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Tremtiniai-skriaudos liudytojai
Kai tremtiniai tebebuvo Euro

poje ir emigracija dar buvo ne
prasidėjusi, oficialus mūsų bal
sas skelbė, kad emigruoti nerei
kia skubėti, kad reikėtų išlaukti 
galimybių kompaktinei emigra
cijai, t.y. visiems vienu būriu į 
vieną vietą. Ir tai ne dėlto, kad 
tremtinių masei būtų reikėję 
vietos, saugesnės nutautimo pa
vojams atremti, bet svarbiausia 
tam, kad nepasklystų ir neišnyk
tų gyvasis argumentas prieš 
mūsų kraštui padarytąją neteisy
bę. Toks gyvas argumentas trem
tinių masė tikrai buvo. Jis vei
kė stebėtojus net ir tada, kai ga
liūnų nuotaikos mūsajai bylai 
buvo labai nepalankios. Ir kad, 
buvo galiūnų užsimota įvykdyti 
pasaulio istorijoje dar negirdė
tą tokių milžiniškų masių perkė
limą į kitus kontinentus, kad bu
vo prisiimta UNRRA, o vėliau 
IRO, emigracinė veikla, kuriai 
buvo panaudotos milžiniškos su
mos, nulėmė ne žmoniškumas, 
bet pirmiausia noras panaikinti 
tą skaudulį, kuris labai ardė Va
karų santykius su bolševikiniais 
rytais. Išmestosios sumos buvo 
duoklė Sovietų Sąjungai, su ku
ria vis dar buvo tikimasi rasti 
įmanomus sugyvenimo kelius.

Bet štai tremtinių dauguma 
jau perkelta į kitus kontinentus. 
Mūsų lietuvių tremtinių taip pat 
vos apie 10% teliks Europoje. 
Anasis galiūnų spfendimas, ku-

Nauja Sovietų 
atominė bomba 

k , •

Nuo 1949 m. rugsėjo 23 d. apiekrašto naujaisiais gyventojais, 
nes visur teko, prisiimti pastoviai naują kokios nors sovietų atomi- 
icilrnrti ivaT.innianriii imigrantu •įsikurti įvažiuojančių imigrantų 
vaidmenį. Vistiek, kas tremtinių 
širdyse yra, vistiek, ką jie gal
vojo naujojo krašto imigracijos 
įstaigų pareigūnams tardami du
ris atidarantį žodį, juridiškai jie 
virto tik naujaisiais imigrantais, 
nustojo buvę iš tėvynės išguitais _________ -o______
benamiais, nes pasirinko naujus laiko patvirtintą JAV preziden- 
namus. f~ % - '

Tuo būdu emigravimas iš Eu- joje tik neseniai buvusi susprog- 
ropos visų tautų, -taip pat ir mū- dinta pirmoji vandenilinė bom-

nės bombos sprogdinimą nebuvo 
jokių žinių. Tik prieš pora sa
vaičių tie patys privatūs šalti
niai — Kenneth de Courcy, “In- 
teligence Digest” leidėjas, — ku
ris prieš dvejus metus.paskelbė 
pirmosios sovietinės atominės 

• bombos susprogdinimą, po kiek

to, paskelbė, kad Sovietų Rusi-

Kėdžių, stalų ir 
durų projektų 

konkursas
Kanados “The National In

dustrial Design Committee” pa
skelbė konkursą medžio kėdžių, i 
rašomojo stalo ir aliumininių kė- Į 
džių bei aliumininių durų pro- , 
jektų. Projektai turi tikti masi
nei gamybai. Premijoms paskir
ta $7000, kuriuos sudėjo aliumi
ni j aus ir medžio apdirbimo kom
panijos ir Otavos meno galerija. 
Kiekviena mdalykui bus trys

Sosto įpėdinė jau 
i atvyko

Sosto įpėdinė karalaitė Elžbie
ta Londoną apleido mūsų laiku 
6 vai. 30 min. sekmdaienio vaka
re ir padarę 3.400 mylių kelio, 
atvyko į Montrealio aerodromą 
pirmadienį pietų metu. • ■

Savo kelionę po Kanadą jie 
pradeda iš Quebec antradienį .

Paskutinėmis žiniomis, dėl li
gos karaliaus kelionė į Australi
ją ir N. Zelandiją, numatyta šią 

‘ žiemą, bus atšaukta. Ir ten vyks

SAVAITĖS |VYKiy APŽVALGA
Niujorką atvyko pats Mossadegh 
net ligonio lovoje, rodo, fcad jis 
čia bandys sutvarkyti naftos ga
mybos atnaujinimą. Sovietai jau 
pasiūlę jam visus patarnavimus 
— ir specialistus ir Britų nebe
duodamas prekes, — tačiau jie 
greičiausiai stengsis gauti vaka
riečių paramos. Kažin ar ne šitas 
klausimas bus svarstomas ir per 
jo vizitą Vašingtone, į kur jį jau 
pakvietė prez. Trumanas. Irano

premijos: $1000, $500 ir $250. Pro- i sosto iPėdinė su vYru-

sų, tremtinių politinę prasmę ba, o spalio 3 d. ir prezidento j ^^T^Hes^koSureui
panaikino. Tačiau nepanaikino Trumano vardu jo sekretorius J. | gaiįma gauti kreipiantis į

kraštai, kurie tremtinius įsileido, Rusijoje susprogdinta antroji1 Buchman, National Gallery of sPa^° 22 d. Paskutiniai rinkimai
i priglaudė. Jie puikiai žinojo, kad . atominė bombo. Kada tai atsiti- canacĮa) Ottawa, Ont. ’----- ~ ----
tai nėra šimtaprocentinė amži- ko, aiškiai nepasakoma, iš visko ____ __
noji darbo jėga, kad atsiradus išeina, kad prieš keletą dienų ar Buston^vyr/direkt^
tinkamoms sąlygoms labai didele prieš keletą savaičių. Sakoma, Simpson Co., Toronto: Toronto

univ. prof. E. A. Allent, pramoni
nių braižinių sąjungos pirm. J.
B. Parkin, archit. Georg Nelson 
iš Niujorko.

: 1111PProjektus vertinant bus krei- i ’
piamas dėmesys į ekonomišku- : — Otava. — 3500 britų gamy-
mą, mechanišką apdirbimą, for-: bos automobilių, $6.000.000 ver- 
mos tinkamumą paskirčiai ir ■ tės, iš Kanados grąžinami į Ang- 
projekto paprastumą.

jektus reikia įteikti iki 1952 m. Ontario rinkimai
Ontario provincijos parlamenyaiiainmu. x avm« uvjjanamiuv il uiiictiiu vaiuu ju exuiiub a. | gaĮįma gauįj kreipiantis į mini- viuario provincijos pariainen- 

jų valios ir ryžto. Šitą žino ir tie Short paskelbė oficialiai, kad S.' mo komiteto sekretorių D. W. rinkimai paskelbti oficialiai

tai nėra šimtaprocentinė amži- ko, aiškiai nepasakoma, iš visko

tinkamoms sąlygoms labai didelė prieš keletą savaičių. ! 
jos dalis vėl išsijungs iš jų krašto , kad buvę pasirūošta susprogdin-' 
darbo jėgos, bet, matyt, jautė, ti dvi, tačiau viena iš jų nespro-' 
kad ir iki to meto priglausti ap
simoka. Žinojo tai Kanada, ži
nojo Pietų Amerikos valstybės 
ir net tolimoji Australija, paga
liau žinojo ir JAV, kurių net įs
tatymai nenumato kitokio įva
žiavimo, kaip pastovaus imigran
to turinčio virsti JAV piliečiu, 
arba turisto. Laikinų atvykėlių 
ne turistų tas kraštas visai ne
nori nei žinoti.

Yra paradoksalu, tačiau toks ma apįe atOminės energijos kont-, 
yra apėjimas įstatymo, kad gali-( beį pranešimų agentų ir pats 
ma būtų padaryti tai, kas pada- - - - 
ryta. Formaliai teko pasirinkti

gusi — tik medžiaga sudegusi.
Šitokis smulkus bandymo ap

tarimas rodo, kad žinios yra pa
imtos ne iš aparatų užrašymų, 
bet ir pranešimų agentų ir pats 
sprogdinimas bus vykęs gerokai 
anksčiau. Kodėl žinia kaip tik da
bar paskelbta, tuo tarpu dar ne 
visai aišku. Bet greičiausia ruo
šiantis JTO plenumo sesijai, ku
rioje tarp kitko bus vėl kalba-

buvo 1948 m. birželio mėn. Var-
Konkurso vertintojai: G. Allan žysis tos pačios trys partijos: vai-

dančioji konservatorių, vadovau
jama Frost, kuris premjero pa
reigas perėmė iš Drew, tapusio 
federalinio parlamento opozici
jos vadu, liberalai, vadovaujami 

! Thompson ir socialistai, vad. Jal-

bepadarytų, tremtiniams išėjo į 
naudą. Jų dauguma atsidūrė 
staigesnėse vietose, toliau nuo 

! % besiniaukiančių Europos hori- 
% zontų. virto žmonėmis, galinčiais 

sava galva verstis ir patys užsi
dirbti sau duonos kąsnį. Tačiau 
kartu pakitėjo politinė tremtinių 
vertė 
virto 
prieš 
sybę,

Išvykę i kitus kraštus jie 
nebe gyvuoju argumentu 
kraštui padarytąją netei- 
bet paprastais -naujojo

PASKUTINĖS
• Aplinkiniais keliais svar

bias Niujorko lietuvių įstaigas ir

skelbimo forma, kai specialiai 
primenama, kad šis naujas spro-

ja atominiuš-'tyrtmus tęsia ir ne 
vien panaudojimui jos civilio gy
venimo reikalams, kaip kad pati 
garsinasi.

liekant tremtiniu. Tremtiniai ir 
šiandien tebėra gyvas liudinin
kas ir argumentas mūsoje bylo
je, tik jau ne pačiu egzistavimo 
faktu, bet sava valia, viešu pa
reiškimu. Jie nebėra, tiesa, kom
paktinėje masėje, nebegyvena 
vienose patalpose, tačiau visdėlto 
b’^;:asi stambesnėmis kolonijo
mis ir sutartinai gali pasireikšti.

JAV tremtiniai buriasi į L. Tr. ________ -------- ,---------------
(Nukelta į 2 psl.) j tai būsią netrukus paskelbta.

— Budapėtas. — Iš Maskvos 
čia atvyko žinomas sovietų eko
nomistas, kilimu vengras, Varga. 
Sakoma, kad jis perimsiąs visą 
Vengrijos valdymą, nes galinga
sis Rakoši jau esąs likviduotas ir

NAUJIENOS Iš NIUJORKO
Niujorko bendradarbio Atmaus

kaikurias žinių agentūras pasie- liau United Press pranešė iš Da-
kė gandai, jog “pasaulinės tai
kos” dieną Vilniuje, rugsėjo 8-9 
dd., apie kurią šiek tiek jau bu
vo rašyta Amerikos lietuvių 
spaudoje, ten įvykę gan reikš
mingų incidentų. Esą, parado 
metu, tribūnoje bestovį palec- 
kiai, gedvilos ir kiti maskoliai iš 
Kremliaus buvę mirtinai išgąs
dinti sprogimo triukšmo Gedi
mino kalne. Dūmams išsisklai
džius pilies bokšte kurį laiką ple- 

•' vėsavusi tautinė lietuvių vėliava.
Kita tautinė lietuvių vėliava bu
vusi rasta Rasų kapinėse, o lenkų 
— ant lenkų karių kapų šalia Ra
sų kapinių.

• Žymusis Amerikos magazi-
nas “The Saturday Evening 1 dainininl/ų esą Vienos operos so- 
Post”, rugsėjo 22 d. numeryje1 listai.
straipsnyje “What Stalin Has In j • “Amerikos Balsas” greitu 
Mind For Catholics” kuo aukš- laiku, kai tik bus pastatyta nau- 
čiausiai iškelia čekų, slovakų ir josios nepaprasto galingumo an- 
visų kitų katalikų kančias, o apie . tenos čia ir užjūriuose, nustelbs 
lietuvius parašė tik šešias eilu- sovietų trukdymus. Paskutinė- 
tes: “Kaip iš turimų žinių atro- j mis žiniomis “Amerikos Balsas” 
do, persekiojimai labiausiai yra tėvynėje yra gana plačiai klau- 
palietę Lietuvos katalikybę, kur somas ir daro didelę įtaką.
iš 1600 kunigų likę vos 400. Li
kusieji dingę iš akiračio”.
tiek.

• Paskelbus antrosios atomi
nės bombos sprogimą Sovietijo- 
je, amerikiečiai dar labiau susi
rūpino ir bakteriologiniu kaęu. 
“Epidemijų žvalgybos skyrius” 
neseniai buvo įsteigtas Vašingto
ne sekti augantį bakteriologinio 
karo pavojų. 21 karininkas suda
ro pirmąjį šios įstaigos štabą.

Atrodo, jog soviet&vriiažai at
silieka nuo^ęmėrikiečių karinių 
išradimų srityje. Amerikiečiai 
Neseniai džiaugėsi savo naujuoju 
fantastiniu ginklu — bepilotir 
niais bombonešiais. Savaite vė-

nijos, jog ten pastebėta iš Vokie
tijos Sovietų zonos praskrendan
ti milžiniško dydžio rakieta. Jau 
seniau buvo skelbta, kad sovie
tai yra įrengę pagal Baltijos jūrą, 
nuo pat Kronstadto iki Štetino, 
šitokių rakietų baterijų bazes.

• Sovietai pasimokino ameri
kiečių propagandos būdų. Reute- 
ris praėjusią savaitę iš Jugosla
vijos pranešė, jog galybės komu
nistinės propagandos balionėliais 
siunčiama į Jugoslavijos pasienio 
sritis.

• New York Times trumpai 
paminėjo Algirdą Brazį, priimtą 
į Metropolitan operą, pažymėjęs, 
jog daugumas naujai priimtų

su šio meno kompanijdtnis, treti 
šoka naktiniuose lokaluose. Žino-, 
ma jauna lietuvių balerina Aldo- i 
na Šlepetytė, šokusi Paryžiuje ir | 
gastroliavusi su prancūzais dau
gelyje sostinių, po savaitės išpil
dys programą didžiausios Niu
jorko televizijos stoties WNBT • 
ekrane.

• Vis daugiau lietuvių pabė
gėlių parvyksta iš karinės prie- \ 
volės Korėjoje. Daugumas turi 
seržanto arba korporalų laips
nius. Paskutinėmis žiniomis Sau
lius Zaunius paskirtas aukštes
niu laipsniu į divizijos artileri
jos štabą. Nemaža vyrukų pa
traukia savo Viršininkų dėme
sį ir JAV-bėse. Fort Maino th ka
reivinėse New Jersey beveik vi
si pabėgėliai lietuviai buvo pa-j 
skirti į karo signalizacijos ir su
sisiekimo mokyklas: Elvys. Šve
das, Petrikas, Jonynas, Milijone^ I

(Nukelta į 8 psl.)

I liją, nes nerandą pirkėjų

Pereitą savaitę pasaulinių kon
fliktų židiniuose pasireiškė ašt
rių santykių atoslūgis, tačiau 
sprendimų dar nematyti.

Irane pasireiškė atoslūgis, kai 
Britai paskelbė išgabeną iš Aba- 
dano visus savo žmones. Daugu
mas išvyko trečiadienį, nesulau
kę Irano vyriausybės paskirto 
paskutiniojo termino ketvirta
dienį. Išgabenti taip pat 350 indų 
ir pakistaniečių. Juos išsiuntę,
ketvirtadienį išvyko paskutinieji i naftos pramonė per stambi, kad 
anglai, naftos įmonių šeiminin- būtų galima pasitenkinti palai
kais palikę vienus iraniečius. D. dais specialistais, kurių jau vien 
Britanijai, beabejo, tai didelis Vokietijoje yra pasisiūlę per 400. 
smūgis, kuris artėjančiuose rin- Kartu turi būti išspręsti organi- 
kimuose opozicijos bus labai zaciniai klausimai ir kur tą naftą 
naudojamas prieš darbiečių vy- parduoti bei kaip išvežti, 
riausybę. Churchill tuojaus pa- Korėjoje JT pradėjo didžiausį 
reiškė, kad konservatoriai nesi- puolimą, kuriame dalyvauja 5 
imą atsakomybės dėl šito žygio, divizijos, 100.000 karių ir avia- 
Dar nebuvę Britų istorijoje tokio cija. Didelių laimėjimų dar nepa- 
staigaus posūkio, kaip šis. Prem- siekta, o kaikuriuose ruožuose 
j eras tik ką užtikrinęs, kad ne- net teko pasitraukti.
pasitrauks, ir po poros dienų vy- Po 7 tylos dienų, antrą puoli- 
riausybė padariusi priešingą mo dieną, ketvirtadienį, komu- 
sprendimą. net nepaaiškindama, i nistai atsakę į gen. Ridgway siū- 
dėl ko. Tai esąs nepajėgumo įro
dymas ir tauta atlyginsianti spa-• one. Siūlymą jie atmetė. Po 2 
lio 25 d. Padėtis esanti labai kri
tiška. Net-labiau, negu karo metu 
kada buvo/

D. Britanijai.reikalaujant su
šauktas Saugumo Tarybos posė
dis nusprendė, kad klausimas nė
ra skubus ir, Iranui prašant, bu
vo atidėtas į šį. ketvirtadienį. Į 
posėdžiiis atskrido pats Mossa-

Korėjoje JT pradėjo didžiausį

i, į nistai atsakę į gen. Ridgway siū- 
'- ’ lymą derybas atnaujinti Songhy-
i- ■ nnp Sinlvma atmetė Pa 9

pati, kad naftos byla yra Irano 
vidaus reikalas ir jos sprendimas 
nepriklauso S. Tarybai.

Britai buvo įteikę rezoliuciją, 
kad Iranas būtų priverstas pri
imti Haagos tribunolo sprendi
mą ir atšauktų britų specialistų 
ištrėmimą, dabar britai savo re
zoliuciją keičia pastarąjį reika
lavimą išbraukdami, o pirmąjį 
pageidavimo formoje palikdami.

Saugumo Taryboje Iranui iš
vengti rezoliucijos vargu ar pa
siseks, nebent Sovietai vetuotų, 
tačiau taip pat aišku, kad jo ju
ridinė pusė yfa‘stipri ir rezoliu
cija negalės būti griežta, grei
čiausia tik pageidavimas rasti 
taikų sprendimą. O faktas, kad į

vai. Ridgway pasiūlė derybas at
naujinti bendrai neutralioje že
mėje, nesiūlydamas aiškios vie
tos. Sekmadienį komunistai atsa
kė sutinką derybas atnaujinti, jei 
ne Kaesonge, tai Panmunjome, 
6 mylios į rytus nuo Kaesongo, 
kur susitikdavo derybų metu ir 
joms nutrūkus ryšininkai Dorė- ,į

siūlo neutral; zon paplėšti, * 
kad ji be derybų vietos apimtų 
dar Kaesongą ir Munsan, JT de
legacijos bazę, o derybas atnauji
nus pirmiausia susitarti dėl ne
utralios zonos saugumo.

Pirmadienį Ridgway paskelbė 
sutinkąs su vieta, bet nesutinkąs 
į neutralią zoną įjungti Munsaną.

Egipto vyriausybė britams su
teikė naujo klapato, įteikdama 
parlamentui projektus įstatymų, 
kuriais pašalinama britų kariuo
menė iš Sueso ir Sudanas įjun
giamas į Egiptą. Parlamentas 
juos svarstys lapkričio mėn. Bri
tai yra paruošę savą projektą, o 
tuo tarpu tariasi su Prancūzija 
ir Turkija.

Stalinas dėl atominės bombos

Planuoja didįjį puolimą Korėjoje
Kovų lauke taktinius uždavinius sprendžia prie žemėlapio: 
fronto ir JAV karinių pajėgų vadas gen. Įeit. James Van 
Fleet, kanadiečių 25-osios brigados artilerijos vadas pulk. 
Įeit. A. J. B. Bailey, JAV gen. maj. J. W. O‘Daniels ir 
Kanados 25-osios brigados vadas b. gen. J. M. Rockingham

Incidentas su H. Schachtu

• Niujorke neseniai apsilan- 
Tik kius “Dirvos” ir “Nepriklauso-

|mos Lietuvos” redaktoriams pa
sklido gandų, kad keisis Pataria
mosios Lietuvių Grupės sudėtis.

• Gerai pažįstą pabaltiečių 
“vadovaujančius veiksnius” 
amerikiečiai savo tarpe šaiposi 
iš latvių ir estų politikų, kad kai- 
kurie iš jų, nors inteligentų ir 
politikų nestokoja, stengiasi ap
žioti bent dvi, tris vadovaujan
čias, gerai apmokamas vietas, lyg 
be jų nebūtų kam.

• Niujorkan šį sezoną susiren
ka nemažai lietuvių baleto šokė
jų^ Daugumas jų mušasi į televi
ziją, kaikurie pasirašė sutartis

Buvęs Reichsbanko valdyto
jas, Hitlerio finansų politikos pa
grindėjas Hjalmar Schacht, pa
galiau išsivadavęs iš kalėjimų ir 
bylų Vokietijoje, dabar yra pa
kviestas Indonezijos vyriausybės 
patarėju pravesti finansinėms 
reformoms., Indoneziją vizituo
jąs JTO techninės komisijos pir
mininkas kanadietis Dr. H. 
Keenleyside, buvęs kasyklų ir 
krašto turtų vicem misteris, apie 
kurio sūnaus vedybas su estaite

rankos spausti. Tai netinka dary
ti JTO pareigūnui, kuri esanti 
sukurta veikti priešingai, negu 
tas asmuo veikęs.

Atrodo, kad Dr. Keenleyside 
pasielgimo neužgiria nei JTO 
sferos, nei Otava. Pearson pa
reiškė esąs nustebintas ir atsisa
kė komentuoti, o Indonezijos vy
riausybė pareiškė, kad Keenley
side, kuris išvyko į Manilą, dau
giau į Indoneziją nebūsiąs įleis
tas, nes įžeidęs oficialų vyriau-

Sovietų manevrai 
Vokietijoje

1000 lėktuvų ir didžiulės armi
jos savo 6 mėnesių apmokymo 
programoje dabar vykdo didžiu
lius manevrus. Nuo karo pabai
gos šitokių ir taip aprūpintų ar
mijų dar nebuvę matoma. Naujų 
ginklų nesą panaudota, bet 
sprendžiamos problemos susiju
sios su priešo veiksmais, ypač 
su panaudojimu atominių bombų 
taktiniams tikslasm ir su užtikri
nimu transporto, nes pakankamų 
sandėlių Vokietijoje nėra.***** | WV, V --- ----- ---------------- ---------------

tremtine neseniai rašė sensacijas sybės svečią. Indijos atstovas Į Kariai, gimę 1927 m. iš Vokie- 
• * " * ..i— .... . tijos išsiųsti, pakeisti naujais.

— Otava. — Spalio 5 d. pa
skelbtas Kanados aukų Korejo- 

maloniai, o paties Schachto iš- i vams pareiškė, kad šitokiuo elge- je sąrašas rodo: 6 9žuvusius, 203

mėgstanti spauda, per specialų ■ Keenleyside vadovaujamame ko- 
priėmimą pristatomas Schach- • mitete įteikė atsistatydinimą, 
tams, su ponia pasisveikino labai į Pats Schachtas spaudos atsto-

tiestos rankos nepriėmė, tarda- j siu Keenleyside JTO autoriteto 
mas, kad nenorįs tokio žmogaus nekeliąs.

sužeistus, 21 susižeidusį ir 1 din
gusį.

Po trijų dienų prezid. Truma- 
nui paskelbus apie antrosios so
vietų atominės bombos susprog
dinimą, spalio 6 d. Maskvos ra
dijas paskelbė “Pravdos” atstovo 
pasikalbėjimą su Stalinu, kuria
me jis pareiškė, kad bomba tik
rai buvusi susprogdinta ir kad 
netrukus būsią susprogdinta ei
lė kitų tipų atominių bombų. Jos 
esą gaminamos “apginti mūsų 
kraštui nuo puolimo Britų-Ame- 
rikonų agresorinio bloko”.

