Galimas pasirinkimas visuose miesto rajonuose ir įvairiomis kainomis.

' KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$10.500. Bloor-Beresford, 5 kambarių, atskiros, mūrinis, vieno aukšto nomos, 
vondens-alyvos šildymas, geri kambariai. * 7

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

$15.700. Bloor-Emerson, 8 didelių kambarių geras namas, alyvos apšildymas, 
garažas. ■, < '

$14.000. Roncesvales-Fėrn, 7 kambarių, pusiau atskiras mūrinis nomos, alyvos 
šildymas, vieta .garažui > < < v

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

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

$19.500. Rusholme Rd-Dundas, 8 kambarių mūrinis puikus namas, vandens
■ alyvos šildymas, garažas, r
$19.500. Bloor-Windermere, 9 kambarių, atskiros mūrinis, 2 virtuvės ir 2 vo

nios, puikiai įrengtas vandens šildymas, 2 garažai

PASINAUDOKITE PROGA! Jmokėjimo padidinimui išrūpinu paskolas iš 
banko be jokių bonų 2-jų metų išsimokėjimui

MŪSŲ ATSTOVAS

REAL ESTATE . (
1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. MEIrose 2471

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą Toronto visuomenėje ir 
sparčiai auga bei plečiasi, atidalydama vis naujus skyrius, šino 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- v 
letas pavyzdžių:

kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai didelis. Štai tik ke-

$13.500, įmokėti $4.500. Wright - j $12.8000. 8 komb., pusiau atskiras.
Lansdowne. 7 kamb., pu- 2 garažai. Kietos- grindys.

High Park rajone. Įmokėti
• apie $4.000.

siau atskirps, gerąt mūro 
namas, getai atrodantis iš -’į 
lauko ir iš vidaus, gara(as.

Porduodomo grfeži -2(J aitrų ftjiyid SU.' ; 
visais įrengimais, 4 metų I 
senumo 5 kambarių bun- i 
galow. Newmarket -— 
Bradorfd. Labai geras pir
kinys tik $13.500.

Oakville. 10 akrų nedirbamos ždmės, 
kampinis dviejų kėlių san
kryžoje sklypas, prašoma 
$10.500. Gero proga no
rintiems investuoti pini- 
9US-.H’

$18.500. įmokėti $6.000. College—
Lippincott Mūrinis, visai 
atskiras, 10 nepereinamų 
kambarių namas, 2 virtu
vė. Vandeniu - alyva šildo
mas. Labai geros .išnuo
mavimui.

$13.000, (mokėti tik $1.600. Lons- 
downc - Davenport. Bloki
nis, gero mūro, 8 kembo - 
nuomininkois.
rių namas, garažas. Su

$13.700, įmokėti $4.500.į Qųrie — 
Bloor. Visai atskilas mūri
nis, 6 kambarių namas. 
Nepereinami kambariai, 
garotas, vandeniu šildo
mas.

Nebijokite kreiptis, jei Jums trūksta 
pinigų. Mes sudarome paskolos.

PR. GRYBAS
1072 BLOOR ST. W;.

T«l. ME. 2471 * Buto M. KE. 5065 

High Park — Roncesvoles 
atskiros mūrinis namas, ge
rom stovy, vieta garažui 
Įmokėti $3.000.
Runnymede—Annette, at
skiros mūrinis 6 komb. na
mas, garažas. $4.500 įmo
kėti. * •'
High Park Humberside, 9 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, vandeniu šildymas. 
3 garažai. Geras pirkinys.

$17.500. Runnymede — Annette, 10 
kambarių, atskiras mūrinis 
namas, 2 modernios virtu
vės. $5.000 įmokėti, vie
nas atviras morgįčius ba
lansui.

$18.000. Roncesvalles—High Park, 
9 kambarių atskiras mūri*, 
nis namas. 2 virtuvės, van
deniu alyva šildymas ir ga
ražas.

Mielai suteiksiu informocijos opie 
bet kurj Ridout skelbiamą nomq.

SKAMBINKITE:

B. Sergautis
OL.7511

$\4.500. 7 komb. per 2 ougštus. Vi- 
otskiras, lobai gerų 
nepereinami kamba- 
kvadrotinis r planas, 
grindys, labai šva- 

jaukus. Įmokėti opie

siškoi 
plytų, 
riai, 
kietos 
rus ir 
$4.000. Rusholme rajone. 1-1

$15.500 pilna kaina. Atskiros, 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 pilno kaino. Atskiros, pri- 4 
vatus įvažiavimas, garažas.
9 kambariai per 2 ougš
tus. Karštu vandeniu-alyvo 
apšildomas, opie 18 m. se
numo, puikioje Rusholme 
gatvėje, prie naujai stato
mos bažnyčios. '

j

!

Visus Jūsų nekilnojama turte pirkime, 
perdavimo ir iškeitimo rūpesčius pati- *

Rėkite kreipdamiesi j <

Vytautas LUNYS
383 RONCtSVALUS AVt.

’ Ttl. 'ČL. 6321 * 8wto f«l. LA. 6338

7
' • ’ •. PARDUOTI AR PIRKTI
/y f T0 NAMĄ ir sunkiai Jumr sekasi,

•'V' bandykite paskambinti mums.
$2.500, įfTK>kėti, Indian Rd. — An

nette, 7 komb. per 2 ougštus, 
kietos grindys.

$4.000 įmokėti. Brock — Dundas, 
atskiros mūrinis, gero plono, lo
bar gerame stovyje, modernios 
virtuvės.

$5.000 . įmokėti, Sunnyside rajone, 
mūrinis, 8 komb., moderni vir
tuve ir vonia. Kambariai labai 
dideli, visuose kietos grindys, 
2 garažai. v* z

$6.000 įmokėti, arti liet, bažnyčios, 
mūrinis, 8 komb., 2 virtuvės, 
įvažiavimas į kiemą, namas pui
kiame stovy. 1 skola. , •

$8.000 įmokėti, High Park rajone, 
mūrinis, atskiros, 12 komb., 2 
vonios, 2 virtuves, garažas.

$9.500 pilno kaina, mūrinis 6 kamb., 
alyva šildomas, įvažiavimas, 
įmokėti * $2.500.

MES SKOLINAME pinigus .
tik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, kiek Jūs turi
te sayo 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.

f

įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
KUZMAS -

Namų telef. LA. 1250.

POSIUS -
Namo telef. JU. 7558.

BALTAKYS - BLIOPLYS
Namų telef. LL. 6310. t Nomų telef. RO. 3345.

MACIUNSKASDŪDA

J. KARPIS

$11.000, įmokėti $3.000. Campbell
Ave. —BloOr St. W. Pu- ;
siau atskiras 6 kamb. gra-

’ žios išyaizdos, gerai šu- 
4' tvarkytos. tikro rauto no

mas, 2 modernios virtuvės. 
Geras pirklys, nes'šavinin^ 
kas išeina į biznį.

$16.500, F*»okėti $5.500. Parkway -
. ' Grenadier Rd. 8 nepereino-

z '.mi . kofnb., mūrinis namas,
. ■ '' oiyvds/Šildymas, 3*‘modem. ?

virtuvės, labai gražus rū- ! 
sys, dideliu kiemas, naujas

t - • mūriaisgaražas, 'f J
$17.500, įmokėti apie $8.000. Hum

berside - Medland - High 
; Park. Visai atskiras, 9 ne-
• pereinamų kambarių mūro

namas, 2 virtuvės, vande
niu šildomas su stokeriu — 
3 garažai. Puiki proga nu
sipirkti gerą namą — gro- 

; žioje vietoje.
$18.500, įmokėti opie $7.000. Paci

fic Avė. — Bloor St. W.
1 1 kambarių geros mūrinis 
namas, vondeniu-alyvo šil
domas, geras planas — di
delis kiemas ir 2 garažai.

.000, įmokėti tik opie $7.000.
Visai atskiros, beveik nau
jos, 12 kambarių duplek
sas. Didelis kiemas — 2 
garažai. Pastatas gražus ir 
iš lauko ir iš vidaus. Na
mas randasi Evelyn Avė. - 
Annette rajone.

$23

Mieles Tautieti! Mielai Jums fra t a r-

kimo ir pardavimo reikaluose — be 
įsipareigojimo iš Jūsų pusės

P. MALIŠAUSKASO. .
ogentos, kum ki«krtai«m greitai 

peteriMuįe ir nepevargjto!

1072 BLOOR ST. W.
Td» ME. 2471 - B«t» tei. KE. 742S 

$11.500 pilna kaino, High Park ro- 
jone, 8 komb. per du ougštus, 
2 virtuvės, 2 garažai, gero vie
ta nuomavimui.

$12.500, College — Dovercourt, 6 
kamb., pusiau atskiras, įvožiovi- 
mas į kiemų, žemos įmokėjimos.

$13.000, Loke Simcoe, prie U-to 
kelio, gazolino stotis ir remon
to dirbtuvė, su visois įrengimais 
ir inventoriumi.

<15.500, High Park rajone, mūrinis 
atskiros, 8 kamb., per 2 ougš
tus, vandeniu šildomas, garažas.

$17.000, Bloor — Pacific, 9 komb., 
mūrinis, 2 virtuvės, 2 garažo*, 
vandeniu alyva Šildomas.

$5.500 įmokėti, Bloor — Runymcdc, 
mūrinis, 7 komb., per 2 ougštus, 
moderni virtuvė, dideli kamba
riai, garažas.

įmokėjimui padidinti vien

■

narnos, garotos.

$12.500, įmokėti 3.500. Annttc — 
Indian Rd. Pusiau atskiras 
mūrinis 8 kambarių no'mas, 
Garažui vieta.

$12.900, įmokėti '$3.500. Cumbe^- 
1 ' Ipnd < Bloor. 7 kambarių

namas, garažas.
$18.500, įmokėti $6.000. Beatrice - 

Dundas. Mūrinis 9 kamba
rių namas, alyvos šildymas,

• Ž/ dyi virtuvėj gėrovas. •/ 
$19.000. Gladstone — Bloor. Visai 

atskiras mūrinis. 10 kamba
rių namas, vandens-olyvos 

$ šildymas/ gražūs neperei
nami kambar., du garažai. 

$19.900, įmokėti $7.000. Jone — 
Bloor. Visai atskiras 9 k. 
namas. Square pianos, 
vandens šildymas, dvigu
bas garažas. Tai modemiš
kas viduje brangiai įreng
tas, iŠ lauko gražus namas.

$25.500, įmokėti $10.000. West
mount - St. Clair. Visai at
skiros 12 kambarių na- 

• mas, square plonos, van
dens - alyvos šildymas, 2 
virtuvės, dvi vonios ir tua
letas rūsyje. Garažas. Pa
jamų namas.

$30.000. Bloor — Indian Rd., Visai 
atskiros mūrinis 14 kamba
riu namas, vondens-alyvos 
šildymas, du garažai. Na
mas yra labai stiprus <r 
gražus, duoda puikias pa
jamas, tinka bizniui .ar 
daktarui arba norintiems 
investuoti kapitalą.

Perūąmėmos paskolos padidinti 
Jūsų jmakėjimų.

R. ŽULYS
1072 BLOOR ST. W.

Tel. Mt. 2471 - Buto tel IM. 3*6711
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Ryšium su BALFo rūbų va
jais, kurie šiuo metu vedami vi
soje eilėje lietuvių kolonijų JA 

"Valstybėse, BALFas nori suteik
ti sekančias informacijas, lie
čiančias Kanadoje surinktų rū
bų persiuntimą į BALFo centri
nį sandėlį Brooklyne.

Kanados lietuviai prašomi rū
bų nesiųsti atskirais pakietais, 
nes vien tik muitinės mokesčiai 
sudaro dideles išlaidas. Pavyz
džiui, už K. G. neseniai pasiųstą 
24 svarų vartotų rūbų pakietą iš 
Kanados į Brooklyną, teko su
mokėti $6.00 muitinės mokesčio. 
Be to, prisideda transporto išlai
dos. Buvo atvejų, kai išlaidos 
ryšium su 100 sv. rūbų persiun
timu iš Kanados į Ameriką, o iš 
čia į Vokietiją, siekė apie 50 do
lerių.

Rūbus BALFui galima siųsti 
tik sekančia tvarka:

1. Rūbus-reikia paruošti užjū
rio transportui 100 svarų balais. 
Rūbai turi būti tam tikra mašina 
suspausti į kietus kamuolius, su
traukti viela, aprišti neperšlam
pamu popierių ir apsiūti maišine 
medžiaga. Rūbų suspaudimas 
mašina yra labai svarbus, nes už 
transportą jūra mokama ne vien 
pagal'svorį, bet ir pagal dydį, 
t.y. pagal tai, kiek vietos laive 
siunčiamas daiktas užima. Ka

dangi valdžia apmoka transpor
to į užjūrį išlaidas, ji griežtai 
žiūri, kad šalpos organizacijos 
nedarytų nereikalingų išlaidų ir 
prisilaikytų pakavimo taisyklių.

Rūbus “subaluoti” galima 
įvairiose eksporto firmose.

2. Avalynė siunčiama dėžėse, 
kurios yra aptrauktos metalinė
mis juostomis (strapped).

3. Siunčiant taip paruoštus rū
bus ir avalynę yra labai svarbu 
užpildyti Form B 13. Formoje 
turi būti pažymėta: “Used mix
ed clothing for charitable pur
poses only” — “Not for resale”.

Siunta turi būti užadresuota 
(consigned to): Barr Shipping 
Co., 25 Broadway, New York 4, 
New York;

for United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 105 
Grand Street, Brooklyn 11, 
New York.
BALFas iš Kanados į Brook

lyną siunčiamus rūbus tiktai ši
tomis sąlygomis gali priimti. To
dėl būtų gera, kad rūbus pirma 
surinktų Kanados Šalpos Fon
das ir atatinkamai paruoštas 
siuntas pasiųstų BALFui.

Ta pačia proga norime primin
ti, kad privačių paketų į Europą 
BALFas siųsti negali, nes neturi 
lėšų padengti tas išlaidas, kurios 
susidaro" dėl augšto pašto tarifo.

