
Kristaus Karaliaus šventei
Paskutinį spalio mėn.’ sekma

dienį Bažnyčia primena tikintie
siems Kristų Pasaulio Valdovą, 
kurį žmogus savo kasdienybėje 
taip dažnai pamiršta. Jį žino, be: 
savo gyvenimo pagal tą žinoji
mą netvarko.

"Mano karalystė ne iš šio pa
saulio . .. Aš tam gimiau ir tam 
atėjau į šį pasaulį, kad liudy
čiau apie tiesą. Kiekvienas, 
kurs yra iš tiesos, klauso mano 
balso", sakė Kristus Pilotui. Bet 

* Pilotas nesuprato, kaip ir pei 
amžius to'nesupranta daug mi 
lijonų. O Kristus viešpatauja 
tik savo Apvaizdos akimi, be 
prievartos, be tarnų ir legijonų. 
kuriuos jis minėjo, pabrėžda
mas savo išskirtinį karališku- j 
*mą. Viešpatauja niekam ne
grasindamas ir nieko neversda- 
mas, tik priminęs, kad prieš 
savo Tėvą išsigins tų, kurie jo 
išsigynė. Gyvenk žmogau die
viškoje karalylstėje kaip išma-’ 

’ nai, bet žinok, kad Tavo pirmo
ji paskirtis vykdyti valią To, 
Kuris atėjo tiesos liudyti ir pa- 

. skelbė didįjį įsakymą, "kad my
lėtumėte vienas kitą, kaip Aš 
jus mylėjau", kad nereikia rū
pintis gerybėmis, kurias rūdys 
ir kandys sugadina, bet Dievo 
karalyste ir kad tuo besirūpi
nant — atliekant visas žmoniš
kosios paskirties pareigas —- 
visa kita bus pridėta.

Gilios Dieviškojo Mokytoje 
Pasaulio Valdovo evangelijose 
paliktos tiesos žavi pasaulį jau 
antrą tūkstantį metų. Antrą 
tūkstantį metų pasaulio išmin
čiai lenkia galvą, prieš ten glū
dinčius neišsemiamus minties 
aruodus, gieda himnus Jam ir 
prieš Jį klaupiasi, bet gyvena 
pagal savo aistras, klampoja 
nedorybių jūrose, dėl kurių ai
manuoja, dangaus keršto šau
kia skriaudikams bei nusikal
tėliams ir desperatiškai skun
džiasi: ’’Kristau, kodėl mus ap
leidai, kodėl leidi siautėti nedo
rybei!" Bet pasaulis užmiršta 
viešpataujančio Kristaus Kara 
liaus įstatymą, kitus kaltinti lei
džiantį tik nekaltiems: Kas be 

• nuodėmės, tegul pirmas meta 
akmenį, sakė jis žydams, už- 
puolusiems viešą nusikaltėlę. 
Nes Pasaulio Valdovui vieno
di yra ir vieši ir slapti nusikal
tėliai. Tobuli yra tik tie, kurie 
tobuli kaip Dangiškasis Tėvas 
danguje.

Kristus Karalius paskelbė ne 
pasaulio santvarkos, bet žmo
gaus vidaus pasaulio įstaty 
mus, nuo kurių priklauso vis
kas. Nes kokios plytos, kokiais 
ryšiais jos surištos tokia ir sie
na. Jei plytos netobulos, ilcrei- 
valiotos, siena nebus graži, jei 
jos pairusio vidaus ir dar nesu- 

. rištos tinkamai — siena nebus 
stipri. O ryšį šitą Jis nekartą 
kartojo — meilė, iš kurios pa
žins, kad esate mano mokintai

Kad Jo karalystės valdiniai 
pasiektų dieviškojo gėrio ir ra
mybės, Kristus Karalius ir veik 
los dėsnius aptarė. Nebūkite 
kaip vėjo pučiamos nendrės 
kurios linksta vėjelio papūstos, 
sakė Jis. Atseit, žinai žmogau 
tiesą, ir gyvenk pagal ją.

O kągi pasaulis? Pasaulis ži 
no tiesą ir net gėrisi Ja, bet gy
vena "kaip pagonys". Ką Kris-

tus Karalius pasakė įsipareigo- 
jančio, žmogus nepastebi ar pa
miršta, bet prisimena kaip įpa
reigojo kitus jo atžvilgiu ar ką 
pažadėjo tiems, kurie pildo Die
vo valią. "Nebijokite tų, kurie 
užmuša kūną, o sielos užmušti 
negali; verčiau bijokite to, ku 
ris gali ir sielą, ir kūną nugram: 
dinti į pragarą", mokė Kristus. 
O žmogus lankstosi nuo nema
lonumų, gaudo rūdijančias bei 
kandžių ėdamas gėrybes ir lau
kia, kad "visa kita būtų pridė 
ta". Iš kur bus pridėta, jei visi 
tą ir tegraibo, o įstatymas ši
tai garantuoja tik visiems ne
šiojant vienas kito naštą, kaip 
sako apaštalas laiške galatie 
čiams.

Davęs įstatymą, Kristus 
ralius paliko pasaulį savo 
lonių globoje eiti prie to

Korėjos karas baigiasi

Ka
ma- 
mo 

mento, kad jis vėl pasirodys vi
soje savo galybėje dangaus 
debesyse ir kiekvienam paro
dys kelią į amžinąjį džiaugsmo 
ar į pražūtį, kiekvieną paklaus 
damas ką man padarei, kai bu
vau alkanas’, ištroškęs, ligonis, 
suvargęs... Ir niekas tada ne 
įmigins', kad Tavęs Viešpatie 
juk aš nesutikau ir negalėjau 
Tau tarnauti, nes "ko nepadarei 
vienam iš mažiausių mano bre 
lių, man nepadarei", atsakys 
Karalius Kristus.

Kristaus karalystės šioje že-: je, neį kuriame nors kitame pa- A r • • . V? .

Atkirstųjų tarpe buvo tikimasi 
surasti amerikiečius belaisvius, 
kuriuos komunistai iš Seoulo 
varosi į šiaurę, nepajėgiančius 
toliau eiti pagal sovietų meto
dus pribaigdami durtuvais.

Pietų korėjiečiai jau visai ne
betoli Mandžurijos sienos.

Su šia paskutine operacija 
kovos Korėjoje, galima sakyti, 
yra baigtos, nes komunistai jau 
negali vykdyti didesnio masto 
organizuoto pasipriešinimo. Vi
są savo svorį dabar jie perke
lia į partizanines kovas. Iš P. 
Korėjos ateina pranešimai apie 
raudonųjų partizanų pasirody
mą visoje eilėje vietovių. Parti
zaninis karas 'gali dar ilgai už
sitęsti, nes kalnuotos vietovės 
teikia puikias sąlygas partizani
nei veiklai. Komunistinė Kinija 
ir Sovietų , Sąjunga komunis
tams, aišku, negailės paramos 
maistu, amunicija ir ginklais.

MacArthuras jau sudarė apa
ratą karo nusikaltėliams teisti. 
Tuo tarpu jų betgi vos 3 tesą su
čiupti. Tikimasi, kad šiaurėje 
suklius daugiau. Bet daugumas 
vadų beabejo jau spėjo pabėgti 
.į Mandžuriją ar Sibirą.

vyrauja chaosas: naktimis ne
įmanoma pasirodyti už miestų 
ribos? Atrodo, JAV vyriausybė 
vėl turės ateiti į pagalbą Filipi
nams, duodama didesnę pasko
lą ir kartu pareikalaudama val
džios organų "valymo" bei 
kontrolės teisės, kad pinigai ne
būtų išmėtyti vėjais.

munistai, be abejo, puikiai iš
naudoja vyriausybės nesuge- 

1 bėjimus. Jų eilės smarkiai au
ga ir šiuo metu jie jau turi 14 
tūkstančių partizanų, kurie 
ginklus perkasi iš policijos pa
reigūnų. Iš viso, kiekvienas pi
lietis ten laisvai gali nešioti 
ginklą. Rezultate — krašte įsi-

Filipinai arti prie 
katastrofos

Savo konferencijoje su gen. 
MacArthuru prez. Trumanas 
yra palietęs ir Filipinų respubli
kos reikalus. Padėtis Filipinuo
se toli gražu nieko gero neža
da. Trumanas buvo nusiuntęs 
specialią JAV misiją, vadovau
jamą finansų pasekretoriaus W. 
Bell. Ši nauja^respublika savo 
keturių metų egzistavimo laiko
tarpyje iš JAV buvo gavusi 2 
bilijonus dolerių. Tačiau vy
riausybė nesugebėjo išnaudoti 
krašto turtų. Jis biudžeto defici
tas siekia 180 milijonų dolerių. 
Neapmokėtų sąskaitų krūvos 
auga. Mokytojai ir net karei
viai laiku negauna algos. Paga
liau filipiniečių algos yra tokios 
mažos, kad joą neįstengia pa
dengti gyvenimo reikalavimų. 
Norėdami galą sudurti su galu, 
filipinečiai kiekvieną galimą ir 
negalimą progą išnaudoja ky
šių ėmimui. Dolerio rezervai 
baigia išsekti. Žodžiu, kraštas 
sparčiais žingsniais žengia prie 
katastrofos. Trumano patikėti
nis W. Bell sunkiai begalėjo su
sigaudyti vyriausybės atskaito
mybės knygose — taip viskas 
ten sunarpliota ir sujaukta. Ko-

Kovos Indokinijoje smarkėja
bijodama konkurencijos, laikėsi 
rezervuotai. Kada Korėjoje pra
sidėjo karas, padidėjo ginklavi
mosi tempas, tuo pačiu pašoko ' 
ir plieno pareikalavimas. Schu- 
mano planas atsidūrė prieš se* 
nugalimas kliūtis: kiekviena

Smarkėjant kovoms, prancū
zai buvo priversti evakuoti 
250 mylių komunistinės Kinijos 
ir Indokinijos pasienio zoną. 
Tuo tarpu vis dar nėra oficialių 
pranešimų apie kiniečių įsijun
gimą į Kovas. Tačiau, atrodo,
prancūzai vieni neįstengs susi- valstybė, gurėdama pakanka- 
doroti. Jau dabar Prancūzijos Į mus užsakymus, nori savaran

kiškai tvarkyti plieno reikalus. 
Nelinkstama dėtis į jokias są
jungas.

vyriausybė kreipėsi į JAV, mal
daudama dolerių ginklavimosi 
reikalams. JAV sutiko duoti po
ros bilijonų dolerių pajkolą pi
nigais ir ginklais prancūzų ka
riuomenei Europoje ir Indokini- 
jojel Saigone, Indokinijos sosti
nėje, jau laukiama amerikiečių 
bmbonešių, o lakūnų prancūzai 
turi pakankamas atsargas.

Atlanto pakte Prancūzijai tai
pogi tenka didelis vaidmuo. Jos 
užsienio reikalų minist. Schu- 
manas savo laiku buvo pasiū
lęs sujungti V. Europos plieno 
ir anglies pramonę. Pasiūlymas 
visų buvo sutiktas ištiestomis

Vyt. Kastytis.

Bombardavo Rusų aerodromą

JAV delegacijos JTO vadas 
Austinas pranešė, kad du JAV 
sprausminiai lėktuvai per klai
dą pažeidė Rusijos sieną prie 
Korėjos ir spalio 8 d. bombarda
vo aerodromą. JAV esą pasiry- 
žusios apmokėti Rusijos natiek-

Š. Korėjos sostinė Pyongyang 
krito be sunkesnių kovų. Pirmie
ji į ją įsiveržė amerikiečių I Ka
valerijos divizija (ištikrųjų tai 
šarvuočių divizija, tebeturinti 
senai panaikintos kavalerijos 
vardą). Netrukus priejų prisi
jungė pietinių korėjiečių divizi
jos, atėjusios iš Wonsen. Mies
to gyventojai jau turėjo paruošę 
transparentus su užrašais: "Te
gyvuoja JT kariuomenės dali
niai". Komunistinė vyriausybė 
buvo spėjusi išsinešdinti iš mies 
to. Ji tikriausiai randasi Man- 
džurijoj ar, gal būt, Sibire pas 
savo globėjus.

Trys tūkstančiai parašiutinin
kų buvo nuleisti netoli Sukchon 
ir Sunchon. Operasijoms vado
vavo pats gen. MacArthuras, 
kartu su parašiutininkais pasi
rodydamas Sunchon padangė
je. Jo neginkluotą lėktuvą ly
dėjo naikintuvų apsauga. Ka
da parašiutininkai, priešui rea
gavus, laimingai pasiekė že
mę, gen. MacArthuras grįžo į 
Tokio. Šis parašiutininkų de
santas turėjo atkirsti iš Pyon
gyang besitraukiančius Man
džurijos kryptimi komunistus.

Trumano kalba San Francisko operoje
nę saugumo sistemą, ginklavi
mosi reikaląs pasidarytų nebe- 
aktuahis. K<^ he neparodys pa
našaus žingsnio, laisvajam pa
sauliui nelieka kitos išeities: į 
jėgą reikia ruoštis atsakyti jė
ga...

Azijos tautas prezidentas Tru
manas įspėjo nepasitikėti sovie
tų joms peršamu komunizmu: 
"Sovietinis komunizmas be rei
kalo reklamuojasi, kad jis sie
kia progreso ir žmogaus išlais
vinimo, nes, iš tikrųjų, jis nori 
įtaisyti vergų kolonijas nauja
jam imperializmui". JĄV neturi 
jokio tiksle išnaudoti Azijos tau
tas. Azijos likimas nėra vien 
tik militarinė problema. Eilę 
metų čia tautos laukė sociali
nių reformų ir jas jos pačios da
bar turi pravesti.

Prezidento kalboje dvelkia 
naujas, dar niekad nebuvęs vė
jelis, tai atviras kaltinimas So
vietų Rusijos agresija bei ruo
šimu karo. Už tai Maskvos 
"Pravda" piktai atsakė, kad vi
sa, ką Trumanas prikišo So
vietų Sąjungai, tinką JAV, o 
taip tegalįs kalbėti tik karo 
kurstytojas. Šitoks apibūdini
mas valstybės galvos partijos 
oficioze jau daug sako.

Grįždamas iš pasimatymo su 
gen. MacArthuni Wake salo
je, prezidentas <Ti\imanas San 
Francisco operos rūmuose pa
sakė reikšmingą kalbą, kurioje 
dar kartą išdėstė JAV politi
kos siekimus pasaulyje.

Prezidentas dabar dar kartą 
užtikrino, kad JAV neturi jokių 
agresingų užmačių nei Korėjc-

rankomis. Viena D. Britanija, tus nuostolius.

mėje pagrindinis įstatymas Mei šaulio taške: "Nei viena pusau- 
lė, iš kurios išplauks ir tas klau
simas "Ką padarei?". Jo kąra 
lystė bus tada įvykdyta, kai šis 
įstatymas saistys ir šiam gyve
nimui: "Vargas Jums..." Ir 
vargsta pasaulis, maudosi aša
rų ir kraujo jūrose, nes nevyk 
do meilės įstatymo.

Nepakanka kalbėti apie krikš
čionybę, apie krikščioniškąją 
pasaulio kultūrą, bet reikia būti 
krikščionimis, Kristaus karalys
tės piliečiais jau šioje žemėje — 
nebūti siūbuojamomis nendrė
mis, žmonėmis, menko tikėjimo, 
apie kuriuos Karalius su pasi
gailėjimu kalbėjo. Pasaulyje 
daug neteisybės ’ir vargų,bet 
Kristus Karalius, juk aiškiai sa
kė: "Ateikite pas mane visi, ku 
rie alkstate ir trokštate teisybės, 
o aš jus pasotinsiu". O Jis ne 
neprieinamoje pilyje gyvena, 
bet pasiekiamas kiekvienu mo
mentu. Jis visus šaukia. Ir kai 
visi susirinks prie Jo, įvyks pa
žadėtoji ramybė, Kristaus ka
ralystė.

lio šalis, kuri siekia taikos, ne
turi baidytis JAV, nes mūsų 
vienintelis tikslas yra taika" ... 
Tačiau? palietęs sovietų provo
kuojančią laikyseną tarptauti
nėse situacijose, o taipogi gau
sias raudonosios armijos divizi
jas, paruoštas kovai, Trumans 
užtikrino—laisvų tautų apgink
lavimas bus tęsiamas pilnu 
tempu: "Mes didiname savo 
ginkluotas pajėgas, nes sovietų 
vedama politika mums nepalie
ka kitos galimybės"... Jeigu 
sovietams toks laisvųjų tautų 
sukrutimas ginkluotis nepatik
tų, jie viską gali labai lengvai 
pakeisti — tereikia parodyti 
truputį daugiau noro bendra
darbiauti su Vakarais. Jeigu so
vietai pakeltų geležinę uždan
gą ir įsijungtų į JTO ko’.ektyvi-

Triukšmas dėl V. Vokietijos apginklavimo
Jau seniai R. Vokietijoje po 

liaudies milicijos priedanga so
vietai yra suorganizavę komu
nistinės vokiečių kariuomenės 
branduolį. Niekas dėl to didelio 
triukšmo nekėlė. Tačiau, kada 
Vakarai, organizuodami‘Atlan
to paktą, į jungtinės kariuome
nės skaičių įtraukė ir V. Vokie
tijos gyventojus, nors iš to pla-

Naujas Maskvos manevras
Prahoje įvykusi komunistinių 

kraštų konferencija, vadovau
jama Molotovo, kurioje dar da
lyvavo Albanijos, Bulgarijos 
Čekoslovakijos, Rumunijos, Len 
kijos, Rytų Vokietijos ir Vengri
jos atstovai paskelbė komuni
katą, kuriame siūlo planą Vo
kietijos reikalams sutvarkyti. 
Jame yra 4 punktai:

1. D. Britanija, JAV, Prancū
zija ir Rusija turi deklaruoti, 
kad jos nenori Vokietiją milita
rizuoti, bet saugoti Potsdamo 
nutarimus. »

2. Pasalinti visas kliūtis, truk
dančias taikiai Vokietijos ūkio 
raidai, bet neleidžiant jos giri
nio potencialo atstatymo.

3. Neatidėliojant pasirašyti 
taikos sutartį su Vokietija, su
kurti visos Vokietijos vyriausy
bę ir išvesti visas okupacines 
pajėgas.

4. Sudaryti visos Vokietijos 
konstitucinę Tarybą iš visų 
okupacinių zonų atstovų, kuri 
sudarytų laikiną vyriausybę, 
galinčią pasirašyti taikos su
tartį.

Beabejo šis projektas nori už
kirsti kelią vakariečių pradė
tiems vykdyti planams Vokie
tijoje. Jam beabejo nepritars ir 
vokiečiai.

Vakarų Vokietijos nusistaty
mas,— pirmiausia visuotiniai 
laisvi rinkimai visose zonose. .

no dėl prancūzų pasipriešini
mo ir dar nieko neišėjo, sovie
tai pakėlė triukšmą, pareiškė 
nepakęsią V. Vokietijos apgink
lavimo. Tai ypač akcentuoja
ma dabar Prahoje vykstančioje 
Sovietų Sąjungos ir satelitų 
konferencijoje, diriguojamoje 
Molotovo.

Sovietiniai "taikos mylėtojai" 
I mielai pradėtų pasaulinį karą, 
jeigu tik jie būtų tikri dėl lai
mėjimo. Tačiau ekonomistai ša
lia atominės bombos nurodo ki
tą ginklą, kuris jų nuomone so
vietus sukliko nuo panašaus 
žingsnio — nepatenkamas naf
tos atsargas. Per metus sovietai 
pagamina 324 milijonus statinių 
naftos. Jų karo pramonei, civi
liniam gyvenimui ir žemės ūkio 
traktoriams reikia 165 milijonų 
statinių, vadinasi, karo reika
lams belieka vos 159 milijonai 
statinių. Tiesa, šito kiekio be
veik pakanka sovietų karo ma
šinai, bet, neužmirškime, karui 
prasidėjus, sąjungininkų bom-

tos gamyklas, ir jų karo maši
na turėtų riedėti vien tik iš turi
mų naftos atsargų, kurios nėra

New York (LAIC)Prieš pat 
įvykius Korėjoje, Lietuvoje pra
sidėjo gyvas kariškas veiklu 
mas.

Iš penkių Vilniaus aerodro
mų — dviejų Porubanke-Kirti- 
muose, N. Vilnioje, Žaliųjų Eže
rų ir Trakų — sudaryta viena 
didelė Transporto Bazė —Sie- 
viemaja Transportnaja Baza. 
Rugpiūčio mėnesį bazė jau pil
nai veikė. Atvyko sustiprintos 
įgulos, pradėta statyti nauji pa
statai ir platinami pakilimui-nu- 
sileidimui takai, pritaikomi 
sunkiesiems transportiniams ir 
bombonešiams. Ši STB yra 
įjungta į tinklą, kuris jungia 
kitas bazes — Šiauliu-Mažeikiu

Gardino Bazę. Vilniaus bazėje 
apsistojo 35 lėktuvai.

Vienkart Vilniuje ir pietinė
je Lietuvoje pasikeitė įgulos, ir 
daliniai dažnai sukeičiami, kil
nojami. Pačiame Vilniuje rug
sėjo mėnesį pastoviai apsistojo 
šios jėgos: viena šarvuočių bri 
gada vakarinėje miesto dalyje, 
kita brigada Kalvarijos \ karei
vinėse, motorizuotas pulkas ir 
du pėsties pulkai Antakalnio 
kareivinėse. Be to, Užupy, Kal
varijos ir Žvėryno rajonuose, 
vakariniame Neries krante, ap
sistojo artilerijos daliniai. Nau
josios Vilnios kareivinėse stovi 
motorizuotos kavalerijos, šar
vuočių ir artilerijos daliniai. 
Liepos mėn. pratimuose daly
vavo netgi du sunkiosios artile
rijos ("Katiušų") pulkai iš N. Vil
nios ir Ašmenos. Be to, ruože 
tarp Žvėryno ir Verkų, apsistojo 
motorizuota priešlėktuvinė arti
lerija, vienas pulkas lauko leng 
vosios artilerijos, ir dvi divizijos 
sunkiosios artilerijos. Kaišiado
ryse apsistojo šarvuočių pul
kas, su mokomaisiais daliniais.

Latvijoje — nuo gegužės mė
nesio į Ainazi uostą Rygos įlan
koje geležinkeliais gabenami 
elektriniai varikliai iš Voltos 
fabrikų Estijoje. Liepos mėn.

elektros stotims įrengti. Kur tie 
motorai bus gabenami — neži
nia, betgi jie yra pavesti saus- 
žemio kariuomenės vadovybės 
žinion.

Ventspilio uoste kovo mėn. 
pradėjo veikti dvi naujos dirb
tuvės. Viena gamina /netoli
mus tinklus prieš povandeni
nius laivus. Dirba 300 dar
bininkų, jų tarpe tik 120 latvių, 
visi kiti rusai ir vokiečiai. Kita 
dirbtuvė gamina akumuliato
rių dalis povandeniniams lai
vams. Ten dirba daugiausia ru
sai ir viena šaltkalvių brigada 
iš Rygos. •

Birželio mėn. Liepojuje patik
rinti, jau ketvirtuoju atveju, 
vandens technikų, šalkalvių, 
jūrų statybos technikų ir kitų 
kvalifikuotų darbininkų sąra
šai. Kiti trys tikrinimai buvo at
likti 1945, 1948 ir 1949 metais. 
Tame laikotarpy Rygos-Liepo- 
jos ruože buvo suimti, ir ištrem
ti apie 4.000 technikų, kurie mė
gino savo specialybę nuslėp 
ti. Šiemet nesitenkinta registra
cija: darbininkai šaukiami ir 
kvočiami pavieniai. Kvalifikuo
ti darbininkai bijosi registruotis, 
kadangi ekspertai yra siunčia
mi į kitas "broliškas respubli
kas". Pav., iki 11.000 latvių šie
met dirba Kuibyševo vandens 
statybos dirbtuvėse.

Estijoje — liepos mėn. buvo 
matuojamas visas pajūris ir jū
ros gelmės ir Leningrado Jūrų 
Fizinių Bandymų Institutas vyk
dė pratimus. Mėnesio gale at
vyko prof. Dereskino vadovai! 
jama komisija, kuri taisė jūrla
pius ir tikslino davinius Rots- 
kulajjratimų bazėje, Kichnu sa
loje. Kiti komisijos nariai nuvy
ko į Saaremaa salą, Kihelgona 
ir Kuressaare bazes. Rugpiūčio 
pradžioje atvyko navigacijos 
specialistai su kpt. Tiguzov 
priešaky ir pratimuose tikrino 
jūros dugno sudėtį, bangų stip
rumą, akustiką ir išbandė ra- 
dio-sondavimo aparatus, pa
naudojant kosmiškus spindu
lius.

Nuo birželio mėn. karo laivų 
transportai iškėlė Hiiumaa sa
los kariškame uoste Kardia sun
kiųjų patrankų baterijos — vo
kiško modelio, 230 mm. kalibro. 
Kitą mėnesį škraustė krantan 
plieninius kazematus ir bokštų 
dalis. Tas pats-vyko ir Roma- 
ssare uoste, Saaremaa saloje.