Į klausimą ar turįs pagrindo 
ryšy su tuo Amerikoje kilęs riks
mas dėl jų krašto saugumo, Sta
linas atsakė, kad nesą jokio pa
grindo. JAV vadai žiną, kad So
vietų Sąjunga esanti ne tik prieš 
atoniinių bombų vartojimą, bet 
esanti už jų uždraudimą ir gamy
bos sulaikymą. Sovietų turimos 
bombos negresia niekam ir da
bar gal būsią lengviau susikal
bėti dėl jų uždraudimo. Sovietų 
Sąjunga stovinti aiškiai už tarp
tautinę kontrolę.

Stalinas betgi, žinoma, neprisi
minė, kad ir 1949 m. kai bufvo 
susprogdinta pirmoji sovietų ato
minė bomba, apie tai JTO buvo 
kalbama ir visi sutarė, kad jų 
gamyba būtų uždrausta, tik JAV 
ir kitos valstybės reikalavo, kad 
sudarytieji kontrolės organai tu
rėtų teisės patikrinti visus pa
saulio kampus ir įsitikinti, kad 
atominės bombos negaminamos 
kur nors slaptai, o sovietai taip 
pat rėmė kontrolę, bet tik kitur, 
o į Sovietų Sąjungą jos įsileisti 
negalį. Žinoma, leisti kontroliuo
ti save, o Sovietus palikti be

kontrolės, niekas negalėjo sutik
ti. Vargu ar turės atgarsių ir šis 
Stalino pareiškimas, taikomas, 
beabejo, artėjančiai JTO plenu
mo sesijai. Kažin ar vėl bus sa
vaitėmis dėl to kalbamasi ar bus 
pasielgta San Franciske išbandy
tais metodais? O komunistinė 
propaganda, žinoma, dabkr šauks 
apie Stalino taikingumą ir gink
lavimąsi iš prievartos.

Prancūzų komunistai
Lokaliniuose pereito sekma

dienio rinkimuose Prancūzijo
je, pagal davinius iš 1.480 apy
linkių (jų išviso 1.660), komunis
tai pralaimėjo, centrinių, vyriau
sybę sudarančių partijų, naudai. 
Komunistų balsai sumažėjo 4%. 
Gaulistai nepralaimėjo ir nelai
mėjo.
Kom. demonstracijos 

Berlyne
Spalio 3 d. 5000 komunistų mi

nia iš rytų Berlyno įsiveržė į 
Prancūzų sektorių, demonstruo
dama už Vakarų ir Rytų pasita
rimas ir visos Vokietijos bendrus 
rinkimus. Policiją apmėčius ak
menimis, buvo iššaukta parama. 
Kovų metu 10 policininkų ir 
daug triukšmadarių sužeista, 
apie 60 suimta. Rusų komendan- ; 
tas Dengin prieš keletą valandų 
buVo prisiuntęs Prancūzų ko
mendantui gen. Carolet reikala
vimą sulaikyti provokacijas — 
esą antikomunistiniai agentai 
kurstą žmones pradėti sąmyšį, 
žadėdami kiekvienam, sumokėti 
po 20 DM.
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GEDIMINAS GA^VA

VOKIŠKOSIOS ERDVĖS IR JĖGOS TEORIJOS žudo tautos ir kalbas
’ V c ' ” - >

SAVI PAS SAVUSi

Ach, kaip miela, rodos, žmo- me. Šiaip gi, nors teoretiškai, pa
eiti .būtų, jei turėtum daug lai- siskaitę laikraščiuose skelbimus, 
teįįįgalėtum pajėgiame suvokti, jog turime 
apkeliauti visą Torontą^ aplan- savo lietuvį vaistininką, dabar 
kyti visus, visus lietuvius pre- turime ir savo medicinos dakta-

Šio skyriaus uždavinys bent 
trumpai aptarti vokiečių esminį 
nusiteikimą, kuris yra paremtas 
amžiais kalamomis teorijomis, 
siekiant vis labiau išplėsti vokiš
kąsias sienas. Jei vokiečiai jomis 
ramstė savo politiką, kuri nekar
tą nuvedė į karus, jei jos buvo 
akstinas paruošti eilę planų vo
kiečiais ir Lietuvą kolonizuoti, 
numanu mums turint prievolę 
prisiminti Ovidijaus patarimą: 
“Fas ėst ab hoste doceri” — mo
kytis iš priešo.

1. Erdvės atradimas
Žinomas graikų istorikas He

rodotus nurodo, jog Persijos ka- 
ralius Cyrus, atsisakęs nukariau-

(Ištrauka iš plačios studijos)

Didžiosios erdvės (Grossraum) 
pagrindėju buvo Friedrich Rat- 
zel (1844-1904), Ernst Haeckel 
mokinys, pasižymėjęs 1870 m. 
kare, Miuncheno universiteto 
geografijos profesorius. Jis išpa
žįsta į jį turėjus didelės įtakos 
Heinrich von Treitschke, žino
masis istorikas, kuris “Vokiečių 
istorija XIX a.” nesidangstyda- 
mas siūlo išplėsti valstybės ga
lią iki maksimumo, karą naudo
ti, kaip priemonę tautos skaus
mams pašalinti, o tikslų siekti 

i ti kaikurias derlingas sritis, nes' nesisaistant jokia dorove (Ma
jų minkštas klimatas galįs nei-! chiavelli).

? t giamai paveikti jo žmones. Na-1 F. Ratzel veikalai — Anthro-
sybininkus ir kitokius asmenis, 
savarankišku darbu besiverčian
čius ..

Tiesa, negalėtum žmogus jiems 
zienu kartu leisti kažinkjek už- 
iirbti, negalėtum nei daug pre- 
dų pas juos nupirkti, nei kokių 
ypatingų užsakymų pateikti, ta
čiau galėtum bent kartu su jais 
pasidžiaugti, pasigrožėti jų kietu 
larbu įgytais verslais, įmonėlė
ms ir pan.

Gal kai kas pasakytų, jog jų 
zerslas ar jų darbas — tik jiems 
r pelną neša? Kad tai tik jų rei
kalas ir jų rūpestis? O vis dėlto 
:aip nėra. Tie žmonės, mūsų pa
čių kraujo broliai, atvykę į šį 
niestą senesniais laikais arba 
įaujos imigracijos dienomis, at- 
zykę be cento kišeniuose, tačiau 
sunkiai, dirbdami fabrikuose, 
spausdami dolerį prie dolerio, 
jeigu pajėgė kokią nors nuosavy- 
pę įsigyti, prekybą užvesti arba 
pradėti verstis savarankišku dar- 
pų ar amatu — yra verti didelės 
pagarbos ir mūsų visų vieningos 
paramos. Tai, galima sakyti, mu
sų ekonominis atžalynas, kurį 
reikia prižiūrėti, kaupti ir tais
yti..,

Toronte gyvena geras penketas 
pūkštančių lietuvių. Daugiausia 
jų, žinoma, dirba fabrikuose, ta- 
siąu.yra šįęJętiek ir. ^r^kyba/i>ei 
uriatals besiverčiančiu. BALFo

. t jv, F. Ratzel veikalai — Anthro-
rą, neseniai gavusi teises vęrst]s x stebėjosi Strabono erd- pogeographie, Leipzig, 1891; Po- 
praktika, unme medmgų ir ru- kirst ^u. Montesquieu litische Geographic, Leipzig.

1897; Ueber die Gesetze dės 
raeumlichen Wachstums der 
Staaten, Leipzig; Das Meer als 
eine Quelle der Voelkergroesse, 
1901, Leipzig — yra iki šio laiko 
nepasenę, nežiūrint į grynai vo
kiškąją tendenciją, kuri mums 
kelia didžiausią pavojų. Jis su
kuria eilę tezių, liečiančių erdvę:

1. Tautos erdvė didėja jos kul
tūrai augant.

2. Erdvės didėjimą lemia: idė
jos, pramonė, prekyba ir misijo- 
nieriškumas. *

3. 
ryti

Gončius, neseniai lankęsis To
ronte, gal buvo įžvalgesnis, ne- 
ju mes, vietoje gyvenantieji, nes 
jis per trūmpą laiką spėjo ap- 
ikaičiitoti, jog Toronte yra 8 Įie- 
uviškos valgyklos-ręstoranai, 3 
siuvyklos, 3 kirpyklos, 10 maisto 
Droduktų krautuvių, 5 lietuviai 
iirba real estate įstaigose ir pan. 
Žinoma, tai, toli gražu, dar nėra 
ziskas. Niekas, deja, ligi šiol 
nums tikrų duomenų nepateikė 
ipįe lietuvius biznierius ir ama- 
;ininkus, nors “Verslas” žada tai 
suregistruoti ir patiekti visuo- 
nenei atskiru leidinėliu.

Tai būtų gražus “Verslo” moš
as ir graži iniciatyva. Lauktu-

bų lietuvišku krautuvių, a£rau-1 aSalttaa-
dejų kontraktonų takredmm-; sąiygon£, Q E. Kant gi-
kų, elektromechanikų, baldų par-! ^’ geografijos savaran-
davėjų, siuvyklų, valyklų, ivai- r ° ° ' ->
rių patarnautojų savais sunkve
žimiais, pervežant mantą iš vie
no į kitą butą ir tt. ir tt.

O, kad mes, lietuviai, pilnai su
prastume tą gražų šūkį: “Savi 
pas savus!”, vis dėlto būtume 
jiems didelė parama.

Tiesa, negalima pasakyti, kad 
lietuviai neremia lietuvių. Dide
lė dauguma remia ir remia nuo
širdžiai. Jei užeini į lietuvišką 
krautuvę, joje ir randi daugiau
sia tik lietuviškų pirkėjų. Tačiau 
ar visi lietuviai perka pas lie
tuvius ir naudojasi lietuvių pa
tarnavimais — čia kitas klausi
mas. O vistik reikėtų, kad visi 
lietuviai, be jokios išimties, nau
dotųsi, kiek tiktai galima, tik 
lietuvių patarnavimais, pirktų jų 
parduotuvėse ir pan. Tai -turėtų 
būti kiekvieno lietuvio garbės 
dalykas: lietuvis remia lietuvį!

Šiame atvejuje negali būti jo
kio pavydo, jokių kitų išrokavi- 
mų. Jeigu prasikurs kai kurie 
mūsiškiai, pajėgs išsiplėsti pre
kyboje ar amątuose, tai bus ne- 
vien tik jiems asmeniška nau
da, bettbus, nauda ir^nūsų nunio7 
kotai tėvynei Lietuvai, atgavus 
jai laisvę.

Nesvarbu, kad į Lietuvą dolerį 
parveš Jonas ar Petras, tačiau tas 
doleris bus investuotas į mūsų 
krašto gerbūvio kapitalą. Jis pa
dės Lietuvai atsikurti, atsistoti 
ant kojų. • <> į'g

Jeigu kurie, ypač iš senųjų lie
tuvių, ir negrįš į Lietuvą, bet pa
siturinčiai gyvens šiame krašte, 
būkime tikri, iš jų išteklių nubi
ręs kai kas ir mūsų suvargintai 
tėvynei, savo artimųjų paramos 
ar kitokiu pavydalu.

Kad šis teigimas yra tikras — 
mes tą gerai žinome iš prakti
kos, kurią esame patyrę praeity.

Pr. Alšėnas.

Tremtiniai-skriaudos liudytojai
(Atkelta iš 1 psl.)

Sendruomenės apylinkes. Daro- 
na priekaištų, kad tai suskaldy- 
nas lietuviškosios bendruome- 
lės. Ir tai teisingas priekaištas, 
<ai šios Tremtinių Bendruome- 
lės ryžtasi perimti visą lietuviš- 
cojo kultūrinio ir visuomeninio 
jyvenimo naštą. Pastangos su- 
iktyvinti tą gyvenimą yra svei
kintinos ir girtinos, tačiau ištik- 
*ųjų ar ne perbrangia kaina už 
ą apmokama — žymi dalis se- 
losios išeivių kartos dėl to pa- 
inksta nusišalinti iš viešojo gy- 
zepimo, deja, nusivesdama ir au- 
;ančiąją kartą. Dėl to tai ar ne
būtų tiksliau, kad Tremtinių 
Bendruomenių organai ne visuo- 
nenine bei kultūrine veikla rū- 
sintųsi, bet Lietuvos laisvės by- 
a, krašto vadavimo reikalais, 
stengtųsi atgaivinti Europoje tv 
retąją skriaudos liudininko bei 
luskriaustojo padėtį. Juk tai yra1 
jagrindihė tremtinio žymė, sajs-' 
anti taip pat ir jo veiksmus. Į

Žinoma, iš to neseka, kad trem
tiniai' jau neturėtų domėtis ir 
rūpintis lietuviškuoju kultūri
niu gyvenimu. Toli gražu ne. 
rąčiąu šie reikalavimai išplau
kia ne iš tremtinio padėties, bet 
iš lietuvio uždavinių. O lietuvių 
fra dar ir ne tremtinių. Jų nu- į 
sišalinimo nuostolių neatsvers 
jokia pagyvėjusi veikla. Lietu- 
riškoj dirvoje, lietuviškoje veik
ioje niekas negali būti vien žiū
rovu, bet tik veikėju. Tai įsidė- 
nėtina tiėsa. Ji turėtų būti le- 
niama svarstant mūsų organize-

kūmą ir pabrėžia kultūros įtaką 
į tautos teritorinį išsiplėtimą. Ne
stebėtina, kad Karaliaučiaus fi
losofo, profesoriaus ir fizinės ge
ografijos dėstytojo pagrindimas 
politinės geografijos anuomet ra
do tokį didelį pritarimą vokie
čiuose, kurie vėliau tą mintį 
siaurino ir tempė ’’moksliškai” 
ant vokiškojo kurpaliaus.

Anuomet vokiečiai neturėjo 
kolonijų. Po 30 m. karo vokiško
sios feodalinės žemės buvo iš
skaidytos ir kaikurios buvo sve
timųjų įtakoje. XIX a. pradžioje 
suskaldytos Vokietijos siekimas 
susitelkti pasirėmus geografinė
mis sąvokomis, Vakarų Europos 
buvo nepaprastai keistai vertin
tas. Vienu pirmųjų buvo baronas 
Dietrich Heinrich von Buelow, 
kuris tremtiniu mirė 1807 m., Ry
goje. Kai Prūsijos ir Rusijos vy
riausybės džiaugėsi dėl to pami
šusio vyro mirties, rytprūsiškiai 
junkeriai dideliu atsidėjimu stu
dijavo jo esminį veikalą “Naujo
sios karinės sistemos esmė”, 
1799 m., ir išvedžiojimus, kad ka
rai tegali būti vedąrai natūralias 
sienas ginant, yokįečiai išnik
sią, kol jie7 laikysiąsi savų hatu- 
ralių sienų ir kitų nepažeisią. 
Tačiau tat pareina nuo politinės 
strategijos, kuri vėliau praminta 
geopolitika.

Žinomasis vokiečių ekonomis
tas Friedrich List, politinis emi
grantas JAV, čia plačiai speku
liavęs geležinkelių akcijomis, 
bendravęs su Secretaries of State 
— Henry Clay, vėliau John 
Quincy Adams, buvo paskirtas 
JAV konsulu Leipcige. Grįžęs 
1832 m. Vokietijon, netrukus jis 
paskelbė Zollverein, į kurią turė
jo nemažos įtakos amerikietiško
ji Monroe doktrina. F. List dės
to, kad Vokietijos pažanga ūkio 
srityje sieks apimti sritis tarp 
Šiaurės, Baltijos, Juodųjų ir Ad- 
riatikos jūrų. Jis tat pagrindžia 
Lebensifaum teorija, kuri Tre
čiajame Reiche jau tapo politiniu 
šūkiu. Nesunku įspėti, kad Le- 
bensraum mintį gyvai įdiegė 
Karl Ritter, 1820 in. pradėjęs 
dėstyti geografiją Berlyno uni
versitete ir išleidęs “Verglei- 
chende Geographic”, kurios įva
de užtinkame šias mintis: “Ateis 
laikas, kai stiprios asmenybės 
(starke Naturen), pilnai įverti
nusios pasaulio moralinius ir pri
gimtinius krypsnius, numatys ir 
valdys kiekvieną tautą, esančią 
ant žemės”. Aišku, kad čia buvo 
kalbėta apie vokiškąsias asmeny
bes, kurios vokiečių nuomonėj 
įsikūnijo v. Bismarck ir Hitler.

Auganti valstybė turi pra 
mažesnius vienetus.
Sienos yra kintanti sąvoka

Steirerblatt” No. 112 išspausdin
tas išshmus straipsnis apie rusi
fikacijos pavojų, kuris vis toliau 
smelkiasi į Vakarus. Rusų kalba 
ima stelbti net tokią vokiečių 
kalbą, nekalbant jau apie lenkų, 
lietuvių ir estų kalboms gresian
tį visišką išnykimo pavojų. Štai 
kam reikalingas tas ir kalbų 
mokslo “suderinimas su genera
line Stalino linija”: jis tiesia ke
lią rusifikacijai ir rūšiniam im
perializmui visoje Europoje. Dėl' 
didelio žmonių ir žemių neteki
mo vokiečių kalbos įtaka nyksta 
visoj didžiojoj Rytų erdvėj. Jei; 
senoji karta tokioj Čekoslovaki
joj, Vengrijoj, Bulgarijoj ir Ju-' 
gosįaviįej vokiečių kalbą varto
jo kaip 2-ją svetimą kalbą, tai 
šiandien jaunojoj kartoj jos vie
tą užėmė jau rusų kalba/Vokie
čių kalba kadaise buvo vartoja
ma kaip pirklių kalba Belgrade, 
.Ęygoj, Budapešte, Prahoj, net 
Varšuvoj, bet dabar iš ten ją iš
gujo, “Lepino ir Stalino1 kalba”, 

l— rašo dienraštis. Prieš ją peat- 
i silaiko net ir žydų kalbą, tas 14

ąrąmąjų kalbų mišinys. Tų nuo
stolių toli gražu neatsveria nė 
liukšemburgiškių mėginimai va
dinamą “Lutzeburgiškių tarmę” 
paversti oficialia kalba Liuksem
burge ąrba “Schwytzdeutche” — 
Švęicarijoje-

: 47, 18 ir 18 a. visoj Vakarų U 
Rytų Europoj didikų ir mokytų 
žmonių saloninė kalba buvo 
prancūzų kalba. Ja kalbėjo tiek

bėa laipsnį.
5. Valstybei augant reikia dėti 

pastangų prijungti pajūrius, 
upių įtakus, lygumas ir turtingas 
sritis

6. Teritorinis išsiplėtimas yra 
nesvetimas primityvioms valsty
bėms, bet būtinas pasiekus aukš
tą civilizaciją.

7. Didesnės teritorijos apjun
gimu apsikrečia visos valstybės.

Jei minėjau, kad šie dėsniai 
yra nepasenę, turėjaji galvoje, 
vokiškąjį imperijalizmą, kuriam 
kelią nutiesė tas pats RatzeL Jis 
eina dar toliau, dėstydamas tau
tos išlikimo pradą: "Kiekviena 
tauta , turi, būti auklėjama savo 
erdvę plėsti. Nuo tautos nusitei
kimo išplėsti savo erdvę parei
na jos sugebėjimas išlikti. Vals
tybės žlugimas yrą vaisius pra- 
dingusto noro . kovoti už erdvę 
ir tuo reikalu tinkamo apsispren
dimo”. . v - '

Šie pradai netrukus. buvo: 
įtarpdinti į tam tikrus rėmus. 
Wedrieh Naumann juos sąrado susid vokiečių. tebrąjų k 
Vidunneje Europoje, kurią aramai„ b„ mai’v!L 
jis dėsto veikale Mitteleuropa”. 
To tikslo siekia dviejomis prie
monėmis — ūkiška ir kultūrine 
veikla.. Toji teorija toliau buvę 
plečiama Paul Rohrbach, buvu
sio J. v. Ribbentrop' patarėju. 
Pastarasis ją jau siekia su impe- 
rijalizmu ir ypač įsigalėjimu 
Balkanuose bei Mažojoj' Azijoje.

(Bus daugiau) .

BALF PAREIGŪNAI TREMTINIU STOVYKLOSE
jai išrinktą Rosenheimo seniūną, 
ir paklausiau, kokios ji nuomo
nės apie BALF organizaciją, ar 
reikalinga ji iš viso.

— O kas šelps ligonius, sene
lius, nuskriaustus, be giminių, 
apleistus ir nelaimingus? Pąvįę- 
vieniais, individualiais paketais 
iš užjūrio gali sušelpti tik patys 
artimiausi giminės — vaikai, bro
liai, seserys. Kiti, kad ir pasi
žadą šelpti, bet vienam atsibosta,

*
Petrapily, tiek Varšuvoj, Prahoj 
ir Budapešte, net senojoj osmanų 
imperijoj. Deja, bolševikai savo

ištirpę; tai — kuršių kalba, kuria 
kalbėjo Kuršių Neringoje, arba 
slovincų kalba, kuria kalbėjo keli 
Šimtai žmonių prie Lebos ežero 
Rytų Pomeranijoje. Kašubai da
bar prie Vislos žočių pradėti len
kinti, nors jų kalba savo prokal

lenkų kalbinei grupei Jai tenka

kų kalbai Aukst. Silezijoje. Len
kai savo srityse stengiasi kalbiš-' 
kai susiurbti slavų reliktus (ka
šubus, slonsakus), bet ir patys . 
smarkiai rusinami. Rusinimo iš
davos jąu aiškiai matyti kad ir 

lenkų varšavinių laikraščių.
Jei lenkai išbus rusų valdžioje 
ilgesnį , laiką, tai, galimas daly
kas, bus išnaikinta ir visai len
ini kąlba, kuri, įvykdžius seną 
rusų svajonę, bus paversta ^ru
sų kalbos tarme”. Nors čekai 
stengiasi čekinti slovakus, bet

Siekdami savo imperialistinių 
tikslų, bet juos stengdamiesi pa
slėpti, Sovietai kai kur tarmes 
mėgina atgaivinti ir paversti net 
atskiromis kalbomis, kaip kad 
rytinių tiurkų, norėdami tuo bū
dų suskaldyti jų bloką, kitur — 
dirbtinai jas sudarydami, pav., 
soviet. Rytų Vokietijos zonoj, to-

cinės struktūros formas. Reikia 
manyti, kad vykdant JAV Lietu
vių Bendruomenės organų suda
rymą Į s momentas bus pabotas 
ir tremtinių specifinė veikla at
sieta nuo kultūrinės veiklos, ku
ri turėtų būti vykdoma per ben
druomenės organus, ne lygiagre
čiai.

Kituose kraštuose specifinių 
tremtinių organizacijų neatsira
do. Tad ten organizacinio klau
simo nėra. Yra tik tas pats dvie
jų ateivių kartų susigyvenimo 

j klausimas, bendras visoms ša
lims. Jis labai opus ir labai afr-;Kas žino vokiečių psichologiją, 
’ sargiai spręstinas — didelėmis net po pastarojo pralaimėjimo, 
nuolaidomis ir supratimu, skai- nežiūrint ar jie būtų NSDAP 
tantis su visais psichologiniais priešai, ar draugai, viena teze su- 
momentais. Jis turi būti išspręs- taria, kad teritorinė vokiečių 
tas, jei norime išvengti labai di- veržia buvo teisinga ir vokiečių 
dėlių tautinių nuostolių. tautai yra būtina.

“Tėviškės Žiburių"
KIŠENINIS KALENDORIUS

išeis ir šiemet Jis bus duodamas kaip nemoka
mas priedas metiniams prenumeratoriams ir 
šiaip platinamas. Visus verslininkus—draudimo 
agentus, nekilnojamo turto pardavimo tarpinin
kus, kotelių, valgyklų, įvairių įmonių bei dirb
tuvių laikytojus savo skelbimus prašome 
prisiųsti ne vėliau kaip iki spalio mėn. 20 d.
Prašom atsiminti, kad kalendorių tūkstančiai ' 
žmonių visus metus nešiosis kišenėje ir kasdien 

po kelis kartus vartys.