BALFo Centras.

Vokietininkams nepatinka
Klaipėdos krašto vokietininkų 

organas “Memeler Dampfboot”, 
kovodamas už Klaipėdos krašto 
prijungimą prie Vokietijos, kaip 
yra buvę nacių laikais, savo 1953 
m. Nr.21 su pasipiktinimu skel
bia, kad žinomasis vokiečių ci
garečių fabrikas “Zuban” Mūn- 
chene savo reklaminiuose prane
šimuose, išsiuntinėtuose dauge
liui vokiečių laikraščių, atspaus
tame žemėlapyje “padaręs gru
bių klaidų”, būtent — Klaipėdos 
krašto “neįjungęs” į Vokietiją. 
Kai Werner Lukat atkreipęs į 
tą “klaidą” fabriko vadovybės 
dėmesį, tai toji savo nusistatymą 
plačiame atsakyme pagrindė tuo,

jog laikosi 1937 m‘. sienų. Todėl 
“Zuban” tabakas, rūkomas tokio 
tokio didelio skaičiaus žmonių, 
Klaipėdos vokiečiams, kurių 
vardu “MD” nori šnekėti, esąs 
“labai kartus”...

Kaip būdingą galima pažymėti 
taip pat vokiečių Sudwest Rund- 
funk radijo lapkričio 14 d. ko
mentarą, pridėtą prie pabėgėlių 
min. Oberlandėrio pastabų dėl 
Sudetų krašto, kad vokiečiai ko 
gali maksimum tikėtis, tai ne
bent sienų tik tarp 1937 m. ir 

^dabartinių Oderio-Neisės linijos, 
bet ne daugiau, juo labiau sienų, 
išeinančių už 1937 m. Vokiečių 
turėtosios teritorijos. E.

KONTROLIERIUMI

.1:

gėrę naujųjų

ateivių draugę

O
-s;s

■ ■ <'■ :

sm

Išrinkite

Mr. J. LOUIS

Shannon.

Kadaise pasaulinė galybė, Is
panija nuo 19 a., nuo Vienos kon
grese sukurtos Šventosios Sąjun
gos laikų, visą šimtmetį gyve
no visiškai izoliuota, pasaulinė
je politikoje nevaidindama jokio 
žymesnio vaidmens. Nepriklausė 
ji ir didžiosioms pasaulio galy
bių sąjungoms. Bet štai dabar, 
susirikdama tarpusavio gynimo
si sąjungos sutartimi su JAV, 
vėl išėjo į pasaulinę sceną. Šim- 
tametinė izoliacija Ispanijai bu
vo labai nuostolingas laikotarpis. 
Ji neteko Vidurinės ir Pietų 
Amerikos kolonijų, neteko Flo
ridos ir Filipinų. Dabar jų, žino
ma, nebeatgaus, tačiau naujuo
siuose pasauliniuose konfliktuo
se jau nebegalės būti nuošaliai 
ir be jos nauji sprendimai nebe
galės būti daromi. Ji pradeda 
naują savo istorijos fazę. Tuo 
tarpu ji dar vien su JAV tesu- 
rišta, tačiau surišta pirmiausia 
Europos likimo pagrindu ir vė
liau ar anksčiau turės sueiti į 
kontaktą ir su Europos valsty
bėmis.

Tačiau šito naujojo vaidmens 
Ispanija ne pati ėmėsi. Ją įtrau
kė JAV, dar tiksliau — JAV ka
riškiai.

Pirmas Ispaniją pakalbino da
bartinis JAV prezidentas, tada 
Vyriausias kariuomenės vadas 
Europoje generol. Eisenhoweris, 
kuris nustebino ispanus 1945-46 
m. sąvartoje prisiųsdamas į Ma
dridą keletą savo karininkų. Ei
senhoweris jau tada pastebėjo, 
kad Europoje santykiai nesivys
to Roosevelto bei Trumano lauk
tąja kryptimi ir kad gręsia pa
vojus, jog vieną dieną rusai gali 
nuo Elbės krantų pradėti žygį 
prie Atlanto, nes Prancūzijoje 
atrodė galimas komunizmo įsi
galėjimas. Pavojus išryškėjo tuo 
metu, kai JAV demobilizavosi ir 
savo ginklus išpardavinėjo. Ei- 
senhowerio karinės misijos Mad
ride tikslas buvo susitarti dėl 
atramos prancūziška j ai ginkluo
tai reakcijai, jei komunistai iš- 
tikrųjų perimtų valdžią.

Ispanai tada pasibrangino, pa
statė didelius reikalavimus, o 
derybas galutinai pertraukė 1946 
m. JT paskelbtas diplomatinis 
Ispanijos boikotas, kuriame ir 
JAV dalyvavo. Prancūzijos vy
riausybė nuėjo taip toli, kad vi
siškai uždarė sieną su Ispanija. 
Tokioje padėtyje prieiti pTFė šti-' 
si tarimo, žinoma, buvo neįma
noma. - .

Tuo būdu dar 3 metus Ispanija 
gyveno izoliuota ir dideliuose 
ūkiniuose sunkumuose, paremia
ma tik Argentinos. 1949 m.-pra
sidėjo Berlyno blokada. Santy
kiai tarp Vakarų ir Rytų pradėjo 
temptis. Vakarų valstybių pasi
ryžimas nenusileisti išsiliejo Š. 
Atlanto Sąjungos forma. Ir kaip 
tik tuo metu ispanus vėl užkal
bino amerikiečiai. Tai buvo Vi
duržemio jūroje VI Laivyno va
das admirolas Connoly. Jis visai 
nelauktai aplankė Ispanų vyr. 
štabo viršininką, atostogaujantį 
savo dvare.

Beabejo tai nebuvo vien atos
toginis pasisvečiavimas. Connol
ly rūpėjo gauti savo vadovauja
mam laivynui pastovias bazes. 
Nei Pranzūzija, nei Anglija ne-

buvo linkusios leisti amerikie
čiams įsikurti kurioje nors savo 
laivyno bazėje, tad amerikiečiai 
ir nukreipė akis į Ispaniją. Ta
čiau tai dar nebuvo JAV vyriau
sybės žygis. Nuogto tik prasidėjo 
šitos idėjos šalininkų kova Pen
tagone. Laivyno vadovybė šiuo 
reikalu rado gerą sąjungininką 
aviacijos štabe, kuris vis negalė
jo baigti ilgų ir sunkiai vykusių 
derybų su Prancūzija dėl savo 
bazių Maroke (Noussaeur).

Pentagone jūrų ir oro pajėgų 
vadovybė pagaliau laimėjo. Ir 
vyriausybė buvo priversta savo 
nusistatymą dalyvauti Ispanijos 
boikote revizuoti. Po dviejų me
tų Ispanijai liau buvo pa
siųstas pasiūlyk , ir vėl per tą 
pačią VI lai vadovybę, kuri 
dirvą buvo jaf pradėjusi zon

 

duoti. Ispanijai buvo pasiūlyta 
gynimosi sutartis, siūlant “bena- 
miui” laivynui- užleisti Ispani
jos uostus: Cadiz, Cartagena ir 
Mahon Mallorkoje.

Tai buvo pradžia oficialių de
rybų, užtrukusių iki 1953 m. 
rugsėjo 26 d., pasibaigusių pasi
rašymu sutarties, kuri numato 
ir jūrų ir oro laivynų bazes, o 
Ispanijai nemenką ūkinę para
mą ir apginklavimą moderniš
kais ginklais. /

mpanija dar neįėjo į jokį di
desnį junginį, kitos valstybės 
dar nenori su ja palaikyti ryšių, 
nenori “sutepti” savo demokra
tijos. D. Britanija žino, kad su 
ja būtų sunku susikalbėti, nes 
Franko nedviprasmiškai kelia 
Gibraltaro klausimą. Prancūzi
jos vyriausybė bijo nauju keliu 
pasukti, nes krašte ryšiai su ne
demokratiška Ispanija labai ne
populiarūs ir duotų progos ko
munistams išplėsti plačią propa
gandą. Ispanijai betgi sutvarky
mas santykių su šiomis valstybė
mis nėra skubus ir svarbus. Ji 
yra jau šelpiama iš tos pačios 
amerikoniškos piniginės ir vieną 
kartą turės atsistoti greta anų, 
už jas net nemažiau vertinga, 
nes jos teritorija labai svarbi 
strategiškai ir Europos gamybos 
planuose ji jap neišvengiamai 
bus įkalkuliuota ne tik JAV, bet 
ir Europos štabų. Tai be abejo 
jos vaidmenį iškels ir duos jai 
progos ne tik išeiti iš izoliacijos, 
bet ir reikšmingo vaidmens įsi
gyti. Žinoma, kartu turės sustip
rėti ir Franco padėtis. Diktato
rius, kuris iškelia valstybę, ne
žūna. Atseit, demokratiškoji 
Amerika įtvirtina diktatorių. 
Bet tai jau strategų, ne politikų 
sprendimai.

KANADOS UŽSIENIŲ POLITIKA
‘ Pastaraisiais metais Kanada 

pradėjo vaidinti žymų vaidmenį 
pasauly — iškilo į vad. “viduti
nes pajėgas”. Winston Churchill 
Kanadą pavadino D. Britanijos 
ir JAV jungtimi. Ji yra ryšys 
tarp šių dviejų didelių angliškai 
kalbančių pajėgų. Nors jos ir 
yra artimiausi sąjungininkai, jos 
ne. visuomet sutinka. Kanada 
yra mažiau įtariama mažųjų tau
tų pasaulyje, kaip JAV ar Rusi
ja. Ji didelė, bet ne per didelė, 
stipri, bet ne per stipri ir nie
kuomet nėra parodžiusi noro 
savo įtaką išsiplėsti pasaulyje. 
Dėl to Kanados užsienių eksper
tai savo kraštą ląiko, jei ne tar
pininke, tai bent mažiausiai ga
lima išlyginto j a priešingų pajė
gu- .. .

Žinoma, Kanada yra vakarie
čių demokratijų pusėje; faktiš
kai ji yra viena iš svarbiųjų va
karų gynybos narių, viena iš Š.

Rūbų vajus Toronte
KLB Šalpos Fondo Toronto 

Apyl. K-tas skelbia rūbų rink
liavos vajų Toronte ir jo prie
miesčiuose nuo gruodžio 6 d. iki 
gruodžio 20 d.

Rūbai ir autuvas priimami 
Prisikėlimo parapijos klebonijos 
rūsy kasdien nuo 7-9 v.v. Kle
bonijos adresas: 32 Rusholm pk. 
Cr., antras namas į pietus nuo 
College. Ten pat bus priimamos 
ir piniginės aukos kas dar ne
aukojo Vokietijoje likusiems 
tautiečiams sušelpti (o tokių yra 
daug). Šalpos K-tas prašo visus 
pasinaudoti ta paskutine šiais 
metais proga ir kartu su rūbais 
atnešti ir piniginę auką.

Aukoja vietoj dovanų
KLB Šalpos Fondo Toronto 

Apyl. K-tas skelbia tęsinį sąra
šo asmenų, paaukojusių Vokie
tijoje’likusiems tautiečiams Kū
čių stalui pagerint, vieton dova
nų ir sveikinimų savo bičiu
liams. Aukojo: po $5.00 — A.

Padėkos laiškai pasipylė
KLB Šalpos Fondo pasiųstasis 

Vokietijon cukrus jau pasiekė 
tikslą. Paskutiniuoju metu į C. 
Komitetą ateina gausybė padė
kos laiškų. Ypatinga padėka ski
riama aukotojams. “Sunku įsi
vaizduoti, koks likimas ištiktų 
tuos, kurie dėl silpnos sveikatos 
ir senatvės yra likę Vokietijoje, 
jei ne Jūs, — rašo J. Dūda iš 
Britų zonos. “Lai Augščiausias 
Jums visiems atlygina...” — 
sujaudinta dėkoja Gurvilienė iš 
Hanau. “Tamstų dovana buvo 
priimta su dideliu džiaugsmu ir 
dėkingumu ... Drįstame reikšti 
viltį, kad ir ateityje nebūsime 
užmiršti” — Dillingeno lietuvių 
vardu kalba J. Širvinskaitė. Ir 
taip kiekvienas laiškas pilnas 
padėkos, linkėjimų ir nusiskun
dimų. Yra laiškų pasirašytų net 
kelių dešimtų tautiečių.

Taip kanadiečių lietuvių au
kos nors laikinai nušluostė ne 
vieno mūsų tautiečio ašarą. Ti
kimės, kad ir mūsų nusiųstas rū
bas ir kitokios gėrybės jiems su
teiks daug džiaugsmo.

Šalpos Fondo C. Komitetas, 
dėkodamas visuomenei už jos 
duosnią ranką, ragina ir ateity 
nepamiršti savo užjūrio brolių.

Dehlįečiąi pirmieji
Sąryšy su Š. Fondo škelbtuo-

Kuolas, P.A. Ščepavičius, J. 2a- 
deikis, S. Dabkus; $2.50 — Vikt. 
Bričkus; po $2.00 — V. Palionis, 
A. Žilienė, J. Jasinevičius, K1" 
Dargis (sunkiai išskaitoma), B. 
Kerulienė, Dailydė, P. Augutis, 
V. Kolyčius. Viso pereitą sek
madienį prie Prisikėlimo parapi
jos surinkta aukų $48,25.

Šalpos Komitetas tikisi, kad 
atsiras ir daugiau tautiečių, ku
rie noriai atsilieps į šį kvietimą 
ir parems aukomis. Aukoti gali
ma: “TŽ” administracijoje, Tau
tos Namuose,235 Ossington Avė, 
sekmadieniais po pamaldų abie
jose lietuviškose parapijose 
pamaldų vietose. Galima siųsti 
ir čekius: CLC Relief Fund To
ronto District Committee, 235 
Ossington Ave. Norintieji aukoti 
taip pat gali paskambinti telefo
nais: KE. 2154 ir KE. 3027 ir au
kos bus paimtos iš namų.