Kihnu ir Ruhnu salose, Rygos 
įlankoje, įtaisytos stiprios rada
ro stotys ir betoniniai bunkeriai 
kurui sukrauti; pradėjo veikli 
naujos povandeninių laivų ir 
torpedinių laivų bazės.

Sovietai rengia Baltijos Gibraltarą

dinamų karinėms kilnojamoms

Iš Švedijos pranešama, kad 
Estijos Saarema (Gesei) ir Da- 
goe salose sovietai įrengę Gib
raltaro reikšmės turinčius sutvir
tinimus, skirtus iš vienos pusės 
Švedijos ir Suomijos puolimui, 
o iš kitos kartu su buv. Suomi
jos Parkhala saloje įrengta tvir
tove, Leningrado apsaugai.

Statyba vykusi 2 metus. Ją 
vykdę specialios "statybos bri
gados" saugumo policijos prie- 
’iūroje. Tvirtovės esą trijų 
"aukštų" gilyn į žemę, kurių pir
majame įrengtos patalpos tar
nybai gyventi, antrajame ma
šinų patalpos bei elektros jė
gainė, o trečiajame sandėliai?

Dagoe salos pietų ir vakarų 
krante įrengtos radaro stotys.

Šį rudenį tvirtovės buvusios 
išbandytos specialiuose ma
nevruose, kurių metu ją puolę 
lėktuvai iš R. Vokietijos, Lenki
jos ir Leningrado bazių.

Spalio mėn. Sov. Rusija nu
leido į vandenį pirmąjį iš sta
tomų 3 naujų kovos laivų — 
Sovietskij Sojuz, 35.000 tonų. Jis 
yra šarvuotas 10 ir 16 colių sie
nom, turi 1800 įgulą, galės iš
vystyti 32 mazgų greitį. Prieš 
jo apginklavimą buvo daryta 
daug bandymų ir pagaliau ja
me įmontuota patrankų: 6 po 
20 colių, 20 po 5,9 col., 24 po 45 
mm ir 40 po 20 mm.
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Kristaus Karališkumas
Karališkumo ženklai — pur

purinis apsiaustas, . vainikas, 
skeptras — kuriais Kristus bu
vo apdovanotas pajuokai prieš 
einant ant aukuro. Paslaptin
gas išpranašavimasi

Pretoriaus prieangyje karei
viai tyčiojosi iš vienintelio žmo
nijos Karaliaus. Bet Jo įsteigtoji 
karalija jau du tūkstančius me
tų gyvuoja. Ar tai žmogaus ar 
Dievo darbas?

Žemė vėliau buvo, grobio ir 
pasidalinimo, kančių ir kraujo 
laukas. Žiaurieji vandalai ir ak
lieji tironai ant skurstančių žmo 
nių pastatė sostus.

Tyruose Kristaus balsas pa
darė stebuklą: Bažnyčią — ka
raliją. Kaip gyvas vandens la
šelis trykšta iš Įkaitusio ak
mens, rieda, plečiasi į didžiu
les sroves, nugalėdamas visas 
kliūtis, laimi gyvybinį plotą, ra
sės privilegiją, materijos prima
la. C

Signalinė vėliava pastatyta 
tautose, kalno viršūnėje, žvilga 
gyva šviesa Kristaus Bažnyčia, 
spinduliuodama nčkties sute
moje vieningumo, visuotinumo 
ir, apaštališkumo antspaudu. 
Karalystės piliečiams dalinama 
nauja Ojpna, malonė, kuri juos 
padaro panašiais jų Karaliui, 
broliais meilėje, sutvirtindama 
prieš tamsos puolimus.

Daug amžių praėjo nuo Izra
elio pranašų pareiškimo. Ana
me tarp tyrų ir marių krašte 
dažnai griaudė nuostabių žmo
nių balsas, kuris užliedavo šir
dis džiaugsmu, kaip gaivinanti 
Libano rasa, o priešų murmėji
mas atsidavė Mirties jūros slė
gimu. Etnografai dirba išsijuo
sę, bet veltui, pranašystė žy
dėjo. Noko laikai ir pranašavi
mai išsipildė stebuklingu tiks
lumu.

Kristus pakyla nuo savo sos
to kaip sužieduotinis ir išeina 
kaip Išlaisvintojas "nupuolusio 
žmogaus". Jis pažįstą dangiš
kuosius dekretus, tikslius ir gi
lius dieviškos išminties kelius, 
nes Jis yra ta pati Išmintis, pa
gimdyta nuo amžių Aukščiau
siojo pirm kiekvieno sutvėrimo.

Kristus yra Karalius plačiau
sia ir legališkiausia prigimties 
teise, konsubstanciacijos su Tė
vu prasme. Prieš Jį yra atideng
ta gyvenimo knyga, kurioje tel
pa visas pasaulis: regimi ir ne
regimi daiktai, žvaigždynų cir
kuliacija ir versmių gilybė. 
Drauge su Tėvu iš nieko davė 
gyvybę visam sutvėrimui; už
tat kiekvienas sutvėrimas Jam 
priklauso.

Apreikštas pranašų, pasirodo 
tarp žmonių kaip titaniška 
žvaigždė, apimanti buvusių ii 
būsiančių amžių šviesą. Gims
ta iš Panos, karališkos Dovydo 
padermės;

Žmonijos atpirkimu Kristus 
nusipelnė karališkumo titulą, 
įgalindamas jį savo Prisikėli
mu, neužginčytinu savo viešpa
tavimu gamtos jėgoms. Moky
tojas be akademinių mokslų, 
tyras nuo klaidų. Bemokslių ii 
vargšų draugas, palaužęs pik
ta, kuris engia kūną ir dvasią. 
Su lova ant pečių žengia pa
kilęs paralitikas, laisvas nuo. 
kaltės ir ligos. Lozorius išeina iš 
kapo išbuvęs keturias dienas 
mirties prieglobstyje. Mirštan
čiam latrui pažada gyvenimą, 
o tuo tarpu staigiame aptemime 

perplyšta šventovės uždanga ii 
žemė sudreba praeinant mir
ties ir pragaro nugalėtojui.

Jo mažytė Bažnyčia, šventa 
šeimynėlė, ruošiasi pirmiems 
bandymams po to, kai niekšy
bės draugai Jį nukankino ant 
Golgotos kalno, kai Jo kraujas 
nudažė pirmąjį altorių. Pirmąjį 
dovana buvo laisvė, per kurią 
pasiekėme baltąjį šviesos Kran
tą, išlaisvindami iš "žalčio" 
pinklių. Ne išorinė ir formali 
laisvė, kurią pseudo pranašai 
žada, bet gyva ugnis, suteikian
ti visuotiną laisvę ir apglobian
čią žmogaus ir Dievo planus. 
Psalmė — užtikrinta tiems, ku
rie ištesės iki galo.

Tiesos iškraipytojai, viršgam- 
tiškumo neigėjai, pranašai be 
regėjimo, visi pajuto Kristaus 
galią. Nukrito į dulkes be žinios, 
kai tuo tarpu nei vienas Kris
taus žodis nenuėjo veltui. Kris
tus istorijoje dominuoja.

Visą tai, kas yra didingo ir 
patvaraus civilizuotame pasau
lyje yra Jo darbas, nežiūrint a 
la Voltairę neigėjų. Kristus pra
vedė įstatymus, institucijas, tra
dicijas, meną, mintį, atidalyda
mas naują erą.

Prieštaravimo penkias pasi
reiškia ' blogės?^ alios žmonių 
tarpe. Laicizmas mėgina Jį iš
mesti iš' gyvenimo, uždarant 
naujai antspauduotame kape 
su dviguba sargyba. Bet Jis ne
sulaikomai išeina į gyvenimą, 
palaikydamas kankinius ir pio
nierius, kurie Jį skelbia pasau
liui kaip taikos Karalių ir tei
singumo Gynėją. Jo karalija 
kasdien auga, pakol visas pa
saulis nebus sujungtas po vie
no Ganytojo ir Valdovo vado
vybe.

Minios, ištroškusios teisingu
mo, bet būdamos toli nuo Mo
kytojo, nepastebi kokį solida
rumą ir progresą Kristus yra 
sukėlęs sąžinėse.

Jo doktrinalinis įstatymas pri
taikintas visiems laikams, tin 
ka ir modemiškam gyvenimui. 
Pagal Tėvų, Daktarų ir Socio
logų pareiškimą jis gali orien
tuoti ir išrišti sunkiausias prob
lemas, suderinant priešingus 
reikalavimus individo, ir valsty
bės, teisės ir prievolės, laisvės 
ir lygybės, palaipsnišku ir drą
siu metodu.

Mūsų pareiga statyti šį didin
gą ir sudėtingą pastatą. Iš pa
prasto kasdieninio darbo iškils 
mistiška šventovė Kristui Kara
liui. Jis pasakė, kad priešas ne
nugalės, ir mes nešiosime šir
dyje viltį, būdami tikri, kad Jis 
yra Prisikėlimas ir Gyvenimas.

B. Mikalauskas.

Genocido konven cija įsigaliojo
JAV senato pakomisijos ge-[valstybės baudžia žmogžudžius, 

nocidui tirti pirmininkas sena-1 taip tarptautinis teisingumas 
turės bausti masinius žudymus. 
Nekovojanti su tuo reiškiniu vi
suomenė negalėtų vadintis kul
tūringa, sako senatorius. Na
cių vykdyti masių naikinimo 
nusikaltėliai, sako jis, dabar 
vykdomi komunistų Lenkijoje. 
Lietuvoje, Estijoj®, Latvijoje, 
Vengrijoje ir kituose kraštuose, 
yra nusikaltimas žmonijai.

Senatorius tikįs, kad įsigalė
jus konvencijai JT nariai pa
veiks tinkamai tuos kraštus, kur 
genocidas vykdomas, kad tie 
nusikaltimai sustotų.

torius Brien McMahon (dem. 
Conn.) JAV atstovui JTO pa
siųstoje telegramoje sveikinan
čioje genocido konvencijos įgy
vendinimo proga pasmerkė ge
nocidą, primindamas ir Lietuvą.

Senatorius sako, kad sena
tas sekančioje sesijoje genoci
do konvenciją turi ratifikuoti. 
Turi laiduoti mažųjų tautų bei 
religinių grupių apsaugą. Jis 
džiaugęsis, kad 21 valstybei 
konvenciją priėmus, ji jau vir
to tarptautiniu įstatymu. Tai di
delis žmonijos laimėjimas. Nuo 
dabar, sako senatorius, kaip

J AV inflacijos banga
Korėjos karo įtaka

Jau senokai rašyta ameriko
niškoje spaudoje apie inflaci
jos grėsmę. Tačiau nepaprastas 
kainų kilimas, t.y. dolerio nupi- 
ginimas, o prekių pabrangimas 
teįvyko karui Korėjoje prasidė
jus. Toji dolerio inflacija, per 
tris mėnesius kaštavo apie 4,5 
bil. dolerių JAV tautos ūkiui.

Kongresas turėjo imtis prie
monių: išleisti kainų, kredito, 
atlyginimų, nuomų ir žaliavų 
normavimo įstatymą. Preziden
tas prieš kongreso rinkimus to 
įstatymo nevykdo. Dantis su
kandus laukiama rinkimų, o po 
jų bandys atstatyti lygsvarą 
ūkiniame gyvesime. Dabartinis 
kainų pakilimas turėjo būti sa
vo metu sustabdytas, nes 
brangstant pragyvenimui dar
bininkų profesinės sąjungos rei
kalauja aukšteęnio atlyginimo.

Korėjos politinis ir militarinis 
žaidimas JAV ūkį nepaprastai 
palietė. Jau anksčiau organi
zuota viešoji opinija apie defen- 
syvinį karą birželio ir liepos 
mėn. staiga pradėjo daryti sle
giantį įspūdį. Tas žaidimas bu
vo palaikytas naujo pasaulinio 
karo pradžia. Kapitalistai tie
sioginiai ir netiesioginiai pradė
jo neregėtą spekuliaciją. Sun
kioji pramonė, įvairiausiomis 
progomis, kėlė gaminių kainas. 

Kaip vertinti A bombą?
Atominių bombų, sakoma, JA tavimu, tęsimas JAV skubios 

V-bės turi daug, o Sovietų Są-; atominių bombų gamybos prog 
junga — maža. Kokie tai yrą pramos, toli gražu, nesuteiks 
skaičiai "daug" ir "maža" —' Amerikai pranašumo prieš so- 
sunku pasakyti, tai yra paslap-' vietus, nes šiame atvejuje esa
ty s. Pagaliau, mums to ir ne-ma dviejų skirtingų faktorių, ku- 
reikia žinoti.

Mano dėmesį atkreipė "Tė
viškės Žiburiuose" vieno mūsų 
žurnalisto teigimas, kad "no
rint šiuo pragarišku ginklu lai
mėti, reikėtų turėti bent tiek 
ombų, kiek jų turi JAV" ...

Bet yra atominių bombų reikš 
mei vertinti tikrai kompetetin- 
gų asmenų, kurie visai kitaip 
galvoja. Štai, "The Bulletin of 
the Atomic Scientists" paskuti
niame numeryje, pats jo redak
torius Dr. Rabinowich, rašo: 
"Rusai atominių bombų gamy
bos srityje daug pranašesni už 
JAV. Ir, nežiūrint to, kad jie tų 
bombų šiandieną turi mažiau 
už Ameriką, bet jos yra reikš
mingesnės rusų rankose, negu 
amerikiečių. O taip yra dėl šių 
priežasčių. Sovietai raktinius 
savo industrijos fabrikus yra- 
sukišę po žeme ir išdėstę po 
milžiniškus Sovietų Rusijos plo
tus. Taipogi ir reikalingas slap
tumas a. bombų srityje pas juos 
išlaikomas aukščiausiam laips
nyje. Tuo tarpu Amerikoje, žiū
rėk, tai vienu, tai kitu keilu. 
dingsta vienoks ar kitoks tos sri
ties slaptas dokumentas, brėži
nys ir pan. Kodėl taip yra? O 
gi todėl, kad sovietuose prie šių 
baisiųjų ginklų dirba vergai, 
kurie nė kojos negali iškelti iš 
fabrikų rajonų aplinkumos, o 
JAV — laisvi žmonės.

Minimo mokslininko sampro-

Patogią progą sudarė pavasa-' 
rį įvykę streikai, Korėjos karas 
ir bendrai atsiradusi įtampa 
tarptautinėje politikoje. JAV ad
ministracija kainų tvarkymo ne 
įveda ne vien rinkiminiais su
metimais. Galimas . dalykas, 
kad kapitalo įtaka ir čia jaučia
ma, lemianti vilkinimą kainų 
priežiūros ir įvairiems trestams 
sudarant sąlygas pelnytis iš 
psichologinės inflacijos.

Respublikonų sen. Martin 
kaltina prez. H. S. Trumaną, 
kad jis sabotuojąs kongreso 
priimtus įstatymus. Kongresas 
priėmė įstatymus finansuoti tau 
tinę Kiniją, tautinę Korėją, bet 
vyriausybė nevykdė jų. Kong
resas išleido komunistus 'var
žantį įstatymą — prezidentas 
vetavo. Kongresas paskelbė įs
tatymus ūkiškam gyvenimui 
tvarkyti, o Baltieji Rūmai lei
džia plėstis ūkinei suirutei.

O toji suirutė' plinta labai 
sparčiai. 28 esminių prekių^kai- 
nos nuo birželio 23 - iki rugpiū- 
čio mėn. pabaigos, pakilo 21%. 
Stebėtiniausia, kad pakilo kai
nos ir žemės ūkio gaminių, ku
rių rinką tvarko valstybė. Ypa
tingai išpūstos žaliavų kainos. 
Nuo balandžio iki spalio medie
na pabrango 15%, varis 27%, 
vilnos 45%, medvilnė 50%, švi
ną 52%, plienas 58%, cinkas 

de kalba ne amerikiečių nau
dai.’ ’ ’ ’

Dr. Rabinowich teigia, jog III 
Pasaulinio karo atveju, Sovie
tų Sąjunga, o tuo labiau JAV, 
neturės tikslo sunaikinti atomi
nėmis bombomis milijonus žmo 
nių, tačiau karą vedančių vals
tybių pagrindinis siekimas — 
dezorganizuoti priešo pramonę, 
sunaikinti transporto kelius ii 
priemones bei palaužti krašto 
ekonominį ir gamybinį pajėgu
mų-

Pagaliau, — tęsia toliau Dr. 
Rabinowich, — yra visiškai re
alus galvojimas, jog penkios 
atominės bombos, sprogusios 
ant penkių Amerikos metropo- 
litaninių centrų, pramonei pa
darytų daug daugiau žalos, ne
gu dvidešimt tokių bombų, nu
mestų ant Sovietų Sąjungos 
miestų".

"Jeigu bus ilgai ruošiamasi 
karui, tas išeis tik sovietų nau
dai, — rašoma straipsnyje, — 
nes sovietai nesiruošia trum
pai ir erzinančiai atominių bom
bų atakai, bet ruošiasi totali
niam griovimui. Jie nepuls pas
kirų JAV miestų ir paskiromis 
bombomis, bet lauks tol, kol jie 
galės vienu kartu pristatyti mil; 
žiniškus kiekius atominių bom
bų ir jomis sugriauti visus vita- 
linus centrus vienu kartu".

Taigi bergždižios diplomatų 
kalbos ir jų siekiai susilaukti 
"kuo ilgesnės taikos". Laikas 
veikia sovietų naudai ir jie ne
atsisakys minties "nušluoti ka
pitalistinį pasaulį nuo žemės 
paviršiaus".^ Kuo ilgesnė bus 
nūdienės formos "taika", tuo di
desnis pavojus grės demokra 
tiškajam pasauliui.

Ir be reikalo, mano manymu, 
minėtame straipsnyje rašoma: 
"Bet mes esame tikri, kad Rusi
ja niekados nepralenks Ameri
kos". Jos pralenkti arba net pa
sivyti ir nereikia, nes, kaip ma
tėme iš Rabinowich išvedžioji
mų, nors daug mažesnis atomi
nių bombų kiekis sovietų ran
kose, yra žymiai pavojingesnis 
už didelį jų skaičių amerikie
čių sandėliuose.

Prcmys Aiženas.

GEDIMINAS GALVA.

62% ir kaučukas 80%. JAV ka
ro aviacija moka 30% bran
giau už benziną lėktuvams. Lai
vų įrengimas pabrango 12%, o 
aviacijos elektrotechniški reik
menys 175%. Kariuomenė da 
bar moka 20% brangiau už 
kiaušinius, 27% už kiaulieną ir 
,28% už bekoną lyginant fu kal- 
somis buvusiomis prieš 5 mėn.

JAV paliečia ne vien privatų 
ūkį, ypač darbininkiją, bet tie
siog iš lygsvaros išveda valsty
bės biudžetą. 81 kongresui šiais 
metais besvarstant karo biudže
to padidinimą ca 19 bil. dol., 
kylančios kainos verčia įnešti 
rimtą pataisą, nes už dolerį te
galima vidutiniškai įpirkti 70% 
kas prieš kelius mėnesius buvo 
įperkama. Norint karo progra- 

įgyvendinti, būtinai reika
linga atitinkamai padidinti karo 
biudžetą. Tat vers vėl mokesčių 
sraigtą pasukti. Tą operaciją tu
rės pakelti tie, kurie negali mo 
kesčių kitiems perkrauti — dar
bo masės. O kiekviena šeimi
ninkė moka dabar 8% daugiau 
už dešrą (Hamburger), 6% už 
pieną, 7% už cukrų, 12% už 
kavą, kurios kaina dirbtinai pa
kelta ir 23% už kiaušinius.

Trestu paeipelnymas
Įvairūs trestai stengiasi pasi

naudoti. Toji spekuliacija ypač 
paranki srityse, kurių gamyba 
numatoma varžyti ar net dabar 
varžoma karo ūkio sąskaiton. 
Televizijos aparatai, šaldytu
vai, virtuvės plytos, skalbimo 
mašinos brangsta diena po die 
nos, nes tuos reikmenis gyven
tojai graibsto, gerai suvokdami, 
kad karui prasidėjus visai jų 
neįpirks. i

Apranga pabrango 10%. Jos 
kainos kils, nes kylančios ža
liavų kainos ir keliamas darbi
ninkų atlyginimas turės būti 
padengtas. 80 kongresui dali
nai atpalaidojus butus nuo tvar 
komos nuomos, jų kainos paki
lo 25%. Netvarkomos nuomos 
be abejo dar kils, nes dėl staty- 

; binių medžiagų trūkumo sta
tyba žymiai sumažės.

Gyventojai pradeda neri
mauti klausdami: kas nutiko, su 
dievaičiu doleriu?

Prieš keturias dešimtis metų 
į JAV atvykę atsimena dar tą 
brangų dolerį, kai už 10 centų 
dirbo valandą. Dabar mažiau
sias atlyginimas, įstatymu nu
statytas, 75 centai valandai. Jei 
anuomet centais dabar dole
riais mokama už kiekvieną pa
tarnavimą.

Tačiau toli nesiekime. Imkim 
dolerio vertę 1939 ir nūdien. 
Jei 1939 m. sakysim dolerį turė
jus 100 et., tai 1945 m. jis bu
vo vertas 77 et., 1950 m. bir
želio 25 d. 58 centus, o ateinan
čiais metais vargu jis bus ver- ri farmeriai Albertoje tą kiekį 
tas 55 centus dar ir trečiam pa- gali sudaryti, o visoje Kanado- 
sauliniam karui neprasidėjus, i ie šiais metais numatoma pri-

Lietuvybės silpnėjimo priežastys
Tokia antrašte "Amerika' per 

kelis Nr. išspausdino prel. J. 
Balkūno ilgą ir labai įdomų 
straipsnį. Su dideliu įžvalgumu 
aptaręs JAV lietuvių nutautė
jimo kelią, didysis patriotas pri
mena, kad tas procesas yra 
bendras visoms JAV tauty 
bėms, kad ankstyvesnieji išei
vijos karta sunkiai tegalėjo spir 
tis virškinančiai amerikonizmo 
įtakai, bet naujieji tremtiniai 
jau geriau pajėgtų ir primena 
sustiprėjimo 9 sąlygas: 1. Kon
struktyvinė veikla visų pažiū
rų lietuvių, kurios laidas yra PL 
B-nė. 2. Pasaulėžiūrinis sąmo
ningumas yra būtinas, nes ide
ologiškai stiprios grupės tautai 
naudingesnės. Lietuvių daugu
ma katalikai, tad jų principai [ doje. Tuojaus matyti didžiulis 
turi būti pagerbti, o katalikiška autoriaus patyrimas, rūpestis 
Akcija sustiprinta. 3. Lietuviš- gyvybiniais reikalais ir svei
kos draugijos turi būti visokiaų- kos vertingos mintys.

Jei prieš dešimtmetį už kuk
lią vakarienę mokėjo 1 dot da
bar be dviejų neišsiversi. Laik
raščio numerio kaina pakilo 
nuo 2 centų iki 5, eilutė pabran
go nuo $45 iki $60. Namą, ku
rio vertė 1939 m. siekė $5.000, 
teabar tepirksi už $11.600.

Tačiau gamyba, lyginant su 
1939 m., pakilo 67%, o laisvų 
pinigų vietoje 70 biL dol. susi
darė 250 bil. dolerių.

Šie duomenys sako, kad ga
myba per dešimtmetį padidė
jo 67%, o laisvų pinigų suma 
28%.

Gyventojams daugiau uždir
bant ir turint didesnę sumą 
santaupų, paklausa vis didė
ja. Taupmenos išimamos iš 
bankų. 1940 m. jų buvo 4,3 biL 
doL, 1949 m. 3,8 bil., dabar 2 
bil dolerių. Taupmenų išėmi
mas iš bankų ypač padidėjo š. 
m. antroje pusėje. Tą vyksmą 
paskatino įvairių trestų nuolati
nis kainų kėlimas. Trestų trum
paregiška politika rodo, kad jų 
tikslas pasipelnyti dirbtinais 
konjunktūriniais svyravimais 
yra labai toli valstybinių tiks
lų, siekiančių visuotinės gero
vės. Kaikurie trestai per šį trum
pą laiką sukėlė milijoninius 
pelnus.

