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KATALIKIŠKOJI AKCIJA
1. Kas ji?

Pirmasis Bažnyčios istorikas 
šv. Lukas Apaštalų Darbuose 
taip atsiliepia apie pirmuosius 
krikščionis: “Tikinčiųjų daugy- 

, bė buvo vienos širdies ir vienos 
sielos. Nė vienas iš jų nesakė 
apie savo lobį, kad tas jo vieno 
būtų, bet visa buvo jiems ben
dra ... Didelė malonė buvo juo
se visuose..* Visi sutartinai su
sirinkdavo Saliamono prieangy
je... Žmonės juo stabai vertino” 
(Apd. 4, 32,3; 5, 12, 13). Čia pa
brėžiama ne tik to meto krikščio
nių didelė vienybė ir meilė, bet 
ir apaštališkoji dvasia. Tikinčių
jų skaičius augo ne tik apašta
lams Kristaus mokslą skelbiant, 
bet ir visiems įtikėjusiems prie 
to darbo prisidedant. Apaštalų 
mokiniai, “atvykę į Anti joki ją,, 
kalbėjo taipojau graikams ir 
skelbė Viešpatį Jėzų; Viešpaties 
ranka buvo su jais; ddelis skai
čius įtikėjo ir gręžėsi į Viešpati” 
(Apd. U, 20, 21).

Apaštalas Povilas beveik kiek
viename laiške kalba apie pasau
liečius krikščionis, savo padėjė
jus, kuriems jis nuoširdžiai dė
koja už pagalbą. Romos krikš
čionims laiško pabaigoje jis ra
šo: “Pasveikinkite Priską ir Ak- 
vilą, meno padėjėju du Jėzuje 
Kristuje ... Jiems sakau dėkui 
ne tik aš, bet ir visos pagonių 
bažnyčios... Pasveikinkite Ma
riją, kuri daug darbavosi jums. 
Pasveikinkite mano gentis ir

J uniją, kuriuodu y f a ’ garbingu 
pas apaštalus... Pasveikinkite 
brangiąją Persidę, kuri daug 
darbavosi Viešpatyje” (Rom. 15, 
3, 6. 12).

Pasauliečių krikščionių apaš
talavimas, vadovaujant bažnyti
nei vyresnybei, arba katališkoji 
akcija pirminėje Bažnyčioje bu
vo gyva realybė, savaime su
prantama pareiga, davusi Bažny
čiai dįdžios dinaminės jėgos ir 
nepaprastų laimėjimų. Katali
kiškoji akcija kaip pasauliečių 
apaštalavimas reiškėsi ir tebesi- 
reiškia įvairiomis formomis Baž
nyčios gyvenime iki mūsų dienų.

2. Iš kur ji?
Katalikšikpji akcija kaip apaš

talavimo pareiga išplaukia iš re
ligijos esmės. Religija yra ne 
vien žinojimas, bet ir gyvenimas, 
ir išpažinimas, ir vykdymas. 

- “Nes kaip kūnas be dvasios, taip 
‘ ir tikėjimas be darbų yra miręs” 

(Jok. 2, 26). Kas tkiėjimu gyve-

na, jį išpažįsta ir vykdo, tas tuo 
pačiu negali būti abejingas ka
talikiškai akcijai arba apaštala
vimui. Kam miestas stovi kal
ne? Argi ne tam, kąd jį visi ma
tytų? Ir žiburį deda į žibintą 
tam, kad visame kambaryje bū
tų šviesu. Jei Kristus yra pasau
lio Šviesa, reikia, kad ją paste
bėtų tie, kurie dar jos nemato. 
Jei Evangelija yra išganymo 
mokslas, reikia, kad tą mokslą 
pažintų jo nepažįstantieji. Jei 
Kristus yra Kelias, Tiesa ir Gy
venimas, tai kiekvieno tikinčio
jo yra pareiga parodyti Jį kaip 
kelią, kaip tiesą, kaip gyveni
mą. “Nes kas gėdytųsi manęs ir 
mano žodžių šitoje svetimoterin- 
goje ir nuodėmingoje giminėje, 
to ir žmogaus Sūnus gėdysis, ka
da ateis savo Tėvo garbėje su 
šventaisiais angelais” (Mork. 
8, 38).

3. Kam ji?
Kitais žodžiais, koks yra ka

talikiškosios akcijos paskyrimas? 
Politikuoti, skleisti netoler&nci- 
ją, izoliuotis nuo plačiosios vi
suomenės? Dažniausiai katalikų 
veikimui politikavimą prikiša 
tie, kurie labiausiai politikuoja, 
kurie be savo partijai tarnavimo 
jokio kito augštesnio idealo ne
turi. Tikrumoje katalikiškoji ak
cija yra šalia ir virš politikos. 
Joje gali reikštis kiekvienas ge
ras katalikas, nežiūrint kokių 
politinių pažiūrų jis bebūtų, jei 
tik tos pažiūros yra suderina- 
mqg su Kristaus, j

KatalikiškojF 
prievartos netaiko. Ji reiškiasi 
gyvuoju pavyzdžiu, gera spauda, 
susirinkimais, konferencijom, 
studijų, dienom, paskaitom, mi
nėjimais, organizuotų vienetų ir 
pavienių asmenų apaštaliniu vei
kimu. Ji nėra ir nuo plačiosios 
visuomenės atsiskyrimas, bet 
priešingai — į viešąjį gyvenimą 
išėjimas.

Katalikiškoji akcija siekia ug
dyti žmones pagal Kristaus 
mokslą ir Jo pavyzdį, norint vis
ką atnaujinti Kristuje — visą 
privatinį ir viešąjį gyvenimą, ke
liant krikščioniškąjį susiprati
mą, dorovę, gaivinant liturginę 
dvasią ir krikščioniškuosius pa
pročius, organizuojant moralinę 
ir medžiaginę pagalbą to rei
kalingiems.

Linkėtina, kad vis daugiau 
Kanados lietuvių katalikų įsi
trauktų į katalikiškosios akcijos 
darbo barus. Dr. J. Gutas.
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Vokiečių socialistai nuomonę keičia
Neseniai įvykusiame Vokieti

jos socialistų suvažiavime Dort- 
munde Schumacherio įpėdinis 
Ollenhauer pasirodė su nauja 
pažiūra Vokietijos ginklavimosi 
klausimu. Griežtasis Schum'a- 
cherio “Ne” jau nebekartojamas. 
Ir socialistai pagaliau įsitikino, 
kad taikingas abiejų Vokietijų 
sujungimas keturių didžiųjų su
sitarimu yra nepasiekiamas. Vil
tis galutinai palaidojo Rytu Vo
kietijos paskelbtasis liepos mėn. 
planas “sukurti socializmą” Ry
tų Vokietijoje. Tuo būdu ir so
cialistai dabar pripažįsta, kad 
šiuo metu pirmas yra dalykas 
garantuoti saugumą. Tiesa, so
cialistai dar ir dabar nepasisako 
už prisidėjimą prie Europos Gy
nimo Bendruomenės, tačiau šis 
reikalas tik surišamas su visiškos 
lygybės reikalavimu, nuo kurio 
ir Adenaueris neatsisako, nors 
ir daro šiokių tokių nuolaidų.

Tuo būdu reikia tikėtis, kad ir 
Europos gynimo bei Vokietijos 
sutarties klausimai pagaliau iš
judės iš mirties taško.

Nehru mokosi
Indijos premjero laikysena ko

munizmo atžvilgiu lig šiol visus 
steebino. Visada gaudavosi įspū
dis, kad Nehru Sovietų Sąjungą 
laiko vakariečių nesuprasta, pa-

doria ir taikos siekiančia valsty
be. Dėlto betkokiuose užsimoji
muose prieš komunizmą Indijos 
paramos negalima buvo laukti. 
Pastaruoju metu Nehru numo- 
nė pradėjo keistis. Tiesa Indija 
vis dar tebesilaiko oficialaus ne
utralumo, tačiau Nehru jau pa
matė ką komunistai daro pačio
je Indijoje, ir ypač yra apsivylęs 
Maskva, kai šios atstovas Mali
kas pareiškė veto dėl Japonijos 
priėmimo į JT. Nehru gi buvo 
norėjęs Japonijai paskirti žymią 
vietą savo svajojamoje Azijos 
tautų bendruomenėje.