Dėkojame!
KLB Šalpos Fondo Toronto 

Apylinkės K-tas.

lams pirmieji atsiliepė Dehli lie
tuviai, atsiųsdami 40 dol. auką. 
Tai neskaitlingų Delhi tabako 
ūkininkų nuoširdumas ir lietu
viškų švietimo reikalų suprati
mas. .

Dehliečiai lietuviai, užbaigę 
tabako darbus, yra pasiryžę dar 
labiau įsitraukti .į šalpos orgairi- 
zavimą. Neabejojame, kad jie 
savo pasiryžimą ištesės ir iš
laikys netik jiems pavestą lie
tuvišką mokyklą Vokietijoje, bet 
suteiks džiaugsmo ir nevienam 
ano krašto mūsų tautiečiui var
guoliui.

Ačiū Dehli apylinkės lietu
viams ir jų energingam Š. Fon
do komitetui.

Ta pačia proga dėkojame to- 
rontiečiui St. Čepui už 10 dol au
ką šalpos reikalams.

KLB Šalpos Fondo 
C. Komitetas.

Paieškojimai
Emilija Juraitė, gyv. Radviliš

ky - Smilgiuose, atvykusi Kana- 
don 1936-7 m. ir čia. ištekėjusi, 
prašoma pranešti savo adresą 
“TŽ” redakcijon.

Masiulį Antaną, atvykusį iš 
Brazilijos, prašo atsiliepti J. Ta
mošiūnas, 25 Bonnyview Dr., To
ronto 14, Ont.

(kąip ji yra prisirišusi prie mū
sų) istorija, sentimentu ir mūsų 
pasididžiavimu būti britų Com
mon wealth’o nariu. Tuo pačiu 
laiku mes nenorime, kad euro
piečiai bei azijatai ir kiti mus 
laikytų amerikiečiais, o ameri
kiečiai laikytų anglais. Visi šie 
reikalai bei sumetimai ir ap
sprendžia mūsų užsienių politi
kos lankstumą. >

Vos keletą metų teturime “ka- 
nadišką” užsieAio politiką arba 
vastybės departamentą, kuris ją 
veda.

Nuo konfederacijos, t.y. 1867 
m., iki 19-to šimtmečio pradžios 
Kanados santykiai su kitom 
valstybėm buvo tvarkomi įvai
rių departamentų. Mes turėjome 
High Commissioner’į Londone ir 
•Agent - General Paryžiuje, bet 
nei vienas iš jų nebuvo diploma
tinėje pozicijoje. Mūsų derybos 
su kitais kraštais buvo vedamos 

^pęr britų užsienių ministeriją.;

ėjo per gen. gubernatorių, kuris 
tuo laiku atstovavo karūną bei 
Suvienytą Karalystę. (Šiandieną 
jis atstovauja tik karūną; Suvie
nytą Karalystę atstovauja High 
Commissioner’is, kuris yra dip
lomatinėje pozicijoje).

1909 m. parlamentas leido 
įsteigti “Department of Exter
nal Affairs” (Užsienių Reikalų 
Departamentą — ministeriją). 
Departamentas buvo pavestas 
“Secretary of State”. Visi ryšiai 
su svetimom vyriausybėm, ku
rie iki tol ėjo iš įvairių depar
tamentų per gen. gub., turėjo 
pereiti per užsienių reikalų de
partamentą, nors ir toliau jie bu
vo perduodami gen. gubernato
riui.

Užsienių Reikalų Departamen
tas 1912 m. buvo pavestas minis- 

(Nukelta į 8 psl.)

ATO) plano kūrėjų. Dėlto jr yra Visi ryšiai su kitom valstybėm
tvirtai apsisprendusi prieš ko
munistinį imperializmą. Bend
rai, mūsų. užsienių politika yra 
lankstesnė (kartais kritikuoja
ma, kad ji mažiau teigiama), 
kaip pav. JAV. Rezultate esame 
europiečių bei azijatų mažiau 
smerkiami dėl savo veiksmų ne
gu amerikiečiai, bet iš kitos pu
sės, ten, kur kyla meilė, turbūt^ 
mažiau mylima.

Kanada yra kartu hemisferos 
tauta ir Britų Commonwealth’© 
narys. Mūsų rolė užtat ir yra 
dviguba. Tam tikru požiūriu yra 
nevienayeidiška. Mes kalbame ir 
veikiame kaip šiaurės amerikie
čiai; mes paprastai f galvojame 
daugiau kaip britai. Mes esame 
surišti su JAV (kap ir jos su 
mumis) bendra siena, bendrom 
problemom ir gerbūviu. Mes 
esame prisirišę prie Britanijos

■
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j u spalio mėnesio vajiimi Vokie- ątsiliepti. Vladas ŠimonavičiiJK, 
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Toronto miesto 
Kontrolieriumi, 

žmogų, suprantantį 
mūsų reikalus.

UŽGESĘS SNIEGAS
(Atkelta iš 5 psl.)

galėdamas atminti, kur tas apvalainas žmogus matytas.
— Neatsimeni?—ramiai šneka vokietis, net jo riebūs 

žandai nekruta. ••••■
' —Ne. , ■ ■

* —Lentpjūvėj. O kur dabar važiuoji?
— Brolis serga. Jo aplankyti, — Vosylius parodo biletą.
— Kaip tave išleido? —* klausia vokietis, bet tuo laiku 

ateina traukinys, pakeldamas nuo žemės suodinas snaiges.
— Šiandien grįšiu. Atidirbsiu sekmadienį, — pasako 

grūsdamasis kartu su kitais į traukinį Vosylius.
— Reikėjo ir atgal biletą nusipirkt, pigiau, — dar rikte

lia vokietis, dingdamas tarp besistumdančių žmonių.
“Važiuot, nevažiuot”, sekundę pagalvoja Vosylius, bet 

tuo laiku konduktorius šaukia:
— Prašom įlipti. Važiuojam. Prašom lipti.
“Jie žinos, kad aš į tą pusę išvažiavau. Gal ir gerai, 

kad žinos. Grįžti. Pirmoj stoty išlipti. Ne, pavažiuoti nors 
pusę kelio. O gal jau pirmoj stotyj iškratys traukinį poli
cija”, stovi Vosylius suspaustas kūpės tarpdury, nebevir
pa, bet jaučia nepaprastą karštį. Rodos, kažkas viduje 
užkūrė krosnį, nuo kurios niekaip "begalima pabėgt. Ir 
gyslomis bėga ne kraujas, bet karštas, kažkur besiver
žiantis garas.

Lauke šviesu. Žmonių traukiny mažėja. “Važiuoti. Ne. 
Išlipti”, nedidelėse stotelėse išlipinėjant keleiviams, mąs
to lango atsirėmęs Vosylius.

— Prašau įlipti. Pjąšaų,. įlipti, — nuskamba balsas. 
Žmonės lipa ir išlipa stumdydamiesi ir niurzgėdami.

Pro langus bėga pabalę laukai, augštos sodybos, maži 
miškeliai ir geltoni stotelių pastatai. Į stiklus atsimuša 
vėjas ir dūžta mąžos sniego ir dūmų žvaigždutės.

..-VIII L

— Tėvas pareina, — jpuirmtelia Gražina.
Girdėti į slenksti batų daužymas.
— Tai žmogus, sakau, nė pusdienio nenori namie pa

būti. Išėjo po pietų ir tik dabar teparsivelka, — sako mo
tina ramiai, su prilaikomo piktumo priegaide.

— Nę tėvo žingsniai, — pasako Gražina. Tuo pačiu 
metu du stiprūs pasibaladojimai į duris.'

— Kaminsko, — pasako motina. — Žadėjo šiandien 
ateiti, — prideda, bet tuo pačiu metu pro duris įvirsta 
augštas vyras, keistai atrodąs prieblandos šešėliuose.

— Dieve mano, Vosylius! — šūktelia abi moterys.
— Taigi, ir sugrįžau, — taria Vosylius, bučiuoja ranką 

motinai, paskui prieina prie Gražinos, paduoda ranką ir 
jaučiasi prakeiktai kvailai. Jis bučiavo ją tūkstantį kartų, 
kai buvo čia, bet tais atvejais jie būdavo vieni, o dabar 
sugrįžo ir to padaryti negali. Gražina nei sesuo, nei su
žadėtinė, nei žmona. Bet vistiek Vosylius pasilenkia ir 
.pabučiuoja į degantį skruostą. “Kaip aš galiu tave bu
čiuoti, kad mano rankos ir mintys nešvarios”, blykstelia 
mažytė mintis Vosyliaus galvoj, bet tuo laiku motina 
klausia:

— Tai kada sugrįžai?
— Vakar vakare. Pabuvau dieną pas tėvus. Linksma. 

Beveik džiaugiuosi tuo nebuvimu. ’
— Tai kaip pabėgai? — klausia Gražina.
Vosylius minutę tyli. Motina kaičia arbatą. Jai gera, 

kad Vosylius sugrįžo, ir linksma dėl vakar vakare duk
teriai pasakytų sakinių. Toks geras nujautimas.

— Papasakok, kaip ištrūkai, — vėl klausia Gražina, ir 
vėl Vosylius tyli. Jam pasidaro gėda savęs paties. Čia 
laukė Gražina, o jis ten kvailai žiūrėjo į kitas moteris. Į 
tą ožką baltais plaukais. Vosylių apima pasiutęs noras tei
sintis. Ne tik dėl Gerdos, bet ir dėl kitų reika!ų.,Bet ne. 
Argi jis, kaltas?.Reikėjo gelbėtis, meluoti ir mušti.

Lauke šnera medžiai, viduj ūžia ugnis ir lempos dagtis, 
nenorėdamas prasto žibalo. Gražina sėdi už stalo ir džiau
giasi, kad tarp Vosyliaus ir jos stovi stalas ir lempa. Koks 
jai brangus šis žmogus! Norėtų šokti per stalą ir apsika
binti. Teisinga motina, o buvo kažką pradėjus galvoti. 
Nors nieko bloga. Argi Kaminskas nekaimynas? Bet tuo 
metu motina atsisuka nuo krosnies ir sako: .

— Papasakok, kaip gyvenai ir kaip pabėgai.
— Nebūk toks šykštus, — prideda duktė.
Vosylius staiga pasikelia nuo stalo. “Kaip pabėgai, pa

pasakok. Nebūk toks šykštus”, pakartoja mintyse, ir jį 
užlieja pyktis. “Smalsumas ir smalsumas. O turėtų džiaug
tis mano paties buvimu, o ne klausinėti istorijų, kurių 
aš galiu primeluoti daugybę ir kurių kiekvienas praei
nantis elgeta daugybę moka išgalvoti Velnio smalsumas, 
o meilės nė už grašį. Ir tikro pasiilgimo nė per smilgos 
storį”. Vosylius sutramdo savyje pyktį su pagieža ir ra
miai atsako:

— Paleido. Nebereikėjo darbininkų, ir paleido. Jei pa
bėgčiau, argi grįžčiau namo.

Gražina žvilgteria į uždengtą langu., lyg norėdama 
žvilgsniu perkirsti užuolaidą ir už jos stovinčią žiemos 
tamsą, nuleidžia akis į stalo švarias lentas' ir sako:

— Tai gerai, kad gerai pasibaigė. Geriems žmonėms 
visada gerai sekasi. Ko atsistojai? Pasėdėk. Tuoj ir tė
vas pareis. _ •

— Tai jau, — pasako pats sau Vosylius, prisiminda
mas Gerdą, kirčius vytele, kirvį, paliktą Joną ir seniui 
pasakytus žodžius “nerėk”, — Nedaug ten buvo to ge
rumo,— jis atsisėda pridurdamas:

— Na, liepė važiuoti į kitą miestą dirbti. Aš pusę 
kelio pavažiavau, paskui keliasdešimt kilometrų į šoną 
ir sugrįžau. Argi nuostabu. Žmonės pabėga iš lagerių, 
Sibiro, kalėjimų, nuo savo žmonų ir kitokius stipres
nius pančius nutraukia. Nieko nuostabaus.

’ Tuo laiku su pilku garo kamuoliu į vidų įvirsta 
Žukauskas.

— t, Vosyliau, Kęstuti, kunigaikšti, kaip tu taip ne
tikėtai! — šaukia senis, kratydamas abi Vosyliaus ran
kas, paskui plodamas per petį, — kaip tu čia?

“Ir čia smalsumo daugiau, kaip džiaugsmo”, pagalvoja 
Vosylius ir pakartoja pirmykštį melą:

— Paleido. Geras darbininkas buvau, gerai sutikau 
su visais namiškiais, ir paleido. Vokiečiui patikau, net 
savo dukterį siūlė. Žinai, nevisi velniai vienodi, — pri
simena Vosylius Gerdą, jos plonas rankas ir kojas, leng
vai dėliojamas cemento laipteliais į rūsį ir nuostabiai 
dideles akis.

— Ko žmogus neprigyveni! — taria Žukauskas. Mo
tina, eidama nuo krosnies su puodu rankoje, sako:

— Tai ir užpuolė klausinėti žmogų. Arbatos išgerkite.
Šie žodžiai Vosyliui tokie geri ir šilti ir pyktį blašką, 

graudiną ligi ašarų. Jis ramiai sėdi ir tyli. Gražina 
žiūri į jo pakietėjusį veidą, galvodama, kad per šešis 
mėnesius iš vaiko galima pasidaryti vyru.

Kai nusiurbia po porą gurkšnių, Vosylius jaučia, 
kad reikia ką nors papasakoti:

— Žinote, su manim buvęs draugas Jonas išėjo, bet 
tą pačią dieną sugrįžo* matydamas, kad toli niekur ne
nubėgs. Pasislėpė šiauduose, manydamas kitą dieną iš
bėgt Bet galėjo šuo rasti, nors Jonas žinojo, kad šuo 
visada pasiklys pėdose, nes visas kiemas jo buvo išvaikš
čiotas. Gal ir nerado. O mane siuntė į tokio miestelio 
darbo įstaigą, nes pas mus darbo nebebuvo, bet aš nuo 
pusiaukelės grįžau, — maišo tiesą su melu Vosylius ir 
jaučia, kad jis norėtų pasakyti visą teisybę, bet argi 
svarbu, kas buvo. Greičiau užmiršt ir pradėt gyvent.