NEJAUGI JAME NEBOTŲ JŪSŲ FIRMOS ADRESO?
Skelbimų kaina: 1 puslapis $15, pusė puslapio $9, % puslapio $7.

Prašom paskubinti!

Pirmas mūsų kelionės iš Miun
cheno etapas —: Rosenheimas, 
apie 60 km. kelio. Lietuvių čia 
gyvenama jau metai į vokiečių 
ūkį pervestoje stovykloje, ap
griuvusiose ir nejaukų įspūdį 
darančiose kareivinėse. Susirin
ko lietuvių būrelis, apie 30 suau
gusių ir vaikų, kurie pasakojasi 
savo netikėtinai skurdžias gyve
nimo sąlygas. Išblyškę vaikučių 
veideliai, suvargusios moterys ir 
graudūs ligonių žvilgsniai be žo
džių patvirtina jų pasakojimo 
tikrumą. , f '

Pirmasis pasakoja Jonas Ma- 
jaura, 67 mt. medžio pramonės 
apdirbimo darbininkas:

— Šioje apylinkėje-gyvename 
vien užsieniečiai, apie 600. Vy
rauja lenkai ir ukrainiečiai, lie
tuvių 30. Pusryčiams gauname— 
visai dienai duonos 36&-400 gra
mų ir kavos. Tai ir yra mūsų pa
grindinis maistas. Pietums dar
žovių sriuba ir bulvės su padažu. 
Vakarais tris kartus į savaitę 
sriuba, 3 kartus sausas davinys 
— po 50 gr. dešros, šeštadieniais 
gauname apie 50 gr. sviesto. 
Maistas prastas ir maža, ypatin
gai blogai ligoniams.1 Ligonis, 
kuris negali valgyti virtuvės 
maisto, gauna DM 35, iš kurių tu
ri ne tik visą mėnesį išsimaitinti, 
bet šviesą apsimokėti ir visas 
kasdienio vartojimo smulkmenas 
įsigyti. Besimaitiną bendroje vir
tuvėje gauna kišenpinigius — su
augę DM 10, vaikai DM 5. Daug 
ką nori žmogus už tas markes 
padaryti, bet sūsilopėi batus, nu- 
sikerpi plaukus, nūperki muilo; 
batams tepalo ir tų pinigų nebė
ra. Antri metai nė vienas lietu
vis negavome iš vokiečių nei rū
bų nei apavo, — baigė pasakoji
mą senukas. ,

Užėjome į J. Majauros kamba
rį. Kambarys apie 20 kv. m., per
tvertas pačių improvizuota kar
tono sienele. Lova, kėdutė ir sta
las sudaro visą kambario inven
torių. Tas pats vaizdas už siene
lės, kur gyvena Majauros duk
tė, našlė, su 22 mt sūnumi Be
nediktu Va veriu. Išsikalbam su 
jaunu ir stipriu Voveriu, kuris 
pasakoja: "S

į — Mes jaunieji, jaučiamės dar 
labiau skriaudžiami, dar labiau 
mūsų sunkaus likimo prislėgti. 
Emigruoti maža beturiu vilties, 
nes sukliuvau, o čia darbo gauti 
negalima. Praktiškai vokiečiai 
užsieniečių į darbą visai nepri
ima. Vakar nuėjau į darbo įstai
gą, paskyrė į vieną medžio ap
dirbamo įmonę. Nuėjau. Ne, ne
reikia, jokiu būdu negalima pri
imti. Bet priėmė po manęs atė
jusį vokietį. Esu buvęs metalo 
apdirbimo fabrike, plytinėje, sta
tybos įmonėje, visur tas pats — 
ne, neturime jums darbo. Iš visų 
stovyklos gyventojų tik pora

skyrė į vieną medžio ap- 
io. įmonę. Nuėjau. Ne. ne-

t

r

be pagalbos.. Ligoniui gi reikia 
nuolatinės šalpos. -

Kreipiausi dar kartą į senuką 
Majaurą, ką jis galvoja apie BĄ 
LFą, ar toks iš viso reikalingas.

— £, kad Tamstelė ir niekus 
klausinėji, —^skaidriu balsu at
sako senukas. — Mums šiandien 
linksma diena. Nors aš dar neži
nau, kas tame BALF. vežime, bet 
žinau, kad po kelių savaičių vėl 
sočiai pavalgysiu. Kiekvienas 
tešlos gabaliukas gi augina 
mėsą.

’ Ona Vaitkevičienė, 3 vaikų 
motina, vyras žuvęs 1944 mt. 
prie apkasų kasimo, ^negalinti 
emigruoti dėl vaikų tbc, aiškina:

— BALF reikalingas, kad iš
laikytų mūsų gyvybę. Kas regu
liariai sušelps plaučiais sergan
čią mano dukrelę? O sūnelis 
Juozas, įrgi buvęs sanatorijoje, 
turi sukalkėjimų, iš kur gausiu 
papildomo maisto jam? — Ją 
pertraukia Ona Simonenkienė, 
senutė, jos vyras, 84 mt., ligonis;

— Kiekviena BALF dovaną 
mums yrą dangaus paląiiną. 
Kaip gražios buvę dienos, kai 
BALF dalho fiestą ir sū^! 
Baisu ir galvoti, jeį nęliktų BĄ 
LFeu , ■ .

Būtinai turėjau* išklausyti ir 
Mortos Matulytės nuomonę, ku
ri ypatingai pabrėžė BALF rei
kalingumą šiuo metu, kada IRO 
nieko nebeduoda.

— Gi liksime nuogi, jei nie
kas nesirūpins, — užbaigė Melįu- 
lytė.

Padalinę atvežtas gėrybes, ke
liaujam į kitą stovyklą — į Prien 
miestelį, kur dideliame, bet ap
leistame viešbutyje, vokiečių Ca
ritas išlaikomoje prieglaudoje, 
gyvena apie 30 lietuvių, senelių. 
Sukuriame juos viename dides
niame kambaryje, teiraujamės 
apie gyvenimo sąlygas, čia prof.

je pagelbėti gali — BALFo.
Senelių ligonių būklė dar sun

kesnė. Aplankome senelį V. Las- 
manovą, 78 mt., sunkų nervų li
gonį. Jo visas kūnas dreba, vos 
begali vaikščioti. Bet viena bėda 
ne bėda. Eidamas laiptais virto ir 
labai susimušė koją. Kankina 
skausmai, kreipėsi į prieglaudos 
gydytoją. Šis apžiūrėjo, bet gy
dymo jokio. O sunkiam ligoniui 
reikia priežiūros, reikia įtrinti 
vaistus, reikia išmaudyti. To viso 
nėra. Visą mūsų buvimo laiką 
senelis verkia iš džiaugsmo, kad 
jį aplankė lietuviai. BALF sene
liui paskirtos kelios dešimtys 
markių pašalpos įgalins pakviesti 
privatų gydytoją ir nupirkti 
vaistų. j.

BALF pareigūnų seneliams at
vežtos dovanos — rūbai, cukrus, 
maistas, sukelia ištisą džiaugsmo 
ir padėkos audrą, tarsi tiems 
vargstantiems lietuviams būtų 
paliktos ne medžiaginės gėrybės, 
.bet naujos viltys ir tikėjimas į 
geresnį gyvenimą. O mano min
tys skrenda ten, toli anapus van
denynų, kur virš pusės šimto 
tūkstančių lietuvių, buvusių to
kių pat DP, kuria naują gyveni
mą. Jų gyvenimas taip pat Šim
kus ir kietas, bet jie ne alkani. 
O norėčiau, kad mano žodis, ne, 
pagalbos šauksmas, ir šventas 
lyg malda, skristų ten toli, ana
pus ir sukeltų visas lietuvių 
širdis:

— Praskaidrinkite tamsų gy- 
„vęnijno vakarą tų nelaimingųjų,

wald vendų tarmes atkurdami 
kaip “sorbų kalbą”, nors tik 
Bautzeno vendai yra senųjų 
sorbų palikuonys, o Spreewaldo 
— yra senųjų lutičų vaikaičiai. 
Tai daroma tam, kad ji atsvertų 
vokiečių kalbą, tačiau tikslas vis 
tiek politinis: vienur skaldyti 
tautas, kitur, kaip šiuo atveju, 
slavų kylį pravaryti nėt iki pa
ties Drezdeno; Vieno-sovietiniam 
auklėjimui prižiūrėti karininko 
pareiškimu “po 50 metų čia 
(Dresdene) nė vienas žmogus 
nešnekės vokiškai”.

Pavoju j ■ visiškai išnykti, atsi
dūrė ir estų kalba, gimininga.In- 
germanlahde ir netoli Leningra-

tams ir vespams. Kyla klausimas, 
pažymi laikraštis, ar net tokia 
lietuvių kalba galės išgyventi 
sovietinę priespaudą, turint gal
voj jos inteligentų masinius iš
vežimus. Tokia savo politika ■i— 
visuose okupuotuose ir sateliti
niuose kraštuose įvesdami priva
lomą rusų kalbą — Sovietai nori 
visas jiems ypatingą pasiprieši
nimą rodančias tautas palaužti 
net ir kalbiškai, o kur to ne
įstengs — tai bent performuoti 
ir sau palenkti. Stalinas vykdo' 
didžiųjų pereito šimtmečio pan- 
slavistų (Aksakovo, Kirejevskio, 
Pogodino) planus — užkariauti 
rusams ir Vak. Europą, įspėja 
Vakarų pasaulį šis austrų dien
raštis. Štai ką reiškia praskinti 
kėlią “socialistiniam turiniu, o 
tautiniam savo forma” komu
nizmui - 
rializmą.

jis vykdo rūšinį impe-

vįus vienijančios, bet ir fiziškai

šalpa galėtų būti ir individuali, 
bęt kad jokiu būdu nekliudytų 
bendram darbui. Individuali šal
pa esanti labai nepastovi ir ne
vienoda.

Veronikas Gustienės, našlės

nąt., Mortos Povilaitytės, 68 mt.,
tėra dirbančių, ir tai atsitiktinus nuomonės vienodos:
darbus,—baigia jaunas Voverys. | Viską praradome, neatimki-

Pasveikinu O. Mišeikienę, nau-Į te paskutinio, kas mums bėdo-
Viską praradome, neatimki-

vargot Vokietijos griuvėsiuose!
Ar šis šauksmas bus išgirstas?

— Miunchenas. ~ Laisvųjų 
ukrainiečių 8 laikraščių atstovai 
paskelbė protestą prieš rųsų pa
stangas, prisidengus naujai su
daryta Sovietų Pavergtų Tautų 
Taryba, kalbėti visų tautų vardu.

Vokiečiai keršija Simonaičiui
Klaipėdos krašto vokiętifvnkair krašto vadavimu. O kas nepati- 

pradėjo didelę akciją prieš Milė- kės valstybės sekretoriui Dr. 
stos Lietuvos Tarybą i? jos. pir-1 Schreiberiui, kuris dabar yra 
mhtihką E. Simonaitį, Klaipėdos ------- —-----
vokietininkų laikraštis “Meme- 
tor Dampfboot” straipsnyje “Po
nas Simonaitis lebt aut unsere 
Kosten” reikalauja iš Simonaičio 
“skriaudų atitaisymo”. Esą Si
monaitis mušąs seną “tarybos 
būgną”, reikalaudamas prijung
ti prie Lietuves petik Klaipėdos 
kraštą, bej ir pusę Rytų Prūsį' 
jos. Didžiausi Simonaičio skun
dikai yra Dr. Schreiber ir mo
kyklų patarėjas Meyer. Jų dėka 
Simonaičiui jau keletas mėnesių 
kaip nutraukta pensija, kurią 
dabartinė vokiečių valdžia jom 
mokėjo kaipo kacetinįnkui. Dr- 
Schrriber pranešė atatinkamoms 
vokiečių įstaigoms, kad Simonai
tis buvęs keturius metus kali
namas už kriminalinius nusikal
timus. Schreiber su Meyęriu 
“įrodė”, kad Simonaitis buvęs 
patalpintas kąeete ne už kavą

Bonnes vyriausybės ministeris 
vokiečių tremtinių reikalams ir 
vadovauja akcijai Maž. Lietu
vos vokietininkams organizuoti

Taigi M. Liet. Tarybos Pirmi
ninkas dabar yra atsidūręs labai 
sunkioj padėtyje, nes kitų paja
mų šaltinių jis neturi. Jis tačiau 
pasiryžęs nenusileisti vokieti
ninkams ir vesti kovą toliau už 
savo teises. Simonaitis ruošiasi/ 
savo bylą apginti ir jam dabar ’ 
labai reikalinga materialinė pa
rama.

Mūsų pareiga yra paremti 
materialiai šio didelio Mažosios 
Lietuvos laisvės kovotojo pastan
gas kovoje už savb teises ir lie
tuvybės gynimą.

Mažosios Lietuvos Bičiuliai ir 
kiti prijaučiantieji, kurie norėtų

gus pasiųsti MLBD-jos Torontol

išdavimą sąryšyje su

n



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 3PUSL.1951. X 11—Nn 4| <94> .

Ar jau praregėjo?
Antrojo pasaulinio karo metu, į tu buvo priimtos, nes tai būtų.kai vokiečiai žaibo smūgiais rijo ' vieną valstybę paskui kitos, tam tikri padariniai atsiliepė ir į Kanados politinį gyvenimą, o ypač, kai Sovietų Rusija pasidarė Vakarų sąjungininkė. Svarbiausias ' to politinio gyvenimo pakitimas pasireiškė perdėm dideliu Rusijai pataikavimu ir sparčiais žingsniais žengimu į komunistines pinkles.Vakarų baimė dėl vokiečių galybės buvo tokia didelė, jog Vakarų demokratijos rado reikalin- * ga susidėti su komunistine Rusija, sueiti ne tik į karinę sąjungą, bet ir į bičiuliškus santykius. Štai šitoji, pasakyčiau, baimės isterija ir privedė iki tiesiog juokingų reiškinių. Kaip prisimename, diktatoriaus Stalino paveikslai kaikuriose Londono (Anglijoje) bažnyčiose buvo išstatyti tarpe šventųjų paveikslų ir už jį melstasi. Kas mums, mačiusiems , ir savo kailiu patyrusiems komunizmo rykštę, atrodė ne tik kad juokinga, bet ir baisiai šlykštu.Mažai kuo ir Kanada nuo kitų sąjungininkų tesiskyrė. Daugelis net augštų ir atsakingų valstybės pareigūnų jau ėmė kalbėti apie Rusiją kaip apie pasakišką rojaus kraštą, tikėjo į jos nuoširdų bendradarbiavimą ir visa, kas Rusijos nenaudai buvo kalbama bei ji kritikuojama, buvo laikoma nešvaria propaganda. Ypač Rusijos garbinimo epidemija šiame krašte ėmė reikštis 1943 metais. Tai buvo bene geriausias ir patogiausias laikotarpis, kada ko munistinis raugas turėjo palankiausias sąlygas plėstis. Gi komunistai, padedant Sovietų Rusijos įvairiausių agentėlių, šią padėtį: pilnai suprato ir, žinoma, reikiamai išnaudojo.Kanada yra demokratinis kraš- tas,kur visoms politinėms partijoms, neišskiriant ir komunistų, įstatymais suteikta pilniausia veikimo laisvė. Beabejo, ir šitoji aplinkybė komunistams buvo palanki. Tuo labiau, kad pastarieji ni£E\eno nevaržomi galėjo viešai veikti ir varyti propągandą. Šita linkme komunistai ir buvo paleidę savo veikimo aparatą. Jų iniciatyva, kaip tik 1943 m., plačiu mastu pradėta kurti organizacijos, taip vadinamos “Canadian-Soviet Friendship”, kurių tikslas ir buvo garbinti komunistinę Rusiją ir ieškoti kelių bei būdų suvesti pasakytus kraštus į glaudų bendradarbiavimą ir ta priedanga plėsti komunizmo dirvą. Dėl nusakytų aplinkybių komunistai sėkmingai leido šaknis kuone į visas Kanados gyvenimo sferas. Komunistinę veiklą pasisekė taip išvystyti, jog visame krašte ne tik kad buvo įsteigta ištisas tinklas minėtų organizacijų, bet dar 1943 m. lapkričio 14 dieną Toronte buvo sušauktas visuotinas kongresas, kuriame dalyvavo per 800 atstovų iš įvairiausių sluogsnių — kariuomenės atsakingų pareigūnų, valdžios bei mokslo įstaigų. Šio kongreso Veikalu, kaip medžiaga propagandai, išleista brošiūra “Abstracts of Addresses delivered at Congress for Canadian-Soviet Friendship” ir ji išplatinta. Šiandien ją galima užtikti beveik kiekvienoje, kad ir mažiausioje skaitykloje.Nekalbėsime apie eilę skambių rezoliucijų, įtųrįos. ko.$gęę§<£ me-

kartojimas komunistinės propagandos metodų, gerai žinomų, bet atkreipkime dėmesį į tuo metu įvairių asmenų pasakytas kalbas. Tuo labiau, kad tose kalbose dalinai buvo paliesta ir Pabaltijo kraštai. Kartu susidarysime, vaizdą apie tuometines kanadiečių nuotaikas.Štai Dr. Max Yergen, direktorius ir tarėjas Afrikos reikalams, kalbėdamas apie Sovietų Rusiją tarp kitko šitaip pasakė. Esą caristinė Rusija buvusi tautų kalėjimas, kurį komunizmas sugriovęs ir suteikęs laisvę žmonėms. Dabar gi ten esanti tokia laisvė ir toks gyvenimas puikus, kad ištisi milijonai savanoriškai esą susijungę į milžinišką respublikų valstybę. Esą, atskiros tautos turinčios įstatymais garantuotą apsisprendimo laisvę; Paskirų žmonių laisvės ir tautų apsisprendimo principai ir sukūrę tą milžinišką Sovietų Sąjungą, kuri šiandien galinti būti pavyzdžiu likusiam pasauliui;Kitas kalbėtojas, prof.-Ernest J. Simmons, taip pat gyrė Sovietų Rusijos santvarką ir reiškė visišką pasitikėjimą tiek politiniame gyvenime, tiek biznio reikaluose, jos draugiškumu ir nuo- šifdurnu. Tačiau šis daugiau kalbėjo apie Kanados gaminius ir galimas jiems rinkas Rusijoje, o ypač apie elektros išdirbinius ir šaldytuvus. Be to, jis pareiškė savo pažiūrą ir dėl deportacijų
sritys dėl gyventojų stokos buvusios labai atsiliksios, o ypač pramonėje. Šitam trūkumui pašalinti esą pasitarnavę vokiečių naciai. Vokiečių invazijos grėsmė privertusi iš pasakytų kraštų deportuoti žmones ir juos Sibire apsaugoti. .Šių pastarųjų dėka ten pramonė jau esanti reikiamai išvystyta.Tarpe kalbėtojų buvo visa eilė ir kitų, tačiau šie visi pūtė į vieną ir tą pačią rusiškos propagandos’dūdą. Šie visi tik šaukė už glaudų bendradarbiavimą su Rusija, ją visom išgalėm gyrė ir net ragino jai ekonomiškai suteikti paramą.Štai tokios nuotaikos apie komunistinę Rusiją tais laikais reiškėsi Kanadoje, ne tik pačių komunistėlių tarpe, • bet ir' atsakingose valdžios bei kariuomenės sferose. - •,:Pateikti pavyzdžiai mums pa-; roro, kiek komunistinė propaganda sugebėjo paveikti žmones, kad tie net nebesugebėjo savarankiškai vertinti tuometinio politinio gyveninW reiškinių. Ste-j bėtina, kad šitokiems mulkinimams lengvai pasidavė mokslo žmonės ir dar tokio krašto kaip Kanada. Mums šiandien koktu darosi jau vien dėl minties, kad toksai mokslo žmogus deportacijas laikė normaliu dalyku arba galėjo teigti, kad paskiros tautos yra Savanoriškai įsijungusios į Sovietų Sąjungos bloką. Esame tikri, jog toks profesorius Simmons ir kiti tuometiniai kalbėtojai gerai žinojo, jog Pabaltijo kraštai buvo nepriklausomi, kad jie jėga So v. Rusijos buvo pagrobti ir kad tūkstančiai užkaltuose vagonuose išvežti į Sibirą, kad daugelis pakelyje mirė iš bado arba dėl jZiąĮyrfii ir nepa-

Stipri ir laisva Britanija
Šitaip pavadino konservatoriai 

brošiūrą, -išdėstančią jų priešrin
kiminę programą. Jos esminiai 
punktai jau anksčiau buvo pa
skelbti atskira deklaracija, o čia 
plačiau ir smulkiau aiškinama.

“Mes netikime nei į iš centro 
suplanuotą vienalytę bendruo
menę, nei pasitikime ūkine san
tvarka, kurioje dominuoja vals
tybiniai monopoliai arba priva
čios kombinacijos”.

Kai socialistai siūlą visuotiną 
kontrolę ir apmokestinimus, kon
servatoriai siūlą visą dėmesį at
kreipti į visuomenės turtų didi
nimą ir skatinimą ir išlaisvini
mą visos bendruomenės iniciaty
vos bei pastangų. Laisvieji vers
lai neprivalą būti nepalankiai 
traktuojami ir kliudomi, bet ska
tinami. Mokestine politika vy
riausybė privalanti padėti ir pa
remti šią iniciatyvą bei naujo 
kapitalo augimą.

Iš konkrečių konservatorių 
pažadų yra minėtini dar šie:

keliamų sąlygų. Įdomu kaip jaustųsi ponas profesorius ir kiti šiandien, ‘jei tuo pat keliu, kaip ir Pabaltijo kraštai, Kanada įsijungtų į Sovietų Respublikų bloką ir jų šeimų nariai arba jie patys tom pačiom priemonėm atsidurtų Sibire.Tiesa, praslinko jau aštuoni metai. Gal profesorius ir kiti tuometiniai kongreso kalbėtojai jau praregėjo? Gal jau. šiandien nebeskelbia tų nesąmonių ir su Sovietų agentėliais nieko bendro nebenori turėti? Gal jau tokie yra įsijungę į planą gaminti ne šaldytuvus, bet jau kitokias dovanas Stalinui. Duok Dieve kad taip būtų!
Adv. Jer. Valaitis.

