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ŽODELIS SAVAI ŠEIMAI
Pereitos savaitės numeryje 

šioje vietoje pradėjome kalbėtis 
“Tėviškės Žiburių” šeimos rei
kalais. Trumpai pasisakę princi
piniais varomo darbo klausi
mais išryškinę keliais bruožais 
savo siekimus, reiškėme vilties, 
kad su savo skaitytojais jau su
darome vieną bendrą šeimą. O 
jei taip, tai mums visiems vie
nodai rūpi, kad pastangos duotų 
kuo gražiausių vaisių. Metai bai
giasi, tenka numatyti sekančių 
metų uždavinius, tad pritinka ta 
proga ir nors kaikuriuos reika
lus iškelti, pasitarti. Pereitą kar
tą tepalietėme vieną praktišką 
reikalą — priminėm leidžiamą 
priedą, prašydami prie siunčia
mos prenumeratos pridėti tą $1 
už knygą.

Skaitytojai, beabejo, supranta, 
kad tai ir piniginis reikalas, ku
ris labai svarbus laikraščio atei
čiai. Pinigų lietuviškiems laik
raščiams niekad nebuvo pakan
kamai, kaikurie jau šiemet šau
kėsi skaitytojų pagalbos, prašy
dami nž| po keletą tūkstančių 
aukų. SOS šauksmo nelei
džiame. Kad ir su vargu, tikimės 
išsiversti, o tobulėjimo galimy
bės yra mūsų bičiuliu rankose. 
Daug nereikia. Mes tik prašome 
savo bičiulius rasti nors po vieną 
“TŽ” dar neskaitantį ir pasiūlyti 
jam užsiprenumeruoti arba pra
nešti mums tokio žmogaus adre
są, kad galėtume jam pasiųsti 
keletą egzempliorių susipažinti 
ir pasiūlyti įsijungti į mūsų šei
mą. Tai bus nesunkus, bet labai 
vertingas patarnavimas.

Kaip jau pastebėjome pereita
me numeryje, mes su pasigėrė
jimu juntame, kad mūsų pasi
rinktas kelias daugumos lietu
viškosios visuomenės nuotaikas 
atitinka, kad at.spėjome kas jai 
brangu. Tačiau mūsų palyginus 
negausiam bendradarbių būre
liui labai brangus kiekvienas 
įsakmus pasisa’kymas ir dėl lini
jos ir dėl visų laikraščio reika
lų. Mes neprašome panegirikų 
bei komplimentų ir nesiruošia
me jų spausdinti. Bendrai, neno
rime patys save liaupsinti. Bet 
mums reikalingos idėjos, naujos 
mintys, pasiūlymai, pageidavi
mai. pasisakymai dėl straipsnių, 
dėl spausdinamos medžiagos ir 
1.1. Mums labai įdomu ir svarbu 
žinoti, kokios medžiagos bei ko- 
kių žinių skaitytojai pageidauja, 
kokių klausimų nagrinėjimo lau
kia. Mes esame tikri, kad skaity
tojai dažnai pagalvoja, kad štai 
to ar to reikėtų, bet neprisiruo
šia parašyti. Dabar metų pabai
ga. Kiekvienam tenka pasiųsti 
prenuumeratą, atseit, siųsti laiš
ką. Tai puikiausia proga ir su 
redakcija nors trumpai pasikal
bėti, savo mintis ir pageidavi
mus pareikšti. Redakcija dėlto 
prašo šito reikalo nepamiršti ir 
paaukoti tam laisvesnę valandė
lę. Juk dabar jau ruduo, adven
to metu pramogų nėra, tad ir 
laiko daugiau. Redakcija už 
kiekviena atskira žodi bus labai 
dėkinga.

Jei kas norėtų pagyvinti laik
raštį laiškų formos pasisakymais 
betkokiais viešaisiais mums rū
pimais reikalais, mes mielai juos 
spausdintume; įvestume laiškų 
skyrių. Juk visi visais reikalais 
turime savo nuomonę, tik ne vi
si ryžtamės straipsnių forma jas 
išreikšti. O laiškus juk visi rašo
me. Galime juos rašyti ir laik
raščio skaitytojų šeimos na
riams. Tai labai pagyvintų mū
sų šeimos bendradarbiavimą, su- 
lamprintų ryšius.

Ta proga redakcija taip pat 
kviestų kuo didesnį skaičių savo 
bičiulių pasidaryti rašančiais 
bendradarbiais. Kuo daugiau 
.bendradarbių, tuo daugiau klau
simų paliečiama, tuo daugiau' 
minčių iškeliama, tuo gyvesnis 
darosi laikraštis ir visiems mie
lesnis. Daug'kas sakosi laikraš
čiuos bendradarbiauti nepajė
giąs. Bet tai juk netiesa. Mintį 
išreikšti kiekvienas pajėgiam ir 
kiekvienas gali rašyti. Reikia tik

kurie ten užsiliko vien dėl ilgu
mo. Redakcija labai apgailestau
ja ir, jei turėtų laiko laiškams 
rašyti, autorius atsiprašytų, bet 
perilgų išspausdinti nepajėgia. 
Laikraščiui geriausi poros pusla
pių straipsniai. O iš kiekvieno 
ilgo autorius juk gali padaryti 
2 ar 3 neilgus — temą suskaldyti 
atskirais klausimais. Taigi su- 
kruskime ir bendradarbiaukime tisą praėjusią savaitę tylėjo, šeš- 
visi — jei nevisi, tai nors dauge- tadienį pirmieji gandai sakė, jog 
lis. Nes visi tą patį tikslą turime, pirmąją dieną Dwight su Wins- 
tuos pačius rūpesčius ir tą pačią j tonu, Bidault klausantis, tikru-

KONGRESAI
Susitikimas Bermudoje
Prie Tucker’s Town esančia

me “Mid-Ocean” klube susitiko 
laisvojo pasaulio du didieji ang
losaksai ir nesveikuojantis Pran
cūzijos premjeras Juozapas La
niel. Nors Niujorko spauda, dėl 

| cinkografų noro uždirbti dau- 
■ giau nei 125 dolerius savaitei, iš-

Niujorko bendradarbio
A L M A U S

kovą kovojame...
Kaip jau sakėme, vienas pa

grindinis mūsų laikraščio užda
vinių yra informacija, ypač iš 
Kanados lietuvių gyvenimo. Mū
sų idealas būtų užregistruoti, 
pranešti skaitytojams kiekvieną 
įvykį ar reiškinį, bet kuriuo at
žvilgiu susijusį su lietuvių gyve
nimu. Nuolatinių korespondentų 
mes negalime visur turėti; Esa
me labai dėkingi tiems mūsų 
bendradarbiams, kurie nuolat ir 
reguliariai teikia žinias iš kai- 
kurių lietuvių kolonijų, tačiau 
iš daugelio vietų labai retai te
gauname. Šia proga norėtume 
dar kartą visus prašyti paskirti 
nors protarpiais po laisvesnę va
landėlę ir iš visur parašyti, kaip 
ten lietuviai gyvena, kiek jų yra, 
kaip verčiasi, kas žymesnio jų 
gyvenime yra nutikę ir *t.t. Skai
tytojams viskas yra įdomu, ne 
vien atšvęstos šventės ar kokios 
iškilmės, Įdomu kuo lietuvis kur 
džiaugias, dėl ko liūdi, ko kur 
geresnio laukia ar dėl pablogėji
mo būgštauja. Šitą suorganizuo- 
kim visi bendromis jėgomis.

Mūsų visa* viltis yra sava, jau 
susiformavusi šeima. Bendromis 
jėgomis savąjį laikraštį padary
kim tikrai pajėgų, gražų, įdomų 
ir mielą visada paimti į rankas.

antradienį Amerikos preziden
tas trio vardu kreipsis į Jungti
nes Tautas.

Pirmieji įspūdžiai pasaulio 
metropolyje buvo, jog Churchil- 
lis pasipriešinęs amerikiečių 
taip vadinamoms išlaisvinimo 
idėjoms ir Eisenhoweris nu
sprendęs kreiptis fe pasaulio vie
šąją nuomonę, .pabrėždamas vi
siems gresiantį atominio karo 
pavojų, jei laisvasis pasaulis ne
siims ryžtingų priemonių “taikai 
ir teisingumui pasaulyje užtik
rinti”. Kiti spėliojo, jog prancū
zai, užsispyrę prieš vokiečių ap
ginklavimą, iššaukę šią apelia
ciją.

moję nieko ypatingo nesutarė. 
Atseit principiniai priėmė TSRS 
kvietimą susitikti 4 užsienių mi- 
nisteriams. Pirmajame posėdyje 
kalbėjo Sir Winston Churchill ir 
už Prancūzijos premjerą Geor
ges Bidault. Sir Winston vedė tą 
pačią giesmelę — bolševikai jam 
sulaukus 79 metų pasikeitę, ir 
dėlto jis manąs, jog reikią pra
dėti su jais ir jų kolonijomis pre
kiauti. Amerikos prezidentas 
prieš šį posėdį užbaigiant išreiš
kė savo ir Dulles abejonę “bolše
vikų permaina” ir, pasak streik
laužio “The New York Heraldikai kurios vokiečių įstaigos, 
Tribune”, pareiškęs, jog dabar- ypač ten, kur dominavo social- 
tinė Maskvos taktika yra “ta demokratai, pradedant Hambur- 
pati naujai persiūta suknelė”, gu, buvo pareikalavusios, kad 
Jis jokiu būdu netikįs, jog Ru- i visi svetimšaliai, tarp jų ir Pa
sija yra atsižadėjusi savo pa- baltijo valstybių piliečiai, išsi- 
grindinės doktrinos — kurios imtų vad. pabėgėlių, arba londo- 
tikslas buvo ir yra sunaikinti ninius pasus. Priešingu atveju 
taip vadinamą kapitalistinę sis- buvo grasinama, kad su tauti- 
temą. Savo nuomonę, kurią: 
anksčiau “TŽ” apibrėžė “Dųlles 
Doktrinos” vardu, Eisenhoweris 
ir Dulles kur kas plačiau išdėstė 
antrajame posėdyje. Nežinia 
kaip į šį realiai principini ir pa
vergtuosius užjaučiantį jankių 
nusistatymą ^reagavo Senis 
Winstonas, tačiau po ketvirto 
posėdžio ūmai sekmadienio nak
tį Niujorke buvo pranešta, • kad

Kanada smerkia prievartos darbą
UŽSIENIŲ REIKALŲ MIN. ATSAKYMAS KAN. LIET.

BENDRUOMENEI
KLB Krašto Tarybos II sesija, 

per ministerį pirmininką St. 
Laurent sveikindama Kanados 
vyriausybę kartu prašė pavesti 
savo atstovams Jungtinėse Tau
tose paremti specialaus komite
to iškeltą bylą dėl priverčiamo
jo darbo pasmerkimo. Kiek anks 
čiaų ministerio pirmininko kan
celiarijos buvo pranešta, kad 
raštas persiųstas užsienių reika
lų ministerijai. Dabar Krašto 
Valdyba yra gavusi tuo reika
lu užsienių r. ministerio pava
duotojo šitokį raštą, datuotą lap
kričio 27 d.:

Malonus Pone.
Mr. Pearsonui išvyk.ųs. prane

šu gavęs Jūsų lapkričio 9 d. laiš
ką, liečiantį priverčiamąjį dar
bą, kurį persiuntė man ministe
rio pirmininko įstaiga. ,

Kaip Tamstoms žinoma iš 
spaudos. JT generalinės asemb- 
lejos Tretysis Komitetas šiuo 
metu diskutuoja priverčiamojo 
darbo klausimo įtraukimą į dar
bų tvarką ir turi 9 tautų rezo
liuciją, kuri tarp kitų dalykų 
kviečia tTkinę ir Socialinę Tary
bą ir Tarptautinę Darbo Organi
zaciją, kaip neatidėliojamą rei
kalą, kuo greičiau apsvarstyti 
Priverčiamojo Darbo Ad Hoc 
komiteto pranešimą.

Lapkričio 25 d. kalboje Kana
dos delegatas pareiškė Kanados 
vyriausybės nuoširdžiausią pri-

tarimą šitai rezoliucijai. Mūsų 
delegatas priminė faktą, kad 
šiuo metu yra 6 šalys, kuriose 
priverčiamojo darbo stovyklos 
yra įstatymų sankcijonuotos ir 
konstatavo, kad problema pasta
raisiais metais nepagerėjo, bet 
pablogėjo. Kanados nuomone, 
šis apgailėtinas reiškinys yra la
biausiai svarstytinas ir apspren
dė mūsų paramą dabar svarsto
mai rezoliucijai. Jei ši rezoliu
cija bus balsuojama dabartinėje 
formoje, be pataisų, kurie pa
keistų jos prasmę, tai Kanados 
delegacija balsuos už jos priėmi
mą.

Jums taip pat galbūt bus įdo
mu žinoti, kad Kanados delega
cija Tarptautinės Darbo Organi
zacijos Vykdomojo Organo 123 
sesijoje, kuri prasidėjo Genevoje 
lapkričio 24 d., turi instrukciją 
paremti tuos konkrečius siūly
mus, kuriuos pateikė JT Tarp
tautinė Darbo Organizacija ir 
Priverčiamojo Darbo Ad Hoc 
Komitetas savo bendrame pra
nešime. Mes tikimės, kad Vyk
domojo Organo svarstymai pri
ves prie praktiškų vaisių įvyk
dyti Ad hoc Komiteto siekimą 
panaikinti priverčiamojo darbo 
sistemas ir visuotinai užtikrinti 
žmogaus teisių gerbimą.

Jūsų nuoširdus
(parašas neišskaitomas)

VIŠINSKIS NUSIKALTĖLIS
Pereito penktadienio pasaulio I kaltinimu, specialiu laišku 

spaudoje pasirodė žinutės su ant- j kvietė Višinskį, kuris dabar 
raštėmis “Višinskis nusikaltėlis” 
ir pan. Mat, Kersteno komisijoje 
liudijęs latvis buvęs teisėjas Atis 
Grantskalns apkaltino Višinskį 
dėl daugiau 1000 latvių mirties.
kai 1940 m. jis buvo Mągkvos sios Estijos” akredituoti diplo- 
agentu, pravedusiu Latvijos su-1 matai yra iškėlę “rimtų kaltini- 
sovietinimą. Iš Pabaltijy Mask- Į mų Sovietų Sąjungai”.

pa
yra 
JT,nuolatinis Sovietų atstovas 

atvykti į komisiją ir duotj savo 
parodymus. Laiške Kerstenas 
pastebėjo, jog “Laisvosios Latvi
jos, laisvosios Lietuvos ir laisvo-

mimą. is Pabaltijy Mask-; mų sovietų sąjungai .
vos valią vykdžiusių Maskvos j Višinskis, žinoma, į komisiją 
agentų jis vienas bėra likęs vie- ‘ neatvyks ir greičiausia net nieko 
Šurnoje. Estiją susovietinęs Žda- neatsakys, tačiau tai visdėlto ne- 
novas jau miręs ar nužudytas, malonus priminimas.

T • • A • •• _ tpradėti. Ne šventieji puodus lip- j o Lietuvos sovietizaciją prave- į 
do! Nereikia tik vieno dalyko dęs Dekanozovas prieš porą mė- | — Bonna. — Vokietijos Raud. 
pamiršti — nereikia redakcijos • nėšių suimtas kaip Berijos drau-' Kryžiaus žiniomis Sovietų Rusi- 
apsunkinti per ilgais straips- gas ir greičiausia dar tebesėdi, joje Vorkutos rajono darbo Sto
niais. Ir mūsų redakcijos papkė-' Komisijos pirmininkas Kers- vykiose dar yra 20-25.000 vo
te yra dar visa eilė straipsnių, < ten, pasiremdamas Grantskalns kiečių karo belaisvių.

Treti spėjo, jog paskutinės ato
minės žinios iš TSRS vertė pa
saulio vadus kuo glaudžiausiai 
susivienyti. Oficialūs komunika
tai mažai ką painformuos. Viena 
betgi aišku, šios savaitės įvykiai 
ir kalbos gali būti lemtingos pa
saulio istorijoje.

Amerikos Lietuvių
Kongresas
“Amerikos Balso” komentato

rius inž. P. Labanauskas pereito 
sekmadienio vakarą Lietuvai vėl 
kartojo apie Čikagoje įvykusį 
“milžinišką” Amerikos Lietuvių 
Kongresą, kai tuo pačiu metu 
rusų, lenkų kalbomis buvo pa
duodamos paskutiniosios žinios 
iš Bermudų, kurių pavergtieji, 
visiems suprantama, taip

(Nukelta į 2 pusi.)tĮ

Laimėjimai ir gandai
Mūsų koresponde nto Europoje

Palikusioms Vokietijoje buvo 
aktualus klausimas pasų. Mat,

ypač ten, kur dominavo social

ne-

vos išlaisvinimo kovai, kiti — 
kad tokios egzil. vyriausybės vi
sai nereikią, nes dėl to galį su
pykti visokie “šefai”, nors dau
gumas tautiečių yra tos nuomo
nės, kad visokius aktus a la Ky
bartų, kas juos turi, kištų kuo 
giliausiai ir niekam nerodytų, 
nes kartą gali trūkti ir paprastų 
eilinių piliečių kantrybė; treti — 
kad ta problema faktiškai pri
klauso nuo amerikiečių: kai rei
kės, tada tokia egzil. vyriausybė 
ir galės būti sudaryta, ar oficia
liai proklamuota. Svarbu, kad 
tik jos taip neknistų, kaip dabar 
pastebima tiesiog meistriškai or- 
:gahižuotū ąsadu^'-stef^ialltiš • su
niekinti; VLlKą, padarant jį pa
prasčiausiu kai kam remti rei
kalingu komitetėliu etc. Tiesa, 
VLIKas turi ydų, jame pasireiš
kia ir tam tikro partiškumo.

niais šių kraštų pasais negaus 
jokių pabėgėliams .taikomų pri
vilegijų. Tuo reikalu VLIKo 
žmonės drauge su latviais pada
rė'reikalingų žygių JSonnoje, jos 
užsienio ir vidapferjreikalu , mi
nisterijoje,* kur f 
susitarta, kad pabėgėliai iš Pa
baltijo’kraštų galės turėti du do
kumentus: pagrindinis asmens 
dokumentas bus jų tautiniai už
sienio pasai, o šalia to, savo tei
sėms kaip “heimatlose Ausland-■ ypač iš tų, kurie oficialiai skel- 
cr” įrodyti, — ir vad. pabėgėlio j biasi kovoja su partiškumu, bet, 
pasai, kuriuose pilietybė nežy- iš kitos pusės, vistiek nėra kito
mirna. Dabar svarbu, kad tai, 
kas buvo išsiderėta Bonnoje, bū
tų praktiškai Įvykdyta ir visuo
se fed. Vokietijos respubliką su
darančiuose kraštuose.

Amerikoje veikia tam tikras 
koordinacinis centras, kuris de
rina visų ten esančių kraštų už 
gelež. uždangos veikimą. Dabar 
toks centras VLIKo veikėjų pa
stangomis rūpinamasi sukurti ir 
Europoje. Tuo reikalu VT pirm. 
K. Zaikauskas su URT valdytoju 
P. Karveliu lankėsi Mūnchene, 
kur tarėsi su visa eile tremties 
veikėju užsieniečių. Dabar sten
giamasi užmegsti reikalingus ry
šius su kitais egzilų centrais Pa
ryžiuje, Londone ir kitur. Pri
eita išvada, kad toks centras Eu
ropoje daugiau gali nuveikti nei 
JAV-se, juo labiau, kad ten kai 
kas mėgina pasiimti sau kai ku
rias VLIKo veiklos sritis, kurios 
tiesioginiai VLIKui priklauso.

Kartu spaudoje pastebima, 
nors dar nedrąsiai, keliant taip 
pat reikalą sudaryti ir lietu
viams egzil. vyriausybę. Vieni 
mano, kad ja būtų pvz. apskelb
ta VLIKo Vykd. Taryba, o kai 
kas net pasiūlė, kad VLIKui bū
tų iškilmingiau užleisti Lietuvos 
pasiuntinybės rūmai Vašingto
ne, iš kur jis galėtų kaip tikras 
VLIKas vadovauti visai Lietu-

Marijos metai
Nekalto Prasidėjimo šventėje, 

dogmos paskelbimo 100 metų 
proga, šį antradienį, Šventasis 
Tėvas Romoje Marijos Major 
bazilikoje atidarė Marijos metus, 
skirtus maldoms prie Dievo mo
tinos. Marijos metų tvarką šv. 
Tėvas nustatė specialia enciklika 
“Fulgens Corona Gloriae”, kuri 
kartu yra ir kvietimas visiems 
katalikams, prisimenant net pra
voslavus. Šv. Tėvas paskelbė 
specialią Marijos metų maldą ir 
atlaidus.

Marijos metų komiteto pirmi
ninku Kanadoje yra Three Ri
vers vysk. G. L. Pelletier, kuris 
čia,Marijos metus pradėjo tą pa
čią dieną Cap de la Madelaine 
koplyčioje. Jis taip pat praves 
specialias novenas per radiją, o 
angliškas — Londono vysk. Co
dy.

Savaitės įvykiai
Bermudos konferencija, prasidėjusi pereitą penktadienį, žino

ma, buvo dėmesio centre visą savaitę. Apie jos darbų tvarką, • 
svarstomus klausimus ir eigą oficialiai dar neskelbta nieko. Spau
da spėja, kad daugiausia ten bus kalbama, kaip įtikinti Sovietų 
Sąjungą Vakarų taikingumu, kaip nusistatyti dėl pasimatymo su 
Malenkovu, kaip sustiprinti frontą prieš komunizmo agresiją Eu
ropoje bei tolimuosiuose rytuose, na ir suderinti skirtingas nuo
mones savo tarpe. Tuo tarpu lakoniškais komunikatais pranešta, 
kad pirmiausia svarstytas atsa- >-------------------- --------------- - —■

tokio organo, kuriame .tiek pla
čiai bendradarbiautų daugumas 
lietuviškųjų politinių sąjūdžių ir 
kovos organizacijų. Gal tik reik
tų sustiprinti jo asmeninį sąsta
tą. pritraukti atgal į darbą pasi
traukusias grupes arba pačius 
pozityviausius žmones, atsisa
kant nuo tokių, kurie sudaro 
iam balastą ir kartais tiesiog ar 
tik nė sąmoningai jam kenkia.

J. M.

Strasburge leista įregistruoti 
LESTA (Europinio Sąjūdžio 
Lietuvos Taryba). Jau iš seniau. 
Strasburge yra numatytas su
kurti šios tarybos gen. sekreto
riatas, kuris turėtų stebėti visą 
Europos apjungimo darbą ir dė
tų pastangų, kad mes galėtume 
tinkamai įsijungti į Europinį Są
jūdį ir kiek galint būtume at
stovaujami įvairiose to Sąjūdžio 
organizacijose.

Koordinacinis centras. Vienas 
iš aktualiausių šio meto URT už
davinių yra galutinai išsiaiškinti 
vad. Koordinacinio Centro įkū
rimą Europoje iš atstovų tų vals
tybių, kurios ligi Antrojo Pasau
linio karo buvo nepriklausomos 
ir dabar yra atsidūrusios už ge
ležinės uždangos. Kai Europa 
stengiasi apsijungti, tai ir įvai
rių tautų egziliniai veiksniai tu
ri būti vieningi ir bandyti atitin-

kymas Maskvai dėl siūlomos 4 
užsienių r. min. konferencijos 
Berlyne, aptartas Europos gyni
mosi sutarties ratifikavimo ir 
Tolimų Rytų plausimas. Kas su
tarta, neskelbiama. Tik spauda 
praneša, kad 4 konferencijos 
Prancūzija norinti sausio vidury, 
o JAV ir D. Britanija sausio pra
džioje.

Išviso konferencijoje, atrodo, 
Britai ir Prancūzai nori išspaus
ti JAV nuolaidų. Churchill su 
Laniel, o Eden su Bidault tarėsi 
dar prieš Eisenhoweriui atvyks
tant. Churchillis pirmam posėdy 
dėstė, kad Maskvos nuotaikos 
esą pasikeitusios ir tai reikią iš
naudoti (kaikas mano, jog britai 
norį išreikalauti demokratinių 
laisvių satelitiniams kraštams);, 
Bidault dėstęs, kad Sovietų Są
junga esanti pramonės krizės iš
vakarėse, o savo politikoje šie-.j 
kianti Prancūziją atskirti nuo 1 
Vakarų, išpūsdama Vokietijos 
baubą. Eisenhoweris pasisakęs,, 
jog jis netikįs sovietų pasikeiti
mu ir tebelaikąs, kad jų pirma
sis tikslas sugniuždinti jų vad. 
kapitalistinį pasaulį. Reikia ma
nyti, kad dėl to jis nebus nuo
laidus nei Bjįtįi reikalavimui 
^ėsti prėkybą^sS-^^^lf 
lomam politiniam žaidimui, nei 
Prancūzu rezervams dėl Euro
pos gynimo sutarties.

Prancūzijos premjeras Laniel 
atvykęs į Bermuda nusišaldė ir 

; serga, tad Bidault tenka vienam 
atstovauti. Prez. Eisenhower šį 
antradienį išskrenda į Niujorką 
pasakyti kalbos JT plenumui. 
Įdomu, kad kalba yra aprobuota 
visų dalyvių, p paruošta JAV ir 
Britų atominių specialistų. Ma
tyt, lies atominio amžiaus prob
lemas.

Europos gynimo sutarti perei
tą savaitę ratifikavo Belgija. 
Anksčiau buvo ratifikavusios 
Vokietija ir Olandija. Dar nera
tifikavo Prancūzija, Italija ir 
Luxemburgas.

ELTOS ŽINIOS
karnai apsaugoti savo interesus.

Aiškinantis Koordinac. Centro 
reikalais ir užmegzti reikiamą 
kontaktą š. m. lapkričio 12-14 d. 
d. į Mūncheną buvo nuvykę VL 
IKo Vykd. Tarybos pirmininkas 
K. Zaikauskas ir URT valdyto
jas dr. P, Karvelis. Gruodžio 
mėn. pradžioje numatyta su
kviesti antrąjį pasikalbėjimą.

Greičiausia, kad tokio Koordi
nacinio Centro būstinė bus ne 
Vokietijoje, bet kurioje kitoje 
Vakz Europos valstybėje. Iš URT 
pusės rūpinamasi sueiti į ryšius 
su Paryžiuje ir kituose Vakarų 
kraštuose veikiančiais atskirų 
valstybių, dabar esančių už ge
ležinės uždangos, autorizuotais 
atstovais tremtyje.

Pastangos, kad Lietuvos kon- 
sularinių įstaigų išduoti Lietu
vos užsienio pasai turėtų galią 
Europoje, atnešė teigiamų vai-

Dėl siuntiniu už geležinės uždangos
Gruodžio 1 d. Kanados preky

bos ministerija paskelbė:
“Kad palengvinus dovanų 

siuntinių persiuntimą Kalėdų 
laikotarpiu individualinių eks
porto leidimų siuntiniams į Al
baniją, Bulgariją, Čekoslovaki
ją, Estiją, Vokietiją (tik į Rusų 
okupuotą zoną), Vengriją, Lat
viją, Lietuvą, Lenkiją, Dancigą, 
Rumuniją, Ukrainą, Sovietų S. 
R. Sąjungą, Š. Korėją, Kiniją, 
Macao, Mandžiūriją, Mongoliją, 
Sinkiangą ar Tibetą nebus rei
kalaujama.

Dovanų siuntiniai į išvardin
tus kraštus, kurių vertė nepra
šoka' $25, leidžiami eksportuoti 
pagal specialią licenciją No. SPL 
—1803. Ant siuntinių turi būti

aiškiai pažymėta: “Gift, Export 
Permit SPL—1803’’ ir prie siun
tinio prijungtoje muitinės (Cus
toms Declaration) blankoje turi 
būti išvardintas turinys. Indi
vidualinių eksporto leidimų ši
tokioms siuntoms nebus reika
laujama iki naujo pranešimo.

Individualinių eksporto leidi
mų ir toliau bus reikalaujama 
dovanų siuntoms į išvardintus 
kraštus, kurių vertė prašoka $25. 
Siuntėjai prieš siųsdami turi 
kreiptis į artimiausios muitinės 
pareigūnus. Eksporto leidimams 
prašymų blankų galima gauti 
kiekvienoje ^muitinėje arba “Im
port Export Permit Branch, De
partment of Trade andd Com
merce, Ottawa”.

JAV trukšmas dėl komunisti
nio gaivalo įsigalėjimo išsiplėtė 
į vyriausybės politikos kritiką. 
Senat. McCarthy, atsakydamas 
buv. prez. Trumanui dėl jo iš
kelto “macartizmo” pakritikavo 
vyriausybę ypač dėl nuolaidumo 
sąjungininkams, palaikantiems 
prekybinius ryšius su komunis
tiniais kraštais. Valst. sekr. Dul
les ir pats prez. Eisenhower siū
lymą paspausti sąjungininkus 

į atmetė, taip pat papeikė pastan
gas į 1954 m. rinkiminę kovą 
įnešti komunistų įsigalėjimo JA 
V-se klausimą. Tada McCarthy 
vieša kalba kreipėsi į piliečius, 
prašydamas jį paremti laiškais 
bei telegramomis. Rezultate Bal
tieji Rūmai nespėja priimti te
legramų. X

Susikirtimas su Kdnada dėl v 
Guzenko apklausinėjimo išspręs
tas. Senato komisija sutiko pri
imti Kanados siūlymą Guzenką 
apklausinėti Kanadoje ir be Ka
nados vyriausybės žinios jo pa
rodymų neskelbti. Jau oficialiai 
paprąšyta susitikimą suorgani- • 
ZUOtį,v ? .

Korėjos derybose dėl taikos 
koiĖ^eųcijos JT delegacija su- 

dalvvautu ir-neutralie- 

su — kai abi pusės jų numonės 
klaus, — o S. Rusija su spren
džiamuoju balsu. Konferencijai 
vieta pasiūlyta New Delhi, bet 
dar nesutarta.

Belaisvių komunistai vis ne
klausinėja. Pietų Korėjos atsto
vai apklausė 130, bet nei vienas 
nesutiko grįžti.

JT priėmė rezoliuciją, smer
kiančią žiaurumus Korėjoje, o 
JAV speciali senato komisija 
pradėjo rinkti medžiagą ir klau
sinėti-liudininkus.

Iranas nusprendė užmegzti 
diplomatinius santykius su D. 
Britanija. Prieš tai stojo muzul- 
monų vadas Kašani, kuris gra
sina sukelti minias. Tuo tarpu 
dar nieko neįvyko.-

siu. Sutarta, kad pagrindinis do
kumentas vokiečių fed. respubli
koje bus Baltijos valstybių na
cionaliniai pasai, o esant rėika- 
lui Įrodyti pabėgėlių teises (tais 
atvejais, kai norima pasinaudoti 
Didžiosios Pabėgėlių Chartos ąr 
vokiečių įstatymo, liečiančio 
vad. “Heimatloser Auslander”, 
privilegijomis ir teisėmis) Balti
jos valstybių piliečiai turės teisę 
gauti dar tos Chartos numatytą 
dokumentą.

Paruoštas raštas Juridinių ir 
Administratyvinių Klausimų 
Komisijos Prezidentui prie Eu
ropos Tarybos Strasburge, pra
šant, kad visos lengvatos, teikia
mos dėl vizų ir kitų keliones su
prastinančių priemonių, būtų 
automatiškai taikomos visiems 
pabėgėliams, o ypač Baltijos 
valstybių piliečiams. Tuo būdu 
Baltijos valstybių piliečiai su sa
vo nacionaliniais pasais; liekan
čiais pagrindiniu dokumentu ta
patybei įrodyti ir kelionėms at
likti, galėtų naudotis lengvatom 
mis, kurios sutartos taikyti tarp 
atskirų Europos valstybių. '

Praktiškai tat reikštų, jog Bal
tijos valstybių piliečiai į daugu
mą Europos valstybių galėtų 
vykti tik su lietuvišku pasu ir 
be jokių vizų.

Ta proga verta pastebėti, kad 
iš vokiečių įstaigų pusės buvo 
norima, jog Baltijos valstybių 
piliečiai optuotų — ar jie pasilie
ka sau tautinį pasą ir tuo pačiu 
atsisako nuo “Heimatloser Aus
lander” teisių, arba pasisako už 
pabėgėlių pasą ir tuo nustoja 
savo nacionalinio paso. Nušvie- g 
tus ypatingą Baltijos valstybių 
tarptautinę padėtį, vokiečių fe-

(Nukąlta į 2 psl.)
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KALĖDOS IR GAILESTINGUMAS
2000 Europoje likusiu vaiku

čių laukia Kalėdų švenčių ir ge
rojo Kalėdų senelio. Ar jų šven
tės bus linksmos jr nuotaikingos, 
didele dalimi priklauso nuo mū
sų. Savo aukomis mes galime at
nešti jięms daug džiaugsmo; sa
vo dosnumu galime padėti jiems 
nors dvi dienas pamiršti, kad jie 
niekeno nenorimi, niekeno nepa
geidaujami tremtiniai.

Jo# Ekselencija vyskupas V. 
Brizgys BALFui įteikė $50,00 
auką, kaipo kalėdinius sveikini
mus Vokietijos stovyklose tebe- 
skurstančiam lietuvių jaunimui. 
Tai kilnus artimo meilės pavyz
dys. Nuoširdžiai prašome visus 
geros širdies ir valios lietuvius 
pagal išgales juo pasekti. Šven
čių proga aukokime užjūryje pa- 
silikusiems mūsų broliams, kad 
bent per šv. Kalėdas — tuo dva
sinio pakilimo metu — jie ne
kentėtų skurdo ir nelaimių. O

ypač neapvilkime vaikučių, ku
riems Kalėdos yra džiaugsmo 
simbolis.
’ Nebus džiaugsmingos mums 
šios ateinančios Kalėdų šventės, 
jei neištiesime pagalbos ir dos
numo rankos savo vargstantiems 
tautiečiams. Jiems uždarė duris 
svetimieji, nenorėdami duoti 
jiems prieglaudą po savo visa 
kuo pertekusiu stogu — atidary
kime bent mes savo širdis, o už 
tai būsime Dievo atlyginti. Au
kodami susijunkime su lietu
viais Europoje — įrodykite, 
kad jų neužmiršome.

Kalėdines aukas prašome siųs
ti šiuo adresu: United Lithua
nian Relief Fund of America, 
Inc., 105 Grand Street, Brooklyn 
11, New York. Aukos bus kuo 
skubiausiai persiunčiamos trem
tiniams.

Kan. prof. J. B. Končius, 
BALFo Pirmininkas.

*

Šių dienų politika primena iš
kilmingus spektaklius teatro 
scenoje. Žymiausias premjerinis 
teatras yra Jungtinių Tautų rū
mai Lake Successe, Niujorko 
dangoraižių papėdėje, o žymiau
sias aktorius — nusipelnęs So
vietų Sąjungos politrukijos ar
tistas drg. Vyšinskis. Turime tai
pogi NATO politinį teatrėlį, tri
jų didžiųjų ir keturių didžiųjų 
rečiau visuomenei patiekiamus 
pastatymus: Paryžius... Londo
nas ... Bermuda... Maskva... 
Potsdamas.. .Dabar sovietai jau 
pradeda piršti nąujas penkių di
džiųjų premjeras, kurių pirma
sis spektaklis turėtų būti komu
nistų valdomam Peipinge.

Melaginga scena ir 
nemelaganigas užkulisis

Kiekviename teatre reikia 
skirti du dalykus — sceną ir už
kulisį. Scenoje aktoriai kenčia, 
myli ir žudosi, parduodami pub
likai savo jausmus, o užkulisyje, 
kai niekas nemato, pletkavoja ir 
keikiasi. Politinių konferencijų 
scenoje šiandien populiariausia 
pjesė yra TAIKA. Jos populia
rumo tragikomiška didybė yra 
visiškam nepopuliarume. Vie
naip taiką supranta Vakarai, ki
taip ją įsivaizduoja Kremliaus 
valioje esantieji Rytai.

Jumoristiškai nusiteikęs ame
rikiečių žurnalas “American

KONGRESAI
kongresmenas Kerstenas ją pra
vedė, daugeliu stebėtojų susi
darė įspūdis, jog lietuviai (nežiū
rint bendrų VLIKo, LLK ir AL 
To) pastangų iniciatyvos Kers
teno komiteto darbuos nepajėgė 
išlaikyti. Latvių ir estų liudinin
kai, esą, yra geriau parinkti ir 
sugeba inteligentiškiau pateikti 
savuosius parodymus. (Tai ant
ras atsitikimas: “A. Balsą” “iš
kovojo ALT” Pabaltijo skyriui 
vadovauja latvis). Sekmadienį, 
pirmą kartą per 8 dienas pasi
rodęs NYTH Kersteno komisi
jos darbui paskyrė centrinius 
puslapius, įsidėdamas liudijan
čių kun. J. Čekavičiaus (užsi
maskavusio) ir Herbert Hoove- 
rio, buvusio Amerikos preziden
to nuotraukas. Jei kiti kartojo 
lietuviams seniai žinomas istori
jas, ex-prez. Hooveris, kuris 
1918 m. vadovavo amerikiečių 
pagalbai “Cordon Sanitaire” 
valstybėms, kuriomis Clemen
ceau tikėjosi užtvenkti rusišką-

(Atkelta iš 1 psl.) 
kantriai laukė.

JAV Statistikos Biuro Gyven-
■ tojų sekcijos vedėjas “TŽ” ben

dradarbiui praėjusią savaitę nu
rodė, jog 1950 metų skaičiavimo 
duomenimis JAV-se gyveno 249.- 
825 “lietuvių kilmės baltųjų as
menų”. Nurodė, jog tai skaičius, 
kuriuo remiasi JAV įstaigos ir 
oficialiai jis būsiąs paskelbtas 
Specialiame respublikonų admi
nistracijas 1954 metų leidinyje 
“Nativity and Parentage”.