— Taigi, — vėl pradeda Vosylius, — sėdžiu šiltam 
kambary, ir nieko netrūksta, tik buvusių įvykių negali 

atsikabint Varstai juos, kaip pabirusiu^ karolius, spvcri 

į vieną siūlą ir vis jauti, kad padaryta kažkaip netaip. 
Čia negalėsiu ilgai likt. Reikės bėgt į miestą. Gal į uni
versitetą įsikabinsiu. Juk vieną dieną gali ateiti čia 
manęs jieškot, nors pagautų milijonai ir pabėgusių tūks
tančiai, kad net ir vokiškoj tvarkoj visko sugaudyt 
negalima.

Garuoja arbata, tarška puodukai, į langą kerta vėjo 
metami drėgni, pavasarinio sniego gabalai ir maža pir
kelė, pilna šilimos, žodžių ir draugystės. Žukauskienė 
nejučiomis žvilgteria į Kęstutį ir jaučia, kad akys drėgs
ta. Ji prieina prie krosnies ir pučia prigesusias anglis. 
O paskui sako:

— Tai bjaurybės dūmai akis ėda.
Į duris beldimasis nutraukia keistos tylos sekundę. 

Vidun įeina vėjo parausvintais veidais Kaminskas. Ant 
jo kailio apikaklės kabėjusios mažytės snaigės regimai 
tirpsta. Jis stovi minutę nepajudėdamas. Jo veidas niū
rus ir juodas mažoj kambario šviesoj.

— Labas vakaras, — atsiminęs ilgais trimis žingsniais 
priėjęs prie Vosyliaus ištaria, — sugrįžai? Buvau šiek 
tiek girdėjęs šiandien rytą. Džiaugiuosi, — kalbėjo Ka
minskas, galvą truputį pasukęs į šalį, kad akyse nepa
rodytų graudumo ir pykčio blykstelėjimų. Nuoširdžiai 
kratė abiem savo letenom suėmęs Vosyliaus ranką.

— Tai mano kaltė. Kelią reikėjo pataisyti. Gerai, kad 
viskas taip baigėsi. Ateik kada nors, butelį išgersim ta 
proga. Gerai, kad ištrūkai, — tęsia atsisėdęs Kaminskas, 
ir Vosyliui jis atrodo draugiškesnis už visus esančius 
troboj, nes jis neklausė, kaip ištrūkęs: jis daugiau džiau
gėsi, negu buvo smalsus.

Jie kalba kartais visi drauge, trukdydami vienas kitą: 
tiek daug įvykių per keletą mėnesių. Kartais vienas 
Žukauskas pasakoja nuotykius, sumaišytus su realiu gy
venimu ir tikromis, tačiau neįtikinamomis karo meto 
istorijomis. ‘•444

Po pusvalandžio Vosylius atsisveikina. Kaminskas 
atsistoja, lyg norėdamas eiti kartu, bet vėl atsisėda.

— Aš išleisiu, — sako Gražina, ir tamsioj priemenėj 
Vosylius apkabina Gražiną. Pabučiavime ištirpsta lai
kas ir įvykiai. Ir smūgiai vytele, ir mašinisto per kem
šamą kaklajuostę gargiantis balsas, ir Gerda. Tamsoj 
ir vėsumoj dega rankos ir lūpos ir judesiai pilni ne
natūralios ugnies.

— Mes laukėm tavęs ir verkėm, — pasako Gražina.
— Be reikalo. Ašaros nuodai. Laukimas sunki našta, 

nors jis prailgina gyvenimą.
(Imis daugiau)



Kanados miestu vardai Niujorkas — Pagaliau atpa
žinta ir nufotografuota poliome-

TĖVIŠKES ŽIBURIAI

Austr. LB Krašto Valdybos 
nauju pirmininku išrinktas V. 
Simniškis. Buvęs pirm. Justinas 
Vaičaitis išvyksta Į JAV. Į val
dybą iš kandidatų' įėjo V. Do- 
niela.

Tik 8000 lietuvių. “Australijos 
Lietuvio” žiniomis, Australijoje 
lietuvių tėra tik per 7.900. Dėl 
tokio nedidelio skaičiaus sunku 
ir tautinei spaudai.

Melburne nuo lietuvių koloni
jos įsikūrimo, t.y. nuo 1949 m., 
vietos australų kapuose jau yra 
palaidota 17 lietuvių. Melburne 
šiuo metu yra daugiau kaip 1200 
suaugusių lietuvių, neskaitant 
priaugančio jaunimo. Taigi, mir
tingumas gana didelis. E.
V

Iškilo TF lėšų klausimas
. Lapkričio 2 d. ALB Krašto 
Kontrolės Komisija paskelbė 
Tautos Fondo Atstovybės lėšų 
apyskaitą. Paskelbtieji skaičiai 
toli nesiderina su tos pačios kont 
rolės komisijos 1952 m. gruodžio 

/ 29-30 d. Adelaidės suvažiavime 
paskelbtais daviniais. “Australi- 
jes Lietuvis” Nr. 23. lapkričio 15 
d. straipsnyje “Abejotina Tautos 
Fondo Apyskaita” sugretina abu 
kontrolės komisijos pranešimus 
ir randa, kad kažkur yra dingę 
apie 400 su viršum australiškų 
svarų. Pagal kontrolės komisijos 
pranešimą, kasoje yra laikoma 
800 su viršum australiškų svariu 
Užtai “Australijos Lietuvyje, ir 
prašoma pagaliau aiškiai atsaky
ti:'^. iš kur atsirado toks didelis 
skirtumas skaičiuose Tautos 
Fondo nenaudai? kodėl tokia 
stambi pinigų suma laikoma čia 
Australijoje, o nepasiunčiama, 
kur reikia?” Pranešime nusi
skundžiama persiuntimo sunku
mais. Tačiau yra žinoma, kad 
valiutos suvaržymų nėra ir be 
didelių sunkumų galima persiųs
ti įvairias pinigų sumas ten, kur 
norima. Australijos lietuviškoji 
visuomenė pagaliau nori, kad 
Tautos Fondo valdytojas aiškiai 
praneštų, kiek pinigų buvo pa-

apmokėti ar kitiems reikalams, 
kiek ištiktųjų pinigų yra Tautos 
Fondo kasoje Australijoje, kas 
sunaudoja jų suaukotus pinigus 
ir kodėl jie čia laikomi, o nepa- 
siunčiami Tautos vadavimo rei
kalams?

Moterų Katalikių Dr-ja Mel
bourne vėl nutarė išlaikyti vie
ną moksleivį Vasario 16 d. gim
nazijoje. Ir praėjusiais metais 
Kat. Mot. Dr-jos narės išlaikė 
vieną mokinį.

Melbourne LK Fondas lapkri
čio 15 d. suruošė tautos dainiaus
— Maironio minėjimą. Turinin
gą paskaitą skaitė adv. X Gylys.

“Mūsų Pastogėje”, Australijos 
lietuvių bendruomenės organe, 
nuolat buvo varoma antireliginė
- antikatalikiška kryptis.* Redak
torius nevengė net suvesti asme
nines sąskaitas su jam ideologiš
kai nepatinkančiais asmenimis. 
Dėl to visuomenėje kilo pasipik
tinimas. Buv.'redaktorius Juozas 
Žukauskas pagaliau buvo atleis
tas ir nauju redaktoriumi pa
kviestas J. Kalakauskas. Aust
ralijos lietuviška visuomenė ti
kisi, kad naujasis redaktorius 
toleruos tikinčiųjų jausmus, ne
ves “atsiskaitymo” politikos su 
atskirais asmenimis ir neskleis 
laisvamaniškų minčių tikinčioje 
visuomenėje per bendruomenės 
organą.

Iš Australijos į JAV išvyksta 
A. Ustijauskas su šeima, kuris 
ilgą laiką dirbo Sydnėjaus Lie
tuvių Katalikų D-jos valdyboje, 
eidamas įvairias pareigas. Su A. 
Ustijausko išvykimu Australijos 
lietuviai katalikai netenka ener
gingo ir darbštaus veikėjo. Ti
kime, kad JAV A. Ustijauskas 
vėl energingai Įsijungs į katali
kų veikėjų eiles. Kartu išvyksta 
ir J. Vaičaitis, kuris dvi kaden
cijas buvo krašto valdybos pir- 
mininkas.

Naujuoju krašto valdybos pir
mininku išrinktas p. Simniškis.

Australietis.

(C.Sc.) — Praeities antspau
dą ir Kanadoje aiškiai matome 
miestų bei miestelių varduose. 
Dalis Kanados miestų turi indė
niškus vardus, kaip Toronto (su
sirinkimo vieta), Winnipeg 
(dumblinas vanduo). Daugelis 
gavo vardus nuo istorinių as
menų: Halifax, Kitchener, Van
couver, Brockville, Nelson ir tt.; 
keletas primena britų valdovus: 
Victoria, Regina, Port Arthur, 
Windsor, Guelph, Prince Albert. 
Kadangi pirmieji naujakuriai 
buvo religingi, tai turime visą 
eilę šventųjų vardų: St. Catha
rines, St. Jėan, Saipt John, St. 
John’s, St. Lambert, St. Boni
face, St. Thomas, S.t Jerome. Iš 
viso tokių yra net daugiau kaip 
900. Be to, turime daugybę, var
dų, atkeltų iš Senojo Pasaulio.

Turime du Aberdeen’us (vie
nas Saskatchewan, antras No
va Scotia) ir tris Bristol’ius 
(New Brunswicke, Quebece ir 
Prince Edward Island); turime 
Belfast, Southampton, Leeds ir 
Liverpool. Britanija taipogi at
stovaujama Glasgowo, Cardiffo, 
Birminghamo, Manchester!© bei 
Londono. Dubliną turime Onta
rio, kaip ir Airijoje.

Graikiškus Atėnus turime ir 
Ontario. Iš Prancūzijos paėmė
me Paryžių bei Bayonne. Mes 
pasiskolinome Stockholmą, Var
šuvą, Milaną, Neapolį, Hanove
rį, Dresdeną ir Leipzigą kaip ir 
Bergeną, Zurichą, Ženevą, Bru- 
selį, Maskvą, Kopenhagą, Wa- 
teloo, Vieną ir Belgrave. Net

Norėdami įsigyti tabako ūkį
v 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. '

Kaina $1.50 butelis.

Jūs galite įsitikinti, kad europiškus DIANA DROPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje, šie. 
vaistai jums padės lygiai žiemę, lygiai vasarą. Nėra 
Kanadoje geresnių vaistų, -kaip DIANA. 5

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

Išbandykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 
kuriuos jau daug metų vartoja kiekvienas europietis. 
Dabar šie vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje.

GALAS KOSULIUI!

A

KANADOS UŽSIENIU 
POLITIKA

(Atkelta iš 7 psl.) 
teriui pirmininkui. Taip buvo 
iki 1946 m., nc^rs daug kartų bu
vo siūlyta kitaip tą reikalą su
tvarkyti. ’

1946 metais buvo suorganizuo
ta nauja užsienių r. ministerija 
— Secretary of State for Exter
nal Affairs.

Kanada pirmą kartą pasauli
nėje diplomatijoje pasirodė 1919 
m., kai savistoviai dalyvavo Pa
ryžiaus taikos konferencijoje ir 
atskirai pasirašė Versaille sutar
tį. Pagaliau išryškėjo kad britų 
konsulariniai bei diplomatiniai 
atstovai nepajėgia tinkamai at
stovauti Kanados reikalus ir nuo 
1920 m. ji palaipsniui Įsteigė sa
vo įstaigas visame pasaulyje.

1921 m. High Commissioner’io 
įstaiga Londone buvo pavesta 
departamento kontrolei. Suda
rant jūros žvejybos sutarti (Ha
libut Fisheries Treaty) su JAV, 
1923 m. Kanada panaudojo savo 
teisę vesti derybas ir pasirašyti 
sutartis. 1925 m. buvo pasiųstas 
Į Ženevą Kanados Įgaliotinis at
stovauti ją Tautų Sąjungoje ir 
Tarptautinėje Darbo Įstaigoje 
(International Labor Office)

1926 m. imperijos konferenci
joje užsienių r. ministerijos sa
varankumo raidoje žengtas dar 
vienas žingsnis. Buvo sutarta, 
kad gen. gubernatorius nebeat-. 
stovautų D. Britanijos vyriausy
bės, bet būtų tik karūnos asme
niniu atstovu. 1927 m. Otavon 
buvo paskirtas Britų High Com
missioner. Po to visa korespon- 
cija Į svetimus kraštus ir iš jų 
vyko tiesiog per užsienių reika
lų ministeriją, ne per gen. gu
bernatorių. _ , C. Sc.

Netolimieji Rytai yra atstovau
jami Kairo bei Damasko, o Azk 
ja Delhi bei Cantono. (Ontario 
yra ir Vilnius. Red).

Keista, kad Kanadoje nėra nei 
Oslo, nei Romos, nei Prahos 
(Berlynas buvo, bet pakeistas į 
Kitchener).

— Wellingtonas. — Karalienei 
Elzbietai.il lankantis N. Zelan
dijoje ten bus pavaizduotas dirb
tinas dviejų jau užgesusių ugnia- 
kalnių išsiveržimas.

— Otava — Šių metų gale Ka
nadoje bus 7 televizijos stotys, 
o kitų metų gale jau >6.

— Johannesburg.— Pietų Af
rikos premjeras Malanas, jau 80 
metų, kaip spėjama, nuo gegu
žės mėn. pasitrauks iš viešojo 
gyvenimo. Nuo partijos vado pa
reigų jis jau atsisakė.

WELLAND, Ont
Gruodžio 6 d., apie 11 vai., St. 

Mary’s bažnyčios rūsyje, tuoj po 
lietuvių pamaldų, Wellando ir 
apylinkės lietuvių medžiotojų ir 
meškeriotojų klubo “Lituanica” 
valdyba šaukia visuotinį narių 
susirinkimą.