# Kan. Stankevičių 
- J vėl paminėjoRugsėjo 9 d. Vilniuje buvo sušaukta vadinama ‘‘Lietuvos respublikinė taikos šalininkų konferencija”. Tarp tos konferencijos dalyvių “Tiesa" mini ir kan. J. Stankevičių. Komunistų laikraštis nurodo, kad kan. J. Stankevičius esąs Kauno, Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų valdytojas. Kokiu būdu Kaišiadorių ir Vilkaviškio valdytoju kan. J. Stankevičius yra tapęs, nėra žinių. Ligi 1947 m. Kaišiadorių vyskupiją valdė prel. B. Sužiedėlis. Vilkaviškio vyskupiją, po piūčio 9 d. Nr. 186 (2555). vysk. Karoso mirties, buvo perėmęs valdyti vienas Vilkaviškio ' *vyskupijos kunigų. Greičiausia, kad dėl suėmimų ir trėmimų to- montuotame bute. Kambaryje se vyskupijose jau nėra likę, kas, buvo nesutaisytos grindys, virtu- galėtų tas pareigas eiti. Įvėje visai nebuvo grindų, lubos

SOVIETINĖS TEISYBĖS PAVYZDĖLISRaudonoji mūsų spauda labai mėgsta šviesiausiomis spalvomis vaizduoti dabartinį Lietuvos gyvenimą, persispausdinėdama straipsnius ir bolševikinei propagandai skirtojo, tarp tremtinių platinamojo “Tėvynės Balso”, mes taip pat norime pavaizduoti tą laimingąjį rojų, karts nuo karto perspausdindami kokį straipsnelį iš šaltinių šaltinio “Tiesos”. Čia spausdinamasis vilniečio Ka- lesnikovo laiškas yra perspausdinamas iš “Tiesos” 1951 m. rug-
Ilgą laiką aš gyvenau neatre-

. uuvv tub gniioyb, vinu-Įvėje visai nebuvo grindų, lubos
TAS PATS KAILIS -

Ponių ir panelių„Artėja žiemos sezonas, o kartu su juo įr didieji moterų klapatai apie naujus kailinius. Tie šeriuo- ti-plaukuoti papuošalai vilioja dailiosios lyties praeivių akis iš puošnių vitrinų šiaurinėj Kanadoj, kur žiema yra žiema, taip pat ir tose šalyse, kur sniegas tik savaitei iškrinta, arba tikri šalčiai pasivaidena tiktai sekant kalendorių... Argi nematėme paveiksluose moterų, išlipančių iš laivo ar lėktuvo su “mink” kailiniais ant pečių ar ant rankų birželio-liepos mėnesį? Čia, brol, negalima kalbėti apie ratio; ma-

KELI VARDAI
dėmesiuichinchil-

Pats sargas atrakino butą ir įteikė mums raktus.Grįžęs į namus, savo baldų neberadau. Jie buvo iškraustyti į kiemą, o mano atremontuotame bute sėdėjo nauja viešnia.— Aš — buto šeimininkė, — pareiškė ji išdidžiai. — Mane čia atvežė pats Lenino rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas drg. Tichoneąko savo “Moskvičiu”. .....— O kas daiktus išmetė? — nustebęs klausiu ją. — Ar jūs turėjote teisę?}— Tą teisę turėjo drg. Ticho- nenko,. — atrėžia nauja gyventoja. ‘ ' ■ *Sužinojau, kad pats drg. Ticho-- nenko išmėtė pro langus daiktųk’ ir neįleido mano šeimos f but!^'Su gilia širdgėla einu į butų ūkio valdybą.Čia man paskubomis parašė popierėlį ir pasakė:— Su šiuo rašteliu eikite pas namų valdytoją, jis sudarys naujo buto remonto sąmatą, o senajame bute, kuriame Jūs pasili- kote, įdės grindis.Laikas eina, o pas mane niekas neateina nei iš butų ūkio valdybos, nei namų valdytojas.Užuot įvedęs tvarką, sudrau- dęs savavaliauti butų klausimu rajone, drg. Tichonenko pats sava valiau j a. P. Kolesnikovas.

įlinkusios. Bute susidarė nepakenčiamos sąlygos gyventi.Sužinojęs, kad kaimynystėje, Žvirgždų g-vėje Nr. 2-4, yra laisvas butas, aš kreipiausi į Vilniaus miesto Lenino rajono butų ūkio valdybą, prašydamas, kad man leistų į šį butą persikelti ar ba atremoutuotų mano senąjį.Lenino rajono butų ūkio valdyboje gavau atsakymą, kad apie galutinį klausimo išsprendimą man praneš namų valdytojas.Po kelių dienų namų valdytojas pranešė, kad galiu persikelti į butą, esantį Žvirgždų gatvėje 2- 5, o mano senas butas perduodamas kapitaliniam remoritui.Nudžiugęs tokia padėtimi, skubiai grįžau namo ir ėmiausi darbo.Po savaitės naujas butas buvo išdažytas. Vieną rytmetį palikau savo žmoną su vaiku naujame bute, kad išplautų grindis, perkeltų daiktus ir sudarytų naują, jaukų šeimos židinį, o pats išėjau su ramia sąžine į darbą.Tačiau tą dieną neteko man ramiai dirbti — staiga telefono ! skambutis sutrukdė mano ramu-
Northern seal, french la, polo seal, Arctic seal, leopar- dine ir tt. Tai vis netikri vardai; tokius kailinius pirkdamos moterys sumoka pinigus ne už prekę, bet už lankstų pardavėjo liežuvį.Ne tiek “falšyvi” tų kailių vardai yiįa: Idįpin, coney, connin, connil; Prancūzijoje užtiksi taip šaukiant triušį (lot. cuniculus); cottontail yra (angliškai) lauki-: karnai apdirbta, siūloma kaip! nis triušelis. Bet žinok tu, žmo-į “black marten, real marten”, ar- gau! O taip, atrodo, “kilmingai” ■ ba Aliaskos sabalas, skamba! . Apie moterų svajonėlę — mink jKai JAV 'kailių įstatymas įsi- coat teprisiminsime tik prabė-! Europos gyventojų perteklius prekiauti triušių- kailiais. Kas i — 5-15.000 dol.! Kas galės tokius ' vakarų Europoje, lyginant šu jos :. , ' . — -. .„ ūkinėmis galimybėmis Vra ne-■ ir ekspertui. Bet ir čia tas bet : .'reikia labai atsargiai ištirti, kad mažas ' gyventojų perteklius. ! vieton tikrojo MINK (mustela Olandų karalienė Julijona nese- i vison) neparsineštumei namo ki- ’ niai rašė prez.- Trumanui, kad to smirdėlio, 20-30 kartų pigesnio pervirsimus esą apie 5.000.000.1 i Weasel (Mustela sp.) ir minkui. Vien Italijoje apie 2 mik Emig- gą” kainą): kanin (dan.), ko- giminingo (gyvojo išvaizda ir' racinė problema Europai yra dar nijn (oland ), kaninchen (vok.)/smarve) susiūtų kailelių. Wease- dėl t0 aktuali, kad daug milijo- šrmėm'a^ykTlMOO.’ Mtaist^ Ma, > gtmme turi apie 36 rus.s, is nų žmonių-yra .škeldinti iš savo ris apgailestavo’kad atvykusiųjųtarpe tesą vos 20.000 britų. Tai esą dėl to, kad D. Britanijos vy-

dailiai {Įkalbėtus kailinius. Pav., sako muflon, o tikrumoj—ožys; karakulis, astracan — avių odos; marmink — Amerikos ir Kanados miškų žvėrelis; dažytas mus-uvo nuoriu uaz. y ccio jhuj- • _ _ v . . v .kratas dažnai šūkternamas “Hud Pg nelson s/al” (ruonis); leopardas, už !skeha ls but0' kurį moki, gali būti jis, o gali būti tik senas jaguaras. “Skun- mą iškelia iš buto.Čia aš nustebau. Juk mes užėmėme butą ne savavališkai, okė” dažnai parduodama tikru Į vadovaujantis Lenino rajono vardu, bet atsitinka, kad ji, tin-!butl* ūkio valdybos nurodymu.
skamba! DUONOS ir ŽEMĖS!

įp-puošneųgnpolinkis Buleqaia-’galros/mūsų pirkliai negi pradės gom. Tai labai brangūs kailiniai • Neabejotina, kad dabartinėje nieji dėsniai.Skaitydamiesi su tais geležiniais faktais, mes manome, kad beveik visuose pasaulio kampeliuose (gal, išskyrus tik Ugnies Žemę), kur tik skaitomi “T. Ž.”, nebus prošalį atkreipti kiek dėmesio į šį straipsnelį tiems, kas bus pasinešęs nupirkti kailinius. Nes gi: motery s,, kurios tas puošmenas dėvės (ir vyrai, kurie mokės sąskaitas!) turi aiškiai žinoti, kas jų pečius slegia — triušis;' kiškis, voverė; ožys ar šeškas . ''. .-1Neseniai prez. Trumanas pasirašė įstatymą, įsigaliojantį po šešių mėnesių, kuris privers JAV (gaila, ne, viso pasaulio!) kailių pirklius vadinti ir žymėti kailius tikrais jų-vardais. Atseit, jei odelė nulupta nuo kiškio, tai ji turės pasilikti kiškio odelė, nors kažinkaip įmantriai pakirpta, apdailinta, nudažyta. Tačiau, esu tikras, pirkliai dar ilgai sugebės naują įstatymą apeiti, o kur jo nėra tęs mielų poniučių klaidinimą be galo.•Populiariausi kailių tiekėjai triušis-rėbbit ir kiškis-hare ang- i losaksų kraštuose dangstosi po begales kaukių, kai jie nudažyti ir susiūti dailion krūvelėn tampa “leidęs” didžiai vertinamu papuošalu. Įvairiai apdirbti tie kailiai būdavo garsinami ir parduodami šitokiais vardais: mar- motine, cocalatte, squirelette, beaverette, nutriette, minkony, buck seal, • mendoza beaver, french seal, bay seal, electric beaver, Baltic lion, Aliaskan seal,

gi juos pirks.... Todėl būkime įsi- ' kailinius pirkti, pajėgs apmokėti i tikinę, jog tos prekės, jų garbei iškelti, bus vadinamos bent svetimų kalbų vardais. Tad, perkant kailinius, patartina žvilgterėti į keletą žodynų,' kad pardavėjui siūlant (ir užsiprašant “garbin-

direktorius E. S. Smith ir nedarbo draudimo įstaigos direktorius Mc Laren ir dar du asmens.Imigracija ir darbo klausimas KanadojeImigracijos min. Harris pareiškė pereitą savaitę, kad šiais metais jau yra įvažiavę Kanadon 117.000 imigrantų ir iki metų galo numatytasis 150.000 skaičius būsiąs tikrai pasiektas. Rugpiū-kunic (sl&v.), coneglio (ital.),co- .nėjo (ispan.) ųemanytume esant kurių tiktai tie žvėriukai, kurie gyvenamųjų vietų, o be to, dar ir ne paprastą triušelį; arba siū-' snieguotose apylinkėse yra balti, dabar kasdien atbėga naujų per-Jant: lepus (lot), _ hara (anglo-i ištikrųjų labai brangūs. Iš jų bėgelių iš už geležinės uždangos. Su^U aori^j^ęp^a^ns- stfks V fVwciV romi (sen.i narnmi karaliskien plosciai. ! Į^į §į0] aptuštinimui Europos ‘ x - -O jei jums būtų pasiūlyti ki- ■ daug prisidėjo IRO. per 4 savo ” ’ j gyvavimo metus padėjusi emig-| . „ i jie bus minėtojo weaselio (ang-i ruoti 97.6.106 tremtiniams, o iBrangesni ir brangiausi kailiai ; lo-saks. wesle), to, kurio kailis ; 72.584 padėjusi repatrijuoti. Bet vadinami prekyboje arčiau tie- žiemos sezoną keičiasi, menkai! jrq savo gyvenimą baigia ir spa- sos. Tačiau ir čia neretai sumo- vertinamų kailinių glėbys, dac į Įjo 22 d. Įvyks paskutinė genera- kama kaina

Saks.)',' hase (vfcki), conil (sene daromi karališkieji ploščiai. ■ f prancc.), zajec (rus.) pražiopso-•turn, jog tai yra vienas ir tas pats ; nų ar japonų mink kailiniai, tai! pigusis kiškis.
Iki šiol aptuštinimui Europo:

ne uz
KasKanados

1. Studijuoti sėkmingumą ame 
rikoniškosios mokestinės siste
mos, o taip pat pasiremti karo 
meto D. Britanijos patyrimu ir 
mokesčių pagalba sukurti atsar
gos kapitalo augimui bei finansi
niam atkutimui sąlygas.

2. Padidinti amerikoniškojo
kapitąlo investicijas į D. Britani
jos ūkį. . . • .. -

3. Sukurti ką nors panašų į ka
ro meto jungtinį štabą, kukio už
davinys būtų spręsti pasaulinės 
strategijos klausimus ir atskirų 
kraštų nesutarimus.

4. D. Britanijos, karines pajė
gas padidinti neesminių adminis- 
tratyvinių organų Vietoje suku
riant karines tarnybas.

5. Sukurti ginkluotas savano
rių kariškas formacijas provin
cijose. į

6. Peržiūrėti Rent Restriction 
Act, kuris pasidaręs nebenaudin
gas nei savininkams nei nuomi
ninkams.

į Kanadą’išsivežti pinigų sumą — 1000 svarų, kurie, be to,: gali?i būti parsitraukti tik 4 metų laikotarpy. Australijai šitų varžtų nesą, tad Kanadai esanti daroma skriauda.Ministeris taip pat prisiminė, . . • kad dėl imigrantų oficialios įštai-: Tarptautinė Darbo Organiza- gos jau būgštaujančios, nes kai- 
SUSiorienteoti versluose? ; Cija —ILO šiuo metu yra su- ; Į<uriose krašto sritvse ir kaiku-t no i i ri«se pramonės srityse pasireiš-'v - - kęs nedarbas. Tačiau kaikuriemš^žmonių pertekliaus vienoje darbams darbininkų trūkstą t ir jis esąs tikras, kad šiems reika-’ lams srovė turinti tęstis. • ■Indija ruošiasi panaikinti svetimas kolonijasIndijos teritorijoje dar tebėra trys Portugalų ir keturios Prancūzų kolonijos. Visos vakarinėje dalyje, visos mažytės. Indijos min. pirmininkas Nehru’ parlamente pareiškė, kad svetimos kolonijos Indijos žemėje galėjusios būti pakenčiamos, kai Indija nebuvo. nepriklausoma, bet ne dą-. bar. Jose turįs būti pravestas plebiscitas. Gyventojai neabejotinai nubalsuosią įsilieti į Indiją, nes jų daugumas esą indai. Portugalų vyriausybė, Indijai pasiūlius tartis dėl tų kolonijų ateities, pareiškusi, kad tai esą integralinės dalys Portugalijos ir dėl jų- negalį būti jokių derybų bei jokip« klausimo. Indija šitokios tezės negalinti priimti, nes ir ekonomiškai, ir politiškai, ir kultūriškai tai esą tik kolonijos.Portugalų kolonijos yra: Goa, Daman ir Diu, o Prancūzų —, Pondichery, Karikai, Mahe ir Yenam. Prancūzija Indijoje turėjo dar ir penktą koloniją — Chanderpagore — kuri 1949 m. birželio mėn. referandumu jau prijungta prie Indijos. Tik Prancūzijos parlamentas to dar nėra patvirtinęs.

Komunistai pradėjo puolimą 
’. Indokinijoje

Senai lauktasis komunistų 
Vietminh puolimas Indokinijoje 
prasidėjo spalio 3 d. Prancūzų 
karinė vadovybė pranešė api<r 
praradimą eilės įtvirtintų vietų 
Kinijos pasieny ir apie gresiantį 
pavojų Laichan. Ypatingai yra 
reikšminga, kad į komunistų ran
kas pateko su Kinija susisiekian
čios sritys, kai Kinijoje yra At
liekami komunistinių pajėgų ap
mokymas ir apginklavimas.

pirktus, bet‘ oil.. Jonas Karys. line jos konferencija.
noridarboūkinis bei tyrimų skyrius paruo- I and Engineerin šė visą eilę vadovėlių, skiriamų • jaunimui ir naujai atvykusiems irnigrantams, norintiems susiorientuoti specialiose veiklos šakose. Vadovėliuose aptariama atitinkamos profesijos veiklos sritys ir galimybės jose dirbti.Vadovėliai yra pasiunčiami prašantiems veltui. Kreptis reikia šiuo adresu: Director, Economics and Research Branch, Department of Labor, Ottawa.Kad prašant neįvyktų kokių nesusipratimų, vadovėlių paliečiamas sritis nurodome angliškai:

ministerijos Careers in Natural Science ; kuri svarsto, kas tęs IRO darba .g. - -- ’ ’Carpenters i vietoje perkėlimą į kitą vietą,Bricklayers and Stone Masons kai ji savo dienas baigs. Yra iš- Plasterers keltas siūlymas sukurti specialiąPainters ; tam įstaigą — Migracijos Agen-Pipe Fitters and Steam Fitters turą. JAV migraciniam darbui Plumbers ' į paremti — darbo jėgai perkelti įFoundry Industry. i tas pasaulio sritis, kur yra jos pa-Machinists and Machine Oper- reikalavimas — yra paskyrusios ators.Sheet Metal WorkersThe Printing TradesAutomobile Mechanic and Repair manElectriciansOptometristsMining Industry.

reikalavimas — yra paskyrusios $10.000.000. Tačiau jos pastatė sąlygą, būtent, kad šioje veikloje nebūtų apimami komunistiniaikraštai — Čekoslovakija, Lenki- Į ja. Vengrija. Tuo tarpu kiti kraštai skirtumo daryti nenorėtų.Konferencijoje Neapoly daly- i vavo ir Kanados imigracijos įst.

Ar įžiūri čia tėvų pėdas ir prakaito lašus?
• deksas per rugpjūčio mėn. pakilo 
10,9, pasiekdamas 189,8.
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ii PAVERGTOS TtVYNĖS
Veda ALMU S

Sovietinė tvarka ūkyje
Kauno degtukų fabr. “Lieps

ią” giriasi “virš plano pelnęs 
.900.000 rublių”, užtat gyvento- 
ai nusiskundžia dėl prastos jo 
;amimų kokybės. Tačiau kiti 
abrikai ne. tokie gudrūs, kaip 
is, ti gauna pylos net iš saviškių, 
toks kailių fąbrikas “Vitas” per
ėtais metais padarė valstybei 
lųostolių už 4 mil. rublių, Radvi- 
išky stiklo fabriko gamjnamo 
tiklo daugiau kaip 40% netinka 
artoti net ir bolševikams, ir dėl 
o sųs.idai >er :Fjnill“*ihiblin 
įuostęjftų. ] dų '*Silv^' jfabri-
:ę nauji kojinių automatai iš- 
tovėjo sandėliuose daugiau kaip 

mėnesius; nenaudojami jie ir 
iandien. Artelė “Pažangą” Ko
lainiuose laiko vilnas sandėly 
jauna stogu, dėl to nuo kiek vie
tos vilnų tonos tieka po 40 kg. 
tmatų. Kauno įmonės žaliavos 
ąuna' iš Utenos ir Anykščių, o 
Anykščiai —<tas pačias žaliavas 
tet iš Šilutės ti Klaipėdos. Plun- 
;ės linų fabrikas “Audiniai” per- 
ikvojo 400.000 rublių. Iš kasos 
šduotą 50.000 rublių “privačių 
•askolų”. Menkavertėmis, prekė
mis net patys bolševikai apšau- 
:ia “Inkaro” guminę avalynę, 
Elnio”, “Lituanicos” ir kt. fab- 
ikų gaminius^ •* ’

Nesurasi
“Kiti nuvalyti Šiauliuose auto- 

nobilį?” per “Sov. .Litva” kun-

Susovietintąs Maironis
Valst Grožinės Literatūros lei

dykla paskelbė, kad išleido ’’Mai
ronio eilėraščius”. Kas iš tikro 
Maironio tame lediny beliko, ga
lim ^susidaryti gerą vaizdą, kad 
ir iš šviet. komisaro A. Knyvos 
pastabų, taip per “Tiesos” No. 87 
ištarusį Kupiškio vid. mokyklos 
lietuvių k. ir literatūros moky
toją Jakutytę: “Jakutytė... ne
pažymi nacionalistinių ir kleri
kalinių Maironio poemos “Jauno
ji Lietuva” tendencijų, autoriaus 
keliaklūpščiavimo prieš sulenkė
jusią bajoriją, jo niekinamos pa
žiūros į proletarinį judėjimą ir 
socializmą””. Taigi, šiuo nauju 
leidiniu Maironis buvo “išvaly
tas” nuo visų “nereikalingų pa
žiūrų”.

• Vilniuje Liūdo Giros-Dzer- 
žinskio g. tiltą įsakyta papuošti 
skulptūromis, kurių parinktos 4: 
B. Pundziaus “Tarybinės armi
jos kariai' taikos sargyboje” ir 
N. Petrulio su B. Vyšniausku su
kurta skulptūrinė statybininkų 
grupė. Skulptūros nulietos iš 
bronzos.

• Laisvos Lietuvos “Sodybos” 
kooperatyvą perėmė “Gerovė”, 
kuri vykdo LTSR vaisių ir dar
žovių supirkimą.

• Vilniaus Dailės Muziejuje 
atrestauruoti 18 ir 19 a. lietuvių 
dailininkų Rusecko, Joteikos, Ri- 
pinsko, Reimerio, Rustemo ir kt 
kūriniai. Dailininkų ne vienas 
nuogąstaują, kad toji “restaura
cija” bus grynai bolševikiška.

• Vilniaus Savanorių Kariuo
menės Talkininkų Draugija pasi
skelbė suorganizavusi tarybinių 
šunų laikytojų klubą. Irgi “lai
mėjimas”.

t Vilniaus Miesto Pramones 
Prekyba atidarė, Liudo Giros 34, 
parduotuvę. Joje parduodami iš 
gyventojų supirkti daiktai. Par
duotuvėje galima gauti: 1. Radi
jo imtuvus; 2. gatavus rūbus, 3. 
įvairią avalynę, 4. baldus ir ki
tas namų apyvokos prekes. Daik
tus iš gyventojų superka parduo
tuvė Nr. 25 Dzeržinskio gt. 8. 
Miesto pramonės prekyba”.

• Maskolberniai rašytojai A. 
Gudaitis- Guzevičius ir T. Tilvy
tis išleido naujas knygas. Pirma
sis “Broliai”, antrasis “Sonetas 
apie laimę”. Be to, greitu laiku

'pasirodys J. Avyžiaus apysakų 
rinkinys ’’Išsivadavimas” ir Vy
tauto Sirijos Giros “Žmonės iš 
Didžiojo laivo”. Valstybinei lei
dyklai eilėraščių rinkinį “išau
go ąžuolai” įteikė V. Reimeris.

SUDBURY, Ont
— Sudburio lietuvių koloni-

apliškai klausia pil. A. Rodinas. I - s šeštadieninės mokyklos mo
kiau. nasimdn šianlin miestas kytojai tėvų komitetas rugsė

jo 29 d, suruošė parengimą, į ku
rį atsilankė gana daug tautiečių 
ir keliasdešimt svečių. Daug tau
tiečių. į pobūvį atvyko pirmą kar
tą, nes nemažai lietuvių šiemet 
į Sudbutį atvyko iš kitų Kanados 
vietų, o taip pat iš Europos.

Buvo suvaidinta komedija 
“Kas bailys”. Vaidino: G. Lum- 
bienė, P. Lukoševičius ir J. Rim-

točiąu, pasirodo, Šiaulių miestas 
okios stoties pp. Rpdinams ir kt. 
lietiesiems “dar nesukūrė”. “Kur 
^okišfcy pataisyti laikrodį?”, 
am antrina ■ pil. Balakinevas.- 
Jat, dirbtuvė turi iškabą, bet iš

- jau pusė metų nebevei- 
Bet ti kam sovietiniams 

iilįečiams laikrodžių? Stalino 
»aulės apšviesti, jie gali jaustis 
aimingi ir be tų “buržujiškų

Kritika vaizduojanti tarybinę 
-- tikrovę .

LTSR prieš pora mėnesių pasi- 
*odė E. Matuzevičiaus poezijos* 
•inkinys “Darbymečio Vėliavos” 
113 psl. - J? Kirkilą “Tiesoj” iš- 
ipąusčtiho rezenciją “Teisingai 
vaizduoti tarybinę tikrovę”. Esa- 
na neblogų tarybinės tikrovės 
rąizdeiių,' bet;.. J. Matuzevičius 
įeišvengė rimtų klaidų, eilėje jo 
tūrinių silpnai atsispindi gyvė
limo tikrovė”. Mat eilėraščiuose 
juvę,perdaug vietos praeičiai. 
‘Gi juose turėtų atsispindėti gi- 
i liaudies neapykanta išnaudoto
jams” .1. “... Rinkinio autorius 
silėraščiuose/ kuriuose visiškai 
lieko nėra apie tarybinį gyveni- 
ną, kalba apie kažkokias “kovos 
vajones ' neramias’*, “viltis -1- 
lięnų šviesių”, kažkokį “laimės 
lidįjį troškimą”, tiksliai neapi- 
jūdindamas apie ką jis šneka... 
’erdaugely - eilėraščių teranda- 
ne tik Lietuvos gamtos vaizdus. 
Silėraštyje “Gimtoji žeme” argi 
galime ką nors rasti, kas skirtų, 
įuo bUvtlsios buržuazinės’ Lie- 
uvos' gamtos? ;.. Pav., eilėraš- 
yje “Tarybiniam Žmogui” auto- 
ius kalba apie kalinius, krūvi
nis metus, kalėjimus, duobes,’ 
nemarios vilties šviesą”, “nau- 
as diens”, “mylimą šalį”. “Kirki- 
ą, drg. Rodą, perspėja, kad 
Pravda” visai neseniai sunaiki- 
lo ukrainietį V. Sosiurą už tai, 
:ad jis Ukrainą vaizdavęs per- 
ląug jau “aplamai”. Tą patį ne- 
liškųmą Kirkilą matąs eilėraš- 
yje “Einu aš pasitikt naujo he- 
ojąųs”. ’’Kas tas herojus, už ko- 
:ios Lietuvos ateitį jis kovoja — 
ąip ir neaišku”... Kirkilą ne
našiau grasinančiai puoYa J. Že- 
:aitę, kuri “Pergalėje” parašiu- 
i kritiką ir nepastebėjusi šių 
deologinių klaidų.