Vyriausybės politika
Kongresui padidintų mokes

čių įstatymą paskelbus, pradė
ta kalbėti apie naujų mokesčių 
pakėlimą. Padidintais mokes
čiais vyriausybė tikisi susemti

Jau kuris laikas Vakarų de
mokratijos-pradėjo netikėti So
vietų S-gos melagystėms. Pra
dėta viską pasakoti' tiesiai į 
akis ir nebijoti ką nors užgau
ti. .. Tačiau mūsų raudonųjų 
tautiečių Kanadoje ir JAV ak
lumas dar negali jų įtikinti so
vietų bolševizmo tikslų baisu
mu ir melagingos propagandos 
jie laikosi kaip Talmudo! "Žiū
rėk, kiek jie ten gero padarė 
eiliniam piliečiui!'.’.. Šiais' me
tais pas juos toks geras der
lius ir tt. Čia ir norisi dėl to der
liaus kiek paaiškinti. Sovietai 
užsienį mulkina įvairiausiais 
būdais. Visi pramonės ir žemės 
ūkio produkcijos padidėjimai 
skelbiami % % . Tai jau senas 
bolševikų paprotys. Jeigu bus 
paskelbti skaičiai, kurie duos 
galimybę apskaičiuoti Sov. Są
jungos gyventojų gyvenimo ly
gį, rezultatai gali išeiti gana 
liūdni. Tad skelbiama tik pro
centais. "Pernai derlius buvo 
5% didesnis kaip užpereitais 
metais, o šiais metais numato
mas 3% didesnis kaip pernai". 
O šiais metais paskelbta, kad 
javų numatoma gaut 1 milijonu 
pūdų daugiau kaip 1949 mt. 
Tikrai gali prajukinti tas skai
čius vakariečius. Pasakykite 
ką reiškia Kanadoje 1 milijonas 
bušelių ar pūdų javų? Keli ge- 

sio amžiaus ir visokiausių lin
kimų žmonėms, nes žmogus lin
kęs bendrauti ir jei jų nebus, 
kitur nueis. 4. Lietuviškų para
pijų sustiprinimas yra lietuvy
bės išlaikymo laidas. 5. Padi
dinti lietuvių kunigų skaičių. 6. 
Padidinti skaičių vienuolių, ku
rie išlaiko visą eilę lietuviškų 
kultūrinių įstaigų bei mokyklų. 
7. Mokyklas atlietuvinti. 8. Sau
gotis mięrių vedybų. 9. Grei
čiau sucementuoti senąją išei
vių kartą su naujaisiais. Dide
lis misijonieriškas žygis į seno
sios kartos jaunimą priklauso 
naujiesiems išeiviams.

Tai berods pirmas toks gilus 
analizavimas mums taip rūpi
mų klausimų lietuviškoje spau

laisvą jpirkimo galią. Tuo bū
du einamosios sąskaitos būtų 
apkarpomos, taupymas suma
žėtų, o vertybės popieriai atsi
durtų banke. Šis būdas taupme
noms mažinti yra šiurkštus ir 
ilgas. Normaliose sąlygose jis 
galėtų būti naudingas, tačiau 
ne dabar, kai gyvenama netik
rumu: naujam pasauliniam ka
rui artėjant.

Tat reiškia, kad vyriausybė 
turės išleisti milžiniškas sumas 
apsiginkluoti. Ginklai vartoto
jams nereikalingi. Jų sąskaiton 
ūkiškų gerybių gamyba suma
žės. Eilės gėrybių gamyba ne 
galės padengti paklausos. Var
totojai nenoromis, bet turės tau
pyti, o ypač įvedus kainų ir 
parduodamų gėrybių kontrolę.

Karo metu JAV vyriausybės 
įsiskolinimas gyventojams dai 
padidės. Karui laimingai pasi
baigus gali vėl įvykti dolerio 
nuvertinimas, kad valstybei pa
lengvinus tęsėti finansinius pa
sižadėjimus. Tuo atveju vals
tybė pradės vis labiau kištis į 
ūkį, kad protingai išsprendus 
daugelį ūkiškų klausimų, kuri® 
nūdien nustumti užuomarštin 
liberalistinės ūkio politikos. Tuo 
keliu nuėjo liberalistinio ūkio 
kūrėja D. Britanija. Ne kurį kitą 
kelią išpuls pasirinkti ir JAV, 
nors čia trestų likvidacija turės 
būti padaryta su žymiai dides
niu triukšmu.

Viešpaties dolerio krašte žy
mu, kad jo vieton nūdien įrėmi
namos ūkiškos gėrybės.

ir aklumas
kulti 490 mil. bušeliu kviečiu, 
414 mil. bušelių avižų, 179 mil. 
bušelių miežių, 14,5 mil. bušelių 
rugių ir 5 mil. bušelių sėmenų! 
Išviso 1100 milijonų bušelių. Ką 
reiškia tokiam derliui 1 milijoh. 
daugiau ar mažiau? Tuo tarpu 
bolešvikai pučia savo alkaniem 
piliečiams ir akliems užsienio 
draugams tokias skaitlines, ku
rios yra juokingos. Ką duos 200 
milijonų rusų piliečių tas 16 mil. 
kilogramų .derliaus padidėji
mas? Ar dėl to jau jie gali 
džiaugtis? Gaila, kad mūsų tau
tiečiai, gyvendami didžiausia
me pertekliuje kapitalistiniuose 
kraštuose, vis dar lieka akli 
bolševikiškai propagandai.

Didelį lermą bolševikai kelia 
per savo agentūras Kanadoje 
ir JAV dėl kolchozininkų gero 
aprūpinimo. Ten ž.ū. darbinin
kai gyveną kaip rojuje. Tačiau 
savo spaudoje jie kartais pra
leidžia tikrai įdomių faktų. Uk
rainoje, Lvivo rajono kolcho
zuose, kurie buvo suorganizuo
ti pernai arba šių metų pra
džioje, pirmą kartą dalinami ja
vų likučiai kolchozininkams, at
skaičius mokesčius, nustatytą 
javų prievolę valstybei ir kt. 
Pakol kas išduodami tik avan
sai ir tai ne visuose, bet "dau-e 
gumoje kolchozų" (reiškia šiek 
tiek daugiau kaip 50%). "Leni
no kelio" kolchoze išduota kol
chozininkams net po... 2 klg. 
(4 svarus) rugių už darbo dieną, 
arba pavertus į Kanados valiu
tą po 12 centų už darbo dieną!

Pats Bimba žino, kaj Lvivo 
rajono žemių derlingumo nega
lima lyginti su Lietuvos žemių 
derlingumu. Lygiai taip pat ne
galima palyginti Lietuvos kol- 
chozininko ir Ukrainos kolcho- 
zininko baisaus skurdo su kapi
talistinių kraštų darbininkų at
lyginimais.

"Tarybinės Ukrainos" kores
pondentas, pranešdamas apie 
derliaus nuėmimą Galicijoje ra
šo: "Du kombainai iš ‘Striisko 
MTS per mėnesį darbo iškūlė 
derlių iš 50 ha (125 akeriai!). 
Rasti dideli grūdų nuostoliai", 
ir visa nedatekllų eilė. Tokie 
faktai atrodo turėtų atidaryti 
akis patiems kiečiausiems bol
ševikams ir balsiai šaukti: "Bol
ševizmas susideda iš begalinės 
melagystės ir žmonių baisaus 
išnaudojimo!".

St Bujokas.
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Visuomeninis bažnyčios mokslas Rašytoją atsišaukimas į visuomenę KiZYS YERŽIKiS

"Didžiausis pavojus, kuris 

darbininkų masė nieko nežino 
apie visuomeninį Bažnyčios 
mokslą", sako kard. Saliege. Iš 
tikrųjų daugelis darbininkų ti
ki, kad Bažnyčia eina su kapi
talizmu, pritardama darbininki
jos išnaudojimui Tikrasis Baž
nyčios visuomeninis mokslas 
nėra žinomas ir šiaip daugeliui 
geros valios žmonių.

Innsbrucko vysk. Dr. P.Rusch 
savo knygelėje "Katholische 
Sozialreform" duoda labai aiš
kų ir tikrą visuomeninį Bažny
čios mokslą, sutrauktą į 6 prin
cipus, kuriuos paskelbė Popie
žius Pijus XII-sis.

Kokie gi yra reikalavimai, ku
riuos iškelia teisingumas visuo
meninio gyvenimo srityje?

1. Teisė į darbą. Kiekvienas 
norįs dirbti turi teisę gauti dal
bą. Palikti darbininką be dar
bo, reiškia jį įstumti į skurdą, o 
tai yra priešinga teisingumui. 
Su pačia buvimo teise yra susi
jusi darbo teisė. Kas turi parū
pinti darbo? Pirmoj eilėje vals
tybė, antroje viešosios įstaigos 
ir pavieniai asmenys.

Kiekvienas suaugęs asmuo turi 
teisę gauti tokį atlyginimą, ku
rio užtektų padoriai pragyventi 
visai šeimai. Su buvimo teise 
yra susijusi šeimos kūrimo tei
sė. Teisingumas reikalauja, 
kad darbininkas uždirbtų ne tik 
sau, bet ir savo šeimai išlaikyti. 
'Yra ir pasiliks pagrindinis rei
kalavimas", sako kard. Mind- 
szenty, "kad darbininkas gautų 
šeimyninį atlyginimą. Tai yra 
netvarka, kai 60 ar 70 m. pavie
niai asmenys daugiau gauna 
atlyginimo, negu jauni žmonės 
tarp 30-40 m. amžiaus, kurian
tieji šeimos židinius. Jiems rei
kia šeimos nuosavybės, savo)asmenų teises, valstybė turi 
židinio, savų namų. Kiekvienai | darbo ir mokesčių reikalus taip 
šeimai nuosavas šeimos židi- tvarkyti, kad mažosios įmonės 

ir atskiri amatininkai būtų ap
saugoti nuo stambaus kapitalo 
grėsmės.

6. Turtų nusavinimas bend
ram labui yra leistas, šis dės
nis išplaukia iš pirmojo — nie
kas neturi teisės į neribotai di
delę nuosavybę. Jei visuome
nei kenkia saujelės turtuolių 
valdomoš kasyklos, geležinke
liai, didžioios elektros jėgainės, 
jos gali būti nusavintos. Nusa-‘ 
vinimas turi būti naudingas vi 
suomenei ir vydomas atlygi
nant už nusavinamą nuosa
vybę.

Tai yra šeši principai, ku
riais grindžiamas Kat. Bažny
čios visuomeninis mokslas. Jo 
įgyvendinimas priklauso nuo 
atskirų, tautų tikinčiųjų. "Jūs 
esate pasaulio šviesa", sako 
Kristus (Mat. 5, 15). Šiuos žo
džius aiškindamas, šv. Jonas 
Auksaburnis kalba: "Jūs esate 
pasaulio šviesa reiškia ne ką 
kita, kaip: Jūs nešate atsakomy
bę už pasaulio pavydalą, už 
jo ateitį". Dr. J. Gutas.

nys, tai kiekvieno visuomeninio 
sąjūdžio pagrindinis reikalavi
mas! Visuomeninio klausimo 
svorio centras nėra aprūpini
mas pavienio asmens. Aišku, 
kas teisinga ir būtina ir jam 
privalu, bet dar būtinesnis da
lykas kilniaširdė šeimų pagal-

3. Gabiesiems aukštai iškilti 
galimybė. Kiekvienas mokyto
jas ir kunigas patiria, karo 
skaudu yra jauniems, gabiems 
žmonėms, kurie vien todėl ne
gali mokytis, kad yra neturtingi. 
Jų draugai, turtingųjų vaikai, 
kad ir menkų gabumų, mokosi 
toliau, o tikrai gabūs turi eiti į 
fabrikus. Prieš šitą neteisingu
mą Popiežius stato reikalavi
mą: neturtingiems gabiems vai
kams turi būti sudaryta galimy
bė mokytis ir mčksle kilti aukš
čiau. Kaip šitą reikalavimą ga
lima išpildyti? Kas jiems duos 
lėšas toliau mokytis? Valstybė, 
savyvaldybės, įvairios organi
zacijos, net atskiros parapijos 
ir katal. mokyklų laikytojai.

1000 laisvės žygio balionu
Spalio 9 d. 1000 balionų bu

vo paleista nuo aukščiausio pa
saulyje namo Empire State Buil
ding, N.Y., lygiai tuo pačiu lai
ku, kada naujasis Laisvės Var
pas išplaukė į Berlyną, kad bū
tų pakabintas miesto rotušėje. 
Balionai pripildyti specialiai 
paruoštų helijaus dujų, tikimasi 
pasieksią, esant palankioms 
sąlygoms, net sovietų okupuotą 
teritoriją. "Komunistams bai
siausias ginklas yra tiesa, ir 
šios mūsų ofenzyvos tikslas yra 
jų baimę patvirtinti. Vokiečiai, 
sekdami komitetą, panašia tie
sos propagandą pradėjo Berly
ne, kur įrengė elektros lempo- i nes kiekvieną mėnesį daugiau 
mis bėgančias žinias, matomai kaip 300 žydų atvyksta iš ana- 
toli iš sovietų zonos, kurioje so- pus geležinės uždangos, pa
vietų cenzūra jų nepraleidžia, keisdami į Palestiną ir Ameriką 
Komunistų tarpe tai sukėlė pa-1 išvykstančius. O šie taip 'pat. 
niką ir jie, garsiakailbiais trans- anksčiau iš "ten" atvyko.

Kiekviena maža bendruomenė 
turi būti išdidi galėdama porai 
gabių, bet neturtingų vaikų pa
dėti aukštesnio mokslo siekti. 
Labai daug gali padėti netur
tingiems vaikams mokslo siek
ti valstybė, pirmoj eilėj jiems 
teikdama stipendijas ir visoke
riopą pagalbą. Nuo šitos parei
gos nėra laisvi ir katal. mokyk
lų laikytojai, duodami veltui 
mokslą ir išlaikymą ne tik 
tiems, kurie nori pasidaryti vie
nuoliais ar vienuolėmis, bet ir 
siekiantiems pasaulinių pašau
kimų. Kas turi teisę mokyklą 
laikyti, tas turi prisiimti ir parei
gą gabiems, bet neturtingiems 
mokiniams padėti.

4. Įmonių pelne' dalyvavi
mas. Įmonių pelnas susidaro 
dėka darbininkų darbo ir gero 
įmonės administravimo. Tei
singumas reikalauja, kad įmo
nių savininkai pasidalytų šituo 
pelnu su darbininkais, tai yra 
atiduotų dalį pelno tiems, kurie 

Rašytojas turi būti, kaip kū
dikis, laukiamas, mėgiamas ir 

jį uždirbo. Šitos pajamos padės puoselėjamas. Kaip ir kokio 
darbininkui įsigyti šiokią tokią mes jo lauksime, tokį ir turėsi-
nuosavybę .sakysim namuką 
sodelį. Niekam nemalonu būti 
grynu rankpelniu be jokios nuo- 

ralinio kapitalizmo atstovai, te
siekdami visomis priemonėmis 
vis didesnio pelno.

5. Niekas neturi teisės į ne
apibrėžtą didelę nuosavybę. 
Įsigalėsimas didelių nuosavy
bių, trustų, suplaukimas kapita
lo į nedaugelio rankas, gali pa
kenkti teisingai visuomeninei 
santvarkai. Popiežius pareiš
kia: "Pasaulio turtai sutverti vi
siems, todėl atskiri asmenys ne
turi teisės į neapibrėžtai didelę 
nuosavybę". Suplaukus tur
tams į nedaugelio rankas, nie
ko nebeliktų likusiems. Ginant 
vidurinio luomo ir dirbančiųjų 

liuodami Stalino ir Lenino min
tis, tikisi savo zonos žmones 
atvešią į protą.

300 žydų atvyksta iš ten 
kas mėnesi

Žydų Komiteto Austrijoje še
fas Harold Trobe, kaip NYT ko
respondentas praneša, pasi
džiaugė, jog žydų klausimas 12 
mėnesių laikotarpyje būsiąs 
galutinai išspręstas. 10.000 žy
dų mano pastoviai apsigyventi 
Vienoje, o apie 20.000 Vokieti
joje. Vienoje klausimo išspren
dimas gali kiek ilgiau užsitęsti,

Brangūs Tautiečiai,
Lietuvis rašytojas nuo pirmo

sios mūsų knygos pasirodymo 
iki mūsų dienų dėjo ir tebede- 
da pastangas ginti savo tautą 
nuo visų jai gresiančių pavojų 
ir drauge kurti veikalus, ku
riuose atsispindėtų pati tauta ir 
jos genijus, bet jam visada bu
vo sunku eiti savo pašaukimo 
pareigas, ir jis tai dažnai darė 
be pačios tautos paramos ir 
pritarimo. Visas praėjusios ca- 
ristinės priespaudos lakotarpis 
rašytojui buvo kovos laikas, bet 
tik tos jo kovos dėka tauta galė
jo susilaukti laisvės, kurią šian- 

Esame maža, tauta ir mūsų 
kūrėjui visada bus sunku ir be
veik neįmanoma iš savo pašau 
kimo gyventi, dėl to mes turė
tume pasekti norvegų pavyz
džiu, kurie, remdami talentus, 
aukštai iškėlė savo literatūrą ii 
kitus menus ir tuo būdu patys 
save išgarsino.

Reikia pasidžiaugti, kad da 
bar jaučiamas tūlas susirūpini
mas mūsų raštu: Čikagoje vie
na literatūros mylėtojų drau
gija ir vienas mecenatas pa- 

! Tai 
Šiandie it vėl lietuvis^ gražūs mostai: juos reikia svei

kinti ir duoti pavyzdžiu kitiems. 
Deja, tos premijos labai mažos. 
Nenorime tuo užgauti nuošir
džių mūsų rašto rėmėjų ir mylė
tojų, bet smulkios ir pritiktinės 
premijos reikalo neišspręs, rei
kia, kad tais pavyzdžiais pa
sektų visa geros valios visuo
menė ir visi prisidėtų prie mū 
•sų rašto ir kultūros paakinimo 
žygio.

Mes savo tarpe neturime to 
kių turtuolių, kurie raštui ga
lėtų skirti šimtus ar dešimtis 
tūkstančių. Tačiau, jei visuo
menė giliau suprastų rašto ir ki
tų menų svarbą tautai gyvena
muoju momentu ir pagal išga 
les paremtų, mes galėtume su
laukti didelių ir vertingų veika-

die vėl svetimi tironai kojomis ■ skyrė premijas novelei, 
mindo. Šiandie it vėl lietuvisl gražūs mostai: juos reiki'
rašytojas paėmė plusksną tai 
pačiai kovai, dėl to visai geros 
valios lietuvių visuomenei turė
tų rūpėti, kad gyvenimo reika
lai neišmuštų rašytojui plunks- 

me. Jei mes jį maitinsime trupi 
niais, tai trupinius ir turėsime. 
Su širdgėla reikia pripažinti, 
kad mūsų visuomenė labai 
menkai vertina savo talentus. 
Talentas yra dangaus dovana, 
jei mes juos užkasime, nuslo
pinsime ar sunaikinsime, tai 
laikas mus už tai pasmerks. 
Tikrumoje kūrėjas, kaip izraelio

Nuostabieji riebalai
Buvusiems Vokietijoje — DP 

stovyklose žodis "riebalai" jei 
ne ant visados, tai ilgą laiką 
liks atminty. Juk dažnai tuos 
riebalus minėdavom ir apie 
juos svajodavom! Daugelis iš 
mūsų į juos iškeitė atsivežtą
sias gėrybes ir vos ne paskuti- 
niuosis savo drabužius! Keliai, 
kuriais reibalai pasiekdavo sto
vyklas dažnai buvo tamsūs, 
migloti, nuostabūs...

Kodėl mes taip veržėmės prie 
tų riebalų? Ar tai dėl to, kad be 
jų blynai prisvyla prie keptuvo 
ar kad be jų negalima išvirti 
muilo? Neneigdamas šių svar
bių motyvų, čia noriu trumpai 
panagrinėti riebalų savybes ir 
reikšmę medicinišku požiūriu. 
Iš čia dalinai paaiškės, kad rie
balai, ypač tam tikros jų rūšys, 
turi sudėtingas fizines ir chemi
nes savybes ir pasižymi keisto
mis, dar mokslui ne visai gerai 
žinomomis, klajonėmis po mū
sų kūną.

Kas yra riebalai?

Tai taukuojančios (prisiminti 
taukuotą popietį!) medžiagos, 
netirpstančios vandeny bei šal
tam alkoholy, o tirpstančios 
etery, chloroforme, karštam al
koholyje, ksilole ir kitur ir su 
šarmais sudarančios muilus. 
Kitos jų savybės paaiškės vė
liau.

Paprastieji riebalai yra suda
ryti iš dviejų junginių: riebali
nių rūkščių ir glicerino (tai tam 
tikra alkoholio rūšis). Dažniau
siai sutinkamos riebalinės rūkš- 
tys yra: oleininė, palmitininė ir 
stearininė, o svieste — butyri- 
nė. Riebalinės rūkštys, susijun
gusios su glicerinu duoda rie
balus, kurie skiriasi savo fizi
nėmis ir cheminėmis savybė 
mis priklausomai nuo to kokios 
rieb. rūkštys yra junginyv Kūpo 
ir pieno reibalai sudaryti iš jų 
mišinio. Mūsų kūno riebalų mi
šinio tirpimo temperatūra yra 
17 laipsnių C. Šis mišinys gali 
būti skirtingas ne tik pas įvair. 
asmenis, bet net įvairiose to pat 
asmens vietose. Gelsva rieba
lų spalva pareina nuo tam tik
ros dažo medžiagos, vad. lipo- 
chromo, kurios gausiai yra mor-

Visiems žinomas faktas, kad 
ilgiau pastovėjęs sviestas įgau
na savotišką aitrų skonį ir kva
pą. Gi lašinių paviršiaus keičia-

dvasiškiai, turėtų būti visos tau
tos išlaikomi, jis turėtų būti jos

Rašo K. VALTERIS

si ne tik skonis, bet ir spalva 
— paruduoja. Visa tai yra pa
sekmė riebalų įrimo Į gliceriną 
ir riebalines rūkštis, kurios ir 
yra šio skonio ir kvapo kalti
ninkės.

Riebalų šaltiniai

Mūsų maisto riebalai yra ar
ba gyvulinės arba augalinės 
kilmės. Gyvuliniai reibalai yra 
priimtinesnį mūsų organizmui, 
bet ir augaliniai yra geri. Iš 
augalinių riebalų seniau Lietu
voj buvo populiariausias sėme
nų aliejus. Dabar pasauly gar
sėja margarinas — dirbtinis 
sviestas, kuris gana sudėtingu 
būdu yra gaminamas iš bet ko
kių riebalų. Anksčiau jį gamino 
tik iš gyvulinių riebalų (deo— 
margarinas), o dabar — iš au
galinių aliejų (paprastai iš rie
šutų aliejaus) arba iš augalinių 
ir gyvulinių riebalų mišinio. Tai 
puikus ir vertingas riebalas. 
Gerai pagaminto margarino 
skonis nesiskiria nuo sviesto, o 
kaloringumas net truputį aukš
tesnis. Ir vitaminų pridedama 
tiek kiek jų turi geras sviestas.

Bet nereikia pamiršti, kad 
gyvulių, o taip pat ir žmogaus 
organizmas moka pasigaminti 
riebalų iš angliavandžių ir net 
baltymų. Mūsų ūkininkai gerai 
žino, kad žąsys ir kiaulės pui
kiausiai nupenimos bulvėmis ir 
miltais. Gi žolėdžiai gyvuliai jų 
viduriuose esančių bakterijų 
pagalba skaldo celiuliozę j ganų funkcijomis; iš jų dau 
trumpų grandinių riebalines 'giausiai sudaryti ir mūsų sme- 
rūkštis, iš kurių organizmas jau genų audiniai. Taip pat jie su- 
gaminasi riebalus.

Riebalų uždaviniai

Pagal atliekamus uždavinius
tenka riebalus skirstyti į dvi pa
grindines klases (ir čia neap
sieinama be luomų! ...).

L Paprastieji riebalai, atlieką
eilinius, nors ir gyvybei svar-

daro pagrindą dar mažai teiš
tirtų paslaptingų medžiagų, 
vad. hormonų, kurie nulemia 
mūsų išvaizdą, charakterį, pro
tą.

Riebalų keliai į mūsų Irimą
Suvalgytas maistas mūsų vi-1 Tačiau JAV ne viską priima, 

dūriuose suvirškinamas ir po to 
įsiurbiamas per žarnų sieneles mačiausia siūlo sumažinti karo 
į kraują. Jau apskritai maisto laivyno didinimo užsimojimus, 
virškinimas yra sudėtingas pro
cesas, o riebalų — ypatingai 
painus ir mokslui dar neaiškus.

Riebalai, nuslydę į žarnas, 
patenka tulžies ir kasos bei žar- 

i nų sulčių įtakon. Taip pradžioj 
tik 4,1 d. kai. Kai riebalai mūsų jie čia emulsuojami (emulsija 
kūne sudega ir tuo atpalaiduoja yra skystis, kuriame smulkiau- 
daug energijos, tai iš jų lieka

1. Turtingas energijos šaki
nis. Vienas gramas riebalų, su
degintas mūsų organizme, duo
da 9,3 didž. kalorijas (apie ku
rias taip daug kalbėjome Vo
kietijoje! ...), tuo metu kai 1 gr. 
angliavandžių ar baltymų —

lų, kuriais tauta galėtų didžiuo-

Mes labai dažnai pro pirštus 
į tuos dalykus žiūrime, laikome 

tik dėl to mes ir negalime dide
lių dalykų sulaukti, kad mūsų 
rašytojai negali skirti savo pa
šaukimui visų pastangų ir viso 
gyvenimo'.