Susirinkimo dienotvarkė nu
matyta:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimui pirmininko 

rinkimas,.
3. Praeito susirinkimo proto

kolo skaitymas, ' .
4. Veiklos pranešimas ,
5. Statuto priėmimas,
6. Parengimų apyskaitos tvir

tinimo klausimas,
7. ~Naujų narių priėmimas,
8. Klubo valdybos rinkimas,
9. Revizijos komisijos rinki

mas, •
10. -Klausimai ir sumanymai,
11. Susirinkimo uždarymas — 

Tautos Himnas.
Narius ir norinčius btūi na

riais, bei prijaučiančius -maloniai 
kviečiame dalyvauti.

Klubo valdyba.

tą nuo jos. I Kalėdinės dovanos vaikams!

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS | LIETUVIŠKĄ BIURĄ 

A. MINIOTA

J. J. ELLIS
WEAL ĮSTATE

1123 ST. CLAIR ST. W., TORONTO* 
TIL. OL 8821

SąŽHitfftgu ir malofitu patarnavimu vi
sų tautų kliįentams, mūsų firma yra 
įsigijusi gerą vardą Toronto visuo
menėje ir sparčiai augo bei piečiasi, 
atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo 
metu dirba viri 100 įvairių tautų 
agentų. | dienų gauname apie 60 na
mų pardavimuL Tai faktas, kad pas 
mus ir jų pasirinkimas tikrai didelis. 
Štai tik Aeletas pavyzdžių:
$13.000, įmokėti $1.400. Syming

ton — Davenport, 8 kamb. 
mūrinis narnos, oru alyva 
šildomas, yra garažas, ge
ras pirkinys su mažu į mo
kėjimu.

$.13.000, įmokėti $3.500. Lans
downe — Lappin. 6 kamb. 
pusiau atskiras mūrinis na
mas, vieta garažui ir įva- ■ 
žiavimui.

$16<500, Įmokėti $6,000. Brock — 
College. Atskiras gerų ply
tų, -naujai iŠdekoruotas 8 
kamb. dupleksas su atsk. 
įėjimais. Dideli šviesūs ne- 

* pereinami kambar., karstu 
vandeniu - alyva šildomas, 
vieta garažui, arti susisie
kimo. Pelningas - pajamin- 
gos namas.

Mielas Bičiuli! Jei nori pirkti namą 
bei kokį biznį ar ūkį, pats atsimink 
tr pažįstamiems primink, jog šiuose' 
reikaluose Jums be jokio įsipareigo
jimo iš Jūsų pusės — visada mielai 
patars tr patarnaus- r

f). Cerberis 
agentas, kuris niekuomet nepyksta, 

nesinervuoja, nepavargsta.
1123 ST. CLAIR ST. W. : 

TIL. :OL 8821.

BAŽAI IR SIENOMS

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

891 DUNDAS ST. W. 
Toronto, Ont. 

Tel. EM. 4-2715

ADAMONIS & BUDRIOMS 
REAL ESTATE

BUSINESS BROKERS
Narnai pardavimui: į

Rosemount: 24-ta avenue Duplex. Naujas. 5-5 kambariai. Cent- 
ralinis šildymas. Kaina $16.000, įmokėti $5.000.

N D G. Regent St. Triplex 5-5-5 kambariai. Naujas. Kaina 18.700, 
Įmokėti $7.500. J

Verdun: Valiquette St. Duplex 4-5 kambariai. 4 metų. Kaina 
$14.500, įmokėti $7.500

Sklypai pardavimui
Papineau North rajone: Bruchesi, Vienny, Fleeury St. Pavieniui 

ar didesniais gabalais. 25 et. kv. pėda. Kaina 540-900. Van
duo ir kanalizacija yra. Gatvę asfaltuos -ateinantį pavasarį.

Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į pirmąją Montrealy 
lietuvių Real Estate Įstaigą.

Mūsų tikslas - Jums padėti!
Namai — Žemė— Paskolos — Draudimas

Dai;bo valandos: 177 Serbrooke St. W.
Nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro. LA. 7932, PO. 6-6495.

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

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

nimo teisė, 1000 akrų ūkis.
$10.000 įmokėti, $56.000 pilna -kaina, 100 akrų, 33 sodinimo teisė,

nauji

sodi-

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

$ 12 000 įmokėti, pilna kaina ,$56.00Q, 100 akrų, 34 sodinimo teisė, du gyv. 
namai, 6 džiovyklos, gera mašinerija, prie miestelio.

$12.000 įmokėti, pilna kaina $30.000, 110 akrų visa tabako žemė, 53 sodi
nimo teisė, iš šių metų 42 akrų sodinimo gauta 40 tonų tabako 
parduoto po 48c už svarą — $38.400 brutto pajamų.

Turime didelį pasirinkimą Įvairaus dydžio ir Įvairių kainų tabako ūkių

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

ir

GURNEY 
1954 m. flozo krosnis

ir daugiau.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
Ši krosnis kainuoja $199.00

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

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

ELECTRIC
& APPLIANCES

GRCTELL
FURNITURE

214 OSSINGTON AVE. - Telef. ME. 6788 
(prieš kiną Pix, ar|i Dundas St. W.)

VELTUI! VELTUI! VELTUI!.
tepame, jei keičiate alyvą ar taisote savo automobilį pas mus. Tik atsineš
kite šio skelbimo iškarpą, arba paminėkite, kad apie tai skaitėte "Tėviškės 
Žiburiuose"
ATLIEKAME visus auto taisymo ir apžiūrėjimo darbus. Greitai ir sąžiningai.

. , TEXACO BENZINAS JR ALYVA ¥

BABY POINT AUTO SERVICE
- SKAMBINTI MU. 1969 .ir prašyti J. KERPIS

x 5.09 JANE STREET (prie St. John's Rd.), TORONTO

PARENGIAME MAŠINAS ŽIEMAI !
ė

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
- - - - ■ • -m

įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai 'anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas.

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis ir taisomi
• » seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl Įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai pri i m a m i :

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 Cclfislcn
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair Namų teL CE. 1-3444

TORONTO, ONT.

TEL. JUnction 4773

Sav. G. KERAITIS

M.D. — L.M.C.C. ‘

780 Main St., East, Hampton
GIMDYMO PAGALBA z

Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 vol. 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 DUDA OR. 1517

- STIVE GERBAUZ *EAL ESTATE 'BROKER, SIMCOE, ONT.

F> Jonynas

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

Įmokėti $1.300. Clinton — College, 
10 k. muki i s dupleksas. Kaino 
$12.000.

$7.500 įmokėti, Bloor — Symington 
rajone, pusiau atskiras, 7 k. mū
rinis npmos. .Vandeniu-olyva šil
domos k priekyje krautuvei pa
talpa. Kaino $ 17.5000.

$2.500 įmokėti, 6 k. atskiros namas, 
2 moš. garažas. Kaino $9.000 
su visais baldais.

$1.500 įmokėti. Lansdowne — Dun
das. 8 k. pusiau atskiras mūrinis 
namas. Kaino $14.500.

MES PATARNAUJAME 
TEISINGAI 

SKUBIAI 
SAVO KALBOJ

$8.000 įmokėti. Bloor — Irxlion Rd. 
rajone, 9 k. atskiras mūrinis na
mas. Vandeniu-olyva šildomas, 
su garažu ir foniniu įvažiavimu. 
Kaino $21.5000.

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

V. Jučas
Banio Hl«f. OL. 8444

BERGMAN EUR GO TORONTO
197 Spadina Avė. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-40 CLAREMONT STR.

Lietuviškai kalbąs kailininkas 
Parduodami gatavi ię siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. _ _ _ _ __ __ »_

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Turima daugelį kitų lobai gerų Ir įvairiomis kainomis bei įmokėjimois namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

P. Dambrauskas

4

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St W., Toronto OL. 5443 - 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. e *

Mūsų šios savaites pasiūlymai:
SPRING GR. — St. Cloir, 6 k. mū- 

rinis, .pus. atskiros, privažiavi
mas, Užėmimas tuojau; įmokėti 
$3.000,' i>ilna kaino $13.000.

JIROME — Ind. Rd., 6 k. mūrinis, 
pus. atskiras, mod. virtuvė, ge
ras rūsys; įmokėti $3.000, pil
na kaina $12.000.

SYMINGTON-— Davenport. 8 k. mū
rinis, garažas. Vidutinio gerumo 
namas, užėmimas tuojau. Įmo
kėti $1.300, pilna kaina 
$13.500.

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū-1 
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai: I

TELEF. EM. 6-4557 * :

Elzbietai.il


z

Mann & Martel
REALTORS

1245 BLOOR ST. W. (prie Lansdowne) Tel. OL. 8481 Dr. A. Ratinow

Telefonas ME. 2933.PRANEŠA, KAD MŪSŲ ATSTOVAS

Zigmas UMBRAŽŪNAS

priima ligonius ir gimdyves nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. Ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 2-5 vai. Kitu laiku pagal susitarimą.
Dėl visko— Tai ką jis pasakė?— Kad aš esąs lakoniškas.— Ką tai reiškia?— Nežinau, bet aš jam dėl vi-

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

Dr. S. V. FEINMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STRIET, TORONTO
(kampas Dundas) 

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

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

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

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
47914 Euclid Ave., Toronto

• TeL RA. 6708.
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ilgesniam laikui išvyksta iš Toronto < maloniai prašo visus Gerb. klijęntus neatidėliotinai kreiptis į jį sutvarkyti neužbaigtas bylas.Be to, jis dar turi pasiūlyti visą eilę ypatingai gerų pirkimų su įvairiais įmokėjimais betku- riame Jūsų pasirinktame rajone. Jei Tamstoms reikalinga finansinė parama Jūsų įmokėjimui sudaryti, prašome pasinaudoti ypatingai gero-* mis galimybėmis.P. Z. Umbražūnui nesant įstaigoje, prašome palikti savo pavardę ir telefono numerį.
Su gilia pagarba

Jūsų

MANN & MARTEL, REALTORS

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

(tarp Duffer i n ir Lansdowne)

Norėdami pirkti arba parduoti namų, sklypą, krautuvę ar kit., kreip
kitės i mūsų Įstaigą. Duodame paskolas, patarimus ir kitokią pagalbą.

» DĖMESIO VERTI PIRKINIAI:

$1.500 įmokėti — Bloor-Lansdowne-— 8 kambarių mūrinis namas, kietmedžio 
grindys, 2 virtuvės, garažas, ramioj gatvėj. Reikalingas kiek remonto.

$2.500 įmokėti —- College-Dundas — 1 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-Dundas -— 10 didelių kambarių gražus mūrinis 
namas, 3 virtuvės, patogus ir pelningas išnuomavimui.

$10.000 įmokėti — High Pork — 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

_ ftp. Sakevičias -Sakus
Skambinkit Įstaigon tel. LL. 3102/ arba Į namus LL. 0656.

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 ankstoSavininkės: G. Jonušienė ir. F. Kupčiūnaitė

Taiso ir parduoda Įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.
Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272 Vz QUEEN ST. W., Toronto

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.

$10 nuolaidos, kas atsineš ši 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 veltai. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak
’ COLLIS FURNITURE COMPANY

6T. W. <|>rie SjHHlina). T«l. EM. C-8M4

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Kokie vyrai geriausi?Rašytoja Agatha Christie, ku- Į rios vyras vadovauja archeolo-; ginei ekspedicijai Bagdade, sa-; ko, kad archeologai. Esą, jiems __________viskas įdomu, kas sena, tad ir so pikto daviau į nosį’...
. TaikliaiVienoje įstaigos rūbinėje virš! !vienos kabyklos buvo užrašas:) “Tik p.p. direktoriams”. Kaž-, koks juokdarys dar prirašė: “Ga-! Įima taip pat ir paltus pakabinti”.

žmonoms nesą jokio pavojaus senstant.
Saugojo— Kaip? Pabėgo? Ar saugojot gerai visus išėjimus? — klausia teisėjas.— O taip, — atsako vietos policijos vadas. — Bet mums atrodo, kad jis bus pasprukęs per < vieną įėjimų ...

j Jam geriau— Mano žmona šiąnakt sapnavo. kad aš esu milijonierius.— Tai nieko. Manoji ir dienos metu galvoja, kad aš milijonierius.
Būtų neblogaiTėvas pasakoja savo sūnui apie senus laikus, kai buvo kai- kuriose, tautose paprotis net žmones aukoti dievams.— Kažin, ar thda būtų buvę galima paaukoti mūsų mokytoją?— staiga paklausė berniukas.

Reikia mankštos— Tu visuomet sakai, kad esi

Per mažas maišasPieno išvežioto j as iš maišo šėrė savo arklį. Iš šalies žiūrėjo murmėdamas įgėręs vyras:— Jums niekaip nepasiseks, jums niekaip nepasiseks...Jo žodžiai sudomino vežiką ir \ šis pagaliau užklausė:— Kas nepasiseks man?— Jums niekaip nepasiseks įkišti arklį į šį maišą.
Neįtikimas vagiu lizdasŠvedija, kaip ir visa Skandi- kas yra dingęs. Niekam betgi navija, turi vieną gražią savybę, neateidavo į galvą patikrinti ar kad ten maža vagių. Užraktai tie daiktai kartais nėra patekę į ten nebūtinas namų įrengimas. Zander senienų krautuvę. Jos Net ir nuošaliausiuose Stockhol- vardas buvo be dėmių.didžiausias antifeministas, o va-1 mo užkampiuose gatvėje pama- kar visą vakarą flirtavai ?U ta ^ysi padėtų ir vertingų dalykų, panele. kurių niekad niekas nepaims. Ir—nauda iš _ neapykan- kaįp buvo sukrėsti švedai, kai tos, jei protarpiais jai neduosi paajškėjo, kad pačiame miesto peno? Kiekvieną jausmą reikia centre esančios stambios firmos puoselėti. ; savininkas buvo vagių grupės

Nori susikalbėti viršininkas. .

kurių niekad niekas nepaims. Ir
Kodėl Petraičiai pasisamdė Walter Zander turėjo stambią rodo, būdavo . _vsenienų—meno kūrimų ir bran- anksto nurodoma, ką jie tun isprancūzų kalbos, mokytoją?—-Matai, jie Įsūnijo prancūziuke ir nori suprasti, ką ji sakys, kai pradės kalbėti...Rimtas pagrindasPlentu mauna automobilis pil- i nu greičiu. Jį sulaiko policiniu- į kas ir klausia: j— Kodėl taip smarkiai važiuo- ■ j at? Kur taip skubat?— Turiu kuo greičiausia grįžti Į namo, nes nebeveikia mano j stabdžiai...