TORONTO, Ontario, 1952 m. Spalio (October) mėn. 16 d.

“Courier”, pirmasis “Amerikos Balso” laivas-siųstuvas
1951 m. balandį buvo nutarta pastatyti visą eilę tokių laivų, kurie 
su siųstuvais galėtų plūduriuoti betkuriose jūrose; Iki šiol betgi 
tėra paleistas tas vienas, kuris dabar plūduriuoja Europos pietuose. 
Jis yra 335 pėdų , 5.800 tonų talpos, turi du siųstuvus po 35.000 
vvattų. Antenos iškeliamos spec, balionais, pripildytais heliumo.
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Atominiai lėktuvai^
Senai teoriškai apskaičiuota, 

kad lėktuvas gali skristi su ato
minės energijos varikliu. Įvyk
dyti tai praktikoje pirmiausia 
kliudė tai, kad lėktuvo įgulai 
apsaugoti nuo radiacijos reikią 
tokio storio švininę uždangos, 
kad jos svoris padaro nebeįma
nomą skridimą. Dabar britų 
mokslininkai atrado naują me
talo lydinį, kuris yra labai leng
vas, bet apsaugo nuo radiacijos. 
Tuo būdu reikia laukti, kad\pe 
kurio laiko pasirodys ir atomi
nis lėktuvas.

— Toronto. — Toronto univer
siteto studentai pasisakė už pri
ėmimą 12-15 rusų studentų vizi
to, kaip tai buvo iškelta prieš 2 
metus studentų grupei viešint 
Varšuvoje. Tuo klausimu balsa
vo jau visi universitetai ir galu
tinai bus nuspręsta Studentų Fe
deracijos konferencijoje šią sa
vaitę Quebeke.

BALTIJOS KLAUSIMAS JUNGI. TAUTOSE
* Žr *

Ar pabaltiečiai politikai pasinaudos proga? — Maskvos spek
taklis. — Užsienio politika rinkiminėje kampanijoje. — Pa- 
baltiečių koncertas Niujorke.

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)
• Šį antradienį susirinko sep

tintoji JT pilnatis. Pirmą Įtartą 
savo naujoje rezidencijoje. 71 
darbotvarkės punktas bus pasiū
lytas 60 valstybių vyrams. Jų 
tarpe prancūzų pasiūlymas pri- 
imtidėl-; rėjojeformu-

|Tautą’tarny
boje” ... genocido konvnecijos 
teksto kiniečių pakeitimas ir 
daugybė kitų. Pirmininku numa
tomas Lester' B. Pearson, jūsiš
kis užs. reik, min., prakaituos su 
šiuo paskutiniuoju punktu. Ypač 
jei pabaltiečiai politikai pasiro
dys šio to verti ir pasinaudos 
Švedijos skundo proga priminti, 
jog ne dėl ko kito, kaip tik dėl 
Baltijos, įskaitant Suomijos už- 
puolimv, “didžioji” TSRS buvo 
išgūžinta 1939 m. iš Tautų Są
jungos Ženevoje. Dabar, kada re
zoliucijos “Uniting for Peace” 
išdavoje veto galia yra aprėžta, 
dauguma be mažumos trukdymo 
gali pravesti savo nutarimus, 
nors totalitaristams užsigavus 
JT gresia Tautų Sąjungos liki
mas. Ne veltui Višinskis — pa- 
baltiečių, balkaniečių ir kt. gra
žiai sutiktas — prisistatė vienas- 
pirmųjų. Achesono “Uniting for 
Peace” prieš porą metų priimta 
rezoliucija plenumui leidžia 
spręsti visus klausimus, kurie 
grasina pasaulio taikai ir duoda 
teisę jai panaudoti ginkluotąsias 
jėgas, jei Saugumo Taryba yra 
paraližuota pačių užpuolikų ve
to. Keistai tas viskas skamba, bet 
sovietams atmetus Švedijos no
tas dėl lėktuvų pašovimo Balti
joje ir dėl sovietų pogrindžio 
veikimo Švedijoje, pastarosios 
skundas JT gali iššaukti gražią 
pasikoliojimo bangą. Ne karo — 
šito reikalas bus sprendžiamas 
Kremliuje ar kitur — JTautos 
tik tarnaus pasauliui įrodyti, kas 
dėl busimojo karo tikrumoje kal
tas. Švedijos skundas numato
mas JT įteikti bendrųjų debatų 
metu ir principe bus rėikalavi-

Amerika pavergtųjų nevaduos
JAV senato užsienių komisijos 

pirmininkas Conally spaudos 
konferencijoje pareiškė:

“Amerika nesiųs savo sūnų 
mirti, kad išvaduotų tautas iš 
komunistų vergijos.

Mes labai džiaugtumėmės, kad 
kraštai už geležinės uždangos 
priimtų demokratinę sistemą, 
įvestų parlamentarinę santvarką 
ir pradėtų valstybinį darbą pil
nos laisvės atmosferoje.

Bet žinome, kad kaikurios iš 
tų tautų nenori būti išvaduotos.

Tokioje padėtyje Amerika ne
mano vaduoti karu tų, kurie to 
nenori. Tos tautos turi pačios

laisvę iškovoti”.
Taigi priešrinkiminiai kandi

datų pareiškimai dar ne viską 
pasako. O kad senas ir patyręs 
politikas pats sau prieštarauja, 
teigdamas, kad tautos išvadavi
mo nenori ir kad jos pačios turį 
išsivaduoti, galima tik nusiste
bėti. Žinoma, ir čia beabejo pir
miausia tik noras apraminti vi
suomenę, kad karui nesiruošia
ma, tačiau jau per drąsiai žai
džiama kitų krauju ir kančiomis. 
Senatorius gal pamiršo, kad dėl 
anų kraštų pavergimo ir JAV 
yra ne be kaltės.

mas užtikrinti 'Baltijos, kaip 
laisvos jūros, teises, ką “Opera
tion Mainbrance” JAV valsty
bės departamento manymu iki 
galo išvesti netiko. Švedijos par
lamento užsienių' reikalų komi
sija svarsty kdį 
ji pasiųs
žinoma, užkulisinis pasirengimas 
šiam veiksmui jau vyksta ir vi
sose didžiųjų užsienių reikalų 
tarnybose. Ar taip pat jis vyks
ta ir pas egzilus politikus, paro
dys artima ateitis.

• Visos pasaulio žinių agentū
ros pirmose eilėse, praėjusios sa
vaitės pradžioje pažymėjo, jog 
Maskva pakėlė Ike mestą piršti
nę dėl Pabaltijo. Po Stalino, Mo
lotovo, Malenkovo kalbų, Mask
vos “teatre” buvo įterptas trum
pas marijonetinis paveiksliukas. 
Naivus toks. Pasirodė lietuvių 
tautos išgama A. N. Sniečkus 
partijos gen. sekretorius. Jo pa
sirodymas nesusilaukė laisvojoje 
pasaulio spaudoje nė mažiausių 
komentarų. Tarytum visas Ike 
išsižiojimas apie išlaisvinimą te
buvo respublikonų kampanijos 
blizgutis, apie kurį neverta šne
kėti. Bet lietuvius Sniečkus labai 
sudomino. Informacinės tarny
bos šoko medžiagos ieškoti apie 
jį, “A. Balsas” visomis kalbomis 
teisybę apie ji pavarė. LŽS-gos 
Niujorko skyriaus sekretorius, 
iš narių surinkęs apie jį medžia
gą, kuo skubiausiai persiuntė 
LAIC, kuris angliškąją santrau
ką paskleidė amerikiečių laik
raščiams bei visokioms agentū
roms. t