Lietuvių Rašytojų Draugija 
nori mūsų rašto ugdymo žygį 
organizuoti platesniu mastu. 
Nori sudaryti fondą, iš kurio 
galėtų skirti didesnę metinę 
premiją už geriausią pasiro
džiusį veikalą ir medžiagiškai 
paremti bent tuos kūlėjus, kūne 
dėl amžiaus ar nesveikatos sa
vo likimu nepajėgia pasirūpinti.

Tai yra rimtas ir visos išblaš
kytos tautos reikalas, dėl to 
mes šiuo raštu kreipiamės į vi
sus geros valios tautiečius ir į 
visas kultūrines bei visuomeni
nes draugijas prašydami auko
mis paremti lietuvius rašytojus 
kovoje dėl lietuviško rašto ug
dymo ir politinės nepriklauso
mybės atgavimo.

Lietuvių Rašytojų Draugijos
Valdyba —

Tysliava, Bem. Brazdžio
nis ir F. Erša.

P.S. Aukas prašome siųsti 
Draugijos iždininko vardu: Mr. 
F. Kirša, 928 E. Brodway, So. 
Boston, Mass.

tik angliarūkštė (CO2) ir van
duo.

2. Apsauga nuo šalčio, nes 
riebalai geras izoliatorius.

- 3. Apsauga nuo mechaniškų 
smūgių. Kai kurie organai (akys 
inkstai) yra apsupti geru sluoks
niu riebalų, kurie jiems atsto
ja pūkų pagalves.

4. Vitaminų A, D, E ir K tir- 
pintojai. Tas svarbu, nes tik iš
tirpę vitaminai gali būti įsiurbti 
į kūną ir atlikti čia savo išga
ningus uždavinius.

5. Energijos atsargos. Jei val
goma daugiau negu reikia — 
organizmas riebalų perteklių 
bei riebalais paverstus anglia- 
vandžius ir baltymus "krauna į 
sandelius juodai dienai". To
kių "atsargų sudarinėtojų" da
bar netrūksta! ... Gi kai energi
jos sunaudojama daugiau ne
gu priimama su maistu — or
ganizmas pasiima reikiamą 
porciją iš "atsargų sandėlio". 
Pažymėtina, kad cukraus mūsų 
kūnas gali "įsandėliuoti" tik 
apie 500 gramų — tai atsargos, 
kurių neužtektų ir vienai dienai.

H. Etos riebalų rūšys — "kil
mingieji riebalai" neturi nieko 
bendra su šiais "kūniškais" da
lykais, o rūpinasi tik "aukštais 
— dvasiškais"!... Kūnas gali 
liesėti, džiūti ir galų gale mirti 
o jie vistiek nepanaudojami 
energijai gaminti bei gyvybei 
gelbėti. Šie riebalai yra papras
tai labai komplikuotos chemi
nės sudėties, jie sudaro svarbią 
celių sudedamąją dalį ir yra 
susiję su gyvybinėmis celių or

(Nukelta į 4 psl.)

nestatyti plane numatytų 3 lėk
tuvnešių ir daugybės kitų lai
vų. Siūlo sumažinti numatomų 
13 tonų tankų statybos užsimo
jimus, nes jie dar nesą išban
dyti. Be to, siūlo susiaurinti na
mų statybos ir kitus viešuosius 
projektus.

Galutinai betgi JAV pažadėjo

Kas atmuš Sovietu mases?
Cicero, Illinois, USA. — Sovietų Rusija viršija visus, savo 

žmonių-karių masėmis, kurias ji gali ir yra pasiryžusi mesti į 
karo frontą. Dar daugiau. Sovietai yra vienintelė pasaulyje vals
tybė, kuri savo žmonių gyvybių nesigaili ir netaupo. Kiek jų prie
šas mūšyje nesunaikina — naujos masės eina, eina ir eina. 
Kalnai lavonų, bet eina.

Taigi Sovietų kareivių masės sudaro didelę problemą vi
siems, kas numato kariauti su Sovietais. Problema dar daugiau 
pasunkėtų, jei prie Sovietų masių dar prisijungtų raudonųjų 
kiniečių masės. O toks dalykas, šiandien atrodo, labai galimas. 
Tuo būdu masės mirti pasmerktųjų vergų-karių yra pats di
džiausias Sovietų Rusijos karo ginklas ir pergalės viltis.

Bet va, atominė pajėga griežtai keičia padėtį Sovietų nengu- 
dai. Ji atima iš Sovietų patį stipriausi jų ginklą — mases. Kaip 
tai? Juk ir Sovietai turi atomo bombų ir, reikia manyti, didina 
jų skaičių, kiek tik gedi. Bet yra lemiantis skirtumas atominė 
pajėga Amerikos rankose ir atominė pajėga Sovietų rankose.

Amerikoje yra tokia atominio karo teorija, kurią ypatingai 
remia jaunesni ir modemiškai išmokslinti kariai. Jie sako, kad 
Amerika gali karą laimėti tik tada, kada atominė pajėga bus 
vartojama plačiai ir universaliai. Vadinasi ne vien naikinimui 
priešo pramonės, didmiesčių, susisiekmo arterijų ir kitų užfrontės 
taikinių. Atominė pajėga turi būti vartojama visose kovos 
fazėse žemėje, ore ir vandenyje. Visur, kur tik galima žmogų 
kareivį turi pakeisti atominė pajėga. Toks platus ir universalus 
atominės pajėgos pavartojimas neitralizuos ir galiausiai per- 
blokš masių galybę.

Tačiau tokiam plačiam atominės pajėgos vartojimui reikalin
ga turėti du dalykus, kurių rusai neturri ir turėti negali. Reikia 
turėti milžiniškus finansinius resursus ir milžinišką ir nepapras
tai tobulą pramonę, kuri kuotrumpiausiu laiku sugebėtų prisi
taikyti najiems reikalavimams ir naujiems karo išradimams. Va, 
šičia ir yra ta vieta, kur Sovietai su visais savo satelitais .nie
kuomet negalės susilyginti su Amerika.

Kągi tatai reiškia Sovietams? Tai reiškia atėmimą iš jų masių 
persvaros. Atėmimą tos persvaros, su kuria Amerika su visais 
savo satelitais taip pat niekada negalėtų susilyginti. Ir čia yra 
visai.suprantama, kodėl Sovietai taip smerkia atominės pajė
gos vartojimą, kodėl jie renka parašus po Stockholm© taikos 
peticija ir tt. Ir maži vaikai žino, kad ne todėl, kad jiems būtų 
gaila kapitalistų ar savo žmonių. Vieninteliai tik todėl, kad gerai 
supranta, kad šita pajėga sutriuškins jų mases ir padarys sovie
tiškai vergijai galą. Tai ir yra tikroji priežastis, kodėl Stalinas 
sulaiko savo karštuosius ir "nenugalimus" karžygius.

Yra dar ir antras ginklas Amerikos rankose, kurio veiksmas 
Sovietams gbli būti mirtinas. Tokio ginklo Soveitai taip pat ne
turi ir niekada turėti negali. Apie tai — atskirai.

Protestuoja prieš Andersą
Paskutinėmis savaitėmis gen. 

Andersas po vizito Kanadoje ir 
Vašingtone porai dienų buvo 
apsilankęs ir New Yorke, kur 
dalyvavo gen. Pulaski dienos 
minėjime ir parade Fifth Ave
nue. Jis sukėlęs buvo nemaža 
triukšmo. Tą pačią dieną jam 
atvykus prie Waldorf-Astoria 
viešbučio susirinko vien žydų 
grupė, kuri reikalavo gen. An
dersą, kaip žinomą antisemitą, 
tuoj pat iš New Yorko ir JAV 
ištremti. Taip pat jie pasiuntė 
raštus aukštiems šio miesto po
nams, kad jie nevyktų į Pulas- 
kio garbei ruošiamą paradą, Jei 
tribūnoje bus ir Anders. Vienas 
jų, Corsi, kandidatuojąs į mili
joninio miesto burmistrus, taip 
ir padarė, tačiau visi kiti, įskai
tant ir dabartinį burmistrą Im- 
pelittierri, žydų reikalavimo ne
paklausė. Įdomu, kad ir žydas 
senatorius Lehmanas šį žydų

JAV parems Prancūziją
JAV priėmė Prancūzijos pa

ruoštą ginklavimosi planą ir 
pasižadėjo apmokėti dalį išlai
dų. Planas numato iki 1951 m. 
galo suorganizuoti 3 naujas 
divizijas, kad Prancūzija jų tu
rėtų 10. Vietoje šiais metais iš
leidžiamų $1.200.000.000, se
kančiais metais numatoma ka
ro reikalams išleisti $2.450.000.- 
000, o JAV prašomos padengti 
deficitą.

Jos siūlo laiką pakeisti. Pir- 

grUpės reikalavimą išvedė iš 
Maskvos.

Kalbėdamas lenkų organiza
cijoms gen. Anders paminėjo 
kaip ir Toronte, jog be "Vil
niaus ir Lvovo" Lenkija nėsikel- 
siantil Lietuviai šį jo pareiški
mą nutylėjo, tačiau ukrainiečiai 
neiškentė. Ukrainiečių Kongrėr

- rašė

Dmytro Halychynas, 50 Chlurch 
St., pasiuntė organizacijos var
du gen. Andersui laišką. "Jūs 
žinote juk labai gerai, 
jis, — jog ši teritorija nei' etno
grafiškai nei istoriškai niekad 
lenkams nepriklausė. Tai yra 
ukrainiečių, ir mes turime pa
kankamai istorijų įrodymų".

Šio laiško atpasakojimas bu
vo patalpintas "The New York 
Times" laikraščio pradžioje. Tai 
yra tikrai labai charakteringa, 
žinant anksčiau ten vyravusią 
pažiūrą į ukrainiečių klausimą.

aim.

Prancūzijai nuo 1,8 iki 2,4 bili
jonų. Tai bus paimta iš sumų 
skirtų svetimiems kraštams ap
ginkluoti. Prancūzijai tektų 30- 
40% visų tų sumų. Bet dėl te 
dar bus tariamasi su kitom At
lanto pakto valstybėm.

Sovietai prieš darbininkus

Svarstant JTO sąmatą sovie
tų atstovas pasiūlė sumažinti 
$5000 skirtų valytojoms mote
rims viršlaikio ir nakties darbo 
priedams. JAV atstovas pasi
priešino, tardamas, kad JT ne
galinčios išnaudoti darbininkų. 
Jos turinčios būti pavyzdžiu 
žmoniško darbininkų traktavi
mo ir negalinčios jų versti dirb
ti nemokamai. Jį parėmė D. Bri
tanijos atstovas.

— PARYŽIUS. — Prancūzija 
numatė pastatyti 50.000 tonų 
talpos naujų smulkių laivų.
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Sudbury, Ont. iš LIETUVIŠKOJO PASAULIO [Iš PAVERGTOS TĖVYNĖS
Šeštadieninė mokykla

Sudburio lietuviiį kolonijoje 
steigiama šeštadienio mokykla. 
Greitai bus sušauktas tėvų su
sirinkimas smulkiau tuos reika
lus aptarti. Sudburyje yra apie 
15 mokyklom© amžiaus vaikų. 
Mokykloje bus mokoma tų lie
tuviškų dalykų, kurių nemo
koma vietos mokyklose. Mo
kyklos steigimo reikalais dau
giausia rūpinasi nesenai atkel
tas lietuvių kapelionas kun. A. 
Sabas, 
j .— KLB apylinkės valdyba š. 
m. spalio mėn. 1 d. St Annes 
salėje suruošė šokių vakarą. Į 
šokius atsilankė tautiečiai ir ke
letas kitataučių.

KL Kert. Moterų D-jos skyrius
Sudburyje įsisteigė Kanados 

^Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gijos skyrius. Skyriaus steigimo 
iniciatorės buvo: S. Rakštienė. 
L Kriaučiūnienė, R. Bagdonienė 
ir Br. Dženkaitienė. Spalio 15 d. 
buvo sušauktas steigiamasis 
susirinkimas, kuriame be orga
nizacinių reikalų buvo aptarti 
kaikurie ateities darbai. Kadan
gi skyrius yra nedidelis, tai vie
toj valdomųjų organų, buvo iš- 

- rinkta seniūnė — L. Kriaučiū
nienė ir padėjėja — R. Bagdo-. 
nienė. Skyrius savo darbą pra
deda ruošdamas parengimą š. 
m. lapkričio 12 d. St. Annes sa
lėje. Parengime numatoma įdo
mių staigmenų. Dalį gauto iš 
parengimo pelno numato skirti 
šeštadienio mokyklos išlaikymo 
reikalams.

— J. ir E. Šimkų šeimoje gi
mė sūnus.

kilmingai atidaryta Marijos Ne
kaltos Širdies ligoninė. Ligoni
nė yra modemiška, pastatyta 
miesto pakraštyje ant gražaus 
ežero kranto. Statyba kainavo 
2,6 mil. doL Ją pastatė ir ad
ministruoja Šv. Juozapo seserys.

Atidaryme dalyvavo daug 
aukštų svečių su Sault Ste. Ma
rie vyskupu Dignan priešaky ir 
didžiule žmonių minia. Iš aštuo- 
nių oficialių kalbėtojų, tik vie
nas vysk. Dignan savo kalbo
je priminė žiaurumus už geleži
nės uždangos. J. V.

Hamilton, Ont.
Kristaus Karaliaus šventės 

minėjimas, rengiamas Hamilto
no ateitininkų kuopos, įvyks š. 
m. spalio mėn. 29 d. 5 vai. "Dai
navos" salėje 469 Bay St. N.

Paskaitą skaitys iš Toronto 
atvykęs p. J. Kralikauskas. Po 
paskaitos bus meninė progra
mos dalis. Hamiltono lietuvių 
visuomenė kviečiama gausiai 
atsilankyti. \

Bažnyčioje pamaldų metu 
pirmą kartą giedos p. A. Dage
lio vedamas vyrų oktetas.

Linksmi šokiai
Š.m. lapkričio mėn. 4 d. "Dai

navos" salėje' 469 Bay St. N., 
Hamiltono - ateitininkai rengia 
linksmus šokius.

Bus įvairių gėrimų. Pradžia 
7,30. vai. vak. Visas gautasis 
grynas pelnas skiriamas Tau
tos Fondui. ■

Prie įėjimo tam pačiam tikslui 
bus renkamos aukos. Visus tau
tiečius maloniai prašome savo 
atsilankymu paremti Tautos

— Spalio 1 5d. Sudburyje iš- Į Fondą. H. At-kų kuopa.

JA VALSTYBĖS

Min. ŽadeUds JTO įteikė me
morandumą Lietuvos reikalais.

BALF Seimą direktoriatas nu
tarė sušaukti sausio 5-6 d. Nau- 
jorke, Hotel New Yorker, Eight 
Avenut

Prof. Zubkus, žinomas gerklės 
ir nosies ligų specialistas, jau 
antrą kcfrtą susirgo širdies liga. 
T. Dr. Klemensas Žalalis, OFM 
buvęs Montrealio seminarijos 
Šv. Rašto profesorius, negalė 
damas šiuo metu išvykti į užjū 
rį, laikinai sutiko profesoriauti 
New Yorko provincijos semina
rijoje, kame studijuoja ir du lie 
tuviai pranciškonai klierikai.

A. Baronas laimėjo pirmą 
premiją

Čikagos Literatūros ^Draugi
jos novelės konkurse spalio 15 
d. pirmoji premija pripažinta A. 
Baronui už "Srovę", antroji — 
A. Tuliui už "Tau prie durų pa
sibels', o trečioji — J. Švaistui 
už "Ryžausi savo kaltę išpirkti".

St. Catharines
Šokių vakaras St Catharines

Spalio 28 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. lenkų salėje 148 Niagara 
St. B-nės komitetas rengia pir
mą linksmą mdens šokių vaka
rą. Veiks turtingas bufetas su 
minkštais ir kietais gėrimais n 
gardžiais užkandžiais.

Gros puiki Europietiška ka
pela.

Kviečiame iš artimesnių ir to
limesnių apylinkių dalyvauti.

B-nės Komitetas.

NUOSTABIEJI RIEBALAI

Konkurso komisiją sudarė ra
šytojai: V. Krėvė, J. Aistis ii 
A. Vaičiulaitis, o pačios drau
gijos: N. Gugienė, Pipiraitė ir 
Varkala.

LOS ANGELES

Dailininko Pov. PnTinn kuriniai I 
LA meno parodoje

Spalio 15 d. atidaryta Grai
kų teatro patalpose Los Ange
les menininkų kūrinių paroda. 
Iš 2000 kandidatų parinkta 200 
autorių kūriniai. Pov. Puzino kū
riniai laimėjo ketvirtą premiją. 
Parodai buvo parinkta trys pie
šiniai: Tremtinys, Žvejų laivai, 
Moteris. Reikia sveikinti dai’.. 
Puziną su pasisekimu konku
ruoti su geriausiais Las Ange
les dailininkais.

Dr. Owen J. C.Norema 
parama VLIKui

Po "Lietuvių Dienų" redakci
jos nario M. C. Starkaus inter
view, Dr. O. J. C. Norem įteikė 
vertingą smuiką, pageidauda
mas, kad būtų sukeltas fondas 
VLIKo parėmimui. "LD" inicia
tyva yra sudaryta komisija iš 
prof. M. Biržiškos, gen. Stasio 
Raštikio, Juozo Vitėno, Juozo 
Milerio, F. Masaičio ir VI. Pa
žiūros, kuri numatys kuriuo bū
du geriausiai tokį fondą sukelti.

Čiurlioniečių koncertas 
pasisekė

Amerikos lietuviams dar ne
matytu mastu reklamuotas čiur
lioniečių ansamblis Carnegie 
Hall praėjo su labai dideliu pa
sisekimu. Atėję į salę prieš pat 
pradžią bilietų jau nebegavo. 
Virš 3.000 talpinanti salė, pasi
žyminti savo nepaprastai pui
kia akustika, buvo aklinai pri
pildyta. Žmonės stebėjosi an
samblio ir jo vedėjo valia, ne-

(Atkelta iš 3 psl.) 
i

si riebalų lašeliai laikosi ats
kirai ir savo išvaizda primena 
pieną, kuris atrodo "pieniškai" 
irgi tik dėka emulguotų rieba
lų ir tokiame stovyje yro"įkan^ 
darni" kasos ir žarnų sultims, 
ginkluotoms galingais "danti
mis" — fermentais. Šie fermen
tai yra keistos ir mažai ištirtos 
medžiagos, suardančios rieba
lus į jų sudėtines dalis: rieba
linės rūkštis ir gliceriną. (Tenka 
čia priminti, kad yra tam tikros 
bakterijos, produkuojančios me
džiagas, galinčios ardyti rieba
lus visai panašiai kaip mūsų 
fermentai). Dabar riebalinės 
rūkštys jungiasi su tulžies drus
komis ir sudaro vandeny tūps
iančius junginius, kurie ištirpu
siame stovyje jau gali būti 
įsiurbti plonųjų žarnų sieneles 
dengiančių epitelinių celių. Gli
cerinas gi pats lengvai tirpsta 
vandeny ir gali būti lengvai 
įsiurbtas tų pačių celių. Na, jei 
ligi šiol riebalų kelias buvo 
miglotas, tai nuo dabar jis bus 
visai tamsus ... Čia jau moks
lui nusileidžia "geležinė uždan
ga"... Manoma, kad minėtųjų 
epitelinių celių viduje riebali
nės rūkštys kokiu tai "magišku" 
būdu vėl jungiasi su glicerinu 
ir vėl gaunasi paprasti riebalai, 
kurie savo sudėtimi jau skiriasi 
nuo suvalgytųjų: jie panėši mū
sų kūno riebalų sudėčiai. Bet 
eksperimentuojant su šunimi 
gauti įdomūs rezultatai. Jei lei
džiama šuniui gerokai paba
dauti, o po to duodama gausiai 
ėsti avienos taukų, tai jo kūne 
susikrauna jau nebe "šuniški", 
o "aviniški" taukai! Gal pana
šiai galėtų būti ir su žmogumi? 
Tada ne be pagrindo galėtume 
sakyti "Eik tu avine! ..." Po 
šios mažos ekskursijos į šalį vėl 
sekim riebalus. Taip celėse su* 
suformavę riebalai iš jų kaž 
kaip perkraunami į savotiškas 
šakotas (retikulo — endotelines) 
celes, kurios pergabena juos į 
mažyčius limfos latakėlius, 
esančius žarnų sienelėse, šie 
smulkūs latakėliai suteka vis į 
stambesnius, pagaliau į vieną

stambų, -iš 'kurio pieno išvaiz
dos skystis jau įteka į kraują ir 
su juo susimaišo. * Todėl kelias 
valandas po valgio kraujas bū
na "riebus". Riebiausias krau
jas yra 6 vai. po valgio. Iš krau
jo’ riebalai patenka į audinius, 
kurie iš jų gamina energiją, ar
ba krauna į "sandelius". Kaip 
tas vyksta — irgi dar neaišku.

Bet dalis riebalinių medžia
gų susijungia su fosforo, jungi
niu (pavadinti fosfolipinais) iš 
žarnų epitelio patenka tiesiog į 
smulkutes žarnų kraujagysles 
— venas, kurios suteka į kepe
nis, kurios vaidina labai svarbų 
vaidmenį riebalų apytakoj.

Riebalų išskyrimas

Ne visi riebalai, kuriuos su- 
valgom pasiekia kraują, o ir 
pasiekę jį — ne visi panaudo
jami energijai gaminti: dalis jų 
pasišalina su išmatomis, su tul
žimi ir per odą. Išmatų riebalai 
gali būti įvairios kilmės: 1. su
valgyti, bet nesuvirškinti, 2. su
virškinti, bet neįšisiurbę į krau
ją, 3. per žarnas iš kūno išskirti. 
Vienokiam ar kitokiam stovy 
esą reibalai normaliai -sudaro 
25% visų išmatų. Bet prie tam 
tikrų susirgimų būna ir virš 90 
% ir tas, paprastai, reiškia 
mirtį...

Riebalų pasiskirstymas mūsų 
kūne

Pas normalius žmones rieba
lai sudaro 12% viso kūno svo
rio ir organizme pasiskirsto 
maždaug taip: paody susitel
kia apie 50%, apie inkstus — 
apie 15% (ne veltui posakis: 
"Kaip inkstas taukuose"!), pilvo 
vidaus prieduose — apie 15% 
ir raumenyse — apie 5%; visur 
kitur — apie 15%. Nekalbant 
jau apie skirtingą riebalų pa
siskirstymą pas vyrus ir pas 
moteris, čia gali būti didelis 
įvairumas ta prasme pas skir
tingus asmenis.

Klek gi mums reikia riebalų?

Ir per mažai ir per daug val
gyti riebalų yra žalinga. Taigi 
nukrypimas "nuo linijos" yra 
pavojingas!...

Vidutiniame klimate norma
lus žmogus negali per gausiai 
valgyti riebalų, nes tas gali iš
šaukti blogumą, viduriavimą ’ir 
net pavojingus medžiagos apy
kaitos sutrikimus organizme. 
Dauguma žmonių be žalos svei
katai gali suvalgyti 150 gramų, 
riebalų į dieną. Bet organizmas 
moka ir prisitaikyti prie gau
saus riebalų vartojimo: pav., 
eskimai valgo dvigubai dau
giau riebalų negu vidutinio kli
mato žmonės. Deja, ir nutukė- 
liai lengviau pakelia riebų 
maistą negu normalūs žmonės.

Neskaitant nežymių indivi
dualių žmonių savybių, rieba
lu dienos norma turi būti tokia:

Kūdikiui — 4 gramai kiekvie
nam jo kūno svorio kilogramui.

Vaikui — 3 gramai kiekvie
nam jo kūno svorio kilogramui.

Suaugusiam — 50 gramų (iš 
vis!), jei jo dienos maisto kalo
rijų skaičius yra 2500, arba 100 
gramų jei jo dienos maisto ka
lorijų skaičius yra 3000.

Bendrai skaitoma, kad 20-25 
% visų kalorijų turi būti rieba
linės kilmės. Gi dideliems ’’ak
tyvistams" ir vaikams — net 
30-35%.

Tai dar nereiškia, kad kiek
vienas čia nurodytą riebalų 
kiekį turi suvalgyti sviesto ar 
taukų pavidale! Reikia atsi
žvelgti kokia yra dienos dieta 
ir kiek gauni riebalų maisto 
produktuose ir atitinkamų gry
nų riebalų kiekį atskaityti.

Štai keletas maisto produktų 
ir % juose esančių riebalų::

Žalia jautiena turi 10% rieba
lų, jautienos kepsnys — 15, 
kiauliena 23, žuvis 2-13 (žiūrint 
kokia rūšis), kiaušinis 12, pie
nas 3,6-4, sūris 30-37, riešutai 
50-60, šokoladas 30, duona 1% 
riebalų.