Mus stebina J. Matuzevičiaus 
Irąsa. Sėdint ant MVD kartuvių 
ašyti apie “naująją Lietuvą”! Ši 
tritiką turėtų versti pagalvoti 
le vieną mūsų jaunąjį, jau su- 
Etierikonėjusį, inteligeptą, pail

sį rašytoją ar menininką.

Žemės Ūkio Akademijai 
trūksta profesorių

Akademijai, kuri dabar įsikū- 
usi Kaune Gorkio (Kęstučio) 
S, trūksta profesorių. Pakarto- 
inai skelbiami konkursai užimti 
:atedroms; Žemės Ūkio ekono-

ikro - 
da.. i

x . kus, Ptimą, kąrtįą bufete figūra- Jy -© 5 * i • • s • • • • • * T ivo kietieji gėrimai, neskaitant 
alaus, o taip pat gausūs ir ska-. 
nūs užkandžiai, kuriuos suauko
jo mokyklą lankančių vaikų tė
vai. Bufetą tvarkė pp. G. Jasiū- 
nienė, V. Poderienė ir G. Agur- 
kienė. Gėrimus — J. Kriaučeliū- 
nas. Šokiams grojo A. Kusins- 
kisf J. Remeikis, A. Gatautis ir 
V. Lumbys.

Parengimui vadovavo A. 
siūnas ir kun. A. Sabas.

Ja

Kun. A. Sabui 15 metų 
kunigystės

Kun. A. Sabo penkiolikos me
tų kunigystės paminėjimas bu
vo sujungtas kartu su parengi
mu. Ta proga, tėvų komiteto

ųnięrinių "konstrukcijų, žemė- 
varkos, šiluminės technikos,

vardu ja mbuvo įteikta kukli 
dovanėlė. Nors kun. A. Sabas 
kunigu išbuvo jau penkiolika 
metų, bet, galima sakyti, jis ne
sensta nei kūnu, nei dvasia: vi
sados geroje nuotaikoje, entu
ziastas ir, galima sakyti, visų 
svarbių Sudburio lietuviškų rei
kalų tvarkytojas bei vadovas. 
Geriausios kloties jo ateities dar
buose.

— V. Grinius baigia statytis 
namą. Reikia stebėtis jo praktiš
kumu: jis su 500 dol. kišenėje 
pradėjo statyti 8 kambarių namą. 
Statė be jokių meistrų ar darbi
ninkų pagalbos. Pats atliko vi
sus darbus, išskyrus langų bei 
durų padarymą. Iki Kalėdų ma
no įrengti vidų, o kitą pavasarį 
užbaigti išorę. Jis yra ne tik 
praktiškas, bet ir nuoširdus tau
tietis. Kada buvo paskelbta rink
liava Vokietijoje vargstantiems 
lietuviams sušelpti,- jis paaukojo 
$15, nors jam ir prie namo staty
bos pinigai labai reikalingi/Jis 
teisingai laiko, kad tautos reika
lai turi būti aukščiau Už asme
niškus reikalus. J. V.

— Sudburio Tumo Vaižghnto 
šeštadieninei mokyklai Vyt. Gri
nius paaukojo $20.

Oėmęsio 
Mokykloms!

Naujiesiems mokslo metams 
“Žiburių” Spaudos Bendrovė iš
leido klasės žurnalą, specialiai 
pritaikytą šeštadienio lituanisti
kos mokykloms. Žurnale yra šie 
skyriai: pamokų lentelė, mokinių 
registraciją, praleistų pamokų ir 
elgesio pažymėjimai, mokymosi 
pažangumo pažymėjimai, kasdie
ninių pamokų registracija ir pa
stabos. Žurnalo kaina $1.00. Už
sakyti “Žiburių” Sp. Bendrovėje, 
941 Dundas St. W., Toronto, Ont 
Canada. Kanadoje siunčiamą 
paštu apdėtu mokesčiu.

HAMILTON, Ont
Padėka

Už š.m. rugsėjo mėn. 14 £. Ha
miltone surengtą man Kanados 
šachmatų pirmenybių laimėjimo 
proga pagerbimo vakarą ir įteik
tą dovaną tariu širdingą padėką 
Hamiltono Lietuvių Bendruome
nei, organizacijoms ir jų atsto
vams, vakaro organizatoriui mo
kyt p. Mikšiui ir visiems daly
viams.

Generaliniam Konsului Kana
doje p. Gyliui su ponia ir kun. 
Dr. J. Tadarauskui, savo dalyva
vimu pagerbusiems vakarą, ma
lonus ačiū.

Dėkodamas už Jūsų, hamilto- 
niečiai, entuziastingą priėmimą 
man laimėjus, negaliu pamiršti 
padėkoti Jums dar kartą už Jūsų 
materialinę paramą per Hamilto
no Ateitininkų sudarytą sąrašą 
ir Hamiltono Parapijos Komite
tui už kelionei skirtą nemažą 
sumą. .

Ypatinga mano padėka pri
klauso kun. Dr. J. Tadarauskui, 
kaipo vyriausiam kelionei lėšų 
telkimo iniciatoriui Hamiltone ir 
kartu rėmėjui ir šio priėmimo.

Povilas Vaitonis.

Is lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBES

{ Čikagos ALT lietuviškųjų or
ganizacijų konferenciją rugsėjo 
30 d. išrinko: E. Mikužiūtę, J. 
Talalą, K. Burbą, E. Sprindį, K 
Deveikį, K. Liutkų, J. Kondrės- 
ką, A. Valuką, P. Grybienę, J. 
Gulbinienę, J. Platkauską, A. 
Gasparaitį, Dr. K. Draugelį, M. 
Pauparą, kun. I. AlbaviČių, inž.
A. Rudį, E. Samienę, A. Valonį,
B. Tubelį, P. Kisielių, J. Sake- 
vičių, Dr. A. Rudoką, V. Duobą, 
T. Blinstrubą, J. Jurevičių, P. 
Jurkštą, J. Mašiotą ir S. Radze
vičių.

Konferencijiai pirmininkavo 
Čikagos ALT pirm. A. Valukąs, 
dalyvavo taip pat ALT vykd. ko
misijos nariai: pirm. L. Šimutis, 
Dr. P. Grigaitis ir M. Vaidyla. 
Pasakė kalbą Free Europe atsto
vas W. T. Andrews, kviesdamas 
prisidėti prie tos organizacijos 
kovos prieš komunizmą. Dalyva
vo taip pat Voice of America 
atstovas, kuris užrašė konferen
cijos eigą į plokšteles ir jas per
transliuos į Lietuvą. Surinkta 
aukų $1579, 58. Iš 190 organiza
cijų buvo 385 atstovai. Kaip pa
aiškėjo iš pranešimo, pereitais 
metais Čikagos ALT surinko 
9.500 dolerių.

Kačinsko mišios
Intensyvaus metų darbo išda

voje, vienas pajėgiausių lietuvių 
kompozitorių, Jeronimas Ka
činskas neseniai užbaigė įškil- 
mingas mišias Lietuvos 700 metų 
krikštui paminėti. Iš spaudos ma
tosi, jog Bostonas yra pasiryžęs 
išklausyti jas pirmasis. Ar nebū
tų galima pasikviesti visą mi
šių išpildytojų ansamblį, pay., 
kad ir Vasario 16 minėjimui ar

kųria kita lietuvių tautinės ąr 
religinės šventės progą išpildyti 
šį didingą veikalą Toronto kated
roje? A.

Grafikas V.K. Jonynas atvyks
ta artimiausiomis savaitėmis 
Niujorkan.

Algimantas Kaupas, Lietuvos 
Banko direktoriaus sūnus, prieš 
pora metų pašauktas JAV ka- 
riuoritenėn, nuo pat konflikto 
pradžios kovėsi Korėjoje. Šiuo 
metu atostogaują, nusipirkęs au
tomobilį, rytinėse JAV srityse 
ir Niujorke.

MARIJA AUKŠTAITĖ

RAŠYTOJAS ŠLAVIKAS
NAKTIS apglėbė žemę. Sinovadinės spalvos apgaubė - lūšnas, 

mūrus ir medžius; upės alsavo baltuoju rūku.
Mirijadai žvaigždžių virpėjo šilko orbose ir tviskėjo tarytum 

brilij antai melsvam aksome, miesto siluetų bokštai — tūlavo 
iškėlę mistiškas galvas j dangų.

Nusileido Patricijaus pirštai ant rašomosios mašinėlės. Tai kas, 
kad per dieną nuo juodo darbo sugrubę?... Bet jie užfiksuos mintį! 
Nepaprastą! O tikrenybę tokią, kokioje sukasi žemė.

Jis mato daug negerovių — bet viską pateisina. Jo nuomone, 
siela kiekviena gera, tik aplinkybės... Tik nesUderinimas pasau
linių stygų.

— Mūs žemė — graži arfa, — jis mąstė. — Mes Didžiojo instru
mento stygos. Kodėl jų nesuderinti vienoje melodijoje? Vienoje 
simfonijoje? Gražioje ir visiems, geroje?... Ak, tai būtų neiš
pasakyta muzikos grožybė, ko ir angelai pavydėtų! — taip jis ir 
bando tas stygas derinti, bet viskas kitaip.

Kiekviena styga, kiekviena siela, — kitaip įveržta, kitaip išgy
vena ir kitokias melodijas išduoda, o tai jau tas yra nuo amžių
— ir į amžius išeina.

Patricijaus troškimas tik gero, gero! Visiems tobulo gero! Ir jo 
raštai persunkti tokia dvasia, jo jausmai išgryninti tiesa; jo pro
tas, širdis ir siela — eina visur ir visiems, su broliška meile.

Kai kas sako, kad jis — išsigimėlis. Juk kitaip — šviesutė per 
naktis jo lūšnoj nespingsotų: už dyką žurnalams ir laikraščiams 
nerašytų.

Mokslą irgi badą vilkdamas įsigijo. Kas tiek iškentės? O kas 
keisčiausia, kad amerikoniško universiteto diplomuotas, ir dar su 
aukso medaliu, o juodą darbą pasirinko, kaip eilinis, ir tuo 
linksmas.

— Kamgi tik vargšams bemoksliams palikti juodus darbus? — 
jis sakydavo. — Jie ir taip nuskriausti. Argi mes, mokytieji, kito
kiais aliejais patepti?... Darbas — tai žmogaus mokytojas. Auk
lėtojas. Jis pratina prie kantrybės ir tobulumo.

Galima būtų Patricijų laikyti pavyzdžiu, jei ne jo visuomet 
susivėlę plaukai ir nelygintos kelnės.

Gal galima kiek primesti ir jo karštam būdui, bet ta ugnis 
visuomet įkinkyta jo valioj ir paskandinta darbe taip, kad jis nuo 
jos daugiau nukenčia pats, o kitiems toji kaitra tik pasigėrėtina 
meną iškelia.

Straipsniai, apysakos, poezija... — liejasi iš jautrios širdies;
— protas perčiupinėją, atrenka, išsijoja, apskaldo ir aptašo... ir 
kai jau gali išleisti į pasaulį savo kūrinį, — dar vis kaip tėvas 
savo kūdykiui ištiesęs glėbį kalba:

pavyzdingesnis.

Lituanistikos mokykloms siūlome šiuos 
vadovėliĮis;

1. S. Zobarskas “Aušrelė”, elementorius .....J...............'.....
Ig. Malinauskas ir J. Talmantas “Lietuvių kalbos 
gramatika pratimams”, V skyriui .........................
J. Kaplanas^ ir L. Dambrauskas “Lietuvių kalbos 
gramatika”/-IV-ji dalis, Sintaksė, VI skyr. .... ...i. .....

4; Esmaitis “Istorija (Senų senovė, Lietuvos istorija)
IV skyriui .......... ....................................................................
Esmaitis “Negyvoji gamta”, IV skyriui ........................ 
Esmaitis “Gyvoji gamta ir žmogaus kūnas” IV skyr. 
Esmaitis “Geografija” (Lietuva, svetimi kraštai, 
žmogus ir žemė, žemė pasaulio erdvėje), IV skyr. 

skaitymai, gamta ir tėvynės moks- 
.1 ............... .         .e..

J. Damijonaitis “Aritmetikos uždavinynas, II skyr.
Kun. K. Čibiras “Liturgika” ...... ....J.................
J. Baltūsis “Skaičiavimo vadovėlis” VI skyr...............
P. Naujokaitis “Lietuvių Literatūra” ... .... . .
Vysk. Paltarokas “Tikybos pirmamokslis” ..................
Klasės žurnalas šeštadienio mokyklai ......
Mokinio knygelė ................... .......................................

$1.50
2.

3.

5.
6.
7.

.75

.75

.75
1.00
1.00

1.25
8. Gerutis “Rūtelė”, : 

las III skyriui, (įrišta)
- 9. “
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vadovėlių, pažymėtų 1-12 Nr., kaina amerikoniškais doleriais, 
to, prie jų kainos pridedama persiuntimo ir muito išlaidos.

ŽIBURIŲ SPAUDOS BENDROVĖ
941 DUNDAS ŠTR. W. TORONTO, ONT. CANADA.

2.25
.75
.75

1.25
2.00

.50
1.00
.15

Be

jorke, sūnus Rimas atlieka kari
nę prievolę Carolines valstybėje.

Rašytojas Adolfas Mekas kaip 
vertėjas su 28 divizija išvyksta 
atgal Vokietijon.

Feliksas Dobkevičius, prieš 
pora metų atvykęs į JAV, netru
kus buvo pašauktas kariuome
nėn, pusę metų kovėsi Korėjoje, 
pora savaičių praleidęs Japoni
joje, grįžo atgal į frontą.

Kompozitorįus K. V. Banaitis, 
gyvenęs Brooklyne, nors netin
kamose sąlygose, yrą pasiryžęs 
iki paskutiniųjų tęsti kūrybinį 
darbą, nedalydamas laiko fab
rikui ąr siuvyklai, stengdamasis 
prasiversti iš savo kelių netur
tingų mokinių. Jąm šiek tiek pa
dedą Amerikos lietuvių šviesuo
liai, daugumoje dvasiškiai.

Dr. K. Girtautas, profesoriavęs 
Erlangeno univ., atvyko į JAV ir 
dirbs Wilkes-Barre, Pa., Kings 
■kolegijoje.

Juozas Būga ''renka tautosaką 
Bostone, ruošiasi ap važinė t i N. 
Anglijos ir Pensilvanijos lietu
vius.

Cleveląnde susiorganizavo mo
kytojai. Į valdybą išrinkti: V. 
Kavaliauskas pirm., J. Stempu- 
žis sekr. ir A. Tamųlionis.

Čionykštės vargo mokyklos 
vedėju yra A. Tamųlionis. Mo
kykla dirba šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Šiaulių gimnazijos absolventai 
rugsėjo 23 d. Tremtinių Namuo
se paminėjo savo mokyklos 100 
metų sukaktį. Kalbėjo B. Bab- 
rauskas, R. Skipitis, Vk. Biržiš
ka, P. Dargis, Gabaliaūskas, J. 
Sanda, P. Čepūnas ir kt. Padaina-S 
vo Alė Kalvaitytė. Diepholzo 
gimnazijai surinkta $58.50 aukų.

BOSTONIEČIAI, DĖMESIO!
Pranešame, kad nuo dabar “T. 

Žiburius” Bostone mielai sutiko 
platinti “Žiburio” knygynas, The 
Light Press and Book Store, 355 
Ę. St., So. Boston. Mass.

Ten galima gauti pavienių nu- 
merįų ir užsisakyti nąųjąi bei 
pratęsti prenumetatas.

“TŽ”Adm.

VOKIETIJA
— Paskutiniu laiku pro Bre 

meno stovyklas vyksta į seneliu 
prieglaudas ir pas gimines JA\ 
įvairių tautybių seneliai čia ru 
denį nėra jiems patogu laukti ii 
gesnį laiką transporto. Turėdam 
70-80 m., kasdien turi per lieti 
vaikščioti į valgyklas, laipiot 
laiptais, dėl sriubos dubenėlio ai 
duonos kąsnelio.

— “Weser Kurier” rugsėjo h 
d., rašė: “Grohn. Du lenkų sar
gybiniai iš DP stovyklos Groh 
ne naktį į ketvirtadienį užpuoli 
Feldstr. žydą, vienos svetainės 
esančios prieš Grohno stovyklą 
dalininką, ir jį taip sunkiai sužei 
dė, kad pastarasis turėjo būti nu 
vežtas į Hartmannstift ligoninę 
Užpultojo teigimu jam buvo pa 
vogta 2800 DM ir dokumentai 
Tačiau abu lenkai ginčija tų da 
lykų neėmę. Užpultasis per laivi 
nelaimę netoli maudyklės Ronm 
beck išsigelbėjo, tuo tarpu vie 
nas 'lenkas nuskendo”.

Pastaba: Bremen-Grohn perei 
narnoje stovykloje prieš pusant 
rų metų liet, emigrantas inž. Sa 
počka išgelbėjo vieną turtingi 
žydą nuo dviejų lenkų policiniu 
kų apiplėšimo,

— Palangos vaistininkas Z 
Bagdonavičius, “trijų devynerių’ 
išradėjas, laukia transporto.

— Dr. E. Noakas, buvęs LTI 
Centrinio Komiteto pirmininkas 
pasiruošęs išvykti į, JAV-bes.

Kun. V. Šarka.
BRAZILIJA

Sao Paulo. Nuo rugpiūčio 17 d 
ligi galo mėnesio vyko Sao Pau 
lyje Bolivijos dailininko Jom 
Rimšos paroda. Buvo išstatyta 2i 
paveikslų. Nors ir jų kaina aukš 
toka—50-70.000 eruz. už paveiks 
lą, — bet 5 paveikslai buvo par 
duoti. Dailininkas Jonas Rims 
laikomas Pietų Amerikos garse 
nybe. Jis ir vyksta atstovauti f 
Amerikos meną Ispanijon. ( 
mums, lietuviams, yra džiugu 
kad jis visur viešai save laiki 
lietuviu. Jis mielai dalyvavo Lie 
tuvių Menininkų Klubo suruoš 
tame jo garbei priėmime klubi 
pirmininko Kazio Ambrazevi 
čiaus namuose ir viešame jo pa 
gerbime Dr. Vinco Kudirkos sa 
Įėję, kur jį pasveikino Lietuvo 
konsulas Aleksandras Polišaiti 
ir paskaitą apie J. Rimšos gyve 
nimą bei kūrybą skaitė Henri 
kas Valevičius, o taip pat pasirc 
dė Liet. Katalikų Bendruomenė 
choras, su savo nuotaikingomi 
dainomis, vadovaujamas muzik 
Al. Ambrozaičio.

— Sao Paulyje atidaryta pran 
cūzų .meno paroda, kurioje tai 
pat išstatyti Vytauto Kasiulio 
paveikslai. J. V-tė.

*

— save įlieja į sielas. Kokia mano širdis toks ir veikalas. Kokia 
siela — toks bus jos amžinumas.

Kiekvieną raštą išleisdamas iš rankų drebėdavo Patricijus. 
Jausdavo atsakomybę prieš sielas, kuriąs mylėjo, kurios jam buvo 
čia žemėje tarytum šventųjų kadrai, širdys buvo baltos lelijos 
tik tikimo vėjų laužomos, tik audrų įskaudinamos .

Mėgo žmonės jo raštus. Romanų lengvutis stilius visuomet mei
lę ir pasiaukojimą čiulbantis. Straipsniai tiesiog tautos kardas. 
Poezijoje skambėjo kilni simbolika uždeganti šviežumu, gėriu ir 
grožiu; filosofija surasdavo gilybių Dievą, jam adoruodavo mokslu 
ti išmintimi; kritika lenkė galvą prieš genialų kūrėją, bet viešai 
išeidavo su savo žodžiu vis dar patariančiu, padrąsinančiu, mūzų 
ir jiegasu adkštesniūš pasaulius nurodančiu. . » ‘ ?

Meldėsi laiminga Patricijaus motina. Vaikščiodavo lūšnoj ant 
galų pirštų, kai sūnus rašydavo. Kai j fe prie rašomojo stalo užmig
davo — ji savo skara apsupdavo jo pečius, užpūsdavo žvakę, ir 
kryžiaus ženklą ant jo sudėjusi — tik tada nueidavo į savo kama
rėlę. z

Patricijus tą pajutęs jautriai pergyvendavo. Ypatingai pasku
tiniu laiku, kai ir visa seimą pradėjo-dėl jo varžytis.

Seniau bardavo už deginamą šviesą, už nedavimą poilsio nakties 
metu; buvo ir atvira ir sava! O dabar?... Visi darosi svetimi... 
Kažko pečius prigūžę... Lyg kad bijodami, rodos, jis visų žings
nius renka ir perkelia į romanus... O jeigu jie tą daro iš pagarbos, 
tai visai ne Patricijaus būdui! Tai jau perdaug!

Prieš keletą metų ir jis pats savęs neapvąldydamas šaukdavo:
— Pasigailėkit! Netriukšmaukit! teiskite susikaupti! Tokia 

mintis atėjo, o jie!....
Bet dabar ne. Dabar jis tylus — tik gyvas alsuojantis ir mąs

tantis šešėlis. Ir menkas jis; motina, kaip savo vaiko, ir šonkau
lius suskaito: vieni dideli kaulai.

Gaila jo motinai. Jeigu ir puodas garsiau virdamas sukun- 
kuliuoja — ji sudreba dėl ardomos tylos, kad sūnų rašantį nepa
žeistų. Jai rodosi, .kad su kiekvienu sumurmančiu burbulu iššoks 
ti sprogs ugniakalnis, kurs sudrums tylą ir sutraukys Patrici
jaus brandžiausią mintį.

Brolio šeima tąipgi varžosi. Mažas Tadukas mėgsta pakaukšėti 
į stalą valgydamas, tuomet brolienė Izabelė — ko iš šliurių ne- 
iššoksta: -

— Sūneli! Sustok! Dėdutis Matai... turi baigti raštą! Jei tylėsi,
— tuoj ateis ir jis su tavim valgyti.

Tadukas nurimdavo. Mesdavo akutes* ant sukumpusio šešėlio, 
nežinią dėlko ant to stalelio vis užgulusio.*.. Dažnai užsimerku
sio... Vienos rankos pirštus plaukuose panarinusio. *

Tėvas — ligonis. Sei 
juosta, užkirstam kvape uždūsta.

Patricijus pribėgęs pagalvę* numeta ir tėv 
atsigauna, bet širdy baisų gailestį uždega.

— Aš kaltas, visur kaltas, — išmetinėją

tniai su' plaučiais turi bėdos. Kosti ligi pa-

Dabar ir jis kosuliui užėjus palenda po pagalve ir knikščia... 
Patricijus pribėgęs pagalvę numeta ir tėvą apkabinęs laiko ligi 
atsigauna, bet širdy baisų gailestį uždega.