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

prie Gladstone

O dabar pasirodė, kad “Vilų patarnavimo” firma namų darbininkus verbavo tik iš kriminalistų, jau atlikusių bausmes kalėjime, ir per juos tuštino turtuolių vilas nuo senienų, kurias paskum vėl pardavinėjo Zander krautuvė. “Darbininkams”, pasi- dažniausiai ištos ar kitos vilos atnešti, o užtai jiems būdavo išmokamas atlyginimas maždaug 2% senienos vertės. Jei kuris pabandydavo daugiau reikalauti, Zander nu- tildydavo grąsinimais. Tie tylėjo, bet niršo, o pagaliau du iš jų nuėjo į policiją ir įskundė. Ten iš pradžių buvo nenorima tikėti, bet pagaliau du sekliai nuvyko į Zander krautuvę ir mandagiai pasiteiravo ar negalėtų pirkti tokių tai dalykų, kurie kaip tik nesenai buvo pavog-

genybių krautuvę. Be to, jis Vadovavo patarnavimų nedidelei fjrmai, kuri parūpindavo turtuo- j lių vilom priemiesčiuose ivai- j.rios rūšies patarnautojus. Reikė- : jo tik paskambinti telefonu, o l “vilų patarnavimo” firma parsiųsdavo, kur reikėjo, daržininkus, moteris vaikams pasaugoti, ! vilų prižiūrėtojus, kai turtuoliai ten negyvena ir t.t. Daugeliu at- i vejų vėliau pasirodydavo, kad i iš vilų ne vienas brangus daly-
Trijose kariuomenėse į ponus, žinoma, tuojaus įtarė ir, j x taip pat mandagiai atsakė tųpu sprandu, rauplėtu veidu sto- „-turis bet siūlė kitus(Atkelta iš 2 psl.)buvo pažįstamas. Tikriausiai dar nežinojo, kad jau esu pasidaręs to rajono nuolatinis gyventojas, kuriam tos pačios “privilegijos” kaip ir jiems taikomos, neklausęs’nei “propusko” praleido.Lyg 'nujausdamas, kad bus paskutinis kartas pakliūti į miestą, nesiskubinau grįžti. Rytą paskambinęs draugui ar kas nešiojąs ilgus plaukus, o jis ne- nėra pasigedęs manęs, sužino-į matąs. Plaukus praradau tik jau, kad Viskas tvarkoje ir nu-, Vilniuje, sprendžiau grįžti tik vakare. *... . .Prie vartų atradau naują sar-i i niujegybinį, kuris šį kartą paprašė j Kyšių o-no vaaovyDe, negale-. Krautuvė po keleto dienu bu- “propusko”, kurio aš neturėjau.; dama atlaikyti nuolatinio polit-! vo atidaryta Bet ja atidarė jau Reikalas pasidarė nemalonus, i rūkų spaudimo, del mudviejų; ne Zander 0 policija kuri vie- Žinojau. kad jeigu viskas atsi- i “politinio’’ atsilikimo, atšaukė j gaj skelt;ė> kad galf j ja ateiti durs viešumoje, ilgiems metams,, mudu ų Vilnių. Pakeisti mus at-1 vjsj. kam kada yra dingę kokios o gal net ir ant visados, sudiev .vyko korpo stabo du telegrafis-; senjenos įr patikrinti, galkartais Lietuva. Sargybinis, nesileisda- : tai, kurie jau buvo nors dalinai; jos tebėra dar neparduotos mas į kalbas, paspaudė skambu-; “apšviesti” / . , . į Daug kas atėjo ir nemažai savočio mygtuką. Sargybinės duryse j Grįžau į Vilnių antrųjų rinki- į daiktu surado? 0 Zanders pradė- pasirodė mano “apsaugai” gink-i mų į “Augsciausią Sovietų Ta-i- nauja gyvenimą kalėjime, luotas palydovas, kuris turėjo i rybą’ ir į “Sovietų Sąjungos ■___ ,pristatyti ■mane budinčiam kari-i Tautybių Tarybą” išvakarėse., . .pinkui. i B-no kareivines atradau buv. j _ — Varšuva — Artėjant žiemai,Nelaukdamas, kol palydovas į vienuolyno patalpose Jėzuitų g-; iš Lenkijos vis dažniau ateina ži- priartės pri vartų, žengiau į! vėje. Tapau automatiškai rau- į apie ten siautėjančias vilkų;- - - ■ • ”• • " • ’• •• gaujas. Beabejo tai dėl to. kadi,gyventojams neleidžiama laiky-P ti ginklų. !

dalykų neturįs, bet siūlė kitus dalykus. Sekliai, matyt, krautuvėje kažką visdėlto pastebėjo,’ kad staiga pakišo šeimininkui po nosim savo pažymėjimus ir įsakymą padaryti kratą. Zander iš pradžių griežtai protestavo, paskum aiškino, kad būsianti įvykusi kokia skaudi klaida, bet sekliai nenusileido, pareikalavo tuojau uždaryti krautuvę, pasiėmė raktus, o šeimininką išsivežė Į policijos stotį, kur jį suvedė su abiem buvusiais jo “darbinin-
1 • !• kcUs'^Ryšių b-no vadovybė, negalė-

ras rusas. Pasimatymas man su juo nebuvo malonus. Prikibo prie plaukų kuriuos turėjau užsiauginęs. begyvendamas toliau | nuo tiesioginių viršininkų. Dar nemaloniau buvo pulko štabo v-kui maj. Šablovinskui' (kuri vėliau išvežė). Rusas šaukė “be- zabrazija”, kad raudonarmietis

priekį ir, pusiaukelėje susitikęs, nužengiau i budinčio karininko būstinę. Būstinėje tuo metu buvo ir vienas politrukas. Karšto prakaito srovė perbėgo visu kūnu, kuri stebuklingai pagimdė naują pasiaiškinimo idėją. Nieko nelaukdamas prisistačiau karininkui. kad esu nesenai prikomandiruotas iš Ryšių b-no ir nežinau jokios tvarkos. Net nežinau, kur galiu nusipirkti rūkalų, kuriuos esu užbaigęs. Norėjau išeit pro vartus i kioską, bet sargybinis neišleidžia. Kur tuo reikalu galiu kreiptis? Atsakymas karininko buvo trumpas:— Dėl rūkalų Į gatvę nereikia eiti. Čia pat rajone yra karių krautuvė kurioje yra visko. Tam pačiam mane atlydėjusiam palydovui paliepė man tą krautuvę

donarmiečiu ir “vienuoliu”.1941 m. sausio 12 d, auštantį rytą pirmą kartą mane pažadino štabo kuopos budėtojo švilpukas. Netrukus prisistatė ir kuopos politrukas, kuris priminė apie įvykstančius rinkimus ir/ kad balsuoti reiks ir man.Kareivinėse buvo įtaisytos dvi balsavimų dėžės: viena į “Augš- čiausią Tarybą”, kita į “Tautybių Tarybą”. Balsavimo komisiją sudarė vien politrukai ginkluoti naganais priešakyje su b- no komisaru Kazanov. Balsuotojus šaukdavo iš sąrašo po vieną.Iššauktas prie dėžių, gavau į rankas du lapelius su kandidatų pavardėmis. Sustojęs akimirkai, norėjau peržvelgti kandidatų pavardes. kurių dėl nelietuviškos kilmės negalėjau taip greitai parodyti. Krautuvę aš ir pats; perskaityti. Matomai politrukui gerai žinojau, bet man svarbu ■ kilo įtarimas dėl mano politinio buvo pakliūti į rajoną. išsilavinimo. Jis’ paėmė man išDaugiau tokių numerių nedrį- rankų lapelius ir paklausė:sau daryti. Kaskart vis labiau siaučianti bolševikinio baimė nuslopino visus drąsius pasireiškimus.Suuodę apie mūsų apsigyvenimą kareivinių kampelyje, politrukai pradėjo nosis kaišioti, ragindami lankytis į politines pamokas. Visaip meluodami ir dengdamiesi tarnyba vis išveng- davom.
Jš Vilniaus atvyko 29 Š.T.K. 

vado padėjėjas gert. Rozanov 
inspektuoti pulką, landžioje po 
visus kareivinių užkampius, ly
dimas pulko štabo v-ko maj. Ša- 
blovinsko įsirioglino ir į stotį. 
Tai buvo vidutinio ūgio, trum-

— vy. tovarišč, iz Kaunas te- 
teroro legrafist?

-rrDa, atsakiau.
—Cto vam nejasno? Tak nada 

dielat — paėmęs pabraukė lape
liuose ties visomis pavardėmis 
X ir pridūrė:

— Vsio.
— Spasibo — atsakiau .ir jo 

nurodytas, į kurią dėžę kurį la-h 
pelį mesti, Įmetęs išėjau. Taip ir ’ 
praėjo rinkimai: “demokratiš
kiausi ir teisingiausi” visame 
pasaulyje, kuriuose ir šį kartą 
buvo išrinkta “geriausi iš ge-f 
riaušių” kandidatai.

(Bus daugiau)
J. Mockevičius.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE.< 

TORONTO
(Įėjimas iš 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL. 6851

JEFFERY, JEFFERY ‘ 
& FROST 

Advokatai,- etc.
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6 5255 
Prašoma kreiptis*}

N. Čepulkauskienę

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 

praktika. ’
4906 WELLINGTON, 

v VERDUN. P.Q.Vai.: 11-12, 2-4, 6-9. šeštadieniais 11-1 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. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus telefonu 
RA. 0219

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

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. vak. (pagal susitarimą).

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

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

Telef. EM. 8-1344

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

Dr. JOHN REKAI
Chirurges ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budaoesto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

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

Dr MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave.z Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

RA. 9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgasPriėmimo 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 Euclid Ave.

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

Akiu specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga '

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

(at Dundas)

BOEHNKE’S 
MEAT MARKET

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia gaivos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbami'.

470 College St. W. Toronto 
Tel. RA 3924

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis Room 204, 221 Victoria St.

Office EM 6-1753. Res. tel. LY 5797

730 QUEEN ST. W.
Telefonas EM. 4-8080

TORONTO, ONT.

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 korfta dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, olond. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir Tolmopsai, Ementhaler ir šveicariškos suris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo pupos ir tt.

DANTISTAS
Dr. ELIAS 1VACHNA

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

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

■ i

ELEKTRIKAS
J. VAITKUS

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

88 SPENCER AVE. 
Toronto

Telefonas ME. 3809
MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose: -
749 QUEEN ST. E.

Tel. RL 5804
576 QUEEN ST. W. 

-U 3-1618

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u:

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa-x 
tus. Kintamos or tiesioginės srovės 

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinto
- batų krautuvė

Perduodu jvoirios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrųf botus — normalaus ir pla

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

Tel. KE. 3881

— Ankara. — Turkijos prezidentas Bavar sausio mėnesį atvyks į JAV.
GEORGE BEN, B.A. 

teisininkas — 
advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

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

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
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TORONTO, Cnt Dėmesio! Dėmesio!
Mokinu išpažintis

Ryšium su pirmuoju mėnesio 
sekmadieniu, šį šeštadienį, gruo
džio 5d. mokinių išpažintis įvyks 
tuojaus po lituanistinių šeštadie
nio pamokų italų bažnyčioje 
(skersai Dūndas gatvės nuo lie
tuvių bažnyčios).^

Sv. Jono Kr. Draugijos 
susirinkimas

Prieškomunistinis mitingas 
Toronte

Gruodžio 6 d., sekmadienį, 2 
vai.-30 min. p.p. kino salėje Vic
tory Dundas - Spadina kampas, 
ruošiamas visų tautų, esančių už 
už geležinės uždangos milžiniš
kas prieškomunistinis protesto 
mitingas, skirtas paminėti ir pa
gerbti visas komunistinio teroro- 
kruvinas aukas, pradedant nuo į 
1917 m. revoliucijos iki dabar.

Mitinge kalbės po vieną atsto
vą nuo kiekvienos tautos (ir lie
tuvių), kiekvienas savo kalba. 

. Bus priimta komunistų terorą 
smerkianti rezoliucija' ir pasiųs
ta Bermudos konferencijos daly
viams.

Prašome mitinge kuo skait- • 
tingiausiai dalyvauti. Įėjimas vi-' 
siems laisvas. Rengėjai.
?Tdųt»nto Apylinkės Komitetas Į 
pasikvietęs talkon spaudos pla
tintojus ir organizacijų atstovus,' 
gruodžio ir 1954 m. sausio mėn. 
vykdys spaudos vajų. Spaudos 
Vajui pravesti yra sudarytas ko
mitetas iš V. Aušroto, Aug. Kuo
lo ir V. Skirgailos.

Visos organizacijos ir pavie
niai asmenys kviečiami prisidėti 
prie, šio darbo. Komitetas yra, 
nutaręs spaudos platinimo reika- ; 
lu aplankyti visus Toronto lietu
vius namuose. Tam tikslui orga
nizacijos yra prašomos prisiųsti- 
bent po 3 asmenis, kurie talki
ninkautų vajaus pravedime. Tai- į 
kininkų susirinkimas įvyks 1953 
m. gruodžio 6 d., sekmadieni 6Į 
vai. vak. Lietuvių Namų skai-' 
tykios patalpose.
Spaudos vajus jau pradedamas 
su šūkiu nei vieno lietuvio be ■

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

HCN II I AL, Que.
' i > i ■■■ t**

krašto vaizdais, esi širdingai pa- 
kviestas-a.

Sį sekmadienį, gruodžio 6 d. 3 
vai. po p. Šv. Jono Krikštytojo 
pašalpinės lietuvių Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
“Tėv. Žiburių” patalpose. Valdy
ba kviečia narius susirinkime 
skaitlingai dalyvauti: bus apta
riamas Naujųjų Metų išvakarių 
tradicinis parengimas, kuris 
įvyks šv. Jono Kr. parapijos 
naujai restauruotoje salėje. 