Iš šios trumpos ir paviršuti
niškos riebalų apžvalgos gali
ma susidaryti šiokį tokį vaizdą 
apie jų svarbumą ir gyvybinę 
reikšmę mūsų organizmui. Tuo, 
anaiptol, neskatinu prie jų ne
saikingo vartojimo, kurio pa
sekmes panagrinėsime kitą 
kartą.

paprastai vykusiu paruošimu, 
rasdami jog čiurlioniečiai toli 
gražu pralenkia čia taip mėgs
tamus "VD-Shows". Dviejų bal
sų choras, tačiau negalėjo pa
daryti didesnio įspūdžio muzi
kos žinovams su taip kapriziš- 
ka kritika, ir pretenzijomis. Pla
čiajai 'Amerikos visuomenei, 
mėgstančiai klausytis geriausią 
pasaulio klasikinę muziką trans 
liuojantį WQXR-"Times" siųstu
vą, — tepadarė "apie" vidutinį 
įspūdį. Jie negalėjo ar nenorėjo 
suprasti, jog tai mėgėjų, pasi
šventėlių choras, dirbąs atlie
kamu laiku. Į tai jie tik sčtkė — 
"Bet jų pretenzijos buvo koncer
tuoti Camegie Hali ir būti trans
liuojamiems per WQXRC Vie
tiniams lietuviams tai buvo vie
nas iš maloniausių vakarų šių 
metų muzikinių parengimų ei
lėje. Iš dalies tai buvo nuopel
nas ir Ipolito Nauragio, pava
davusio ištisą ansamblį ir su
gebėjusio puikiai užimti publi
ką. aim.

Lietuviška garsinė filmą
Čikagos lietuvis Bruno Vėso- 

ta, pasikvietęs aktorių Pilką, 
Brinką, Nivinskaitę, Valiuką, 
gamina garsinę lietuvišką fil
mą, kuriai scenarijų pagal Bin
kio "Generalinė Repeticija" pa
ruošė St. Pilka. Filmą vadinsis 
"Mažojo žmogaus gyvenimas" 
ir apie Kalėdas žada būti paro
dyta ekrane. Ji užtinsianti apie 
1% vai. laiko.

Winnipeg, Man.
— Juozas Aškinis, gyv. 454 

Young St., per nelaimę darbe 
neteko dešinės rankos.

— Mūsų kolonija neteko 
dviejų veiklių mergaičių: V. Ra- 
činskaitės ir B. Bunkutės, kurios 
išvyko į Hamiltoną, Ont.

— Naujais nariais į parapi
jos chorą įsirašė: p. J. Kuraus- 
kienė, p. S. Bujokas Ir p-lė M. 
Bilickaitė.

— Spalio 14 d. pakrikštytas 
Stasės ir Liudviko Bartninkų sū
nus — Kęstutis Algirdas VIa 
das. Kūmai buvo V. Armanavi- 
čius ir B. Strikaitytė.

Koresp.

New Yorkas turi naują 
lietuvišką dienraštį

Neskaitant maskoliškos "Lais
vės", New Yorkas susilaukė ir 
lietuviško dienraščio, kurį re
daguoja J. Sodaitis, o leidžia ži
nomas biznierius Lisauskas. 
Laikrašitis žada būti nepriklau
somas, ir nuo lapkričio 1 d. pra
dėsiąs eiti reguliariai. Pirmieji 
žingsničri silpni, ir daug yra 
abejojančių "Ar išsilaikys". Ta
čiau "Gabijos" savininko ener
gija ir idealizmas duoda daug 
vilčių. . aim.

ANGLIJA

Lietuvis mokslininkas

Žinomas mūsų patologas K. 
Valteris, tremtyje profesoriavęs 
Pabaltijo universitete Hambur
ge ir Pinneberge, nuo 1948 m. 
lapkričio 16 d. dirba garsaus 
Birminghamo universiteto Pato
logijos Institute mokslinį tiria
mąjį bei studentų vadovauja
mąjį darbą. Savo tyrimų vai
sius šiuo metu kartu su vienu 
anglų mokslininku spausdina 
Journal of Chimical Pathology 
if dar vieną studiją ruošia

Kad ir daug dirbdamas ins
titute, V. randa laiko parašy
ti daug straipsnių perijodinei 
lietuvių spaudai. Jau nebe pir
mą jo straipsnį ir mes spausdi
name, p ypač dažnai jo gražius 
straipsnius spausdina "Britani
jos Lietuvis", iš kurio ir kaiku
rie kiti laikraščiai dažnai persi
spausdina, tik nevisada pažy
mi, kad tai perspausdinimas.

Šiame "TŽ" Nr. spausdiname 
jo gyvą apibūdinimą riebalų, 
c viename iš sekančių Nr iš
spausdinsime lyg ir tęsinį — 
apie nutukimą ir jo pavojus.

Savo mielam nuolatiniam 
bendrabarbiui linkime sėkmės 
ir visada tokios geros žavinčios 
nuotaikos.

VOKIETIJA

Bonuos vyriausybės nariai 
rugsėjo 13 d. priėmė Pabaltijo 
C. komiteto atstovus. Buvo tar
tasi įvairiais, o ypač namų sta
tybos ir Pabėgėlių Banko rei
kalais. Lietuvius atstovavo Dr. 
Zunde.

Ulme įrengta pereinamoji sto
vykla pereinantiems .į vokiečių 
ūkį. Lietuvių yra apie 50.

IRO veiklą norima pratęsti 
dar pusei metų. Kaip dabar rei
kalas stovi, ji turėtų baigti savo 
darbą 1951 m. kovo 31 d. Emi
gracijai užsiregistruoti galima 
buvo tik iki spalio 15 d.

Buvę Vokiečių kariuomenėje 
vyrai, kuriems emigruoti buvo 
visai neleidžiama, jau gali re
gistruotis ir pagal naujus nuos
tatus galės emigruoti visi tie. 
kurie į vokiečių kariuomenę pa
teko ne savo noru.

Iš Heilbronn į Pforzheim
Buvusi Schwaebisch Gmuen- 

de lietuvių stovykla perkelta 
pirma į Heilbronną, rugsėjo 21 
d. perkelta į Pforzheimą ir pri
glausta prie ukrainiečių.

<

BELGIJA

Kun. Jonas Dėdinas, "Gimto
sios Šalies" lietuvių laikraščio 
Belgijoj redaktorius ir "TŽ" pla
tintojas, rugs. 27 d. buvo sužeis
tas motociklo nelaimėje. Tū
lodamas tvarkyti plačios Lim- 
burgo srities lietuvių dvasinius 
bei kultūrinius reikalus, važia
vo motociklu ir nelaimingai su
sidūrė su sunkvežimiu — koja 
sužeista dviejose vietose. Su
žeidimas nėra labai sunkus ir 
yra vilties pagyti po kelių sa
vaičių.

Belgijos lietuvių skaičius ma
žėja, daugumas vyksta į Vokie
tiją, kaikurie slapta, kiti emig
ruoja į Kanadą ir kitur. "Gim
tąją Šalį" leidusi "Sėjos" drau
gija likvidavosi. Žada pasiro
dyti tik rotatorinis biuletenis.

TH <4 rim i m SOTdiOZCO

Lietuvoje 
Didžiausias sovchozas—vals

tybinis dvaras—Lietuvoje įkur
tas Ukmergės apskrityje. Jis ap
imąs 1.600 (?!) kvadr. kilometrų 
ir primena senųjų laikų mag
natų latifundijas, sujungtas į 
vieną administraciją. Kaip pra
nešama iš Varšuvos, sovchozan 
sujungti kadaise buvę Daugė
lų, Končių ir O'Rourkų šeimų 
dvarai ir visos jų tarpe buvu
sios kaimų žemės. Tuo būdu 
sovchozas apima visas žemes 
nuo Vaivadiškių iki Siesikų, o 
jo centras Lokynėje, kur yra 
centrinės administracijos būsti
nė ir politbiuras. Visi lietuviai 
iš savo sodybų pašalinti. Neli
ko vietoje nei vieno žmogaus, 
kuris čia turėjo bent gabalėlį 
žemės. Jų vietoje įkurdinti įvai
rūs centrinės Azijos gyvento
jai — nomadai, kurie aktivistų 
bolševikų ir milicijos priežiūro
je dirba kaip vergai. Kas ban
do bėgti ir sugaunamas, su
šaudomas vietoje. Sovchozo 
darbininkams duodamas nu
statytas kiekis maisto, o visa 
kita iš sovchozo išvežama į Ru
siją.

Siesikų sena bažnyčia pa
versta partijos, susirinkimų sale.

Buožės Utenos kolchozuose
Tiesos 183 Nr. rajono agrono

mas Lukauskas puola apskri
ties kolchozų vadus, kam įsilei
do buožes. Ypač smerkiamas 
įsileidimas Žilėno, kuris valdęs 
70 ha (Avižieniuose?), puola
mas taip pat J. Semėnas, 
kuris teturėjo keliolika ha, bet 
jam prikišama, kam dar 1944 
m., vos užėjus bolševikams, su
griovęs savo plytinę, kad ji ne
atitektų kolchozui. Kas žino 
Grybelių kaimą prie Ukmergės 
pieno, žino ir tą plytinę, J. Se- 
mėno pasistatytą savo ūkio rei
kalams ir niekad neveikusią, 
kaip prekybinė įmonė. Sėmė 
nas tik pats savo namams mū
riniams pasistatyti buvo ją 
įruošęs.

Be to, korespondentas dar 
puola Oną Birietaitę, Lasytę ir 
Baltrūnus, vis kaip nevertus pri
klausyti kolchozui.

Lietuvos sostinė Maskva
Beabejo perspausdindamas 

iš "TB", "Liaudies Balsas" ra
šo, kad Dumpių sovchozo gy
ventojai "Klausosi radijo trans
liacijų iš mūsų tėvynės sosti
nės — Maskvos ir Vilniaus".

Naikina miškus

Lietuvos miškams kirsti mobi- 
zuojamos darbininkų brigados 
— vyrai nuo 16 iki 50 m. ir mo
terys iki 40 metų. Jie gyvena 
miškuose ir maitinasi iš bendro 
katilo; kurių yra net 3 rūšys — 
žiūrint kokią normą kuris dar
bininkas pajėgia sukirsti. Ma
tuojant tą duona, menkiausiai 
dirbą gauna 200 gramų, o sta- 
chanoviečiai — 1 klg. duonos. 
Sukirsto medžio didelė dalis iš
vežama į Ukrainos kasyklų ra
jonus, bet taip pat ir į Gudiją, 
o pačioje Lietuvoje mažiausiai 
sunaudojama. Ir tai tik karinėm 
statybom.

Sovietinės filmos

Izvestijos praneša, kad Vil
niuje atidarytas naujas kino te
atras "Pobieda". Nauji kinai 
esą atidaryti dar Šiauliuose ir 
Druskininkuose. 20 sovietų fil
mų esą įkalbamos lietuviškai: 
Vladimir Ilič Lenin, Jaunoji 
Gvardija, Mičurin, Susitikimas, 
prie Elbės ir kt. Baltrušaitis, Do
vydaitis ir kiti rašytojai ruošią 
lietuviškų filmų scenarijus.

Kaip naikina buožes

Lenkijoje kolchozai dar ne vi
sur įvesti, bet stengiamasi juos 
įvesti ir laisvus ūkininkus su
naikinti. Tam yra įvesti specia
lūs agentai. Vienas iš jų gau
siai praktikuojamų metodų yra 
organizavimas "buožių išnau
dojamų" darbininkų skundų. 
Toks agentas pasistengia susi
pažinti su ūkininko samdiniais, 
juos iškvočia apie darbo sąly
gas bei santykius su ūkininku, 
atranda, žinoma, ir nepasiten
kinimo. Po keleto dienų Joks 
agentas prisistato pas tolų dar
bininką su bolševikiškai sura
šytu skundu ir priverčia dar
bininką pasirašyti. Tuojaus po 
to pas ūkininką atvyksta komi
sija, kuri tuojaus pat uždeda 
specialią baudą už tariamą 
darbininkų eksploatavimą ir 
dar paskiria tam tikrą sumą ne
va kompensacijos darbininkui. 
Ūkininkui tai kainoja paprastėti 
tarp 36 tūkstančių ir pusės mi
lijono zlotų. Rezultate toks ūki
ninkas yra sunaikintas ir turi 
eiti į kolchozą.

Voice of America lietuviška 
programa būsianti pradėta po 
ncrujų metų, gal apie vasario 
16 dieną.

KOTRYNA GRIG AIT Y T£

NEŽINOMOJI
(Pabaiga)

— Norėjau sužinoti, ar jos gyvos, — sako ji vaikiškai šyp
sodama.

— Aš girdžiu negirdėtai gražią muziką, kai ši ranka liečia 
ias...

— Ar4ai yra kas nors svarbaus šituose gražiuose žodžiuose?
— Juose nėra praeities... tik dabartis
Ji nusigręžia prie paveikslų, o širdyje vis tebeaidi: tik da

bartis ... <

— Ar lankysite mane ryt, poryt, pagaliau nežinau kaip ilgai 
visa tai tęsis, — suploja dailininkas rankomis ir pirmą kartą 
laisvai nusijuokia.

— Mielai padėsiu jums. Bet ką aš turiu daryti?
— Sėstis čia, — parodė tamsia gelumbe apmuštą suolą.
Ir taip ji išsėdėjo visą valandą įsmeigusi akis į drobę. Ji turėjo 

laiko permąstyti visa tai, kas vyksta, nes jis beveik nekalbėjo su 
ia, išskiriant šiuos kelis žodžius: "Jūsų plaukai tiršti ir sunkūs, 
kaip sušalęs bangomis tirpintas auksas".

— Ar tai yra viskas kas verta jūsų dėmesio?
— Jūs nesate akinančiai graži. Pro jus gali praeiti minia jūsų 

nepastebėjusi. Bet tas, kurio žvilgsnis apsistos jumyse, nekryps 
niekur kitur. Jūs esate knyga, kurią reikia mokėt skaityti.

Jai protarpiais atrodydavo, kad jos net nebemato tas mielas 
žmogus, nors žiūri tik į ją. Rodos, jos širdį perkelia į drobę ir visas, 
mintis. Ji nejučiomis tirpsta, nyksta savyje ir visa savo buitimi 
persikelia ten. Ji jaučias lyg plunksnelė magneto lauke iš kurio 
ii negali dingti be jo valios. Jos ranka uždėta ant krūtinės prilai
ko skarą, kuri smunka nuo vieno peties. Pilkai žalsvas apdaras ' 
dengia petį, balti nėriniai ant kaklo. Visa tai atžymima drobėje 
ir vieną dieną išsilies spalvomis.
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Lietuvos Vyskupai
Lietuvėms katalikėms 

moterims Kanadoje
Brangios mūsų Sesės
Viešpatyje,
Mes gavome Jūsų Atstovių 

mums pasiųstų Jūsų susivažia-

▼

bai dėkingi ir tikrai jaučiame 
nemažo džiaugsmo, kad ir toli 
nuo Europos būdamos susirinkę 

i atsimenate ir savo Vyskupus. 
Be abejo, kad dar noriau pa
sveikintumėte ir tuos, jeigu 
juos galėtumėte pasiekti, kurie 
kenčia ir vargsta Lietuvoje ar 
komunistų kalėjimuose. Mes 
Jums visoms labai nuoširdžiai 
-dėkojame ir linkime malonin
gos Dievo globos ir Jo palaimos 
Jūsąveiklai.

Žinią kad išeivijoje atsikuria 
Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gija, mes priėmėme su dideliu 
pasitenkinimu. Mes iš visoe šir
dies Jums linkime ir Jus ragina
me nepagailėti pasiaukojimo 
visuose kraštuose Lietuves 
Katalikes Moteris suburti į tvir
tą ir drausmingą organizaciją. 
Jau nekalbant apie tai, ką pro
tas sako, patyrimas parodė, ką 
gali padaryti gerai susiorganb 
zavę Katalikės Moterys. Tų 
gražių Katalikių Moterų darbų 
vaisių patyrė ir mūsų tauta. Be 
ilgų aiškinimų,! Maloniosios 
Mūsų Sesės, gerai suprantate, 
kokią plačią ir nualintą dvasi
nio gyvenimo dirvą rasime ka
da nors Lietuvoje. Taip pat ge
rai suprantate, kokis didelis 
vaidmuo priklausys aname 
dvasinio atgaivinimo darbe ka
talikei moteriai. Tad organizuo- j
kitės su visu atsidėjimu, įtrauk
damos į savo eiles kiekvieną 
lietuvę katalikę moterį ir jau* 
nuolę-Kol Dievui patiks, svetur 
darbuokitės žmonijoje platinti 
Dievo karalystę, o laimingai 
dienai atėjus visos skubėkite 
atgal į Lietuvą pagalbon tiems, 
kurie tada turės laimės būti mū
sų tautoje Katalikų Eklezijos 

-Ganytojais.

Dievas telaimina Jus visas 
Jūsų darbus bei gyvenimą.

IT

Vysk. V. Padolskis.
Regensburg, 
Alter Kommarkt 7.

20 d. rugpiūčio, 1950.

Plaukų priežiūra

J| MKl'i L’' I M-
Moteris Kristaus Karaliaus šventės išvakarėse
PRIEŠ Kristų moters padėtis 

šeimoje ir bendrai gyvenime 
buvo klaiki ir pasigailėtina. Tė
vams kūdikio — mergaitės gi
mimas nešė didžiausią nelai
mę, vyrui žmona — beteisė ver
gė, viešuose gyvenimo klausi
muose ji balso neturinti būtybė. 
Tai tamsi senų amžių dėmė, ku
rios, niekas neištrins iš istorijos 
puslapių.

Pirmasis moters garbės ir tei
sės klausimu lemiančiai vi
siems amžiams pasisako pats 
Krisuts. Jis ateina į šį pasaulį 
per paprasčiausią žemės dukrą 
— Mergelę Mariją ir su dieviš
ku paklusnumu atsiduoda jos, 
kaip motinos, valiai. Net mirda
mas nepalieka jos vienos, bet 
paveda ją savo mokytinio Jono 
globai. Galop, pasiima savo 
Motiną Mariją dangun, kad su
teikus jai amžinos garbės vaini
ką. Ta mažutė Nazareto šeima 
buvo gražiausias pavyzdys, už 
kurį visais laikais tebekovoja 
Jo paliktoji Bažnyčia.

Kristus atlikdamas žmogaus 
atpirkimo misiją žemėje visą 
laiką artimai bendradarbiauja 
su moterimis. Savo stebuklų 
dienomis visur mes Jį matome 
apsuptą jų — klausančių Jo die
viškojo žodžio, maldaujančių ii 
atgailaujančių. Jis vaišinamas 
Lozoriaus namuose Marijos ir 
Mortos, prikelia gyvenimui vie
nintelį našlės sūnų, atleidžia 
puolusiai Magdalenai. '

Kančios kelyje Kristus, suti
kęs būrį verkiančių moterų, ra
mina jas ir, kaip ženklą dieviš
kojo dėkingumo, paliek asavo 
veido atvaizdą ant Veronikos 
skarelės. Net nuo kryžiaus pas
kutinis Jo žvilgsnis krenta ant 
ištikimiausių kančios liudinin
kių moterų. Ir prisikėlimo rytą 
Kristus visam savo skaistume 
pirmosioms pasirodo moterims. 
Jų santykiuose nematome nė 
mažiausio pažeminimo ar išsky
rimo.

Kristaus pradėtą kovą dėl 
moters garbės ir lygių jos kaip 
žmogaus teisių vėlesniais am
žiais veda bažnyčia. Ji pasku

tinį žodį taria dėl žmonos ir mo
tinos teisių. Ji disciplinuoja šei
mos instituciją, tuo apsaugoda
ma moterį nuo išnaudojimo. Nu
krinta nuo moters veido apdan
galas ir ji išeina į šeimą ir pla
tų viešą gyvenimą kaip mylin
ti, protaujanti ir sprendžianti 
asmenybė. Ji puola ir keliasi, 
ji kyla ir su savimi kelia ir su
dvasina visą artimą aplinką. 
Moteris nulemia dažnai ne tik 
šeimos, bet ir visos tautos gy
venimą. Ir šiandieną niekas į 
ją nemeta pasityčiojimo žvilgs 
nio vien dėl to, kad ji yra gimu
si moterim. Tai tam tikras pa
ties Dievo išskyrimas, nes Ji jai 
skiria švelniausią ir gražiausią 
misiją žemėje.

Todėl nuoširdus moters dė
kingumas priklauso Kristui šios 
brangios šventės išvakarėse. Jis 
panaikino baisiausią pasauly 
moters vergiją ir sudėjo į jos 
rankas garbingiausias parei
gas. Bet Kristaus Karaliaus die
ną prieš moters akis iškyla ir 
viena tiesioginė '.pajreiga pa
čiam Kristui — neprarasti Ma
rijos moteriškumo atspindžio ir 
būti Jo tiesioge pagalbininke 
Kristaus karalystę įgyvendinant 
žemėje.

5PSL

Iš moterų veiklos pasaulyje

dėl "Taikos deklaracijos"
Tarptautinė Katalikių Moterų 

Lygų Unija, jungianti 36 mili
jonus narių visuose padaulio 
kraštuose, susipažinusi su pa
sauliniu atsišaukimu dėl taikos, 
vadinamu Stockholm© deklara
cija, priimtu vad. Pasauliniam 
Taikos Gynimo Kongrese Stock
holm© 1950 metais kovo mėn., 

atsižvelgdąma į tai, kad ši 
nauja komunistų akcija išplau
kia ne iš tikro taikos troškimb, 
kad JT turi atominės energijos 
tarptautinės kontrolės projektą, 
kurį dauguma tautų noriai pri
ima, bet SSRS atsisako priimti,

atsižvelgdama į tai, kad taika 
yra tvarkos ramybė ir, kad tol, 
kol SSRS paruošta ir palaikoma 
netvarka vargins pasaulį, nega
li būti tikros ir pastovios taikos, 

pareiškia, kad taika viešpa
taus tik tada, ,kai kiekvienas 
žmoniškosios Bendruomenės na 
rys padarys taiką su Dievu, 
kada tautos pripažins, kad Jis 
yra pasaulio Kūrėjas ir Vieš
pats ir, kada visi pradės vykdy
ti Evangelijos dėsnį: mylėti Die
vą labiau už viską ir artimą, 
kaip pats save. >

Kūdikis šeimoje
Pasaulinis Motinų Sąjūdis 

savo memorandume Jungtinių 
Tautų komisijai žmogaus teisių 
klausimui spręsti prašo, kad 
būtų įneštas perkeitimas JTO 
deklaracijos projekte kūdikio 
teisių klausimu pabrėžiant šei
mos pirmavimą kūdikio vysty
mesi.

Komisija svarstys deklaraci
jos projektą sekančioje sesijoje;

Memorandume sakoma: "Ko
kia civilizacijos forma bebūtų, 
tik šeimoje kūdikis randa tik
riausią globą ir minimumą ma
terialinių, psichologinių, socia
linių bei moralinių sąlygų, ve
dančių į vaiko asmenybės iš
ugdymą".

Pirmoji plaukų grožio sąlyga 
yra švara. Todėl galvą reikia 
prižiūrėti kaip ir savo veidą. 
Normalūs plaukai reikalauja 
vidutiniai vieno išplovimo į sa
vaitę, Dabartinės rinkos šam
panai padeda gerai galvą iš
plauti net kietam vandeny. Tru
putis rūkšties ar acto paskutinio 
plovimo vandenį dar labiau su
minkštins.

Plaukų plovimas. Galvą iš- 
muiluok ir gerai įtrink odą ir iš
plauk kelis kartus pakartojant. 
Sausu rankšluosčiu gerai iš
trink. Apdžiuvus, iššukuok šu
kom ir šepečiu. Tada gali tvar
kyti kaip tau patinka.

Šukavimas šepečiu. Šepetys 
padeda išlaikyti plaukus žiban
čius, masažuoja odą ir išvalo 
nuo riebumo. Šepečiu šukuok 
tvirtai iš viršaus į apačią ir iš 
apačios į viršų. Šepetį dažnai 
plauk ir nelaikyk dulkėse. Ne- 
siskolink ir neskolink kitam.

Odos priežiūra. Plaukai turi 
šaknis odoje, kaip žolė žemėje. 
Žolė nudžiūsta, kai bloga žemė

Virtuviniai reikalai

P. STOČKUTĖ

RUDENĖLIS

250 gr. sviesto, 250 gr. varš
kės, 250 gr. miltų ir maišelis va- 
nilijos cukraus. (Galima cuk
raus įdėti atskirai įtarkuojant 
vanilijos). Viską gerai suminky- 
ti ir palikti 12 vai. stovėti. Pas
kui tešlą plonai kočioti, vėl su 
versti ir taip daryti 4 kartus. 
Paskui vėl padėti 1 vai. pašto 
vėti. Po to dar kartą plonai iško
čioti, supiaustyti keturkampiais 
gabalėliais, ant jų uždėti tirš
tesnės uogienės, kampus už
versti ir dėti į skardą, išteptą 
sviestu. Kepti mažoje kaitroje.

pyragą pastatyti, kad pakiltų. 
Kai pakils, tešlą iškočioti, ^iš
tepti paruoštom aguonom, lais
vai suvynioti į volelį, kiaušinio 
baltymu ištepus kraštus .gerai 
užspausti, dėti ant išteptos skar
dos ir leisti dar kartą truputį 
pakilti. Prieš dedant į krosnį 
patepti plaktu kiaušiniu ir šva
riu šakalėliu išbadyti skylutes, 
kad galėtų išeiti aguonų masėj 
susidaręs vanduo ir pyragas 
nesusprogtų. •• !>

ir priežiūra.- Tas pats su plau
kais. Jei oda sutraukta ir sau
sa, reikia ją išjudinti. Dažnai 
masažuok galais pirštų visą iš 
eilės. Pradėk nuo kaklo link 
viršugalvio.