• Maskvos “konvencija” pasi
baigė. Jie, mat, norėjo pasauliui 
pasirodyti — mes irgi mokam, 
konvencijas ruošti, ne tik jankių 
respublikonai su demokratais 
Čikagoje. Ir ve, kaip mes vie
ningi, kokie mes kultūringi, ko
kiais gražiais pažadais dalina-* 
mės. Maximas Z. Zaburov, Vals
tybės planavimo komisijos pir
mininkas pabaltiečiams ypač 
gražių saldainiukų dar kartą 
pakabino. Girdi, po Sibiro su- 
pramoninimo mūsų planuose 
svarbiausią vėtą užima “vargšės” 
Baltijos respublikos. Joms “mes” 
transportą sutaisysime ir kalio
šų pagaminsime,.. Gi, mums at
rodė, jog Maskvos “show” tiks
las tebuvo pagąsdinti, jog jau 
sovietinė galybė per kraštus lie
jasi. Net ir Kennan išvijom, kai 
ne vietoj išsižiojo, na ir kas? 
“Imperialisto” Ike pažadai reiš-

w

apie 600.000.000 žmonių “džiau
giasi” Stalino rojumi ir artimiau
sia ateitis leidžia spėti, jog apie 
tiek pat gali tikėtis “išlaisvini
mo”. Tas tik parodo, jog Krem
lius yra pasiryžęs tęsti tolimes
nę imperialistinę ekspansiją. 
Kaip ir Hitleris, Kremlius jau 
yra savosios dogmos vergas, įti
kėjęs savąja propaganda, kad 
pasaulis tegali egzistuoti suko-

,. Kaina 100

Leidžia Kanados Lietuvių 
Katalikų Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronto

SAVAITĖS ĮVYKiy APŽVALGA

džiosios rusų tautos, jog nukrypi- vai’ Pers

Europoje tebekalbama gyni
mosi organizacijos reikalais. JA 
V-bių ambasadorius pranešė 
premjerui Pinay, ko Prancūzija 
gali tikėtis šiais metais iš JAV. 
Prancūzija norėjo 650 milijonų, 
o JAV žada duoti 525 milijonus 
dolerių pagal Mutual Security 
Aid Programe. Ambasadorius ta 
proga užtikrino, kad ši parama 
nesiejama su JAV nuomonės pri
ėmimu Tuniso, Maroko ar kt. 
diplomatiniais klausimais.

Britų feldmaršalas, Europos 
armijos vado pavaduotojas, 
Montgomery spaudos konferen
cijoje pereitos savaitės pradžio
je išdėstė savo pažiūrą dėl sude
rintos vadovybės šaltajam kare. 
Jis nurodė 6 dalykus saugumui 
užtikrinti: 1) Prancūzija turinti 
baigti karą Indokinijoje; 2) Vo
kietija turinti būti įjungta į gy
nimosi sistemą 'kaip uždanga, 
kuri duos laiko griebtis reikia
mų priemonių; 3) karinės kraštų 
pajėgos turį būti balanse su ūki
niu pajėgumu ir turį būti taip su
organizuota, kad ir žmonės ir 
pramonė būtų lengvai“ sumobili
zuojama; 4) greta lauko pajėgų 
turi būti saugi administracija, 
ko Atlanto Sąj. valstybėms da
bar trūksta; 5) aviacija turi bū
ti paruošta būti pirmuoju gink
lu karo metu; 6) rezervistai turį 
būti apmokomi kasmet bent po 
1 mėnesį. .

Pereitą šeštadienį Prancūzi
joje Gros Tehquin aerodrome 
n^ūpė56^g

dano klausimą išspręsti laisvais 
balsavimais, kuriuos prižiūrėtų 
mišri komisija — po 1 atstovą iš 
Sudano, Egipto ir Britų ir vieno 
neutralaus krašto. Įtampai su
mažinti Britai padarė dvi nuo
laidas: sutiko atitraukti karo pa
jėgas nuo EI Ferdan gėležinkėlio 
tilto per Sueso kanalą tarp Isma- 
lia ir Kantara. Tai raktinis punk
tas kontroliuojąs susisiekimą su 
Ryt. Egipto teritorija. Be to, Bri
tai sutiko atšaldyti 5 milijonus 
svarų sterlingų. Tai iš Britų sko
los, karo metu išaugusios iki 200 
milijonų svarų sterlingų, kuri 
pagal 1951 m. sutartį turėjo būti 
išmokėta tarp 1952-1960 m.

Irane paskutinis Britų atsaky
mas iššaukė audrą. Spauda jau 
šaukė nutraukti diplomatinius 
santykius. Tuo tarpu vyriausy
bė nepadarė jokio pareiškimo, 
bet pasiuntė notas JAV. ir D. Bri
tanijai, kuriose atsako į Edeno ir 
Achesono notas. Notoje Mossa
degh dėkojąs už pripažinimą na
cionalizacijos ir prašąs atsakyti į 
ansktyvesnės notos siūlymus.

Kaip tam tikra demonstracija 
turi būti vertinamas Irano pa
skelbimas, kad savo diplomati
nių misijų gradacijoje jis nuo 
šiol pirmenybę teiksiąs kaimy
niniams kraštams, bet ne vaka
riečiams.

Korėjos derybos pereitą tre- 
čadenį kaip ir nutrauktos. JT 
delegacija pareiškė neatvyksiatf 
ti neribotą laiką, kol komunistai

ji pasipurtytų, tai jankių dūšia 
bematant ant koto pamauta bū
tų pagrasino MGBistas Berija. 
Gi šiapus, spauda šitaip svarstė:

.. Molotovas pasigyrė, kad

mas nuo šios linijos reikštų ka
tastrofą. ,

• Pasišaudžius didžiaisiais šo
viniais JAV prezidento kampa
niją darosi sunku suprast. Ike 
kalba su savo padėjėjais apie 
“išvadavimą”, o Trumanas jį 
kaltina skelbiant “naująjį izo- 
liacionizmą”. Nixonas užsienių 
politikoje parodo tipišką vidu
tinio amerikiečio supratimą. 
Dulles nesivaržo su kaltinimais 
demokratams. Jis sakosi esąs įsi
tikinęs, jog respublikonai be ka
ro nugalėtų sovietus iš vidaus 
juos susprogdinę(!). Girdi, pa
grindinė priežastis, kodėl sovie
tai šiuo metu dominuoja apie 
800.000.000 žmonių yra “tas pa
raduojantis faktas, jog JAV, is
torinės laisvės saugotojas, pasi
tarimų su Stalinu metu, ciniškai 
atsisakė pareikalauti laisvės pa
vergtosioms tautoms”. Ike todėl 
paskelbęs dinamiškos politikos 
reikalingumą, kuri užtikrintų 
pavergtiesiems amerikiečių pa
ramą. Bet demokratai prie de
klaracijos neprisideda, dar pa- 
sijuokią. Ir juo toliau, tuo ma
žiau tos rinkiminės kalbos daro
si įtikinamos. Kaip kad “AB” sa
kė aną savaitę... “nemanykite, 
kad JAV jau gresia civilinis ka
ras po šitokių kalbų. Šmeižtai, 
kaltinimai — toks jau kampani
jų būdas šiame krašte. Lapkri
čio 4 d. viskas nutils. Pralaimė
jęs nuoširdžiai pasveikins lai
mėtoją ir vėl krašte įsiviešpataus 
taika ir ramybė lyg niekad vie
nas antro nebūtų kolioję pasku
tiniais žodžiais...”

• Praėjusį sekmadienį Ike vėl 
kalbėjo lenkams, kurie yra svar
biausia po žydų mažuma JAV. 
Jis reikaklavo panaikinti Jaltos 
padarinius. Nors lenkams labiau 
rūpėjo, jog jis ir vėl pakartotų 
apie Oderio-Neissės linijos pa-

(Nukelta į 2 pusi.)

Europos saugumo sargyboje.
Pereitą trečiadienį du sovietų 

naikintuvai buvo užpuolę JAV 
sanitarinį lėktuvą, skridusi iš 
Frankfurto į Berlyną. Sovietai 
teigia, kad jis Saksonijoje buvęs 
nutolęs nuo leistojo kelio.

Maskvoje partijos konferenci
ja užsibaigė. Ji praėjo šūkaujant 
prieš x “amerikoniškąjį imperia
lizmą” ir už vidaus gyvenimo su- 
drausminimą. Partija dabar tu
rinti 6.013.259 narius ir 868.886 
kandidatus. Kaip matome, narių 
skaičius labai paaugęs. 1939 m. 
kongreso metu narių buvo 1.588.- 
852 ir kandidatų 888.814.

Konferencijoje dalyvavę atsto
vų iš 44 kraštų. Iš lietuvių buvo 
išleistas pasisakyti prieš Eisen- 
howerio pareiškimus Sniečkus, 
teigęs, kad lietuvių tauta esanti 
amžiams pritapusi prie Tarybų 
Sąjungos liaudies.