Valdyba. 
• Į 

Prisikėlimo parapijos žinios ” 
Šį sekmadienį, gruodžio 6 d., 

’ 6 vai p.p., parapijos pamaldų sa
lėje įvyks pobūvis, kurio metu, 
teatro aparatais bus rodomas fil
mas “When in Rome”. Filmas 
yra pagamintas Šventųjų Metų 
proga. Be to. publika bus supa
žindinta šu ateinančiais Šventai
siais Marijos metais. Priedo bus 
parodyta kitų gražių filmų.

— Viena grasiausių Toronto 
teatrų salių yra “Victoria” teat
ras. “Famuos Players” teatrų va
dovybė, matydama didį lietuvių 
ryžtą statyti savo bažnyčią ir 
žinodami, kad tai labai brangiai 
atsieis, šį didingą savo teatrą už
leido mūsų koncertui, kuris 
įvyks gruodžio 13 d. Koncerte 
dalyvaus Toronto miesto vai-1 
džios atstovai bei mūsų parapi-: 
jos rėmėjai. Dėl to Toronto lie
tuvių visuomenė kviečiama kuo- lietuviško laikraščio. niu bažnyčioje lietuv. parapijos Į re’M- Gudelienę. Dalyvavo gau-

. skaitlingiau dalyvauti.kad paro- Spaudos vajaus talkininkai ap- ; visuotmiŠ susirinkimas, tvarky-J sus skaičius narių ir susirinki- 
tas tarybos pirmininko Bernar-j mas praėjo geroje nuotaikoje, 
do Buntino. Tarybos vicepirm. i Dėl vakaro .pasisekimo širdin- 
Adomas Kybrancas padarė išsa- • ga padėka tenka aukojusiems 
mų pranešimą apie liuterionių j bazarui dovanėles, pinigines au- 
parapijos santykius su Evangeli-; kas bei ponioms, talkininkavu- 
kų Susivienijimu ir su Missouri į sioms bazarą suruošiant. Vakaro ? 
senliuterionių St. John’s para- į metu loterijos fantus laimėjo: 
pijos lietuvių filija, reformatų M — B. Renick, 133 Geoffrey St.; 
parapija Čikagoj ir vad. “Susi-! II—O. Margelienė. 37 Northcilf- 
vienijimo parapija”. Parapijos fe; III — Grikienė. 63 Rusholme 
kasininkas Jonas Dambaras pra- Road.
nešė apie parapijos ūkinius rei-i Gautas pelnas iš parengimo 
kalus. Marija Studžienė apie ; paskirstytas šitaip: keturioms se- 
sekmadienio mokyklą, Elzė Jan- i nelių prieglaudoms Vokietijoje 
kūtė apie Moterų Ratelį ir Jonas Į (137 seneliai) — $342.50 ir po $10 
Kasiulis apie jaunimą. Parapi- trylikai vargingų šeimų.
jos revizijos komisijon išrinkti: 
Vilius Stanaitis. Herbertas Ste-į nares kviečia N. Žilytė, 58 Pear- 
patis. Martynas Galinaitis, Pet- i son Ave. Tiksli data bus pasgelb- 
ras Preikšaitis ir Arturas Pau- 1 ta vėliau.
laitis. - ' j Už susirinkimo priėmimą M.

Lapkričio 29 d. Šv. Andriaus • Gudelienei širdingas ačiū. S. Š. 
ėvang. liuterioniu bažnvčios sa-' „ , ,. « . ., . ,.
leje įvyko . lietuvių parapijos j 
advento šventė — kavutė, ruošta i 
Moterų Ratelio valdybos. Tai! 
buvo jauki šventė., kuriai mo-į 
tervs buvo sunešusios pyragų ir • 
vaisiu. Ties kiekvienu šventės 
dalyviu degė žvakutės, buvo gie- ; 
damos gražios giesmės ir jautėsiT 
savitarpinė šiluma. Dalyvių bu
vo virš 60. kurių tarpe buvo ke
letas svečių, nepriklausančių pa- .

dytų solidarumą ir didįjį ryžtą i lankys kiekvieną lietuvį namuo- 
bažnyčiai statyti. Victoria teat-j se. kviesdamas užsiprenumeruo- 
ras yra Victoria St., tarp King Į ti bent vieną lietuvišką laikraštį, 
ir Queen gatvių prie Richmond Jie priims prenumeratas vi- 
St. E. sieins lietuviškiems laikraščiams

— Naujus Metus sutikti Baž- i bei žurnalams, išskiriant komu- 
nyčios Komitetas su pagalba PB • nistinius. Be to, visų laikraščių 
RMB rengiasi visu uolumu. Be ; ir žurnalų prenumeratos priima

mos pas šiuos spaudos platinto
jus: ■■■ • j j

V. Aušrota, kiekviena sekma
dieni po pamaldų prie Prisikėli
mo bažnyčios ir tel. LY. 0305.

P. Januševičių. 1622 Bloor St..
Aug. Kuolą. 143 Claremont St. 

arba Lietvių Namų skaitykloje 
penktadieniais 7-10 vai. tel. EM. 
4-1581,

V. Skirgaila. 349 Gladstone 
Ave., tel. ME. 7011.

gardžių valgių ir gėrimų publi
ka turės progos jaukiai ir kultū
ringai praleisti laiką. Gros Tri
mito orkestras. Parengimas 
įvyks šv. Nikalojaus salėje 
Queen ir Belwoods Ave. kam
pe. Įžangos kaina — $3.00. pel
nas skriamas BSFui. Bilietus ga
lima įsigyti pamaldų salėje, Tul
pėje, pas Beržinską ir Baltic res
torane.

— Sausio 9 d. LAS. kartu su
Bažnyčios Komitetu UNF salėje > Spaudos Vajaus Komitetas, 
rengia linksmą pobūvį. Pelnas j 
skiriamas BSFui. ; A. Škėmos Pabudimas j

— Moterystės sakramentą pri-' Toronte
ėmė Bronius Jurėnas ir Morta Montrealio Lietuvių Dramos 
Dapšytė.

Liet, teisininkų d-jos <jo Kultūros Fondo premijuotą I 
Toronto skvr. metinis susirinki

Teatras lapkričio 29 d.. Clare
mont g-vėj 62. pastatė Cleveląn-

premija A. Škėmos 3 v, dramą, 
mas šaukiamas gruodžio 6 d. 6 v. “Pabudimas”. Žiūrovų atsilankė
v. Lietuvių Namuose. Bus trum
pas veiklos pranešimas ir renka
ma nauja skyriaus valdyba.

Kviečiame visus narius daly
vauti. Skyr. Valdyba.

Atitaisymas
Pereitam UTŽ” Nr. Toronto 

kronikoje žinutėje “Karių pobū
vis” parašyta: “... d r. Mačiulis 
bolševikų nukankintas mirė 
kankinio mirtimi Panevėžyje”. 
Turėjo būti Sibire.

Labai atsiprašome.

per 300.
Veikale vaizduojamas 1941 m. 

komunistų okupacijos laikų NK 
VD saugumo rūsiuose tardymas, 
kuris dėl jo realistinio atvaizda
vimo jaunimui netinkamas žiū-
rėti. Gaila, kad apie tai rengėjai

PRANEŠIMAS
Pranešu lietuvių žiniai, kad I. Brkovich Real Estate Biuras 

iš Ossington g-vės Nr. 164

persikėlė
j naujas patalpas

COLLEGE G VĖJE Nr. 856
(tarp Dovercourt Rd. ir Ossington)

Čia rasitee didelį pasirinkimą įvairių nekilnojamo turto 
nuosavybių, patarimus namų pirkimo bei pardavimo reika
luose ir malonų patarnavimą.

Kviečiame atsilankyti ir įsitikinti

Balys SAKALAUSKAS
Biuro vedėjas

i

Telefonai:- biuro KE. 3216, namų LO. 1410

Br. Motuzai rengėjai.

Gruodžio 13 d., sekmadienį, 5 vai. vak., gražioje VICTORIA teatro salėje (Richmond E. ir 
Victoria St. kampas) Prisikėlimo Bažn. Rem. Moterų Būrelis rengia

Prisikėlimo bažnyčios statybos naudai.
Koncerte dalyvauja: op. sol. E. KARDELENĖ, pianistas K. SMILGEVIČIUS ir TLO Trimitas
Programoje bus išpildyta: operų ištraukos, lietuvių ir pasaulinių kompozitorių dainos, piano ir orkestro kūriniai, 

įėjimo auka tik 1 doleris.
Visus tautiečius maloniai kviečiame atsilankyti ir savo auka paremti bažnyčios statybų.

Bilietai gaunami: "Tulpės** svetainėje, "Balticos" restorane, Beržinsko prekyboje, Germanavičiaus ir Miliušo krau
tuvėje, kino salėje po pamaldų ir koncerto dienų prie įėjimo. PBRMB

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į MŪSŲ RENGIAMĄ KALĖDINĮ

P akara - Baliu
kuris įvyks š.m. gruodžio mėn. 26 d., šeštadienį, 8 v.v. gražioje — erdvioje CLUB-TOP-HAT 
salėje. Gros geras vietos klubo dešimties žmonių orkestras. Salėje staliukai ir bufetas su žvai
riais (kietais ir minkštais) gėrimais.
Club-Top-Hat salė randasi Sunnyside ir pasiekiama važiuojant Queen gatvės tramvajumi iki paskutinio sustojimo. 
Mašinos bus galima riemokomoi pasistatyti prie salės esančioje aikštėje — parking lot.

Atsilankydami paremsite lietuvių skautų judėjimą. •
Rengto Juros skoutu rėmėjai bičiuliai.

Evangelikų parapija | Iš “Dainos” veiklos
Lapkričio 15 d. įvyko Toronto Praeitas “Dainos” susirinki- 

Šv. Andriejaus evang. liuterio- i mas įvyko lapkričio 22 d. pas na-

nepainformavo išanksto ir jauni
mo nemažai buvo. ■

Toronto meno galerijoje 
atidaryta karališkosios meno 
akademijos metinė 74-oįi paro-, . ..
da. Ji tęsis iki sausio 10d. i Eligijus Narušis su seimą, eilę 

: metų turėjęs notelį ir vasarvietę 
Leamingtone, Ont., savo verslą 
pardavė ir nuo kovo mėnesio at
sikelia gyventi į Torontą, kur 
pasiryžę įsigyti kokį nors verslą.

Mirė a.a. P. Medelinskas
Gruodžio 26 d. General ligoni

nėj Toronte mirė a.a. Pranas Me
delinskas, ankstyvesnės imigra
cijos lietuvis. Velionis jau keletą 
mėnesių sirgo nepagydoma krau 
jo vėžio liga. Prieš mirtį velionis 
susitaikė su Dievu, ir buvo ap
rūpintas paskutiniais Sakramen
tais. Mirties valandą jį lankan
čiam lietuviui kunigui pareiškė 
norą būti palaidotas krikščioniš
komis apeigomis. Deja, buvę jo 
“draugai” šios velionio paskuti
nės valios neįvykdė, pasiskubin
dami velionį palaidoti “pažan
giai” — be kunigo ir be bažnyti
nių laidojimo apeigų.

KINO “CENTRE” ,2DT.^tw
Kasdien nuo 6 vai. vaks Reguliuojamas oras!

Visos spalvotos
Ketvirtadienį šeštadienį gruodžio 3, 4, 5 d.d.

1. CAVE OF THE OUTLAWS — McDonald Carey. A. Smith
2. UP IN ARMS — Dann Kaye. Dinah Shore

.Pirmadienį — trečiadienį, gruodžio 7, 8, 9 d.d.
1. NAKED CITY — Barry Fitzgerald. Don Taylor
2. CANON CITY — Scott Brady, Jeff Corey
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

KLKM D-jos parengimai 
1954 m. UNF salėje: Blynų ba
lius -— 1954 m. kovo 2 d.; Kala
kutų balius — 1954 m. spalio 9 d-

Skyriaus Valdyba.

Pamaldos už a.a. Dantienę 
jos mirimo metinių dieną, įvyks 
gruodžio 11 d. 8 vai. ryto šv. Jo
no Kr. lietuvių bažnyčioje.

Ant. Škėma, autorius ir režiso- 
rius, Montrealio LD Teatro sta
tytos dramos “Pabudimas” per
eitą šeštadienį kartu su keliais 
aktoriais aplankė “TŽ” redakci
ją- ' .

Agr. Algirdas Rimavičius iš 
Niujorko, pereitą savaitę viešė
jęs Toronte, aplankė ir “TŽ” re
dakciją.

Podėko
Kanados Lietuvių Moterų Bendruome

nė nuoširdžiai dėkoja prisidėjusiems prie 
surengtos arbatėles su šokiais š.mėn. 21 
d. Lietuvių Namuose, ypatingai pp. J.

• Simonavičiui, BudreikaL J- Rukšai, Šen-
• fenui, Orentui, Bričkai. Visoms narėms, 
{ prisidėjusioms nuoširdžia pagalba ir au-
• komis ir visiems to pobūvio dalyviams.

Visas gautas pelnas šv. Kalėdų pro
ga siunčiamas vargo mokyklai Vokieti* 

Į joje. Rengėjos.