Sausi plaukai. Masažuok odą 
ir šukuok šepečiu reguliariai. 
Jei tas nepadeda, patepk odą 
specialia alyva ir tuomet masa
žuok. Susuk galvą į šlapią karš
tą rankšluostį ir palaikyk 10 
min. prieš plaukų plovimą. .

Riebūs plaukai. Galvą plauk 
dažniau negu normaliai. Ne- 
devėk ankštų kepurių ar stipriai 
surištų skarelių ilgą laiką. Duok 
savo plaukams daug šviežio 
oro ir saulės.

Pleiskanos. Vienu atveju — 
jos yra laisvos ir lengvai iššu
kuojamos. Blogiausias atvejis 
yra tada, kai oda pasidaro la
bai riebi ir pleiskanos stipriai 
laikosi prie jos. Tada plaukai 
pradeda slinkti. Manoma, kad 
pleiskanos užkrečiamos. Todėl 
— niekad nesiremk galva į kė
des, kurias kiti vartojo. Nesi
dėk svetimų kepurių, neskolink 
šukų ar šepečių. Pašalinsi rū
pestingu dažnu plovimu varto
jant tinkamus vaistus.

Plaukų slinkimas. Normaliai 
tam tikras kiekis plaukų turi 
iškristi pasikeisdami naujais. 
Kartais jie slenka labai paste
bimai po kokios nors ligos, bet 
šios sąlygos, paprastai, laiki
nos ir plaukų normalus stovis 
atstatomas. Be laiko plauku 
slinkimas gali būti paveldėja- 
mas arba dėl pleiskanų odoje. 
Jeigu plaukai krenta nenuosai
kiai, didesniais pluoštais stai
ga, kreipkis pas gydytoją.

Kur, rudenėli, per laukus pilkoj sermėgoj 
Pilnomis aukso rankomis skrendi?
Nunuoginta per kalnus vasara nubėgo... 
Tu kaip karalius vaisių rinkdamas brendi. ■
Kam pažėrei alėjas pilnas aukso lapų?
Po kojų šnara jie melodijom mirties.
Kad ir mane ji vieną dieną ten iškvies?
Kam rauda vėjai prie dainos ir juoko kapo,
O neprimink, kad žemėj gimsta, auga, bręsta. 
Kad tik palydi džiaugsmas, meilė ir kančia... 
Ir kad tik vieno mirties žodžio bus apspręsta. 
Ir pro jos atdaras duris išeisiu aš iš čia!
Dar, rudenėli, nesustok prie mano kiemo vartų. 
Ir nepašauk paskutiniu mane kartų...
Tik auksu nubarstyk sugrįžt takus dar kartą 
Brangiausion mano žemėn, tu!

— Ačiū, jau baigta. Pakaks šiam kartui, —■ šaukia jai links
mai ir jo akys dar vis lyg prigijusias prie paveikslo.

Ji nieko neatsako, net nepajuda. Kai jis pažvelgia mato jos 
galvą, palinkusią ant krūtinės. Atsineštas iš parko rausvas lapas 
plaukuose, nukritęs guli prie jos kojų.

— Jūs esate laisva, — sako jis, prieidamas arčiau. — Būkite 
maloni priimti tai, kas jums teisėtai priklauso, — paduoda jai 
sulenktą banknotą, kurio vertė taip didelė, kad ji gali visą mėne
sį gyventi be rūpesčių ir sočiai valgyti. Ji pažvelgia į pinigą lyg 
pati netikėdama tuo, ką laiko rankoje ir, spausdama jį delnuose, 
sukniumba ant suolo. Ji nebegali sulaikyti ašarų, kurios lyg pas
kutinei užtvankai lūžus, pasipylė ant veido.

— Nurimkit... Jūs galite kalbėti apie viską šiuose namuo
se., Ji stengiasi susivaldyti: išsitiesia, atsikvepia ir sako nežiūrė
dama į jį.

— Aš verkiu iš gėdos, kurią man likimas primetė^ kaip neuž
pelnytai žiaurų pasityčiojimą. Vilkausi parko takais, kaip bena
mis šuo... — Ji pati užspringo savo žodžiais ir nusikosėjo. Pc 
minutėlės tęsia toliau:

—j Šiandien mane išvijo gatvėn senė, kuri jau-antras mėnuo 
laiko priglaudusi palėpėj mane ir sūnelį. Nepasakyčiau, kad ji 
yra labai biauri toji senė. Ką gavusi geresnio beelgetaudama 
ji, paprastai, vaikui atiduodavo. Bet kai šiandien prieš piet, lyno
jant, ji norėjo vestis berniuką drauge, aš pasipriešinau. Tada ji 
žiauriai atkirto.

— Ar nežinai, kad lynojant, sėdėdama ant gatvės grindinio 
n trijų metų vaiku, dvigubai uždirbsiu!

— Ir ėmė mane plūsti, kam aš pabėgusi iš darbo naktiniame 
r-.storane, kada taip sunku yra gauti kur nors darbą. Jai buvau 
tada pasakiusi priežastį: ten iš manęs reikalavo darbo priedan
goje .... Todėl ir pabėgau. Tada ji nutylėjo, o dabar aiškiai pa
sakė ką aš turiu daryti, jei nenoriu šios dienos vakarą būti su 
vaiku išmesta. Ji nebegalinti ilgiau mus dykai laikyti savo palė
pėje. Ji prisipažino turėjusi manyje gerą viltį. Ji nedraudžianti 
parsivesti svečių... Dar ir vaikas galėtų padėti jai elgetauti. Aš 
ją visokeriopai apvylusi.

Dailininkas stovėjo prieš ją be žodžių, kaip stovi žmogus visa 
savo esybe persikėlęs į kito būtį. Ji nutilo valandėlei, lyg norė
dama ką atsiminti.

— Ar čia stebuklas ar sapnas, — pagaliau ji prabilo. — Pa
sakykite man ką aš turiu daryti, kad patikėčiau, jog tai, kas 
vyksta yra tikrovė.

— Rytoj grįš mano motina iš vasarvietės. Ji tvarko šiuos na
mus savo nuožiūra, bet visuomet atsižvelgdama į mano pagei
davimus. Mes viską aptarsime. Ir jūs su vaikučiu galėsite per
sikelti čia.

Jie atsisveikino taip paprastai, kaip žmonės, kurie matosi 
kiekvieną dieną.

— Ar jūs nebijote grįžti viena parko takais? Aš mielai jus 
palydėčiau.

— Ačiū už gerą širdį. Aš grįšiu namo tiesiausiu keliu, nepa
siekdama parko. Ir bėgsiu taip greit! ... Argi nežinote, kad 
džiaugsmas turi sparnus? — šypsodama atsigręžė ir išnyko laip
tuose. •

Jis laukė jos išeinančios balkone. Ir tai, ką jis dabar pamatė, 
buvo daugiau negu nuostabu. Ji padarė ore kryžiaus ženklą ir 
pabučiavo rupią mūro sieną.

Permaina įvyko labai greit, vos tik motina spėjo parvažiuoti. 
Dabar ji turi erdvų kambarį, kurio langas išeina į parką. Ji mato 
saulėleidžio atšvaistas upėje, sumerktus vandenyje krūmokšnių 
šešėlius ir tilto siluetą naktimis.

Už sienos jo ateljė. Jie sėda pietums visi drauge ir vaikutis 
ten turi savo vietą. Ji vaiką, paprastai, vadina sūneliu ir šis 
žodis veikiai prigijo gerųjų šeimininkų lūpose. Ir kai šį žodį 
taria dailininkas, staiga šilima užlieja berniuko motinos krū
tinę ir ji norėtų, kad jai tai kartotų be galo. Jis mėgsta žaisti su 
vaiku ir nepyksta dėl jo išdaigą Tokios laisvės kūdikis niekur 
neturėjo, kaip šiuos namuos^ Ji ruošiasi po namus, padėdama 
motinai, ir senas tarnas, kuris lankydavos čia kasdien, bepasi- 
rodo tik vieną kartą savaitėje, išimtinai asmeniškiems dailininko 
reikalams. Kiekvienas darbelis jaunai moteriai čia lengvas ir 
mielas.

Portretas buvo pavadintas —* Nežinomoji. Praėjus kelioms 
savaitėms po to, kai jis buvo baigtas, vieną vakarą jis pripildė 
taureles, o jos ranka įmerkė gėlių į vazą.

— Visi tie, kurių vardai įrašyti pasaulio knygose, sako, jog 
mano vardas per šią Nežinomąją, atsiras greta jų. Dėl to šį
vakar mes turime išgerti už laimingą pranašystę ir pilną teisę

Aguonų pyragas
1 klg. miltų, 1 stiklinė pieno, 

1 stiklinė cukraus, 1 stiklinė 
sviesto, 8 kiaušiniai, 30 gr. mie
lių, 1% stiklinės aguonų, 1 laz 
dėlė vanilijos (arba tą patį kie
kį maltos) ir trintos citrinos žie
velės. ■■■

Pieną pašildyti ir sumaišyti 
trečdalį visų miltų. Mieles iš
trinti su šaukštu cukraus ir su
dėti į užmaišytą pyragą. Dube
nį pastatyti į šiltą vietą Po 1 
vai. pakilusią tešlą gerai išplak
ti, sudėti iki baltumo su cukru
mi ištrintus trynius ir pabaigoj© 
tirpintą sviestą Gerai išminkius

Dešimts
1. Visada išklausyk atydžiai,

Neužmiršk, kad vistiek, kaip 
silpnas tas žmogus bebūtų, jis 
yra įdomiausias sutvėrimas že
mės paviršiuje.

2. Visuomet mėgink būti ly
gus su tuo žmogumi, su kuriuo 
kalbies, neužmirštant, kad 
kiekvienas žmogus yra vertas 
savęs.

3. Niekad kito žmogaus ne
kritikuok, nes kritkiuodamas 
parodai, kad statai save aukš
čiau už jį. Sveikas patarimas 
yra daug geriau negu kritika.

4. Nepiršk žmogui savo poli-

abiem drauge lygiai dalintis rytojaus džiaugsmu. Mūsų žvilgs
niai išduoda mūsų širdis. Mes alsuojame vienas kitu------ —

— Prieš dvejus metus viena moteris išnešė laimę iš šių na
mų, — tarė jis, po ilgos tylos. — Ji ištekėjo už žymaus šios vals
tybės asmens. Ir tik po santuokos grąžino man sužieduotuvių 
žiedą. Ji buvo pamiršusi net paprasčiausią mandagumą tame 
garbės apsvaigime. Pamiršo ir tai, kad dėl to galima labai ken
tėti. Po to aš neapkenčiau moterų, išskiriant mano motiną, kuri 
ir vėl matė manyje verkiantį kūdikį. Tokiais mus kartais pa
daro skausmas. Ir jis nuveda dar toliau.. .. Bet tą akimirką ap
kabino mano pečius motinos ranka. Ūmai išsiblaškiau. Ak, ji 
permatė visą mano skausmą ir baisias nepakeliamas mintis, c 
elgėsi taip, lyg nieko nebūtu atsitikę. "Sūnau mano, — tarė ji,

įsakymy
tinių ar religinių įsitikinimų. 
Mėgink žmogų įtikinti gyveni
mo pavyzdžiais, o ne "kas aš". /

5. Išmok reikšti kitiems-užuo
jautą bei simpatiją iš širdies, 
nes kiekvienas supranta ar jį 
užjauti ar ne.

6. Neužmiršk, kad kiekvieno 
žmogaus pažiūros taip skirtin
gos, kaip įvairių gėlių spalvos. 
Taigi, būk tolerantas ir mėgink 
kitą suprasti taip, kaip jis yra. 
Nemėgink perdirbti jį pagal sa
vo skonį.

7. Niekuomet nespręsk apie 
žmogų iš pirmo pamatymo, nes 
pirmas įspūdis dažnai klaidin
gas. Visuomet stenkis rasti žino 
guje ką nors gero, ne blogo.

8. Visuomet stenkis žmogui 
kuo nors padėti, ne jį išnaudoti.

9. Neužmiršk, kad kiekvienas 
žmogus turi širdį ir jausmus. Jei 
tu esi mokytas ar turtingas, bet 
neturit širdies nei gailesčio ki
tam, tu esi niekas. Ką tu turi 
rankoje, tai yra tik laikinas da
lykas; bet ką turi širdyje, pasi
liks su tavimi amžinai. •

10. Būk kitiems geras kaip 
tik gali, kam tik gali, kada ir 
kur gali, o tada tikrai būsi lai
mingas. O. Kubilienė.

— kanarėlė pabėgo ir niekaip negaliu įvilioti jos į narvelį. Eime j 
namo, padėsi man". Vargšė motina, ji nepagalvojo, kad šie 
žodžiai labai dviprasmiški: mano pabėgusioji kanarėlė tą va
karą dainavo "Carmen". Taip kurį laiką sekė motina kiekvieną 
mano žingsnį ir nakties metu įeidavo į kambarį, kuriame aš mie
godavau, taip tykiai, kaip sapnas. Ji vis surasdavo tam aplan
kymui nekalčiausią priežastį, jei aš neapsimesdavau miegan
čiu. Ir šita jos šventa, tiesiog žodžiais neišsakoma globa, pa
veikė mane tiek, jog aš savąjį skausmą sulaužiau, kaip peilį 
nuogomis rankomis. Ir palikau tiktai abejingas. Abejingas mote
rims ... Tu grąžinai namų jaukumą ir meilę gyvenimui. Dabar 
man brangi net ir labiausiai apsiniaukusi diena, nes saulę ne
šioju savo širdyje.

Ji lyg sapnuodama klausėsi jo žodžių ir lyg pabusdama tarė:
— Kartą aš„ėjau pusalkanė sugriauto miesto gatvėmis. Pa

vargusi atsisėdau cint griuvėsių. Tarp apdegusių plytų, akmenų 
nuotrupų, pavasaris prikaišiojo smulkių žolyčių. Jų žiedeliai buvo 
mažyčiai ir balti, kaip kūdikio ašarėlės. Jie man buvo gražiau
si už visus matytus gyvenime žiedus, neš jie žydėjo iš griu-, 
vėsių... Tokia neišpasakytai graži yra mūsų meilė...

— Aš galvojau dar daugiau: didžiausia Dievo dovana že-x 
mėje yra meilė. Patikėk, brangioji, mano lūpos neištartų šių 
žodžių, jei laimė nebūtų užliejusi anų dienų prarajas. Pasakyk, 
kokį džiaugsmą galėčiau tau padaryti vestuvių dienoje?

— Susituokti Stebuklingos Dievo Motinos koplyčioje, — ta
rė ji lyg maldai pakeldama akis.

Babuškinaitė ir Liepinas, ba
leto solistai, spalio 22 d. Bosto
ne So. rengia antrą baleto kon
certą.

Saulė teka naujai dienai. Ko 
aš norėčiau, kad ši diena man 
atneštų? Draugus, kurie supran
ta mane ir vėl pasilieka mano 
draugais. Darbą kuris turi tikrą 
vertę ir be Janio pasaulis jaus
tųsi vargingesnis... suprantan
čią mane širdį... pasaką su
kurtą žmogaus apie ką nors 
gražaus... truputį laisvalaikio 
ir kantrybės laukti šių ateisian
čių dalykų su išmintimi pažinti 
juos, kai ateis.

W. R. Hunt.
Niekas, absoliučiai niekas, 

net jos vaikai taip neišbando 
moters charakterio, kaip jos 
tarnai. Gamaliel Bradford.



Iš plataus pasaulio
r Taika su Japonais

JAV užklausus, ką manytų 
dėl taikos sutarties su Japonais, 
iš 13 valstybių Tolimųjų Rytų 
komisijos narių 10 atsakė, kad 
reikia ją sudaryti. Nuomonės 
skiriasi tik dėl apginklavimo. 
JAV norėtų leisti ir ginkluotis, o 
D. Britanija ir visi Common- 
wealtho kraštai tam priešingi.

Churchill atsiminė Pabaltijį

Pabaltijo 10 nietų okupacijos 
sukakties proga W. Churchillis 
Centrinės Europos Federalinio 
sąjūdžio pirmininkui Valdamiui 
prisiuntė užuojautos raštą, ku
riame pasako pabaltiečiams 
daug komplimentų ir reiškia 
viltį, kad Pabaltijo tautos bus 
išlaisvintos.

. Kada žuvo raportas apie 
Katyno žudynes?

Katyno byla JAV vis tebeju- 
dinama. Kai buvo paskelbta, 
kad pulk. Įeit. Vliet raportas 
apie tas žudynes yra žuvęs, 
kongresmanas Dondero nauja
jam gynybos ministeriui para 
šė laišką, kuriame nurodo, kad 
1949 m. spalio 6 d. laišku jis 
prašęs leidimo pasinaudoti tuo 
raportu, o spalio 19 d. gavęs 
gen. S. Leroy Irwin atsakymą, 
kad raportas esąs laikomas vi
sai slaptu ir dėl to tuo tarpu ne
galįs būti skelbiamas. Iš to jis 
darąs išvadą, kad tuo metu ra
portas tebebuvęs ir gen Irwin jį 
matęs. Jei 1950 m. rugsėjo 16 
d. paskelbta, kad raportas yra 
žuvęs, tai jis prašąs išaiškinti, 
kada jis žuvo. Jei seniau žuvęs, 
tai kodėl tada jam to nepasakę 
o jei po 1949 m. spalio 19 d., 
tai gen. Irwin turįs apie jį ką 
nors žinoti.

Nusikaltėlis

Čekoslovakų komunistinis 
jaunimo laikraštis "Mlada Fron
to" praneša, kad 17-kametis 
berniukas nubaustas už "išda
vystę ir ryšius su priešu savojo 
krašto". O jo kaltė, kad vietoje 
įsakytos komunistinės literatū
ros skaitė apysakas iš "Lauki
nių vakarų" ir detektyvinius ro
manus.

-— BERLYNAS. — Antikomu- 
nistų ir amerikiečių bei britų 
siūlymas V. Vokietijos sostinę 
iš Bonnos perkelti į Berlyną, 
randa vis didesnio pritarimo.

— LONDONAS. — Nukritus 
keleiviniam lėktuvui, žuvo 28 
žmonės.

' — TOKIO. — Š. Korėjos sos- 
. tinėje Pyongyang rasta 1.800 

kalinių lavonų.

RUTH FROCKS
Moteriškos suknelės, kostiumai, paltai, 

apatiniai, kojinės ir kL

Duodame lengvam išsimokėjimui

1637 Queen St W. (prie Ronceswcdles) Toronto. TeL LO 7882

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie
niais priima taip pat 7-9 p.p.
386 Bathurst St Toronto

TeL EL—6515

Lietuvis radio mechanikas
L KOCIŪS

949 DUNDAS ST. W. netoli lie tuvių bažnyčios. TeL WA 1691 
priima pataisymui visų rūšių radio aparatus. Darbas at
liekamas gerai ir sąžiningai. Kreiptis nuo 9 iki 2 vai. popiet

Pataisymui palikti galima bet kuriuo metu.

4.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Kas dabar dedasi Indokini-i 
joje, ne visai aišku. Bet aišku, 
kad prancūzams ten nesiseka. 
Nuo komunistinės Kinijos pasie
nio jų legijonai išstumti. Spe
cialieji vyriausybės komisarai 
jau yra ten. Bao Dai, Prancū
zų remiamos vyriausybės Viet
name galva, nutraukė savo 
kelionę po Europą ir taip pat iš
skrido ten. Yra žinių, kad Mac- 
Arthur tuojaus dalį lėktuvų pa
siųs iš Korėjos į Indokiniją. Ta
čiau tai bus tik lėktuvai. Pilo
tai bus ne amerikiečiai. Ameri
ka duos taip pat kitų ginklų. 
Bet tik ne žmonių. Taip, atrodo, 
prez. Trumano sutarta su Mac- 
Arthuru.

Sovietai Raud. Kryžiaus 
konferencijoje

Nors Sov. Sąjungoje Raud. 
Kryžiui veikti neleidžiama, ta
čiau Monte Carlo konferencijo
je jų atstovas, remiamas kom. 
Kinijos ir Rumunų atstovų, pri
darė tiek triukšmo, kad atrodė, 
jog ir visa organizacija sprogs. 
Jie pasiūlė visą eilę rezoliuci
jų, kurias priėmus, T. Raud. Kr. 
pasidarytų nariu "dėl taikos 
kovojančio progresyviojo fron
to" ir vadovautų kovai prieš 
atominę bombą ir ameriknišką- 
jį "imperializmą".

"Sovietai pirmauja moksle"

Taip pasigyrė Londone įvy
kusioje tarptautinėje energijos 
konferencijoje sovietų atstovas 
Golubcov, teigdamas, kad kitų 
kraštų mokslininkų pastangos 
atominę energiją įkinkyti į ši
lumines jėgaines esančios ne
tikslios. Sov. Sąjungos moksli
ninkai jau radę būdą atomo 
energiją paversti elektra tiesio
giai. Taip rašo ir sovietų spau
da. .

Apriboja laikraščių tiražus

D. Britanijos laišraščių pusla
pių skaičius ir dabar yra nor
muotas. Jie nespausdinami taip 
po 50-60 puslapių, kaip JAV ir 
Kanadoje. Bet tiražas po karo 
jau buvo nebevaržomas ir kai- 
kurie spausdindavo milijonus 
kopijų. Nuo spalio 22 d. įveda
mi suvaržymai ir tiražui. Kiek
vienam lakraščiui bus nusta
tytas egzempliorių skaičius žiū
rint jo dabartinio tiražo.

Konservatorių kongresas dėl 
šito vyriausybės žygio pareiš
kė protestą.

— JERUZALĖ. — Ben Gurion 
naujo kabineto sudaryti nepa
sisekė ir jis paprašė parlamen
tą paskelbti naujus rinkimus.

Dr. William J. Zinchesin
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Priėmimo valandos 2—4.30 ir 

7—9 po pietų.
386 Bathurst St Toronto 

TeL WA 1344;

JAV-bėse

Senato komitetas pasiūlė pre
zidentui paruošti įstatymą apie 
visuotiną jaunimo karinį ap
mokymą, nes, esą, kitaip jokiu 
būdu nebus galima sudaryti 3 
milijonų armijos. Pagal projek
tą apmokymą turėtų pereiti vi
si vyrai. Po to jie pasirinktų 
ginklų rūšį, o tie, kurie dėl svei
katos netinka karinei tarnybai, 
pereitų į civilių apsaugos tar
nybą arba į pramonę.

Ru-

Kur Anna Pauker

Garsiosios komunistės, 
munų užsienių r. ministėrės, Bu
karešte nėra jau keli mėnesiai. 
Kur ji yra, niekas nežino, o di
plomatams pasiteiravus, atsa
koma, kad ji išvykus. Nejaugi ii 
ji sulaikyta?

— KAIRAS. — Muzulmonų 
lyga pakėlė balsą prieš perse
kiojimą muzulmonų Sovietų 
Rusijoje. Jų ten esą sumažėję 
veik 50%. Lyga reikalauja pa
sakyti, kur dingo 23.000.000 mu
zulmonų, reikalauja sulaikyti jų 
persekiojimus ir trėmimus į Si
birą.

— FRANKFURT. — E. Weiz- 
sacker, buvęs III Reicho atsto
vas Romoje, nuteistas 5 m. kaip 
karo nusikaltėlis, paleidžiamas. 
Esą, atsižvelgiama į gerą elgesį 
ir daugelį laiškų iš užtarėjų, 
ypač kaip globojusį žydus.

— MADRIDAS. — Pastarojo 
meto gyvi Ispanų ir Portugalų 
atsakingų politikų susitikimai, 
sako, yra vaisius Ispanijos no
ro įeiti į Atlanto sąjungą.

— LONDONAS. — Kinija pa 
skelbė nuo 1949 m. sausio su
ėmusi 28.000 asmenis, šnipinė- 
jusius JAV ir Čangkaišeko nau
dai.

— BERNAS. — Šveicarų par
lamentas paruošė įstatymą, 
kad visuose miestuose ir mies
teliuose, turinčiuose per 1000 
gyventojų būtų įrengtos slėptu
vės nuo bombų.