Egipto galingoji Wafdi par
tija diktatoriui nusileido — pa
aukojo savo vadą EI Nahas, kuris 
išrinktas garbės pirmininku, o 
pareigas perdavė Abdel Salaam 
Gomaa. Išpildžiusi registravimo
si ' reikalavimus, partija lieka 
veikti toliau.

D. Britanija, ieškodama kelių 
konfliktui likviduoti, pasiūlė Su-

jau kuris laikas yra visai betiks- ■ 
liai. Kom. delegacijos pirm. Nam 
II specialiu laišku pareiškė dėl to 
protestą. Tai esąs derybų uždel
simas ir “sunki atsakomybė” 
tenkanti JT delegacijai. Aukš
čiau keltas projektas paliaubų 
klausimą perkelti į JT plenumą 
jau atmestas. JAV delegatas 
Gross spalio 10 d. pareiškė, kad 
JAV paliaubų ir belaisvių klau
simų atkėlimui į JT posėdžius 
priešinsis, nes tai esą kariško po
būdžio klausimai. Galįs būti 
svarstomas tik belaisvių laisvo 
apsprendimo teisės klausimas, 
bet ne techniškieji klausimai.

Tol. Rytuose pereitą savaitę 
iškilo naujas konfliktas. S. Ru
sija apkaltino JAV, kad šių bom
bonešis B-29 pažeidęs Sovietų 
teritoriją Vladivostoko srityje. 
Du sovietų naikintuvai pareika
lavę, kad jis nusileistų, bet tas 
pradėjęs šaudyti ir nuskridęs i z 
jūras, sakoma protesto notoje. 
Tuo tarpu amerikiečiai teigia, 
kad oro supertvirtovė skraidžiu
si prie šiauriausios Japonijos sa
los Hokkado ir buvusi sekama 
radaru, kol prie jos atskridęs ki
tas lėktkuvas iš rusų okupuotos 
Kurilų Juri salos, 18 mylių nuo 
Hokkado. Po to lėktuvas dingęs.

Vyskupai už imigraciją
Kanados katalikų ir arkivys

kupų konferencija Otavoje, pa
sibaigusi pereitą ketvirtadienį, 
pasisakė prieš imigracijos suvar
žymus. Derindamiesi į Vatikano 
balsą, čia Kanadoje prieš pora 
mėnesių pareikštą viešai nunci
jaus, Kanados vyskupai paskel
bė, kad kraštai, turį nedirbamos 
žemės plotų, privalo atidaryti sa
vo duris žmonėms iš perpildytų 
kraštų. Ne imigracinės politikos 
smulkmenos rūpi vyskupams, sa-

Visuotinio gydymo planas Kanadoje
Kanados sveikatos m misteris 

Paul Martin The Ensign kores
pondentui pareiškė, kad federa
linė valdžia, kontakte su pro
vincijų valdžiomis jau ruošia vi
suotinio gydymo planą. Planas 
ruošiahias išeinant iš principo, 
kad kiekvienas turi teisės gydy
tis, bet neinama prei tokios sis
temos kaip Anglijoje arba kaip 
buvo prieš karą Lietuvoje. Čia

tik rūpinamasi sudaryti sąlygas, 
kad kiekvienas galėtų eiti pas 
gydytoją ar ligoninėn, kad ne
sutrukdytų gydymui lėšų trūku
mas ar kitos kliūtys.

Didelė kliūtis, pasak ministe- 
rio, esąs nepakankamas skaičius 
lovų ligoninėse — trūūkstą apie 
40.000 lovų. Gydytojų netaip 
trūkstą, kaip seserų. Taip pat la
bai trūkstą dantų gydytojų.

koma nutarime, bet morališkoji 
šios problemos pusė. Dievas že
mę sukūrė naudotis žmonėms. 
Dėlto imigracinė politika turi 
būti tikrai demokratiška ir bet- 
kokie nuostatai, kurie varžo imi
graciją iš perpildytų kraštų ar
ba įvažiavimą pebėgėlių iš kraš
tų, kur vyksta persekiojimai, ne
siderina su pagrindiniais teisės 
ir tikrosios taikos principais.

Toliau vyskupai ragina tuojau 
imtis žygių, kad būtų vėl sujung
tos šeimos, kurios dėl emigraci
jos buvo perskirtos — tėvai at
skirti nuo žmonų ir vaikų.

— Otava. — Rugpjūčio mėn. / 
į Kanadą atvyko 11.285 imigran
tai.

— Otava. — Ūkinės kontrolės 
varžtus atleidžiant, Krašto Gy
nybos Gamybos Ministerija už
darė tris savo skyrius — che
mijos, sprogstamųjų medžiagų ir 
laikraštinio popieriaus. Ministe
rija buvo įkurta pernai balan
džio mėn. <
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Sutemu amžius
MASKVOS DIDI KRAUTUVĖJE

(Pabaiga)

AKMENUOTU KELIU
ASTUONI METAI -.. Sunkios bandymų dienos, gili kančia ir 

sielvartas yra pabėgėlių duona. Kaikada istorikas, besiknisdamas 
'po pageltusius archyvų lapus, sunkiai besupras tą didžiąją XX a. 
dramą ir dėmę; Mes likom nustumti nuo istorijos kūrimo. Ne 
vicnąs žuvo ir dar žus didžiųjų jėgų chaosingam sūkury, bet neži
nomojo vardu. Didieji liko kurti ir akli milijonų kraujui. Gaudom' 
jįį.atyiręšnius žodžius puse lūpų pasakytus, sekam jų veiksmus ir 
'yĮsi jųųšyįntąm gaivinančia viltimi — jau atėjo išsipildymo valan- 

, da,... Citavo, mūsų spauda gen. Eisenhowerio žodžius veteranų 
suvažiavime,, o da^ar jam sen. Taftas balso toną “sumažinęs”. 
Ieškom, pęošyaisčių, pragiedrulių jau 8 metai. Bet jų taip maža, 
o vargo apstu, c -.; .« . - : . .

Suardytas gyvenimas. Išdraskytos šeimos. Nutrauktas moks
las. Beprasmėse klajonėse nykstančios jaunystės. Vargas ir kan
čios. Mūšų' Tautos- Golgota. Viską švariai riurašom į deficitą.... 
8 metai taip trumpo gyvenimo deficitam O kiek dienų dar laukia? 
Kiek mėtų? Kiek dūžių dar išmuš gyvenimo laikrodis, kada tu 
grįžęs padėsi’ savo kelionės krepšį gimtuosiuos laukuos? Laimė 
dar., kad mūsų kasdieninė duona maišoma su viltimi. Viltis yra 
mūsų gyvenimas. Išmušk iš mūsų rankų skydą—viltį, mes vargiai 
besulauktume patekančios saulės.

Bet naujos dienos ir savaitės neša šviesos. Pasaulis darosi aky
lesnis. Įžūlūs sovietų išsišokimai buvo gydančiu balzamu aklie
siems. Mūsų frontas stiprėja. Raudonųjų favoritų pozicijos pa- 
lengva irsta. Šiandien JAV po priesaika ginasi savo prokomunisti
nio veikimo, kurie 1945-46 m. dar rodė mums gana aštrius dantis. 
Turėkime vilties, kad sunkiųjų dienų bandymus nepalaužti išne- 
šira an( savo pečių. Tai mūsų pareiga. Pareiga Tautai.

Pabėgimas — ne gyvybės išsaugojimas, o pasauliui gyvieji 
liudininkai apie “didžiosios demokratijos” smurtą. Mūsų eilių gau
sumas, vieningumas ir ^troškimas laimėti yra didelis gnklas. Už 
mūsų grąžinimą Sovietai daug ko išsižadėtų, žinoma, laikinai, 
pagal partijos “generalinę liniją”. Mes jiems krislas akyse.

Taip, mes galim pasakyti kartu sū Kravčenko: “Aš pasirinkau 
laisvę”. Nė vien asmeninę, ne tik dėl savęs, bet dėl visos tautos. 
Te nenudžiūsta- tautai nė vienas iš mūsų< nes kovai, reikalinga 
daiig jėgų. Budėdami laukim valandos, kada kovos sakalais pa- 
svejkinsim gimtąją Žemę! R. Medelis.,

ir žmogus
Kai gėrio ir blogio sąvokos pa

mirštos, kai auklėjimas įspraus
tas į šio pasaulio rėmus, kai žmo
gus vis labiau įsijaučia šios bū
ties srovėje, pažanga pasirenka 
labai keistą kelią. Kaikurie 
mokslui primeta, kad sukūręs 
atominį ginklą, skirtą griauti, 
bet ne pažangai. Bet pravartu 
prisiminti, kad ir visa civilizaci
ja tarnauja grovimui. Skirtumas 
yra gal tik tas, kad mokslas pa
siekė daMhrtinį lygį, žmogui sa
vęs nėapvaldžius, dėlto gali pa
čią žemės planetą anksčiau pa
laidoti, negu saulės sistemos ka
tastrofa tat padarytų.