Bet ALT Kongrese buvo atsto
vaujami tik “politinėse ir ideolo
ginėse partijose” susibūrę lietu
viai. Šitokių lietuvių atstovų 
Kongrese buvo priskaitoma per

* 800. Tad nebuvo nė reikšmingos 
“opozicijos”. Jei ir buvo ją “su- 

- tvarkė” spauda.
Katalikų, socialistų ir santar- 

vininkij ^ggiįdai JĄV-se Kongre
są l’aupsinant, arba kaip “Dar
bininkui? neutraliai atraportuo
jant, tautininkų ir nacionailstų 
spauda savo opoziciją, dažnai ne
nuoširdžiai, rėmė naujakuriu ne- ... ..... ...
isilėidimu Lietuvos laisvinimo ii komunis mj imperializmą sa- 
darbą Amerikoje. Naujakurių 
tarpe, ir net visokių įsitikinimų, 
kurių 30/? jau yra JAV piliečiai, 
šitoks ALT vadovaujančių užsi
spyrimas iššaukė kartėlį, ne
žiūrint, kad jie žinojo, kaip daug 
šie asmenys yra nusipelnę pra
eityje.

Naujakurius ypač stebino AL 
To kaikurių narių stebėtinas ne
palankumas tiems “bjaurybėms 
dipukams su jų rusiška kultūra”. 
Kiti rūpinosi, kodėl ALT Kon
gresas, taip stebėtinai greit ir 
vienbalsiai priėmęs prezidiumo 
pateiktą apyskaitą, nepasiinfor- 
mavo kągi ALT nuveikė svetim- 

. taučių informacijos apie Lietuvą 
srityję ir kodėl niekas neiškėlė 
LAIC vedėjos Kižytės nuoplenų 
suorganizuojant Kersteno komi
tetą JAV kongrese.

JAV Kongresas
visai rimtai vykdė užsibrėžtą 
darbą pasauliui paskelbti tiesą 
apie pirmąją bolševikų agresiją 
1939-1940 m. ALT buvo šios idė
jos kėlėjas ir proginis finansuo
tojas, prezidento Eisenhowerio 
asmeniškos intervencijos dėka

votiškai pakartojo ginčijamą tie
są, kad pavergtosios šalys lais
vę atgaus: “kada nors, visuotino 
kataklizmo išdavoje, kada šios 
tautos sukils. Tai tėra vienintelė 
viltis” (atseit, Amerika išlaisvi
nimo žygio dėl jų nepradės). 
Baigdamas, jis rado reikalinga 
pareikšti komplimentą, jog ne
priklausomybės metais Pabalti
jo valstybės parodę stebinančią 
pažangą. Į Kersteno komiteto 
kvietimą “savanoriškai” liudyti 
Andriejus Višinskis, buvęs Mas
kvos komisaras Rygoje, atsakė 
per Maskvos radiją. Oficialus 
kalbėtojas drg. Leontiev nesi
gailėjo nei balso, nei idėjų, kad 
Amerikos Kongresą išjuoktų už 
“Mirusių sielų” prikėlimą, kaip 
prieš kelis metus tyčiojosi iš lais
vojo pasaulio pastangų atstatyti 
Pabaltijo valstybes “Pravda”. 
Atsižvelgiant kaip atydžiai šią 
bylą Maskva seka, reikia many
ti, jog lietuviškieji Kersteno pa
tarėjai (sakoma, juo esąs pa
skirtas adv. K. Jurgėla) pasi
stengs kuo tiksliau informuoti 
Kersteną apie Lietuvos istorijos 
faktus.

t ŽVAKIDĖS IR ŽVAKĖS
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Plokštelės ""lietuviškos, vokiš
kos ir kitos euro- 
pietiškos.

PeHon — iš Vokietijos importuotos kojinės (mo
teriškos), taip pat kojinių taisymo įran
kiai.

Blaupitakt - ir kiti vokiečių gamybos radijo aparatai 
su fonografais.
su lietuviškais ir europietiškais papuo
šimais — odinės, medinės, auksinės, si
dabrinės, porcelianinės, tikros gintari
nės ir tt ir tt

Rankinukai — su lietuviškais ornamentais, importuo
ti iš Vokietijos, “Gold-Pfeil” ir kitokių 
spalvų, įvairaus dydžio ir įvairių kainų.

Dovanos

WALTER KOPPEL
609 Yonge St., Toronto, Ont.

Laisvės ir taikos 
konferencija
Saujelės latvių, ir ne JAV pi

liečių bičiulio Armstrongo šauk
ta, konferencija Vašingtone pra
ėjo nei šiaip nei taip. Pavadin
ta “The National Conference of 
Freedom and Peace through Li
beration” sutraukė vos apie 250 
delegatų ir net Lietuvos Laisvės 
Komiteto narių nesimatė (nors 
jie viltingai dalyavov 1952 m.). 
Iš žinomesnių lietuvių dalyvavo 
BALFo pirm. kan. dr. Končius. 
Jo pastaba, kad “communism is 
International conspiracy...” iš
šaukė ginčų bangą, kai ukrainie
čiai ir kiti šoko įrodinėti, jog tai 
daugiau rusiškas imperializmas. 
Iš įdomesnių kalbėtojų pažymė
tini katalikų kunigas Brown ir 
JAV žydas, tapęs išlaisvinimo 
apaštalu, Eugene Lyons. Užbai
giant dviejų dienų konferenci
ją, pasiųsta telegrama preziden
tui Eisenhoweriui tvirtai laiky
tis savo nusistatymo ir dar pri
imta 15 punktų rezoliucija. Jų 
įdomesni: Pabaltijo užgrobimo 
tyrinę j imą išplėsti ištiriant vi
sų užgrobtų tautų likimą; nedel
siant sukurti karinius vienetus 
(latviai užprotestavo, jog' neturį 
jokios teisės net rekomenduoti 
šitai); khd Kongresas sudarytų 
komitetą, kurio tikslas būtų bol
ševizmo sunaikinimas; paskelbti 
birželio 17 “Išsilaisvinimo die
na”; atkreipti pasaulio dėmesį į 
genocido konvenciją ir prašyti, 
kad JAV Senatas ją ratifikuotų 
(latvių pasiūlymas); kad tautų 
ateitis būtų sprendžiama laisvo 
apsisprendimo teise remiantis 
Atlanto chartos principais; bene 
įdomiausią siūlymą pateikė Igor 
Bogolepov, TSRS buvęs augštas 
pareigūnas užs. reik, komisaria
te — “JAV delegacija JT turi 
būti inspiruota visomis išgalė
mis remti ir padėti Pabaltijo 
valstybėms įeiti kaip nepriklau
somiems nariams į šią tarptauti
nę organizaciją” (latvių žurna
listui ex-kongresmenas Arm
strong pareiškė esąs susižavėjęs 
šiuo siūlymu ir artimiausioje 
ateityje jis tuo reikalu darysiąs 
žygių JAV kongrese).

Kur yra kardinolas Wyszynski?
Po visos eilės spėjimų paga

liau gauta žinių iš Lenkijos, kad 
suimtasis kardinolas Wyszynski 
yra laikomas RychwaTvienuoly
ne netoli Kališo.

Ta pačia proga pranešama vie
na jo suėmimo smulkmena.

Kai saugumo agentai atvyko į 
kardinolo rezidenciją, vyskupas 
Barniak norėjęs pasipriešinti ir 
vieną milicininką sumušęs. Kar
dinolas pats sužeistojo žaizdą ap
rišęs ir tuojau pasakęs, kad esąs 
pasiruošęs vykti. Matydamas, 
kad kardinolas nepasiima visiš
kai nieko, saugumo agentas pa
stebėjęs, kad gal vertėtų pasiim
ti skustuvą ir daugiau ką iš as
meniško naudojimo dalykų, nes, 
girdi, “juk gyvename kultūrin
game krašte”. Kardinolas atsa
kęs: “Nekokia čia kultūra, jei 
nekviesti žmonės atvyksta 11 va
landą ir pasilieka visą naktį” •..

Raudonoji knyga
Rytinės Vokietijos zonos bol

ševikai, kuriems reikalaujama 
pripažinti oficialiai nuopelnus 
dėl vokiečių karo belaisvių iš 
TSRS paleidimo, ruošiasi išleisti 
apie paleistuosius “karo nusikal
tėlius raudonąją knygą”, kurio
je būsią “smulkiai išdėstytas 
kiekvieno nusikaltimas”.

Mercury” įdėjo gana/vykusį so
vietinių terminų apibrėžimą, 
kad ateityje būtų lengviau su
prasti drg. Vyšinskio suktus iš
vedžiojimus. Pasižiūrėkime į ke
letą klasiškų pavyzdžių.

Tauta — komunistai, jų sim- 
patikai, koloborantai arba kiek
vienas satelitinis kraštas. TAU
TOS PRIEŠAI — antikomunis- 
tai, jų simpatikai, koloborantai 
ir kiekvienas jų satelitinis kraš
tas. MELAGIS — kiekvienas, 
kuris skelbia tiesą apie Sovietų 
Sąjungą. AGRESORIUS — žmo
gus arba tauta, nesutinkanti su 
sovietų imperialistinėmis užma
čiomis. TAIKA — beviltiška si
tuacija sovietinės galybės pa- 
unksmėje. KARO KURSTYTO
JAS — kiekvienas,' pasiryžęs 
ginklu ginti save ir savo kraštą 
nuo sovietinio pavergimo ...

Už dviejų valandų 
sproginėtų atomai...

Tuo tarpu politinių teatrų už
kulisiuose pilnu tempu ruošia
masi karui. Drg. Vyšinskis, no
rėdamas pagązdinti Vakarus, 
pasigyrė, kad Sovietų Sąjunga 
visus pasaulio kraštus yra pra
lenkusi atominėse lenktynėse, 
vadinasi, stachanoviški principai 
buvo pritaikyti ir atomų skal
dyme.

Stachanovininkų neturintieji 
Vakarai susirūpinusius žvilgs
nius kreipia į JAV. Amerikie
čių karinių bazių tinklas supa 
visą Sovietų Sąjungą: Alaska, 
Grenlandija, Anglija, Prancūzų 
Marokas, Tripolis, Ispanija, Tur
kija Saudi Arabija, Okinava, 
Guam... Šiose bazėse pareng
ties stovyje budi Strateginės 
Oro Komandos bombonešiai. Jų 
Įgulas sudaro geriausi amerikie
čių lakūnai, aviacijos elitas. 
Strateginės Oro Komandos už
davinys karo atveju smogti mir
tinus smūgius Sovietų Sąjungai. 
JA Valstybės niekada nepradės 
karo, bet, jeigu sovietai jį pra
dėtų, už dviejų valandų ameri
kiečių atominės bombos sprogi
nėtų Sovietų Sąjungos industri
niuose centruose. Amerikiečių 
nuomone — keršto baimė sovie
tus dabar sulaiko nuo visų avan- 
tiūrinių minčių.

Lenktynės tarp gyvybės 
ir mirties

Amerikiečių strateginės smo
giamosios jėgos silpnoji pusė, be 
abejo, yra atakos laukimas. So
vietai, susnrpgdinę pirmąsias 
atoniines 'Srambas JAV teritori
joje, turės lygiai dvi valandas 
laiko, kol amerikiečių aviacija 
pradės naikinimo darbą Sovietų 
Sąjungoje. Per dvi valandas so
vietai gali išsiųsti dar kelias 
bombonešių bangas, kol jų aero
dromai bus išvesti iš apyvartos.

Tos dvi valandos būtų lenktynės 
tarp gyvybės ir mirties.'Ar JA 
Valstybės galėtų atlaikyti pir
muosius sovietų atominius smū
gius? Pačių amerikiečių tvirti
nimu, 25 lėktuvai su atominių 
bombų kroviniu Sovietų Sąjun
gai suteiktų tokių nuostolių, ko
kius Vokietija patyrė visame 
Antrajame Pasauliniame kare, 
vadinasi, tą patį galėtų padaryti 
ir 25 sovietų bombonešiai JA 
Valstybėms.

Nematomą mirtis iš 
dangaus aukštybių

Atominėms ir hidrogeninėms 
bomboms nepaprastą reklamą 
pravedė bandomojo pobūdžio 
sprogdinimai, grybo pavidalo 
dūmų stulpų nuotraukos žurna
lų ir dienraščių skiltyse. Argi iš 
tikrųjų atomas yra pats baisiau
sias ginklas? “Collier’s” žurna
las duoda kitokį atsakymą — 
atomas tėra tik vaikų žaislas, pa
lyginus jį su nervų dujomis.

Paskutiniame kare dujos, tie
sa, nebuvo panaudotos, bet dujų 
pramonė ,nėra sustojusi vietoje. 
Ir vokiečiai ir amerikiečiai šio
je sirtyje buvo padarę baisių iš
radimų. Pats baisiausias jų yra 
nervų dujos, paralyžuojančios 
kiekVieno gyvo sutvėrimo ner
vų sistemą. Nuo jų miršta visa 
gyvybė. Skirtumas tarp papras
tos laboratorijų bandymuose 
naudojamos pelytės ir žmogaus 
tėra agonijos ilgume: pelytė 
nuo dujų miršta per 35 sekun
des, o žmogus numirtų per ke
turias minutes.

Blogiausia, kad šios patobulin
tos dujos neturi jokios specifi
nės žymės: jų negalima matyti, 
užuosti ar šiaip pajusti kitais po
jūčiais. Jas galima būtų tik tada 
pastebėti, kai gatvėse pradėtų’ 
kaip musės kristi ir mirti žmo
nės. Vienas sovietų bombonešis 
TU-4, amerikiečių B-29. kopija, 
galėtų tiek atvežti minėtųjų du
jų, kad, jas paleidus, būtų su
naikinta visa gyvybė 100 kvad
ratinių mylių plote. Tenka su
tikti su skaudžiu faktu, kad so
vietai nervų dujas jau turi savo 
dispozicijoje. Antrojo Pasaulinio 
karo pabaigoje į jų rankas pate
ko vokiečių dujų fabrikas netoli 
Lenkijos pasienio.

Nuo nervų dujų puolimo ga
lima apsisaugoti specialiais apa
ratais, kurie užregistruoja dujų 
pasirodymą ir, žinoma, specialio
mis dujokaukėmis. Tačiau ir mi
nėtųjų- aparatų ir dujokaukių 
tuo tarpu, galima sakyti, nebėra. 
Taigi, atomas ant atomo, o už 
atomo... ta pati ar gal dar bai
sesnė mirtis. Tokios yra politi
nių teatrų užkulisių paskutinės 
aktualijos.

Vyt. Kastytis.

Theatre for the twt čurofiean Picture* MtokyefK Ki65J9 
(Tramvajaus stotis tarp Spadina ir Bathurst)

Informacijos telefonu KI. 0850, KI. 6319

(su angliškais parašais)
APIE DIDELĮ GENIJŲ IR JO MUZIKĄ

Tikra genijaus meilės istorija. Jis gaudė gražias moteris, kurios 
dainavo jo magiškas dainas. Puiki muzika, o vokalinę filmo da

lį išpildys garsiosios Italijos operos žvaigždės.

Prasideda š.m. gruodžio 10 ir tęsis iki gruodžio 19-toS dienos. 
Kasdien 6.30 ir 8.30 vai. vak., šeštadieniais nuo 2.30 vai., po pietų.

ELTOS
(Atkelta iš 1 pusi.) 

deralinės vyriausybės sluogs- 
niai, norėdami parodyti savo 
ypatingą palankumą, yra pasi
sakę už Baltijos valstybių už
sienio pasus, kaip pagrindinį do
kumentą.

— VLIKo ir VT su visomis sa
vo tarnybomis ir ELTA, taip pat 
LR Kryžius nuo gruodžio 1 d. 
persikėlė į naują būstą: (14b) 
Reutlingen, Gartenstrasse 5. Tuo 
adresu prašoma ateityje 
visą korespondenciją.

siųsti

Pareiškimas
Š. m. “Dirvos” Nr. 45 rašoma: 

“VLIKui vadovaujant, JAV-bių 
kon. Kerstenui nuvykus Romon 
LDŠ min. Lozoraitis buvo igno
ruotas, o vėliau tas pat buvo da
roma ir Bonnoje... Atrodo, kad 
VLIKas nenorėjo LDŠ min. Lo
zoraitį prileisti prie kongr. Kers
teno”. -

• Į tokius “Dirvos” su teisybe 
prasilenkiančius ir visuomenę 
klaidinančius pranešimus ELTA 
yra įpareigota paskelbti:

1. Ne VLIKas, bet kongresm.

žinios
Kerstenas nustatė savo kelionę 
į Romą, kuriai VLIKas nei norė
jo, nei galėjo vadovauti.

2. Kadangi VLIKo būstinė yra 
Reutlingene, o p. Lozoraičio Ro
moje, todėl VLIKas negalėjo p. 
Lozoraičio “ignoruoti”, ypač kad 
p. Kerstenui lankantis Romoje, 
p. Lozoraitis buvo iš Romos iš
vykęs.

3. Į Bonną Vykd. Tarybos at
stovai vyko ne savo iniciatyva, 
bet kongr. Kersteno pakviesti. 
Jeigu p. Kerstenas arba Ameri
kos Augštasis Komisaras būtų 
norėję, jie galėjo pasikviesti ir 
p. Lozoraitį.

4. VLIKas negalėjo norėti ar 
nenorėti “prileisti” p. Lozorai
čio prie kongr. Kersteno, nes p. 
Lozoraitis galėjo p. Kersteną 
aplankyti, kada ir kur jis tik no
rėjo.

5. Į kitus “Dirvos” tame straips 
nyje padarytus klaidingus išve
džiojimus nerandame reikalo 
atsakyti.

Informacinės Tarnybos
Valdytojas.

Trijose kariuomenėse
(Tęsinys iš praeito nr.)

Pasibaigus rinkimų komedi
jai, prasidėjo antroji, politrukų 
režisuojama, priesaikos komedi
ja. Kasdien 3-4 vai. politrukai 
kalė apie naujos priesaikos rei
kalingumą. Jie skelbdavo:

— Lietuvos kariuomenėje bu
vo prievartos priesaika: visokio 
plauko išnaudotojams ir paver
gėjams. Priimdami Raudonosios 
Armijos priesaiką, tuo pačiu jūs 
padėsit tiems milijonams darbo 
žmonių išsivaduoti, kurių šian
dien kenčia ir pergyvena karo 
baisumus. Dabartinį karą užkūrė 
Anglo-Amerikoniški imperialis
tai, kapitalistai ir banditai. Įgau- 
sit pasitikėjimą Raudonajai Ar
mijai, kuri bus išvaduotoja, ly
giai kaip kad Lietuva tapo dė
ka Raudonosios Armijos apvaly
ta nuo visokių buržuazinių iš
perų.

Visi tie politrukų plepalai per 
daug įtakos nedarė. Matydami 
kareivinėse pasyvų pasipriešini
mą, politrukai griebėsi smurto 
priemonių. Pradėjo kiekvieną 
karį atskirai šaukti pas save ir 
grąsinančiai įsakinėti priesaiką, 
priimti.. Kiekvienam pasidarė 
aišku jog nepriėmimas priesai
kos baigtųsi tuo, kad dar tą pa
čią naktį būsi pakeltas iš lovos 
ir išvestas iš kareivinių šūviui 
į pakaušį.

Kareivinėse padėtis' blogėjo. 
Pagal Timošenko įsakymą rau
donarmiečius turėjo mokinti, 
kas reikalinga kare ir kaip vyks
ta karas.

Nežiūrint 1940 - 41 m. žiemos 
21-28°C šalčių, vyko pratimai. 
Po 3-5 paras raudonarmiečiai iš
varyti į miškus gyvendavo eg- 
lėšakių ir sniego palapinėse. 
Maisto davinys susidėjo iš juo
dos duonos “suchorų”, kuriuos 
begriaužiant ginantis nuo bado 
nuskilinėdavo dantys, ir raudon- 
armietiškos “pšeno” košės. Košę 
reikėdavo patiems virtis kati
liukuose ištirpyto sniego vande-

Dėl to korpo štabą, apipildavo 
pranešimai iš dalinių apie susir
gimus, nušalimus veidų, rankų, 
kojų ir sudegintų batų skaičių.

Dar vasario mėn. tebemėly- 
nuojančiomis ir skaudančiomis 
ausimis, nosimis ir kt. kūno da
limis, išrikiavo priesaikai. Prie
saikai ištikimybę kiekvienas tu
rėjo tvirtinti savo parašu.

Korpo štabą vėl užgulė prane
šimai, su skaičiais ir pavardė
mis atsisakiusių prisiekti. Kaip 
turėjo pasielgti su atsisakiusiais, 
instrukcijos buvo išsiuntinėtos 
anksčiau šifruotais rusiškais 
tekstais. Visi tokie tuojaus din
go iš kareivinių ir jų likimas ne
žinomas.

Po priesaikos teroras dar su
stiprėjo. Geresniam sekimui rau
donarmiečių politrukas paskyrė 
sau pavaduotojus — “zampolit- 
rukus” iš lietuvių tarpo, kai ku
rie tokie, už gaunamas šiokias 
tokias lengvatas parsidavę jiems 
ištikimai tarnavo.

Zampolitrukų (kurie buvo ir 
vertėjais politrukams) padeda
mi, politrukai tikrindavo rau
donarmiečių dėžutes, ieškodami 
ar kartais kuris neveda kokių 
užrašų. •

Politinių ir rusų kalbos pamo
kų skaičius padidėjo. Paprastai 
politrukai leisdavo klausti, bet 
mažai kas ta “privilegija” nau
dojosi. Kai vieną kartą politru- 
kas nukrypo nuo “anglo - ameri- 

■kanskų” imperialistų į žmogaus 
išsivystymą iš beždžionės, atsi
rado ir klausimų. Raudonarm. 
Barkauskas paklausė:

— Kuri dabar tikra yra iš tų 
teorijų? Aš esu skaitęs tokią 
knygą, kurioje buvo rašoma, kaęl 
senais labai senais laikais, bu
vęs toks paukštis, kuris padėjęs 
didelį kiaušinį. Paukštis nusti
po, o kiaušinis paliktas saulėje 
įkaito, sprogo ir iš jo išsirito 
žmogus —

Politrukas buvo pritrenktas 
tokio klausimo ir sumišo. Jam 
komunistų teorija to neaiškino, 
tai jis nerado kaip atsakyti ir 
vėl toliau pliekė apie beždžionę, 
nepaaiškindamas, kaip ta bež
džionė atsirado. Tada raudonar
mietis Aleksa paklausė:

— Iš kur ta beždžionė atsira
do?

Visi mes garsiai nusijuokem. 
Politrukui tas klausimas žadą 
užėmė ir neatslgavęs pamoką 
nutraukė.

Mes nujautėm, kad už tokius 
klausymus bus jiems negerai. 
Nujailtimas pasitvirtino. Už ke
letas dienų abudu gavo visus ofi
cialius dokumentus į “atsargą”. 
Tai buvo naujas bolševikinis 
metodas. Anksčiau kareivinėse 
areštus darydavo naktimis, kada 
visi miegodavo. Politrukas atei
davo pas kuopos budėtoją ir pra
nešdavo raudonarmiečio pavar
dę, kurį turėjo tyliai, nesuke
liant triukšmo, pažadinti. Apsi
rengęs jis turėjo eiti pas budintį

karininką. Koridoriuje pasitik
davo politrukas ir nusivesdavo 
nežiniai.

Rytą atsikėlęs ir neradęs drau
go o tik tuščią lovą — nedrįsk 
ką nors viešai klausti, nes pats 
vieną naktį dingsi.

Į “atsargą” paleidimas reiškė 
tą patį. NKVD pasitikdavo gele
žinkelio stotyje.

Balandžio mėn. visi susirgo, 
rusų atvežta kruvinąja. Atsira
do mirimų. Prastos rusų sanita
rinės priemonės buvo bejėgės 
kovoti su epidemija. Duodami . 
ryti šaukštais kažkokie miltai, 
nieko negelbėjo. Kiekvieną die- 1 
ną reiškėsi nauji susirgimai. Pri
ėjo iki to, kad batalijone buvo 
sunku rasti sveikų žmonių vi
daus tarnybai. Skyrė ir sergan
čiuosius, nes Raudonosios armi
jos statutas rodė “teisę” į “poil
sį” tik perviršijus C 38° karščio.

Mano dienos ir naktys daugu
moje slinko prie telegrafo apa
ratų. Trumpam laikui buvau pa
siųstas apmokymui praktiškai 
dirbti rusiškais “stalinec” CT-35 
(Telipay) aparatais į 3-čio rusų 
korpuso štabą. Rusiško aparato 
pagrindinės svarbiausios dalys 
buvo štampuotos “Made in Swe
den”. Netrukus jais buvo aprū
pintas ir mūsų korpo štabas ry
šiui su PRIBOVO.

Varėnos poligone
Gegužės mėn. įpusėjus išvy

kau į Varėnos poligoną tvarkyti 
korpo štabui ryšių. Netrukus at
vyko ir visi į poligoną. Vilniuje 
pasiliko tik kareivinių apsauga.

Poligone apsigyvenus palapi
nėse užviešpatavo dar didesnė 
nežinia. Diena iš dienos plaukė 
vis nauji rusiški įsakymai, vis 
toliau vedę į nusiminimus, kurį 
turėdavai slėpti nuo politrukų 
akių. Persekiojimai, suėmimai ir 
“atsargą” leidimas, parodomieji 
teismai neužsibaigė ir čia. Mums 
atsiradus visus miško pakraščius 
užėmė rusų daliniai, kurie už
tvėrė sargybų ir slapukų neper
einama tvora, turėdami įsaky
mą: “Vziat na pušku” (paimt 
ant kryptuko) kiekvieną ban
dantį išeiti.

Viduje aplink palapines iškir
to medžius ir padarė apie 10 m. 
pločio takus* kurių paviršių nu
klojo geltonu smėliu. Vykstant 
darbams niekaip negalėjom su
vokti jų paskirties. Iš pradžių 
manėm, kad bus pasivaikščioji
mo takai, bet kai buvo užbaigti, 
nebuvo galima nei pėdą uždėti. 
Paskirtis paaiškėjo: raudonar
miečių kontrolė. Politrukai nuo
lat vaikščiodami pakraščiais, tik
rindavo, ar nėra perėjimo ir grį
žimo pėdsakų. Praeiti galėjai tik 
tam tikruose pukfuose, kur buvo 
sargyba.

Maitinimosi padėtis pasidarė 
kritiška. Pagrindinis mąistas bu
vo sriuba su dvokiančia žuvimi. 
Duonos porciją gaudavom į*ran- 
kas, kurią laikydavom palapinė
se. Vėjas prinešdavo smėlio dul
kių į palapines, nemažai jų tek
davo ir duonai, valgant, kitaip 
sakant griaužiant, nes duona sU- 
džiūdavo, negalėdavai suleisti 
dantų. Timošenko įsakymas vei
kė dar griežčiau. Nuo “suchorų” 
ir “pšeno” košės neatsipalaido- 
davom.

Liuoslaikių jokių nebuvo. Nuo 
pat ankstyvo ryto iki vėlyvos 
nakties šokdavom politrukų gro
jamą “polką”. Komandos ir ra
portai turėjo būti vykdomi ru
siškai. Lietuvių kalba darėsi ne
pageidaujama. Įvilkus lietuvius 
karininkus rusų uniformon, 
jiems buvo įsakyta kalbėti į ko
votojus tik rusiškai.

Kasdieną miške rodomos bol
ševikinės filmos buvo turiniu 
skirtingos, nuo anksčiau rodo- „ 
mų. Čia buvo rodomas tikrasis 
bolševikų žiaurumas, kaip jie 
naikino visur negailestingomis 
priemonėmis opoziciją. Politru
kai, aiškindami filmų turinį, sa
kydavo:

— Bolševikai savo priešų gal
vų nesigaili. Priešų mes visur 
turime, kuriuos prieš inus orga
nizuoja imperialistinis likusis 
pasaulis. Mūsų raudonosios pen
kiakampės tikslas yra paimti sa
vo žinion visas likusias penkias 
dalis pasaūlio. Tada tik mes ga
lėsim išnaikinti visus parazitus‘ 
ir ant jų lavonų sukurti visame 
pasaulyje žydintį rojų.

Kasdieną rusai vis atrasdavo 
naujų nesuprantamų taisyklių. 
Oficialiai po tarnybos turėjai 
čeisę į “poilsį”, bet praktiškai ne.- 
Vieną rytą, grįžęs iš naktinės 
tarnybos, porą valandų nusnu-

(Nukdta į 9. psl.)

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pesiriekiiMS importnohi rm> 
4ii«M RMtcry •» vyry kostiumams ir 
pultams. Uisekymos atlieku žemiau-
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Jis dirba plačiais barais
PROF. JUOZĄ BRAZAITI SU PUSŠIMČIU AMŽIAUS PASITINKANT

Kai visuomenei gerai pažįsta
mam žmogui jau pražyla paau
siai ir galvoviršis baluoja, atsi
randa, progos pastatyti jam klau
simą, ką jis savo tautai yra ati
davęs ir ką:.dar liko jai skolin
gas. Tad kokius pėdsakus yra 
įrėžęs šis sukaktuvininkas tau
tinio mokslo, pedagoginio - uni
versitetinio, visuomeninio dar
bo ir publicistikos bei politikos 
srityse?

1. Į lietuvišką folkliorą
J. Brazaitis brendo Sūduvos 

lygumose. Matęs dar caristinę 
rusų mokyklą, daug dienų pir
mais J). Karo metais praleidęs 
kaimo rūsiuose, nes per pačią 
jo tėviškę ėjo apkasų frontas, 
jaunuolis drauge su saviškiais 
namie iškentė ir bendrą šiau
rios okupacijos jungą. Su išpru
susiomis patrioto jaunuolio aki
mis . sutiko jis pirmus savano
rius, vėliavas, mitingus ir visą 
nepriklausomybės kūrimosi en
tuziazmą Sūduvoje, ko daugelis 
tremtinių moksleivių (Rusijoje) 
nebespėjo pamatyti. Užtat jie. 
grįžo išėję viešą visuomeninę 
mokyklą, charakteringą Voro
nežo ir kitų gimnazijų lietuvių 
moksleivių susibūriavimams. .

B-čiukas ir toliau brendo per
dėm sutapęs su kapsų kaimo 
žmogumi. Iš tėviškės namų kas
dien vaikščiodamas jis baigė ir 
gimnaziją. Su kaimo jaunimu 
nuolat bendravo. Jo darbo ir 
dvasios kūdikis buvo Trakiškių 
pavasarininkų kuopa, pavyzdin
giausia visoje Marijampolės apy
gardoje. Ir studentaudamas ir 
mokytojaudamas - profesoriau
damas B. nenutraukė savo gyvų 
ryšių su kaimu. Išaugęs iš jos 

' aplinkos, švelniai įsiklausęs į 
jos dvasią, ėjo ir prie jos kūry
bos — ėmėsi tyrinėti tautosaką: 
Jis ne tik originaliai analizavo, 
bet pasidarė mūsų tautosakos 
filosofu.

Vaiku būdamas pamilęs lie
tuviškas pasakas, užaugęs priei
na jų tirti moksliškai. ‘AAthe- 
naeume” 1933 m. jis paskelbė 
studiją apie tautosakinį literatū
ros perdirbimą ir sekimą, duo
damas metmenis pasakos poeti
kai. “Naujojoje Romuvoje” rašė 
B-tis “Savęs beieškant tautosa
koje0 (1935. Nr. 35), ’’Lietuvių 

■liaudies pasakojimai” (1937, Nr. 
4-5), tyrinėjo “Tautosakos aų- 

■ toriaus problemą”“'(Židinys 19, 
1934). Jeigu J. Basanavičius ir 
daugelis kitų tautosakos rankio- 
tojų ir mylėtojų, žvelgdavo Į 
liaudies minties lobius labiau ro
mantikų - užrašinėtojų, inventa- 
rizatorių akimis, tuo ieškodami 
kelti Lietuvos garbę, tai B. tau
tosakoje ėmė lukštenti pačios 
tautos dvasia. Jis buvo stipriai 
i ją įsijautęs, įsiklausęs į jos 
bangavimus. Po analizės sekda
vo jo sufilosofintos išvados. Ši
ta sritimi B. pastoviai įdomavo- 
si, nuolat sekė užsienyje pasiro- 
dajieiūs tautotyros laimėjimus, 
ir II D. Karui prasidedant buvo 
pabaigęs nuostabiai originalią 
mūsų tautosakos studiją — va
dovą.

2. Naujais literatūros 
tyrinėjimo metodais

Nuo 1932 m. beveik kiekviena
me ’’Židinio” tome B. patiekdavo 
vis naują kokio lietuvių. 19-20 
maž. rašytojo -ar apskritai lietu
vių literatūros studijėlę. Jeigu 
dar pridėsime jo mokslinius 
straipsnius “Tiesos Kelyje” ir 
“Suvažiavimų Darbuose”, tai 
matysime, kad B. 4 strp. rašė 
apie Maironį, po du strp.#apie 
Jakštą, Lazdynų Pelėdą, Pietarį. 
Atskiromis studijėlėmis jis at
žymėjo Daukantą, Valančių, Ba- 
sandvičųi, Bitę, Biliūną, Dobi
lą, Šatrijos Raganą, Smetoną, 
Brazdžionį. Davė jis dar eilę 
bendrų straipsnių literatūros 
klausimais. Tų strp. daugumą 
1938 m. išleido Š' Kazimiero 
dr-ja atskira knyga — ’’Lietuvių 
rašytojai” (326 p.) .

kritika B. ne tik pripažino 
jam įgimtą nuoseklumą, siste
mą, laisvą medžiagos apvaldy
mą, bet ir didelį origihaltiiną, 
kad, taikydamas lietuvių rašyto
jams psichologinį ir estetinį for
malinį metodą, atskleidė, daug 
naujo (Žiji.'27, p. 569). Atsisa
kęs nuo pozityvesnio metodo, o 
perėjęs prie sociologinio, ar dar 
labiau prie idėjinio - filosofinio, 
B. pirmasis taip plačiai naudo
josi rašytojų laiškais, tuo būdu 
įsijausdamas j autorių psichinę 
evoliuciją, subtiliai Nustatyda
mas jų tikrąjį literatūrinį pulsą. 
Pvz., daug kas rašė apie Lazdy
nų Pelėdą, bet pirmasis dvie
jose studijose laiškų ištrauko
mis išlukšteno rašytojos vidaus 
dramos fazes, iškėlė naujų teo
retinių samprotavimų. Tokiu 
pat būdu jis išryškino Biliūno 
dvasinę evoliuciją. Dviejn atve
jais B. kalbėjo apie Pietario Al
gimantą (rašė taip pat |vadą į 
1937 m. naują leidimą), ir jo
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personažus išanalizavo paties 
Pietario istorinių pažiūrų švie
soje. Taip pat pirmasis B. iš pa- 
šaknų yra ėmęs tirti autorių 
stilių, nesitenkindamas vien tik 
bendromis frazėmis.

Ne mažiau originalų rado kri
tika B. veikalą “Vaižgantas. Ap
matai kūrybos studijai” 1937 
(192 p.). Ir čia B. eina nuosavu 
keliu. Atsisakęs nuo istorinio 
metodo paskęsti rašytojo gyve
nimo faktuose, smulkiai pasako
ti veikalo turinį, savo estetiniu- 
filcsofinu metodu B. pirmiau
sia rūpinasi paties rašytojo kū
rybos/esme, jo stiliaus ir minties 
subtilumais. Kiekvieną savo tei
gimą pagrindžia konkrečia me
džiaga, Vaižganto raštų arba jo 
laiškų citatomis.

Pradžioje jis apžiūrinėja me
di iš arti, pro savo akis pralei
džia kiekvieną šaką ir šakelę, 
kad paskui, gerokai atsitraukęs 
nuo visos kūrybos, jį charakteri
zuotų bendresniais bruožais. Ži
noma, tokis sintetinis darbas yra 
pats sunkiausias. O sintezė visur 
buvo ir yra B. stiprybė. Apie 
Brazaičio Vaižgantą Teol. - Fil.*n.° (1936) korektūrą ir išlygino
fakulteto vadovybei savo tiesiog 
entuziastišką nuomonę raštu 
1939 m. rudenį buvo pareiškęs 
prof. V. Mykolaitis-Putinas, taip 
pat ir recenzentai (Žid. 27, p. 
246).

1940 m. B. spaudai paruošė 
Donelaičio “Metus”. Šitas Švieti- ... . 
mo Ministerijos su Įspūdingomis laimių. Jokie kiti visuorftėniniai 
V. K. Jonyno iliustracijomis iš- ir moksliniai darbai niekada ne
leistas mūsų knygos papuošalas atitraukė B-čio nuo tos jo pa- 
užtarnautai buvo tremtyje 1948 mėgtos pareigos. Jaunimą Bra
in. perspausdintas (fotografiš- į zaitis mylėjo,.o šis jį nemažiau, 
kai). Su kitais moksliniais dar- Apie savo mokytoją šiandien šil
tais B. nebeturėjo laimės. Kaip čiaušias žodžais atsiliepia jo mo- 
ir jo tautosakos studija, pašau- kinės. kur jos bebūtų nutekėju- 
lio šviesos iki šiol dar nepamatė sios, ar gyvenimo išblokštos. Ne 
it jo kapitalinis veikalas apie viena gal net negalėtų Įsakmiai 
Maironį. B. buvo Maironį ido- pasakyti, kodėl jos tą pedagogą 
m’iai įstatęs į visą tautinio atgi- visa širdimi buvo pamėgusios. 
mimo laikotarpi. Ši studija, keli1'*’’“ ”“1 :x
šimtai psl,, pasiliko jo bute Kau
ne ant stalo ... 1944 m. Kaune 
Sakalas išleido su T. Kulakaus
ko piešiniais Brazaičio paruoštus 
Maironio “Pavasario Balsus”.

B-Čiui Maironis buvo ne tokis, 
kokį jį matė, ar greičiau padarė, 
tą tautos pranašingą dainių, lie
tuvių visuomenė. Jis ėmė poetą 
tirti fokį, kokis jis buvo ištikrų
jų. Kai 1942 m„ Maironio mirties 
dešimtmečio “proga, B-tis davė 
apie Maironį gyvenimo frag
mentų, atremtų i atsiminimus, 
tai Ant. Miškinis net viešai pro
testavo ... B-tis išanalizuoja ra
šytoją žmogų, su visomis jo žmo
giškomis ypatybėmis, o paskui 
jau eina prie abstraktesnių iš
vadų. Tokiu metodu jis ėjo ir 
prie Maironio, ir tos studijos pa
sirodymas būtų buvęs labai di
delis įvykis naujausioje mūsų 
kultūros istorijoje.