Arch. T. J. Vizgirda 
(6 De Wolfe Street, Boston 25, 
Mass.) prašo atsiliepti visus as
menis, vežusius knygas iš Bre
meno per kun. V. Šarką, bei 
pranešti, jei knygos buvo su
laikytos muitinėse bei kitas su
sidariusias transporto išlaidas. 
Taip pat asmuo, vežęs vieną as
meninę architekto dėžę, prašo
mas tuojaus pranešti dabarti
nį savo adresą. Nuo šių siuntų 
išsiuntimo yra jau praėję virš 
metų, todėl asmenys, neprisiun- 
tę artimiausiu laiku prašomų ži
nių apie šių siuntų likimą, bus 
paieškomi per spaudą ir- kon
sulatą, kaip šias siuntas pasi
savinę.

2576 YONGE ST. TORONTO

Kainos lietuviams — geriausios. Prašoma atsilankyti ir įsiti
kinti dėl jums daromų nuolaidų.

Sav. C. SALMONAITIS

DERBY MEN’S SHOP

NAUJA MODERNI LIETUVIŠKA

Vyriškų rūby krautuvė
Paltai ir kostiumai parduodami gatavi ir siuvami pagal jūsų 
užsakymą. Skrybėlės, megztukai, viršutiniai ir apatiniai balti

niai, kojinės, pirštinės ir kt.

Rusai emigrantai Vokietijoje

Jau prieš kurį laiką buvo pa
skelbta, kad lapkričio 7 d. sau-, 
kiamas visų rusų politinių gru
pių Vokietijoje suvažiavimas, 
kuriame turėtų būti sukurtas vi
sus apjungiantis centrinis orga
nas. Tam judėjimui vadovauja 
buvę Vlasovo armijos kariai ir 
apjungimo pagrindu dedama 
Vlasovo pagarsėjusi "Prahos 
deklaracija" (1944. XI. 14.). Vla- 
soviečiai jau turėjo du suvažia
vimus, kurių paskutinis — rug
pjūčio 6 d. — nutarė sukurti lai
kiną apjungiantį komitetą. Ta
čiau pastaruoju metu paaiškėjo, 
kad didelė dalis numatytųjų as
menų nesutinka į tą komitetą 
įeiti. Dėlto jau nebeaišku ar kas 
iš tų užsimojimų išeis ir išviso 
ar įvyks lapkričio 7 d. suvažia
vimą.

Pravoslavų bažnyčia JAV -

Rusų pravoslavų bažnyčia 
JAV spalio 13 d. paskelbė, kad 
su Maskvos patriarchatu nu
traukia betkokius ryšius ir savo 
patriarchu skelbia Springfield 
metropolitą J. Krimovič.

—: LONDONAS. — Nuo spa
lio 21d. bekono norma D. Brita
nijoje sumažinama nuo 4 iki 3 
uncijų žmogui per savaitę.

— BERLYNAS. — Čia iš rytų 
sektoriaus užplūdo pasiutimo 
epidemija. Ligoninėje jau yra 
150 ligonių, 15 iš sovietų zonos.

— STOCKHOLM AS. — Ke
turios lėktuvų avarijos Švedijo
je sukėlė įtarimą, kad tai sabo
tažo vaisius. Vedamas tardy
mas.

— RANGOON. — Burmoje 
išaiškinta didelė organizacija 
kontrabandos keliu į kom. Kini
ją gabenusi naftos produktus.

— ROMA.— De Gasperi pa
reiškė, kad taikos sutartimi leis
tas 12 divizijų Italija suorgani
zuos ir gerai apginkluos.

— HONG KONG. — Peipin- 
go katalikų universitetą, įkurtą 
prieš 26 m. perėmė komunistų 
valdžia.

Brangi Sese-Lietuvcdiė!

Jei pavargai keliaudama gru
biais gyvenimo keliais ir Tavo 
sielvarto niekas nesupranta, ne
paguodžia širdies skausmo su
spaustoj valandėlėj — rašyk to 
pačio likimo aukai, vidutinio iš
silavinimo, 28 metų lietuviui. O 
mes, tikrai vienas kitą suprasi
me ir kursime gyvenimo laimę 
iš dviejų, tyra meile liepsnojan
čių širdžių. Išsilavinimas ne
svarbu. Jeigu galima, su laišku 
atsiųskite nuotrauką ir aš atsi- 
yginsiu tuo pačiu.

Rašykite: Reimutis Tėvynai- 
tis, 70 Margery Ave., St. Catha
rines, Ont. Canada.

Visų dalykų didelis /pasirinkimas.

"T2* Nr. 41 (42) žinutėje 
įima nuvykti į JAV" yra klaida. 
Ten pasakyta, kad nepiliečiai 
turi kreiptis į pasų skyrių, pra
šydami "certificate of identity". 
Ištikrųjų taip turi elgtis žmo
nės be pilietybės ar neturį Ka
nadoje savo krašto konsulari- 
nių atstovų. Lietuviai, vykdami 
į JAV arba į betkurį kraštą, Lie
tuvos Konsulate gauna Lietu
vos užsienio pasus, su kuriais 
reikia kreiptis į konsulatą tcs 
valstybės, į kurią norima va
žiuoti. Vykstant į JAV aplanky
ti giminių, prieš duodamas vi 
zq JAV konsulatas, berods, rei
kalauja pažymėjimo, kad turi
ma pastovus darbas ir įrody
mo, kad turima santaupų sąs
kaita banke.

Lietuvis apėjo Europą

Spalio 16 d. žinių agentūros 
paskelbė, kad "Stanys Urman" 
susilažinęs pėsčias einąs ap
link Europą. Jis išėjęs iš Pary
žiaus 1949 m. rugpiūčio mėn. ir 
dabar pasiekęs Caen Norman 
dijoje, padarydamas 2.450 my
lių. Pasiekęs Calais, jis baida
re perplauksiąs kanalą ir apei
siąs Britaniją.

— LONDONAS. — Premjero 
Attlee žmona, gailestinga se
suo, įsirašė į civilių apsaugos 
Londono greitosios pagalbos 
tarnybą.

Pramonės kontrolė atidedama

Spalio 14 d- Kanados pramo
nei leista laisvai naudoti žalia
vas, kontrolės įstatymo veik: 
mas atidėtas, nes esą dar ne 
pasiekta tokio laipsnio, kad ža 
F.avų trūktų.

Firmų mokesčiai

Kanados 297 firmos sumoka 
53% visos mokesčių sumos, 
gaunamos iš 25.525 firmų. 47 
firmos sumoka beveik trečdalį. 
Visos firmos sumoka $586.204.- 
000. 69 popierio firmos sumo
ka $53.000.000, o pelno jos gau
na $172.700.000. Automobilių 
pramonės pelnas yra $44.394.- 
000, o ji sumoka $12.217.000.

"Aukso priedai"

Kanada derasi su tarptauti
niu monetų fondu dėl primokė- 
jimų aukso gamybai. Kadangi 
aukso uncijai JAV yra nusta- 
čiusios $35 vertę, tai kasyklos 
neišsiverčia, nes gamybos kaš
tai kyla, ir valdžiai tenka pri
mokėti. Kanados vyriausybė 
derasi, kad šitą naštą pasiimtų 
tarptautinis monetinis fondas.

— HALIFAX. — Lenkų lai
vas "Batory" iš Kanados išveža 
200 lenkų, grįžtančių į Lenkiją.

— OTAVA. — Rugsėjo vidu
ryje Kanadoje bedarbių buvo 
140.300; Tuo būdu Jų skaičius 
per mėnesį krito 7%.

TEL: HY—9624

Namų statymo apytikrės išlaidos
Daugelis vienu ar kitu būdu norėtų įsigyti savus namelius. 

Parduodamų namų ketina yra gana aukšta, gi statantis pačiam 
susidaro daug rūpesčių. Statybos medžiagos kainos yra ne
pastovios, bet turint namo planą kiekviena firma padarys me
džiagos apskeričiavimus ir nustatys kainą. Daugelį labiem in
teresuotų pačios statybos darbų vykdymo išlaidos. Bendrai 
orientacijai yra duodamos šios žinios. Penkių kambarių namu* * 
kui, kurio ketina svyruoja nuo 9.000 — 12.000 dolerių, ertsi- . 
žvelgiant į sklypo vietą bei atliktus pagerinimus prie pagrindi
nio plano, reikėtų:

atostogų mokestis, nuo nedarbo draudimo mokes
tis ir nelaimingų atsitikimų mokestis sudarytų .... 203.62

mūrininkų ................... 1 darbo dieną x 14.40 — 14.40
mūrininkų pad. .... ..;.... 1 „ „ x 8.00 — 8.00
stalių ......................... 124 ,, „ x 12.16 — 1507.84
betonuotojų ................ 1 x 10.00 — 10.00
(cement finishers)
elektrotechnikų ........... 3 „ „ x 12.00 — 36.00
paprastų darbininkų 6 „ ,, x 7.20 — 43.20
tinkuotojų pad.............. 5 „ „ x 8.80 — 44.00 ,
skardininko pad........... 3 „ „ x 7.20 — 21.60
dažvtniu. 8 x 10<.80 86.40
tinkuotojų ................

lt

5 „ „ X 14.80 — 74.00
vandentiekio įreng...... 8 „ „ x 12.80 — 102.40
(plumbers)
stogo dengėjų ........... 2 „ „ x 9.20 — 18.40
skardininkų 3 ” „ x 12.00 — 36.00
(sheet metai)
čerpių dėjėjų ............... 1 „ „ x 12.00 — 12.00
(Tile setters) • t

grindų dėjėjų ...... 2 „ x 12.00 — 24.00

Iš viso darbo išlaidų būtų: 2.241.82

Šios žinios paimtos iš anglų spaudos — Alberta Civil Service 
Buletin. Būtų gera, kad stačiusieji arba dirbą šiose darbovietėse 
su skaitytojais pasidalintų žiniomis. Grg.

KANADOS ŽINIOS1

Gamins Džipus

JAV Kanadoje užsakė kariuo
menei "jeepų" už $21.000.000. 
Ryšy su tuo, tokio paties _tipo 
"jeepai" bus įvesti ir į-Kanados 

.kariuomenę.

Baisus sprogimas

Malartic, Que., 15 mylių nuo 
Vai d’Or, spalio 16 d. sprogo 
dinamito sandelis, 20 tonų di
namito. Kadangi sandelis yra 
už mylios nuo miestelio, 7000 
gyv., tai žmonių aukų nebuvo, 
bet yra apie 40 sužeistų. Mies
telis liko be langų, o sprogi
mo vietoje liko 30 pėdų gylio ir 
150 pėdų pločio duobė.

Daugiausia uždirba advokatai

Kanados pajamų mokesčių 
surinkimo daviniai rodo, kad 
daugiausia uždirba advokatai, 
po jų seka gydytojai, inžinieriai 
ir architektai. 1948 m. 4.060 ad
vokatų pajamų vidurkis buvo 
$8.309, o mokamų pajamų mo
kesčių vidurkis $1.963.

■— OTAVA — Specialioji bri- 
brigada, greta kanadiškos kari
nės. vėliavos, turės ir JTO vė
liavą.

— OTAVA. — Vietoj vasara

' Vyry ir motery rūby siuvykla

DAECLAY CLOTHES
Lietuvis siuvėjas B. KUPČINSKAS diplomuotas 1949 m. Slu-j 

vimo ir kirpimo Akademijos Londone — Anglijoje.

840 DUNDAS ST. W. TORONTO. TEL: PL — 1795]

«’em
priešais lietuvių bažnyčią.

Pilnas pasirinkimas geriausių LAIKRODŽIŲ, BRANGENYBIŲ.
SIDABRO ir PARCELANO indų.

Taisome visų rūsių laikrodžius ir smulkius aparatus su 1 metų - 
garantija. Kviečiame atsilankyti!

— OTAVA. — Tarpininku 
tarp geležinkelininkų unijų ir 
geležinkelių bendrovių paskir
tas aukščiausiojo teismo narys 
J. Kellock. y .

— TORONTO. — Jautienos 
kaina Kanadoje krito dėl to, 
kad pabrangus Kanados dole
riui jautienos išvežimas į JAV 
sumažėjo.

— OTAVA. — Per 8 pirmuo
sius šių metų mėnesius Kana
da automobilių pagamino 55% 
daugiau negu praeitais metais 
per tą laiką. JAV produkcija pa
didėjo 28%. Per tą laiką Kana
da pardavė 46.043 automobi
lius, t.y. daugiau kaip dvigu
bai, kiek pernai tuo metu. •

— OTAVA. — 10 Ontario li
goninių aprūpinamos specia
liais aparatais artritis ir reuma
tizmui gydyti, kainojančių $43.* 
620. Toronte juos gauna Ge
neral, Weston ir St. Michael's 
ligoninės. Londone — Victoria, 
Hamiltone — General; Kings- 
tone — General; Otavoje — Ci- 
vik ir viena iš Windsor lig^ 
ninių.

— OTAVA. —- Laikraštinio 
popieriaus kaina pakils $10 to-

išvykusio Jaksič, atvyko naujas nai nuo lapkričio 1 d. Kana- 
Jūgoslavijos ministeris Kana- doje tona dabar kainuos $106, 
dai Radę Privicevič. Naujorke—'$110.

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

CARDINAL & SON
366 Bathurst St Toronto TeL WA—9954

« VISIEMS LIETUVIAMS

Vestuvines nuotraukas nemokamai
Nr , , fotografuoja tik

| S7S WELLINGTON ST. W. TOBONTO. TEL. PL 5717

• TEL WA—6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų:

• lovų komplektai,
• siuvamos masinos.

Kalbame slavų kalbomis.
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Nauji Kanados lietuviai

TeL LO—1438

JK udlowsky
• LAIKRODŽIAI
• 'BRANGENYBĖS
• PAPUOŠALAI

Lietuviška Baldy Krautuvė 
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO“

Sav. J. Kamlchaitle
899 BLOOR St W. TORONTO.

Užeikite
prie Jūsų bažnyčios

932 Dundas St W.
Toronto

Taisomi visu rūšių

1. Baliūnienė Ona
2. Baliūnas Viktoras
3. Baliūnas Vytautas
4. Baliūnas Vincas
5. Freimanas Friedrichas
6. Freimanas Elena
7. Gečas Vaclovas
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

32. Burzdys Omer
33. Geležiūnas Monika
34. Geležiūnas Jonas
35. Geležiūnas Joana
36. Kenstavičius Jadvyga
37. Mikutaitis Jeronimas
38. Lapinskas Juozas
39. Wendelis Marta
40. Liudžius Antanas
41. Liudžius Marta
42. Baltrūnas Alfonsas
43. Baltrūnas Genovaitė

Edita
Mikas
Tonia

Kas nori namus 
arba biznj pirkti

arba parduoti, kreipkitės į mus- / 
Rasite teisingą ir nuoširdų patarnavimą.
Kalbame lietuviškai — klauskite Peter

Robert P. Rice Real Estete
888 College St Toronto. TeL LA 1277

Grigas Juozas 
Kežincritis Vincas 
Kežinaitis Pijus 
Kežinaitis Agota 
Mockus Antanas 
Pranckevičius Stasys 
Sakalauskas Vincas 
Sakalauskas Uršulė 
Svecinas Mikas 
Svecinas 
Svecinas 
Svecinas
Vizgirda Jonas 
Vizgirda Marija 
Jonušaitė Ona

24. Janušaitis Benjaminas
25. Janukaitienė Ona
26. Janukcritis Ramunė
27. Fieras Antanas
28. Geležienė Anelė
29. Jonauskas Robertas
30. Jonauskaitė Nijolė
31. Burzdienė Teresė

DANTISTAS
J. A GORCHYNSKI

DĖMESIO! Norėdami pirkti ar parduoti namus, 
ūkius, viešbučius kreipkitės į

FRANK PSZON
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

762 Dundas St W. (prie Bathurst g.) Toronto

Telefonai:
Įstaigos: AD 3588 Buto: LA 9458
Didžiausias pasirinkimas lietuvių apgyventam rajone.

Čia Jūs rasite mandagų ir sąžiningą patarnavimą

Lietuviška rūbų valykla

Prašinama ir taisome. Prrim -rm<ą ir pristatome į namus.
Say. J. ŠINKŪNAS — 415 RONCESVALLES AVE. (prie 

Howard PE) Toronto. TeL: LL—1451.

MARGIS DRUGS
Jonas V. Margis Phm. B.

19 St John’s Road (prieš 3131 Dundas St- W.) 
Parduodama Penirfttn. Streptomicin ir kiti modemiški 

vaistai. Paruošiami vaistai pagal receptus.
Kosmetika: Yardley"s, Richard Hudnut -— Max Factor ect

Telefonas
MU-9543

Pristatoma į namus Telefonas 

visame Toronte MU-9543

A RUŠĖNO LIETUVIŠKA AUTO REMONTO DIRBTUVĖ

Intersection Body & Fender Repair 
"Dulux" ir "Duco" dažymas. Radiatorių sutvarkymas ir kt. 
2692 DUNDAS ST. W. TORONTO, Ont TEL: RO—1509

% YARMEY CLINIC
slavų Medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. L Yarmey 

314 Bathurst St Toronto, Ont TeL EL 7146.

ca

Visų rūšių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10 — 15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ 
turintį 30 metų profesinę praktiką 

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

Užsisakykite anglis
VASAROS PAPIGINTA KAINA

7

Savininkas lietuvis Augustinas Undraitis (A Underhill) 
Telefonas RA 4414 304 Šarkvillė St Toronto

:<a;
f

312 Bathurst St
Bathurst Medical Building
Telef.: AD—6373 Toronto

Stanley Shoe Store
Aukščiausios rūšies moterų, 
vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs (EE—

1438 Dundas St. W. Toronto
(prie Gladstone)

HOLLYWOOD CLOTHING

redeniniaū ir žieminiai paltai
$ 18.50—$43.50

Šešios spalvos jūsų 
pasirinkimui

500 dėvėtų ir naujų kostiumų
specialus išpardavimas

nuo $ 8 ligi $ 40
270 Queen St. W.

(prie Beverly) Toronto

FOTO STUDIO
615 Queen St W- Toronto 

TeleL WA 6848
Mūsų specialybė: vestuvi 
nės, šeimų nuotraukos ir 

spalvoti portretai
Darbas pirmos rūšies.

Ruošiasi nukalti milijardų centų

Visi žinome, kad pakėlus kai
ną kai kurioms prekėms Kana
doje, daugelis jų šoktelėjo ne 
doleriais, bet centais, kaip pav., 
bealkoholiniai gėrimai ir pan. 
Dėl tos priežasties krautuvinin
kai susirūpino turėti daugiau 
smulkių pinigų, ypač po vieną 
centą monetų. Kaip girdėti, fe
deralinė vyriausybė yra numa
čiusi nukalti ir paleisti, į apyvar
tą 1 milijardą centinių monetų, 
nors apie vieną milijardą tokių 
monetų ir dabar yra apyvartoj.

Ligi šiol, pagal Kanados vy
riausybės statistinius duomenis, 
apyvartoje yra šitokie skaičiai 
įvairių metalinių pinigų: 2.518.- 
108 sidabriniai doleriai, 23.309.- 
836 sidabrinės pusės dolerio 
monetos, 129.746.812 vienetų po 
25 centus, 206.044.440 dešimt- 
centinių sidabrinių monetų ir 
apie 302.000.000 po penkis cen
tus "nikelių".

Nelson, B.C., kalėjime buvu
sių 14 duchaborų moterų nesu
tiko' pasižadėti laikytis Kana 
dos įstatymų, tad buvo paliktos 
kedėjime. Jos praeitą savaitę 
buvo pervežtos į Kingston kalė- 
jimą, o pakeliui atliko savo 
nuogąjį paradą. Buvo iš anksto 
bijomasi, kad jos numes savo 
rūbus ir Toronto stotyje. Jų rū
bai, mat, labai lengvai nume
tami — vos patraukus šniūre
lį. Ištikrųjų ketvirtadienio rytą 
jos pravažiavo Toronto jungtinę 
stotį nuogos. Iš vagono jos ne
buvo išleistos, bet policija turėjo 
vargo vagoną apginti nuo žiop
lių, norėjusių tą paradą pama
tyti per langą. Vėliau vagonas 
buvo nustumtas į nuošalius bė
gius. Visos buvusios visai nuo
gos, išskyrus vieną, kuri bu
vusi su marškiniais.

Pasak jų, jos protestuojančios 
prieš "žmonių leistus" įstaty
mus, pripažindamos tik dieviš
kuosius. Jų į Kingston moterų 
kalėjimą būsią pervežta apie 
400.

— Mamyte, kodėl tėvelis 
toks plikas? — klausia šešia
metis sūnelis.

— Todėl, vaikeli, kad tėvelio 
daug galvota.

— O kodėl tavo plaukai to
kie tankūs ir ilgi?

— Na, liaukis. Su savo tais 
kvailais klausimais tu daraisi 
perdaug įkyrus.

Laidotuvių 
Direktoriai

HARRY R. RANKS CO.

455 Queen St- W.

Tel.: WA—5370 Toronto
Vedėjas Bill Zaleschook

LIETUVIŠKA MOTERŲ
PLAUKŲ KIRPYKLA 

JANET'S BEAUTY SALON 
Skambinkite; GE—6620 

346 Broadview Ave. Toronto
Sav. J. Viliūnienė 

Atidaryta kasdien 9—9 vai.

Dr. F. W. TICKETT
GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2—3 ir 
7—-9 po pietų

Gore Vale Ave- Toronto 
Telef.: WA 3754

n

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronte 

(kampas Euclid Ava).
Priima vakarais ragai su

sitarimą. Tel. WA 9822.

Pirmos eilės lenkiška rankinė Telefonas AD 0360
SKALBYKLA — WOODBINE HAND LA'JHZSY 

. RŪBŲ VALYMAS
Mes paimame iš namų ir pristatome. 

Darbas garantuotas. Kainos neaukštos.
205 Euclid Ave. (prie Dundas St), Toronto, Ont

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taisc L* parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brange
nybes. — — Gaiantuct«rs darbas, prieinamos kainos.

' tractive atidalyta kasdien Jd 8

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas.
.496 Queen St W.
(prie Denison Ave.)

Tel. WA—5232 Toronto

SHIFF’S
VALYMAS —

PROSAVIMAS
PATAISYMAS

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto 

Telefonas Elgin 8649

Rūpestinga seneįė

Toronte anądien buvo toks 
linksmas atsitikimas.

Kai atskirai gyvenanti duktė 
telefonu pranešė savajai ma
mai, kad jos sūnelis persisvė
ręs per langą susižeidė — įsi- 
drėskė į vinį rankutę, — senelė 
nelaukdama pasakojimo pa
baigos, iššaukė gydytoją, grei
tąją pagalbą ir ugniagesius. O 
kai pati atskubėjo į "nelaimės 
vietą", rado visus nustebusius 
ir nesuprantančius, kam jie iš
šaukti.

Žymūs protėviai

Aristokratė anglė amerikoniš
kam sužadėtiniui aiškina savo 
giminės kilmingumą:

— Norėčiau tau šį tą papa- 
koti apie savo protėvius. Vie
nas iš jų labai pasižymėjo. Ka
ralius jį kardu palietė ir jis ta
po riteriu.

— Tai nieko nepaprasta, — 
pertraukia sužadėtinis. — Ma
no prosenelį Siaksų indėnų va
das palietė tomahavku, ir tas 
tapo angelu.

Garsiojo Ispanijos karaliaus 
Pilypo II favoritei vienas astro
logas išpranašavo, kad ji mir
sianti jauna. Karalius įsakė at
vesti astrologą pas jį, iš anks
to perspėjęs savo dvariškius, 
kad davus ženklą išmestų jį per 
langą. Astrologui pasirodžius, 
karalius piktai sako:

— Tariesi galįs žvaigždėse 
išskaityti ateitį. Tad pasakyk, 
kada mirsi?

— Tris dienas prieš Jūsų Di
denybės ,mirtį.

Karalius krūptelėjo, dvariš
kiams nedavė jokio ženklo, o 
savo gydytojui pavedė prižiūrė
ti ir astrologo sveikatą.

Neliesk antros

Elektromechanikas nuo stul
po savo padėjėjui:

— Palaikyk vieną vielą.
— Gerai, — sako mokinys ir 

paima jam artimesniąją.
— Ar nieko nejauti? — klau

sia po kurio laiko mechanikas.
— Nieko.
— Na, tai nepaliesk antro

sios vielos. Ten 10.000 voltų 
srovė.

Mūsų meto vaikai
Tėvas moko vaiką padoraus 

elgesio.
— Ar matei kada mane taip 

žiovaujant?
— Taip, tėveli
— O ką aš tada derau?
— Ranka uždengi bumą.
— O kodėl tu taip nedarai?
— Bet juk aš neturiu burnoje 

plokštelės. Mano dantys neiš- 
kris. . ,

Neskaičiau dar laikraščių
Vieną gražią dieną sostinės 

laikraščiai paskelbė, kad vie
nas diplomatas sunkiai serga ir 
jau arti mirties. Vienas jo pa
žįstamas užeina aplankyti ir 
randa ligonį beveik sveiką.

— Kaip gi čia yra? Tamsta 
taip gerai jautiesi, kai laikraš
čiai rašo, kad jau miršti.

— Labai atsiprašau, — šian
dien laikraščių dar neskaičiau.

Lietuvis Radio Technikas
taiso įvairius radio apartus. Paima ir pristato į namus. 
Sakmbinkite teL RO—3973 nuo 10 vai. ryto iki 8 vai vak.