Pastaraisiais dešiintmečiais, 
mokslo vaisiai vis dažniau nau
dojami ne gėriui siekti. Tačiau 
to vyksmo pasaulis nenori maty
ti. Pastarųjų dešimtmečių blo
gio srovę laiko kažkuo nepakei
čiamu, savaimingu ir net neiš
vengiamu. Liudvikas XVI būk 
prie ešafoto taręs: “Aš numačiau 
visa tai ateisiant per pastarąjį 
dešimtmetį. Kaip nutiko, kad aš 
niekuomet negalėjau tam įti
kėti?”

Šis palyginimas nepripuolamai 
čia primintas. Žmogus dažnai 
yra nustojęs tikėti į Dievą, sie
los buvimą, pomirtinį gyvenimą, 
yra nustojęs vidinės lygsvaros. 
Bet tuo pačiu metu tas “surea-, 
Įėjęs” žmogus nustoja supratimo, 
kas dėdasi aplinkoje.

Teorijos
suklumpa
Praėjusio amžiaus liberalai lai

kė nežinojimą ir pakrikusias po
litines organizacijas visuomeni
nio blogio priežastimi. Jie siūlė 
tą blogį pašalinti perauklėjimu 
ir politinėmis reformomis. Ne
noras pažinti tikrovę juos nuve-

VI-sis tarptautinis krikšč. demokratu kongresas '
šeštasis NEI (Nouvelles Equi- 

pes Internationales) kongresas 
įvyko Friburge, šun. rugsėjo 12- 
15 d. Delegatų iš įvairių kraštų 
dalyvavo per Gausiausios 
delegacijos buvo belgų ir šveica
rų,- bet nemažai dalyvavo vokie
čių, italų, austrų, olandų, prancū
zų ir kitų. Beveik visos egzilinės 
grupės taip pat buvo tinkamai 
atstovaujamos. Lietuvius atsto- 
vayd dr. E. Turauskas ir dr. kun. 
J. Navickas.

Kongresui pirmininkavo A. E.
Schryver, buvęs Belgijos vy
riausybės narys ir dabartinis 
NEI’ pirmininkas. Pagrindinė 
kongreso tema buvo: “Krikščio
nių stiprybė ir silpnybė Europos 
demokratijose”. Šia tema buvo 
paruošti trys pagrindiniai refe
ratai. Pirmąjį referatą apie silp
nybę ir stiprybę krikščionių Eu-

ropos demokratijose organizaci
jos plotmėje paruošė Benvenut- 
ti — Italų parlamentonarys; ant
rąjį — doktrinos plotmėje — 
prof. Robert Houben — Belgijos 
krikščionių eocipĮin-ės partijos 
generalinis sekretorius ir tretįjį 
— apie pavergtuosius kraštus — 
rumunas G. Cioranescou. Visi re
feratai buvo rūpestingai paruoš
ti, gerai dokumentuoti ir jau iš 
anksto išsiuntinėti. Kiekvienu 
klausimu paruoštos išsamios re
zoliucijos. Trečioji rezoliucija, 
kuri buvo paruošta dr. E. Tu
rausko, kaip rezoliucijų komisi
jos nario, liečia pavergtuosius 
kraštus, taigi ir mums labai, 
svarbi. Ji yra reikšminga dar ir 
tuo, kad buvo priimta vienbal
siai, atseit ir atstovų tų kraštų, 
kurie dabartinėse vyriausybėse 
vaidina dominuojantį vaidmenį. 
Štai tos rezoliucijos laisvas ver-

BALTIJOS KLAUSIMAS
. (Atkelta iš 1 psl.) 

tvirtinimą, bet Ike tuo reikalu 
šiuo kartu tylėjo. Tada pragydo 
demokratas senatorius Įš Con
necticut, William Bentonas, 
“tikras lietuvių draugas”. Pulas- 
ky dienos proga lenkams jis 
taip parašė: “...mes amerikie
čiai turime užsispirti, kad Len
kija būtų išvaduota ir atgautų 
savo laisvę kartu su rytinėms sri
timis, o taip pat su atgautomis 
vakarinėmis, kaip; nepriklauso
ma ir suvereni lenkų tauta”. 
Lenkų didžiuma sutiko šį demo
krato Bentono pareiškimą su en
tuziazmu. Tuo tarpu respubli
konai, — rašo lenkų spauda, — 
dar nieko nėra padarę ir neatro
do, jog jie tikrai ką darytų šiuo 
reikalu savo laimėjimo atžvil
giu”...

• Įdomu, kaip JT priims ame
rikiečių delegacijos įteiksimą 
Katyno skerdynių tyrinėjimo 
protokolą, kurį neseniai paruo
šė Kongreso speciali komisija. 
Spalio 14 d. Sir Douglas L. Sa
vory, Britų parlamento narys 
įteikė saviesiems rūmams 122 
atstovų pasirašytą peticiją, ku
rioje reikalaujama, jog britų vy
riausybė įsakytų savo delegaci- 
jai paremti JAV-bių delegacijos

' akciją Katyno skerdynių reika
lu. Atrodo, Višinskis gali įkristi 
į kitiems kastą duobę.

• Dėl “mūsų draugo” George 
Kennan atšaukimo JAV nota bu
vo švelnesnė negu laukta. Mat,

Stefani patikėtą slaptą Nennio

su Stalinu pasikalbėjimo turinį 
buvo pasiuntęs Amerikos spau
dai. Matyt, Achesonas rado, jog 
ambasadorius nekoks, o Maskva 
prispyrė “ekspertą” prie sienos. 
JAV siųs naują ambasadorių. Jų 
eilėse jau buvo armijos gene
rolas, jūrų admirolas ir “eksper
tas” Rusijos “containment” poli
tikos autorius, tad tenka laukti, 
jog gal kartais nepoilgo, koks 
Ike ar Stevenson pasiųs DB-52 
bombonešių eskadros viršininką. 
Iš karto Stalinas nuleiptų iš mei
lumo.

• Pabaltiečiams politikams vis 
kažkodėl delsiant su Pabaltijo 
bendruomenės kūrimu, kultūri
ninkai Niujorke padarė gražią 
pradžią. Baltijos tautų'simfoni
nis koncertas, suorganizuotas p. 
Tysliavienės, suartino pabaltie- 
čius labiau, negu visos deklara
cijos. Savaitę, kada Sniečkus 
tvirtino, jog pabaltiečiai pri
klauso Maskvai ir jos kultūrai, 
kada JTautose vėl žada iškilti 
Baltijos klausimai, šis koncertas 
buvo didelis įnašas pabėgėlių 
kovoje už savo, sovietų naikina
mą, laisvą ir nepriklausomą kul
tūrą ir pilnutinį vakariečiui 
žmogaus gyvenimą. Programa 
buvo užpildyta Edward Tubin, 
Jazeps Withols, V. Jakubėno, J. 
Gruodžio, J. Kačinsko ir V. Ba
cevičiaus kūriniais. Išpildė Nor
ma Auzin, rinktinis Niujorko 
simfoninis orkestras, diriguo
jant savo tautos kompozitorių 
kūrinius Endel Kalam, Bruno 
Skulte ir Jeronimui Kačinskui

timas. ’
“NEI konfresas, įvykęs Fri- 

bourge 1952 m. rugsėjo 12-15 d., 
atsižvelgdamas į tragišką likimą 
100 mil. gyventojų tų kraštų, 
kurie paskutinio p. kafb • pabai
goje Sovietų Rusijos buVb pa
vergti ir kurie turi išgyventi 
moralinę ir .materialinę prie
spaudą, kokios istorija lig šiol 
nepažino, pakartotinai reiškia 
savo persekiojamiems broliams 
visišką solidarumą; su pagarba 
prisimena tuos didvyrius ir kan
kinius, kurie aukojasi ir kenčia 
už krikščioniškąjį tikėjimą ir 
žmonijos idealus, kreipiasi į vi

ešus laisvojo pasaulio krikščionis 
demokratus ir jiems siūlo:

1. niekados neišskirti iš savo 
vyriausiųjų rūpesčių pavergtų
jų tautų likimo;

2. su visa energija prieštarauti 
ir nesileisti į jokius kompromi
sus su tautų pavergėju ir nelai
kyti pavergtųjų tautų ir žmonių 
politinio prekiavimo objektu;

3. priešintis bet kokiam ban
dymui, kuris siektų dabartinės 
pavergtųjų tautų būklės pripa
žinimo, kaip teisėtos, pastovios 
'ir galutinės;

4. galutinai išbraukti iš savo 
terminologijos tokius žodžius, 
kaip “satelitipės tautos”, “sate
litinės valstybės”, bet jų vietoje 
vartoti “satelitinės vyriausybės”;

5. nurodyti visiems į moralinį 
ir teisinį nusikalstamumą tų, ku
rie vykdo pavergtuose kraštuose 
prasikaltimus, prieštaraujančius 
žmogiškumui ir imtis akcijos, 
kad tokie prasikaltimai būtų iš
vengiami ir sutramdomi;

6. energingai pasipriešinti bet 
kurios rūšies tarp laisvų tautų ir 
žmonių skleidžiamai diskrirpina- 
cijai prieš pavergtąsias tautas ir 
jų gyventojus;

7. pakarįotinai patvirtinti, kad 
Europa niekuomet nepasieks po
litinės ir ekonominės taikos ir 
ramybės, kol Europos Rytų tau
tos nebus išvaduotos;

8. teikti visokeriopą paramą 
susitarimui ir bendriems pla
nams, paremtiems Vakarų krikš
čionių demokratų, atstatymui ir 
pažangai pavergtųjų kraštų, 
jiems atgavus laisvę. w

Toliau NEI kongresas nutarė, 
kad 1953 m. sausio mėn. būtų 
paakintos laisvojo pasaulio tau
tinės ekipos suruošti: “Maldų ir 
meditacijų” dienas, pavergto
sioms tautoms prisiminti Kon
greso metu buvo suruošta kele
tas priėmimų ir iš viso kongresas 
praėjo jaukioje ir darbingoje 
nuotaikoje.

dė klaidingu’keliu. Apie tą 'kelią 
kalba Lewis Mumford:''“Gėris* 
ir blogis yra tikroviški, k»iį> do
rovė ir nuodėmė. Blogiš nėra 
vien psichiškas iškrypimas,; ku
ris pasireiškia, aukos 
me būdė. Nuodėmė nėrė tfeichi 
nis nepribrendįmas, kaip‘ prag- 
matiŠkieji liberalai tvirnHo. 'Ši
toks optimistinis aiškinimas ve
da į klaidingas išvadas, jog švie
suolis negali nusikalsti, o psi
chiškai pribrendęs blogai elgtis. 
Šios išvados yra palankios psi
chiškai sūbrendusiems,' inteli
gentiškiems ir veda į vyriausiąjį 

•kalvinizmą, kuris viską prilei
džia? Šiame taške pragmatiškas 
liberalas ir fašistas, priešingų 
linkmių atstovai, susiduria akis į 
akį“.

Liberalai, paneigę blogio es
mę, ieškojo išsigelbėjimo “pa-, 
žangoje ir apšvietoje”, socialistai 
tuo pat keliu eidami, blogį suran
da vien kapitalistinėje santvar
koje: privačioje nuosavybėje, 
virs vertės vagystėje, klasių ko
voje, o ypač religijose,^kurios 
laikančios žmones tąmsoje/’Blb- 
gis išnyksiąs panaikinus .klases 
ir užgniaužus privačią nuosavy
bę, kuri leidžianti žmogui, žmo
gų išnaudoti. Proletariato dikta
tūra tampa .vyriausiu gėrio reiš
kėju.

Šios dvi visai skirtingos mo
kyklos — liberalizmas .ir socia
lizmas — daro '.tas pačias išva
das: žmpgaus prigimtis pareina 
nuo visuomeninės santvarkos. 
Aišku, tos sistemos įbrenda prie
šingumo klaidumon. Kam gi rei
kalinga keisti visuomeninę san
tvarką, jei pats žmogus yra ide
alus? Kodėl tas. idealus žmogus 
sukūrė taip netobulas santvar
kas? Pagaliau, jei tos santvarkos 
praeityje buvo netobulos, ar jos 
negali ateityje tapti idealiomis, 
sekant logiškų išvadų?

Ir kaip tik čia mums pravartu 
atkreipti dėmesį į vieną didžiau
sių JAV mąstytojų Reinhold 
Niebuhr:

“Utopinės svajonės ir moder
naus žmogaus klaidžiojimas kul
tūros lauke išplaukia iš esmi
nės klaidos -- papeigimo pirrngi- 
mės nuodėmės^ Tos prielaidos 
yra apgaunami modernus žmo
gus, kai jis pradedą sudarinėti 
idealios santvarkos schemas ?— 
visuomeninio teisingumo ar 
tarptautinės taikos srityje. Kai 
tos santvarkos neįgyvendinamos 
po kruvinų perversmų, moder
nus žmogus atsisako utopizmo ar 
reformų nesėkmę priskiria ku
riai visuomenės daliai.

Aišku, jog kaikurie asme
nys ar tautos daugiau nusikals
ta “neklusnumu” dangiškajai 
vizijai įgyvendinti. Kaikuris blo
gis užtinkamas, istorijos raidoje 
blogai panaudojant visuomeninę 
ar politinę organizaciją...

Modernus liberalizmąs, ir 
marksizmas atsiduria priešginu- 
me: moralinio tuštumo ir mora
linio fanatizmo. Liberalizmas 
linksta atstovauti vaikišką-mora
linį tuštumą. Jis nekovoja prieš 
blogį iki jo vaisiai suranda, kal
tininką. Tai rodo, kad liberalai 
išviso nėra linkę veikti Kartais 
atrodo, kad norimą prileisti jog 
toji neveikia ,yra sąmoningai 
siekiamoji nekaltybė. Tik liberą- 
lų mažuma ir dauguma marksis
tų remiasi veikla. Bet čia yra 
apgaunami jų pačių fanatizmo. 
Moderniosios kultūros istorijoje, 
o ypač pastaruoju metu ginantis 
nūdienės menkavertės demokra
tiškos kultūros, pastebima pate
tiškos silpnybės ir sąmyšio ap
raiškos, kurios išplaukia įš nusi- 
vylūšio žmogaus”. •

Žmogus skęsta "; 1 
nesugebėjime' ” ,
atpažinti blogį—nuodėmę
Tat vaizdžiai įrodo sumišęs 

pasaulis. Šiuo metu žmogus su
kuria Dievą savo vaizduotės 
sparnais. Tas “Dievas” jau ne ri
kiuojantis, bet žmogui tarnau
jantis, jo iškrypimus laiminantis. 
“Tikruoju” Dievu tampa pats 
žmogus.

Žmogui dedantis nenuodėmin
gu prarandamas žvilgsni?, jog 
žmogus sutvertas Dievo pąvpįks- 
lu, o pats žmogus nužmopnamas. 
Jei tas nužmoginimas ankščiau 
tebuvo žinomas kaikuriarš isto
rijos protarpiais, dabaty padaro
mas ištisa sistema. , ,

N. Berdejev tą nužmęgiriimą 
šiaip aptaria: b A

“Mes atsidūrėme nužmoginta
me pasaulyje, kuriame nužmo
ginimas padarytas pradu. Nu-

ib. Ši

-

ar didvyriškumo aureole. "Prieš 
žmogaus asmenį sukyla rasė ir 
klasė: kolektyvinėje valstybėje. 
Asmuo nelaikomas asmeniu, tva
riniu Dievo paveikslu. Senasis 
naivus, barbariškas, instinktyvus 
žvėriškumas skinasi kelią. Jei

JAV ambasadoriaus
žmonos įspūdžiai
Buv. JAV ambasadoriaus Mas

kvoje admirolo Alan G. Kirk 
žmona yra paruošusi spaudai sa
vo įspūdžių knygą — {‘Postmark
ed Moscow”. Ponia' Lydia Kirk 
praleido Maskvoje ištisus trejus 

i metus. Todėl, reikia, manyti, so-
• * a . o; • •

ankstesnė žvėriškoji santvarka I yje^ų krautuves spėjo gerai pa- 
hlivn nMamAninflo <{ Žlnttbuvo nesąmoninga, dabar ji yra 
sąmoninga, apgalvota, pateisina
ma žmonijos apraiška...