3. Pašauktas pedagogas — 
prieaugliaus ugdydotojas

Nuėjęs mokyklon B-tis pama
tė gerų literatūros mokslo vado
vėlių trūkumą. Jis pats tą spra
gą stipriai užpildė. 1930 m. išėjo 
jo: Literatūros teorija, Poetika. 
Drauge su dr. J. Grinium B-tis 
išleido visų pamėgtą visuotinės 
literatūros istoriją (I dalis: 1931, 
1939, tremtyje 1946; II dalis: 
1933, 1939 — su J. Grinium ir 
Vaičiulaičiu — tremtyje 1946). 
Kartu su A. Skrupskeliene ir A. 
Vaičiulaičiu B-tis paruošė dvi 
dalis “Naujųjų skaitymu” (I— 
1936, II — 1937). Tai buvo lite
ratūros chrestomatija su auto
rių biografijomis įr portretėliais.

Savo visa siela B-tis buvo ir 
liko auklėtojas plačia prasme. 
Kaip jis gilinosi į rašytojų dva
sią, pereidamas per jų kūrinius, 
net iškeldamas tai, ką rašytojai 
tik pasąmonėje turėjo, taip jis 
prieina prie jaunos sielos, ir jam 
ne tik rūpi mokyti, žiniomis 
oakrauti, bet tą sielą formuoti. 
Kaip šitos rūšies auklėtojas jis 
reiškėsi ir daliai mūšų jaunųjų 
rašytojų kartos. Jeigu kas nesi
derino su Jakšto estetiniu sko
niu, pasaulėžiūriniais nusistaty
mais, jis savo garsiose recenzi
jose nupliekdavo, išbardavo, net 
visai pasmerkdavo jaunų rašy
toją. Tumas vis ieškodavo “dei- 
fnančiukų”. O B-tis savo litera
tūros kritikos studijose, literatū
rinėse analizėse ir gausiose^ re
cenzijose, dažniausiai apsireikš
davo kaip švelnus jauno rašyto
jo pamokytojas, turėdamas prieš 
akis ir patį žmogų ir jo kūrybą. 
Tuo būdu jis puoselėdavo pra
dedančio sugebėjimus, nurody
davo kryptį ir jį ugdydavo, *bet 
nesmerkdavo. Iškelti, kas yra 
pozityvaus ir paskatinti, nuro
dant kelią, buvo B-čio šūkis. Tai 
darė jis raštu, tai atlikdavo daž
nai ir žodžiu, ne vieną jau sėk
mingai pradėjusį reikštis jauną 
rašytoją teisingai nukreipdamas, 
jo rašinį, poeziją pataisydamas.

Kaikurie tokių pradedančiųjų 
ištisomis valandomis prasėdėda
vo pas B. Žinoma, su savo raši
niais, kuriuos B. taisydavo. Ne 
vienas dar ir šiandien Ameriko
je prisimins B-čio šposais vadi
namą “vaikų darželį”, kur nuo
lat rinkdavosi ir šiaip un-to jau
ni dėstytojai, žurnalistai, visuo
menininkai. Ten nevengdavo už
eiti ir dažnas šiitas kultūrinin
kas, nors ir stovįs B-čiui idėjiš
kai toliau. Ar buvo apskritai to
kia diena kada nors, kada B-čio 
jaukioje pastogėje neatsirastų 
popietinių ir vakarinių svečių, 
kuriems jis ne vieną eletkrinį 
kavos puodą išvaišindavo. Užtat 
atidirbdavo vėlybomis nakties 
valandomis. '

Kaip žymus pedagogas B-tis 
iškilo mergaičių “Aušros” gim
nazijoje. Direktorius K. Jokan
tas lietuvių kalbos ir literatūros 
vyresnių klasių mokytoją labai 
brangino. Susižavėjo juo dar tais 
laikais, kai B., studentaudamas 
iš gavo žurnalistinės plunksnos 
sau pelnėsi egzistenciją, pas K. 
Jokantą, dienraščio “Lietuvos” 
vyr. redaktorių. Jokantui B-tis 
atliko dar vįeną patarnavimą— 
taisė lotvnų-lietuvių kalb. žody- 

lietuvių kalbą bei rašybą (žr. žo
dyno priedą).

“Aušroje” B-tis pradėjo dirb
ti 1927-jų rudeni ir su vienerių 
metų pertrauka (studijos Bon- 
noje pas O. Walzelį, H. Nau- 
manną, H. Lūtzelerį) dirbo 16-ką 
metų, t.y. iki didžiųjų tautos ne-

Čia vėl, žinoma, pirmiausiai reiš
kėsi tas pats B-tis, kaip švelni ir 
jautri asmenybė. ' -

Tol. - Filos. fak-tas i savo bu
vusi studentą atkreipė dėmesį. 
Pradėjęs nuo neetatinio lekto
riaus — kai tas fak-tas (anuo 
metu “apgulta tvirtovė”...) nie
ko geresnio negalėjo pasūlyti — 
iškopė į ekstraordinarinius pro
fesorius. Studentų jis' buvo ne 
mažiau mylimas' kaip “Aušros” 
gimnaziščių. Paskaitose iš sau
sų ir inventoriškų (ypač seno
sios lietuvių literatūrūos) faktų 
jis padarydavo gyvus daiktus. 
Su kokiu pamėgimu, pvz.. klau
sėsi sutdentai apie jo paties pa
mėgtą Donelaiti. įstatytą į to lai
ko dvasią, apie kuri B-tis buvo 
susirinkęs medžiagos (net Ką- 
raliaučinės) ir ruošėsi duoti at
skirą studiją,

Kai B-tis viešai kalba klasėj, 
un-te, ar susirinkime, jis lieja 
savo sielą. Jis šneka ramiai, ne
svaido barokiškų frazių, negau
do „įmantru žodžiu, ir skambiu 
šūkių nevartoja. Savo išgyven
tu širdies žodžiu tačiau jis pa
gauna, suvirpina kitų sielas, ir 
tuoj gimsta kontaktas barp jo ir 
klausytojų. Štai kodėl visada 
visi mylėjo B-tĮs kaip paskaiti
ninką. net improvizuojantį kal
bėtoją.

KAIP IR KASMET, mes vėl kviečiame visus savo 
bičiulius į prenuinėratds rinkimo vajų.
Nuo skaitytojų skaičiaus pHklausys 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. -

Visus “TŽ” bičiulius kviėčiamė pasiruošti iš anksto. Kas galėtų rinkti pre- 
nttmeratą, prašome pranešti — atsiųsime kvitų knygelių. Kartu duosime 
ir instrukcijų rinkėjams.

LAUKIAME JŪSŲ TALKOS!
“TŽ” Administracija

Visiems skaitytojams, pridėjusiems prie prenu
meratos $1,- pasiųsime naujausią A. BARONO 
romaną “UŽGESĘS SNIEGAS’*, 285 psl.
Vėliau rinkoje ši knyga kainuos $2.50.

Skaitytojai, kuriems prenumerata nesibaigia su naujais metais, gali šią 
knygą gauti prisiųsdami ekstra vieną dolerį.

Nors leidimo kaina praeitų metų bėgyje gerokai pakilo, tačiau laikraščio 
KAINĄ PALIEKAME TĄ PAČIĄ, ty. 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 hiio š.m. gruodžio meru 
I d. iki 1954 m. vasario 15 d.

Sintetinės- išvados tai B-čio 
bruožas.

Rašo jis apie Dobilą (Ž. 20, 
1934), užbaigia jo Bajoriūną, ly
gindamas su Putino Vasariam; 
kabia apie lietuvių tautos pa
skyrimą Jakšto supratimu (Ž. 
27, 1938), gale vėl lygina šituo 
atžvilgiu Jakšto mintis su Šal
kauskio, Smetonos, Pakšto, ir 
prieina išvados, kad paskutinie
ji neužtenkamai pagavo visą 
tautą, nes “vięnas tik įtikino, 
antras tik patraukė, tręčias tik 
sujudino”. Pasigenda harmonin
go junginio. Jakštą ir Vaižgantą 
jis žaviai suderina .vienoje pa
skaitoje — du skirtingus polius 
(Suv. D., 1939).

B-čiui nepakako vieno pedago
ginio -universitetinio darbo. Jo 
visam gyvenimui yra charakte
ringa — surasti patį svarbiausi 
tautos reikalą ir jam atsiduoti, 
arba leistis būti įtrauktam. B-tis 
dirbo visokių darbų, dar stiliu
mi mūsų prieškarinių veikėjų. 
Kiekvieno naujo darbo B-tis 
ėmėsi su visa siela, nelikdamas 
pusiaukelėje, atiduodamas visą 
save. Taip buvo su jo publicisti
ka, b dar labiau su jo politine 
veikla. (Šių “rumpų skilčių rė
mai nebeelidžia apžvelgti visos 
B-čio visuomeninės veiklos).

(Bus daugiau)

EUROPA ŠNIPAIS NEATSILIEKA
Amerikos Jungtines Valstybes 

vargina nuolatinės šnipų aferos. 
Tik dabar paaiški, kaip jais bu
vo tiesiog sėte nusėtos svarbes
nės JAV įstaigos. Nemažiau jų 
būta ir Europoje. Prancūzų ir 
vokiečių spauda atskleidžia jų 
vis naujas serijas. Paskiausiai 
didelį susijaudinimą buvo sukė
lusi jaud. armijos kapitono Ho- 
runžio - Mūllerio afera, kuris, 
perbėgęs į Vakarus, vadovavo 
tiesiog visai antikomunistinei 
veiklai, šnipų mokykloms etc., o 
pats tuo tarpu viską pranešinė
jo Maskvai. Neabejojama, kad 
per ji Maskvai yra patekę taip 
pat žinios iš Vokietijoje esančių 
svarbiausių kovos centrų — bent 
tiek, kiek per vietos komunistus 
ar parinktus agentus jiems pa
vyko jų surinkti.

Be Horundžio, .vokiečių spau
da plačiau rašo apie kitą pagar
sėjusi bolševikų šnipą, jugosla
vą Čirkovičių, kuris ilgą laiką 
vadžiojo už nosies amerikiečių 
Įstaigas, kol galiausiai buvo vos 
po kelerių metų išaiškintas. Jam 
amerikiečių teisme Mūhchene 
prokuroras" buxm 'pareikalavęs 
mirties bausmės^ nes buvo įro
dyta, kad jis važinėjo dažnokai 
į Rytų zoną, ten Weimare susiti
kinėjo su bolševikų gen. Grigor- 
jevičium, Leipcige gaudavo ins
trukcijų iŠ gen. Jankowskio, fnU- 
tydavesi ir tardavosi su Rytinėj 
zonoj pagarsėjusiu bolševikų 
špionažo spcialistu gen. . Korea- 
kovu ir kitais. Ten jis buvo jau 
ne “didžiausias antibolševikinis 
kovotojas”, bet ištikimas parti
jos draugas, išdavinėjęs savo 
tautiečius ir antibolševikiniųs 
laisvės kovotojus. Deja, truko 
net keleri metai, kol galu gale 
amerikiečių tam tikros įstaigos 
atkreipė i jį dėmesį ir reikalą 
“paėmė už paties stimbirio”. 
1952 m. buvo sudaryta byla, bet 
jam galu gale, nors nubaustas 
tris kartus po 10 metų, beliko 
kalėti tik daugiau kaip 10 metų, 
jis yra buvęs vienas iš di
džiausių pokario Šnipų Vokie

KVIEČIAME I TALKA!

Sensącinis romanas
Prancūzijoj pasirodė romanas 

“Les Saints vont en enfer” 
(Šventieji pragaran), kurio au
torius yra Gilbert Cesborn. Skai
tytojų masės griebėsi skaityti 
naują romaną. Ar tai kriminali
nis leidinys? Šį kartą skaitytojų 
dėmesį patraukė kunigai. Tiesa, 
šia tema prancūzuose leidinių 
ypač gausu, tačiau ikišiol nė di-
džiausi talentai, rašę apie kun- o tas vyras buvo Kristus. Kai 
gą. nepajėgė atkreipti masių dė- kyla streiko reikalas, kunigas 
mesio. Tiktai Cefebronui pavyko dalyvauja kartu, nes darbininkų 
su savo romanu išeiti į gatves, reikalavimai teisingi; dalyvauja 
Ir tai todėl, kad jis vaizduoja ne 
įprastinio stiliaus kunigus, o ku
nigus, dirbančius pramonės įmo
nėse, sakyklose ir pan. Tai ku
nigai, kurie, anot autoriaus, pa
tys veržiasi “pragaran”, siekda
mi gelbėti darbininkų iš mark
sistinio komunizmo spąstų. Prieš 
dešimtį metų Paryžiuje įsisteigė 
La Mission de Paris įr, kardinolo 
Suhardo padrąsinta ėmėsi visiš
kai naujo apaštalavimo būdo. 
Misijos nariai tapo darbininkais, 
užmezgė ryšius su tikėjimo ne
tekusiais ir tuo būdu ėmė ruošti 
dirvą krikščionybės atgimimui,

tijoje. Be abejo, Mūllerio afe
ra ji dar prašoka.

Tokių aferų, netenka abejoti, 
yra ir daugiau. Sakysime, kad 
ir 7 suomių karių atidavimas 
teisman už šnipinėjimą Sovie
tams. Mes iš savo praktikos ge
rai žinome, ką tokiais Suomijai 
šios rūšies šnipinėjimas reiškia. 
Ta proga tenka prisiminti, kad 
prieš kiek laiko Miinchene. nusi
šovęs rusiškos kilmės lietuvis 
buvęs taip pat Įveltas į panašias 
aferas, tik neturėdamas kitos iš
eities, pats parašė laiškus drau
gams, iš anksto pranešdamas 
mirties datą... Ryšium su Ho
rundžio byla ir Cirkovičiaus nu
teisinau vokiečių žurnalas “Deu
tsche Illustrierte” stiprų įtarimo 
šešėlį meta rusų solidarumo or
ganizacijai NTS, kad nemaža 
jos žmonių, net iš vadovybės 
tarpo, palaiko santykius su įtar
tinais asmenimis. Jei kas geriau 
pasiknistų ir tarp kitų panašių 
antibolševikinių kovos organiza
cijų, be abejo, rastų ir ten, dėl 
ko tektų galvas pakraipyti... 
Todėl netenka stebėtis, jei anti
bolševikinių lizdų pakratyti ža
da į Europą atvyktj pats’JAV 
senatorius McCarthy, Europoje 
žinomas “bolševikų siaubo” var
du. Jis noris patikrinti, ar pana- 

/šių istorijėlių nesą ir tarp ame
rikiečių įstaigų Europoje . . .

— Vašingtonas. — Amerikie
čiai darą bandymus su spraus- 
miniu lėktuvu, kuris galįs skris
ti 2000 mylių per valandą.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
“TŽ” lapkričio 12 d. praneši

me apie lenkų suruoštą protestą 
Massey Hall dėl kardinolo Vi
šinskio persekiojimo Lekijoje 
tarp kito buvo pasakyta:

“Bet šitai gaidai disonansu nu
skambėjo minėjimą atidariusio 
priminimas, kad lenkai niekuo
met neatsižadėsią nei Lvivo nei 
Vilniaus. Kviečiant Į draugystę 
kelti tokius klausimus tik jau

"Šventieji pragaran"
Minimo romano autorius ir ap
rašo tuos kunigus, kurie drįso 
pasukti tuo keliu. Jis vaizduo
ja juos bedirbančius, bedisku- 
tuojančius su komunistais. Pas
tarieji skelbia brolybę, pasiau- 
kojimą, Kunigas sako vienam jų 
(Henri): “Tau atrodo natūralu, 
kad visi žmonės būtų broliai ir 
aukotųsi vieni už kitus, tiktai 
reikėjo vyro šiai tiesai pasakyti, 

eitynėse, nes tuo būdu reikia 
ginti darbininkų teisės. Kai iš
kyla klausimas — kas pirmiau: 
malda ar pagalba vargšams, vie
nas griežtųjų kunigų (Pierre) 
mano, kad svarbiau yra rūpintis 
bedarbiais, butų suradimu nei 
Mišiomis. Nors nevisi jo bendrai 
taip mano, tačiau visų nuotai
ka yra linkusi ton pusėn. Užtat 
jų arkivyskupai budi ir rūpinasi, 
kad jo kunigai nepatektų į klyst
kelius, nes jie grumiasi su pavo
jais. Mirdamas kardinolas išta
ria paskutinius žodžius: “Kad gi 
nė vienas tų mažųjų nepražū
tų”, t.y. kunigų ir nukrikščionės 
jusiu darbininkų.

Romano idėjos yra gyvenimiš
kos, nors autorius darbininkus 
kunigus pavaizdavo nevisai tiks
lioje šviesoje. Iš romano betgi ir 
negalima laukti fotografijos. 
Pats jo pasirodymas ir proble
mos iškėlimas i pirmaeili planą 
sujudino ne tiktai Prancūzijos, 
bet ir visos krikščionijos' sąžines. 
Visų akys sužiuro į aną šimtinę 
kunigų, kurie herojiškai ėmėsi 
gelbėjimo darbo. Juk skelbti 
Evangeliją reikia ne tiktai Afri
kos. primityvioms tautelėms, bet 
ir savo krašto žmonėms, kurie 
nemažiau jos reikalingi.

Nuo romano tikrovėn
Romanas, atkreipdamas pla

čiųjų sluogsnių dėmesį Į darbi- 
ninkų-kunigų herojišką darbą, 
pažadino ir šv. Sosto budrumą. 
Jau eilė metų atsakingi Romos 
vadovai sekė tą naują bei origi
nalų bandymą ir štai praėjusią 
vasarą pasklido žinios, kad šv. 
Sostas pasmerkęs kunigų - dar
bininkų veiklą, kad jie ištikro 
siunčiami “į pragarą”. Buvo pa
skelbta žinia, kad uždaroma tam 
reikalui įstaiga seminarija, kad 
kardinolas Pizzardo, seminarijų 
kongregacijos prefektas, uždrau
dęs klierikams“ atostogų metu 
darbą įmonėse, — žodžiu, galas 
visam tam religiniam - sociali
niam darbui. Laikraščiai, kurie 

‘niekad religinėmis temomis ne- 
rašo, ėmė spausdinti žinias apie 
kunigus-darbininkus, jų pasmer
kimą pirmuose puslapiuose. Ei
linis skaitytojas susidarė įspūdį, 
kad Roma smerkianti tokį hero
jišką žygį.

netaktiška. Juo labiau, kad sve
čiu tarpe matėsi ir Lietuves kon
sulas min. Gylys taip pat Pabal-- 
tiečių Federacijos atstovas dr. 
Anysas”. .

Kadangi šita žinia buvo paim
ta ir kitų laikraščių, taip pat 
kartojama privatiniuose pasikal
bėjimuose lenkų įžulumui įrody
ti, noriu šiuo viešai pareikšti, 
jog abudu iŠ lietuvių pusės atsi
lankę asmens negirdėjo pana
šaus išsireiškimo nei pirmininko 
nei kitų asmenų kalbose. Vil
niaus bei Lvivo miestai visai ne
buvo minėti, taip pat nebuvo 
reikštos pretenzijos dėl šitų 
kraštų. Savo įžanginėje kalboje 
pirmininkas pasakė: Mes lenkia
me galvas prieš asmenis, žuvu
sius ant Būgo ir Vilijos krantų.

Korespondentas, išgirdęs Vili
jos krantus, visa kita sukombi
navo.

Kadangi tokie netikri praneši
mai turi nemažos reikšmės poli
tiniuose sentikiuose, manau, jog 
nebūtų perdaug reikalauta, jei
gu redakcijos tokiuose atsitiki
muose atsiklaustų ten dalyvavu
sių asmenų. Dr. M. Anysas.

Red. pastaba: Mes džiaugtu
mėmės, jei tai tikrai taip buvo. 
Tačiau susirinkime dalyvavęs 
mūsų korespondentas, kuris len
kų kalbą gerai moka, su šituokiu 
aiškinimu nesutinka. Malonaus 
d r. Any so reikalavimas redakci
jai atsiklausti “ten dalyvavusių 
asmenų” atrodo nereikalingas, 
nes mūsų korespondentas ten 
dalyvavo. Pasak mūsų korespon
dento, ginčijamieji žodžiai buvo 
pasakyti KPK Toronto apygar
dos pirmininko Woroczewskio, 
kuris akademiją atidarė, kvies- 
darhas laisvės kovos rėikalo nie
kad nepamiršti.

— Maskva. — Sovietų Amba
sadorius į Kiniją paskirtas P. F. 
Judin, buvęs politinis patarėjas 
prie Ryt. Vokietijos komisaro, 
laikomas bolševizmo teoretiku, 
buvęs redaktorius.

Kaip gi yra ištikrųjų? Kad 
laikraštinės žinios nėra visai 
tikslias, matyti iš Tėvo Cbhgaro, 
žymiojo domininkonų teologo, 
pareiškimo: “Kaip galėtų baž
nyčia per savo hierarchus pa
smerkti žmones, kurie, jei kai- 
kur-ir suklydo, yra dosniausi Jos 
sūnūs! Bažnyčia smerkia tiktai 
klaidas, žmones gi tiktai tada, 
kai perspėti nesiskiria su klai
da”.

Šis pasisakymas patvirtina ro
mane minimo arkivyskupo tes
tamentinius žodžius: “Kad gi nė 
vienas nepražūtų”. Dabar paaiš
kėjo, kad ir Romos rūpestis buvo 
nekitoks: ir jai terūpėjo naują - 
bandymą vietomis atitiesti, kad 
ji neiškryptų iš tikrosios Baž
nyčios linijos. Tam buvo sulai
kytas klierikų mokslas semina
rijoj, tam buvo siųsti perspėji
mai Paryžiaus Misijai, tam 
Prancūzijos kardinolai kviesti 
pas šv. Tėvą.

Romos sujudimas
Prancūzija iš seno yra kraš

tas, kur nukrypimai nuo Bažny
čios linijos lengvai galimi. Ypač 
nuo galikanizmo laikų Roma ir 
pati krašto hierarchija budresne 
akimi seka religinius sąjūdžius. 
Todėl nenuostabu, kad čia, kur 
reiškiasi daugiau savarankiškų 
bandymų, pasitaiko ir daugiau 
klaidų. Antai pastaraisiais me
tais buvo pasmerktas (pačių 
Prancūzijos hiėrarchų) viltinin- 
kų sąjūdis ir “Jeunesse de l’Ėg- 
lise” — savotiškai revoliucinis 
sambūris, priešinęsis hierarchi
jai. Buvo būgštaujama, kad ir 
kunigų - darbininkų bandymas 
bus pasmerktas, juoba, kad jų 
veikloje pasirodė nerimą kelian
čių reiškinių. Pvz. komunistinė 
propaganda Įtraukė jų vieną ki
tą savan sąjūdin “Už taiką”, pa
naudojo savam sindikatui CGT. 
Penki Limoges kunigai - darb. 
pasirašė kartu su pasauliečiais 
pareiškimą, kuriame peikia 
krikščionių darb. sindikato lai
kyseną streiko metu ir giria ko
munistų iniciatyvą. Du kunigai - • 
darb. buvo areštuoti politinėje 
eitynėse prieš generolą Ridge
way, atvykusį Paryžiun perimti 
jugtinės vakariečių kariuomenės 
vadovybės. Šitokie reiškiniai, su
prantama, atsakingų hiėrarchų 
buvo apgailėti. Jiems teko imtis 
priemonių, kad visas apaštalinis 
sąjūdis nebūtų sukompromituo
tas ir kad jauni Evangelijos ne
šėjai, užuot laimėję marksistus, 
patys neužsikrėstų jų pažiūro
mis. < j.

Savųjų gretų stiprininias
Kaip ir buvo galima laukti, 

galutinis sprendimas kunigų- 
darb. klausimu atėjo iš Romos, 
kur šv. Tėvas Pijus XII, drauge 
su prancūzų kardinolais, aptarė 
opųjį reikalą. Tas sprendimas 
anaiptol nereiškia pasmerkimo. 
Tai niekas kitas kaip atitiesimas 
naujo sąjūdžio pagal bažnytinę 
dvasią, kunigas, kad ir įmonės 
darbininku būdamas, neturi įsi
velti į profaninės kovos intrigas, 
pvz. būti sindikato pareigūnu,' 
dalyvauti politinėj veikloj ir 
pan. Antra, jo dvasinis gyveni
mas neturi būti nustelbtas so
cialinės veiklos. Trečia, jo teolo
ginis bei moralinis paruošimas 
turi būti pakankamai gilus. 
Ypač gerą orientaciją jis turi tu
rėti socialiniuose klausimuose.

Su šiomis pataisomis kunigų - 
darb. sambūris siekia ne ko kito 
kaip savo gretų sustiprinimo. Jie 
imasi didelio uždavinio, susijusio 
su moraliniais pavojais, todėl ir 
pasiruošimas jam turi būti gi
lesnis. Neužtenka vien jauno 
idealistinio užsidegimo, kuris iš
blėsta pavojų akivaizdoj, fivan- 
gėliniame gyvenime reikia ir ap
dairumo, ir paruošimo, ir tvirto 
atsparumo, ir lankstumo. Hie- 
rarchai, siųsdami kunigus, ypač 
specialiems uždaviniams, s todėl 
budi, kad jaunų žrnohių heroiz
mas pasiektų savo tikslą. Kardi
nolas Sūhardas, kuris pirmasis 
padrąsino naują iniciatyvą, ją 
sekė, taisė, siekė irgi tų pačių 
tikslų, kaip ir dabartiniai hie- 
rarchai. t

Tikinčioji visuomenė atidžiai 
ir su pasigėrėjimu seka jžiunų 
pasiryžėlių laimėjiiriuš ir pralai
mėjimus. Todėl rtėhūostabu kad 
ir literatūra, ir spauda plačiai 
juos išgarsino. Visi mato, kad tai 
drąsus žygis, vertas visų dėiiiė- 
sio. Juk šiuo metu visiems rupi 
marksistinio komunizmo grum
tynės su krikščionybe, grumty
nės, kurias veikiausiai nulems, 
nė karo laukas, o įmonė®, 'kdr , 
vyksta jau ištisiis dešimtmečius 
trunkanti kova už darbininko 
sielą. Ir tik tada visuomenė ga
lės atsikvėpti, kai įmonės dar
bininkai pakartos vienam kūtrf- 
gui pasakytus žodžius: “Mes su
pratom tavo misiją; dabar tęsi- 

dėti darbą kitoj įmonėj”.
K. Pr. Gaidamavičius.
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Pavergtoje tėvynėje
Veda ALMUS

Pakeitė kapitalistinį pavadinimą
1951 m. "Tiesa" protestavo, jog 

nomo kailią apdirbimo įmonė "Vilkos" 
tebesivodino senuoju kopitolistlhiu var
du. 1953 m. tuo reikalu paskelbtos Pa
leckio - Naujalio "įsokos" — "Įžymaus 
revoliucionieriaus Kozio Giedrio atmini
mui įamžinti. . . "Vilkę" vadinti "K. 
Giedrio fabriku".

V. Girdzijauskas — propagandistas
Rugpjūčio pabaigoje Vilniaus Jauni

mo sode įvyko masinė V. Girdzijausko 
paskaito "Naujausieji tarybinės biolo
gijos pasiekimai ląstelės ir gyvybės vys
tymosi srityje". Po paskaitos buvo de
monstruojami filmai "Gyvoji ląstelė", 
"Vištos kiaušinio paslaptis", "Organiz
mo atgaivinimas".

Naikina "Aušros" muziejų 
Šiauliuose

J. Špokevičius, Šiaulių Pedagoginės 
mokyklos direktorius, ir inž.-orch. L. 
Voičekonis, rašo tarybinėje spaudoje: 
"Buvo kadaise čia etnografijos muziejus 

• "Aušra", turėjęs opie 47.000 eksponatų.
1943 m. hitlerininkai išvertė ekspoootus 
gatvėn. Rūpestingų šiauliečių rankomis 
eksponatai buvo suronkioti ir išgabenti 
apsaugai net j 50 atskirų 'vietų. Dolis 
šių eksponotų žuvo, tačiau didelė dalis 
randasi Pedagoginės mokyklos rūsyje, 
V vid. mokyklos palėpėje, supakuoti dė
žėse . . . Dalis jų nuo drėgmės ir netin
kamos temperotūros opgedo . . . Yro likę 
opie 45.000 eksponatų. Nežiūrint, kad 
tarybų valdžia muziejaus išlaikymui sky
rė nemažas lėšas, Šiaulių vykd. komite
tas nesiima priemonių išskirti jom tinka
mos patalpas. Gerai žinodama padėtį dėl 
šio klausimo tyli ir LTSR Kultūros minis
terija".

Lietuvių kalba ir literatūra 
LTSR mokyklose

Grupelė lietuvių kalbos žinovų, egza
minavę stojančius i ougštęsios mokyklos: 
J. Žukauskaitė, J. Pikčilingis ir G. Ado
maitis, randa "ryškų lietuvių kalbos ir

ži-
‘iterotūros dėstymo pagerėjimą vidurinė
je mokyklose'*. Jie taip pat džūgoujo, 
og "šią stojančiu į universitetą ži
niose ypač išryškėja griežtos partinis po
žiūris, sprendžiant mūsų senojo literatū
rinio palikimo dalykus. (Dėmesio "lietu
viškieji informacijos specialistai "Ame
rikos Balse", "Europos Laisvės Radije"). 
, . . šių metų laidos abiturientai, didele 
dalimi (lyginant su 1949/1950 metų 
abiturientais) moko parodyti tiek pažan
giąsias rašytojų puses, tiek jų ideologijos 
ribotumą . . . Žymiai pločiau jie yra ap
siskaitę tarybinėje spaudoje.

Profesoriai taip pat džiaugiasi, kad 
šiais metais abiturientai stodami j tarybi
nį universitetą įaro daug mažiau grama
tinių klaidų!

Tačiaif jie "neleistinos klaidos, lietu
vių kalbos gramatikos ir sintaksės tai
syklių nežinojimą" ypač ryškiai užtikę 
Anykščių^ Želvos, Kovarsko, Kauno V, 
Vilniaus VII, Mažeikių ir kit. abiturientų 
rašto darbuose. . . Tarybinius profesorius 
taip pat pykino abiturientų "tuščia graž
bylystė, nereikalingas postringavimas, 
dirbtinos patosas, kitaip sakant stengi
masis už žodžių pašiepti savo menką li
teratūrinį išsilavinimą" . . . Negalimo 
tylomis praeiti pro faktą, kad tam tikros 
abiturientų skaičius atėjo į egzaminą 
neskaitę paskutiniųjų tarybinių lietuvių 
literatūros kūrinių" ...

Tarybiniai profesoriai Žukauskaitė, 
Pikčiltngis, Adomaitis rando, "jog bene 
silpniausia vieta šių metų laidos abitu
rientų žiniose tai literatūrinio-teorinio 
jų išsilavinimo lygis k. . Užuot kalbėję 
apie pogrindinę kūrinio idėją, jame ke
liamas problemas, egzaminuojamasis 
paprastai atpila veikalo turinį... Kaip 
galima, jog abiturientai neįsidėmėjo drg. 
Malenkovo XIX partijos suvažiavime 
duotų nurodymų apie tipiškumą, kaip 
jie nesuvokė satyros reikšmės, Profeso
riai taip gi primena, jog socialinėje mo
kykloje "reikia galutinai išgyvendinti 
nusirašinėjimą, "špargalkos" ir pan/*.

HAMILTON, Ont

Toronto “Vyčio” krepšininkai 
gruodžio 13 d.' 2 vai. pp., 
sporto salėje susitiks su 
krepšininkais.

Krepšinis 
Sekmadienį, gruodžio 6 

vai. 400 Bathurst St., ‘7
■ krepšinio vyrai susitiko su Uk

rainian Nomads komanda. Rung
tynės buvo įdomios ir baigėsi 
49:43 (25:18) “Vyties” naudai.

Bendrai, mūsų vyrai pradeda 
atgauti formą ir kovingumą.

Jonas Normantas, Lietuvos 
Futbolo Komandos žaidėjas, iš 
Kanados vakarų atsikėlė į To
rontą. Jis pradėjo žaisti futbolą 
Klaipėdos “KSS”, būdamas vos 
14 m. amžiaus. 1937 m. buvo pa
kviestas į Lietuvos Futbolo 
Rinktinę ir žaidė iki komunistai 
užėmė kraštą. Toronte" Jonas 
Normantas Įstojo į “Vytis” klu
bą ir sutiko sekančiam sezonui 
treniruoti futbolo komandą, p.b.

Šimtametė tragedija
Labiausiai besididžiuojantis 

. kraštas savo futbolu — Anglija 
užpraėjusią savaitę šimtatūks
tantinės saviškių minios akivaiz
doje sužlugo prieš Vengrijos 
rinktinę ir dar taip žiauriai — 
6:3. Tai buvo toks smūgis anglų 
begaliniam, išdidumui, kad tur 
būt, futbolas ten pradės nykti. 
Pamanykite,’ 90 metų Anglija 
nebuvo nei karto pralošusi tarp
valstybinių futbolo rungtynių 
savo žemėje — savam krašte už
sienio rinktinei. Neaišku, kaip 
anglai šitokią nelaimę ir gėdą

UNF 
estu

i d., 3 
“Vytis”

pergyvens... ir dar tiek daug 
golų atskaitė — net 6. To nebu
vo įvykę jau virš 70 metų, o at
siektas bendras golų skaičius — 
9 — visos anglų imperijos istori
joje negirdėtas dalykas. Ši pra- 
lošiusioji rinktinė buvo skaito
ma geriausia net nuo 1939 m. 
Vengrams golus pelnė centro 
puolikas N. Hidegkuti — 2, ko
mandos kapitonas Ferenc Fus
cas — 2, J. Bozik — 1 ir dar 
vienam puolikui buvo užskaity
tas vieno golo nuopelnas, nors 
tikrumoje nuo anglų gyniko ko
jos krito savižudis golas. Ang
lams golus uždirbo puolikai J. 
Sewell, S. Mortnsen ir gynikas, 
golą padaręs iš 11 m. baudinio, 
A. Ramsey. Anglų rinktinės ne
gęstančio ji žvaigždė ir jų puoli
mo -maestro, dešinysis kraštas, 
39 m. amžiaus Stanley Mathews, 
kuris turėjo vadovauti visam 
puolimui, taip buvo saugomas, 
apstatytas ir sekamas, kad ne
galėjo nei pajudėti. K. Lukas.

Buvęs pasaulio bokso meiste
ris Primo Camera dabar sve
čiuojasi savo tėvynėje Italijoje, 
kur dalyvaus filmoj iš jo gyve
nimo “Milžinas”.

Barbara Ann Scott, buvusi 
dailiojo čiuožimo pasaulio meis- 
terė ir Kanados vyrų čiuožimo 
meisteris Michael Kirby išleido 
labai naudingą knygą, norin
tiems tinkamai ir teisingai mo
kytis čiuožti, pavadinta “Skat
ing for Beginners” — čiuožimas 
pradedantiems.

M.D. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA

Priėmimo valondos 2-4 ir 7-8 vol. vok. ir pagal telefonini susitarimą tel. 9-6634

A

Dėmesio Hamiltoniečiai!!
Visais namu pirkimo - pardavimo reikalais jums visuomet sąžiningai patarnaus 
patyrę mūsų salesmanai. Mes parūpiname įvairius morgičius, paskolas ir drau
dimui Įkainuojame nemokomai jūsų namą. Turime namu įvairiose miesto da

lyse. Duodame paskolas sudaryti trūkstamą sumą imokėjimui

L. MACKEVIČIUS
ATSTOVAUJA

C. Gordon TODD
« REAL ESTATE

Phone 3-9112, 3-9777 — 418 Main St. E., Hamilton, Ont.
QUEEN ST. 6 komb. mūrinis atskiros narnos, alyva šildomos. Naujai dekoruotos. 

Įmokėti $2.500.
QUEEN ST. Tripleksas. 12 komb., 3 virtuvės, atskiri įėjimai, įvažiavimas ir ga

ražas, kietos grindys, karštu vandeniu šildomos. Įmokėti $5-4.000.
MAC NAB ST. 12 komb., 2 atskiri apartamentai, kambariai dideli ir šviesūs. 

Įmokėti $2.500
MOUNTAI PARK AVE., 6 komb., vieno ougŠto, kietos grindys, alyva šildomas, 

garažas. Įmokėti $3.500
EAST 35th. Naujos 5 komb. mūrinis namas, kietos grindys, alyva šildomas, 

garažas. Įmokėti $3.500.
EASTBOURNE AVE. 8 komb., kietos grindys, kilimas nuo sienos iki sienos, 

vandeniu ir alyva šildomas, dvigubos garažas. Įmokėti $3.500.
BEULA AVĖ., prie Abordine, 9 komb?, kietos grindys, naujas alyvos Šildymas, 

garažas. Įmokėti $4.000.
GROSVENOR AVE. Tripleksas. Kietos grindys, vandeniu ir alyva šildomas, 3 vir

tuvės, 3 vonios, garažas. įmokėti $5.000.
BURLINGTON E. 6 komb., kietos grindys, kambariai dideli, garažas. Įmokė

ti $3.000.
KING ST. E. Krautuvė ir 4 kamb. apartamentas. Tinko įvairiom bizniui. Pilna 

kaino $18.000. ✓
PIRK AR PARDUOK PER

C. Gordon TODD
REALTOR '

Vygdomiesiems Organams 
rinkti Rinkiminės Komisijos 

pranešimas
KLB Hamiltorto Apylinkės 

Valdyba skelbia šį Rinkiminės 
Komisijos pranešimą:

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

2. Apylinkės Valdybon siūlo
mų kandidatų viename sąraše 
negali būti daugiau kaip 7 asme
nys ir Kontrolės Komisijon ne
daugiau 3 viename sąraše.