Algis Stanėnas, 181 Blackthorn Ave. Toronto..

Nauja lietuviška valgykla Restaurant EUROPA
Didžiausias pasirinkimas įvairių patiekalų (12-18) rūšių 

pagamintų prityrusių virėjų. Jaukios patalpos.
Greitas patarnavimas. 756 Queen St W. Toronto

GOLDENBERG’O motery kirpykla 
1138 Dundas St W. (prie Ossington) Toronto. TeleL ME—8117 

Atidaryta vakarais pagal susitarimą.
Ilgalaikės šukuosenos betkokio ilgumo 

plaukams
LAIKINA NUOLAIDA: "Cream-oil" šukuo
sena, tinkanti ir minkštiems trapiems plau
kams su 6 mėn. garantija tiktai $7,50 
Žilus plaukus atnaujiname į natūralią 
spalvą — tikrai atrodysite daug jaunesnė.

Specialus pleiskanų gydymas.
Garantuotai sulaikome galvos niežėjimą ir plaukų slinkimą.

BR. BUKOWSKA, R. O.

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 ved. ryto iki 9 ved. vok. 
Sekmadienais pagal susitarimą 
55 St John's Rd., W. Toronto.

(kampas 94 Laws St)
TeL LYndhurst 0052

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O
valandos vasalo.-

LAIKRODININKAS

Taiso vietinių ir vokiškų firmų laikrodžius. Dirbtuvė turi 
daliu vokiškiems laikrodžiams. Laikrodžiai taisomi grei

tai, gerai ir pigiai. Prašome kreiptis ir įsitikinti. 
Atidaryta kasdien nuo 9 ved. ryto iki 8 vai. vakaro.

EUROPEAN WATCHEMAKER

Pritaiko akinius visiems 
aklu defektams. Ištiria akiu 
nervus, kurie dažnai suke
lia galvos skaudėjimą ir

762 Queen St W. Toronto, Ont

THE VICTORY FLORIST 
I ♦

Jestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai

Sav. A. MERKER — — 576 QUEEN ST. W. TORONTO

t

Į g
123

!

Lietuvis fotografas A. GARBENIS
LAFAYTTE STUDIO 2182 Dundas St W. Toronto
Naujai atvykusioms lietuviams . A „X 1.. y■
laikina nuolaida — vestuvių nuotraukos V ■“ ^4

Prieš ateidami skambinkite: KE—5364

I

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius Įvairiu rusiu laikrodžius. 
Galima Įsigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos Įvai
rios auksines ir sidabrines prekes. Už darbą garantuoja. 

Kainos prieinamos.
Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

272V2 QUEEN ST. W. TORONTO.

1

LIETUVIAI, kas norite pasidaryti lengvesnį gyvenimą ir užsi
tikrinti rytojų.

Turime .didelį pasirinkimą įvairaus dydžio ir įvairių kainų 
ūkių. Taip pat turime pardavimui gazolino stočių, krautuvių, 

namų ir tt. .,
ŪKIU PIRKIMO SĄLYGOS: įmokama sutarta suma, o išmo

kėjimas — % nuo metinių tabako pajamų.

REAL ESTATE BROKER
Platesnių žinių kreiptis į V. Treigis, R.R. 1 Simcoe, Ont.

TeL 9 ring 2, Delhi Ont

Kalba slavu kalbomis.
470 College St W. Toronto 

TeL RA 3924

Duona, pyragaičiai, tortai 
pristatomi į namus, skambinkite: LL—7445 

BEAVER BREAD LIMITED 
103 Lightboume Avė. Toronto
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TORONTO, Ont.
Kristaus Karaliaus šventė

Spalių mėn. 29 d., sekmadie
nį, 3val. po pietų, Šv. Elenos 
parapijos salėje, įvyksta iškil
mingas Kristaus Karaliaus mi
nėjimas. Paskaitą, tema "Kris
taus Karaliaus vaidmuo XX am
žiaus žmogui", skaitys žinomas 
visuomenininkas Ottawos uni
versiteto prof. Dr. A. Paplaus- 
kas-Ramūnas. Meninėje prog-' 
ramos dalyje dalyvaus: sol. A. 
Ščepavičienė, sol. B. Marijo- 
šius, smuikininkas prof. St. Kai
rys aktorė Kačenauskienė ir 
pianistė Danutė Rautens. Prie 
durų naujai bažnyčiai statyti 
Fondo valdyba rinks aukas 
bažnyčios statymo fondui.

/

Ateitininkų bndra šv. Komunija

A. Steponavičienė
Čikagos margaičių choro 

dirigentė ir vedėja

Spalio 28 d., šeštadienį, 740 vaL ▼. EATON AUDITORIJOJE 
"DAINOS" GRUPĖS

Alice Stephens Singers • Čikagos mergaičių choro

KONCERTAS
Diriguoja ANELĖ STEPONAVIČIENĖ 
Pianu palydi ALEKSAS KUČIŪNAS

Bilietai gaunami Auditorijos kasoje nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
p.p, prieš koncertą. Koncerto svečiai automobilius gali pasista

tyti Eaton kieme. Įvažiavimas iš Bay gatvės.
Po koncerto vaišės lietuvių parapijos salėje. įėjimas $1. 

Užsiregistruoti teL LA 1250

Toronto Lietuviu R.K. Bažnyčios Statymo Fondas
Lietuvių RK Bažnyčios Staty

mo Fondo valdyba yra numa- 
či padaryti bažnyčios statymo 
reikalams aukų rinkimą sąra
šais pas visus lietuvius Toron-

Montrealiečlai! Spalio 28 d., šeštadieni, 8 vai. vakaro visi I pirmai!

Baltiečiu koncertą
Plateau halėje

Programoje lietuvių, latvių ir estų liaudies dainos, tautinė muzika ir šokiai, išpildomi 
chorų ir solistų. {ėjimas 75 centai
Gerb. visuomenė prašoma ši vakarą rezervuoti šiam koncertui ir kuo gausiausiai jame 
atsilankyti. Organizacinis komitetas.

Kristaus Karaliaus šventėje 
Toronto ateitininkų kuopa daly
vauja bendrai šv. Mišiose, pri
imdami in corpore šv. Komuni
ją, prašant visos žmonijos ir 
tautų Karalių brangiajai Tėvy
nei laisvės.

Gausios aukos BS Fondui

Iš naujai lietuvių bažnyčiai 
Toronte statyti Fondo valdybos 
patiriama, kad bažnyčiai staty
ti Fondu Toronto lietuvių kata
likų tarpe yra didelis susidopiė- 
jimas ir pritarimas. Pagal 
spaudoje paduotą Fondo valdy
bos aukoms siųsti adresą, yra 
gauta nemaža aukų. Fondo val
dyba yra užvedusi banke nelie
čiamą bažnyčiai statyti sąskai
tą, į kurią jau yra įplaukę virš 
pusantro tūkstančio dolerių. 
Bažnyčioje Fondo valdyba pra
ves rinkliavą kiekvieno mėne
sio pirmąjį sekmadienį voku- 
čiąis. *

"Čiurlionis" vėl Toronte
"Čiurlionio" ansamblio kon

certas Massey Hall įvyksta 2 d. 
gruodžio, globojamas "Verslo" 
sąjungos.

Eaton Auditorijoje įvykęs 
"Čiurlionio" ansamblio koncer
tas padarė gerą įspūdį ir Toron
to muzikos žinovams. Štai vie
nas iš Massey Hall manegerių, 
buvęs koncerte, davė suprasti, 
kad "Čiurlionis" pilnai tinka 
koncertuoti žymiausioj ir di
džiausioj Massey salėje ir turė
siąs pasisekimą torontiškių pub 
likoje. R.

Mirė Kanados Estų veikėjas
Praeitą šeštadienį Toronte pa

laidotas staiga nuo širdies smū-. 
gio miręs Kanados estų centri
nės organizacijos pirmininkas, 
jų laikraščio redaktorius ir Bal
tų Federacijos veiklus narys 
Weller. Jis sugebėdavo neretai 
išspausdinti savo straipsnių Pa
baltijo klausimais ir anglų 
spaudoje.

Serga lietuviai

Šiuo laiku Toronte serga ne
maža lietuvių. Šv. Mykolo ligo
ninėje po sunkios operacijos 
guli Mykolas Dervinis; šv. Juo
zapo ligoninėje taip pat padary
ta operacija Marijai Pocienei, -o 
Grace ligoninėje Onai Indrelie- 
nei. Be to, savo namuose sun
kiai sferga p. Stočkuvienė, ma
mytė P. Stoškutės, "Moterų žo
džio" red. "TŽ".

TULK susirinkimas

Sekmadienį, spalio 29 d., 2 
vai. p.p. 907 Dundas St. W., To
ronto Universiteto Lietuvių Klu
bas šaukia Toronto aukštųjų 
mokyklų lietuvių studentų, dok
torantu, alumnu ir akademinio 
personalo visuotinį susirinkimą.

Reikalingi specialistai-ės

tautinių juostų audėjai-os, ke
ramikai ir sugebantieji daryti 
rankdarbius iš sidabro ir kt. 
medžiagų.

Art Handikraft—sav. W. Kop
pel, estas, 609 Yonge St. Toron
to. Telefonas PR—5496.

statant naują bažnyčią. Kuo 
daugiau bus aktyvių parapijie
čių BSF aukotojų sąrašuose, 
tuo bus gaunama gausesnė pa
rama iš vyskupijos.

Iš BSF įstatų 7 paragrafo:
sirašyti valdybos įgaliotinių. Be I Garbės atžymėjimai: a. paro
to, kiekvieną mėnesio pirmąjį 
sekmadienįį bus aukų rinklia 
va bažnyčioje per visas šv. Mi
šias. Bažnyčios prieangyje sto
vės aukų dėžutė, ant kurios bus 
pažymėta: "Aukos Bažnyčios- 
Statymo Fondui".

Bendras pakvitavimas, tinkąs 
income tax įstaigai, bus išduo
damas kiekvienam asmeniui 
metų , gale, aukavusiam per tą 
laiką aukų sąrašuose arba įra
šiusiam savo pavardę BSF vo
keliuose aukojant bažnyčioje.

Aukoja kiekvienas pagal iš
gales ir savo norą padėti pasta
tyti parapijai savo bažnyčiv. 
Būtų gera, kad kiekvienas au
kotojas pažymėtų savo pavar
dę BSF vokeliuose, nes pagal 
tai bus įrodoma vyskupui, kiek 
yra mūšų aktyvių parapijiečių.. 
Pagal aktyvių parapijiečių ^kai 
čių, vyskupas mums suteiks
reikalingą paskolą bei pašalpą j na. prasidės 8 vai. 30 min.

pijos rėmėjai — aukavę nema
žiau 100 dolerių; b. parapijos 
garbės rėmėjai — 250 dol.; c. 
parapijos bažnyčios statytojai 
— 500 dol. Parapijos rėmėjų, 
parapijos garbės rėmėjų ir pa
rapijos bažnyčios statytojų są
rašai bus įmūrijami bažnyčioje.

"Tegul kiekvienas duoda, 
kaip yra paskyręs savo širdyje, 
ne su nuliūdimu ir iš prieva’.os. 
nes linksmą davėją myli Die
vas" (2 Kor. 9-7).

BSF Valdyba.

Šv. Metų Komitetas kviečia 
viso pasaulio katalikus Visų 
Šventųjų dieną, kurią bus pa
skelbta nauja Dangun paėmi
mo dogma, maldomis vienytis 
su Šv. Tėvu ir visais tais laimin
gaisiais, kurie turės progos da
lyvauti dogmos paskelimo iš- 

‘kilmėse Romoje. Iškilmių eise-

Buvusį "Tėviškės Žiburių" administratorių

VYTAUTĄ AUŠROTA
’ ; ir

SIGITA JONAITYTE, 
sukūrusius lietuvišką katalikišką šeimą, nuoširdžiausiai 
sveikiname.
Aukščiausiojo Palaima telydi Jūsų gyvenimo žingsnius.

"Tėviškės Žiburių"
Leidėjai, Redakcija ir Administraciją.

Toronto Lietuviu Vyru Oktetas
vad. Vaclovo Verikaičio,
Ukrainiečių salėje, 404 Bathurst St.
lapkričio 4 dieną, šeštadienį, 7.30 vaL vak. rengiarCSCEKTA

.r ;

Programoj e:
VYRŲ OKTETAS 
SoL MARIJA VILČIAUSKAITĖ 
Smuikin. STEPAS KAIRYS 
Akomp. DANUTĖ RAUTENS

Po koncerto, gerai kapelai grojant — ŠOKIAI.

Savo mielus valdybos narius ir brangius idėjos draugus

p=lę SIGITA JONAITYTĘ
p. VYTAUTĄ AUŠROTA,

sukūrusius jaukų šeimos židinį, nuoširdžiausiai sveikina
ir gražiausio gyvenimo linki *

K. At-kų S-gos Centro Valdyba.

Sukūrusius katalikišką šeimą, buv. Mergaičių Sekcijos pirm.

S. JONAITYTE * V. AUŠROTA
nuoširdžiausiai sveikina ir saulėto gyvenimo linki

KLKM D-jos Toronto sk. Valdyba.

KINO “CENTRE” 772
Kasdien nuo 6 vaL vak. Jaukiai apšildyta—grynas oras

JONAITYTE SIGITA
ir

AUŠROTA VYTAUTĄ,
sukūrusius ateitininkišką šeimą, sveikina ir daug laimės 
linki

T. A-kų Kuopa.

Ketvirtadienį — Šeštadienį (X. 26. — 28.)

1. “Turtingasis” - spalv.su John Wayne, Laraine Day
2. “Ačiū milijonui!” su J°e Sawyer, Walter Tracy

Pirmadieni — Trečiadienį (X. 30. — XI. 1.) Suaugusiems
►

L “Išbalusi figūra” - Spalv. suSewart Granger .
2, “Kelio rodyklė” su Adolphe Menjou, Carol Landis

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ:<i>:

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS9114

TEISINĘ-KALBINĘ PAGALBĄ
Tvarkome imigracijos, pilietybės, palikimų bylas; sudarome 
darbo, buto garantijas, dokumentus, patvirtintus vertimus; 
tarpininkaujame nuosavybę perkant, parduodant; atsto
vaujame įmonėse, įstaigose; teikiame visokeriopą infor
maciją; giname Kanados ir kitų kraštų lietuvių interesus-

jovę Amerikos bei Europos universitetuose.

JONIS J. jusums
907 Dundas St W« Toronto, Ont, Canada. TeL

Mielam likimo draugui

KLEMENSUI BAGDONAVIČIUI ir Jungt. Amen V-bių lie

tuvaitei p-lei ONUTEI DULKYTEL sukūrusiems lietuvišką 

šeimos židinį, daug tyros laimės linki

Nuoširdžiai dėkojam visiems 
padėjusioms ruošiant mūsų 
spalio 7 d. koncertą:

Kun. kleb. Ažubaliui, parūpi
nusiam salę, p. Baranauskienei, 
pp. Margiams ir pp. Lazaus
kams, priėmusiems meninin
kus; p. Jakubynienei už gėles, 
p. Abromaičiui už skelbimų pla
katus, "Baltic restaurant" savi
ninkams, p. Germanavičiui, 
platinusiems bilietus, o taip pat 
visiems prisidėjusioms darbu

Kanados Lietuvių Katalikių

Pr. Bakšys.

Padėka

A.A. Antanas Beiickas

Spali 21 d. pietų laike, grįž
damas iš lietuvių bažnyčios, 
nuo širdies smūgio mirė senas 
torontietis lietuvis Antanas Be- 
ličkas, 73 m. amžiaus, į Kana
dą atvykęs prieš 30 metų. Per 
visą laiką A. Beiickas uoliai pri
sidėdavo prie lietuvių parapi
jos, o šv. Jono Pašalpinėj Drau
gijoje Toronte 28 metus buvo 
kasininku. Velionis, po iškilmin
gų pamaldų Toronto lietuvių 
bažnyčioje, gausiai dalyvau
jant lietuvių visuomenei, buvo 
palaidotas Vilties Kalno kapi
nėse Toronte.

Iš VLIK veiklos

— VLIKo ir VT pirmininkas 
M. Krupavičius grįžo iš atosto
gų ir keletai dienų tarnybiniais 
reikalais išvyksta Londonan.

— VLIKo nariai M. Valiukė
nas ir V. Vaitiekūnas išvyko į 
pereinamąją stovyklą Rastat- 
tan, sutvarkyti savo emigraci
jos į JAV reikalus.

— Spalio 16 d. Paryžiuj šau- 
kiamon Europinio Sąjūdžio Ry
tų ir Vidurinės Europos sekci
jos konferencijon vyksta URT 
Valdytojas J. Brazaitis.

— Prašant estų politinei va
dovybei, Lietuvos atstovas Dr. 
S. . Bačkis Paryžiuje, sutiko ats
tovauti ir estų reikalus, ką vie
tos įstaigos akceptavo.

— URT Valdytojas J. Brazai
tis dalyvavo Europos Parlamen
tarų Unijos kongrese Konstan- 
zoje ir jos gen. sekretoriui įtei
kė atitinkamą raštą.

■— Jau baigiamas spausdinti 
VLIKo didysis memorandumas 
prancūzų kalba ir LIT brošiūra 
"Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Keliu".

"Verslo" s-gos valdyba dėko
ja p. Antanui Adomaičiui už 
lektoriavimą mūrininkų kursuo
se ir kun. klebonui P. Ažuba
liui už suteikimą vietos mūrini- 
mo praktikos darbus atliekant.

"Verslo" valdyba.

PAIEŠKOJIMAI
Antanas Vanagas, gyv. Ve

nezuela, Carrera 19 Nr. 161, ap 
5 Barąuisimeto, Ed. Lara, ieško 
savo sesers Eleonoros Vanagai- 
tės-Daunienės, gyv. Kanadoje.

Infliacijos pavojus
Kanadai infliacijos pavojus 

dar nepraėjo, sako oficialūs 
sluoksniai, nors kainų kilimas 
jau esąs sustojęs, bent kuriam 
laikui. Vyriausybė tam yra 
ėmusis reikiamų priemonių 
kaip biudžeto subalansavimas, 
dolerio kurso pakėlimas, dėl 10 
atpinga užsieninės prekės, su
siaurinimas neesminių civili
nių statybų, suvaržymas kredi
to, paskolų įmonėms leidžiant 
taikyti 1949 m. sąlygas, įvedi
mas naujų aukštesnių mokes
čių energijai, numatyti netrukus 
įvesti suvaržymai užpirkimų 
mokėjimuos (didesni pradiniai 
įmokėjimai) ir kt. Vyriausybė 
numato, jei bus reikalo, dar ir 
kitų priemonių imtis, bet kainų 
ir atlyginimų normavimas ne
sąs numatomas. Nenumatoma 
taip pat įmonių gaminių atsar
gų kontrolės.

Skraidančios lėkštės
Skraidančių lėkščių paslaptis 

vis dar neatidengta, nes tie, ku
rio žino, nieko neskelbia. Pas
kutinis praeitą penktadienį pa
sirodymas 7 tokių lėkščių tarp 
Cornwall ir Prescott, netoli To
ronto, yra aiškinamas kaip pa
prasta regėjimo klaida, kylanti 
tam tikrose meteorologinėse są
lygose skrendant greitiems 
sprausminiams lėktuvams. Šį 
kartą tos "lėkštės" pasirodė tik
rai žinant, kad skrenda septyni 
sprausminiai lėktuvai.

IHIIJIIUIIIIII į j įį 1    .........................

Z
MONTREALYJE, š.m. lapkričio 4 d., šeštadieni, 7.30 vai. vak. 
įvyks didelis

LIETUVIŠKŲ DAINŲ, OPERŲ T* H T 1 ft
ARIJŲ. MENIŠKOJO ŠOKIO IR < I B Nf F K I A \ 
FORTEPIJONO MUZIKOS II V11V JUIV t HM
Jo programą išpildys plačiai žinomi ir visų mėgiami artistai

IZABELĖ MOTĘKAITIENĖ
Lietuvos Valstybinės operos solistė

BRONIUS MARUOŠIUS
Lietuvos Valstybinės operos solistas

KAZYS SMILGEVIČIUS
Kauno ir Paryžiaus Konservatorijų 
absolventas pianistas

J. KVIETYTĖ ’
Meniškojo šokio solistė

Po koncerto bus ŠOKIAI griežiant kapelai LITHUANICA, kartu 
veiks bufetas su užkandžiais, vynu, alumi ir kitais lengvais 
gėrimais. (Koncerto— baliaus vieta būs pranešta vėliau!.

Monirealio ateitininkai.

Paskutinės pasaulio žinios
Specialioji brigada

Kur bus nukreipta Kanados 
specialioji brigada, dar vis ne
nuspręsta. Vyriausybės sfero
se svarstomos trys galimybės. 
Arba ji bus pasiųsta į Korėją 
okupacinei tarnybai, arba bus 
pasiųsta į Europą, arba, paga
liau, bus perskirta ir viena da
lis pasiųsta į Korėją, o kita į Eu
ropą. Bet tarptautiniai organai 
dar nėra padarę sprendimo, o 
Kanada'laukia. Tuo tarpu Mac 
Arthur sprendimas, kad briga
da yra kviečiama paremti JT 
kariuomenę, kovojančią Korėjo
je. Kodangi iki numatomos ko
vų pabaigos brigada Korėjos 
vistiek nebepasieks, tai laukia
ma naujo MacArthuro nurody
mo ir yra projektas, kad iš bri
gados bus išskirtas vienas 800 
karių batalijonas Korėjos oku
pacinei tarnybai, o likusieji bus 
pasiųsti į Europą. Tačiau Kana
dos vyriausybė yra nusistačiu
si brigados nesiųsti nei Euro
pon nei niekur kitur be parla
mento sprendimo, o tuo tarpu 
yra parlamento nutarimas ją 
siųsti Korėjon. Atseit, bus lau
kiama, kol susirinks parlamen
tas. Beto, Europos jungtinės ka
riuomenės klausimas bus svars
tomas sekantį šeštadienį, spalio 
28 d., Vašingtone susirenkan
čioje Atlanto pakto krašto ap
saugos ministeriu konferencijo
je. Po jos, greičiausia, paaiškės 
ir brigados panaudojimo vieta.

Betgi brigados avangardas— 
350 karių — spalio 2 2d. kartu 
su vienu amerikiečių transpor
tu jau išplaukė į Korėją.

Išnuomojamas kambary*

Wright Are. TeL KE 3491.

D. Britanijos iždo kancleris, 
faktinasis viso ūkio tvarkytojas 
Sir Stafford Cripps, kuris jau

sistatydino. jo vieton skiria
mas finansų ministeris Hugh 
Gaitshell, kuris tik ką grįžo iš 
JAV-bių.

Londone pareiškiama, kad ir 
toliau bus tęsiama Crippš ves
toji ūkinė politika, stengiantis 
prekiauti daugiausia su dolerio 
kraštais, kad, padidintų pasto
vios valiutos išteklius, būtų ga
lima atstatyti susvyravusį sva
rą.

Išveža JAV belaisvius
Amerikiečių žinių tarnyba 

Korėjoje sužinojo, kad 1600 ame 
rikiečių vienu traukiniu nuo 
Pyongyang gabenami prie 
Mandžurijos sienos. Lėktuvai 

€ 

betgi to traukinio nepajėgia su
rasti. Manoma, kad jis dieno
mis stovi tuneliuose, o važiuoja 
naktimis. Ką komunistai mano 
su tais belaisviais padaryti, ne
žinoma.

Kaikuriose vietose pasiseka 
po gerą būrį belaisvių išvaduo
ti, o netoli Sunchon viena gru
pė 68 belaisvių buvo sušaudy
ta iš kulkosvaidžių. Kai atėjo 
amerikiečiai, jų tarpe dar buvo, 
gyvų, kurie papasakojo apie 
žudynes. Iš traukinio jie buvo 
išvesti neva vakarieniauti.

— OTAVA. — Mirus senato
riui Cahrles Coląuhoun Ballan- 
tyne, Montreal, '85 m., senate 
neužimtų vietų liko 14. Dabar 
jame yra 77 liberalai1 ir 11 kon
servatorių.

Skubiai parduodama tabako farma
3 mylios nuo Simcoe, Ont. 75 akerių, tabako sod. 18 akerių.
Parduodama su visu inventoriumi. Geros pirkimo sąlygos.

P. VENGELIAUSKAS
R. R. 6, Simcoe ,OnL

NAUJIENA TORONTO LIETUVIAMS
Jūsų patogumui nauja

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
atidaryta nuo 9 ved. ryto ligi 7 ved. vak.

867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave) TORONTO 
TeleL: EL—6954 Sav. Br. Pakėna* %

Vertimai - Pamokos - Konversacijos
Duodamos anglų kalb. pamokas ir kon

A.BAJORINAS

TeL MEItom 8951
Kreiptis vakarais nuo 5.30 Iki 6.30 vai., išskyrus s*lrTTWriln- 

nius ir šventadienius.

spalv.su