Podėko
Nuoširdžiai dėkoju S. ir J. Demikiams, 

A. A. J. Paršeliūnams, V. ir J. Paršc- 
- . r. , . i j. . . J liams, pp. Gudeliams, pp. Barkauskams,o iki / vai. ir sekmadieniais po ' A fr B RomeikQms. M. Vidžiūnui, A. ž<- 
pamaldų. ž’ui, L. Garbačiauskui, Z. ir J. Bcliūnams

aTėv. Žiburių” knygynas. į prisidėjusiems prie mano išleistuvių į JA 
_ • - . . . - - , „........  ... . . 7".""'. . Valstybes surengimo ir įteikusiems manrapijai. Dalyviai sudėjo 31 dol. i ^nuomojom, du kombono, >r Virtuve II . vertingą dovanq. L. Kuzmickas, 

vargstantiems lietuviams Vokie- ! ’“9^ !... v I ku. 145 Hermon St. Tel. LO. 5298. •------------------------------- -------------------------------tijoje paremti. , ~ _______ _ _____.... __ __ _
ŠV. Andriaus evang. liuterio- ; ^nuomojamas kambarys' — frontinis, I 

nių bažnyčioj, lietuvių parapi
joj, sutuokti Andrius Usvaltas ir 
Gertrude Hakaitė. >

Sekančiam susirinkimui visas

Savo pirkėjus, ėmusius kny
gas skolon, prašome kaip gali
ma greičiau atsiteisti, kad bū
tų galima tvarkingiau atsi
skaityti su leidėjais. Atsiteisti 
galima “TŽ” redakcijoje dar
bo dienomis išsk. antrad. nuo

I ku. 145 Horrkon St. Tel. LO. 5298

ougšte. Tel. KE. 5458.

Išnuomojamos kambarys l-me ougšte 
dviem ar vienam asmeniui. Galima nau
dotis virtuve. 14 Grace Str., tel. MEIrose 
4973. Skambinti betkuriuo laiku.

Išnuomojamas didelis frontinis kambarys 
I augšte, galimo naudotis virtuve ir II 
ougšte vienas kambarys, taip pat galima 
naudotis virtuve. 1050 Dundas St. W. 
Tarp Shaw ir Crawford. Kreiptis po 6 v. 
vok. Kiekviename augšte yra atskiras te
lefonas. Namas — dupleksas. K

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė ll-me 
augšte. 43 Glenlake Avė.

Išnuomojami 2 kambariai be baldų, III 
augšte. 977A Dufferin, prie Bloor. 
Skambinti tel. LO. 2422.

Išnuomojamas lll-čias augštas iš virtuvės 
ir kambario. Be baldų. Tel. LA. 6579. 
Beaconsfield - Dundas.

Išnuomojamas kambarys vienai mergaitei 
arba vyrui. 28 Rollyot St. Tel. OL. 2971.

į Išnuomojami 2 kambariai ll-me augšte. 
į Su baldais. Kreiptis bet kuriuo laiku 65 
■' Northcotc Ave. (Gladstone — Queen), 

Tel. OL. 7328.

LAIKRODININKAS A ŠERKŠNYS persi- 
kėlė i 203 Garden Ave., kampas Ronces- 
valles, II-ras augštas. Tel. KE. 4078.

i ANGLIŲ IR MALKŲ
! užsakymus priima

V. ir S. AUŠROTAI. 
Skambinti telefonu LY. 0305. 

Keturi sandėliai Toronte. 
Dominion Coal & Wood

DĖMESIO PONIOMS 
IR PANELĖMS!

Vendos Žukauskienės moterų 
kirpykloje

PUSMETINIAI 
GARANTUOJAMI, 

o šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
'individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731 

219 RONCESVALLES AVE.
Toronto

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! ’

ATLANTIC - IMPORT & EXPORT CO.
652 YONGE ST., TEL. KI. 5846

Pranešame medžiotojų dėmesiui, kad mes turime impor
tuotų garsiųjų KRUPPO fabrikų OLIMPINIŲ TRIJŲ ŽIEDŲ 
MEDŽIOKLINIŲ ŠAUTUVŲ. ■ ’ '

Norintiems įsigyti minėtų šautuvų dar šiam medžioklės Se
zonui bus daroma NUOLAIDA.

Be to, turime nemažą pasirinkimą įvairių kalėdinių dovanų: 
gintaro, dramblio kaulo papuošalų, žaislų, porceliano. Kalė
dų eglutėms papuošalų, įvairių stiklo išdirbinių jr ’daug kitų 
gražių dovanoms tinkamų dalykų.

ATSILANKYKITE. NENUSIVILSITE!

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame 
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augštos 
palūkanos. Būstinė Lietuvių 
Namuose, 235 Ossington 
Avė., Toronto, Telefonas 
KE. 3027.

Visuomen. organizacijų pirmi
ninkų susirinkimas, šauktas apyl 
v-bos, sulaukė 11-oš org. pirmi
ninkus ar jų pavaduotojus. Pri
imta dienotvarkė buvo nuosekli 
ir darniai išbaigta.

1. Apyl Rinikiminė K-ja apyl. 
V-bos rinkimams pravesti, suda
ryta iš visų org. pirmininkų pa
siūlytų kandidatų: J. Adomaitis, 
A. Lapinas, P. Laurušonis, P.- 
Narbutas, J. Pakulis, J. Parojus, 
S. Rimeikaitė, O. Stankūnaitė, P. 
Šimelaitis, K. Toliušis ir J. Za- 
bieliauskas. Pirmas Rink. K-jos 
posėdis šaukiamas gruodžio 6 d., 
sekm., ttuojau po pamaldų AV 
parapijos patalpose. Ten Rink. 
K-ja pasiskirstys pareigomis, nu
statys kandidatų į V-bą išstaty
mo laiką, išsiaiškins rinkimų 
nuostatuose numatytą tvarką ir 
parinks rinkimų datą. Susirinki
me nedalyvavę organizacijos ga
li pasiųsti savo atstovus su raš
tišku įgaliojimu į pirmąjį Rink. 
K-jos posėdį pilnateisiais nariais.

2. Organizacijų siūlomų kandi
datų (po vieną iš kiekvienos) į 
būsimą Apyl. V-bą sąrašams su
daryti ir taisyklėse numatyta 
tvarka juos išstatyti pavesta L. 
Giriniui, L. Balzarui ir P. Luko
ševičiui, ne vėliau kaip savaitę 
prieš kandidatams išstatyti ter
miną.

3. Prie Apyl. V-bos veikiąs 
Šalpos ir socialinės globos K-tas, 
į kurį įeina E. Navikėnienė, L 
Lukoševičienė ii* K. Toliušis, pa
pildytas iki septynių narių. Nau
ji įeina: L. Girinis, M. Leknickie- 
nė, P. Šimelaitis ir L. Šulmist- 
raitė. Šalpos ir soc. globos K-tas 
naujojoje sudėtyje numato pla
ningai ir nuolatos vykdyti rink
liavas, Hamiltone ir Toronte 
praktikuojamu būdu. Surinktos 
lėšos skiriamos tremtiniams Eu
ropoje ir dalis paliekama vietos 
šalpai.

Org. pirmininkų susirinkimas 
prašo parengimų rengėjus skirti 
10% parengimo pelno švietimo 
ir šalpos reikalams.

4. Kersteno K-jos reikalais pa- 
geidaut aaiškesnių informacijų, 
kurių tikimasi sulaukti iš J. 
Žmuidzino ir J. Kardelio, išvy
kusių Čikagon į Amerikos lietu
vių kongresą; kad galintiems ir 
norintiems liudyti būtų parūpin
ta kalbinė talka, kuri garantuo
tų liudytojui jo liudymo slap
tumą.

5. Vasario 16-tos gimnazijos 
vesta Šalpos ir soc. globos K-jai 
rūmams pirkti vajų vykdyti pa- 
prie Apyl. V-bos. Pageidauta, 
kaikuriems galimiems neaišku
mams išvengti, pinigus siųsti tik 
per BALFą. kuriam reiškiamas 
pilnas pasitikėjimas.

Mažoji Lietuva šviesos pa
veiksluose. Gruodžio 6 d., sek
madienį 4 vai. p. p. AV parapi
jos salėje 377 Willibroad gatv. 
MLBD-jos Montr. skyrius rodys 
keletą šimtų šviesos paveikslų 
iš Maž. Lietuvos. Vaizdus rodys 
ir trumpą Maž. Lietuvos istori
nę apžvalgą pateiks skyriaus 
pirm. A. Lymantas. ;

Vaizduose matysime Klaipė
dą, Tilžę bei kitas Maž. Lietuvos 
vietoves, žavingąją Kuršių Ne
ringą, elnius, liet, jūros laivus, 
žvejus, kai kuriuos nepriklauso
mo gyvenimo - krašte įvykius, 
min. Urbšį, Ribbentroppą, Hit
lerį Klaipėdoje, nacių okupaci
ją, bėgimus iš Maž. Lietuvos, iš 
dabartinės ML Tarybos veiklos, 
kovą su “dampfbotininkais” ke
letą vaizdų iš dabartinės okupa
cijos ir t.t.

Prie įėjimo bus renkamos lais
vos aukos, kurių pelnas skiria
mas Maž. Lietuvos politinei ko
vai vesti prieš lietuviškąsias že
mes nuginčijančius ir politikuo
jančius vok. mokslininkus bei 
kitus germanizatorius.

Lietuvi- e, jei kada nors buvai 
Klaipėdoje, Kuršių Neringoj ar 
šiaip kurioje žymesnėje šiauri
nės Maž. Lietuvos vietoje ir no
rėtum dar kartą pasigėrėti šio

Taip pat kviečiame jaunąją 
liet, kartą ir Maž. Lietuvos drau
gus, kurie, nors ir ne visi yra 
tą kraštą matę, tačiau yra lie
tuviškąjį pajūrį pamilę ir karš
tai remia mažlietuvių rezistenci
jos kovas.
MLBD-jos Montr. skyr. V-ba.

Liuteronių susirinkimai
International YMCA patalpo

se, 5550 Park Ave, šeštad. gruo
džio 5 d. 7 vai v. lietuvių para
pijos Biblijos valandėlė ir 8 vai. 
Jaunimo ir Moterų Ratelių susi
rinkimai.
Šv. Jono liuteronių bažnyčioj 

Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, sekmad. gruodžio 6 
d. 12 vai. lietuvių pamaldos su 
šv. komunija.

Kun. dr. M. Kavolis.
Birutės Vaitkūnaitės Ritminės 

Mankštos ir Modernaus Šokio 
Studija ruošia pirmąjį mokinių 
pasirodymą gruodžio 6 d. d’Arcy 
McGee salėje, 220 Pine Avė., 3.30 
vai. pp. Programoje pavyzdinė 
oamoka ir grupiniai šokiai.

1953 m. gruodžio mėn. 6 d.
3.30 vai. pp. įvyksta 

BIRUTĖS VAITKŪNAITĖS 
Ritminės mankštos ir Modernaus

Šokio Studijos 
MOKINIŲ PASIRODYMAS. 

Programoje: pavyzdinė pamoka 
ir grupiniai šokiai.

Įėjimas 50<.

Skautų būkle, 3703 De Bullion 
St. gruodžio 13 d., sekmadienį, 
4 vai. p.p. įvyksta jūros skautų 
rėmėjų-bičiulių būrelio steigia
masis susirinkimas. Maloniai 
kviečiu prijaučiančius atsilan
kyti. vair. A. Pilypaitis.

“DLK Gedimino” Laivo vado 
pavaduotojas.

LKMD-jos narių susirinkimas 
sekmadieni išklausė T. J. Kidy
ko, S.J., paskaitą “Didysis mo
ters ilgesys” ir patvarkė kaiku- 
riuos šalpos reikalus. Iš gauto 
“Kalakutų balius” pelno $100 
paskyrė najojosios A V bažnyčios 
statybai, $100 tremtiniams Vo
kietijoje šelpti. Iš likusių $95 pa
skirta dvi kalėdinės dovanos po 
$20 jų labai reikalingiems čia 
pat vietoje.

LKMD-jos Užgavėnių blynai 
numatyti 1954 vasario 20 d. -

Liet. Akad. S-rio sekantis vi- 
suotin. narių suširinkimas įvyks 
gruodžio 4 d., penkt. 8 vai v. 
4225 Berti St. (St. Denis ir Ra
chel kampas). Dienotvarkėj cpl. 
J. Dapkaus referatas “Darbdavio 
ir darbininko santykiai Kanado
je”; einamieji reikalai ir links
mas laikraštis. Valdyba pagei
dauja, kad visi nariai dalyvautų, 
o svečiai mielai laukiami.

Kun. A. Vilkaitis, lapkr. 19 d. 
persikėlė gyventi į Philadelphią. 
Labai gaila, kad paliko Montre
alio koloniją. Iš tremties čio
nai pirmiausia atvyko. Buvo my
limas ir gerbiamas ne tik naujai 
atvykusių, bet ir anksčiau gy- 
venusių lietuvių. \

Jam išleistuvių vakarienę su- \ 
ruošė Arlauskų šeima, lapkričio 
17 d., kurioje dalyvavo 6 kuni
gą1 ., . .Te Augščiausias suteikia jam 
sveikatos ir sėkmės.

Atkalėjo ir išvyko pas 
draugus

1946 m. didžiojoje šnipų bylo
je nuteistas 6 m. kalėti montrea- 
lietis Fred Rose 1951 m. rugpiū- 
čio mėn. buvo paleistas ir vėl 
apsigyveno Montrealy, kur gavo 
savo darbo kaip elektrikas. Šių 
metų rugsėjo mėn. jis buvo at
vykęs į Torontą, o po to išvyko 
kažkur į užsienius. Dabar išaiš
kinta, kad jis esąs Čekoslovaki
joje. Spėjama, kad jis ten gydą- 
sis pairusius nervus.

Krc-

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS 

pergabena baldus, specialistas 
pervežti Šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis. 
30 DEWSON ST., Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA

Dovercourt — College, sklypas ir 11 komb., atskiros mūrinis dupleksas, ont 
sklypo galimo dar noujg namg statyti. Namas turi 2 vonios, vandeniu 
šildomas, 2 garažai. Viso kaino su sklypu $27.000 arba pasiūlymas. 
Įmokėti apie $12.000.

Indian Rd. — Bloor, 12 komb., atskiros namas, 2 vonios, vandeniu - alyva 
šildomas, garažas, gražus didelis kiemas. Koina $22.500, įmokėti $8.000. 
Greitas įėjimos.

Beauty Salon, $4.500, išdirbtos biznis, 15 metų toje pačioje vietoje. Apyvarta 
$800 mėnesiui. Nuoma $100 mėnesiui su butu. įmokėti $2.000.

AL GARBENŠ
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
TdofeMi: LO. 273S. rakerah HU. T-l543

Naujas mūšy skyrius:
1597 Bloor St. W. Tel. LA. 8772 .

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