3. Kiekviena 15 pilnateisių lie
tuvių grupė gali išstatyti nedau
giau 7 Apylinkės Valdybon ir 3 
Kontrolės Komisijon kandida
tus.

4. Siūlomų kandidatų Valdy
bon ar kontrolės Komisijon są
rašai sudaromi šia tvarka: a) ei
lės Nr., b) kandidato pavardė, 
c) vardas, d) kandidato gimimo 
data, e) profesija ir f) adresas. 
Toliau seka 15-kos tuos kandida
tus pasiūliusių pilnateisių lietu
vių sąrašas, kuriame turi būti 
pažymėta: a) eilės Nr., b) siūly
tojo pavardė ir vardas, c) gimi
mo data, d) adresas ir e) siūly
tojo savarankiškas parašas.

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

6. Kandidatai ir siūlytojai ne
gali būti jaunesni kaip 18 mėtų.

7. Kandidatų sąrašai, kartu su 
siūlomų kandidatų raštiškais su
tikimais būti renkamais, turi bū
ti įteikti arba atsiųsti paštu Ha
miltono Apylinkės Rinkiminės 
Komisijos pirmininkui Edv. Su- 
dikui, 14 Canada Street, Hamil
ton, Ont.; Tel, 7-6045, ne vėliau 
1953 metų gruodžio mėn. 31 die
nos imamai.

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

9. Apylinkės Valdybai ir Kęnt 
rolės Komisijai rinkti balsavi
mas įvyks 1954 metų sausio mėn. 
24 dieną nuo 8 vai. ryto ligi 8 
vai. vakaro Hamiltono Lietuvių 
Parapijos bažnyčios salėje, 58 
Dundurn Street North, Hamil
ton, Ont.

10. Balsuotojų sąrašai atskleisti 
viešam patikrinimui pas Rinki
minės Komisijos narę Juliją 
Kazlauskienę, 2 Fife St. Hamil
ton, Ont., Tel. 9-3796. Pasiteirau
ti apie įtraukimą į balsuotojų 
sąrašus galima ir anksčiau nuro
dytu telefonu.

11. Balsuotojas gyvenąs už Ha
miltono miesto ribų, bet pri
klausąs tai Apylinkei, balsavi
mą gali atlikti paštu.

12. Balsuoti gali kiekvienas lie
tuvis sukakęs 18 metų amžiaus, 
priklausąs Hamiltono Apylinkei. 
Balsuotojas,. negalėjęs pasitik
rinti sąrašuose ir įsirašyti į bal
suotojų sąrašus, gali tai atlikti 
balsavimo dieną ir Rinkiminės 
Komisijos leistas balsuoti. Tai 
gali atlikti balsavimo būstinėje.

13. Skundai dėl neįtraukimo į 
balsuotojų sąrašus, dėl neleidi
mo balsuoti ar liečią pačius rin
kimus gali būti paduodami per 
24 valandas nuo skundžiamojo 
veiksmo padarymo Apylinkės 
Valdybai.

KLB Hamiltono Apylinkės a 
Valdyba.

Arkivyskupo-metropolito Juo
zapo Skvirecko 80 metų sukak
ties minėjimas ruošiamas Hamil
tono ateitininkų iniciatyva gruo
džio 13 d., 5 vai. p.p., parapijos 
salėje, 58 Dundurn St. N.

Programoje: paskaita I. Matu
sevičiūtės, solo — V. Verikaičio, 
vyrų ir mišrus choras ved. V. 
Untulio, plastika lietuvių šeš
tadieninės mokyklos mergaičių 
ved. mokyt. Ant. Grajauskaitės.

Visus kviečiame skaitlingai 
dalyvauti. Kuopos valdyba.

Vasario 16 gimnazijos rūmų 
įsigyjimui ruoštas gruodžio 28 d. 
vakaras turėjo stebėtinai mažai 
svečių — vos 75.

Programą atliko šeštadieninės 
mokyklos mažosios mergaitės, 
pasirodžiusios su keletu baleto 
dalykų ir patys jauniausi, pa
šokdami porą tautinių šokių. 
Joms vadovavo mok. Ant; Gra- 
jauskaitė.

Jau antrą kartą šiam tikslui 
ruoštas vakaras praeina su ne
sėkme. Pirmasis davė apie $40. 
nuostolio, šis gi, atrodo, balan- 
suosis lygiomis. Tikimės kad ha- 
miltoniečiai ateity neliks šiam 
svarbiam reikalui abejingi ir 
trečiąjį bandymą parems skait
lingai!

Šia proga skelbiame trijų nau
jų rėmėjų būrelių sąstatą:

Būrelis I (iki bus gautas tikra
sis numeris iš gimnazijos vado
vybės). Jam vadovauja Trečio
kas Juozas. Nariai: Zigmas Lau- 
galys,. Alfonsas Vainauskas, Kip
ras Zbarauskas, Jonas Naujokas, 
Mečislovas Stanevičius, Boleslo
vas Daugilis, Juozas Veryga, An
tanas Garkūnas, Marei jonas Juo
dis, Edvardas Buivydas, Alber
tas Kazlauskas, Petras Brasas,

Antanas Laugalys, Vytautas 
Apanavičius, Edvardas Mickū- 
nas, Sigitas Zubrickas, Vincas 
Verbickas, Vytautas Kvedaras ir 
Bronius Aselskis.

Būrelis II, vadovas Mikšys Jo^ 
nas; nariai: Antanas Mingėla, 
kun. dr. Juozas Tadarauskas, 
Stefa Gudinavičiūtė, Jonas Sta
naitis, Juozas Žvirblis, Kazys 
Mikšys, Stasys Dalius, Kęstutis 
Norkus, Valė Juozaitienė, Juo
zas Svilas, Vytautas Juozokas, 
Juozas Bajoraitis, Jazbutis, Vla
das Antanaitis, Valentina Subot- 
nikaitė, Albertas Jankūnas, Vla
das Kybartas, Pijus Pleinys ir 
Stasys Normantas.

Būrelio III vadovas Jeronimas 
Pleinys; nariai: Jonas Karaliū
nas, Jonas Pipiras, Emilis Bart- 
minas, Jonas Araminas, Juozas 
Raguckas, Kazys Bungarda, Bro
nius Grajauskas, Klemas Priel- 
gauskas, Bronius Erelis, Kle
mensas Dzevaltauskas, Vladas 
Gerulskis, Kostas Lukoševičius, 
Juozas Kežinaitis, Stasys Bauk- 
šys, Antanas Ruzgas, Vladas Še- 
šelgis, Kazys Baronas, Jonas Jo- 
nikis ir Alfonsas Gudaitis.

Būreliai veikia nuo 1953 m. 
rugsėjo 1 d., o visi nariai pasi
žadėjo aukoti po 1 dol. kas mė
nesį.

Hamiltonas galėtų ir dar kita 
tiek rėmėjų mūsų vienintelei 
gimnazijai duoti! Tad visi, kas 
sutiktų šiam reikalui paskirti di
desnę ar mažesnę sumą, malonė
kite paskambinti St. Bakšiui, tel. 
3-4662 ar J. Mikšiui, tel. 3-8593.

Šeštadieninės mokyklos moki
nių tėvų susirinkimas, įvykęs 
lapkričio 29 d., išrinko naują tė
vų komitetą šios sudėties: Ky
bartas Vladas, p. Kaminskienė, 
Kronas Balys, Eidukaitis Juozas 
ir p. Meškauskienė. Jame nutar
ta kas mėnesį mokėti po 50 c. 
nuo kiekvienos šeimos, kurios 
vaikai lanko šią mokyklą. Kalė
dų eglutė visiems lietuvių vai
kams ruošiama švenčių atostogų 
metu.

Susirinkime dalyvavo 31 tėvas 
ar motina.

Į mokyklą šįmet įsiregistravo 
107 vaikai. Vidutinis pamokų 
lankymas — 95.

Sūnus palaidūnas, suvaidintas 
čia Toronte Liet. Jaunimo Meno 
Mėgėjų grupės, turėjo didelį pa
sisekimą. Žiūrovų būta virš 200.

Kaip praėjusiais metais “Fabi- 
joloj”, taip ir šįmet, visus žavė
jo savo meistrjška vaidyba Liu
das Januška, atlikęs Protepo ro
lę. Gerai vaidino Vincas Kakne
vičius — valdovą ir Kazys Man- 
glicas — Hucą. Silpnokas bale
tas ir šokėja Berta.

Labai gražios K. Manglico de
koracijos, ir J. Jagėlos grimas.

Spektaklio pastatymas pavyz
dingas: punktuali pradžia, tylus 
ir greitas dekoracijų pakeitimas, 
o ir ne per ilgai užsitęsiąs vai
dinimas — tai vis tie gerieji plu
šai. Prie to pridėjus gerą visų 
artistų (turiu, minty kaip mėgė
jus) vaidybą — susidaro maloni 
ir įdomi vaidinimo visuma, už 
ką hamiltoniečiai šiai grupei tik
rai dėkingi.

Didžiausias, beabejo, nuopel
nas yra kun. B. Pacevičiaus, ku
ris, kaip režisorius, taip puikiai 
sucementavo Toronto jaunuo
sius teatro mėgėjus. Tikrai ma
nome, kad įdėjus daugiau rėkia-

mos, sakykim, nors ir gavėnios 
metu, šią dramą Hamiltone pa- 
kartojant žiūrovų būtų vėl tiek, 
o gal ir daugiau!

Polyna Stoškutė, Metropolita- 
no operos solistė, gruodžio 16 d. 
dainuos Hamiltono policijos są
jungos koncerte Palace teatre.

Lietuvių Enciklopedijos I to
mo sulaukė ir hamiltoniškiai. 
Tikrai puiki! Tai geriausias lie
tuviško saliono papuošalas, to
dėl patartina, kol dar nevėlu, ir 
kitiems ją užsirašyti.

Atskirame priede išvardinti 
visi jos prenumeratoriai. Paaiš
kėjo,kad Kanada jų turi 585, iš 
kurių Hamiltonas 220 arba 
37,6%, tuo tarpu kai lietuvių 
skaičius siekia apie 1300 arba 
apie 7% visų šio krašto lietuvių.

Nemažinant hamiltoniečių di
delio tautinio susipratimo, vie
nok privalu yra pastebėti, kad 
didžiausias šių rezultatų “kalti
ninkas” — St. Dalius jos atsto
vas šioj kolonijoj. Tik jo dide
lio entuziazmo dėka yra pasiek
tas šis skaičius. Truputį nuosta
bu, kad to nepastebėjo LE leidė
jas p. Kapočius, ir atitinkamai 
neatžymėjo Enciklopedijos prie
de. Tikimės, kad ši moralinė 
skriauda bus atitaisyta ateity.

Tenka pastebėti, kad Hamilto
nas, viena lietuviškumo tvirto
vių Kanadoje, neturi tvirtesnio 
"ir tam reikalui atsidavusio LE 
redakcinio kolektyvo atstovų. 
Šia proga norėčiau sugestijonuo- 
ti, kaip tinkamiausią tam darbui 
tą patį St. Dalių, kuris lengvai 
valdo plunksną, yra bene di
džiausias knygos mėgėjas čia ir 
dar N. Lietuvoj dalyvavęs “Ūki
ninko Patarėjo” konkursuose ir 
laimėjęs už savo rašinius preęni- 
jas. Visa bėda, kad jis yra šioje 
srityje per dag kuklus! Visdėlto, 
LE Redakcijai vertėtų St. Dalių 
šiam reikalui pakviesti. Sk. St.

Hamiltono Tautos Fondo Atstovybės 
apyskaitos

I. 1953 m. spalio 10 d. Rumunų salėje,
20 Murray St. W.,

Pajamos:
Už 140 įėjimo bil. po $1.25 $175,00
Už 20 įėjimo bil. po progra
mos po $1 ....... . 20.00

Lietuviai pasaulyje

1.
2

3
Viso 160 osm. $195.00

Bufeto pelnas / .^.._

Išlaidos:
1. Salės nuoma .
2. Orkestras .....
3. Honoraras ir kelionės išloi

dos H. Kačinskui ..........
4. Kelionės išlaidos Toronto

šytojams .... .
^TŽ*' už skelbimą ........
"NL" už skelbimą ........
Įvairios smulkios išlaidos

' Viso $268.30 
.. $290.18
.. 268.30

5
6
7

95.18

Viso $290.18

...... $80.00
55.00

ra
87.00

20.00
9.00
9.00
8.30

Pajamų
išlaidų

Grynas pelnos $21.88
. . Priešadventinio baliaus, iv. 1953 

m. lapkr. 21 d. Royal Connaught vieš
bučio salėje,

Pajamos:
1. Už 323 įėjimo bil

Už staliukus ......
Bufeto pelnas

2
3,

II

po $1.25 $403.75
........... 125.00

130.75

Išlaidos:
1. Už salę
2. Orkestras
3. Honoraras progr.
4. "NL" už skelbimą
5. "TŽ" už skelbimus
6. Susisiekimo išlaidos

Viso $659.50

$100.00
....... ........ 75.00
dalyviams 30.00 

21.00 
10.00
J 0.00

Viso pajamų
Viso išlaidų

Grynas
(Seka parašai)

Viso $254.00
... $659.50
... 254.00

pelnos $405.50

WINDSOR, Ont.
Maldos diena. Windsore St 

Francis 
drauge 
gražiai 
statulą, 
nakties 
nyčioje 
gai klausė išpažinčių ir kalbėjo 
rožančių.

Lapkričio 29 d.z12 vai. Wind
sore J.E. vysk. dr. V. Brizgys 
lietuviams laikė pamaldas ir ta
rė žodį. Žmonių buvo pilna baž
nyčia. Bažnytinis choras puikiai 
giedojo.

Antrą valandą* lydėdami Ma
rijos statulą, važiavome į Maldos 
Dienos atidarymą. St. Denis salė 
buvo pilna žmonių. Dalyvavo 4 
vyskupai: Londono vyskupas J. 
E. J. C. Cody, lietuvių vyskupas 
V. Brizgys, ukrainiečių vysku
pas iš Toronto Borecky D.D. ir 
vyskupas Naligan iš Windsoro.

Susirinkimą atidarė tarptauti
nio komiteto pirmininkas p. Wa- 
lick. Įžanginį žodį tarė Windsoro 
miesto burmistras Mr. Reaume, 
energingas kalbėtojas ir. gerai 
suprantąs mūsų priešo pinkles. 
Vyskupas Brizgys skaitė paskai
tą apie maldos galią. Redakto
rius Keyserling iš Montrealio 
apibūdino komunizmo grėsmę. 
Solistė Ina Variakojytė sugiedo
jo Avė Maria ir Lietuvių gies
mę. Tai jauna kylanti žvaigždė. 
Tėvas Morre, keliaujantis su Fa
timos Marijos statula, prakalbo 
griausmingai ir įtikinančiai į su
sirinkimą. Jei žmogus nedirbs ir 
nesimels — priešas gali ateiti

bažnyčioje lietuviai 
su kroatais katalikais 

sutiko Fatimos Marijos 
Lapkričio 27 d. įvyko 

procesija ir vėliau baž- 
įvairiom kalbom kuni-

net į Kanadą ... .
Assumption bažnyčioje vysk. 

Borecky laikė rytų apeigom pa
maldas. Galingas ukrainiečių 
choras giedojo bažnyčioje. Mal
dos Diena Windsoro miesto ir 
apylinkių praėjo gražia nuotai
ka. Daug darbo pridėjo vietos 
lietuvių kun. V. Rudzinskas, lie
tuvių bendruomenės pirminin
kas Petras Januška ir kiti lietu
viai.

Windsoro visuomenė turėjo 
atskirai arbatėlę su J.E. vysk. V. 
Brizgiu St. Francis salėje 7 vai. 
vakaro. Dalyvavo kun. B. Dagi
lis, Tėvas L. Ivandic ir vietos 
lietuvių klebonas kun. Rudzins
kas. Vakarienės metu pasakyta 
daug įdomių kalbų. Vakarienė 
baigėsi malda. B. G.

Delhi, Ont.
Pašventino paminklą. Lapkri

čio 21 d., Delhi RK kapinėse bu
vo pašventintas a.a. Mykolo Čėp
los paminklas. Iš plačios apylin
kės labai skaitlingas būrys lietu
vių buvo susirinkę pagerbti 
prieš metus mirusio savo draugo 
ir tautiečio. Išklausę šv. mišių, 
dalyvavo paminklo šventinime 
ir visi buvo pakviesti į p.p. Čėp
lų ūkį pietų. Pietus buvo paruoš
ti labai gražiai. Koresp.

PedMte
Visiems dolyvovusiems mūsų mylimo 

vyro ir tėvo, o.o. M. čėplos paminklo 
šventinime, šv. mišiose ir pas mus pietų, 
už talkininkavimų Tuinyloms, Strodoms- 
kioms Mažeikoms, šeimininkei p. Jok- 
niūnienei, torontiškiams, Ducikams, Boi 
kouskoms ir Krokouskams; už otloiky-

JA VALSTYBĖS
Amer. lietuvių kongresas lap

kričio 27-28 d. Čikagoje praėjo 
darniai gan iškilmingai, su dau
geliu sveikinimų, jų tarpe ir pa
ties miesto burmistro. Sudary
ta nauja AL Taryba ir priimta 
eilė rezoliucijų. Rezoliucijose 
paremiamas Kersteno kom. dar
bas, PLB organizavimas, kvie
čiama susirūpinti nutolusiais 
nuo lietuviškų reikalų ir t.t. Pri
imta eilė rezoliucijų politiniais 
reikalais — prezidentui, senato
riams, kongresmanams ir t.t

Naują vadovybę kongresas pa
tvirtino tokią, kokią pateikė no- 
-minacijų komisija. Atstovai pa
rinkti pagal susitarimą iš abiejų 
Susivienijimų ir4 srovių:

Iš LRKSA: L. Šimutis, J. J. 
Grigalius, V. Kvetkas.

Iš SLA: Charles J. Kalinaus
kas, dr. M. J. Vinikas, P. Dargis.

Iš K. Federacijos: kun. I. Al- 
bavičius,A . Aleksis, kun. J. Bal- 
kūnas, E. Paurazienė, kun. Pr. 
Jūras, A. Rudis, Ant. Repšys.

Iš taut. Sandaros: M. Vaidyla, 
A. Devenienė, S. Gegužis, P. Pi
voriūnas, J. Arlauskas, K. Jur- 
geliūnas, dr. J. Pajaujis. '

Iš Socialdemokratų S-gos: dr. 
P. Grigaitis, S. Michelsonas, J. 
Buivydas, S. F. Bakanas, J. Gla- 
veskas, T. Matas, J. Talalas.

Iš Tautinės Sąjungos: A. Olis, 
dr. M. J. Colney, A. L. Lapins
kas, P. Linkus, J. Tysliava, A. 
Trečiokas, J. Cinkus.

Kiekvienoje paskutiniųjų 4 
grupių yra po vieną asmenį iš 
naujųjų ateivių.

Kongrese dalyvavo per 800 de
legatų, kurie atstovavo 364 orga
nizacijas. Svečių buvo apie 150.

Kongreso metu surinkta per 
$15.000 aukų. Stambiausią auką 
— $1000 čekį — įteikė inž. A. 
Rudis. Kitos stambesnės aukos 
buvo iš ALTo skyrių. .

Am. LB apygardų atstovų su
važiavimas įvyko Čikagoje, lie
tuvių kongreso proga, lapkričio 
26 d. Rezoliucijose suvaž. išreiš
kė pageidavimą glaudesnio AL 
To, BALFo ir Bendruomenės or
ganų bendradarbiavimo, krašto 
tarybos greitesnio išrinkimo, 
apygardų savarankiškumo iškė
limo, Bendruomenės idėjos iš
populiarinimo, solidarumo mo
kesčio išrinkimo ir t.t. Suvažia-

vime tais klausimais nemažai 
diskutuota.

Lietuvių tautodailės paroda 
mokslo ir parmonės muziejuje 
Čikagoje atidaryta lapkričio 28 
d. ir tęsis iki gruodžio 12 d. 
Gruodžio 11 d. skirta Lietuvių 
dienai. Lietuvišką kalėdinę pro
gramą atliks Marijos Augštes- 
niosios mokyklos muzikos sky
rius — 3.30 vai p.p. “Dainavos” 
ansamblis atvaizduos liet. Kū
čias ir Kalėdas (7-8.30 v.v.) Res
torane lietuviškų valgių bus pa
teikta nuo 5.30 iki 8.30 vai. v.

Įėjimas į muziejų ir parodą 
nemokamas, tik į programas rei
kalingi bilietai, kurie Taip pat 
dalinami veltui.

Per Lietuvos kariuomenės mi
nėjimą Brooklyne paskaitinin
kui pulk. Škirpai nepalankiai 
pasisakius dėl gruodžio 17 per
versmo, kaip rašo “Vienybė” iš 
salės pasigirdę priekaištaujan
čių replikų.

J. Šmulkštys Illinois univ. Ur- 
banoje rašo magistro diserta
ciją apie Lietuvos aneksiją 1940 
metais. •

D. BRITANIJA
DBLS C. Valdyba pasiskirstė 

pareigomis. Pirmininkas (suva
žiavimo išrinktas) M. Bajorinas, 
vicepirm. kun. A. Kazlauskas ir 
prof. S. Žymantas, sekr. J. Vil
činskas, iždin. S. Nenortas įėjęs 
iš kandidatų, vietoje iš valdy
bos pasitraukusio (dėl’ darbo) L. 
Trilupaičio.

Airijos tautinių šokių draugi
ja pakvietė Londono lietuvius 
dalyvauti tarptautiniame šokių 
festivalyje 1954 m. balandžio 30 
d. Dubline. Londone veikia tau
tinių šokių grupė, tačiau ne pil
na. .

KOLUMBIJA
L. konsulas Sirutis išvyko 

atostogų Į Europą.
Per Medellino radiją lapkričio 

22 d. transliuota lietuviška prog
rama, iškeliant katalikų Bažny
čios persekiojimus. Atitinkamą 
paskaitą skaitė kun. M. Tamo
šiūnas, lietuviškas dainas daina
vo B. Čypienė.

Gruodžio mėnesį organizuoja
mas radijo pusvalandis į Lietu
vą.

WINNIPEG, Man.
Kariuomenės šventės 

minėjimas
įvyko sekmadienį lapkričio 22 d. 
Lietuvių Klubo salėje.

Įžanginį žodį pasakė apylinkės 
pirm. J .Malinauskas. Po to kal
bėjo buvęs pirmųjų kovų daly
vis, savanoris Povilas Liaųkeyi- 
čius, kuris savo kalboje metė 
įvairius kaltinimus Lietuvos ka
riuomenei. Laimei, po jo kalbos 
sekė kapitono Pr. Matulionio pa
skaita, kuris vėl pajėgė pakelti 
prislėgtą ‘susirinkusiųjų nuotai
ką ir iškelti mums brangią Lie
tuvos kariuomenę į jai prideran
čią vietą.

Meninėje dalyje Kračikas iš
pildė keletą lietuviškų dalykėlių 
akordeonu; J. Demereckas pa
deklamavo porą labai jausmingų 
patriotinių savos kūrybos daly
kėlių; p. Šopaga paskambino iš
traukų rinkinį iš operų.

Lietuvių bendruomenės meti
nis susirinkimas įvyko tuoj pat 
po Kariuomenės šventės minėji
mo ir išrinkta nauja valdyba, 
kurion įėjo: J. Malinauskas, P. 
Matulionis, J. Demereckas, dr. 
Č. Kurauskas ir E. Kalasauskas.

Revizijos komisija liko ta pati.
J.E .Arkiv.Ph. Pocock lapkri

čio 13 d. vizitavo lietuvių sta
tomąją šv. Kazimiero bažnyčią. 
Pagyrė gražų darį>ą ir pasidžiau
gė toli pažengusia statyba.

Bažnyčios Statybos Komitetas 
išleido gražias lietuviškas Kalė
dines sveikinimų atvirutes. Jas 
stilizavo Eug. Kalasauskas. At? 
virutės kuklios, gražios, estetiš
kai padarytos, ne spausdintos, 
bet fotografuotos.

Dovanojo langus. __ ..Vytautas 
Galinaitis, Domas Kazlauskas ir 
Bronius Višniauskaš dovanojo 
visus lietuvių šv. Kazimiero sa
lės dvigubus (stiklus ir rėmus) 
langus. O tų langų yra 17, visi 
dvigubi ir dideli!

Bus ir lubos. Sekmadienį, .lap
kričio 22 d., tuoj po pamaldų, sa- 
vose patalpose įvyko bažnyčios

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.

rrx? Jv. mišių, paminklo pašventinimų ir 
pasakytų gražų pamokslų Delhi klebonui 
kun. J. Uyon tariame širdingiausių očiū.

statymo komiteto posėdis, ku
riame aptarti bažnyčios šildymo 
reikalai. Besibaigiant posėdžiui, 
komiteto nariai nutarė patys sa
vo jėga ir lėšomis iškalti gražio
mis plokštelėmis salės lubas. 
Taigi, vėl kita didelė dovana — 
salės lubos bus statybos komi
teto auka.

Lietuvių šv. Kazimiero salės 
po būsima bažnyčia pašventini
mas numatomas paskutinį adr 
vento sekmadienį, gruodžio 20 d. 
11 vai. ryto,jos iškilmingas £tii- 
darymas bei vakarienė apie'5 
vai vakaro. -

Didelė dovana. Uršulė ir Povi
las Jauniškiai, švęsdami 41 metų 
vedybinį jubiliejų, lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčiai dovanojo: 
labai gražią auksinę monstran
ciją, gryno sidabro — paauksuo
tą kumuninę, prie altoriaus ke
turių varpelių komplektą ir pen
kis arnotus: baltą, raudoną, vio
letinį — romaniško stiliaus, juo
dą ir žalią — plačiojo stiliaus.

Ona Simanavičienė paaukojo 
gražias septynių šdkų žvakides, 
kurids bus naudojamos prie šv. 
Sakramento palaiminimo metu.

Kaz. Musteikis, V. Dabažins- 
kas ir Pov. Jauniškis lietuvių 
kolonijos vieni iš tvirtųjų šulų, 
daug dirbo prie bažnyčios van
dens vamzdžių sudėjimo.

V. Dabažinskas žada salę iš
tinkuoti. J. Mikalauskas ir K. 
Musteikis pasižadėjo kaminą pa
daryti.

Genė ir Eugenijus Federavi- 
čiai susilaukė gražaus sūnelio. 
Tai jau antras vaikutis aplankė 
jų jauną Šeimą.

Minėjimas ar diskusijos? Mi
nėjimas yra ko nors pagerbimas 
ų* dvasios pakėlimas, bent taip 
suprantame mes, kurie į juos at
silankome. Tą patį mums nuo 
scenos kalba ir įvairūs kalbėto
jai. Mes paprasti dalyviai tam 
ir ateiname, kad, truputį nuo 
tos pilkumos atsitraukę, užmirš- 
tumę dirbtuvių nuobodulį ir pa
gerbtume mums mielą dalyką.

Šį kartą išėjo kitaip. Povilas 
Liaukevičius, vietoje pagerbęs 
tą kariuomene, kurios prisimini
mas mums yra'’brangus — juk 
tai beveik visų mūsų gyvenimo 
dalis — apdrabstė ją dėmėmis. 
Jei nenorima pagerbti, kurio 
garbei tas pagerbimas ruošia
mas, geriau visai nedalyvauti, 
nes tokiu elgesiu užgaunami ki
tų jausmai. Savajai tulžiai gali
ma rasti kitą laiką ir kitą vietą.

Dalyvavęs.. j
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A. ŠKĖMOS “PABUDIMAS” TORONTO SCENOJE NERISi

Montrealio Lietuvių Dramos 
Teatras lapkričio 29 d. Toronte, 
lenkų salėje Claremont g-vėje 
Nr. 62, suvaidino Ant. Škėmos 
dramatinį veikalą “Pabudimą”. 
Vaidintojus Torontan pakvietė 
Lietuvių Namų valdyba.

Veikalas vaizduoja 1941 m. ko
munistų okupaciją Lietuvoje. 
Veiksmas vyksta Vilniuje Sau
gumo rūmuose, slaptuose rūsiuo
se. Šie rūmai yra jau 10 metų 
lietuvių tautos geriausių vaikų 
kankinimo vieta. Čia buvo pasi
rašyta daug netikrų prisipažini
mų, išgautų kankinimo būdu.

I-jam veiksme — “Žingsniuo
se” — matome kalėjimo vienutę, 
kurioje kali kun. Antanas—Juo
zas Akstinas ir konspiratorių va
das Kazys — Leonas Barkaus
kas. Kunigas Antanas pasigailė
jimo verta asmenybė. Jis atro
do bailus ir dvasiniai silpnas. 
Neįtikėtini jo svaičiojimai dėl 
jo sesers vienuolės nusižudymo. 
Šis epizodinis pasakojimas vei- 

. kalui visai nereikalingas. Pati 
temą ir veikimo vieta pakanka
mai yra žiauri be pašalinio su- 

'stiprįnimo. *
' Nuosaikesnis ir įtikinamesnis 

tipas yra Kazys. Jis suimtas už 
ginklų slėpimą, Iš jo-norima iš
gauti vietos adresą, o jis pasiry
žęs neišduoti. Šnipinėjimo tiks
lais įmetamas Pranas — Kazys 
Veselka. Jis savo vaidmenį su
vaidino gerai — bet paslapties 
neišgavo. .

II veiksmas — La Comparci- 
ta. — Čia kryžiuojasi žmogiškie
ji jausmai su idėjiniu nusistaty
mu. Pijus — Alg. Dikinis NKVD 
tardytojas, Kazio gimnazijos lai
kų draugas, turi išgauti iš jo pa
slaptį kankinimais. Tam tikslui 
jis atveža į kalėjimą jo žmoną 
Eleną — Birutę Pūkelevičiūtę.

Tardymas vyksta pusiau drau
giškai, tai vėl grąsinimais. Pijus 
turi nužudyti Kazį’ — o jo vie- 

“tos ir galvos tyko persimetėlis 
Pranas. Čia kalbama daugiau 
apie asmenišką prarastą laimę, 
nei apie tėvynę-. Mažai kalbama 
apie tautą — o vis grįžtama į sa
ve. Pijus jaučiasi galingas ko
munistinės idėjos vykdytojas, 
bet kartų moraliai silpnas.

Vienoje dramoje yra spren
džiama perdaug idėjų — gauna
ma maišatis. Čia ir komunizmo 
idėja, tėvynės meilės, tikėjimo, 
moralinės didybės, vyro ir mo
ters meilė, paniekintos meilės, 
kerštas. • ”

Šis temų ir pergyvenimų per-

Naujos 
kalėdinės 
atvirutės!

..Kalėdiniams sveikinimams 
Šiemet išleidome šešiolika 
rūšių spalvotų lietuviškų 
atviručių.

Kaina 10 centų su voku.

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

krovimas suparaližuoja žiūrovą. 
Juozas gina žmoniškumo idėjas 
— o jis turėtų būti patriotų va
das. Tuo pačiu metu negalima 
narplioti dviejų idėjų — ir as
meniškos laimės ir didžiausio 
pasiaukojimo už tautos reikalus. 
Antras veiksmas ilgiausias — 
bet mažiausiai įtikinantis. Visas 
perdėm sunkus. Čia norima, kad 
žmona Elepa išduotų savo vyrą. 
Šis veiksmas perdaug sutirštin
tas, jog žiūrovui pradeda svaig
ti galva.

III veiksmas — Pabudimas. — 
Kazio kankinimui pavartojamos 
šlykščiausios priemonės — nusi
kaltimas prieš prigimties ir Die
vo įstatymus. Jo akyvaizdoje iš
niekinama jo žmona, tuo pačiu 
metu jį fiziniai kankinant — laU-: 
žant jam kaulus ir deginant pa
pirosų nuorūkom jo veidą. Kan
kinimo metu Pijus Kazio pasi
gaili ir jį tardymo metu nušauja. 
Elena po kankinimų apalpsta.

Elena tardymo metu išmetinė
ja savo vyrui, jog nuo jos buvo

PO SPEKTAKLIO “TIK SUAUGUSIEMS”
• - * ' A .- ' ; *• r 1

bent numirti kartu. •.
- Už tai autoriaus favoritas ir 

.herojus Kazys, nors ir ciniškas 
jau spaudoje buvo smulkiai iš-1 ateistas, tačiau kaipo tipas vien

tisas ir be priekaišto. Taip pat 
enkavedistas Pranas. Dėl to ir jų 
personifikacija nepalyginamai 
lengvesnė ir žiūrovą įtikinanti. 
Tą patį būtų galima pasakyti ir 
apie Eleną. (Aktorių pavardžių 
neišvardinu, nes neketinu ver
tinti jų vaidybos). Atseit, tiek 
apie dramos technikinę pusę. 
Gal ir ne diskutuotiną, jei au
torius neteigtų taip ir norėjęs, 
juk gyvenime, ir ypatingai šia
me technikos amžiuje, žmogus 
savo dvasioje yra suskaldytas ir 
visokeriopai išnarstytas. Ir to
liau— literatūroje tasai žmo
gus turi būti rodomas tokiu, ko
kiu jis yra. Literatūra, kaip ir 
visos kitos meno šakos, turi bū
ti-tik vaizduojamoji, ne auklėja
moji priemonė. Auklėjimo pa
skirtis tenka mokyklai! Štai, nuo 
tos vietos ir prasideda gvildeni
mas problemų, prieš kurias skai
tytoją ir žiūrovą pastato Škė
ma. Tai, žinoma, yra labai paran
ku pasakyti, kad mokykla yra 
toji institucija, kuri turi rūpin
tis žmogaus auklėjimu. Paran
ku dėl to, kad su tokia mintimi 
apsiginklavus nebeturime skai
dytis su visuma, kaip sąmoningai 
organizuotu, gal galima sakytų 
net organišku vienetu? Galime 
pasiskirstyti siauromis specialy
bėmis. Kiekviena meno šaka sa
vaime mokykla. Rašytojas ne
kis savo snapo į mokyklos kom
petenciją, o mokytojas tegul taip 
pat nelenda į ne savo daržą. Ta
čiau iki šiol dar nebuvo mokyk
linės sistemos, kuri nesiremtų 
mokslo pagrindais ir, kuri, kai
po auklėjimo priemonė, nesinau
dotų literatūra. Literatūra šian
dien taip pat remiasi modernių
jų laikų kinas, radijo, televizi
ja, kaip ir teatras. Rodosi, netu
rėtų būti abejonių, kad tai vis 
yra ne tiek vaizduojamosios kiek 
auklėjamosios priemonės. Prade
dant nuo nemokančio skaityti, 
komiką sklaidančio vaiko ir bai
giant žilu profesoriumi — visi iš

Didžiausioji dalis žiūrovų į 
Škėmos Pabudimą atėjo perdėm 
skeptiškai ; nusiteikę.-• Veikalas-, 

nagrinėtas, — tarčiau, svarstytas 
nevisada taktiškose ir kompe
tentingose polemikos svarstyklė
se. Mūsų žmonės turi paprotį ti
kėti tam, kas parašyta juoda ant 
balto ir jeigu kuris recenzentas 
parašė, jog veikalas niekam ti
kęs, nepasisekęs bandymas, tai 
daugelis nei neabejoja.

Tačau, veikalą pamačius ir 
abejingiausiam žiūrovui tenka 
prisipažinti, kad jis atsidūrė 
akyvaizdo  j e visai nekasdieniškų 
ir nelengvai išnarpliojamų prob
lemų. Galima sutikti, kad dra
mos technika nėra Škėmos stip
rioji pusė ir dėlto Pabudimas į 
sceną išnešti perdėm: nelengva. 
Sunku kunigui Antanui dėl to, 
kad sužmoginimo sumetimais 
jam nevykusiai prikergtas ant
ras “aš”. Žiūrovas gal nesiryžtų 
pasmerkti dvasininko tik dėlto, 
kad šis kokio tai grynai žmogiš
ko jausmo vedamas pasijunta 
nuodėmingas, savo seserį pra
žudęs ir šiaip jau visokių, kuni
gui neprideramų dalykų prida
ręs žmogus. Gyvenime visako 
būna. Ir kunigų gali būti ir yra 
v£okįų.JMęljero Tartiufas taipo
gi buvo kunigas, tačiau kaipo 
tipas išryškintas ir vientisas ligi 
galo. O Škėmos Antanas kartais 
pats nežino kuriems galams vi
sa jo gyvenimo misija — ar jis 
buvo pašauktas duoti išrišimo ai 
tik šiaip sau išpažinčių išklausy
ti. Jame kartą lyg ir žybteli pa
sauliečio ir dvasininko psicho
loginiai kompleksai, tačiau jie 
neišryškėja ligi žiūrovo lauktos 
vidinės kovos ir logiškų konsek- 
vencijų.

Taip pat nelengva ir tardyto
jui, kuris irgi savyje nešioja du 
atskirus ir jokiu būdu tarpusa
vyje nesiderinančius tipus. Vie
ną, kuris buvo ir anachistas ir 
komunistas, ir prostitučių klien
tas ir žmogžudys, o kitą , ku
ris per daugelį metų mylėjo tik 
vieną moterį ir nors nei kartą 
jos nepabūčiavęs, troško su ja

slepiamas konspiracinis veiki
mas. Mirties akyvaizdoje ji pa
tampa labai stipri — herojė ir 
tardymo metu prašo Kazio ne
išduoti paslapties. Neįtikėtinas 
daiktas — iš kur Elena tiek gau
na dvasinių jėgų — nė karto ne
suminėjusi net Dievo vardo. Pi
jus jai pasiūlo nuodų ir prašo 
kartu mirti su juo. Bet ji atstu
mia jį ir nusižudo prie savo vy
ro lavono. Pijus dar buvo tiek 
drąsus, jog nužudo šnipą Praną.

Neįtikinamiausia scena pabai
goje kada kun. Antanas kalba 
“Tėve mūsų”—prašydamas gro
ti plokštelę La Comparcita. Čia 
buvo neskanu. Negalima maišyti 
labai kilnaus dalyko su pigiu.

Bendrai paėmus, veikalas su
kelia daug skaudžių nuotaikų, 
nors jis turi daug psichologinių 
prieštaravimų ir temų atžvilgiu 
perkrautas.