Žmogiškasis veidas iškreipia
mas. Nužmoginimas yra visuoti
nis, kai žmogus dedasi Dievu. 
Naujasis pasaulis rikiuojamas 
kitų pradų, ne žmogaus asmeny
bės ar įiesos. Tuos pradus pakei
čia jėga, technika, rasė, nacio
nalizmas ar kolektyvi valstybę. 
Žmogus sielya galios per kitų 
žmonių galvas. Jis aukoja žmo
giškumą galiai. Galia tampa vis
ko mastu, atsietu nuo žmogišku
mo. Technika, valstybė, rasė ar 
klasė nužmogina asmenį galios 
labui”.

Žmogus virsta 
ūkiška funkcija
Ūkiškame gyvenime įsivyrau

ja mašina. Mašina įgalina paga
minti milžiniškus kiekius gėry
bių. Mašina sumažina nuotolį. 
Mašina tačiau pareikalauja di
delio atlyginimo: žmogus tampa 
jos dalimi. Žmogus-tapo tik ga
mintoju ir vartotoju. Gamintojų 
požiūriu vartotoj ai-yrą patikrin- 
tojąi jų^pelno.

■Toje homo oeconomicus vieš
patijoje žmogus sutapdinamas 
su ūkiška funkcija, kuri apspren
džia jo tikslus. Ir įsivyrauja dvi 
pasaulėžiūros, kurios yra gimi
ningos. Socializmas sukuria, 
“moksliškąją” materialistinę fi
losofiją, kuri istoriją apverčia 
augštyn kojomis — ne dedukci
jos, bet indukcijos būdu verti
na praeiti. Pagal “sudarytus pra
dus” siekia istorijos raidą aiš- 
kinti.

Kita filosofija — pragmatiz
mas’, paruošęs kelią liberalizmui, 
esmėje gimininga “moksliniam”

.materializmui, sukuria beveidę 
ūkiško gerbūvio siekiančią ma
sę, kuri susieta su mašina. Mate-
rialistinės pasaulėžiūros kovin- 
igumas ir materialinio, gerbūvio 
.nusiteikimo įmonių Inertinis, be
veidis nusiteikimas sudaro pavo
jingą žaismą, kurio užbaiga Va
karų pasauliui gali būti tragiška.

Krikščionybė išugdė didingą 
vakarietišką kultūrą. Belaisvė- 
jantis pasaulis, sekuliarizacija, j 
racionalizmas daug kur pašalino 
tikruosius pradus kitų nesuras
dami. Kaikurie kraštutinių nuo
monių šalininkai didžiuojasi, kad 
iš krikščionybės išlaisvinta ir 
•vieton jos sukurta tuštuma. Ar 
tas pasididžiavimas kartais neati
tinka. pakaltinimui, ne žmogžu
džio, bet nužudytojo? To džiaugs 
mo trumparegiškumas sugretin
tas su panieka vakarietiškai kul
tūrai, išaugusiai iš krikščionybės.

Patys vakariečiai dėl savo kal
tės nūdien atsidūrė toje tuštumo
je ir suirutėjee. Ir tat jie patys 
gali tarti: Quos perdere Vult 
Deus, dementat prius— ką Die
vas nori nubausti, pirma at
ima protą.

Jersey City išeinantis Tarp- 
taininės Moteriškų Drabužių 
Darbininkų Unijos -laikraštis 
“Justice” savo skaitytojams pa
teikia ištraukas iš minėtosios 
knygos. Ištraukoje vaizduojami 
Lydia Kirk įspūdžiai, atsilankius 
vienoje -iš didžiausių Maskvos 
krautuvių. Iš gyventojų apran
gos galima geriausiai spręsti apie 
krašto gerbūvį. Todėl leiskime 
poniai Kirk papasakoti, kokie 
drabužiai parduodami moterims 
ir vaikams sovietiniame rojuje.

Ledai, ledai,
ledai...
Didžioji Maskvos krautuvė, 

dabar perkrikštyta, į Mostorg, 
prieš revoliuciją priklausė dviem 
škotam, kurie, atrodo, sugebėjo 
ne tiktai Britan j ios valdovų rū
mus aprūpinti asmeninėmis 
gvardijomis, bet taipogi visoje 
eilėje valstybių buvo įkūrę vir
tinę universalinių krautuvių. Ži
noma, iš tdš jų universalinės 
krautuvės Maskvoje šiandien te
liko tik mažytis anų dienų pra
bangos šešėlis. Keltai, savaime 
suprantama, sovietinei sistemai 
nereikalingi. Todėl nė vienas iš 
jų Mostorge neveikia. Pirkėjai 
turi naudotis nuosavų kojų ir 
laiptų sistema. Prie pat krautu
vės durų parduodami ledai. So
vietinis pilietis labai mėgsta le
dus, nes juose gana apstu rieba
lų, kurie šiaip jau Sovietų Sąjun
goje krautuvėse retai teužtin
kami. Ledai čia turi vienodą pa
sisekimą ir karštą vasarą ir šaltą 
žiemą. Mostorg laiptuose taip 
pat pardavinėjami ledai. Gal būt 
jie yra vienintelė priemonė at
gaivinti ilgų laiptų nuvargin
toms sovietinio piliečio kojoms.

Busimieji rojaus piliečiai 
auga antklodėse
Antrame augšte parduodami 

moteriški drabužiai ir apranga 
naujagimiams. .-Nosį riečia n»lą- • 
bai malonūs kvapai, nes sovieti
nis pilietis ar pilietė turi tik vie
ną paltą, kuris dėvimas įr rude
nį,- ir žiemą ir vasaros lietuje. 
Paltai prisigėrę, prakaito ir ne
švarumo kvapų.. Todėl iš Mos- 
torgo norėtųsi porai minučių iš
trūkti į lauką — įtraukti į plau
čius šviežio oro, kad neužtrokštu- 
mei sovietinių piliečių prakaito 
tvane...

Kūdikių aprangos skyriuje pa
sirinkimas juokingai menkas, 
nors visame kultūringame pa
saulyje tėvai bene daugiausia 
dėmesio skiria naujagimiams, 
puošdami i uos daugiau už puoš
niausias lėlės. Sovietinis pilietis 
savo . įpėdinių ’Reikalams nežino 
marškinukų, diaperių, suknelių, 
pižamėlių. Kremlius naujųjų pi
liečių aprangos klausimą iš
sprendė labai paprastai: sovieti
nė pilietė naujagimį suvynioja į 
paprastą paklodę, įsuka į flaneli-

nę anklodėlę ir, jeigu nori jį.dar 
labiau papuošti, visą ryšulį per
riša spalvotu kaspinu.

Negeriau aprūpinami ir pa
augusieji vaikai. Niekur neužtik
si vilnonių marškinukų. Parduo
dami tik paprasti medvilniniai 
marškinėliai ir kambinzonukai, 
kurie visi yra tamsios spalvos, 
kad tėvams nereikėtų pirkti ke
lių porų. Juoda spalva, mat, ne 
taip greit tepasi. Mergaitėms 
skirtos medvilninės ir vilnonės 
suknelės skandalingai prastos 
kokybės. Dar skandalingiau at
liktas pats siuvėjų darbas.

Taip rengiasi sovietinio 
rojaus gražuolės
Įvairiausia visame pasaulyje,' 

be abejo, yra moterų apranga. 
Niekas juk neskiria tiek dėmesio 
aprangos dalykams kaip nūdienė 
moteris. Tačiau sovietų pilietėms 
netenka ištisas valandas sukti 
galvą krautuvėje. Ant Mostor- 
go stalų išdėliotos gumos koji
nėms prisegti, medvilniniai 
marškiniai ir vieno- modelio sta-^ 
nikeliai, kurie dėl savo kainos 
prieinami tik pasiturinčoms. Ei
linėms moterims tai jau yra ne
pasiekiamas liuksusas.