— Aš kaltas, visur kaltas, — išmetinėją sau Patricijus. — Tai 
baisi našta esu visai šeimai! — save teisia ir niekina. Ieško kelių 
rasti išeitį, siūlosi mintis narni* palikti.
..Miela gimtoji lūšna.-Joje užsižiebė gyvybė. Motinos krūtų

sultys čia gerta ir jos meilėj išsirutuliota. Čia kniūbota ant moks 
lo knygų senos liepos paūksmėj. Čia darželio jurginai kiekvieni 
žiedu pasitikdavo linguodami ir saule besijuokdami... Čia pe 
trisdešimts tris metus auginta siela. Ir vartelių girgždesys pažįs 
tama aimana į širdį įaugęs. Bet, kad reikia kitų gerui — reikia! ‘

Nusprendė ir išėjo. Nepaliko nei garso nei žinios apie save, - 
dingo!

Seni raštai kamarėlėj ant lentynos ties motinos lova sukrau 
ti... Be žodžių reikėjo suprasti, kad ji turi būti ištikimiausia 
sargas.

_ PATRICIJUS, išėjęs neieškojo kažkokio patogaus gyvenime 
Troško rasti viėtęlę, kad niekam neapsimaustų, ir kad vėl turėt 
progos rašyti ir kurti.

Ir rado:
Ponų Grunvaldų rezidencija reikalavo kiemo šlavėjo. Ne be 

kokio, bet jauno ir švaraus vyro, kad nei šapelis aplink rūmu 
nesisukinėtų. -

Apie algą ir pinigus, nekalbėta. Tik prižadėta maistas iš virtu 
vės ir butas prie sodo.

Pasody, riogsojo senas su parkonu lygus nameliūkštis, nude 
vėtierps baldams sumesti. Prie jo buvo prijungtas ir sodinink 
įrankių sandėlis su grėbliais, kastuvais ir šakėmis, ir po name 
liuku, ir po sandęlių, buvo didelė drėgną rūsis su vienu langu i 
su girždančiomis durimis į kiemą, čia Patricijus ir apsigyveni

Rytais, ponams dar miegant, jis turėdavo nušlavinėti akmen: 
mis grįstą atšlaimą, platų ir didelį, jungiantį milžinų mūrų va 
niką su daugybe langų, iš kurių jam rodėsi, kad jį seka kažkokio 
geros akys, dėl kurių verta pasižeminti ir nukęsti, kad kada noi 
sušvistų jo darbams tinkama aureolė.

Bet veltui. Nieks nekreipė dėmesio į vargšą šlavėją, tik paskt 
tiniu metu ponas Grunvaldąs {sakė, kad Patricijus likusį laik 
padėtų sodininkui sode išnešinėti sausas šakas ir išravėtas žole 
nes nųšlavimo darbas, nei už maistą neapsimokąs.

Tikrenybėje, Patricijus kentėjo tik badą. Retai kada sena viri 
ja atsiminė atnešti attikusios sriubos indelį su duonos riekele.. 
Ponas Grunvaldas, išdidus gyvnašlis milijonierius, netikrino, 
Patricijaus santūrus ir pagarbus būdas dėl tokių niekų, kai 
pilvas, valdė karštą charakterį. •

Savo kančią ir skriaudą dėjo į raštus. Dienomis dirbo kiem 
ir sode, — vakarais ir naktimis niekeno netrukdomas rašė. Kil 
iš po jo rankų gražiausi, vertingiausi literatūros kūriniai, kuriai 
jis džiaugdavosi daugiau negu tėvas gimusiais vaikais; kraudav 
juos į drėgnas lentynas, dalį pasiųsdavo spaudai, ir koks jis būdav 
laimingas, kai laiškininkas atnešdavo glėbius korespondencijos.. 
Kartais jo korespondencija pralenkdavo pono Grunvaldo žurnalu 
ir laikraščius, tuomet senas ponas nužvelgdavo kreiva akimi į rus 
ir galvodavo, ar čia kas nežalingo!?

’ Nę. Žalingo negalėjo būy. Perdaug kilni Patricijaus siela,<ka 
sėtų lala! Priėmė viską su nuolankumu, ką skyrė likimas, k 
Dievas leido.

Ponas Grunvaldas, taipgi nejautė darąs skriaudą Patricijų
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Širvinta Šyentoji 'k $40 . U? 88 . 7 r
Nevėžis Nemunas d 6088 219 74 30

Sušvis Nevėžis d 1181 110 6
Dubysa . Nemunas d 2072 149 123 13
Mitu va Nemunas d 768 101 92 ■ 5 '
Šešupė Nemunas k 6068. 3Q8 160 30

Širvintą Šešupė k 1291 87 221 6
Jūra Nemunas d 3986 170 109 35

Šešuvis Jūrą i k 1880 110 110 15
. Šaltuona Šešuvis k 551 63 84 5 -
Minija Kuršių Marios (d) 2956 207 159 28 ;
Bartuva Liepojąųs ež. — 1994 93 162 15
Verža; .? Baltijos jūra —- 11888 352 156 106

Virvytė -Venta k 1152 94 95 10
Vadakstis Venta d 1212 82 47 11
Varduva Venta k 6Q8 93 83 4

Lielupė Rygos Įlanka ••• —. • 17907 120 10 125 •
Švėtė Lielupė k 2171 116 92 16
Mūša Lielupė k 534? 160 75 31 ’

Lėvuo Mūša d. 1570 147 76 9
Nemunėlis Lielupė d 4113 193 119 25 3.

Apaščia Nemunėlis k 917 89 .60 6 ■
Dysna Dauguva k 8149 207 61 57

Drūkšė Dysna k 1604 ią 8 > .<
Birvyta Dysna d 1605 66 56 ■ 11

Druja Dauguvą k 1062 46 31 8
Prėglius Aistmarės . — 14834 125 12 107

Atžalyno pirmasis koncertas
Rugsėjo 30 d. Sokolų salėje lie- čiąu reikia prisiminti, kad or- 

tuvių koųcertinis orkestras, su- ' "
darytas iš 12 Čikagoje gyvenan
čių lietuvių orkestrantų ir pia
nisto pasirodė pirmą kartą. Jo 
direktorius komp. P. Sarpalius, 
vadovas S. Kalvaitis. Išpildė ne
lengvas pasaulinių muzikų kom
pozicijas: Suppe, Luigini, Saint- 
Seans, Bizet, Sibelius, Leonca
vallo, Gounod ir Liszt, o iš lietu
viškųjų Karnavičiaus, • Petraus
ko, Račiūno, Budriūno ir< orkest
re dalyvaujančių Jančįo ir Ją- 
kavičiaus kompozicijas leituviš- 
kais motyvais. Retkarčiais no
rėjosi didesnės ekspresijos, ta-

enimu r* paišinas, nei susivėlęs, jo rūbai turi būti 
K . ji pasiūti ir išlyginti; jis turi vaikščioti tiesiai,

* Jcngęs dievaitis, kalbėti tik išsijotais žodžiais, bene 
> .t’’tis kasdieniškumu?... Juk rašytojas kitų darbų
asi io žkaip visi žmonės rūpesčių ar vargų kamuojamas? 

ge ls ^pataikėme. Ne to Patricijaus mes ieškome. ĄtsĮ- 
nei Panavo j° motĮ?ai- Vėl 3ie tūpdavo į mašinas ir 

• v čia nerasdavo, išsvajotos keistos papūgos, kokia 
. , .’ tojas Patricijus.1 Odoie. ' - ______________________A_._ ..

kestrąs grojo be dirigento. Tuo- 
pačiu ir visi minusai turi būti ..... 
matomi kitoje šviesoje. :

Iki šiol Čikagoje neturėjome , 
panašaus vieneto, todėl orkest
rui ir jo organizatoriams pri- . 
klauso visų mūsų parama, o . 
krikštynų proga — nuoširdūs^ ; 3 
linkėjimai, kad išaugtų į didelį ir • . ; 
skaičiumi vienetą ir meniškai 
pajėgtų pasiekti didelio garso.

Solistai: mezzo-sopranas Alė , , 
Kalvaitytė su dideliu įsijautimu 
ir subtilumų atliko Račiūno — 
Ar atmeni; Budriūno — Kas ber
nelio sumislyta, operų arijas iš 
“Samsono ir Dailios” ir Habane
ra iš “Carmen”. Ypatingai žemų
jų gaidų grynumas žavėjo klau
sytojus.

Algirdas Brazis, publikos mie
lai sutiktas: Petrausko — Jojau 
dieną; Karnąvičiąųš — Vąiįlyloą ■ 
dainą iš op. “Gražina”, Pajacų 
prologą ir Valentino maldą iš., i 
“Fausto”. Mes visuomet džiau- .... 
giamės A. Brazio puikiu ir sodriu . • 
dąinąvįiĄi ir dabar tikime, kąd ,
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Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

TORONTO RINKLIAVŲ TAUTOS FONDUI APYSKAITA
Toronto Apylinkės LOKo vykdytoji rankliava Tautos Fondui 
u pasibaigė. Surinkta $1405,34. Apyskaitos paruošimas užtruko ne

WELLAND, Ont.
Aukos T. Fondui 1$ VISUR TRUMPAI

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

Jūsų patarnavimui

dėl LOKo kaltės. Dirbti nebuvo lengva, bet ir nesunku, nes LOKas 
pakvietė organizacijas, kurios atėjo į talką ir tik dėl to galime pa
sidžiaugti čia skelbiamais vaisiai. Pateikiame organizacijų vardus 
ir kiek kuri surinko:

skambinkite tek KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

1. $16.000 Indian Rd. Howard 
t Park. 9 kambarių atskiras

J su garažu namas. Įmokėti 
■ $7000. T 1

r. 15.500 College, 8t- Dover- 
. court. 11 kambarių dviejų 
. butų mūrinis atskiras na

mas su labai dideliu kiemu 
ir privačiu įvažiavimu į ga
ražą. Patartina atkreipti

• dėmesį į šį pigų pirkimą. 
’ Įmokėti $7000.

3. $10.500 Bathurst Davenport 
6 kambarių mūrinis namas. 
Įmokėti $3000.

$8.500 Dundas & Runemi- 
de. 6 kambarių mūrinis na
mas su garažu. Įmokėti tik 
$2500.

Aukų lapai . Suma
1. Kanados Lietuvių Sąjungos Toronto skyrius
2. Kanados Lietuvių Moterų Bendr. Toronto sk.

KLRK Moterų draugija ... ............ ........... .......
Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugija.............
Parapijos choras ........................... ....................
SLA 236 Kuopa ....................•.......................... .
Tosonto Skautų Tuntas ........................ ..........

8. KLK Kultūros dr-ja Toronto sk........ .............
9. Toronto Ateitininkų skyrius ...........................

10. Toronto Inžinierių Sąjunga ..........................
11. “ -----
12.
13.
14.
15.
16. Kultūros Sambūris “Šviesa” ............ ............
17. LOKo rengto rugsėjo 8 d. minėjimo įplaukos
18. Toronto Apylinkės LOK iš savo iždo...............

Asmeninės aukos TFondui per iždininką:
19. Berškėtis Motiejus ........ ............................. .
20. Berškėtienė Petronėlė ...... ............ ......... .........
21. Berškėtytė Danutė ..........  ....
22. Berškėtis Simonas .... .... ........... ........................
23. “D” ..................................      .......

3.

5.
6.

Kanados Liet. Tarybos Toronto sk........
Toronto Lietuvių Socialdemokratų org. 
Toronto Evangelikų Susivienijimas ....
Toronto Meno Mėgėjų Būrelis...........
LAS Toronto skyrius ..... .........  ....

1-2 $85.00
3-8 176.00
9-10 66.50

13-14 96.00
17-18 54.00
36-37 54.00
15-16 107.00
11-12 130.25 i
29-30 36.00
23-24 45.75
37-38 45.75
27-28 157.00
33-34 50.00
21-22 5150
19-20 37.00

10.00
158.34
50.00

X 5.00
4.00

r 5.00
1.00
5.00

TESLIA REAL ESTATE 
863 BLOOR STREET WEST 

(prie Ossington Ave.)

Viso $1405.34
LOKas dėkoja organizacijoms ir aukotojams.

J. Novogrodskis, LOKo iždininkas.

tos šventės minėjime surinkta 
aukų TF $102.50.

Aukojo po $10: B. Lomanas ir 
A. Pivoriūnas.

Po $5: J. Blužas, B. Simonaitis, 
Šiurkienė, K. Žukauskas;

$4: A. Stankevičius;
Po $3: V. Karalius, A. Ignata

vičius, Vyšniauskas;
Po $2: M. Kuzavas, A. Kalvai

tis, A. Zinaitis, Briedis, Kover- 
nas, V. Markūnas, R. J. Liauba, 
Naiduškevičius, » Linkevičienė, 
Stanaitis, St. Šetkus, A. Petryla, 
Bersėjiienė, K. Stankevičius, 
Paužūolis, A. Vasiliauskaitė, A. 
Valaitis, J.A. (pavardė neįsk.), 
Jurgelis, A. Petryla, Armonas, 
A. Ramanauskas, J. Lekavičius.

Po $1: Pr. Kalvaitis, J. Cibas, 
S. Zmuidzinas, Butkus, J. Šim
kus, J. Kutka, Mačikūnas, L. Ma- 
čikūnas, Vyt. Žmuidzinas, V. Ma
čikūnas, J. Morkuškis, Širvins- 
kienė, V. Lekavičiūtė.

50 et.: Laimius Lekavičius.
Wellando Apyl. LOK.

'APSIRŪPINKITE ANGLIMIS
per mūsų atstovą V. AUŠROTĄ, 263' Havelock St., Toronto 
, Skambinkite vakarais telef.: LO. 3647.

Kokybė garantuota. — — — — Galima išsimokėti

NORRIS FUEL CO.
30 Polson St., Toronto, tel. GL. 2491.

Prityrusi siuvėja
siuva vestuvines ir šiaip įvairias 
sukneles, naujausiomis madomis.

Papigintomis kainomis. - - - - Kreiptis po 5 vai. vak.
340 SHAW STREET, TORONTO, ONT. TEL.: LA. 2588

MIŠINYS

Atliko Europos 
specialistai

Dėmesio, Lietuviai!!
Mes parduodame NAUJUS PONTIAC, BUICK — lengvus auto
mobilius ir GMC sunkvežimius. Taip pat geros kokybės vartotus 

automobilius pigiomis kainomis.
ART C LOSE, Ass’t Sales Manager 

City Buick Pontiac Ltd.
2494 Danforth Ave. Telef.: Ofic. GR. 2191. Namų JU. 7020.

SKONĮ

Įvairiais apsidraudimo reikalais
namų, auto, gyvybės, ligoninės, operacijų, gydytojų vizitų ir t.p. 
£/.‘.kreipkitės tik pas

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, Įvairias dešras.
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms^ 
piknikams, pokyliams.

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

JAU ATSPAUSDINTA IR 
PLATINAMA 

POEZIJOS ANTALOGIJA
ŽEMĖ

Žemėje telpa rinktiniai kūri
niai: Juozo Kėkšto, Kazio Bra- 
dūno, Alfonso Nykos Niliūno, 
Vytauto Mačernio ir Henriko 

Nagio.
Antalogiją redagavo Kazys 

Bradūnas, o studijinį (65 psl.) 
įvadą parašė J. Girnius.

ŽEMĘ išleido “Lietuvių Die
nos”, 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif. Knyga yra 
iliustruota ir atspausta dviem 

spalvom. Kaina $4.00.
Ja galima gauti pas leidėją, 
“Tg” administracijoje ir pas 
šiuos “LD” atstovus Kanadoje: 

Vyt. Aušrotas.
263 Havelock St Toronto, Ont. 
Aušros Vartų Par. Sp. Kioske 
377 Willibrord St., Verdun, Q.

“ S. Bujokas, ' 
1338 frowning St, Winnipeg.

J. Krikščiūnas,
96 Wright Ave., Toronto, Ont. 

Jer. Pleinys,
113 Cannon St. E., Hamilton.

— Vašingtonas.-— Otavoje Š. 
Atlanto sąjungos tarybos suda- 
rytan komitetan, kuris turi iki 
gruodžio 1 d. paruošti praneši
mą dėl Vakarų gynimosi plano, 
prez. Trumanas JAV atstovu pa
skyrė W. Averell Harimaną.

— Geneva. — Nutraukusios 
prekybinius sąjįtykius su Čeko
slovakija, JAV gavo tarifų ir pre
kybos konferencijos pritarimą, 
kad jų neįpareigoją jokios se
nosios sutartys. Iš 29 dalyvių už 
rezoliuciją balsavo 24, 4 susilai
kė ir viena Čekoslovakija prieš.

:— Londonas. — Barbara Ann 
Scott rugsėjo 27 d. išskrido į JA 
V-bes, kur pasirodys Hollywood© 
ledo revue. Bet spalio 19-31 d. ji 
pasirodys Ziuriche, Šveicarijoje. 
Skundžiasi mergaitė eilę metų 
neturėjusi atostogų. Bet užtai do
lerių maišai. (

— Vašingtonas. — JAV karo 
taryba paskelbė Šiaurės Atlanto 
nariams ir Vokietijai išimtį iš įs
tatymo, atimančio pagalbą iš 
kraštų, kurie prekiauja su Sovie
tų Rusija strateginėmis medžia
gomis.

— Niujorkas. — Pakistanas 
kreipėsi į Saugumo Tarybą įsi
kišti į Kašmiro ginčą, įvykdyti 

t nutartą demilitarizaciją.
— Berlynas. — 460 Rytų Vo

kietijos oro policininkų su visom 
mašinom perkelti į Mandžiūriją. 
Jų vadas inspektorius Zorn.

— Vašingtonas. — Atlanto jū
rų pajėgų vadas admirolas Cor- 
mich pareiškė, kad netrukus pra
sidėsiančiuose jūrų manevruose 
būsią panaudotos mažosios ato
minės bombos.

— Bonna. — Sąjungininkų 
aukštieji komisarai formaliai 
pakvietė Vak. Vokietiją organi
zuoti savus karinius dalinius Ei- 
senhowerio armijai. Derybos be- 
abejo dar ilgai tęsis. Norima,

— Paryžius. — Prancūzijoje' 
pasirodė nauja nesuprantama li
ga — daugelis žmonių staiga ap
alpsta gatvėse, nuvežti į ligoni-; 
nes kaikurie miršta, o gydytojai 
negali nustatyti priežasties. ;

— Stockholmas. — Švedijoje 
sudaryta koalicinė vyriausybė —J 
prie socialistų prisidėjo agrarai. • 
• — Vašingtonas. — JAV nu 

traukė veik visų Čekoslovakijos 
prekių importą.

— Paryžius. — Gen. Eisenho- 
weris įsigijo naują savo vėliavą 
— žalia su įrašu aukso raidėm: 
“Virgilia Premium Libertatis”: :

— Berlynas. — Rytų Vokieti
joje iš komunistų partijos paša
linta 170.000 narių dėl nežinoji
mo komunistinės teorijos.

— Otava. — Dėl Europon iš- 
į Įvykstančios kanadiečių brigados 

papildomai pranešama, kad jos 
sudėty bus šarvuočių eskadro
nas, bet jis išvyks be tankų. Jie" 
bus gauti iš JAV.

— Toronto. — Ontario -provin
cijos parlamento rinkimai pa
skelbti lapkričio 22 d. -

— Toronto. — Ontario parla- • 
mentas priėmė įstatymą, pagal; 
kurį kiekvienam 65 m. amžiaus; 
žmogui, išgyvenusiam Kanadoje' 
bent 20 m., skiriama pensija po; 
$40 mėnesiui. i

— Timmins. — Spalio 1 d. 4; 
maišais apsigaubę banditai Del-; 
nite kasyklose apsvaiginę dū tar-; 
nautojus ir pasprukę pagrobę du • 
maišiukus aukso, vertus apie.,4Q 
tūkstančių dolerių. Kitus, du mai- į 
šiukus, svėrusius apie po 90 1
rų, jie visdėlto pametę. * !

Tose pačiose kasyklose pernai ■ 
buvo išplėšta aukso už $75.000, į 
bet jis netrukus rastas miške. ■

— Montrealis.' — Trims taba 
ko kompanijoms pakėlus cigare- ’ 
čių kainą iki 42 centų už 20rki—<

GENERAL INSURANCE 
1212 Dundas Street West. Telefonas LA. 9547

Čia pat malonėkite apsimokėti ir visus draudos mokesčius.

COMMERCIAL & INDUSTRIAL ELECTRIC
Licenzijuotas elektros kontraktorius

Visų rūšių elektriški įrengimai bei pataisymai
322 WILLARD AVE, TORONTO 
Telefonas MU. 6337 po 6 vai. vak.

Pašaliname 
pleiskanas
ir sulaikome krentančius 

plaukus.
Pasisekimas garantuotas.

Atidaryta vakarais
LYDIA LAWTON

636 COLLEGE ST.
Tel. ME. 3060.

(prie Health Bread Bakery)

Patarnauja lietuviams jau 16-ka metų!!
Turime pilnus baldų komplektus 
Įvairiems kambariams. Skambin
kit mums, mes savo auto paimsime 
ir atvesime krautuvėn VELTUI.

Dėmesio! I
Šis kuponas vertas $10.00

jei pirksite prekių už $100.00.

ICMIAITCLIIS
f JON. GREIČIŪNAS

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyru batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

, BEAVER BEDDING &UPH. CO.
2605 Dundas St. W., Toronto. Tel. JU. 3811

kad vokiečių būtų suorganizuo- tos kompanijos pareiškėlaip pat • 
apie 250 studijuoją tą klausimą. Cigarų 

kainos taip pat pakilo.
Otava. — Premjeras St. ’ 

Laurent laukėsi Vašingtone ir ta- » 
rė:si su prez. Trumanu dėl Kana- I 
dos užsimojimo St. Lawrence ka- 
nalo projektą vykdyti vienai, j 
Principinis pritarimas pradėti * 
paruošiamuosius darbus gautas.

— Otava. — The Bell Telepho ; 
ne Co. pageidavimo tuojaus pat į' 
padidinti telefono mokestį trans- | 
porto komisijonierių taryba ne- \ 
patvirtino. Klausimo sprendimas; 
atidėtas iki spalio 24 d. -

— Otava. -— Kanados finansų ‘ 
ministeris Abbott pareiškė, kad \ 
valstybės įplaukų- perviršis apie- • 
500 milijonų, dėl kurio priėkaiš-> 
taujama, kuris 15 kartų prašoko ’ 
biudžete numatytą, visų metų I 
perviršį, būsiąs panaudotas vals- . 
tybės skoloms padengti. O jų yra i 
11 bilijonų dolerių. ' Į

GIBSON ŠALDYTUVAI

Nauja statyba ir pataisymai, 
medžio, cemento, dažymo ir kiti 

dideli bei maži darbai,

91 Hillcrest Drive, Toronto - ME. 7651

HIGH PARK CHIMNEY SERVICE
Valome, statome naujus ir taisome senus kaminus ir tvarkome 

gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining).

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791

Perkraustome ir pervežame 
įvairius daiktus vakarais ir 
dienos metu. Kalbame vokiš

kai, rusiškai ir lenkiškai.

54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252
■I IMU—

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto

AR APDRAUDEI VISKĄ KĄ TURI?
Visais apdraudimo reikalais kreipkitės į:

INSURANCE & REAL ESTATE 
Susikalbu įvairiomis kalbomis. 

Perku ir parduodu, keičiu įvairias nuosavybes 
1165 Dundas St W. Toronto. Norint skambinkit: KE 5944.

Geriausias dovanų pasirinkimas 
naujai atidarytoje liet parduotuvėje 

“THE TIMES”
CIGAR AND GIFT STORE 

1212 Dundas St W. Tel. LA. 9547
Krautuvė atidaryta nuo 8 iki 10 
vai. vak. Sekmadieniais nuo 12. 

iki 10 vai. vak. ’ 
Sav. J. Beržinskas.

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS,

notaras:
Kalbu slavų kalbomis.

Room 204, 221 Victoria St. 
office telef. PL 1753, 

Res. tel. LY 5797

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tek WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

MES TURIME krosnių, 
skalbimo mašinų, radio ir ki

tų elektr. reikmenų.
Mes aptarnaujame baldais 
įvairius kambarius. Parduo

dame specialius 
VAIKŲ VEŽIMĖLIUS 

už $6.50 ir daugiau.
Miegamojo kambario komp
lektas 5-kių gabalij už $119.50

ŠALDYTUVAI už $325 
ir daugiau. 