Vaidyba buvo natūrali ir įti
kinanti. Autorius ir p. Pūkele- 
vičiūtė gavo gražių rožių puokš
tes. J. M.

S. Tarvydas, geografijos moks
lų kandidatas, retkarčiais patei
kia tarybinėje spaudoje įdomių 
geografinių aprašymų.

Šiuo kartu apie Nerį:
‘'Neris, didžiausias Nemuno 

dešinysis intakas, prasideda 
Baltrus! jo j e, apie 20 km į šiaurę 
nuo Dokščios miestelio. Nedide
lis upeliūkštis pradžioje leidžia
si iš Lietuvos—Baltrusijos augš- 
tumtį.Šių vietovių gyventojai 
Nerį vadina Vilija... Neries, il
gis 510 km, Lietuvos teritorijo
je 240 km. Baseino plotą sudaro 
25.054 km2. Upės slėnys gilus, 
su augštais ir stačiais šlaitais. 
Vagoje yra daug akmenų, kurie 
atskirose vietose sudaro ištisus 
rėvų ruožus. Upės plotis siekia 
(ištrinta) metrų. Neries augšt- 
upis daugiau tinka sieliams 
plukdyti, o upės dalis nuo Vil
niaus iki Nemenčinės tinka ir 
laivybai... Visa Neris nuo vers
mių ligi žiočių tinka turistiniams 
žygiams valtimis ir baidarėmis.

tipe teka kur kas nuolaidžiau,

knygos mokomės, atseit rašyto
jas yra mūsų mokytojas ir kaip 
toks už savo darbą atsakingas. 
Atsakingas už tai, kaip toli ir ko
kia kryptimi plečiasi skaitančio
jo jaunimo dvasinis akiratis. Ra
šytojas turi pripažnti, jog žmo
gus būtų net labai abejotinų 
kvalifikacijų, jei jis, daleiskime, 
būtų “išauklėtas” be “vaizduo
jamųjų priemonių”, atseit—nie- 
no neskaitęs. Amerikos konti
nente galime stebėti kokią įta
ką mūsų vaikams palieka jų pa
mėgta “literatūra” ir kinas. Net 
mergaitės čia mieliau žaidžia 
pistoletais, kaip lėlėmis. Kuris 
iš berniukų nesvajoja būti pa
garsėjusiu kovbojumi ir nenu
galimu mušeika? Nemažai čia 
pasitaiko ir pavyzdžių, kad ban
kų plėšikai ir žmogžudžiai savo 
amato pramoko iš kino filmo, at
seit iš — teatro. Ne be reikalo, 
savo laiku J. J. Rousėau litera
tūrą laikė tokiu kenksmingu da
lyku, kad patarė vaikų ligi 12 
metų iš viso nemokyti skaityti, 
o po to, nebent Robinzono Kruzo 
nuotykiai galėtų būti vienintelė 
skaitomoji medžiaga. Dėl litera
tūros neigiamos įtakos jis bu
vo ir nuoseklus teatro priešas. 
Milžinišką literatūros įtaką pri
pažįsta ir tuo pat laiku gyve
nęs Volteras, tačiau jis tą įtaką 
vertina teigiamai. Galėtumėm 
pastebėti, kad meno ir literatū
ros auklėjimo reikšmę labai ver
tina ir daugelis kitų pasaulinio 
masto rašytojų. Tarpe jų Molje
ras, Puškinas, Tolstojus, Andrė 
Gide, Hemingvėjus—atseit įvai
riu tautu ir laiku kultūros atsto
vai. '

Neabejotinai svarus yra Škė
mos argumentas, jog menas tu
ri būti laisvas nuo betkokių di
rektyvų, neturi turėti jokios ide
ologinės platformos, neturi nu
silenkti jokiai diktatūrai. Škė
ma nurodo net pavyzdžių — So
vietų Sąjungą ir Hitlerio Vokie
tiją, kur visas menas tarnauja 
tik propagandai. Tenka pripa
žinti— ištikrųjų ten menas dik
tatūros išprievartautas. Tačiau 

(Nukelta į 8 psl.) 

negu Nemunas. Todėl ji yra žy
miai sraunesnė. Atskirose vieto
se nuolytis sumažėja. Kartu su
mažėja ir vandens greitis. Dėl 
skirtingo nuolydžio ir daugybės 
pasisukimų ledai pajuda ne iš 
syk visoje upėje. Prie Vilniaus 
tai dažnai iššaukia potvynius. 
Veršvų seklumose susigrūdę le
dai patvenkia Nemuną, kas su
daro pavojų žemesnėms Kauno 
vietovėms. Susiaurinus upės va
gą Veršvų seklumose, o taip pat 
supylus pylimus tarp Viliampo- 
lės ir Lampėdžių buvo užkirs
tas kelias potvyniams. Vandens 
energija dabar nukreipta ledo 
kumščiui pašalinti. Galutinai 
potvynių pavojus Kaunui bus 
pašalintas, kada bus sureguliuo
tos abi upės (1946 metais baisus 
potvynis apsėmė visą Laisvės 
Alėją iki Įgulos bažnyčios) ...

Šiuo metu planuojant Kauno 
HES statybą, ateityje bus už
tvenkta ir Neris. Nemažos hid
roelektrinės gali būti pastaty
tos ties Jonava ir Kaunu. Už
tvenkus Nemuną ir Nerį, bus 
gauti dideli kiekiai elektros 
energijos, abiejose upėse page
rės laivybai sąlygos, o Kaunas 
galutinai bus apsaugotas nuo 
potvynių...

Neris graži upė. Jos pakrantės 
nusėtos miesteliais, kaimais, so
dybomis. Plaukiant pavadeniui 
pro mūsų akis preslenka Dolki- 
navas, Vileika, Žodiškis, Bistry- 
tė, Buivydžiai, Nemenčinė, Ver
kiai, didinga Vilniaus panora
ma, Kernavė, Jonava ir pasaliau 
Kaunas...

Neries slėnis ties Vilniumi 
vaizdingas, jo šlaitais statūs, 
ypač ties Paneriais. Už miesto 
upės vagoje riogso dideli ir ma
ži akmenys, pro kuriuos puto
damas veržiasi vanduo — tai 
slenksčiai arba rėvos. Didesnių 
slenksčių -— keliolikia. Kiekvie
nas iš jų nuo seno turi savo 
vardą: ■

Ypač gražūs reginiai ties Ker
nave. Spėjama, kad Kernavė yra 
senesnė už Trakus ir Vilnių, jo
je gyvenę senieji Lietuvos kuni
gaikščiai. Keliolika km žemiau 
Kernavės, ties Budelių kaimu, 
yra įdomus piliakalnis. Puikiai 
išsilaikę jo kontuūrai, o viršūnė 
augštai iškilusi. Žemiau randa
mos buvusių sodybų liekanos.

Šiek tiek už Ruklos nepapras
tai statūs upės šlaitai, kurie iš 40 
metrų augščio griūva į upę. 
Žmonėms pavojinga plaukti arti 
šlaito. Todėl ir Ši vieta vadinama 
Griūvkalniu.

Keliasdešimts kilometrų nuo 
Neries žiočių į ją įteka Švento
ji. Nuo čia Neris darosi žymiai 
platesnė. Neužilgo pasirodo Jo
navos miestas. Miškų plukdy
mas padėjo -įsikurti Jonavos 
miesto medžio pramonei”. ..

Redakcijai prisiųsta
Current News on the Lithua

nian Situation, Vol. X, N 2(125), 
September-October.

Turiny Kersteno kom.. dok., 
Genocido diena, Lietuvos valsty
bės 700 m. sukaktis ir t.t.

Tėvų kelias, 1953 m. rugsėjo - 
spalio mėn., Nr. 9-10, 939-960 psl.

šv. Pranciškaus Varpelio ka
lendorius 1954 m., sieninis, nu
plėšiamas mėnesiais. Pažymėtos 
ir lietuviškos tautinės šventės.

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Šv. Kazimiero kolegijoje ap

sigyveno kun. Z. Smilgevičius, 
kuriam pavestos filosofiją studi
juojančių klerikų korepetito
riaus -pareigos.' Jis pats gilina 
studijas popež. Laterano univer
sitete. Taip pat ten rašo diserta
ciją licencijatui gauti iš Lietuvos 
bažnytinės teisės kun. Ad. Rup
šys, o iš Liet. Bažnyčios istorijos 
kun. R. Krasauskas, buvęs Pin- 
nebergo stud, kapelionu.

Kun. A. Nekrašas rašo filoso
fijos licencijato disertaciją.

A. Melnikas gavo I premiją 
Detroito Meno instituto religi
nio meno parodoje už savo dar
bą “Chriso e Morto”. Jis yra bai
gęs meno akademiją Romoje. 
Dabar yra Detroito Studentų 
Sąjungos skyr. pirmininkas.

Los Angeles L. Stud. Sąj. sky
riui priklauso 23 nariai.

Liet, liaudies meno paroda 
ruošiama Sao Paulo .400 metų 
jubiliejaus proga sekančia vasa
rą. Patalpos jau gautos. Parodos 
reikalais rūpinasi kun. P. Raga- 
žinskas ir konsulas Polišaitis.

Vincė Jonuškaitė atidaro dai
navimo studiją Niujorke.

“Das Ukrainische Lwiw”. Ši
tokiu© vardu Vokietijoje, Mūn- 
chene, netrukus išleidžiamas 
puošnus, gausiai iliustruotas lei
dinys, skirtas Lvivo 700 metų su
kakčiai paminėti. Leidinio tiks
las — įrodyti, kad Lvivas uk- 
rainiškas ir tautinio valstybin
gumo simbolis.

Mums lietuviams įsidėmėtina 
bent tiek, kad ukrainiškai šis 
miestas vadinasi Lviv. Jei mums 
rėžia ausį, kai išgirstame VilnO, 
tai supraskime ukrainiečius ir 
jų sostinės nevadinkime lenkiš
kai — Lvovu. Jei jau mes lie
tuviai šito neperprasime, tai kas 
gi ukrainiečius supras.

Jei 
ne-

MANO KNYGA
Knyga — brangus turtas, 

anksčiau to nevertinome ar 
pastebėdavome, išeivijoje atsi
dūrę, negalintieji laisvai naudo
tis svetimomis kalbomis, lietu
viškos knygos trūkumą nepa
prastai jaučia. Nedaug iš mūsų 
turi iš Lietuvos atsivežtų knygų. 
Turinčius visomis prašome sko
linti paskaityti ■— ieškome dva
siniam pasitenkinimui knygų. 
Knygą pasiskolinti mėgstame. 
Draugai bei pažįstami duoda. 
Bet ar esame verti, kąd mums 
skolintų, nepagalvojame. Deja, 
dažnai nesame verti. Žmogus, 
skolinąs knygą atsiskiria su 
brangiausiu turtu, o ar mes ver
tiname ir branginame knygą 
kaip turtą, kaip kito nuosavybę? 
Dažnai mes net nesirūpiname 
grąžinti. Didelė dalis skolinasi 
knygas, bet maža yra tiek kultu- 
ringų, kad grąžintų arba grąžina 
nebenašią į knygą. Ką turi pa
galvoti knygą skolinęs asmuo? 
išsižadėti skolinti. Neskolink pi
nigų, jei nenori, kad draugystė 
nutrūktų. Lygiai tas pats ir su 
knygų skolinimu. Dažnai tenka 
vadovautis senu priežodžiu: “Ar 
mes nepagalvojame, kad esame 
knygų vagys”. Taip, nepagalvo
jame, bet taip* darome. Gerbk sa
ve ir savo turtą, bet dar labiau 
svetimą ir neapvilk to asmens, 
kuris tau patiki savo brangiau
sią turtą—knygą. K. Lukas.

reikalu
Lapkričio 27 d. Čikagoje įvyko 

BALFo direktorių posėdis. Jame 
buvo svarstyti BALFo reikalai, 
tarp jų ir Vasario 16 Gimnazijai 
Remti Komisijos, kurią sudaro 
BALFo ir Amerikos LB LOKo 
nariai, pranešimas.

BALFo direktoriai, nuodug
niai apsvarstę minėtą praneši
mą, vienbalsiai priėmė šio tu
rinio nutarimą:

BALFo direktoriatas savo 1953 
m. lapkričio 27 d. posėdyje Mor
rison viešbutyje Čikagoje, III., 
apsvarstęs BALFo ir LOKo su
darytos Vasario 16 Dienos Gim
nazijai Remti Komisijos 1953 m. 
XI. 21 d. pranešimą Vasario 16 
Dienos Gimnazijos Vokietijoje 
rėmimo reikalu ir PLB Vokieti
jos krašto valdybos vardu už
pirktų namų Hūttenfelde, Hei
delbergo - Mannheimo ‘ srityje 
Vokietijoje klausimu, nutarė to
liau remti Vasario 16 Dienos 
Gimnaziją ir kviesti visuomenę 
tai daryti, o PLB Vokietijos 
krašto valdybos vardu namų pir
kimą laikyti PLB Vokietijos 
krašto valdybos reikalu, už ku
rį BALFas nesiima atsakomybės.

PLB Vokietijos krašto valdy
bai perkant minėtus namus BA 
LFas tuo reikalu jokių įsiparei- ' 
go j imu nebuvo padaręs. Apie 
namų pirkimą BALFo patirta iš 
spaudos. Po to, komisijai surink
tus duomenis, liečiančius namų 
įsigij imą, BALFo direktoriai ap
svarstę priėmė aukščiau minėtą 
nutarimą. .

Ryšy su šiuo nutarimu BAL 
Fas toliau nepriiminės namų įsi
gijimui skiriamų aukų ir netar
pininkaus jų persiuntimui. Ta
čiau tas neliečia Vasario 16 Gim
nazijos išlaikymo. Kaip matyti 
iš BALFo direktorių nutarimo, 
pati gimnazija, kaip mokslo įstai 
ga, bus remiama ir visuomenė 
prašoma ir toliau aukoti jos pa
laikymui (vaikų maitinimui, ku
rui, šviesai, mokytojų algoms, 
mokslo priemonėms, gimnazijos 
administracijos išlaidoms). Gau- . 
tas tam tikslui aukas BALFas 
persiųs Vasario 16 Gimnazijos 
sąskaiton, kurią tvarko jos di
rektorius p. Antanas Giedraitis.

— Otava. — Kanada nutarė 
paspartinti Gamma - Globulino 
gamybą, nes tuo tarpu tai efek
tingiausias vaistas nuo poliome- 
lyčio. Šiemet Kanadoje buvo 
8.243 susirgimai poliomelyčiu ir 
354 mirtys.

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 siųsti: Spaudos 
B-vė "Žiburiai", 941 Dundas Str. W.,

Toronto, Ont., Canada.
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Aš einu. Jie ten laukia, — atsigodo. Gražina.
— Gerai, — pyktelia Vosylius, sudiev, — ir išeina 

į lauką. Nuėjęs keletą žingsnių, girdi,, kaip trinktelia 
uždaromos durys.

Sniegas krinta, ir vėjas kaukia. Iš būdos išlindęs 
amtelia keletą kartų šuo. Puldamas vėją, sniegą ir gū
dumą. Vosylius eina daug kartų eitais keliais, pilnas 
minčių, kurių nepajėgia užgesyti vėjas.

Ateis pavasaris. Atskris pempės. Jos lakstys paba
liuose. Juodais dirvonais skraidys pilkas vėjas. Pempės 
šauks: gyvi, gyvi. Pempės kalba lietuviškai. Jos lietu
viškas paukštis. Lyriškas ir tylus. Tik verkti moka. Žy
dės sodai ir kvepės geltoni kačiukai. Bus jiedu su Gra
žina. Praeis karas. Žmogus privalo kartą nustoti dūkęs. 
Gražina jo verkė. Tomis mažytėmis akimis. O Gerdos 
akys plačios. Kai ji verkė tėvo, jose buvo matyti visos 
ašaros. “Ech, pamiršti, pamiršti visa tai”, numoja ranka 
Vosylius ir tikrai valandėlę užmiršta, kai veria savo 
trobbs duris. Motina .sėdi prie stalo. Ji įpila sriubos. 
Kai Vosylius paima šaukštą, ji sako:

— Persižegnok. Persižegnok, nes valgai prie savo sta
lo ir pas savo motiną. -

Vosylius padeda šaukštą. Jis meldėsi višur. Purvyne, 
stoty, ir traukinių tvankiuose vagonuose, bet niekur 
nedėjo kryžiaus ženklo. Vis ranka buvo užimta. Arba 
ja laikėsi, kad ,neflbgriūtų, ar nešė lazdą, ar laikė api- 
kaklę, dengiančią veidą nuo lietaus ir vėjo. Dabar ranka 
laisva. Ir Vosylius žegnojasi. Su ta ranka, kuri mušė, 
kuri glostė svetimą mergaitę, kuri rišo rankas ir vogė. 
Vosylius galvoja, kad visa tai reiškia gyvenimą ir jame 
negali būti skrupulingas. Vosylius žvilgteria į langą ir 
plyšį užuolaidoj. Girdėti, kaip vėjas judina .beržą. Ša
kom plakasi virš stogo. Tėvas žadėjo nupjaut, bet ne
nupjovė. Juda. “Kažin, ar pūtė vėjas tada, kai Joną 
pakorė?” pamąsto Vosylius. “Galbūt taip pat lingavo 
medžiai. O gal jo nepagavo”. Kvailos mintys įsimų-

ša į galvą.
— Ne, nenoriu valgyti, — sako Vosylius, numeta 

šaukštą ir vienplaukis išeina pro duris.
Motina žvilgteria pro plyšį užuolaidoj, ką jis pamatė. 

Nieko. Tik vėjas sukioja šakas, ir diemedžio krūmas 
nerūpestingai lankstosi. Lyg kratydamas nuo savo plo
nų šakų sniegą, kaip rūpestį. -
-f;/''.ix '' ;/y-;/ ;
. Kaip šuo be atodairos, bėga dienos. Žiema,-palikdama 

tirpstančio sniego košę. Pavasaris joja jaunu vėju, kaip 
arkliu, nešdamas lietų, šilimą ir viltį. Parskrido pempės 
ir verkia ant papilkėjusio ar pajuodusio lauko.. Pasiu
tusiai graudžiai. “Ko jums verkt?” mąsto Vosylius, išėjęs 
ant savo namų slenksčio. “Ko jums verkt? Ateina .pa
vasaris, susisuksite ant mažų kelmelių balose;. gūžtas, 
ir dangaus platuma bus jūsų, ir vakaro ir ryto rasas 
braidysite ilgom kojom. Ir kai kas eis, šauksite verkian
čiais balsais. O mes negalim verkti, šaukti ar savo lizdų 
sukt”. Vosylius atsisėda ant slenksčio. Šaltoka. Pro vėją 
veržiasi saulė ir, kai ji prasiveržia, šiltas spindulys pa
glosto Vosyliaus skruostus ir rankas, perą sėdėti ant 
savo namų slenksčio. K

Dangum plaukia palši debesys. Vis palši. Kaip vasa
rinių apsiaustų medžiagos. Alksnių mažos šakelės sprogs
ta. Žirginėliai virpa šaltokam vėjuje ir siekia plonais 
diegeliais saulės. Vieškelis dar vis guli purve, ir retai 
kada jį taško pravažiuodamos mašinos. “Tokie nereika
lingi daiktai tos mašinos. Tokie nereikalingi,” mąsto 
Vosylius. Jis žiūri į tą purvą ir mato, kaip mažu arkliu
ku, kuris neištraukė tada ąžuolo į vieškelį, vąžiuoja 
Kaminsko dėdė. Neplaka arklio, ir ratai vos sukasi. 
?tam skubėt? Galbūt važiuoja į malūną. Ne .sūnaus į 
stotį pasitikti važiuoja. Sūnus kažinkur griuvėsius tvar
ko. Kažkokio nežinomo miesto. Prakeikta technika. Ma
šinos. Jei ne jos, kuo išvežtų žmogų taip toli? Be jų 
neatskristų tūkstančių mylių žmogus griaut miesto ir 
gyvenimo, kad vėl pradėtų viską iš pradžios.

, Lekia dienos ir žmogus užsimerkęs. Vis pirmyn. O 
lauke Verkia pempės. Graudžiai ant plikų laukų. Ir ko 
joms verkt? Jos nemuša viena kitos, kaip žmogus, kuris 
nepajėgia sugrįžt atgal į pirmykštį gyvenimą, pasiimti 
širdies, kurią paliko, beskubėdamas pralenkti laiką. Sau
lė lenda pro debesų apsiaustinę medžiagą. Pempės ir 
pilki kalneliai. Vėjas supasi alksnio žirginėliuos. Var
nėnas atskrido ir berže švilpia. Tada pradėjo švilpt, 

kai dar rytais taisyklingai šaldavo ir jis vaikščiojo šal
noj ant stogo, palikdamas basų kojų pėdas. Žvirbliai 
čirškia išgriuvusios- obels ' šakose. Nebeišsprogs obelis.

■ Bet kam jai sprogti? Bus pavasaris be jos toks, kaip 
visada būdavo. Toks, koks jis būdavo, kai dar gyveno 
kiti, kurie dabar liko užversti kur nors mieste ar fron
te žemėmis ir plytom.

Vosyliui pasidaro šalta. Jis atsikelia ir paeina keletą 
žingsnių lauko link. Reikės arti. Ten tas smėlis ant kalno 
tuoj bus ariamas. Ars visi. Vieni bedžios mažais kastuvė
liais, kiti, ars arkliu. Ir lauks politikių įvykių, kurių 
kiekvieną dieną ateina, netikėtų ir lauktų.

Pro duris išeina tėvas. Jis pasitaiso taukuotą kepu
rę ir sako: .

— Nuvirto obelis. Sakiau, dar obuolių atves, bet nu
virto, ir baigta. Reiks sukapoti.

— Aš sukaposiu, — sako Vosylius. Paskui paeina dar
žinės link ir sako: — reikės tuoj arti, tėve.

— Taigi, reiks. Ir ark, kad negali į lauką išeiti. Ne
žinai, gali su visu arkliu nuvaryt. Karui žmonių trūksta.

—Vistiek, tėve, reikia gyventi, nors nežinai, kada 
mirtis pagaus. O eini, ir gyveni, ir linksminies.

— Mat, Kęstai, čia viskas kitaip. Ten mirtis, o čia 
žmogus žmogų. Aš sakau tau: važiuok į Vilnių. Ten 
vis bus geriau.

— Sakai, važiuok. Ten niekas nelaukia. O čia aš rei
kalingas. Juk žmogus nieko nežinai, kur tau skirta gy
venti. Čia aš tau padėsiu. Reiks ir art, ir vežt, ir pjaut. 
Gyvenam, tėve. Nors ir biednai, bet vistiek gyvenam.

— Žinoma, gyvenam, — pasako tėvas, įeina į tvartą, 
pažiūri į karvę ir tąria vis tebestovinčiam sūnui:

— Jeigu bus taip ir toliau, Kęstai, tai ginsim karvę 
į lauką. Nebėra ko duoti ėsti. Džiūna laukas.

— Nieko ir lauke nėra, — sako sūnūs, — bet oras 
grynas ir žolė, nors ir menka, vis geriau už senus šiaudus.

Paskui tėvas tvarte barsto pakratą. Sūnus pasiima 
kirvį ir kapoja išvirtusios obels šakas. Vėjas, saulė, pur
vas ir i jį krintą šakos. Jas sukapoja smulkiai ir sudeda 
kūleliais. Liemenį su išpuvusia šerdim perskelia pusiau. 
“Šerdis nuvertė medį”, pagalvoja Vosylius, “maždaug 
taip, kaip žmogų. Nu kapo j i šakas. O žydėjo kada nors. 
Bitės medų rinko. Sudegins dabar motina, išlėks dūmai, 
ir baigta. Kaip Dovydo psalmėse”. Pravaikščios ir jis 
pats po tuos laukus savo dienas. Vieną pavasarį sukapos 
obelį, kitą vyšnią. Rudenį pasodins kitus. Paskui vėl 
kiti nukirs. Ir vien todėl, kad viskas su pabaiga, ar be

verta kovoti? Palikt paskui save vėžę, kurią dienos už
ars. Pastoviu arklu. Nesikeičiančiu ir nedylančiu. O jei 
vėžės ir liks, vistiek nieko. Nesvarbu, kas po tavęs. 
Kaip tai obeliai. Nebėra, ir nesvarbu, kas po tavęs žydės. 
Žydėjo medžių ir žmonių milijonai. Ir griuvo taip pat. 
Kapojo metai juos ir kirviai.

♦ Vosylius sudeda kūlelius, paskui įkiša ranką į kišenę, 
pasižiūri, ar turi peilį, ir eina ežia. Netoli griovys, ir 
jame supasi karklai po palšais debesimis palšam vėjuje. 
Po. pilku pempių verksmu, vieversio čirkštelėjimais ir 
kažkur purvinu keliu einančio berno švilpimu. Ne, kodėl ' 
jis visa tai galvoja apie praėjimą. Juk yra gyvenime daug 
šviesaus. Tik reikia norėti gyventi. Gražina, žydi, kaip 
obelis ir dangus.

Vosylius nusipjauna keletą vytelių ir vėl eina minkš
ta ežia namo. Žolė kalasi, šviesiai žali gležni lapeliai • 
kalasi, kad būtų suminti. Taip, kaip visa. Sunfins, supus, 
ir augs toj vietoj kiti. Vieni miršta, kad kiti išliktų.

Grįžęs į namus, Vosylius suriša žaliom karklo vy
telėm kūlelius, numeta juos trobos pašalėn, o kirvį 
neša atgal į priemenę. Kirvis daug sveria. Vosylius ne
gali suprasti, kodėl tiek daug. Lyg kabėtų širdy, o ne 
rankoj. Ne, tai anąkart. Lentpjūvėj. Kirvio mostas. 
Kvailas išsišokimas. Vytele smūgiai per galvą. Panašia, 
kaip karklo, kuriuo jis surišo buvusią obelį. Keista Ger
da. Stovėjo ir nebėgo. Žalias šiurpulys nukrečia, nule
kia gyslom, kaip žaliom vytelėm. Visos tokios moterys. 
Ir Gražina tokia pat. Ir jis, ir visi tokie pat. Tokie 
žmonės. Ir Vosyliui ūmai pagailsta Gražinos. Pagaliau 
juk turi būti žodis — ištikimybė. Dievui, merginai ar 
savo dirvoms. Kam nors privalo būti ištikimas. Ir ši iš
tikimybė padarė tai. Tie, kurie gaudo ir muša ir išveža, 
yra ištikimi savo žemei. Tie, kurie pabėga nužudydami, 
ištikimi — savo. O pradžia to viso? Prasidėjo nuo to, 
kad kiekvienas savo žemei daugiau norėjo.

Vosylius numeta kinų ir vėl galvoja apie Gražiną. 
Nueis pas ją. Pavasaris. Žalumas mušas pro pilkumą, ir 
širdis šoka, kaip tėvo paleista karvė. Vosylius staptelia 
ant slenksčio, apžvelgia apylinkę ir, kai jau nori eiti, 
motina šaukia iš trobos pro praviras duris:

— Kur tu dabar vėl išeini?
— Dar niekur nebuvau išėjęs.
— Mačiau, parėjai pakluone. Kai tik namie nėra, taip 

ir neramu.
— Nevisada ir namai gelbsti. Dažnai geriąu miške

*- (Nukelta į’7 psl.)
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Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo įstaiga

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

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

PARDUODAMA

Indian Rd. — High Park felvd.,
12 did. kamb. (2 atsikiri butai), 
per du augštus, mūrinis, atski
ras, 2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu Šildomos, didelis kiemas ir 
garažas. įmokėti $8.000, viso 
$20.500. ‘

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

tuves, didelis kiemas, garažas, pri
vatus įvažiav. Įmokėti $8.500, 
kaina $22.600.

Bloor Indicn Rd.,
9 did. kamb., atskiras, gero mū
ro, vandeniu-alyvo šildomas, 2 
vonios, 2 virtuvės, vienas kamb; 
rūsy, gražus kiemas ir vieta ga
ražui. Įmokėti $6.000 . ’Kaina 
$18.000, geras pirkimas.

Bloor — Christie,
‘7 kamb., mūrinis, vcndeniu-aly- 
va šildomos/ moderni virtuvė, 
mos opynaujis, privatus įvažio- 
vim. ir garažas. Įmokėti $4.500. 
Kaina $ 15.500.

■

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

863 BLOOR STREET WEST

REAL ESTATE LIMITED
BRANCHES

TORON TO — HA M I LT ON — LONDON — S A R N IA — KITCHENER — PETERBOROUGH

PARSUODAKSi

Constance, netoli Ronccsvallcs.
$6.500 įmokėti, 10 kambarių, pusiau 

atskiras, labai geram stovyje, 
vandeniu - alyva apšildymas, vi
sos' grindys kietmedžio; neperei
nami kambariai, garažas. Kaina 
18.500. Vieno skolo balansui.

Gcofrcy, Sunnyside.
k$9.500 įmokėti. 9 kamb. atskiras, 3 

modernios virtuvės; nepereinami 
kamb.; vandeniu - alyva apšild. 
gahmo rūsy užbaigti įrengti dor 
3 kamb. Kama $21 000

Fotkdole.
$7000 įmokėti, atskiras, 1.5 kamb 

Tripleksas, mūrinis, getam sto
vyje, vandeniu alyva apšildom., 
kiemas ncperdidžidusidi. Kaino 
$19.000.

Annetc St., Kiel St.
$3.500 įmokėti. 8 komb. pusiau at

skiras, kietmedžio grindys, 2 
virtuvės, didelis kiemas su už
pakaline gatvefe, prie gero su
sisiekimo. Skubiai parduodamas, 
Kaino $ 1 2.000.

Galley Avė., Roncesvalles.
$4000 įmokėti. 8 dideli ir šviesūs 

kambariai, dvi virtuvės; pusiau 
atskiras be jokių defektų namas, 
dailus kiemelis ir garažas. Kai
no apie $16.500. Vieno skola 
balansui.

Parūpinam visokius apsidraudimus, 
sklypų ir namus įvairiuose miesto dalyse. Prašome kreiptis į

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

Toronto

57S Queen Str. W. (prie Bathurst) 
Namų telef.: KE. 7536

• nesbnt biure ar namuose prašome pa
likti savo telefoną.

MIELI H AMILTONIEČI Al!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

C. ISKCNAS

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

Telefonas: 9 3558

TESLIA
REAL ESTATE BROKER

575 QUEEN STREET WEST

TESLIA T • •/ PARDUOTI AR PIRKTI
!01 Tlf~11^1T0 NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, 

bandykite paskambinti mums.

indian Gro^c — Indian Trail,
13 did. ir gražių komb., atskiras, 
mūrinis, vandeniu šildomas, 3 

* modernios virtuvės, 3 vonios, lo
bai didelis kiemas, 2 mūriniai 
garažai, geras pajamų narnos, 
įmokėti $12.000, kaina 27.000 
dol. Viena skola balansui.

Delaware — College,
8 did. kamb., mūrinis, alyva Šil
domas, 2 virtuves, gražus kie
mas ir įvažiavimas. Įmokėti 

$5.500, kaina $15.500.
Pacific prie Bloor,

8 komb. per 2 augštus, mūri ūs, 
2 virtuvės, alyva šildomas, k.t>ai 
didelis kiemas. Įmokėti $6.000. 
Koino $15.900.

Dundas — Montrose,
6 komb., mūrinis, didelis kie
mas, vieta garažui. Irroketi 
$3.500. Kaina $12.000.*

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

ražui, geras rūsys, Švarus names.
Įmokėti $3.000. Kaino $7.500.

f

I
Į

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

9
Vcrroll St.
$1900 įmokėti, pusiau atskiras, 

komb., kietmedžio grindys, 2 
virtuvės ir 2 vonios, alyva ap
šildymas.

Gazolino 'stotis - garažas.
Į $8000 įmokėti. Niagaroj prie 8 plen- 
; to. Garažas su visais moderniais 

įrengimais, 2 gazolino pompos, 
gyv. mūrinis namas 6 metų; 6 

į komb., moderni virtuvė; kietme
džio grindys, vandeniu-alyvo ap- 

■ šildomos, sklypas 150x290 pėd.;
i galima statyt r kabinas, šalia 2 

hctelioi, kaiminystėj nėra gara
žu. Kaina $23.000. Vienas i ■■■'*■ . ■. ■ ■ /

t meitoK’iuv i

Ruk<j!u - dovcnti kruutuyc.
$3.500 visa kęino. Didžiule krautuve 

ir 7 kambariai; geroj biznio vie
toj. Bloor St. prie Ossington 
Nuomos teisė 7 metams.

Maisto krautuvė.
$8.500 visa kaina Bloor St. prie Os- 

singtori, i kainą įskaityto geros 
Ford sunkvežimis, 7 kambariai, 
garažas, krautuvė su moderniais 
įrengimais. Savaites apyvarta 
$2000. Įmokėti pagal susitarim.

okrų formos.10 .
$3.500 Įmokėti. Netoli nuo Ford fob- 

riko. Formos su gyv. namais; 
Vieno turi viščiukų peryklę; vie
na su 5 okr. mišku, kita visa 
ariamo ir su ežeru.

paskolos, turime įvairiausių . bizniu

I

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
■X <

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

mų. Taip jSat duodame paskolas.
$17.500. Roncesvalles - Wnght. Mū

rinis 9 kambarių alyva šil
domas, 2 virtuves, dvigu
bas garažas. įmokėti $5- 
6.000.

$24.500. Parkdale — atskiras, mū
rinis 10 kambarių narnai, 
vandeniu - alyva šildomos 
lobai gerame stovyje, dide 
lis sklypas,' garažas. Ga
lima pirkti su baldais.

$14.500. Jane - Annette. Mūrinis 6 
komborių namas, alyva šil
domas, 
sklypas, gražiame rajone.

$22.000. College

garažas, nemažas

Dufferin. Reta 
proga — narnos su krau
tuve. Mūrinis namas 6 k. ir 
krautuvės. Šilto vandens- 
olyvos Šildymas, kietme- 
džio grindys, dideli kamba
riai, įmokėji.mas apie $10.- 
000. Namas neapsunkin
tas jokiomis skolomis. Ge
ros išsimokėjimo sąlygos.

SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
OL. 7511

1460 Dundas St. West (prie Dufferin), Toronto
HAMILTONO LIETUVIAI. Visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės 
į šios įstaigos atstovus Hamiltone J-Valevičius ir A. Pranckevičiūs ; Visokeriopas 
informacijas suteiks bei patars namų problemose nemokamai. Skambinkite ar užeikite į įstaigą

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

Lietuvis siuvėjas

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

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

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30' metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

$5.300 viso koino. Wascana—Su
mach,6 komb mūrinis na- 

. . mas, karštu oru šildymas.
Gero psirkinys bizniui.

$13.000, įmokėti $1.400. Syming
ton — Davenport, 8 kamtx 
mūrinis namas, oru alyva 
šildomos, yra garažas, ge
ras pirkinys su mažu* jmo- 
kejimu.

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

$13.700, įmokėti $4.500. Durie — 
Annette, atskiras, jūrinis,
6 komb. namas, naujas, 
nepereinami kambariai, yra 
susisiekimo, geros pirkinys, 
garažas, įvažiavimas, arti

$15.500, įmokėti $4.000. Ossington 
— Bloor. Atskiras, mūrinis, 
domes, dideli nepereinami
7 kamb. namas, alyva šil- 
kamb., kietos nigryds vi
suose kamb. Namas labai 
gerame stovyje. Vieta ga
ražui. Geras rajonas nuo
mavimui.

$16.500, įmokėti $6.000. Brock — 
College. Atskiras gerų ply
tų, naujai išdekoruotas 8 
kamb. duoleksas su atsk. 
įėjimais. Dideli šviesūs ne
pereinami kambarį karštu 
vandeniu - alwa šildornas, 
vieta garažui, arti susisie
kimo. Pelningas - pajamm- 

" gos namas.
Mietas Bičiuli! Jei nori pirkti namą 
bei koki biznį ar ūkį, oats atsimink 
ir pažįstamiems primink, jog šiuose 
reikaluose Jums be jokio įsipareigo
jimo iš Jūsų pusės — visodo mielai 
patars ir patarnaus

P. KERBERIS 
agentas, kum niekuomet nepyksta, 

nesinervuoįa, nepavargsta.
1123 ST. CLAIR ST. W. 

TEL. OL. 8821.

RIDOUT
NAMŲ FOTO

TARNYBA

suteikia jums galimy* 
bę pažiūrėti parduo- 
d a m ų nuosavybių 
nuotraukas savo na
muose.

SKAMBINK OL. 7511 DABAR

apžiūrėk šimtų šian
dien parduodamų na
mų nuotraukas.

Arba jei:
PARDUODI SAVO NAMĄ

skubiam . pardavimui 
skambink

OL. 7511.

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. MEIrose 2471
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams mūsų firma vyra Įsigijusi gerą vardą Toronto visuomenėje ir 
sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. ! dic- 

, kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai didelis. Štai tik ke-na gauname apie 60 naujų narni; pardavimui. Tai faktas, 
lėtas pavyzdžių;

Štai tik ke-

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

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

$13.000, įmokėti tik $1.600. Lans
downe - Davenport. Bloki
nis, gero mūro, 8 kamba- 
nuomininkais.
rių narnos, garažas. Su

$19.500, įmokėti $8.000. Roxton
Horbord; Visai otskirap ge
ro mūro 9 nepereinamų 
kambarių namas. Vandc 
niu alyva šildomas, gražus 
kiemas, garažas.

$20.000, įmokėti $8.000. Visai at
skiros gero mūro 9 kam
barių namas, cementuotas 
kiemas, vieta 3 garažams.

Crowford — College. Pusiau atskiros 
lobai gero mūro 8 kamba
rių namas, garažas. $10.- 
000, įmokėti $6.000. Su 
didesniu įmokėjimu galimo 
nupirkti žymiai pigiou.

$

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

PR. GRYBAS
1072 BLOOR ST. W. - 

Td. Ml. 2471 . Buto tai. KE. $065

$13.900.

$15.500

$17.500

$12.503. High Park — Roncesvoles 
atskiras mūrinis namas, ge
ram stovy, vieta garažui. 
Įmokėti $3.000.
Runnymede—Annette, at
skiras mūrinis 6 kamb. na
mas, garažas. $4.500 įmo
kėti.
Bloor —Rusholme gero 
mūro 7 kambarių namas, 
vandeniu šildomos, dvi mo
derniškos vjrtuves. Nedide
lis įmokėj imas.
Runnymede — Annette, 10 
kambarių, atskiros mūrinis 
namas, 2 modernios virtu- 

e ves. $5.000 įmokėti, vie- 
/nas atviras morgičius ba

lansui.
$18.000. Roncesvalles — High Pork,

9 kambarių atskiras mūri
nis namas. 2 virtuvės, van
deniu alyva šildymas ir ga
ražas.

Mielai suteiksiu informacijas apie 
bet kurį Ridout skelbiamą namą.

SKAMBINKITE:

B. Sergantis
OL. 7511

Seymour Her man t
ADVOKATAS. NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont

Telef.: EM.4-9912

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

I $12.800. 8 kamb., 
2 garežai. 
High Park 
Opic $4.000.

Parkdale Sunnyside. Įmokėti opic 
$7000. Tikrai gražus ir i 
vertingas namas. Visiškai 
atskiros, šoninis įvažiavi
mas, garažas, didelis kie
mas, karštu vandeniu aly
va apšildomas, centr. hall - 
planas. Žaidimų kambarys 
rūsyje. Reikalingas kiek 
valymo ir švarinimo. Koino 
pakiltų 4 tūkstonč. Balan
sui viena atviro skolo.

Garden — Ronccsvalcs. 7 kamlxjriy 
mūrinis, švarus iš louko ir 
vidaus, garažas, kietos 
naujos grindys. Koino 12.- 
600. Golima tuojau užimti.

$23.000 pilna karna. Atskiras, pri
vatus įvažiavimas, garažas. 
9 kambariai per 2 ougš- 
tus. Karštu vondcniu-olyva 
apšildomas, apie 18 m. se
numo, puikioje, Rusholme 
gatvėje, prie naujai stato
mos bažnyčios.

Vbims Jwsų nekHfiojomo twrfo pirkimo, 
pardavimo ir iškeitimo rūpesnius pati

kėkite kreipdamiesi į

Vytautas LUNYS
383 RONCESVALLES AVĖ.

Tef. OL 6321 . Buto tel. LA. 6338

$2.500 įmokėti, Indian Rd. — An
nette, 7 kamb. per 2 augštus, 
kietos grindys.

$4.000' įmokėti, Brock -— D*jn<jos, 
atskiros mūrinis, gero plono, la 
bo< gerume stovyje, modernios 
virtuvės.

$5.000 įmokėti, Sunnyside rajone, 
mūrinis, 8 kamb.^ moderni vir
tuve ir vonia. Kambariai lobai 
didėli, visuose kietos grindys, 
2 garažai.

$6.00<į įmokėti, arti liet bažnyčios, 
mūrinis, 8 kamb., 2 virtuves, 
j važiavimas į kiemo, namas pui 
kieme stovy. I skolo.

$8.000 įmokėti, High Park rajone, 
mūrinis, atskiras, 12 kamb., 2 
vonios, 2 virtuves, garažas.

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

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

Įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
KUZMAS - BALTAKYS - PLIOPLYS

Namu telef. LA. 1250. Namu telef. LL. 8310. Namu telef. RO. 3345.

POSIUS - DŪDA
Namų telef. JU. 7558.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

Parduodant ar perkant namą ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MOKIAIS
Real Estate darbe turis didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais. LL. 5143

GERIAU PAS LIETUVI. NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial A.ut© <;ollisien
Pilnas DUCO if DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

Sav. G. KERAIT1S

561 5457 KEELĖ ST
1/2 Block South of St. Clair 

TORONTO. ONT.

V

pusiau atskiras, f $11.000, įmokėti $3.000. Campbell 
Kietos grindys, i 
rajone. Įmokėti !

Ave. -—- Bloor St. W. Pu
siau atskiras 6 kamb. gra
žios išvaizdos, gerai su
tvarkytas tikro mūro na
mas, 2 modernios virtuvės. 
Geros pirkinys, nes soviniri- 
kas išeina į biznį. .

$16.500, įmokėti $5.500. Parkwoy - 
Grenddicr Rd. 8 nepereina
mi kamb., mūrinis namas, 
alyvos šildymas, 3 modern, 
virtuvės, labai gražus rū
sys, didelis kiemas, naujos 
mūrinis garažas.

$17.500, įmokėti apie $8.000. Hum
berside - Medland - High 
Park. Visai atskiras, 9 ne
pereinamu komborių mūro 
namas, 2 virtuvės, vande
niu šildomas su stokeriu — 
3 garažai. Puiki proga nu
sipirkti gerą namą — gra
žioje vietoje.

$18.500, įmokėti apie $7.000. Paci
fic Avė. — Bloor St. W 
11 kambarių geras mūrinis 
namas, vandeniu-alyvo šil- 

z ,domas, geros plonas — di
delis kiemas ir 2 garažai.

$23.000, įmokėti tik apie $7.000. 
Visai atskiros, beveik nau
jas, 12 kambarių duplek
sas. Didelis kiemas — 2 
garažai. Pastatas gražus ir 

* iš lauko ir iš vidaus. Na
mas randasi Evelvn Avc. • 
Annette rajone.

Mielas Tautieti! Mietai Jums peter* 
nausiu ir po tars i u namų ar bizniu pir
kimo ir pardavimo reikaluose — be 

įsipareigojimo H Jūsų pusės

P. MALIŠAUSKAS
agentas, kuris kiekvienam greitai 

patarnauja ir nepavargsta!

1072 BLOOR ST. W.
Tel. MB. 2471 . Buto tai. KB. 7425 

$11.500 pilno koino, High Pork ra
jone, 8 komb. per du augštus, 
2 virtuvės, 2 garažai, gero vie
ta nuomovimuL

$12.500, College -— Dovercourt, 6 
komb., pusiau atskiros, įvožiovi- 
mos L kiemą, žemos jmokejimas.

$*3.000, Loke Simcoc, prie II-to 
kelio, gazolino stotis ir remon
to dirbtuve, su visais įrengimais 
ir inventoriumi.

$15.500, High Park rajone, mūrinis 
atskiras, 8 komb., per 2 augš- 
tus, vandeniu šildomos, garažas.

$ 17.000, Bloor Pacific, 9 komb., 
mūrinis, 2 virtuves, 2 gar ozai, 
vandeniu alyva šildomos.

$5 500 įmokėti, Bloor — Runym^dc, 
mūrinis, 7 komb., per 2 ougštus> 
moderni virtuve, dideli kamba
riai, garažas.

Įmokėjimui padidinti vien

MACIUNSKAS

$3.500

$12.500

$19.000

$19.900,

$19.500

įmokėti. Emmerson - Blyor. 
8 kambarių gero mūro na
mas per 3 augštus, gara
žas,, kietos grindys, namas 
be skolų.
įmokėti 3.500. Anntte — 
Indian Rd. Pusiau atskiras 
mūrinis 8 kambarių namas, 
Garažui vieta. • 
Gladstone — Bloor. Visoi 
atskiras mūrinis 10 kamba
riu namas, vondens-alyvos 
šildymas, gražūs neperei
nami kambor., du garažai, 
įmokėti $7.000. Jone — 
Bloor. Visai atskiros 9 k. 
nomas. Square planas, 
vandens šildymas, dvigu
bas garažas. Tai modemiš
kas viduje brangiai įreng
tas, iš louko gražus nomos. 
pilna kaino. Wright - Park
side dr; įmokėt apie 7000; 
visoi atskiros 8 komborių 
gerų plytų namas vande
niu alyva Šildomas, per du 
augštus, dvi virtuvės, ga
ražas. Labai geras pirkinys.

$25.500, įmokėti $10.000. West
mount - St. Clair. Visai at
skiros 12 kambarių na
mas, square plonos, van
dens - alyvos šildymos, 2 
virtuvės, dvi vonios ir tua
letas rūsyje. Garažas. Pa
jamų namas.

$30.000. Bloor — Indian Rd., Visai 
atskiros mūrinis 14 kamba
riu namas, vondcns-olwos 
šildymas, du garažai. No
mas yra labai stiprus ir 
gražus, duoda puikias pa
jamas, tinko bizniui ar 
daktarui arba norintiems 
investuoti kapitalą.

Parūpino mos paskatas padidinti 
Imam ismaL AaamkJk

R. ŽULYS
1072 BLOOR ST. W.

Tel. ME. 2471 . Beta tai EM. 3-6711 
—................411 m
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Iš KLB Krašto Valdybos veiklos DĖKOJA TORONTIEČIAMS
Kanados Ministerio Pirminin

ko sekretorius praneša, kad pa
siųstas Kanados Kr. Tarybos 
sveikinimas ir prašymas dėl pri
verčiamojo darbo Sovietų Są
jungoje padaryti atitinkamų žy
gių yra gautas ir parėdimu Mi
nisterio Pirmininko perduotas 
Užsienio Reikalų Ministeriui.

VLIKo Užsienio Reikalų Tar
nyba prisiuntė Lietuvos Laisvi- 

• nimo Talkos nuostatus. VKr. 
Valdyba susipažinusi rado, kad 
jie visai atitinka mūsų Tarybos 
priimtai rezoliucijai dėl sudary
mo politinio organo, kuris šiuo 
metu yra sudaromas Montrealy.

Atvyksta į Kanadą VLIKo na
rys ir Mažosios Lietuvos Tary
bos pirmininkas E. Simonaitis. 
Mažosios Lietuvos Bičiulių D-ja 
organizuoja, jo viešus praneši
mus, kurie jau dabar numatyti 
Montrealy, Toronte ir Hamilto
ne. Kr. Valdyba susipažinusi su 
maršrutu nutarė organizuoti jo 
pranešimus ir tose apylinkėse, 
kur nėra Maž. Lietuvos Bičiulių 
D-jos skyrių. Apie tai praneša
ma atitinkamoms apylinkėms. 
Kr. Valdyba nutarė Ed. Simo
naitį pakviesti į specialų Krašto 
Valdybos posėdį.

SOVIETAI VISA LAIKĄ TYKOJO LIETUVĄ PAGLEMŽTI
Gruodžio 4 d. gen. konsulas J. 

Budrys Kersteno komisijos dar
bų pradžios proga per “AB” kal
bėjo į Lietuvą apie nuolatinius 
Sovietų kęslus Lietuvą, paglemž- 

' te •
...Lietuva džiaugėsi pasira

šiusi 1920 m. taikos sutartį su so
vietais. Lietuva skaitė, kad su 
Rusija santykiai galutinai su
tvarkyti, kad ji galės ramiai gy
dyti karo žaizdas ir atstatyti 
kraštą. V isai kitaip galvoj o so
vietai. Jie niekuomet savo su
tarčių nuoširdžiai nevertino ir 
tykojo, laukdami tinkamo mo
mento paglemžti Lietuvą, kaip 
raktą į Baltiją. Bus Lietuva jų, 
— Latvija ir Estija krenta jiems 
savaime...

Taikos sutartį pasirašius, san
tykiams nustatyti Lietuvon at
vyko pirmoji sovietų diplomat, 
misija su Akselrodu priešaky
je ... Akselrodo misijos tikslas 
buvo viešai rodyti draugiškumą, 
užmigdyti viešąją opiniją: vod- 
kos ir kaviaro tam nesigailėta 
ir kaikurie naivūs patikėjo. Prie 
misijos buvo įsteigtas ir preky
bos skyrius. To skyriaus užda
vinys buvo kitoks: tyrinėti, šni
pinėti, verbuoti ir pirkti infor
matorius, o ne Lietuvos gami
nius; parduoti anais laikais, iš
skyrus komunizmą, jie irgi nie
ko daugiau negalėjo. To sky
riaus žmonės, tikrumoje čekis
tai. steigė, finansavo ir rėmė ko-

PUIKIOS BRITIŠKOS VILNOS
Mes kviečiame visus siuvėjus, branginančius tikrą britų gamy
bos vilną, apsilankyti mūsų demonstracijų patalpose. Galima 
mums taip pat parašyti. Mes turime įvairiausių rūšių geriausių 
medžiagų kostiumams, sporto rūbams ir paltams.

LOWE, DONALD (Canada) LTD.
615 West Hostings St. 104 Adeloide St. W.

VANCOUVER, B.C. TORONTO, Ontario
MArine 2019 EMpire 6-7986

Geriausios pasaulyje gaminamos vilnonės medžiagos

IŠ Šalpos Fondo Centro Komi
teto išstojo p. Gaputytė ir p. 
Šadreika. Jų vieton kviečiami P. 
E. Monkbvienė ir agr. Sonda.

Aptartas Vasario 16 d. šventės 
minėjimas. Nusistatyta paragin
ti Apylinkių valdybas, kad ir 
šiais metais būtų pasirengta ją 
švęsti kuo iškilmingiau. Kartu 
pravedant ir mintį, kad būtų 
pritraukta kuodaugiau valdžios, 
parlamento ir kitų žymių žmo
nių aktyviais dalyviais, kartu 
kviečiant dalyvauti šioje šventė
je tiek vietos tiek kitų tautų at
stovus. Pelnas nusistatyta ir šie
met pavesti Tautos Fondo nau
dai.

Inž. Sližys praneša apie įvy
kusius posėdžius su kitų tautų 
atstovais ir tariamasi dėl suda
rymo pastovių nuolatinių orga
nų. Taip pat praneša apie daly
vavimą Latvių Nepriklausomy
bės šventėje, kurioje jis pasvei
kino lietuvių vardu.

Juridinė Komisija įgaliojama 
ir prašoma paruošti smulkias 
taisykles ir numatyti terminus 
dėl naujos Kr. Tarybos rinkimų.

P. Jokubynas įgaliojamas rū
pintis dėl naujų apylinkių se
niūnijų steigimo.

munistinį požemį — termitus, 
arba, Lietuvoje gal geriau bus 
suprasta — kurmius. Keletas už
verbuotų jaunuolių buvo pasiųs
ta į Maskvą apmokinimui. So
vietų konsulatas Kaune jiems 
parūpino dokumentus, kaip re- 
patrijantams pagal taikos sutar
tį. Vėliau, po metų, jie slapta 
grįžo ir apsigyveno savo tikro
mis pavardėmis. Sovietai parū
pino komunistams slaptas spaus
tuves. Atsiuntė silkių statinėse 
dinamito ir užkasė Vilijampolė
je žemėje, laukdami tinkamo 
momento.

1921 metais man pateko į ran
kas Sovietų pasiuntinybės pi
niginė atskaitomybė. Kas, Jūs 
manote, ten buvo rasta? Pašal
pa rusų gimnazijai 20.000 sumai 
ir pašalpa pravoslavų cerkvei, 
tokiai pat sumai. Kaip tai: sovie
tai pas save persekioja bažny
čias, nežiūrėdami tikybos, o čia, 
Lietuvoje, duoda jai pašalpą, re
mia rusų buržuazinę gimnazi
ją! Bet rusų tikslas -buvo aiškus: 
palaikymas rusicizmo, tąsa ca- 
ristinės politikos. Rusai bolševi
kai medžiojo sau simpatikų, kad 
ir buržujų, nes vėliau spės juos 
išpiauti, kai ateis prie valdžios! 
Tos pašalpos buvo pakvituotos 
tuometinio gimnazijos direkto
riaus Timinskio ir Kogonchovs- 
kio. Dinamitas ir 3 spaustuvės 
buvo surastos ir konfiskuotos.

Tarptautinė prekyba kviečiais 
šiemet yra sutrikusi, Kanados 
ūkininkai turi labai dideles jų 
atsargas ir neturi kur jų išvežti, 
nes elevatoriai tebėra pilni nuo 
pernai metų. Apskaičiuojama, 
kad pas ūkininkus dar tebėra 
apie 526.006.000 bušelių kviečių, 
kurių didelė dalis tebestovi krū
vose ant lauko, nes ūkininkai ne
turi atitinkamų pastatų jiems 
supilti. Dėl to spaudoje ir politi
niuose mitinguose apie tai labai 
daug kalbama. Panaudojama tai, 
žinoma, ir politinėse varžybose. 
CCF ir Soc. Credit atstovai ke
liomis progomis pasisakė, kad 
ūkininkai nepardavę kviečių ne
galį gyventi, tad vyriausybė tu
rinti jiems parūpinti avanso ar
ba paskolos bent po 1 dolerį nuo 
turimo bušelio. Ištikrųjų juk 
ūkininkams reikia pinigų, kvie
čiais mokėti už nieką negalima, 
o jų tuo tarpu niekas neperka.

Pagaliau tuo reikalu pasisakė 
prekybos ministeris Howe, pa
sak kurio padėtis taip jau bloga 
nesanti. Ūkininkai galį ir pasko
lų bankuose gauti, o be to, jiems 
už grūdus būsią išmokėtos gana 
stambios sumos. Trijų vakarinių 
prerijų provincijų ūkininkams 

nieko nepakeitė, buvo pakeisti 
tik susikompromitavę pareigū
nai. Politika liko ta pati visais 
laikais, tik metodai tapo dau
giau rafinuoti. Užverbuotiems 
šnipams liepta būti atsarges
niems. Vienas iš jų, generolas 
Kleščinskis, buvo laiku suim
tas. Kitas, irgi buvęs mūsų ka
riuomenėje rusas — pulkininkas 
buvo iššifruotas, bet naktį, kai 
Kleščinskas buvo teisiamas, pa
bėgo į užsienį ir vėliau, kita pa
varde, dirbo su Plevickaja Pary
žiuje. Kaikurie rusų šnipai pri
dengdavo savo tikrą darbą žur
nalistų vardu ir susispietė apie
rusų dienraštį “Echo”, kurio re-i 
daktorius, po Kleščinskio suėmi- 
mo iš baimės išvyko į Maskvą ir i 
“darbas” buvo vedamas iš Ry- j 
gos. ;

1926 metais Lietuvon iš Mask-. į 
vos buvo atsiųsti komunistai in
struktoriai, kad apmokytų vieti
nius komunistus, kurių buvo tik i 
saujelė, vartoti ginklus ir jau 
buvo ruošiamasi atvirai kovai. -

Pasikeitusi situacija sutrukdė 
tuos planus, instruktoriai išny
ko. Po metų, kitų, sovietai at
stovu atsiuntė Ivanovą Ovsejen- 
ko, žinomą specialistą revoliu
cijoms kelti, buvusį gen. konsu
lą Barcelonojej kur jo pagalba 
prasidėjo Ispanijos civilinis ka
ras. Ivanovas Ovsejenko per 
per daug aiškiai kalbėjo, bet ne
rado Lietuvoje tinkamos dirvos 
ir po trumpo laiko tapo atšauk
tas. ^Pagaliau sovietams atėjo 
pagalbon tarptautinė situacija— 
surado sau sąjungininką Hitle
rio asmenyje — ir seniai lauktas 
momentas savo tikrus planus 
įvykdyti, tapo realybe“.

— Otava. — Iš Europoj esan
čios Kanados brigados karių, da
bar grįžusių į Kanadą, apie 170 
vedė europietes. Jos netrukus 
atvyks.

Bėdos dėl kviečių pertekliaus
būsią baigtos mokėti stambios 
sumos už pereitų metų derlių, 
o už šių metų derlių būsią išmo
kėta $1.104.000.000, kai 1951 m. 
jie tegavo $898.000.000, o 1952 — 
$1.091.000.000. ’

Sunkumų su pardavimu susi
darę ne dėl to, kad Kanados 
kviečių niekas nebepirktų, bet 
dėl to, kad pastaraisiais 3 metais 
buvęs toks geras derlius, jog 
buvę pagaminta tiek, kiek anks
čiau būdavę pagaminama per 5 
metus. Pardavimas esąs susi- 
trukdęs ir dėl to, kad D. Brita
nija," pagrindinis pirkėjas, per
organizavusi savo užpirkimų 
vykdymą. Dabar užperką pavie
niai pirkliai, ne iš karto visam 
kraštui, tad pardavimas vykstąs 
lėčiau, tačiau pastoviai diena iš 
dienos esą parduodama. Kai ne
bebuvę masinio užpirkimo, tai ir 
išvežimas einąs liečiau, o dėl to 
elevatoriai lėčiau ištuštėja ir lė
čiau tegali priimti ūkininkų te- 

1 beturimą šių metų derlių. Nuo 
rugpiūčio 1 iki lapkričio 4 d. per
nai buvę išvežtą 103.700.000 bu
šelių, o šiemet tik 80.700.000 bu
šelių, atseit 23.000.000 bušelių 
mažiau.

Nors eksportas šiemet suma
žėjęs, tačiau į elevatorius, pasak 
ministerio Howe, buvę priimta 
dar daugiau, kaip pereitais me
tais — 207.000.000 bušelių. Iki 
metų galo, kai dalis elevatorių 
bus pratuštinta, būsią priimta 
iki 300 ar 325 milijonų bušelių.

Iš ministerio Howe pareiškimo 
išeina, kad su grūdų pardavimu 
nėra taip jau bloga, kad kviečių

ŽINIOS APIE CALVERT

E. I. VASYLYSHEN yra naujai paskir
tas Calvert Spirito Varyklų visuome
nintų santykių skyriun. Anksčiau jis 
dirbo Kanados Ukrainiečių Šaipos 
Fondo direktoriumi, o prieš karę jis 
priklausė Cunard Garlaivių B-vei ir 
vadovavo Užsienio skyriui. - t

—O—i''
NCP.-—Jūs, turbūt, esate pastebėję 
mažę informacini skyrių, kartojantis 
kas mėnesį mūsų laikraštyje. Šis sky
rius pavadintas /'Žinios apie Kanadg" 
Šio skyriaus fundatoriai pridėjo daug 
energijos, kad visa ši medžiaga suįdo
mintų skaitytojus. Mes tikimės, kad 
šios žinios tikrai pagelbės naujiems 
ateiviams šiame naujajame krašte. 
Mes esame prašę, .kad jūs, skaitytojai, 
pasiūlytumėte šiems straipsniams na
grinėtinų problemų. Kg jūs norite ži
noti apie Kanada — kg specialiai no
rėtumėte išaiškinti. Šie straipsniai bus 
tokie, kokių jūs norite. Todėl malo
niai prašome rašyti mums savo suma
nymus. Jūsų laiškus šio laikraščio re
daktorius persiųs mums. Pasinaudo
kite šia galimybe!

dar tikimasi daug parduoti, tik 
šiemet tai vyksta lėčiau. Dėl to 
ūkininkams didelių bėdų neten
ką laukti. Jie į savo kišenes šie
met įsidėsią žymiai daugiau do
lerių, kaip bet kuriais kitais me
tais, o jei kam jau šiandien rei
kia, bankų kreditai esą atviri.

Tačiau vargu ar galima tikėtis, 
kad po šito pareiškimo visi skun
dai pasibaigs. Prekybos ministe- 
ris dar negalėjo pasakyti, kur 
teks padėti kviečių perteklių; Jis 
reiškė vilčių, kad D. Britanija 
pirkimų nesumažins, tačiau juk 
tai dar neišsprendžia problemos. 
Tikimasi, kad iki metų galo į 
elevatorius pateks apie 325 mili
jonus bušelių šių metų derliaus. 
Bet skaičiuojama gi, kad ūkinin
kai vien kviečių turėjo apie 526 
mil. bušelių. Tad apie 200 milijo
nų bušelių turės likti ūkiuose. 
O ūkininkai juk nori viską par
duoti. O be to, šiaurėje juk jau 
prasidės greitai sniegas, nuo ku
rio veikimo apsaugoti laukuose 
stovinčias grūdų krūvas yra ne
lengva. Tad suprantama, kad 
dažnas prerijų provincijų ūki
ninkas šiandien sunkiai miega.

Diplomatų užuojauta Bažnyčiai
Prie Vatikano akrediduoti 17 

ambasadorių, 10 ministerių ir 5 
charge d’affaires aplankė šv. 
Tėvą jo vasaros rezidencijoje 
Castelgandolfo specialiai pa
reikšti Bažnyčiai užuojautos dėl 
persekioj imu už geležinės už
dangos. Ta proga kalbą pasakė 
diplomatinio korpuso dekanas 
Airijos ambasadorius, bet daly
vavo taip pat ir nekatalikiškų 
kraštų atstovai. Netik pvz. D. 
Britanijos charge d’affaires, bet 
ir Indonezijos, Egipto. Sirijos, 
Japonijos ir Kinijos atstovai, 

budistai,

su Baž-

atseit mohametonai, 
šintoistai.

— Varšuva.— Kovai 
nyčia Lenkijos vyriausybė sukū
rė specialų departamentą kurio 
prieky atsistojo sovietų saugu
mietis Prasiecznik, kuris per 
kardinolo Mindszenty bylą buvo 
Maskvos stebėtoju Budapešte.

Sovietai įsileisią turistus
Danų spauda praneša, kad pa

sak “Inturist”, sovietų kelionių 
ir turizmo organizacijos, nuo 
1954 m. turistams būsiąs atida
rytas kelias į Sovietų Sąjungą. 
Deja, su “maža” išimtimi — 
jiems būsią galima vykti' tik į 
Maskvą ir Leningradą bei jų 
apylinkes. Vizos būsią duodamos 
laisvai, tačiau teksią laikytis so
vietinių suvaržymų bei jų tvar
kos.

“Airiški paketai”
Norėdami gauti daugiau dole

rių. airiai sugalvojo originalų 
būdą. Jie siūlo suorganizuoti 
siuntimą “Airiškų paketų” į JA 
V-bes, kuriu vertė būtu 30-40 
dol. ir kiekviename būtų speci
fiški airiški valgiai bei gėrimai. 
Tokiuos paketus būtų galima už
sisakyti švenčių, vestuvių ar 
krikštynų proga, o tarpininkais 
būtų airiškos firmos. Tikimasi, 
kad airiai, kurių JAV yra daug 
milijonų, šitokius paketus mie
lai pirktų.

Toronto Apyl. šalpos K-tas 
skelbia PLB Vokietijos K. V-bos 
padėkos laišką:

Didžiai gerbiamas Pone Pir
mininke.

Mūsų maloni pareiga yra per
siųsti Jums šio laiško priede pa
kvitavimus gautiems $300 Var
go mokykloms ir gimnazijos na
mams.

Šiomis aukomis 'Toronto lie
tuviai per savo Šalpos Fondo To
ronto apyl. k-tą parodė pavyz
dingą supratimą apie termtinių 
didelį vargą ir atėjo į pagalbą 
ne tuščiomis rankomis, ne paža
dais, bet veikla ir realia pagalba.

Atsiųstoji $300 suma bus pa
naudota, kaip Tamstos pageidau
jate, papuošti vaikučiams Kalė
dų eglaites ir nupirkti Kalėdų 
dovanėlių. Apie pinigų sunaudo
jimą bus Tamstoms duota tiksli 
apyskaita. Ypatingai džiugu, kad 
ši dovana atėjo laiku, taip kad 
mes galėsime planingai pravesti 
šių metų Kalėdų parengimus, 
nešdami Toronto lietuvių išties
ta pagalbos ranka džiaugsmą į 
tolimus užkampius skurdžių ba
rakų. Šitokia auka leis mums ap
rūpinti paskleisti dovanėles tiek

100.000 išmokėjo
Korėjietis lakūnas, kuris at

skrido į Pietų Korėją su sovietų 
gamybos MIG-15 lėktuvu, šiuo 
metu dirba Okinavoje tyrimų 
srityje. Jis nusistatęs vykti į JA 
V-bes mokytis. Neseniai jis bu
vo kreipęsis piniginės paramos 
savo studijų išlaidoms padengti 
ir motinai išlaikyti (jo motina 
yra pabėgusi iš Š. Korėjos į pie
tus). Dabar paramos jam jau ne
reikės, nes pagaliau jam įteiktas 
S100.000, pažadėtas dar buvusio 
vado gen. Clark pirmajam lakū
nui, kuris atskris su MIG-15. 
Šiuo metu jis mokosi anglų kal
bos.

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!

ATLANTIC - IMPORT & EXPORT CO.
652 YONGE ST., TEL KI. 5846

Pranešame medžiotoju dėmesiui, kad mes turime impor
tuotu garsiniu KRUPPO fabriku OLIMPINIŲ TRIJŲ ŽIEDŲ 
MEDŽIOKLINIŲ ŠAUTUVŲ. : T \ ’ ’ /

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 ir daug kitų 
gražių dovanoms tinkamų dalykų.

ATSILANKYKITE, NENUSIVILSITE'. '

General Insurance & Real Estate
Draudimo Įstaiga, atstovaujanti didžiąsias 
Amerikos draudimo kompanijas

Norėdami apdrausti savo automobilį, namą, turtą, gyvybę arba 
turėdami neaiškumų dėl draudimo—kreipkitės į lietuvišką biurą

Informacijos veltui.
SPECIALYBĖ: papildomas namų draudimas iki -pilnos jų vertės

Taip pat tarpininkaujame Real Estate reikaluose
AL DUDA OL. 7997

didesnėse stovyklose, tiek ir ma
žuose būreliuose tose apylinkė
se, kur1 lietuvių šeimų beliko vos 
po keletą.

Vaikučiams bus pranešta, kad 
juos sveikina ir jiems dovanas 
siunčia iš tolimos Kanados To
ronto Kalėdų Senelis, prašyda
mas vaikučius visada būti pa
vyzdingais lietuviukais ir gerai 
mokytis bei pažadėdamas, kad 
tada jis jų neužmirš ir per at
einančių metų Kalėdas.

Šioms aukoms surinkti Tams
tos padėjote daug darbo ir su
manumo, išplatindami paskati
nimus aukoti per spaudą, per 
bažnyčias, radijo valandėlę ir ki
tus žmonių susibūrimus. Labai 
džiugu, kad Toronto lietuviai 
paklausė Tamstų atsišaukimo ir 
taip gausiai atsiliepė į jį, paruoš- 
dami lietuvių vaikučiams Vokie
tijoje gražiausias jų skurdaus 
gyvenimo Kalėdas.

Mūsų *šiuo laišku reiškiama 
padėka negali pavaizduoti to 
džiaugsmo ir laimės, kuri spin
dės vaikučių akyse'uždegus Ka
lėdų egteičių žvakutes, belau
kiant dovanų ir pasirodant su 
savo išmoktomis dainomis, eilė
raščiais, o kai kur ir tautiškais 
šokiais. Labai gailimės, kad To
ronto Kalėdų senelis negalės da
lyvauti pats šioje džiaugsmo 
šventėje, bet mes pasistenksime, 
kiek galėdami, nors laiškais pa
vaizduoti, kiek džiaugsmo ir. lai
mės Toronto lietuviai atnešė į 
šių vaikučių širdis.

Su gilia padėka ir pagarba 
(pas.) Pr. Zunde, 

Pirmininkas.
Aukas, vieton kalėdinių dova

nų ir sveikinimų prašau toliau 
siųsti pinigais, čekiais ar atneš
ti į Lietuvių Namus 235 Ossing- 
ton Avė., arba paskambinti tel. 
KE. 2154 ir KE. 3027 — auka bus 
paimta vėliau iš' Jūsų namų. Iš 
anksto dėkoju visiems.

V. Vaidotas, 
Šalpos K-tb P-kas.

UŽGESĘS SNIEGAS
(Atkelta iš 5 psl.)

ar mieste, — sako sūnus ir, įėjęs į trobą, valandėlę žiūri 
į motiną. Tokia skurdi. Smulki ir suvargusi. Ne, jei ji 
nenori, jis dėl jos galėtų neiti. Viską jai papasakojo. 
Tik apie Gerdą ne. Vargšė motina. Geriau būtų nieko 
nesakęs. Motina glostė jo rankas ir verkė, bet tos jo 
rankos tokios purvinos. O ji mano, kad švarios, kaip ana 
motina mano, kad švarios jos sūnaus, kuris gaudė vyrus 
ir tarp jų Vosylių. Nežinia kas kaltas. Ištikimybė žudo, 
neištikimybė taip pat.

Vosyliui pagailsta motinos, ir jis nori ką nors jai labai 
gero pasakyti ir išeiti. Bet neranda nė vieno gero sa
kinio. Motina tuo laiku sako:

— Tikrai, gal išvažiuotum į miestą. Ten saugiau.
Ir Vosyliui atrodo, kad tikrai tai ko nors verta. Nu

kirs, kaip obelį. Kaip vyteles. Nevisada mirs kitas už jį. 
Reiks ir pačiam kada nors už kitą. Bet reikia bandyt ko 
ilgiau neišgriūt. Motina tai jaučia. Juk niekas taip nenori 
sūnaus namie laikyti, kaip motina, o dabar ji siunčia iš 
jų. Ir Vosylius stebi kambarį mažą, kaip ir pati motina. 
Žiūri į langus siaurus ir liūdnai žvelgiančius į pavasario 
pilką nykumą, ir mąsto, argi tikrai jau taip reikšminga 
niekur^ neišeiti iš to sodžiaus. Ir Vosylius, užmiršęs saki
nius apie reikalingumą palikti šitam krašte, taria:

— O gal tu ir teisi, mama. Juk dabar nesvarbu kur 
būti, tik svarbu būti laisvam.

— Žinoma, vaike, — sėda motina prie vieno iš tų 
mažų langų, po kuriuo pilkuoja beržo liemuo ir šakų 
ošimas, ir, siūdama nuplyšusią vyro rankovę, tęsia, — 
ten geriau truputį.

Sūnus valandėlę galvoja. Ne, tikrai jis žiūri į motiną 
ir į tą skurdą iF laisvę. Kai grįžo, buvo labai gera čia. 
Savo viskas. Galbūt ir reikia išvažiuot, kad parvažiuotum 
toks pat, koks išvažiavai. Jis mąsto, bet jis mąstė jau 
daug kartų, ir visada likdavo niekas nepasikeitę. Galbūt 
reikėtų išvykti. Motina vėl taria lėtai, traukdama sto
rą siūlą.

— Paskui, ką norėsi, darysi ir, kur norėsi, gyvensi. 
O dabar karas. Manai, man gera taip kalbėti ir varyti 
vaiką iš namų.

— Aš suprantu, — atsako Vosylius. — Tikrai galbūt 
tavo teisybė. Nebėra ko tiek daug galvoti, jei jūs ap- 
sieitumėt be manęs.

— Be tavęs? O kaip būtų buvę be tavęs, jei būtum 

nesugrįžęs?
Kęstutis tyli. Negrįžęs? Šitoks prileidimas galimas, 

bet galimi visi prileidimai. Negrįžęs, numiręs ar kur 
nors užkuriom išėjęs. Taip, visur yra teisybės. Ir jis pa
žiūri pro langą, pro tą patį, po kuriuo motina sėdi. Pro 
jos petį. Anapus — pavasario žalsvas virpėjimas. Ši
tokiam prisikėlime nebegalima lengvai pasiduoti. Ir sun
ku labai mirti, kai visi keliasi. Sunku, kaip obeliai. 
Čiakšt, čiakšt — kirvio dūžiai. Čiakšt, ir nėra šakos, ir 
gyvenimas tik dūmai. Tikrai reikia išeit iš namų. Bet 
yra artimų daugiau, ir ne tik šituos namuos. Yra Gra
žina. Reikėtų su ja pasikalbėt. Pirma norėjo pas ją eiti. 
O gal reiktų abiem kur nors trauktis. Tegu kiti sodina 
bulves ir rauna linus. Bet kiti iš miesto bėga. Viskas 
maišosi, ir nebėra gyvenime jokios tvarkos ir logikos. 
Vosylius dar kartą pažiūri pro motinos petį į lauką 
tardamas:

— Eisiu truputį. Tikrai, gal tu, mama, teisi. Pagaliau 
šiandien ar rytoj teks išvažiuoti. Gal poryt. Nežinome, 
kur mūsų laimė. Nors nemanau, kad kas manęs bejieškotų.

— Ką čia laimė, Kęstai! Čia žmogaus gyvenimas arba 
mirtis, — sako motina.

— Gyvent galbūt ir yra laimė, — pasako Vosylius, 
išeidamas pro duris į pavasario šviesų triukšmą.

Dar pusiaudienis. Vosylius eina lauku. Tomis pačiomis 
pėdomis, kur ėjo vytelių parsinešti. Daug kartų čia ėjo. 
Pro čia kvailam Kaminskui ėjo medžio parvežt.

Galulaukė. Puola pempės. Jos atskrenda ligi kelio. 
Atrodo, kad visas pasaulis jų. Priekyje juda arklys. Ka
minsko dėdė grįžta. Jį tempia tas pats arkliukas, kuris 
neištempė rąstų. Galbūt tada, kai juos pagavo, arklys 
apsidžiaugė. Nuvertė vieną rąstigalį ir parvažiavo namo. 
Ir dabar jis tebeguli šalia kelio. Niekam nebereikia. Net 
pačiam Kaminskui. Vosylius užlipa ant purvu aptaškyto 
kamieno ir laukia senio. Šis labai lėtai juda keliu. Be
veik gulėdamas ratuose.

Privažiavęs prie Vosyliaus, sustoja. Vosylius žiūri į 
tokią pat vanagišką nosį, truputį rausvą,, tokiom plonom 
gyslelėm išraižytą. “Ir jis buvo kada nors jaunas, kaip 
sūnėnas”, pagalvoja Vosylius. Senis lengvu timptelėjimu 
sustabdo arklį ir sako:

— Matai, koks purvas. Parsivežu paskutinį pusmaišį 
iš malūno. Paskui nežinau, kaip lauksiu naujos duonos.

.— Sulauksim. Vistiek sulauksim. Ateina vasara su 
nauja duona, — žiūri Vosylius į purvinus ratus ir pagal
voja, kad senis prisimena tą rąstą, ant kurio dabar,stovi, 
todėl prideda: — Viskas praeina. Patenki į bėdas ir iš

lendi. Taigi prisiminiau, kaip su Juozu vežėm šį rąstigalį.
— Matai, Juozui pasisekė, bet ir tau pasisekė, — senis 

tampo vadeles, lyg norėdamas vėl pradėti varyti arklį. 
— O kitus pagavo ir nepabėgo. Bet vistiek pareis. Karas 
baigiasi.