Taisome radio ir elektr. 
reikmenis.

GKOTELL
ELECTRIC

214 OSSINGTON AVĖ.
‘ TORONTO

(prieš Pix kino teatrą) 
Atidaryta iki 9 vai. vakaro.

ta bent 10 divizijų 
tūkstančių karių.

— Londonas. — Iždo kancleris j 
Gaitshell pareiškė žurnalistams, 
kad D. Britanija šiemet dolerių 
atžvilgiu deficite. Tai dėl karinių 
pasiruošimų — jau per šių metų 
9 mėn. karinių užsakymų esą 
duota už $3.640.000.000. Kariuo
menės esą 900.000 ir kiekvienas 
dešimtas darbininkas dirbąs ka
ro pramonėje.

— Vašingtonas. — Spalio 1 d. 
JAV vyriausybė atmetė Čekoslo
vakijos reikalavimą grąžinti 
rugsėjo 11 d. su traukiniu pa
bėgusius ir grįžti nenorinčius 
žmones, bet traukinį grąžins, o 
žmonės, kurie norėjo, jau grįžo.

— Vašingtonas. — Naujos de
rybos dėl Sovietų Rusijos skolos 
JAV vėl nedavė jokių vaisių. 
Davusios veik 11 bilijonų dol. 
karo metu pagal nuomoj imo-sko- 
linimo įstatymą, J^V reikalau
ja grąžinti $800.00Q.000. Paskuti
nis Sovietų siūlymas buvo 300 
milijonų dolerių.

— Vašingtonas. — JAV ka
riuomenės patologinis institutas 
pranešė suradęs priemonių iš
gelbėti gyvybę atominės bombos 
radioaktyviųjų spindulių pažeis
tųjų* neppilęiąti prie piktosios 
mažakraujystės.

LUNA 
foto studija 

984 DUNDAS ST. W. 
TORONTO

Telef. ME. 8967

Lietuvių Baldų Krautuvė ' 
“MOHAWK FURNITURE” '

— 2448 Danforth Ave., Toronto. — Telef. OX. 4444. —-
Didelis pasirinkimas baldų, radio, televizijos aparatų, šaldytu

vų, skalbimo mašinų, krosnių ir vaikų baldų.
Minkštus baldus dirbame pagal užsakymus ir taisome senus.

Lietuviams 10% nuolaida 1
Krautuvė atidaryta iki 9 vai. vakaro.

Ar jūs pageidaujate 
pirkti namus, farmas, hotelius ir kitokius biznius Hamiltono, 

St. Catherines ir Toronto rajonuose?
Kalbame visokiomis kalbomis.

Kreiptis A. DAGELIS, Telef. 9-4684 arba 5-1509 
reprezentuoja Kenneth J. Coope, Real Estate Broker 

and General Insurance.
707 Barton SL E. Hamilton, Ont Telef. 9-4684 arba 5-1509.

— TORONTE —
Instaliuoju naujus namus, vasarnamius, prijungiu elektrines ply
tas, elektrinius vandens tankų kaitintuvus ir kitus įvairius elekt- 

> ros darbus atlieku pigiau ir greitai.

Skambinti vakarai* tarp 7 ir 9 vai. tel. LO 3517

TEL. 'I
EM 3-2131

Budime
24___

valandas

i

THE TWO LITTLE 
JEWELLERS

Mūsų krautuvėje turime didelį pasirinj' 
kūną: laikrodžių, deimantų, brangalfr* 

menių ir sieninių laikrodžių.
- J ’ -r <

Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga-> < 
lite mokėti grynais arba duodame 

išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškai. ~
Užeikite į
558 QUEEN ST. WEST, TORONTO"** 

TeL E M4-0047



Didelis pasirinkimas namų lietuvių'mėgiamuose 
distriktuose su neaukštais (mokėjimais grynais.

♦

Mūsų firmoje dirbąs
« V. MEILUS

— •> mielai Tamstoms patars bei patarnaus kreipiantis 
*> asmeniškai ar telefonu OL. 2354.

Kalba — sidabras, tyla 
auksas

Pastaraisiais metais šita tiesa 
tarptautinėje politikos scenoje 
apversti aukštyn kojomis? Tik 
Hondūro atstovas JTO posė
džiuose nesenai pasiūlė grąžinti 
jai .senąją vietą.

JTO išlaidoms padengti dabar šas teSudaro vos 10,18%. Tuo tar- J1 - . -
nustatytas valstybių įnašų santy- pu JAV padengia 39% visų JTO naw WWmtI.

^atitinkamai jų gyventojų išlaidų, o jų atstovai tėra pasakę / Nuosava oda
skaičiui. Bet yra pastebėta, kad/vos 4^ visų žodžių. Dėl to tai Selma krautuvėje renkasi ba- 

plenume — beabejo taip pat jjon(juro atstovas ir siūlė vals- tus. Pagaliau viena pora jai 
i^,komisijose daugiausia kai- į tybiu įnašų dydį nustatyti pro- tinka.
ba ne tie, kurie daugiausia mo- <, 
ką.. Apskaičiuota, kad per me
tus, iš. .JTO pasakytų 680.000 žo
džiu 68.000, t.y. lygiai 10% buvo

“% % DR. F. TICKET!
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandcs 2-3 ir 
7-9 po pietų

; 11 .Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

...

Or. Chas. OKUM
u,, DANTISTAS
,•838 Dundas St. W. Toronto

(kampas Euclid Ave.)
Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

DANTISTAS
f J. A. GORCHYNSKI 

■*' B.A., D.D.S.
„..„J 312 Bathurst St

*”BathūrstMedičalBūilding ' 
’“'Telef. EM 3-6373 Toronto t i

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

r GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS 

-Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų

386 Bathurst St.*Toronto 
;>k - Tel. WA 1344

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

! 386 Bathurst St. Toronto
TeL EL 6515

■T"" ■ ■ - • • . ■

»

■ AKIŲ SPECIALISTAS, 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
♦"^Bathurst Medical Building 
$1? Bathurst Telef. EM 3-6373 •t * ‘

t BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

^Tikrinu akis ir pritaikau aki- 
bius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadien. pagal, susitarimą.
35 St. John’s Rd* W. Toronto 
^•»» : ■ kampas 94 Laws St

Tel. LYndhurst 0052

_ akių Specialistas

<L LUNSKY. R.0.

o akinius visiems akių

pasakyti Višinskio, kuris, kalbė- - - ®Vnu^ai . . .
damas apie atominės energijos . I. metėjo* l«na
kontrolę, taip pat sumušė refer- lietęs vyras .r tena:

r į — M-mano Ponai! At-t-ejau
J. užregistruoti dvinukus.

damas apie atominės energijos
—-— — c, J- t — —— -
dą, pasakydamas per vieną kai-Į
bą 14.000 žodžių. Sovietų Rusi :ji ir visų satelitų atstovai kar- , ~ Sakot “Mano Poną,' 1 
tu yra paikę net 50.73% visų JT,Juk “ čla ™nas’ “ Pas,ebl ,ar' 

v /J* • * • ' * rvv k * ’ — V-vienaą?! Tikrai? Tai p-pa-
zo zių, nors jų \ įsų pinigini į & laukit Nerašykit, aš dar pareisiu

porcionaliai jų atstovų kalbų il
gumui. ’ -

Beabejo tai ironija, tačiau ji 
tūri ir gilią prasmę.

Visur Stalinas
Vengrijos radijas vieną 

pranešė tokią žinutę: h — o manai, kad jis krito ne-
“Kaip praneša Maskvos “Prav- gyvas iš juoko mane pamatęs?

da”, Stalino nuovaduos Stalino ; 
gatvėje, į šiaurę nuo Stalino "Į 
aikštės, netoli požeminio trauki-į 
nio Stalino stoties, kilo gaisras, i 
Ugniagesių brigada Stalinas at
vyko tuoj aus į gaisro vietą ir per 
15 minučių gaisras buvo likvi-j 
duotas. Čia pirmą kartą buvo iš- 1 
bandytas tobulas naujasis švirkš
tas Stalinas, pagamintas Stalin
grado Stalino vardo įmonėse,. 
šiais metais gatvusiose Stalino
premiją”.

HNATYSHYN 
VAISTINĖ 

paruošia vaistus pagal Kana
dos ir Europos receptus. 

Greitas pristatymas.
312 Bathurst St. Tel. WA 4956

Toronto, Ont.

PARKWAY 
BAKERS

Specialūs gimimo 
! dienos ir vestuvių 

tortai.
» L

290 Queen Street West
i Telef. EM. 3-7676
i ’

W. A. LENCKL,U. A

Advokatas - Notaras

73 Adelaide St. W.
Room 322

Telefonas EL 3161
Toronto

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.) .
RECEPTAMS NAUJIEMS AR SENIEMS tik paskambink 

ar parašyk -— mes pristatysime kuo greičiausiai.
TAIP PAT TURIME:: Trejos devynerios, foto reikmenų, 

mažų vaikų valgių, kosmetikos, vitaminų ir tt.
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 •. 9 a.m. — 9 p.m.

i....................... i n .........  1 ■ ■ ■■ ■■

111 ' ... .............. .. 1 1 ” ........................................................................................... laimi-! i i j. i i ■ hi ,,

Lietuviška Baldę Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO”

Sav. J. Kamishaitis ,
899 BLOOR St W. TORONTO Tel. LO 1438

I I .......................................................................... MH — fiwiHIRWW IRU J [H.ie

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

LAIKRODININKĄ
. Jurintl 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
. M. MAUNA —1187 DUODAS ST. W. TORONTO

lietu vienai kalbas kaimkikkas

Rūbų valy r 
Mes paimame iš namų ir pristatorr 

205 Euclid Ave. (prie Dundas

“Reiškime jausmus gėlėmis” — i

THE VICTORY
Vestuvių puokštės, vainikai, d^coral
Sav. A. MERKER 576 C

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brangenybes 
Garantuotas darbas ir prieinamos kainos

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro. -

Užsisakykite
PARLIAMENT F

Savininkas W. WI 
Telefonas RI 4411

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: 

Dirbame pasai užsakymus baldu — chesterfield ir studio —

, tą. rripueiamai uztiKęs jį maža
sis Petrukas klausia:

j — Mamyt, ar per jį neper; 
šautų?

Nebaisu
— Jei tu šiandien taip pat vė

lai grįši, aš rytoj nekalbėsiu su 
tavim visą dieną, — sako žmona.

— Sutinku! t- atsako vyras.

Nuosava oda

— Puiku. Ir neikiek nespau
džia. Jaučiuos, kaip savoj odoj.

— Nenuostabu, Panele. Tai 
1 ožkos kailis.

— o —
— Tai ištikrųjų tą zuikį pats 

dieną nušovei? -

B. Shaw .
Kartą svečiuose, kur buvo ir 

garsusis B. Shaw, jaunas vyru
kas gyrėsi galįs išskaityti kiek
vieno mintis. Matydamas, kad 
B. Shaw į jį nekreipia jokio dė
mesio, tarė:

— Ir jūsų mintis, pone Shaw, 
aš galiu visai tiksliai skaityti.

— Šitaip? Tai kaip gi Tamsta 
vis dar čia tebesi?

' —- o — -
B-vės direktorius:—Juozai, ži

nai ką, aš tau noriu duoti atos
togų su pilnu atlyginimu.

Juozas: Tikrai?! Kuriam lai 
kui?

Direktorius: Tol, kol pats pa
stebėsi, kad bendrovė ir be ta
vęs gali gerai išsiversti.

r Parduodame:
; 231 naujų ir vartotų vyr. ga

bardino paltų — įvairių rūšių 
kaina nuo $I0 iki $40 
452 naujus ir vart. kostiumus 

s Tropinius kostiumus už §10.
Pinigai įmokami iš karto

Hollywood Clothing
270 QUEEN ST. WEST 

(kampas. Beverley)

JEZCNUt
• Koncertų programas, • Bilietus, • Vokus,
• Pakvietimus, • Vizitines korteles, • Atsišaukimus
• Vestuvinius kvietimus, • Įvairius blankus, ® Ir kitus spaudos darbus

švariai ir greitai spausdina

„ŽIBUK1IJ** Spaudos Bendrovė
941 DUNDAS StT W, -- TORONTO, ONT. -- Tel. EM. 3-4265 

Priimami išsakymai paštu. - - - - Atliekami linotipu rinkimo darbai

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
' gilute £

LIETUVIŠKO KIRPYKLĄ
867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave.) TORONTO

Kerpame siaubiai. Nesugaišite brangaus laiko.
Sav. Br. Pakėnas

LONDON FURNITURE CO
Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—pardundami nauji 
ir atnaujinami seni. Kalbame europ. kalbomis

875 Queen St. W. Toronto. Tel. PL 2010

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

Jeigu norite pirkti virtuvę ar saldy tuv;

H
Parduodame piano

Norėdami elektros reikmenų ar sofų
binkite mums ir mes pristatys:

Pirmos eilės lenkiška rankinė
SKALBYKLA — WOODBINE

Kainos nep
ART F 

didžiausiose Ton 
536 Queen SL W.

Mes turime šimtu 
kostiumu ir n

SKyryoos zunermuje ne nau
jiena. Jos gana lengvai duoda
mos. Neseniai viena Los Angeles 
ponia užvedė skyrybų bylą. Prie
žastis: jos vyras, kuris, matomai, 
truputį neprigirdėjo ir dėvėjo 
klausymo aparatą, jį visada už
sukdavo, kai ji pradėdavo kal
bėti ...

Įsakymas
Kažkuriame Bavarijos mieste

ly kilo gaisras. Namas sudegė iki 
pamatų, nes pasirodė, kad mies
telio. ugniagesių įrankiai buvo 
netvarkoj. Sekančią dieną mies
telio burmistras išleido tokį įsa
kymą: “Įsakau ugniagesiams ma
žiausiai aštuonias dienas prieš 
kiekvieną gaisrą patikrinti įran
kius, kad būtų tinkami naudo
jimui”;

Linkėjimų vaisiai
Vokietijos rytų zonoje kalba

si du vokiečiai. Išsiskirdami jie 
abu atsisveikina: “Tegyvuoja 
Stalinas”. Greta buvęs trečias 
vokietis vieną iš jų sulaiko ir 
prakalbina:

— Tamsta man atrodai taip 
gerai pažįstamas. Ar nebūsit tas 
pats H. Lange? Prieš kelefą me
tų Tamsta, rodos, šaukėt “Tegy
vuoja Hitleris”!

— Teisingai! Žet ar. j is begy
vuoja?

Dėl mirties — uždaryta
Vieno Bavarijos miestelio gy

ventojai kartą nustebo ant ka
pų vartų radę užrašą: “Dėl mir
ties — uždaryta”.

Pasirodė, kad kapų sargo bro- 
•lis buvo miręs ir jis išvykęs į 
laidotuves.

Profesorius ir asilas
— Žiūrėkite, mano ponai! — 

tarė profesorius, — tai yra šių 
laikų-keistenybės, — pirmiau šie 
mokslai, kuriuos aš dabar dėstau 
tik geriausioms mokslininkams 
tebuvo suprantami... Dabar 
juos, taip sakant, supranta kiek
vienas asilas!

Saulė ir mėnulis
— Mama, juk saulė yra žvaigž 

džių motina? . . ' '
— Visai teisingai, vaikeli.
— Ir mėnulis yra tėvelis.
— Kodėl taip sakai, vaikeli?
— Na, juk jis visuomet nakti

mis kažkur ilgai keliauja...
Perspėjimas

’ Amerikos New Rochelle mies
tely automobilistai perspėjami 
šitokiu šūkiu: “Važiuoti paleng
va! Pas mus tėra tik vienas lai
dotuvių biuras!”.

Amerikiečiai nutarė daugelį 
banknotų ydų pašalinti išleisda
mi nebe popierinius, bet nylono 
banknotus, kurie šiuo metu jau 
pagaminti ir tyrinėjami.
' Nylono banknotai bus ne spaus 
dinti, bet išausti spalvoti, tad jų 
padirbimas bus veik neįmano
mas, nes tokią precizišką audyk
lą įrengti nebus lengva. Kita jų 
vertinga savybė,: kad jie bus 
daug pastovesni, ne taip greit 
susinešios, o apsinešioję bus iš
plaunamai specialioje mašinoje, 
išdžiovinami ir vėl paleidžiami 
apyvarton, švarutėliai. Dėl to 
ypač džiaugiasi gydytojai. Dar 
viena jų gera savybė, kad jie bus 
visiškai lygaus svorio ir surū
šiuotus juos bus galima “suskai
tyti” svarstyklėmis arba svars
tyklėmis patikrinti ar teisingai 
suskaičiuota.

Leis laisvą prekybą auksu
Kanadai ir Pietų Rhodesijai 

spaudžiant, Tarptautinis moneti
nis fondas, galbūt, netrukus leis 
aukso gamybos kraštams paleisti 
auksą į laisvą rinką. Pietų Afri
ka jau kuris metas taip daro, 
nors ir nedideliu mastu. Tuo tar
pu tam dar priešinasi JAV.

Apsauga nuo atominės 
radiacijos

Cambridge mokslininkų grupė 
po ilgų tyrimų suradusi būdą ap
sisaugoti nuo Gama spindulių 
kenksmingo veikimo sprogus 
atominei bombai.

Lig šiol tebuvo žinomi tik du 
būdai: pasišalinimas iš zonos ir 
gilios slėptuvės. Tie mokslinin
kai nustatę dietą, kurios prisi
laikant anie spinduliai organiz
mui darosi nekenksmingi. Su gy
vuliais tai jau išbandyta. Be to, 
esą išrastos kažkokios injekcijos, 
kurios organizmą taip pat pada
rančios atsparų aniems spindu
liams. '

Paieškojimai
Vladas Bitė, atvykęs į Kana

dą prieš 20 m., dirbęs Albertoje 
prie geležinkelio, prašomas atsi
liepti arba, kas žino apie jį, pra
nešti šiuo .adresu: O. Bitaitė, 165 
Shaw Štr„ Toronto, Ont.

SKIFF’S
VALYMAS —

PROS AVIM AS — 
PATAISYMAS — 

Kalbame lietrviskail
9(19 Dundas St. West. Toronte 

Telefonas EM 4-6649

♦ IJūs gausite teisingus patarimus ir i

L. M. M
REAL ESTATE AND BŪSIh 

1169 DAVENPORT RD. (pi

Mes perkame kur: Mode
Vyriškų
Paltai ir košt 
ir pagal užšali 

apsire
NIJOLAID

Čia pirkdam 
gavęs 16% r 

$]
DERBY

2576 YONGI

D ė m e s i o I !
Jūsų plokštelėms naudokite

DECCA patefoną 
3-jų greičių tik — $49.50

DECCA 3-jų greičių nešioja: 
Radio-patefono kombinacije 
Išpildomė-užmiesčio užsak 
ciklą .(25 ar 60 cycle) 
Visokių rūšių radio taisyme 

SNIDERMAN R/ 
Tel. M Ė. 6200.714 College

Kas pirks

UKRAINĮE

& Electrics
797-799 ]

T
Tel. WA 922

- - ■ Par 
SKALSIAI

DUODAMI 
ias mašinas, 

garantija



TORONTO, Ont.
• Organizacijų atstovų posėdis

* Pereitą penktadienį liet para
pijos salėje įvyko, Apylinkės 
LOK < sušauktas, Toronto, lietu
viškų organizacijų susirinkimas. 
Pranešimą apie Apyl. LOK pre
zidiumo veiklą padarė pirm. p. 
Simanavičius, apie kasos stovį 
ižd. p, Novogrodskis.

Vienas keblesnių klausimų bu
vo LAS skilusios organizacijos 
a|stovo klausimas prezidiume. 
Pastaruoju metų po atstovą pra
dėjo siųsti abi grupės. Balsavimo 
keliu — 6 prieš 2, 5 susilaikius — 
nuspręsta LAS atstovą prezidiu
me laikinai suspenduoti, o jo vie
ton išrinktas sporto klubo ‘‘Vy
tis” atstovas.

Kadangi spalio 15 d. baigiasi 
Įęrmiūas Centriniam LOK pri- 
§tatyįį, registracijos korteles, tai 
nutarta Toronto lietuvių surašy
mo davinius perrašyti į korteles 
(2 egz.) šios savaitės trečiadienį, 
Tam reikalui visos organizacijos 
įsipareigojo tą dieną į parapijos 
salę prisiųsti nors po vieną ma
šininkę su mąšinėle. Darbui va
dovaus p. Budreika,

Pagaliau apkalbėtas Toronto 
Tautos Namų reikalas ir Fondo 
valdyba paprašyta klausimą ju
dinti. Buvo pranešta, kad oficia
lios įstaigos atsisakę duoti staty
bai leidimą, remdamosios įstaty- 

kyla iš arkivyskupijos kurijos, imu’ suvariiusiu karo pramonei 
norint k»i„ dirielis To- Ilr krasto uklU1 nesvarbias Stoty-

Rekolekcijos ir Dvasinių 
t Studijų dienos mergaitėms ir 

‘ * moterims *
7 Rekolekcijas ves garsus pa
mokslininkas jėzuitas Tėvas 
Venckus. Visos Toronto mergai
tės ir moterys kviečiamos akty
viai ir nuoširdžiai išnaudoti retai 
pasitaikančią progą.

Rekolekcijų tvarka:
Spalio 12 d., penktadienį, 8 vai. 

vak. po rožančiaus pamaldų pir-_ 
ma konferencija.

Spalio 13 d., šeštadienį, 9 vai. 
ryto šv. Mišios ir konferencija. 
3 vai po pietų antra konferenci
ją, 8 vai. vak. išpažintis ir kon
ferencija.

Spalio 14 d., sekmadienį, 9 yaĮ. 
3e mių. šv. Mišios Jr bendra šv- 
Komunija.

. KĮ4CMoterų p-jos 
Toronto skyrius.

. ••• ., ... . -- ...■ 

pataj^ięČių registracija
Nuo praėjusio sekmadienio per 

2 savaites Toronto lietuvių para
pijoje pravedama parapijiečių 
registrącijar. Tuo reikalu bažny
čioje pamaldų metu tikintiesiems 
buvo išdalinti lapukai, kuriuose 
kiekvieno' prašoma užrašyti savo 
vardą, pavardę, gyvenamąją vie- 
tą ir telefono numerį. Lapukus' 
prašoma grąžinti sekantį sekma
dienį, spalio 14 d. pamaldų metu.

Parapijos registracija yra įsa-

norint sužinoti, kaip didelis To
ronte gyvenančių lietuvių skai
čius priklauso parapijai. Labai 
naudinga turėti tikslūs parapi- 

. jiečių adresai ir pastoraciniu at
žvilgiu. Galiausiai, ir pačių lietu
vių yra interesas klebonijoje tu
rėti savo adresą, kad reikalui 
esant, būtų galima įvairiais rei
kalais tarpininkauti?

Prieš pora metų parapija , jau 
buvo pravedusi panašią karto
teką, bet, daugeliui lietuvių kei
čiant savo gyvenamąsias vietas, 
anoji kartoteka dabar reikalinga 
papildymų.

■Pašventintas Dvarionui 
antkapis

Praėjusį šeštadienį, po gedu
lingų pamaldų, Toronto Vilties 
Kalno kapinėse, dalyvaujant ve
lionio našlei žmonai, sūnui ir ne
mažam skaičiui bičiulių,’ "Buvo 

bas, bet kąikurių nuomone leidi
mą vis dėlto esą galima gauti.

Iš 25 Toronto organizacijų da
lyvavo 13.

Neužmiršk savo brolių 
tremtyje!

Lapkričio 3 d., 8 vai. vak., šv. 
Agnietės italų salėje — kampas 
Grace ir Dundas — “Daina” ren
gia linksmą šokių vakarą. Gera 
kapela, bufetas ir paįvairinimai.

Pelnas skiriamas kalėdiniams 
pakietėliams Vokietijoje liku
siems ligoninis ir vargan pate
kusiems lietuviams.