— Jis baigiasi jau penkti metai. O prieš mirtį visi 
dar labiau padūksta, bet nebebaisu, nes žinai, kad prieš 
mirtį. Taigi, miršta vokietis ir spardosi.

— Ir įspiria. Ot, čia ir blogai. Ale ką darysi. Užeik 
kurią dieną į svečius, kol nepradedam arti. O juk reiks 
kartą. Ir sėti reikš.

—-Vis, mat, neišeina, — taria Vosylius, nušokdamas 
nuo rąsto, — taip žmogus čia ar čia prastūmi laiką ir 
neprisirengi ateiti. Nors nelabai seniai ir namuos.

— Gerai, kad parvykai. Sakau, mokslas tai vis moks
las. Padeda ištrūkt greičiau. Kurgi dabar eini? — senis 
judina vadeles, ir arklys žengia lėtai ir nebijodamas.

— Ten pat. Pas Žukauskus. Nesinori nė dirbti. Pur
vas. Pavasaris eina iš lėto. Pempės tos puola, kaip pa
siutę. Ir joms nervai pairo.

Senis suragina arklį, ir Vosylius eina kartu. Paskui 
jis peršoka griovį ir sakp:

— Taigi, tuo tarpu. Sakau, reiks užeiti ir pas Juozą. 
Galbūt vyksiu į miestą, tai reikia atsisveikint.

— Užeik. Va, man irgi linksma, kad vėl esi namie. 
Sakau, sūnėnui padėdamas, įlindai. Net nesmagu.

— Niekas nekaltas. Užeisiu, — šaukia Vosylius, min
damas ežios žolės šilkinį veržimąsi į viršų.

X
Vėjas, tarpais prasimušanti pro palšvumą saulė, pem

pės ir žaliu šilku apsibėrę medžiai. Vosylius eina taku. 
Vietomis sausa, tik žemė dar minkšta, lyg saulėje gulė
jęs asfaltas. Vosyliui, šitaip keletą minučių einant, links
ma. Linksma, kad čia. Čia eina gyvenimas ir, jei ne 
karas, tai vargu, ar tie žmonės kitokį žinotų. Kitą gyve
nimą anapus to vėjo, saulės, pempių verksmo ir dirvų 
su mažais arkliukais.

Iš tolo ateina švilpimas. Toks paprastas, be grubių 
ir įmantrių gaidų. Taku eina berniukas. Jis tempia ant 
kojų didelius, gerokai purvu aptaškytus medinius, o ran
koje pintinę. ’

— Tai iš kur, vyreli, pareini? — klausia linksmai 
Vosylius dar gerokai iš toli, vos balsas pasiekia vaiki
ną, bešvilpiantį tą paprastą melodiją, atitinkančią šį 
nesudėtingą gyvenimą.

Vaikinas staptelia. Jį sustabdo ne klausimas, bet nu
stebimas. Jam atrodo, kad nieko daugiau šiam pavasa
rėjančiam lauke nebuvo. Jis pasideda prie kojų pin
tinę ir taria:

— Namo. Pas Mockus buvau.
— Tai ką čia dabar neši? .— klausia Vosylius, lyg 

tikrai jam būtų svarbu, kas tame krepšyj.
— Kiaušiniai. Viščiukus perins.
— Nesudaužysi?

/—Ne.
— O jeigu sudaužytum? — klausia Vosylius ir žiūri 

į smulkų ir išbėgusį vaikiną. Taigi, toks, gal truputį 
vyresnis, buvo Jonas. Ir Vosyliui norisi ką nors gero 
pasakyti tam vaikui. Ką nors labai gražaus ir atmintino. 
Pasakyti jam ir keliems šimtams tokių paprastų vaikų, 
kurių gyvenimas eina čia paprastai, o kur nors ten toli 
jie nebepaprastai miršta, didindami neužrašomą did
vyrių skaičių.

— Muštų mane, — sako vaikinas rimtai ir be jokio 
šypsnio, — bet aš ne.

— Aš žinau, — taria Vosylius, pats negalvodamas, 
ką jis žino.

— Na, tai sudiev, — pakelia vaikas pintinę, ir abu 
eina toliau. Vos atsitolina, vėl Vosyliaus ausis pasie
kia švilpimas.

Norėjo Vosylius paklausti, ką veikia jo namiškiai ir 
Mockai, bet kam klaust? Laikas eina. Sunkiai, bet eina, 
nors ir be tų žmonių, kurie gimė ir gyveno tam kaime, 
o dabar kažkur kitur miršta. Kuriems liepia tai daryti 
iš toli. Iš Anglijos kalba viešai žmonės už pinigus. O 
čia tas žodžių viešumas priimamas slaptai. Kai įvykdoma 
tai, kas liepiama, dažniausiai apmokama galvom. Kova 
yra gyvenimas ir mirtis. Nejau tie dalykai lygūs?

Vosylius pasiekia sodybą. Kaip visada, iš būdos iš
lenda šuo ir linksmai nuloja. Beveik unkšdamas iš 
džiaugsmo. Ant slenksčio stovi Žukauskienė. Pilka ska
rele ir veidu. v

— Sveiki. Eik į vidų. Gražina karvę šeria. Tėvas už 
trobos tabakui dirvą bedžioja. Pavasaris jau beveik 
kaip reikiant.

Vosylius sėda ant suoliuko. Prieš daug dienų čia sė
dėjo ir daug kartų. Vėjas truputį aptilęs. Lengvai šiu
rena neryškiai žaliai dažytas medžių pūkas. Tik debesys 
vis dar regimai skrieja. O lauke pempės. Matyt, puola 
kiaušinius nešantį vaiką, kurio švilpesys vis dar pasiekia.

(bus daugiau)
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Po spektaklio “tik suaugusiems
(Atkelta iš 5 psl.) prisiminkime tik sovietų laikais skaitytus nors ir pačius populiariausius romanus: Motiną, Tykųjį Doną, Petrą Didįjį — visi jie vaizduoja smurtą, kankinimus, žudymus. O jeigu žinome, kad tie romanai yra parašyti partijos užsakymu propagandos reikalams, tai turime sutikti, kad jie vaizduoja sovietų žmones ne tokius, kokie jie yra, bet kokie jie turi būti. Netenka abejoti, jog toji propaganda savo tikslą pasiekė su kaupu — jie išauklėjo naują žmogų — tą patį, kurį Škėma taip ryškiai parodė scenoje, enkavedistą Praną. Tai charakteringas sovietų žmogus. Tokia yra visa jų po revoliucijos išauklėtoj! karta. Atrodo, kad po šių pavyzdžių turėtų būti aišku, jog laisvame krašte, kur rašytojui jokių direktyvų niekas ir neketina duoti, patsai rašytojas savo kūrybą turėtų įsprausti į tam tikrus ideologinius rėmus, turėtų įsisąmoninti, kad toji kūryba, nors ir genialiausia, neturi moralinės teisės ardyti kultūringojo pasaulio etines sąvokas. Čia turiu galvoje Škėmos favo- rizuojamąjį ateistinį elementą. Skaitytojas ar spektaklio žiūrovas nereikalauja ir net nelaukia, kad rašytojas garbintų jo Dievą,* jis žino, kad autorius gali turėti kitą Dievą, ar išviso jo neturėti, gali vadovautis kitomis etinėmis normomis ar visai tokių nepažinti, tačiau svarbu, kad jokiu būdu nebūtų pažeisti visuomenės idealai ar gyvybiniai tautos nervai. Estetika negali klestėti degraduodama etiką, o jei nors ir genialus žodžio meisteris to nenorėtų suprasti, .tai su juo gali atsitikti taip, kaip Platonas numato savo idealioje valstybės santvarkoje — poetus, kurie nesutiks vadovautis įstatymų. gairėmis, tauta turės labai gerbti, garbinti kaip pusdievius, tepti brangiais aliejais, išpuošti kaspinais ir vainikais ir, visdėl- to, nuolankiai paprašyti, kad išsikraustytų iš šio krašto.Rašytojas negali atvaizduoti" gyvenimo, kuris yra perdaug jau komplikuotas, todėl jam tenka pačioje darbo pradžioje iš be galo daug įvairių faktorių pa- sirįnkti pačius ryškiausius, o šis pasirinkimas, be abejo priklausomas nuo autoriaus simpatijų ar antipatijų, nuo jo skonio, nuo to, ką būtent j is^ laiko geru ar blogu, vienu žodžiu — priklausomai nuo paties autoriaus dvasinės struktūros.Senovėj e, ’ Horacijus pabrėžė, jog poeto svarbiausias uždavinys
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PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ 

A. MINIOTA 
REAL ESTATE & BUSINESS B^DKER

1333A Dundas St. W., Toronto OL 8443 - OL. 8444
r . - .. . * * ' „•. , -j . ' e < * '■ • -. ■» .’ .

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

MES PATARNAUJAME 
TEISINGAI 

. SKUBIAI 
SAVO KALBOJ

Įmokėti $3000. Gorden-Roncesvolles 
rajone, 7 k. pusiau atskiros, mū
rinis, garažas, Pilna kaina $13.- 
000.

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

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.

Turime daugelį kitų lobai gerų ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

F. Jonynas 
Tehfo«ta< lita^M OL 8444 

Nam? ęL. 2636 

yra auklėti jaunimą, kad šis būtų naudingas Romos tautai. Vėliau, Balzakas rašė, kad kiekvienas rašytojas turi turėti tikslą etiniai aukėlti žmoniją. Michel Augelio yra palikęs mintį: “Negana to, kad menininkas yra didelis ir gabus. Aš manau, kad jo gyvenimas turi būti tyras ir šventas”.O jeigu Škėma savo personažus sulipdo iš įvairių, tarpusą- vyje nesilaikančių skeveldrų, jeigu jis idealizuoja ateizmo idėją, tai, išvedus tamtikras lygiagretes su anksčiau suminėtų autorių mintimis, mums darosi aiškūs ne tik Škėmos dvasinės struktūros bruožai, bet ir ideologiniai užsimojimai į visuomenės auklėjįmą. O tie užsimojimai sąmoningai tendencingi. Ne be tikslo Tėve mūsų La Comparci- tos fone! Šitoje propagandoje, į kurią nukrypusi Škėmos kūryba, ji nustoja nemažos dalies savo meninės vertės ir dėl kurios spektaklis rekomenduojamas tik suaugsiems. Matomai ir pats autorius pripažįsta, jog nesuaugusiam būtų nepadoru rodyti maldos paniekinimo, išprievartavimo ir beveik kovboįiško susišaudymo, atseit, nužudymo, scenos. Galėtumėm paabejoti ar kaip tik šie momentai ve’kale pasiekia augščiausio meniško lygio, tačiau neabejotina, — jei šiuos elementus nuorauktui?., iš veikalo nieko ir nebeliktų. Žinoma, “psichologinio tardymo” bj.dą būtų galima vakeisti ir kitu, dargi žiauresniu, tačiau joks kitas būd,as nedilgins žiūrovo nervų taip, kaip Škėmos pasirinktasis. Yra itkra, kad Dantės Pragarą tam tikro išsilavinimo žmonės skaito su daug mažesniu užsidegimu, kaip kakiuriuos markizo Sadi, Gotjė, Remi de Gurmono, Pšibiševskio, d’nuncio ar Maupassanto erotines emocijas sužadinančius raštus. Galima net nužudymo sceną parodyti kitoje perspektyvoje, bet vėl nebus taip įspūdinga. Tačiau jokiu būdu negali būti pakeistas ateistinis motyvas, nes tokiu atveju pasikeistų visa veikalo prasmė ir tikslas. — V. S.—■ Otava. — Buvusį apštališ- ką delegatą Kanadai-arkiv. Ilde- brando paskyrus nuncijų. Ispa<- nijon, apašt. delegatu Kanadai paskirtas arkiv. z Giovani Panico, dabartinis nuncijus Peru. Nors naujasis delegatas jau turi nuncijaus titulą, tačiau. Otavoje jo padėtis bus ta pati, kaip buvusiojo, apie kokius pakeitimus nemanoma.
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Geriausiai rūšiai, veikimui ir patenkinimui

$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.
Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

$3000 įmokėti. High Park rajone 5 
k. atskiros namas, oru anglim 
Šildomos. Vieta garažui. Kaina 
$13.000.

$5000 įmokėti. Roncesvalles-Wright 
rajone 9 k. mūriais namas. 2 
mašinom garažas. Kaino $16.- 
900.

$5000 įmokėti. Parkdale rajone 8 Vi 
k. pusiau atskiras mūrinis na
mas. 2 mašinom garažas. Kai
no $17.500.

$4000 įmokėti Dundas-Manning ra
jone 6 k. pusiau atskiros namas. 
Kaina 11.000,

P. Dambrauskas
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Trinimasis tarp lietuviškųjų politinių veiksnių visiems jau senai įgrįso ir visų apgailestaujamas. Visi laukia galo betgi iki šiol niekas nebandė to klausimo visoje platumoje paleisti masinėm diskusijom, nes ištik- rųjų tai gresia išvilkimu į viešumą bei prasitarimais apie tokiuos dalykus, apie kuriuos šiandien viešai kalbėti dar negalima. Buvęs Lietuvos paskutinis atstovas Berlyne min. K. Škirpa betgi nesusvyravo šitą tradiciją sulaužytu Ir padarė jis tai labai savotiškais Pakviestas kalbėti Lietuvos kariuomenės 35 m. sukakties minėjime Brooklyne, lapkričio 22 d., jis savo kalbos pabaigą paskyrė apeliacijai į ginklo draugus - veteranus (salėje beabejo ne jie dominavo) pertvarkyti Lietuvos laisvės kovos organizaciją, o kalbą baįgęs išdalino savojo projekto nuorašų pluoštą, pastebėdamas, kad jie esą taip pat pasiųsti visiems politiniams veiksniams.Savo kalboje min. K. Škirpa sako, kad 1940 m. nepriklausomybė prarasta per fatališką ano meto Lietuvos politikų klaidą, kad Lietuvos vyriausybė buvo atkurta per 1941 m. sukilimą ir kad dabar vienintelė išeitis yra atgaivinti 1941 m. laikinąją vyriausybę, nes tik ji tegalinti efektingiau pasireikšti ir daugiausia patarnauti Lietuvos reikalui. Betkokią mintį sudaryti egzilinę vyriausybę nauju pagrindu min Š. pavadino iliuzijomis ir Lietuvos valstybingumo kompromitavimu kitų tautų akyse. Tuo tarpu laikinoji vyriausybė, tautos sukilimo pastatyta, teisiškai tebeegzistuojanti ir galinti būti atgaivinta, nes daugumas jos buvusių narių yra nimą, esą palengvėtų atgaivini- užsieny. Išsirūpinus jos pripaži- mas L. pasiuntinybių, suspenduotų karo metu, o taip pat tai esą, sustiprintų padėtį išlikusiųjų bei dipt šefo. Baigdamas, min. Š. šaukė kiekvieną lietuvį susimastyti “kokioje padėtyje dabar randasi L. gelbėjimo reikalas!! Jis Tau rūpi nemažiau, kaip tiems, kurie kalba Tavo vardu”. Reikią apsigalvoti ar tas kelias, kuriuo vedama, esąs tikras, gal vedąs Į dar didesnes negeroves. Kiekvienas esąs lygiai atsakingas, “kaip patys suminėtieji veiksniai”, tad reikią visuomenei paieškoti “priemonių pakviesti minėtus veiksnius prie tvarkos ir į politinį blaivumą”, o jis čia pateikiąs konkretų projektą, kaip esamos negerovės galinčios būti nugalėtos ir veiks-

FENNINGS — Queen, 8 k. pus. at
skiras, alyva šild. 2 virt, gara
žas; įmokėti $4000, pilna kai
no $13.000.

RUSHOLME RD. — Dundas, 8 k. 
mūr. atskiros, vond. alyva šild. 
2 mod. virt. 5 k. baldai, gara
žas. įmokėti $6.000, pilna kai
na 22.000.

CONCORD — College, 8 k. mūr. 
pus. atskiras, 2 virt, garažui 
vieta, Įmokėti $6.000, pilna 
kaina $17.000.

GALLEY — Roncesvalles, 8 k, atski
ras, mūrinis, 2 virt. Olyva Šild. 
privažiavimas. Įmokėti $7.500, 
pilna kaina $18.000.

V. Jučas
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
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MIN. KAZIO ŠKIRPOS “REVOLIUCIJA”posėdžiuose patariamuoju balsu visada dalyvauja laikin. vyriausybės ir visų kitų kabinetų ministerial, kurie tik yra laisvėje. Sprendžiamą balsą jie gauna tik kaip minėta, sprendžiant D. ir P. Misijos konfliktą su dipl šefu. VLIKas — turbūt, ir Misija — veikia pagal 1938 m. konstituciją, kurios dabar nėra kam pakeisti, bet siekia atkurti Lietuvą Steigiamojo Seimo konstitucijos pagrindais.Pavadinome šitą min. Škirpos demonstraciją “revoliucija” ne dėl to, kad gniuždintų jo projekto mintis, bet dėl kelio, kurį jis pasirinko išeidamas į viešumą. Deja, ir neabejojant buvusio laikinosios vyriausybės juridinio premjero gera valia, visą tą projektą tenka laikyti tik lietuviškojo politinio gyvenimo kurjozu, o jo iškėlimą visiškai nevykusiu, rodančiu, kad netekta lygsvaros. Pakviestas kalbėti apie kariuomenę, prelegentas išeina su painiu politiniu projektu ir dezorientuoja dalyvius. .Tai bandymas “revoliucijos”. Min. Š., atseit, prileidžia, kad vadovaujantieji politikai jau vįsai nukrypę ir jo “išganingojo” projekto nepriima, tad reikia “sukelti minias” j bet čia pats susipainioja. Tie, kurie “kalba Tavo vardu” nukrypę, bet siūlo augščiausį organą sudaryti iš tų pačių partijų, kurių atstovai .yra VLIKe. Tai gal juos ten pančioja rezistencinės grupės, kurioms siūlo padėkoti “už tarnybą”?. Visame projekte ir kalboje beabejo yra silpniausias pats pagrindas. Iš vienos pusės min. Š. teigia, kad jurididiškai dar tebeegzistuoja laikinoji vyriausybė ir kad ją reikia atgaivinti; bet iš kitos pusės nūdien augš- čiausiu autoritetu pripažįsta min Lozoraitį, kuris turįs paskutinės vyriausybės įgaliojimus. Laik. vyr. atstačius jo padėtis, esą, labai sustiprėtų, sako kalboje, nors projekte rašo, kad tada užsienių reikalus perimtų užs. r. .minis- teris, Kur čia logika? Jei d. šefo padėtis sustiprėtų, tai gal jis liktų virš vyriausybės? Nebent čia turima galvoje asmenys, kurie naujais titulais pradėtų veikti, bet tai jau rodo permęnką konstrukciją viso projekto.Laikinoji vyriausybė tikrai tebėra nesusilikvidavusi — tik savo darbus sulaikiusi (Toks pareiškimas buvo įteiktas vokiškajam Lietuvos komisarui v. Ren- teln). Lietuviškoje politikoje ją prie tam. tikrų aplinkybių gal dar reikės ir bus naudinga iškelti, tačiau juk negalima tai daryti ją pačią kompromituojančiais būdais. Ir tenka labai abejoti ar min. Š. šį žygį darydamas yra taręsis su buvusiais jos nariais, juo labiau abejotina, kad jie būtų sutikę su aptartu “pasiūlymu”.Nuodugniau panagrinėti projektą, žinoma, nėra prasmės. Visokių kurjozų nesugaudysi, o apie atskirus teigimus galima būtų labai daug kalbėti. “TŽ” skaitytojams, tariu, užteks ir šios informacijos. A. Stn.

niai suvesti į “darnų ir vieningą i darbą”.Prie^ pereinant prie čia suminėto projekto atpasakojimo — jį bei savo kalbą min. Š. išsiuntinėjo ir redakcijoms — tenka priminti, kad operavimas “minėtais veiksniais” kalbos pabaigoje neišplaukia iš dėątymo, nes ten tie “minėtieji” visai neaptarti ir galima tik spėti, kas čia turima galvoje.Projektas, pavadintas pasiūlymu, beabejo yra tas pats, koks min. Š. buvo pateikęs liaudininkų centro komitetui jo linijos pagrindu, kurį atmetus min. Škirpa iš v. liaudininkų c. komiteto pasitraukė, teigdamas, kad jo nepriėmus jis nebegalėsiąs atstovauti nuomonės tų, kurie už jo kandidatūrą balsavę. Atmestas jis ten buvęs visais balsais tik vienam tesusilaikius.Projektas yra labai ilgas, nes siūlymai eina greta argumentacijos. Pabandysime jį atpasakoti kuo suglausčiau.Min. Š. prileidžia, kad nusta- ' tyti kompetencijos ribas tarp diplomatų ir VLIKo neįmanoma ; esą ne tik teisiškai, bet ir praktiškai (Argi?); tad darbo apjungimui reikią naujo organo. Vietoje Vykdomosios Tarybos rei- : kią sudaryti Politinę ir Diplomatinę Misiją, sudarytą pagrindu paėmus min. Lozoraičio pa- . skyrimą diplomatijos šefu (atseit min. Urbšio telegramą). Misijos prieky, esą, turėtų būti tas pits min. Lozoraitis, o nariais — VLIKo ir laikinosios vyr. atstovai, parenkant juos visus grupių lygsvaros pagrindu. Šitos Misijos uždavinys, esą, turėtų būti išrūpinti didžiųjų valstybių pripažinimą laikinajai vyriausybei Po to ji, žinoma, turėtų baigti savo dienas, Kas turėtų atsitikti su VLIKu 1. vyriausybės pripažinimą išgavus, projekte nesakoma. Bet, kol veiktų Misija, lyg ir jis būtų augščiausias autoritetas, nes aptariant jos uždavinius sakoma: “Laikantis VLIKo plenumo patvirtintų Lietuvos laisvinimo politikos gairių ir veikdama kontakte su VLIKo plenumu”.,. /Dipl. šefui Misijoje skiriama ypatinga padėtis, "maždaug veto teisė. Esą, jei dipt šefo nuomonė išsiskirtų su Misijos daugumos nuomone, pirmiausia reikėtų išklausyti diplomatų nuomonės, o jei ir po to nebūtų sutariama, pavesti ginčą spręsti naujam kolektyvui, kuriame lygiateisiai dalyvautų visi VLIKo nariai, laikinosios vyriausybės ir visų kitų kabinetų buvę, ministerial. Šio kolektyvo sprendimas būtų jau galutinis.,VLIKą reiką reorganizuoti. An- tinacinės rezistencijos vienetai čia išeivijoje esą neberealios pajėgos, tad jiems reikią padėkoti “už tarnybą”, kviečiant besąlyginiai įsijungti į bendrą laisvės kovotojų organizaciją, “tautinės vienybės ir karinės drausmės” pagrindais, o VLIKą sudaryti iš 4 pagrindinių lietuviškų partijų atstovų — krikščionių demokratų, tautininkų, liaudininkų ir socialdemokratų, — iš kiekvienos po 3. Maž. Lietuvos atstovas (pasakyta vienaskaitoje) taip pat turįs dalyvauti VLIKe. VLIKas veikia sesijomis, o nuolat veikia j tik prezidiumas iš 5 narių: pir-j mininko, 2 vicepirmininkų, PLB renkamo Tautos Fondo valdyto- ■ jo ir gen. sekretoriaus. Plenumo Į 
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GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
V. ir S. AUŠROTAI

priima Jūsų užsagymus

kasdien nuo 10 vai. ryto iki

10 vai. vakaro.

206 GILMOUR AVE., TORONTO

—■t1^—„.....   ;  .. .. . ........ .

MARGIS tlllStin
JONAS V. MARGIS - vaistininkas

19 St. Joint’s Rd. (prieš 3151 Dundas Ši. W.)
» .’i — • ‘ ........................-s

Receptams naujiems ar seniems tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI Taip pat .turime: trejos devynerius, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543  . .... , 9 a.m.—.9 pan..

VELTUI! VELTUI! VELTUI!
tepame, jei* keičiate alyvų ar taisote tavo automobili pas mus. Tik atsineš
kite šio skelbimo iškarpą, arba paminėkite, kad apie tai skaitėte "Tėviškės 
Žiburktose" . „ - .. »
ATLIEKAME vitut auta taisymo k apKūrėjima darbut. Greitai ir tęžiningai. 

,• TEXAGQ «NZIKĄ^ IR ALYVĄ rt į.-,r

BABY POINT AUTO SERVICE
SKAMBINTI MU. 1*49 ir pralyti J. KEBMS

509 JANE STREET (prie St. Jei.*'. Rd.), TORONTO

PARENGIAME MASINAS ŽIEMAI !
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ADAMONIS & BUDR1ŪNAS 
REAL ESTATE

BUSINESS BROKERSNamai pardavimui:
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.
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. k v. pėda. Kaina 540-900. Vanduo ir kanalizacija yra. Gatvę asfaltuos ateinantį pavasarį.

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

Mūšų tikslas - Jums padėti!
Namai — Žemė — Paskolos — DraudimasDarbo valandos: 177 Serbrooke St. W.Nuo 9 vai. ryto Kambarys — 5.iki 9 vai. vakaro. . . LA. 7932, PO. 6-6495.

Kalėdinės dovanos vaikams!
GURNEY

Ši krosnis koinuojo $199.00

Atvykite ir apžiūrėkite. Pas mus didžiausias viso rajono gazo krosnių pasirinkimas pigiausiomis kainomis, virimo krosnis tik 
$99.00ir daugiau.Visas baldų, radijo ir televizijos inventorius parduodamas sumažintomis kainomis.

Lengvos, išsimokėjimo. sąlygos.

GROTELI ELECTRIC
FURNITURE & APPLIANCES

214 OSSINGTON AVE. - Telef. ME. 6788 . . (prieš kiną Pix, artį Dundas St. W.).
TORČNTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TfctJMPiCKAS
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 priimami:

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

JEFFERY, JEFFERY
& FROST 

Advokatai, etc.
91 Yonge St., Toronto

• Telef. EM.6-5Ž55Prašoma kreiptis į
Cęp ij Ikąuskiėhę

DOMINION 
COAL & WOOD

Telefonas: LY. 0305

Švara ”-•••VEMMO -1.GR-NDAS.!!!
’ - . > r r < • t V

metodais išsaugo jūsų rūbus.

atsiimant Garantuojama.
Pasiimame ir pristatome.

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

valyti viską duųkitl žinomai

TELEF. El< 8-4557

Specialybė: .
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų... . .
138-46 CLAREMONT STR.

30 metu valvmo patyrimas 4
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Manti & Martel
REALTORS

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

E A

PRANEŠA, KAD MŪSŲ ATSTOVAS

Zigmas UMBRAŽŪNAS
ilgesniam laikui išvyksta iš Toronto ir maloniai 
prašo visus Gerb. klijentus 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 pa- 
Jikti savo pavardę ir telefono numerį.

Su gilia pagarba

Jūsų

MANN & MARTEL, REALTORS

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

(tarp Dufferin ir Lansdowne)

Norėdami pirkti arba parduoti namą, sklypą, krautuvę ar kit^ kreip
kitės i mūsų įstaigą. Duodame paskolas, patarimus ir kitokią pagalba.

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 — 7 kambarių plytinis namas, nepereina
mi kambariai, gražiai dekoruotas, vieta garažui,, didelis kiemas.

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

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

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

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

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

Ir jis pastebi
Mažasis Jonukas pirmą kartą 

pamato savo naująjį broliuką.
— Mamyte, tu sakai, kad jo 

akys kaip tavo, o nosis kaip tė
velio?

— Na taip, o kas?
— Bet tu įsižiūrėk geriau. Juk 

jis iš burnos visiškai panašus į 
.bobutę. Be dantų...

Vis tikriau
Sanitarijos karininkas atvyks

ta į vieną dalinį Korėjoje patik
rinti vandens. Jis teiraujasi pus- 
karininko, kaip jie naudoją čia 
netinkamą gerti vandenį.

— Iš pradžių mes jį virinda- 
vom, bet paskum pradėjom ger
ti tik alų...

Sutapimas
Lietuvoje paskaitininkas kal

ba apie alkoholio kenksmingu
mą.

— Jei aš galėčiau, surinkčiau 
visą pasaulio degtinę, visą vyną, 
visą alų bei visas alkoholinių 
gėrimų rūšis ir supilčiau į jū
ras ...

Tuo tarpu iš gatvės pasigirsta 
pražygiuojančių karių daina:

— Prie jūros žemaičiai, prie 
jūros augštaičiai, prie jūros vi
si lietuviai...

Niekad nesusitiko
Danguje susitiko Labdarybė ir 

Dėkingumas. Šv. Petras jas su
pažindina. Dėkingumas po to ta
rė:

— Kaip nuostabu. Mudvi jau 
taip senai bastėmės po pasaulį 
ir niekad nebuvom susitikę...

Gal dėlto
Jonukas iš mokyklos grįžta 

vis su nekokiais pažymiais.
— Kas yra Jonuk, kad štai kai

myno Petras klasėje vis pirmu
tinis, o tu paskutinis ir paskuti
nis.

— Tikrai nežinau, ■— atsakė 
Jonukas, — bet gal dėl to kad 
jis gabių tėvų vaikas ...

Kandus bičiulis
Rašytojas Wilde ir dailininkas 

Whistler buvo geri draugai. Pas
tarasis buvo labai pagarsėjęs 
kandžiu sąmoju. Jo biografijo
je pasakojama, kad kartą sve
čiuose Whistler pastaba labai 
prajuokino visus svečius. Wilde 
tada pastebėjo:

— Na, tu šį kartą pasižymėjai. 
Gerai būtų buvę, jei aš būčiau 
tai pasakęs.

— Nenusimink—atsakė Whist
ler — šiandien tu nepasakei, bet 
gal būt pasakysi rytoj.

Du menininkaį
Du menininkai' parodoje stovi 

prie moderniško paveikslo. Vie
nas jų keikiasi, kad paveiksle 
daiktai į daiktus, o žmonės į 
žmones nepanašūs.

—Atsiprašau, bet jūs juk ži
not, kad aš taip pat esu moder
nistas.

— Tai kas — atsako anas, — 
bet tai nekliudo man Jus taip 
pat vertinti kaip žmogų ...

Mokykloje
Mokytojas klasėje klausia mo

kinius:
— Koks gyvulys turi katės 

galvą, katės liemenį, panašus į 
katę, bet visdėlto nėra katė?

. —Žinau, kačiukas!’ — sako 
vienas iš mokinių-.-— - . .

Dr. S. V. FEINMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampos Dundas) 

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

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

.(prie Dufferin)

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

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

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

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOCHULIS

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

Atidaryta iki 7 vaL vak. - - 272% QUEEN ST. W., Toronto

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

^>4. 5. ..- - - » *«.,», . . ,.c j

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms,
t t ^piknikams, pokyliams.,

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

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
i 439 QUEEN g T. W. (prie, SpadhiaĮ.Tel. EM. 0-8094

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse-
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

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

Tel. RA. 6708.

Trijose kariuomenėse
(Atkelta iš 2 psl.) 

dęs palapinėje, kol dar saulė ne
buvo įkaitinusi (vėliau būdavo 
neįmanoma palapinėje pasilik
ti), atsikėlęs sutikau politruką ir 
jam pasakiau, kad norėčiau li
kusią dalį poilsio praleisti lauke 
pavėsyje, nes palapinėje per 
karšta. Politrukas neturėjo šį 
kartą nieko prieš. Taip aš drąsiai 
patraukiau prie ežero, į kurį rė
mėsi vienas galas mūsų rajono. 
Ten sugalvojau pameškerioti. 
Tai turėjau senai galvoje ir net 
buvau pasiruošęs. Paliko tik iš
sipjauti ilgą rykštę, prie kurios 
pririšau siūlą su kabliuku ir, už
kabinęs slieką, meškerę užme
čiau. Patenkintas pramoga, lau
kiau užsikabinant. Staiga iš krū
mų išlindo korpuso vadas gen. 
Vitkauskas drauge su padėjėju 
gen. Rozanov. Užgirdau vėl jau 
antrą kartą Rozanovą minint 
“bezobraziją”. Generolai, išklau
sę mano pasiaiškinimą, užsirašė 
pavardę bei dalį ir liepė tuojaus 
nuo ežero nešdintis į palapinę. 
Vakare b-no vado maj. Mašioto 
įsakyme buvo paskelbti mano 
meškeriojimo rezultatai: dvi pa
ros daboklės už gadinimą nuo
taikos kitiems draugams raudon
armiečiams, kurie tuo metu bu
vo užsiėmimuose. Poilsis kiek
vienam priklausąs palapinėje.

Korpo štabe, kuris buvo įsikū
ręs I-mos Varėnos buv. geležin
kelio stoties patalpose, darbas 
virė rusišku tempu. Amžinai bū
davo telegramos apie visokius 
nedateklius korpuse. Nemažai 
siųsdavo ir štabo politinis sky
rius, kurių 
ruoti. Šifrą 
rusai, kurie 
lų skyrių.

Tarp tokių būdavo ir skaudžių 
valandų, kartais atsirasdavo ir 
linksmesnių momentų. Vieną 
gražią birželio mėn. popietę į 
stotį atėjo pats šifro skyriaus 
v-kas ir atsinešė šifruotą labai 
skubią telegramą, kurią reikėjo 
perduoti į Rygą PRIBOVO šta
bui. Tiesioginio ryšio su PRIBO 
VO neturėjom, tik per 11-tos 
armijos štabą Kaune. Įsijungęs 
aparatą, iššaukiau Kauną ir pa
siūliau priimti telegramą. Ruse
lis atsiliepęs, prašė palaukti, nes 
esąs labai užimtas ir Išjungė. 
Šifro v-kas, kuris dar tebebuvo 
prie aparato, neturėdamas kant
rybės, man liepė šaukti vėl ir 
pasakyti, kad prie aparato esąs 
toks tai v-kas, kuris reikalaująs 
priimti tuojaus. Kada aš išspau
džiau v-ko pageidavimus, ruselis 
man atsakė:

— Tu manęs negązdink virši
ninkais, bet palauk.—Šifro v-kas 
po tokio atsakymo išbėgo iš sto
ties ir tuojaus grįžo su didesniu 
korpo štabo v-ku gen. maj. Čer
nium, kuris vėl paliepė man pri- 
statvti ii. Pristačiau ir štabo

tekstai būdavo šif- 
tvarkydavo grynai 
turėjo savo specia-

v-ką. Šį kartą ruselis, jau pyk
telėjęs, pasiuntė štabo v-ką po 
velnių ir vėl liepė laukti. Neuž
teko to. Abudu v-kai atsivedė ir 
patį korpo vadą gen. Itn. Vit
kauską. Vado Įsakytas vėl su
drumsčiau ramybę ruseliui. Ru
selis, jau gerokai Įpykęs, pasiun
tė visus, drauge ir mane, su 
v-kais ir vadais, tikrai rusiškai 
ir vėl išsijungė. Nieko daugiau 
du v-kai ir vadas nesugalvojo, 
kaip tik parašyti 11-tos armijos 
ryšių v-kui tarnybinę telegramą 
apie įvykį, kurią pasirašęs Vit
kauskas paliko stotyje, ir visi, 
nosis nukabinę, išėjo.

Netrukus v-kai gavo įsakymus 
vykti į Maskvą į “kursus”. Kor
po vadovavimą perėmė atvykęs 
gen. Itn. Samokin.

Telegrafistų tarnyboje dažnai 
pasitaikydavo, kad kartais norė
damas greičiau iškišti telegra
mas, pats pristatydavai augštą 
v-ką, kad daugiau baimės įva
rytum, kad skubintų priimti. Ši 
kartą budėjo, matomai, “drąsus” 
rusas. Po jų išėjimo jis pats iš
šaukė mane, kuriam perdaviau 
visas turėtas telegramas, drau
ge ir jį patį liečiančią. Dėl jos 
išsigando. Rytojaus dieną jau ki
tas telegrafistas man pranešė, 
kad už vakarykštį įvykį jo “ta- 
varišč” gavo 20 parų daboklės.

Korpo štabe ryšių budinčiais 
karininkais skirdavo mūsų b-no 
karininkus. Taip vieną naktį bū
damas ryšių budinčiu įslinko į 
stotį “amžinas kapitonas” Akso- 
maitis. Tai buvo senas nepri
klausomybės kovose tris kartus 
sužeistas Vyties Kryžiaus kava
lierius, kurį pažinojau dar būda
mas moksleiviu. Jis tada buvo 
mano apskrityje šaulių rinktinės 
vadu ir dėstydavo mums karinį 
parengimą. Jo atsiradimas mū
sų b-ne man sugrįžus Vilniun, 
mane domino. Senai rengiausi 
jį užkalbinti, bet neturėjau pro
gos. Šį kartą proga buvo.

(Bus daugiau) •
J. Mockevičius.

STANLEY SHOE STORĖ
Augščiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone .

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas ~ 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-5 vai. Kitu laiku 

pagal susitarimą.

_ . Telefonas ME. 2933.

Dr. K- Žymantiene
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE„ 

TORONTO
(įėjimos iš 613 Brock Ave.)

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

, Telefonas OU 6851
■m

Žydai grįžta į Vokietiją
Po karo į Vokietiją buvo su

plūdę daug žydų iš įvairių rytų 
Europos kraštų. Iki šiol daugu
mas jų emigravo į Ameriką ir 
kitus pasaulio kraštus arba išvy
ko į Izraelį. Pastaruoju metu 
daugelis žydų, daugiausia iš Iz
raelio, slaptai grįžta į Vokietiją. 
Nesenai V. Vokietijos policija 
paskelbė esanti sulaikiusi 67 žy
dus, kurie nelegaliai atvykę per 
Prancūziją. Netrukus jie būsią 
pristatyti teismui nuspręsti juos 
iš krašto ištremti.

— Vašingtonas. — Gubernato
rius Williams oficialiai paprašė 
Valstybės Departamentą užda
ryti Lenkijos konsulatą Detroi
te, kuris esąs šnipų centras.

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo-pardavimo įstaiga

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

nius visuose miesto rajonuose.

NAMAI - BIZNIAI PARDAVIMUI 
$13.000 pilna kaina, įmokėt $3.500,

Wallace Avė., 6 kamb., mūrinis, 
gerame stovyje namas. Galima 
greitai užimti.

$12.500, $3.500 įmokėti, arba ge
riausia pasiūla. St. Clarens — 
Bloor rajone, 6 kamb., pusiau 
atskiras namas, naujas moder
nus alyyos šildymas, gražiai de
koruotos, greitas užėmimas.

$11.000 pilno kaina, įmokėti $3.500, 
Lisgar Avė., 6 kambar., pilnai 
baldais apstatytos namas, gara
žas ir greitas užėmimas.

$13.000, Įmokėti $3.500, Bathurst- 
Dupont rajone, 8 kamb., mūri
nis, pusiau atskiras namas, rei
kalinga mažo remonto viduje.

$20.000, įmokėti $8.000, High Park 
rajone, 10 kamb., mūrinis at
skiras namas, karšto vandens - 
alyva šildomas, privatus įvažia- 
vimas ir dvigubas garažas, gali
ma užimti per 10 dienų.

$13.500, įmokėti $4.000, Cordelia - 
Ave., 6 kamb., visai naujas mo
dernus namas. Kvadratinis pla
nas, šoninis įvažiavimas, gali
ma užimti per kelias dienas.

Maloniai/atkreipiame namų savi
ninkų dėmesį į ypatingai labai padi
dėjusį namų pareikalavimą. Norin
tiems parduoti už geriausia kainą -—- 
geriausias laikas dabar. Prašome 
skambinti kiekvienu metu.

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793, LO. 5176 

Namų tel. MU. 0746

WAZ4Z7Š?HŪPPEL!
M'jjĄŪKŠČIAUSIOS RŪŠIIS NENOli

f . M
vMso sidabro pąpyošaiai. keramika. \

odosirmeno išdirbiniai.Lietuviskos. \
r\jr kitų tautu klasikines muiikos^.

Jicikalc'ulute

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S 
ittĖAT MARKET

730 QUEEN ST. W.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC - 
314 BATHURST ST.

Toronto
Telef. kabinetas EM. 6-2696 •

Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIAAAI
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, 

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

. Tel. Office: YO. 3611
Namų: PO. 6-9964.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budaaešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

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

Dr. j. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus telefonu 
RA. 0219

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

Dr. N. Novošičkis
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 susitarimo).

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

GYDYTOJAS ir 
/ \ CHIRURGAS

Priėmimo vai.: 2-4.30 ir 7-9 vaiPriėmimo vol.: 2-4.30 ir 7-9 vol. pp. 
JSb Bathurst St. Toronto^ 

Telef. EM. 8-1344

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomi< 
470 College St. W. Toronto

. _ Tel. RA 3924

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
. Kalbu slavų kalbomis 

Room 204. 221 Victoria St
Office EM. 6-1681. Res. LY. 5797

TORONTO, ONT 
Telefonas EM. 4-8080

Mes turime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kraujinis, liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, Westf. kumpio ir įv. toukų. Dideli* mėsos ir kt. mėsos gaminių pasirinki
mas. Speciali karšto dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, olond. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir rolmopsai, Ementholer ir šveicariškas sūris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo pupos ir tt.

Mes dirbame 24 Valaridas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W.
....... KM. 3-1618

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

RA. 9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tičkett
Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto
. ■ --v. kampas Euclid Ave.
Priima vakarais aagol susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

' ■ 1 • - --

ELEKTRIKAS
J. VAITKUS

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

88 SPENCER AVE. 
Toronto

Telefonas ME. 3809 .. 4

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

. 44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

batų krautuvė
Perduodu įvoirios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų botus — normalaus ir P'at 

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
TABAKO ŪKIŲ'

Lengvomis įsigijimo sąlygomis DELHI, SIMCOE ir TILLSON- 
BURGO apylinkėse. Mūsų atstovas

ANTANAS ARIMAS .
R.R. 1 Vienna, Ont, tel. Port Burwell 5R 12 

mielai jums padės ir suteiks visas pageidaujamas informacijas.
.. FRĖEMaN & NEWTON
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE

33 Robinson St Telefonas 1666. Simcoe, Ontario

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

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiate* 
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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TCKOMTC, Out
{ bažnyčios remonto talką

Toronto šv. Jono Krikštytojo 
lietuvių bažnyčios perstatymo ir 
salės pagilinimo darbai pamažu 
eina prie galo. Išorės darbai veik 
baigti. Šiuo metu telkiamos jė
gos bažnyčios ir salės vidaus 
Įrengimo darbams: įvedamas 
naujas šildymas, dirbami suolai, 
viškos, altoriai ir kt. Didžiausias 
parapijiečių troškimas Kalėdų 
Bernelių pamaldas švęsti jau sa
voje lietuviškoje bažnyčioje, o 
naujuosius metus sutiktj savo 
restauruotoje salėje. O darbų 
yra dar daug!

Nemažas lietuvių būrys yra 
prisidėję talka prie įvairių dar
bų. Parapijos klebonas ir komi
tetas kviečia į talką geros valios 
žmones: pavienius ir ypač jau
nimo organizacijas, kurios nau
dojosi ir. ateityje naudosis para
pijos patalpomis. Yra įvairių 
lengvų darbų, kuriuos pilnai gą- 
lima būtų atlikti nesamdant 
kvalifikuotų, brangiai apmoka
mų specialistų, Kas kitur nedir
ba, kviestume dienos metu 
(esant rimtoms aplinkybėms 
stengdamiesi bent dalinai atsi
teisti), o dirbančius dienomis, 
kviečiame keletai valandų at
vykti patalkininkauti vakarais. 
Bendromis jėgomis darbai kur 
kas būtų paspartinti. Informaci
jų reikalu prašoma kreiptis į pa
rapijos kleboniją telefonu EM.- 
4-7646.

Visi vargai eina prie galo. 
Bendrai dirbdami, bendrai ir 
džiaugsimės pasiekto darbo vai
siais. Klebonas ir Komitetas.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios ‘
Dėl bažnyčios vidaus remon-

PRANEŠIMAS

tėviškės žiburiai 1953. XII. 10. — Nr. 49 (206)
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MONTREAL, Que
KLB Toronto Apylinkės V-ba 

prašo visus lietuvius, kurie dar 
nėra sumokėję Lietuvių« Bend
ruomenės solidarumo mokesčio, 
paskubėti susimokėti iki 1954 m. 
sausio 1 d. • ■

Sumokėti Lietuvių Bendruo
menės mokestį galima kiekvie
ną dieną Lietuvių Namuose pas 
A. Kuolą ir p. Budreiką, svetai
nėje “Tulpė” ir pas kiekvieną; 
Apylinkės V-bos narį, arba gali-Į 
ma siųsti čekiais šiuo adresu: J.! 
Jasinevičius, 50 Mountview Ave. j 
Toronto 9, Ont. Pakvitavimai! 
bus pasiųsti kiekvienam susimo
kėjusiam mokestį.

Visos Toronto organizacijos, 
kurios dar nėra atsiuntusios 
švietimo reikalams 10K nuo ren
giamų parengimų ar gegužinių 
grynojo pelno, prašomos pasku- 
oeti atsiųsti. Šie pinigai yra su
naudojami tik Toronto Apylin
kės švietimo reikalams.

KLB Toronto Apyl. V-ba.
Rūbų vajus Toronte pradėtas
KLB Šalpos Fondo Toronto 

Apyl. K-tas skelbia rūbų rink
liavos vajų Toronte ir jo prie- _______
miesčiuose nuo gruodžio 6 d. iki 3. e. Jankutę, 1273 Davenport 
gruodžio 20 d. _Z. .....

Rūbai ir autuvas, priimami 4. P. Januševičių. 
Prisikėlimo parapijos klebonijos St. W. 
rūsy kasdien nuo 7-9 v.v. Kle
bonijos adresas: 32 Rusholme pk. 
Cr., antras namas i pietus nuo 
College. Ten pat bus priimamos 
r piniginės aukos kas dar ne- 
lukojo Vokietijoje likusiems ’
autiečiams sušelpti (o tokių yra 7. Br. Žolpi, 302 Indian Grove, 
laug). Šalpos K-tas prašo visus tel. MU. 7991.
pasinaudoti ta paskutine _šiais Talkinnikų mums dar trūksta.

... . *, , j- • metais pro.ga ir kaitų su lubais. pr2gome visas organizacijas ir
to likusius du sekmadienius iki įtręšti ir oinigin*' auka • • • . • & + A- • +^11,. , . , • , cu.tsu u p.nijjui. ■ pavienius asmenis ateiti į talką

Ateitininkų dėmesiui i padėti pravesti spaudos platini-

pas) Prisikėlimo Bažn. Ęem. Moterų Būrelis rengia
Gruodžio 13 d., sekmadienį. 5 vai. vak., gražioje VICTORIA teatro salėje (Richmond E. ir 

Victoria St. kampas) Prisikėlimo Bažn. Bem. Moterų Būrelis renčia

Prisikėlimo bažnyčios statybos naudai.
Koncerte dalyvauja: op. sol. E. KARDELENĖ, pianistas K. SMILGEVIČIUS ir TLO Trimitas
Programoic bui išpildyto: operų ištraukos, lietuvių ir posoulinių kompozitorių doinos, piono ir orkestro kūrintai.

Įėjimo ouko tik 1 doleris.
Visus tautiečius molonioi kviečiame otsilonkyti ir šovę, auka paremti bažnyčia, statybų.

Bilietai gounami: "Tulpės“ svetainėje, "Bolticos“ restorane, Beržinsko prekyboje, Germanavičiaus ir Miliušo krau
tuvėje, kino soleje po pamaldų ir koxerto dienų prie įėjimo. ' PBRMB

Spaudos vajus jau vyksta 
; su šūkiu nei vieno lietuvio be 
lietuviško laikraščio.

Spaudos vajaus talkininkai 
aplankys kiekvieną lietuvį na
muose, kviesdami užsiprenume
ruoti bent vieną lietuvišką laik
raštį. Jie priims prenumeratas 
visiems lietuviškiems laik
raščiams. išskiriant komunisti
nius. Be to, visų laikraščių ir 
žurnalų prenumeratos priima
mos pas šiuos spaudos platinto
jus:

1. V. Aušrotą, kiekvieną sek
madienį po pamaldų prie Prisi
kėlimo bažnyčios, tel. LY. 0305.

2. J. Beržinską, Times Cigar 
Store, 1212 Dundas St. W., tel. 
LA. 9547.

Rd., tel. ME. 5320.

. 5. Aug. Kuolą, 143 
St., tel. EM. 4-1581 
Namų skaitykloje

Apylinkės Rinkiminė Komisija 
skelbia:

1. Montrealio LB apylinkės 
valdybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai įvyks 1954 m. sausio 10 
d. Aušros Vartų parapijos salė
je, 377 Willibroad St. Verdun, 
nuo 9 v. ryto iki 6 v. vakaro. 
Į apylinkės valdybą bus renkami 
7 nariai ir į kontr. kom. 3 nariai.

2. Kandidatų sąrašai turi būti 
pristatyti iki š. m. gruodžio 20 d. 
13 vai. rinkiminės komisijos pir
mininkui Aleksandrui Lapinui, 
2050 Patricia Ave. ap. 8, Mont
real.

3. Į apyl. valdybą siūlomų kan
didatų gali būti ne daugiau kaip 
7 viename sąraše ir į revizijos 
kom. ne daugiau kaip 3 kandi
datai.

4. Sąrašai surašomi sekančia 
tvarka: a) eilės numeris, b) kan
didato pavardė, c) vardas, d) gi
mimo data, e) profesija, f) adre
sas. Toliau seka kandidatus pa-

je nuotrupos, kas rodė, kad ši 
sritis dalyviams mažai pažįsta
ma. Reikia laukti, kad prie šios 
temos bus grįžta ateityje ir pa
bandyta duoti platesnį ir gilesnį 
darbo santykių vertinimą.

Kun. Riekus, iki šiol dirbęs li
goninėje Notre Dame de la Mer- 
cie, nuo šio mėn. 15 d. išvyksta 
į Delhi, Ont. apylinkę, kur jis 
paskirtas kapelionu retai lietu
vių apgyventų plotų, daugumoje 
tabako augintojų. Pagrindinė 
apsistojimo vieta —- viena ukrai
niečių parapija.

Petras Peleckas praeitą sek
madienį paėmė rekordą periodi
nės spaudos rėmime užsakyda
mas Spaudos kioske laikraščių 
už $45. Savo vardu užsakė “TŽ”, 
Aidus, Karį, Laiškus Lietuv. ir 
Europos Lietuvį; savo dviems 
draugams Anglijoj “TŽ” ir “NL” 
o neturtingiems lietuviams Vok. 
— Aidus ir Laiškus Liet, (adre
satą paveda parinkti Vok.. LB 
V-ai) ir Karį (adresatą paveda 
parinkti Savan. - kūrėjų Montr. 
skyriui). Kaip retas, taip lygiai 
ir gražus pavyzdys.

Visus lietuviškus laikraščius 
ir žurnalus užsisakyti ar prenu
meratas pratęsti galima AV pa
rapijos Spaudos kioske sekma
dieniais po pamaldų.

Praeitą sekmadienį, stipriam 
lietui kertant, vyko veik tuo pa
čiu laiku du parengimai, sutrau-

Pagerbtos bolševikinio 
teroro aukos

Pereitą sekmadienį “Victory” 
kino teatro patalpose įvyko di
džiulis daugelio tautų susirinki
mas bolševikinio teroro aukų at
minimui pagerbti. Svečių tarpe 
buvo du federalinio parlamento 
atstovai — Hees ir Mitchel, — 
Ontario pisov. atstovas Jarem- 
ko, Lietuvos gen. konsulas min. 
V. Gylys, kandidatas į miesto 
kontrolierių tarybą J. Cornish ir 
per 1000 dalyvių.

Susirinkimą pradėjo Kanados 
legiono ukrainiečių skyriaus pir
mininkas Pavluk, į garbės pre
zidiumą pakvietęs visų prisidė
jusių 9 tautų atstovus — iš lie
tuvių Kr. V-bos pirm. Ji Matu
lionį ir vicepirm. inž. Sližį — ir 
parlamento atstovą Hees. Pav
luk taip pat pasak ėgana ilgą ir 
išsamią kalbą apie bolševizmą, 
išryškindamas propagandinį bol
ševizmo melą, jo vykdomą tero
rą ir pavojus, jeipasaulis to me
lo neperprastų.

Po to trumpai kalbėjo parla
mento atstovas Hees ir visų tau
tų atstovai, dauguma sava kal
ba, o kiti angliškai: gudų, kazo
kų, estų, latvių, lietuvių (J. Ma
tulionis), lenkų, slovakų ir uk
rainiečių. Kalbėjusių sava kalba 
kalbų santraukos buvo pateiktos 
angliškai. Prieš paskutinį kalbė
toją pasiprašė balso savo sim
patijoms pareikšti dar Mr. Cor
nish. Pagaliau buvo erskaityta ir 
visų atstovaujamų priimta tele
grama 3 didžiųjų konferencijai

Lankėsi vysk. Webster
Praėjusią savaitę šv. Jono Kr. 

parapiją aplankė J.E. Toronto 
vyskupas B. I. Webster. Eksce
lencija gyvai domėjosi bažnyčios 
stiliumi, pareikšdamas didelį pa
sitenkinimą, kad parapija pasi
rinko tiksliausią kelią, palyginti 
mažomis išlaidomis, esminiai pa
keisdama bažnyčios išorės ir vi
daus vaizdą ir ištęsdama pa
rapijos patalpų klausimą.

Sporto Klubo “Vytis” paren
gimai sekančiais metais įvyks
Top Hat klube vasario 6 d. iro siūliusių 15 ar daugiau pilnatei-
gegužės 8 d.; UNF salėje — ge
gužės 15 d., rugsėjo 4 d. ir spa
lio 4 d.

Sporto KI. “Vytis” V-ba.
Lenkai kuria Vidurinę mokyklą 

Toronto lenkai sukūrė “Len
kų gimnazijos ir licėjaus Toron
te bičiulių draugiją”, kurios tiks
las suorganizuoti čia lenkų vi
durinę mokyklą (high school). 
Tam kuriamas specialus fondas. 
Tuo tarpe jame yra dar tik $700.

— Torontas. — Federalinė val
džia vienai firmai pavedė per
tvarkyti Toronto uostą, ruošian
tis prie uždavinių, kurie jam 
teks pastačius šv. Lauryno upės 
kanala. Tam reikalui paskirta 
$1.348.656. : ■

— Torontas. — Ontario vy
riausybė plentų statyboms 1953- 
54 m. biudžete turi $135.000.000. 
Iš tos sumos didžioji dalis nau
dojama Toronto — Huntsville 
plento statybai. Tai yra ketvirti 
metai iš numatyto plentų sta- 
tyvos penkmečio u ž$500.000.000.

Pranešimas - Padėka
Pranešu Mieliems ir Didžiai Gerbia

miems buv. mūsų " Montrose Butcher 
and Grocery" klijentams, su kuriais te- 

* ko per 4 metus bendradarbiauti, kod 
; minėtos krautuvės savo pusę perleidau 
■ buv. mano partneriui p. J. Miliušiui nuo 

________  ■” | š. m. gruodžio mėn. 1 dienos.
r dovanų pirkimo ■: čių, nukentėjusių nuo bolševikų ; Tąja proga noriu išreikšti giliausio 

— į • ....... . . _ jr nuoširdžiausia padėką visiems klijen-
tams, kurie, nežiūrint didelių nepatogu
mų dėlei mažos patalpos ir iš pradžių 
stokos patyrimo aptarnavime bei kito- 

iš tolimesnių 
vietovių net provincijos, tuo įgalindami 
mus išsilaikyti ir sustiprėti.

Savo buv. bendradarbiui p. J. Miliu
šiui linkiu geros sėkmės.

Su gilia pagarba
VI. Germanavičius.

LAIKRODININKAS 
A. ŠERKŠNYS

taiso jvdirių rūšių laikrodžius: Darbos 
garantuojamas 1-niems metams. Taip 
pat taiso parkerius, auksinius žiedus 
ir kt. aukso išdirbinius.

203 Garden Avc., Il-ras augštos 
Tclcf. KE. 4078

1622 Bloof

Claremont 
arba Liet, 
penktadie

niais 7-10 vai.
6. V. Skirgailą, 349 Gladstone 

Ave., tel. Me. 7011.

Kalėdų pamaldos įvyks italų
b^diciniJ Kalėdų plotkučiųj, sekmadieni? gruodžio 13 d.J mo vajį Visi, kurie norėtų pri- 
lietuvišku papročiu laužomų kū
čių vakara, galima jau gauti šv. i , i
Jono parapijos klebonijoje: ; ni-'a lr Pamaldos įvyKs pas se-

Pakrfkštyta: Raipaundas J onas j
Benediktas Yokubynas ir Dana ■ .
Genovaitė Misevičiūtė. Pe’

... ■ kuo
Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį BSF j .

surinkta $506. Pridėjus vakari- 
niame pobūvyje sudėtas aukas ~~- 
— $218.85 — BSFonde dabar yra 
$9.541,18.

— Kitas vakarinis parapijos 
pobūvis bus gruodžio 20 d., sek
madienį, 5 v.v. Programoje nu
matyti paveikslai suaugusiems ir

9.30 vai. visų Toronto ateitinin- : sidėti prie šio kilnaus darbo, pra- 
kų bendra išpažintis, šv. Komu-' šome susirišti su Spaudos Va- 

; jaus Komiteto pirmininku Aug. 
Jį želes Kotryniėtes 46 Dėlawa-i Kuolu, 143 Claremont St., tel.

re Avc. Po pamaldų ten pat aga- i EM. 4-1581. ’ ių= , . . , , -,...- , ,, • . 1 Bermudoje, prašant nepadarytiv įsus ateitinmkus prašome .• Vacius I^onntetas 1 . , • . • , ..... ;__ ._. j .j___ u spaliuos vajaus ivunuieias. : jokio nutarimo, kuris Įtvirtintų 
. , . į bolševiku vergystę okupuotuose
Aukos vieton dovanų ! kraštuose, ir platesnė rezoliuci-

KLB Šalpos Fondo Toronto i ja, pasmerkianti bolševizmą, 
! Apyl. K-tas skelbia sąrašą asine- i kajp prievartos ir melo sistemą, i 

[visai eilei kraštų atnešusių ver-'j 
j gija- 
i Paskutinis kalbėjęs ukrainie-

ąusiausįaį dalyvauti.

Liet. Bičiulių susirinkimasM
Šio mėn. 13 d. 12 vai. Liet. Na- i _ _

muose, didž. salėj šaukiamas M. i nu. paaukojusių Vokietijoje h-Į
Lietuvos Bičiuliu D-jos Toronto ! kusiems tautiečiams Kūčių sta-j 

J sk nariu metinis susirinkimas, pni. pagerinti, vieton Kalėdinių i

šių letuvių sąrasas, kuriame pa
žymima: a) eilės numeris, b) siū
lytojo pavardė, c) vardas, d) gi
mimo data, e) adresas, f) siūly
tojo savarankus parašas. Prie 
kandidatų sąrašo turi būti pridė
ti kandidatų raštiški sutikimai 
būti renkamiems.

5. Tas pats kandidatų siūlyto
jas gali pasirašyti viename apyl. 
valdybos ir viename kontrolės 
komisijos kandidatų sąraše. kę po maždaug lygiai žiūrovų,

6. Kandidatus siūlo 15-kos pil- skaitomų dešimtimis.
nateisių lietuvių grupė. Birutės Vaitkūnaitės studijos

7. Rinkikų sąrašai pasitikrinti mokinių pasirodymas buvo da-
bus atidaryti AV parapijos salė- lyvių šiltai sutiktas. Gavosi įs- 
je, gruodžio 20 d. 12 vai., kitu j pūdis, kad dirbama rimtai indi- 
laiku galės pasitikrinti pas rin-1 vido (šiuo atveju mergaičių) 
kimų kom. narį K. Toliušį, 6828 ' sveikatos, grakštumo ir laisvo 
Monk Blv., tel. TR. 1974. . Į judesio labui. Pasirodyme daly-

8. Kandidatai į Valdybą ir į Į vavo 11 mokinių.
Revizijos Komisiją, kaip ir rin-i Mažoji Lietuva šviesos pa- 
kikai turi būti ne jaunesni kaip I veiksluose — MLB D-jos pirm. 
18 mėtų. A. Lymanto paskaita ir nuotrau-

9. Rinkikas, gyvenąs toliau : kos gražiai paruoštos, ispūdin- 
nųo apylinkės būstinės, balsavi-j gai perteiktos, prie Z. Lapino 
mą gali atlikti paštu. Tam reika
lui ne vėliau kaip 2 savaites 
prieš rinkimus kreipiasi į rinki
minę komisiją, kad išsiųstų jam 
balsavimo lapelį ir baltą voką. 
Balsuojamąjį lapelį, įdėtą į vo
ką su pažymėjimais už ką bal
suoja, privalo grąžinti rinkimi-

plokštelių muzikos, pasirodė bu
vo vertos keleriopai didesnės au
ditorijos, kad ir lyjant.

Antroji Maž. Liet, apžvalgos 
dalis bus pateikta sausio mėn.

kuriame tai'p kitko, bus-svarsto-• sveikinimų .it - .- 1-*^,  -—j— ---------------------

ma MLT pirmininko ir VLIKo [ čia Kanadoje gyvenantiems sa- j teroi-o sąjungos, atstovas pasiū- 
nario Ė. Simonaičio sutikimo vo pažįstamiems ir bičiuliams. Į jg sukurti bendrą visų tautų or-

Aukojo $10. — dr. J. Kaškelis;: ganįzaciją, kuri kovotų prieš bol- !
Im i gimjn. • " z i $0. - Ramūnas Laurinavičius, 1 ggvizmo pavojų čia Kanadoje. 1 kjų nepatogumų atvykdami

I Kadangi lapkričio 15 d. šauk- | Pd $5. — D. ir M. Reginos, Br. Į Tu0 reikalu pasitarti po susirin- : - --
i tas susirinkimas dėl nebūvimoj Uiozas. J. ir A. Kazilevičiai, M. kimo liko visų tautų po atstovą.

ir E. Jokubyhai; po $3. J. Voske- Beąbejo tai graži mintis, tik bent 
la. Stanguris. J. Šarūnas. M. ir pabaltiečiams čia reikėtų tam 
A. Bumbuliai; $2.50 — S. Prane-; tikro atsargumo, kad nekiltų nc- 
kūnas; po $2, — J. Tamulionis,! pasitenkinimo savose visuome

nėse, nes pabaltiečiai šioje de
monstracijoje buvo atstovaujami 
bendruomeninių organų, o kai- 
kurie kiti politinių organizaci
jų. Reikėtų siekti, kad į tokią są
jungą įsijungtų ir kitos tautybės

vaikams. Pagrindinis filmas bus klausimas iii cn^ami nauji or 
“Emperor's nightingale” — i Sanai-

! tas'^irinkta^ dS - Ulozas, J..ir A. Kazjlevičiai, M. po’ atstovą.
Kurie nieko negali aukoti, taip Į kvorumo neįvyko sis susinnki- 
Pat mielai kviečiami. : mas bus laikomas teisėtas, neziu-
- Parapijiečiu Vokietijoje Ii- i nnt stisn mkusni narių skaičiaus,

kusiems lietuviams džiovinin- i.. I’^someme tik narius, bet ir 
kams sudėta auka $130 jau iš- !s,a!P ^dominčius M. Lietuva 
siųsta. • ; j atvykti rsusirnikimą.

Pranešama, kad šį sekina-j 
dieni rengiamo koncerto salę t 
“Victoria” lengvai galima pa-1 
siekti visais tramvajais: važiuo
jant. Bloor gatve — persėsti į 
Church ir važiuoti iki Rich
mond; važiuojant Dundas—per
sėsti į Bay ir taip pat važiuoti 
iki Richmond; važiuojant King 
arba Queen —- važiuoti tiesiai iki 
Richmond; Bathurst gatvės 
tramvajus sustoja prie pat salės.

— Pakrikštyti: Danutė Jieva 
Dauneckaitė ir Mykolas Vytau
tas Žalauskas.

Šv. Andriaus liuter. bažnyčioj 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, lie
tuvių pamaldos su šv. komunija 
gruodžio 13 d. 2 vai. p.p.

Kun. dr. M. Kavolis.
Liutcrionių parap. choro repe

ticijos šv. Andriaus bažnyčios 
salėj, Carlton ir Jarvis gt. kam
pe, sekmad. gruodžio 13 d. 6 vai. 
vak. Prašome atvykti choristus 
ir mėgėjus giedoti, norinčius su
stiprinti chorą.

i R. Geidukytė, V.
Sondą; po $1. -- E.

Skyr. Valdyba.
Toronto. Jauninu* Meno 

Mėgėjų Grupė 
intensyviai ruošia Kazio Binkio
“Atžalyną”, kuris bus suvaidin
tas 1954m. kovo mėn. 14 ir 21 dd.
LAS Naujųjį} Metų sutikimas 

Įvyks ir šiemet “Victoria” audi
torijoje Queen St. 53 E. Jiems 
ruošiamasi su dideliu uolumu. 
Visiškai atskiri staliukai rezer
vuojami iš anksto. Smulkiau ir 
plačiau bus pranešta per radiją, 
“TŽ” ir plakatuose. Kur galima 
gauti pakvietimus - bilietus bus 
pranešta vėliau.

Sporto Klubas “Vytis” 
gruodžio 26 d. Toronto Lietuvių 
Namuose dešimtom Kalėdom 
tremtyje paminėti rengia Kalė
dų Balių su programa. Progra
moje dalyvauja: Komp. S. Gai- 
levįčius, solistė A. Venckutė ir 
poetas Kastytis.

Bilietus iš anksto galima gauti 
TLN pas p Budreiką ir pas spor
tininkus.

Ęiganskas. 
Sadauskas,

P. Augustinavičius, J. Petrąvi-
Jonynienė. Pr. Razgaitis, 

! Ada Lemežytė, A. Augutis, H. 
j Baltrušaitis, J. Česekas. ........
I Prašome toliau aukoti, atne- ; visumoje, ne vien kaikurios jų

eitis

šant pinigus i Tautos Namus, 
235 Ossington Avė., į Prisikėli
mo bažnyčios kleboniją kartu su 
rūbais, nuo 7 iki 9 vai. v. arba 
skambinti tel. KE. 2154 ir KE.- 
3027 — aukos bus paimtos iš Jū
sų namų.

KLB Š. Fondo T. Apyl. K-tas.

grupės. Pvz. KLB jungtis orga
niškai su kuria viena betkurios 
tautos srove nebūt ųpatogu. St.

SUTINKU SAUGOTI MAŽUS VAIKUS 
visa dieną. Tel. LO. 7358.

KIN O “C E N T R E” 772 " w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį, gruodžio 10, 11, 12 d.d.
1. TARZANS SAVAGE FURY — Lex Barker, Dorothy Hart
2. GRIMSON PIRATE—spalvota—Burt Lancaster, Nick Gravat

Pirmadienį — trečiadienį, gruodžio 14, 15, 16 d.d.
1. GREEN GLOVE — Glenn Ford, Geraldine Brooks
2. TWO WEEKS WITH LOVE — spalvota — Jane Powell

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

SUDBURY, Ont.
nėsJkom“pirm. Aleksandru? La- | Kariuomenės šventės mineji- 

an 8 mas lvyko lapkričio 28 d. kroa- . t'' 1 4 1\/Tl VS rt-t 1 C T T z-J
die^Bals^i^lap^idėS pirmininkas K.Tcxie-
; ris- Paskaitą skaitė Įeit. J. Va4

pinui,' 205Q Patricia Ave., 
Montreal, ne vėliau balsavimo tų salėje. Minėjimą atidarė Sud-

Kas skolingas, prašom atsiteisti
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 
5 iki 7 vai. ir sekmadieniais po 
pamaldų.

“Tėv

Išnuomojami du kamborioi ir virtuvė II 
ougšte ir du komb. ir virtuvė lll-me 
augšte. 89 Kenneth Ave. Galima apžiū
rėti po gruodžio 10 d.

Išnuomojami 2 kambariai, virtuvė ir ga
ražas, prie patogaus susisiekimo. Tel. 
LA. 7616 arba LA. 2259.

Išnuomojamas naujai dekoruotas kamba
rys su baldair. Kreiptis 65 Northcote 
Avė. Tel. OL. 7328.

Žiburių” knygynas.

Butcher & Grocery”
VI. Germanavičius

“Montrose 
savininkas 
savo krautuvės ir namo dalį per
leido J. Miliušui. VI. Germana
vičius nuo gruodžio 1 d. įėjo da
lininku “Green Valley Meat 
Market”, 996 Dundas St. W., 
kartu su Barzdaičiais, kurie šia
me biznyje dirba nuo birželio 1 
d. P. Barzdaitienė yra dirbusi 
Vilniaus “Rūtos” kooperatyve, o 
jos vyras geležinkelių tarnyboje.

Naujasis dalininkas VI. Ger
manavičius, versdamasis preky
ba, nepamiršta ir šiaip reikale 
padėti išsikviesti ‘iš Vokietijos, 
Šveicarijos, Brazilijos lietuvių, o 
taip pat perkant nuosavybes ar 
paskolas ieškant nevienam lietu
viui yra padėjęs.

Išnuomojamas frontinis kambarys l-me 
augšte su teise naudotis virtuve ir kitas 
kambarys lll-me augšte. 693 Dovcrcourt 
Rd. Tel. LO. 8951.

■ • •____________ •________________f________ _______ •

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ll-me 
augšte, be baldą, šiltas vanduo. 46 Je
rome Str., High Park. Galima ir su vai
kais. Apsilankyti galima betkuriuo laiku.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte, 2 asmenims. Tel. KE. 2245.

/ _________________________

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte. Galima naudotis virtuve. Pagei
daujama 2 mergaitės arba vedusiu pora. 
402 Dovercourt Rd. tel. OL. 5972.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė l-me 
augšte ir vienas kambarys ll-me augšte, 
Dundas St., netoli Lietuviu Namą. Skam
binti po 6 vol. tel. KE. 8701.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė arba 
2 kambariai ir virtuvė (su arba be bal
dą). Tel. LY. 9063.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė l-mc 
augšte. 181 * Manning Ave.

Lietuvių Enciklopedija - 
geriausia Kalėdų dovana!!

Kiekvienam lietuviui, kuris supranta tautines kultūros reikšmę, dor 
nevėlu Lietuvių Enciklopedijų prenumeruoti. Nei viena svųtima en
ciklopedija neduoda tiek lituanistinių žinių, kiek jų duoda savoji. 
Lietuvių Enciklopedija galima užsisakyti šiuo adresu: LE Leidykla, 

|366 W. Broadway, Šo. Boston 27, Mass.
Kiekvienoj didesnėj lietuvių kolonijoje Lietuvių Enciklopediją plati
na leidyklos įgalioti atstovai, tad galimo ir per juos LE prenumeruoti. 
Lietuviu Enciklopedijos Ujo tomo nedidelį likutį leidykla dar turi. Kas 
norėtų tq tomo gauti — prašomas leidyklos adresu iŠ JAV siųsti 
$7 75, iš užsienio $7.98. Į tas sumas įeina ir paprastosios pašto iš
laidos.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA!

Neatsitik nuo gyvenimo! 
TELEVIZIJOS AGENTAS

Parduoda, be to, už dyko pademonst
ruoja jūsų nuosavuose namuose pa
čius geriausius MOTOROLA, RCA 
VICTOR ir ADMIRAL TV aparatus. 
Geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis 

su pilna vienerių metų garantija.
Visais pirkimo, demonstravimo bei 
patarimų reikalais kreipkitės nuo 5-9 

vai. vak. pas šioje srityje prityrusi 
V. PŪGA

Telef. ME. 8760
53 Hewitt Ave., Toronto

A

DĖMESIO PONIOMS 
IR PANELĖMS!

Vandos Žukauskienės moterų 
kirpykloje

PUSMETINIAI 
GARANTUOJAMI, 

o šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Tel. KE. 4731 

219 RONCESVALLES AVĖ.
# Toronto

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA’’.
Indėliai apdrausti. Augštos 
palūkanos. Būstinė Lietuvių 
Namuose, 235 Ossington 
Avė.. Toronto, Telefonas 
KE. 3027.

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.

į baltą voką, ant kurio pažymi
ma adresas ir siuntėjo pavardė,- , , .. .. _ ....... -
vardas ir adresas, kad rinkiminė! ir ^aP- Vaceliu-
komisija galėtu atžymėti, kas Į ”as- eąleras-
balsavo ' i pasakė V. Montvila. Veike bu-

10. Skundai, liečia rinkimus, 
paduodami Montrealio Apylin
kės Valdybai per 24 vai. nuo 
skundžiamojo veiksmo padary
mo. Apyl. Rinkini. Komisija.

Liet. Akad. Sambūrio narių, 
prieš paskutinis šios V-bos ka
dencijoj, susirinkimas šaukia
mas gruodžio 13 d., sekmad., 3.30 
vai.. 4225 Berri (kampas.St. De
nis ir Rachel). Valdyba prašo 
visus narius dalyvauti ir galuti
nai apspręsti N. metų sutikimą. 
Stipendijų ir Pašalpų Fondo rei
kalus, aptarti susirinkimų pobū
dį, išaiškinti kandidatą į naują 
apyl. valdybą ir kitus organiza
cinius klausimus.

Paskutiniam susirinkime col. 
J. Dapkus skaitė referatą “Darb
davių ir darbininkų santykiai 
Kanadoje”. Patiekta medžiagos 
apie Darbo Ministerijos įkūrimą, 
unijų atsiradimą, streikų statis
tiką, nedarbo ir nelaimingų at
sitikimų draudos institucijas. 
Diskusijose daugumoje iškelta 
asmeniškos patirties darbovietė-

lančiūs. Publikai pageidaujant.

fetas su įvairių rūšių gėrimais. 
Šokiams grojo lietuviškų plokš
telių muzika.

— Otava.Visi inkorporuoti 
Kanados bankai nuo gruodžio l 
d. UŽ taupomosiose sąskaitose 
laikomus indėlius procentą pa
kėlė nuo 11-2 iki 2.

— Otava.— JAV nutarė su
mažinti savo kviečiais apsėjamą 
plotą net 16.000.000 akrų. Kitais 
metais sės jau tik 62.000.000 ak
rų, kai buvo sėjama 78.000.000 
akrų. Kanadoje ši žinia sutikta 
su dideliu pasitenkinimu, nes la
bai padidėja perspektyvos jos 
kviečių rinkai.

— Vašingtonas. — JAV “pa
skolina” nacional. Kinijai du 
laivus.

— Bonna. — Vakarų Vokieti
joje išeina 13 komunistinių dien- 
fašičų ir 1 savaitraštis, kurių ti
ražas 200.000.

— Berlynas. —- Į Vokietiją at
vežta 400 š. korėjiečių vaikų, ku
rie čia būsią mokomi ir auklė
jami.

PROGA! PROGA!
Dėl ligos parduodamas didelis TABAKO ŪKIS 

su nedideliu įmokėjimu.
Savininkas sutinka keisti į namus, arba į nedidelį biznį.

A. ARIMAS
R.R. 1 Vienna, Ont. Tel. Port Burwell 5 Ring 12 

FREEMAN & NEWTON
General Insurance and Real Estate, Simcoe, Ont.

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA

Dovcrcourt — College, sklypos ir 11 komb., otskiros mūrinis duplcksos, ont 
sklypo golimo dor noujg nomg stotyti. Nomos turi 2 vonios, vondeniu 
šildomos, 2 gorožoi. Viso koino su sklypu $27.000 orbo posiulymos. 
Įmokėti opie $12.000.

Indian Rd. — Bloor, 12 komb., otskiros namas, 2 vonios, vandeniu - alyva 
šildomos, garožas, gražus didelis kiemas. Kaina $22.500, įmokėti $8.000. 
Greitas įėjimas.

B co uty Solon, $4.500, išdirbtos biznis, 15 metų toje počk>įe vietoje. Apyvarta 
$800 menesiui. Nuomo $100 mėnesiui su butu. Įmokėti $2.000.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vakarais HU. y-1543

Naujas mūšy skyrius:
1597 Bloor St. W. Tel. LA. 8772

. REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