Iš MLB D-jos veiklos
IŠ metinio MLB D-jos Toronto 

skyriaus 1951 m. rugsėjo 30 d. 
susirinkimo paaiškėjo, kad sky
rius per vienus veiklos metus yra 
surinkęs ir išsiuntęs mažlietu- 
viams 1670 sv. rūbų ir apavo, 55 

pašventintas ant a.a. muz. An ta-1 individualius maisto bei rūbų pa-
nO Dvariono kapo pastatytas ant-1 
kapis. Kapinėse žodį tarė pa
minklui statyti komiteto pirmi
ninkas J. Januška ir šventinimo 
apeigas atlikęs kun. P. Ažubalis.

Paminklas buvo statytas lietu
vių visuomenės aukomis. Pinigų 
kėlinio ir paties antkapio staty
mo darbui vadovavo specialiai 
susidaręs velionies gerbėjų ir To
ronto menininkų komitetas. Ant
kapis yra estetiškas ir savo ori
ginalumu išsiskiria* iŠ kitų aplin
kui kapinėse esančių paminklų.
Sv. Juozapo seserims 100 metų
Spalio 7 d. atšventė 100 metų 

savo įsikūrimo Toronte jubiliejų 
šv. Juozapo seserų kongregacija, 
vienas pajėgiausių ordenų ne tik 
Toronte, bet ir visoje Kanadoje. 
Tai prancūziškos kilmės kongre
gacija, į Torontą atsikėlusi iš Fi
ladelfijos 1851 m. ir įsikūrusi da
bartinėje Jarvis, tada Nelson, 
gatvėje. Dabar šv. Juozapo sese
rys visoje Kanadoje garsėja sa
vo vedamomis mokyklomis, ligo
ninėmis ir prieglaudomis.

Jubiliejui atžymėti seserys iš
leido specialią knygą, parašytą 
sesers Mary Agnes.

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St W. 
Toronto 

Jaukiai apšildyta — grynas oras

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

“The Canada Life Assurance Company”, 
ATSTOVAS TORONTE ir VERTĖJAS 

Adolfas BAJCRINAS 
Nurodomi patogiausi taupymo planai šeimos ir vaikų 

ateičiai užtikrinti, apdraudžiama gyvybėm
Atliekami vertėjo patarnavimai įstaigose, padaromi 

dokumentų patvirtinti vertimai Duodamos anglų 
kalbos pamokos ir konversacijos

Kreiptis šiokiadieniais, nuo 7 vai iki 8 vai. "vakarais, išskyrus 
antradienius: 941 Dundas St W. (“Tėviškės Žiburių” patalpos), 
tel EM. 3-4265. Kitu metu: 43 Thome Cres., Toronto, tel. ME 8951

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

235 Pacific Avė., Toronto, Ont. 
Telefonas M U. 1214

Ketvirtadienį — šeštadienį, spalio 11-13 d.
1. DUCK SOUP — su Marx Bros.
2. DUCHESS OF IDAHO — spalvota —- su Esther Williams ir

‘ Van Johnson
Pirmadienį — trečiadienį, spalio 15-17 d.

1. BEYOND THE FOREST — tik suaugusiems
su Bette Davis, Joseph Cotten

I. ROMANCE OF HIGH SEAS — spalvota, su Doris Day,
Jack Garson

kietus, suruošė apie M. Lietuvą 
4 paskaitas, Klaipėdos kr. atva
davimo sukaktį, išplatino apie 
40-50 egz. Keleivio. Buvo žadin
tojas ir organizatorius Toronte 
Vasario 16 d. gimnazijos rėmimo 
ir daug kitų vertingų darbų nu
dirbo. Pajamų per tuos metus tu
rėjo netoli $800, iš kurių virš 70% 
sudarė aukos. Lygiai tiek pat ir 
išleista aukomis: $50 Keleiviui 
$50 MLTarybai, $148 rūbų išsiun
timui, o kita maisto pakietams.

Užbaigiant susirinkimą priim
ta sveikinimo rezoliucija VLIK, 
MLTarybos pirmininkui Simo
naičiui, MLTarybai bei mažlie- 
tuviams, Dr. Vydūnui ir atsišau
kimas pasaulio lietuviams.

Susirinkime išrinkta valdyba 
pasiskirstė pareigomis: ll Tamo
šauskas pirm., K. Aperavičius 
vicepirm., P. Lelis sekret., Aug. 
Kuolas ižd., E. Liaudinskienė na
riu. Aug. Kuolas įėjo kaipo pir
mas kandidatas vietoj atsisakiu
sio J. Dragašiaus.

— Sekmadienį ponų Pliopliųi 
šeima pakrikštijo savo sūnelį 
Andrių Vaclovą, o pp. Baliūnai 
—' Dalią Kristiną.

pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto patarnavimą
pigiai atlieka STANLEY V.AS AR A JS- (latvis)-.

Gabenama ir į užmiestį > .<

Mielą bendradarbę

ANELĘ MELDAŽIENĘ ir JUOZĄ GLEIZĄ

sukūrusius.šeimą,.sveikina ir šviesių dienų.linki. .

- Canada Packers bendradarbiai.
* • • -*■-* i - V . . *

“Aušros” choro vakarienė
Anksčiau Toronte sėkmingai 

veikęs “Aušros” choras, vado
vaujamas p. Motiejūno, buvo nu
filmuotas. Dabar ta filmą yra ga
tava, tad buv. choro dalyviai nu
sprendė ją įsigyti ir organizuoja 
lėšas. Tam reikalui jau prieš pus
antro mėn. nutarta surengti va
karienę, kuri įvyks parapijos sa
lėje spalio 20 d. Jos metu choras 
kad ir nepilnoj sudėty, dabar 
kiek pasimokęs, išpildys prog
ramą.

Įsikūrė lietuvaitės seserys
Įsigytasis Toronto lietuvių pa

rapijos namas su sklypu laikinai 
yra išnuomotas naudotis Šv. Kot
rynos lietuvaitėms seselėms, ku
rios rūpinsis besveikstančių li
gonių slaugymu. Seserys į naujas 
patalpas jau persekėlė ir tikisi 
greitu laiku turėti nemažą skai
čių pacijentų. Teko nugirsti, kad 
pirmieji bus du lietuviai nesvei
kuoju seneliai, kurie iš vienos 
kanadietiškos prieglaudos persi
kels pas lietuvaites seseris.

Steigiamas uteniškių klubas
Spalio 12 d., 7.30 vai. vak., 

kviečiame visus uteniškius at
vykti į uteniškių klubo steigia
mąjį susirinkimą. Susirinkimas 
įvyks Bathuršt g-vė Nr. 404 uk
rainiečių name, 3-čias aukštas, 
mokyklos klasės patalpose.

' Iniciatoriai.
Lankėsi redakcijoje

Šį pirmadienį “TŽ” redakciją 
aplankė iš‘Otavos kun. Dr. Rą
žulis, iš Hamiltono, kartu su kun. 
Dr. Tadarausku, p. Kazys Stanai
tis, buvęs Kūno Kultūros rūmų 
direktorius, dar tik prieš mėnesį 
atvykęs iš Vokietijos, Miunche
no. P. Stanaitis ta proga užsi
prenumeravo laikraštį.

Pereitą savaitę taip pat į Ha
miltoną iš Anglijos atvyko, p. Jo
nas Matulionis su šeima ir kele
tas kitų šeimų. •
Išnuomojamas butas iš dviejų 
kambarių ir virtuvės; arba vie
no kambario ir virtuvės. 306 

Manning Ave. Tel. LO. 5079.

nuo šio pranešimo dienos neužre
gistruotas skolas neatsakysime.

Gražiame ir ramiame St. Clair 
—Glenholme rajone, į pietus nuo 
St. Clair, išnuomojamas II aukš* 
te didelis frontinis kambarys. 
Galima naudotis virtuve. Arti St 
Clair-Bay-Harbord ir Ossington 
susisiekimo linijos. Tel. ME. 1602.

Dėmesio!
Nepraleiskite puikios progos įsi
gyti gerą namą. Įmokėti tik 
$3000. Vėliau mokėsite tam tikrą 
sumą kas mėnesį. Namas iš 6-šių 
kambarių. Randasi 226 Scott Rd. 
(šiaur. Toronte). Pilna namo kai
na $14.000. Kreiptis 54 Willson 
sq. Telefonu kreiptis EM. 4-2852, 

W. Gavėnas.

Lietuviškoje rūbų krautuvėje 7’

“BELLWOODS DRY GOODS”
921 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

Jūs pirksite visuomet geros kokybės vyrų, moterų ir vaikų 
apatinius ir viršutinius rūbus. Geriausios firmos “Forsyth” 

vyr. viršutinius baltinius.
Gaminame krikšto sukneles ir priimame kitus spec, užsakymus.

Vestuviniai vyr. baltiniai. Moteriškos suknelės ir kostiumai, 
taip pat vyr. kostiumai duodami išsimokėjimui. 1

J. Jurkšaitis, savininkas.

Dėmesio! Dėmesio!
PA RDUODAME lovos baltinius, kilimus ir. kitokias 
tekstilines prekes PAPIGINTOMIS KAINOMIS

1218 DUNDAS STREET W., TORONTO. TEL. lO. 9082
' _ .. .- i.

“Pagrobė” savą dukrelę
Spalio 5 d. Toronte įvyko ne 

visai maloni istorija, sukėlusi 
daug jouko.

Vienos mokyklos mokiniai grį
žo iš už mokyklos ribų buvusios 
gamtos pamokos. Staiga draugai 
pastebėjo, kad iš- skersinės gat
vės pasirodęs ponas užkalbino 
7 metų mergaitę, ir nusivedė ją’ 
į parką. Vaikai pranešė mokyto
jui, tas policijai. Po 10 minučių 
į parką sulėkė 17 per radiją nu
kreiptų policijos mašinų, eilė de
tektyvų, ir ponas su mergaite 
buvo “sučiuptas”. Pasirodė, kad 
tai buvo vienas Toronto univer
siteto profesorius, kuris grįžda
mas po paskaitų susitiko savų 
dukrelę ir nusprendė kartu pasi
vaikščioti su ja parke.

O visdėlto policija 
•veikia.

Karalaitė Elžbieta Toronte
Karalaitė Elžbieta su vyru at

vyks spalio 12 d., penktadienį, 5 
vai. pp., į Malton ąęęodromą lėk
tuvu. Iš čia vyks prie miesto ro
tušės, kur 6.15 vai.' bus sutikti 
mero, apISrikys'rotilšę7' 0' po to 
vyks per miestą’ iki York St Si
ding, kur bus traukinys, o iš čia 
pietauti pas provincijos guber
natorių. Nakvoti grįš į. traukinį.

Šeštadienį, spalio 13.4 , 10 vai. 
karališkoji pora vyks į parodos 
aikštės didžįąją sceną,1 kur įvyks 
priėmimas mokyklų, o iš čia 10 
vai: 55 min-* vyks-į universitetą, 
parlamento rūmus, Tš kur Edin
burgo princas vyks į Royal York 
Hotel, kur Fval Toronto preky-’ 
bos rūmai ruošia užkandžius ir 
grįš į parlamėnto rūmus,'pas ka
ralaitę ir 2.45 vai. jau kartu yykš’ 
į Maple Leaf Gardens ir 15 min; 
žiūrės hockey rungtynių. Toliau- 
vyks į Rivetdale Park, kur bus 
pasveikinti ryt. Toronto vaikų. 
4.30 vai jie bus Sunny brock Hos
pital, 5.15 vai. p.p. — Hospital for 
Sick Children, -5.45 vai. gers ar
batą su University Ave. kareivi
nių karininkais. Iš čia grįš į trau
kinį, o 8.30 vai. vak. dalyvaus 
The Royal York Hotel provinci
jos gubernatoriaus ruošiamuose 
pietuose.

Torontą karališkoji pora ap
leis naktį. ’ ..

Visuomenės žiniai
Pranešame lietuviškos visuo

menės žiniai, kad nuo 1951 m. 
liepos 19 d. už padarytas ir daro
mas Stepono Jakubicko LAS ką pradėjo studijuoti jau paisižy- 
vardu skolas Lietuvos Atgimimo lietuvaitė laikraštininke
Sąjūdžio Vietininkijos valdyba Salomėja Narkęliūnaitė. 
neatsako. Taip pat pranešame vi- • Jaunas dailininkas Pranas 
siems tiems, iš kurių Jakubickas Lapė vis tvirčiau atsistoja Niu- 
LAS vardu prieš minėtą datą jorko menininkų tarpe. Praėju- 
paėmė paskolas, užregistruoti šią savaitę Niujorke vėl pasiro- 
Vietininkijos valdyboje, adresu: dė jo iliustruota Anne Crone 
257 Crawford St. Toronto, tel. LL knyga “This'Pleasant Lea” iš- 
9849—~V. Venckus, arba 921 Dun- leista vienos žymiųjų Niujorko 
das St. W. — Jurkšaičio krautu- leidyklų Schreibnėr Sons. Kny- - - v - ,
vėje. Už dviejų savaičių bėgyje ga 317 puslapių. j veiksnių pasveikinimo šiam tik-
nuo šio pranešimo dienos neužre- . ' ' * I rai rimtam amerikiečių opinijos
gistruotas skolas neatsakysime. •Karinio jūros transporto | formuotojui bei išreiškė j ui. Juo

LAS Kanados Vietininkijos tarnybos laivynas prieš savaitę, labiau, kad jo vedamųjų vienas - 
minėjo savo antrąjį gimtadienį, į svarbiausių rašytojų yr klaipė-.

tiksliai

Vestuvės
Spali?- .6 d. Toronto liet: para

pijos bažnyčioje susituokė: Juo
zas Gleiza su Natalija Meldažie- 
ne; Justinas Kerpis su Gertrū
da Kaehshofer ir Vaclovas Keru- 
lis su ‘Bronė Trinkaite.

i i

Paskutines naujienos iš Niujorko
(Atkelta iš 1 psl.) 

vičius. Binkevičiųs. Tamulionis 
jau gavo PCF laipsnį. Smagu, 
jog jau pirmaisiais metais jauni 
lietuviai parodo amerikiečiams, 
ko verti. : ,

• 'Taip pat ir Niujorko lietu
viai moksleiviai vis labiau įver
tinami. Tai rodo ir gausesnis 
stipendijų jiems davimas. Į Ford- 
hamo Graduate mokyklą nemo
kamą mokslą gavę Vytautas Vy
gantas, kuris .ten studijuos psi
chologiją, pernai pažymėtinai 
baigęs Brooklyn© kolegiją. Co- 
lumbijos: universitete žurnalisti-

Valdyba.-
Atitaisymas

Korespondentas, aprašydamas 
įvykusį š.m. rugsėjo 8 d. LAS 
Vietininkijos suvažiavimą, per 
neapsižiūrėjimą padarė nemalo
nią klaidą, kurią atitaisome.

LAS Vietininkijos Garbės teis
man išrinktas ne Kostas Pakal
niškis, bet Pranas Befneckas.
LAS suvažiavimo prezidiumas: 

Pirm. Dr. A. Barkauskas, 
Sekr. V. Venckus.

— Toronto. — Ontario val
džios tarnautojams brangmečio 
priedai-padidinti dar $10 ir dabar 
yra $35. Priedas bus mokamas 
nuo spalio 1 d. 4

Reikalinga
pardavėja tekstilės krautuvei.
Privalo kalbėti svetimomis 
kalbomis, o taip pat angliškai.

7 Kreiptis:
. REGENT TEXTILES,

1218 Dundas Street West, 
Telef.: LO. 9082.

Visų lietuviškų laikraščių 
ir angliškų žurnalų
PRENUMERATAS

priima ir pratęsia įgaliotas
♦ atstovas
Vytautas. Aušrotas

263 Havelock St., LO. 3647 
Sekmadieniais — parapijos 

salėje
* jį # * »•-

KEPAME
juodą ir baltą ruginę duoną.

Taip pat priimame užsakymus 
sviesto tortams ir kt. 

pyragaičiams.

ESTO BAKERY i
1017 Pape Avė., Toronto, Ont.

Telef. GL. 2607 
vakarais LL. 6173.

Savininkas S. Krabi. . ■

IŠNAUDOKITE 
RETĄ PROGĄ!

Toronte, lietuvių ir kitų euro
piečių apgyventame rajone 
Dundas gatvėje, parduodamas 
pilnon nuosavybėn gražiai 

įrengtas
RESTORANAS - 
DELIKATESSEN

su dviejų aukštų mūriniu na
mu, turinčiu 6 patalpas ir rūsį. 
Kaina: už valgyklą ir jos įren
gimus $4000; namas su sklypu 
$13.000, įnešti $3000. Išviso kai-

kusieji ilgam išsimokėjimui
Parduodama dėl pakeitimo H- 

z to biznio.
Teiraukitės telefonu Toronto

.ME. 6498.

MONTREAL, Cue
7 Kalbų kursai

' Sekančiais metais Montrealyje 
įvyksta visuotinąs Pax Romana 
suvažiavimas. Universitete de 
Montreal atidarytas naujas Fa- 
ęulte dės lettres skyrius, kuris 
ruošia daugelio kalbų, jų tarpe ir 
lietuvių, vertėjus. Jie pasitar
naus Pax Romana konferenci
jose.
J Universite de Montreal taip 
pat neseniai pats pirmasis Kana
doje įvedė vertėjų kursus per 
mikrofoną. Pavyzdžiui kam nors 
kalbant angliškai ar kokia kita 
kalba, vertėjai tuojau pat išvers 
į norimą kalbą. Čia yra paruoštos 
trys kabinos, iš kurių viena yra 
specialiai paskirta lietuvių ver
tėjams.

Ateitininkų ekskursija
^■Užpraeitą sekmadienį Montre- 
alio moksleiviai ateitininkai ap
lankė šv. Juozapo bažnyčią bei 
Montrealio vaško figūrų muzie
jų, kuris, turbūt; yra vienas iš di
džiausių Amerikos kontinente. 

. WELLAND, Ont
Pirmieji rudens šokiai

Spalio 13 d., šeštadienį, ! 
^al p.p. Wellando* Hungarų 
Įėję, Helems Avę., ALOK r 
gia sezono atidarymui šokių 

, .... v , . .karą. Šokiams gros europie| pasmaugdamas Jog per tą lai- ka yaJ

tų darbų buvo šimUtūkstantmiu |lr ^“ndot apylinkių tau 
DP pervežimas įs Europos i nau- v. , . . v7 ?f .. . - i j . cius maloniai prašome atsilanjas jų tėvynės ir prieglaudas. | Vakaro £ skiriamas T

• Pa ha I tiAriat nnciriPin nrio• Pabaltiečiai prisidėjo prie 
vengrų, ir dabar kiekiveną savai
tę pikietuos Sovietų konsulatą 
Niujorke.

• Ukrainiečių jaunimo orga
nizacijos, kad ir nė visai rimtai, 
pravedė^ mi^jngą Manhatten cen
tre Niujorke,., kuriame buvo pa
reikalauja nepriklausomybės at
gimstančiai ūkrimiėčių tautai. 
Ukrainiečiams didelę moralinę - 
paramą mitingo metu suteikė pradedamas vykdyti nuo sp. 
pabaltiečiai. Visa tai plačiai pa
minėjo šiaip ukrainiečiams ne
palanki y ankių spauda.
‘ • New York Times 100 metų 
sukaktuvių proga sveikino dau-į 
gelis pabėgėlių organizacijų ir į 
svetimų šalių atstovų. Vieni pir- ; 
mųjų pasveikino latviai, estai, 
bulgarai, vengrai. Kaip teisingai 
pastebėjo Dr. Tercijonas, visi pa
sigedo mūsų “vadovaujančių

dietis Toliušis, kurio tikras bro- ‘ — Otava. — Kanados kai 
lis yra Lietuvių Patariamosios! vadovybė sutiko leisti karius 
Grupės narys. Šitas lietuvių tin-j gelbėti nuimti vėlyvą derlių ] 
gėjimas juo labiau apgailėtinas rijų provincijose. Kariai tuo : 
prisimenant, kai vėliau skun- pu leidžiami 2 savaitėms, o 
džiamasi, ve, girdi, jie mūsų laiš- reikės, laikas galės būti pra 
kų neįsideda. tas.

Jau laikas pagalvoti api< 
Kalėdų dovanas

Turime didžiausią pasirinkimą Europos rankdarbių specialist 
padirbtų dovanų: gražių odos išdirbinių lietuviškais motyvai 
austų ir siūtų prekių, medžio raižinių, keramikos ir tt. Gimin 

dienoms, konfirmacijoms, vestuvėms ir kt. 
REIKALAUKITE mūsų naujai išleidžiamo 

prekių katalogo.
Mes .taip pat turime; Lietuviškų plokštelių, įgrotų Europoje 
Amerikoje 78 RPM, taip pat turime daug EUROPOS KLASIK 
NIŲ ir populiarių plokštelių, ypatingai įgrotų Vokietijoje, Au 
Arijoje ir Šveicarijoje. Taip pat turime ilgo grojimo (Long plą 
ing) —j33%|ir 45 RPM plokštelių. Turime daug radio ir nešioj 
mų'-patefonų.A ' J» » -ft i Aplankykite mūsų krautui

609 YONGĖ STR. ART HANDICRAFTS Telefom 
TORONTO. ONT. WALTER KOPPEL PR. 459f

AR JŪS PAGEIDAUJATE 3 
PIRKTI NAMUS f

P AR DUODAMA:

1. $14.000. 14-kos kambarių’ su visais baldais. 9-nios virtuvė 
Mėnesinės pajamos $493.00 ir vienas kambarys savininki 
Reikalinga įmokėti apie $5000.

• v
2. $17.000.10 kambarių atskiras namas su visais Baldais, dvigul 

garažu. Vandeniu apšildomas. Įmokėti apie $7000

3. $5000. Kepykla. Gera proga pradėti liet, kepyklą Dundas-Ro 
cesvalles rajone su visais įtaisais. Nuoma tik $100 mėnesii 
Kartu apartmentas — viso 6 kambariai. Įmokėti $3000. Pasta 
galima pirkti už $12.000.

Kreiptis: A. GARBENIS — vakarais — HY. 1543 
arba V. ANDREJAUSKAS-Andrews

.M.DAVY&C<
REAL ESTATE BROKERS

105 RONCESVALLES AVE. ’ X
TELEF. LA 2763 arba LA <101__________

Visi praleido sekmadienį graž 
je nuotaikoje ir yra pasiryžę j 
daryti tokių ekskursijų dažnis

Ligonys
Victoria ligoninėje tebesei 

p. Samuolienė. Taip pat p. 
melaitis ir Pilypaitis tebeguli 
goninėje. Lebedžiūnas, Miką 
jūnas ir kiti jau seniai gyd 
įvairiose ligoninėse. Narbutai 
padaryta plaučių operacija, Ei 
Lukbšiūtė taip pat tebesigy 
St. Agathe sanatorijoje guli B 
čiūnaitė. Inž. Bulota jau pasv 
ko ir toliau tęsia savo pradi 
darbą.

— Montrealis. — Čekoslųva 
jos gen. konsulato prekybos 
tache pasitraukė irpaprašė I 
nados vyriausybės leisti pasili 
imigranto teisėmis. > Leidin 
duotas' Jis atvyko 1948 m.

tos Fondui.
Wellando ALOI

y Nemokamas advokatų 
patarnavimas 

-Aukštasis Kaiiados Advok 
draugijos nutarimas suorg< 
zuoti nemokamą juridinę paj 
bą neturtingiesiems Toronte

15 d. Angliškai tai vadinama 
ridine klinika. Į ją gali krei; 
ir nemokamai gauti patarir 
kiekvienas, kuris neuždirba_c 

*giau $900 ir dar po $200 kiek1 
nai šeimos galvai.

i Advokatai šiuos patarnavir 
' atliks taip pat be jokio atlyg 
mo iš kitur ir savanoriškai, i 
šerifas tuo reikalu išsiuntir 
užklausimus visiems Toro 
advokatams, savanori ųatsir 
135. Ši klinika veiks kiekvi 
pirmadienį nuo 7 vai. vak. re 
šėje — City Hali — šerifo įs