Satelitiniai kraštai 1950 m. vis
ko turinčiai Sovietų Sąjungai 
prisiuntė didelį kiekį moteriškų 
skrybėlaičių. Todėl dabar Mas
kvoje žymiai daugiau moterų 
matyti su žmoniškomis skrybė
lėmis. Seniau beveik visos skry
bėlaitės būdavo pagamintos iš 
kailių. Tačiau ir dabartinėms 
moteriškoms skrybėlėms trūks
ta madingumo. Jos visos, galima 
sakyti, pasiūtos ant to paties 
kurpalio.

Moteriški paltai taipogi nepa
sižymi didesniu stilingumu. Ne
simato pastangų juos geriau pri
taikyti pie moteriškų figūrų. Vi
si jie dažniausiai turi augštas 
apykakles, kuriose žiemos metu 
galima paslėpti veidą. Kailinių 
apykaklių galima pirkti ir atski
rai. Jos paprastai būna pagamin
tos iš laoiu, vilku arba kitokiu 
kailių su ilgesniais plaukais.

Ši ištrauka iš buv. JAV amba
sadoriaus Maskvoje Alan G. 
Kirk žmonos įspūdžių knygos 
daugiausia apibūdina moterų ir 
vaikų aprangos dalykus vienoje 
iš didžiausių Maskvos krautuvių. 
Jeigu mes tenai pardavinėjimą • 
aprangą palygintume su “Bato
nu” ar “Simpsonu” ar kitomis 
universalinėmis krautuvėmis, vi
same nuogume išryškėtų sovieti
nių piliečių begalinis skurdas. 
Iš žmonių aprangos gali spręsti 
apie krašto ekonominį gerbūvį. 
Kanados standarto Sovietų Są
junga. turbūt, niekada nepasieks, 
nors turtų ji turi nemažiau už 
Kanadą ir žymiai didesnę darbo 
jėgą. Kremliaus valdovai turi 
tikrai genialų} gabumų griovimo 
darbui. Statyba jiems sunkiai 
vyksta, jeigu, žinoma, neskaity
sime vis gausėjančių ginklavi
mosi fabrikų', kurie juk yra ski
riami viso pasaulio sugriovimui.

Vy(. Kastytis.

KLB Krašto Valdybos posėdis
Rugsėjo 7 d. įvyko KLB Krašto 

Valdybos šeštasis posėdis. Pir
miausi buvo perskaitytos gau
tos padėkos už pasiųstus sveiki
nimus pirmojo KLB Krašto Ta
rybos atstovų suvažiavimo pro
ga. BALFo padėktį pasirašo rei
kalų vedėjas p. Minkūnas. Joje 
šiuo metu einanti BALFo vyr. 
direktoriaus pareigas A. Deve- 
nienė nuoširdžiai dėkoja mūsiš
kės bendruomenės atstovams už 
sveikinimus ir kartu jungią BA 
LFo direktoriato Inkėjimus KL 
Bendruomenės veiklai.

VLIK© vardu padėką pasira
šęs Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirm, pavaduotojas dr. 
Karvelis siunčia sveikinimus ir 
linkėjimus visiems Kanados lie
tuviams.

ALT vardu atsako į sveikini
mą ALT sekretorius dr. P. Gri
gaitis, kuris taipogi jungia KLB 
gražius Tarybos linkėjimus.

Taipogi padėkos raštą prisiun
tė LDŠ St Lozoraitis. Krašto 
Valdyba yra nuoširdžiai dėkinga 
visoms mūsų išeivijos gyvenimo 
svarbiosioms institucijoms už 
nuoširdų atsiliepimą ir pareikš
tus gražius linkėjijmus. Iš savo 
pusės ji nori pažadėti, kad, kiek 
jėgos leis, Valdyba stengsis dirb
ti tiek, kad iš jos darbo būtų

nauda mūsų pavergtai Lietuvai 
ir išblaškytiems po platųjį pa
saulį mūtų tautiečiams.

Šiame posėdyje galutinai pri
imtas apylinkių valdyboms ap
linkraščio tekstas dėl Bendruo
menės narių solidarumo mokes
čio surinkimo tvarkos. Aplink
raštis greitu laiku bus išsiunti
nėtas. Aplinkraštyje įsidėmėtini 
Bendruomenės nariams šie punk
tai: solidarumo mokestį moka 
tik dirbantieji ir turį nemažiau 
18 metų amžiaus. Be to, apylin
kių valdyboms suteikiama teisė 
į ligą, nedarbą ar kitokius gy
venimo sunkumus patekusius 
tautiečius nuo solidarumo mo
kesčio atleisti.

Čia pat pažymėtina, jog pir
muoju solidarumo? mokestį apsi
mokėjo už visus metus J. Juš- 
kaitis.

Taipogi paruoštas bendraraš- 
tis apylinkių valdyboms dėl pa
stangų ir veiklos būdų priside
dant prie išlaikymo vienintelės 
laisvajame pasaulyje lietuviškos 
Vasario 16 gimnazijos tremtyje. 
Tuo pačiu reikalu parašytas raš
tas ir Maž. Lietuvos Bičiulių 
Draugijai, prašant ją ir toliau 
pasilikti veikliausiuoju to lietu
viško šviesos židinio šelpimo rū
pintoju. Apylinkių valdybos

— Varšuva. — Lenkijoje vis 
daugiau ir daugiau reiškiama ne
pasitenkinimo dėl rusų “specia
listų” algų. Įmonėse esą rusai 
specialistai, kurie čia ištikrųjų
yra Lenkijos pramonei sekti, yra 
apmokami 6-10 kartų brangiau, 
kaip tą patį darbą dirbą lenkai 
specialistai.

— Otava. — Vienas kanadie
tis ektrotechriikas išrado televi
zinę fotokamerą, nufotografuo
jančią daiktus iki 100 pėdų po 
vandeniu. Tai bus reikšminga 
priemonė povandeninių laivų 
tarnybai ir jūrų tyrinėjimams.

prašomos savo iniciatyva prisi
dėti prie aukų rinkimo gimnazi
jai ypač ten, kur nėra Maž. Lie
tuvos Bičiulių Draugijos skyrių, 
kviečiant į tą darbą bent kurią 
vietinę organizaciją arba suda
rant paskirų žmonių grupes.

Parašytas apylinkėms bendra- 
raštis ir dėl vietinės spaudos se-_ 
kimo grupių sudarymo, kurios 
turėtų reaguoti į pasitaikančius 
nepagrįstus užmetimus ir, bend
rai, kelti tragišką okupuotos Lie
tuvos reikalą kanadiškojoj spau
doj. Siūloma tuo reikalu suei
ti į glaudų kontaktą ir su kitų to 
paties baisaus likimo ištiktų tau
tų žmonėmis. ‘ «

Intelektualų klubo steigimo 
reguliaminas, kurį paruoš inž. 
Sližys, bus svarstomas sekančia
me posėdyje rugsėjo 14 d. Iki 
to laiko gal jau bus paaiškėjęs ir 
Socialinių Reikalų Komisijos są
statas, kurios sudarymu rūpina
si kun. dr. J. Gutauskas.

Pr. Alšėnas.



Iš Ontario i Alberta
Vos įvažiavus iš JAV į pietini 

Ontario per 300 mylių driekiasi 
lietuvių kolonijų tinklas, prade
dant Windsor ir baigiant Van
couver. Beveik kiekvienoje ko
lonijoje malonu buvo sutikti, ir 
lietuvį kunigą, kuris yra lyg 
koks raištis, jungiąs 'visus į vie
ną lietuvišką šeimą, jungiąs ją ir 
su kitų miestų kolonijomis. Tai 
gerai patyriau savo ilgoje kelio
nėje į Edmonton.

North Bay, Qnt.
“Gateway to the North” vadi

namas North Bay miestelis, be 
abejo, vienas iš gražiausių šiau
rinio Ontario vietų. Geras klima
tas, žuvingi, maudymuisi bei 
meškeriojimui patogūs Nipissing 
ir Trout Lake ežerai atostogų 
mėnesiais sutraukia visą galybę 

- turistų, ne tik iš Kanados, bet 
ypatingai iš Jungtinių V. Gyven
tojų skaičius tada padvigubėja 
ir North Bay prisipildo, už genį 
margesnės publikos.

Teko man praleisti visą vasarą 
šiame jaukiame Ontario kampe
ly, pasigėrėti kad ir trumpa Ka
nados vasarėle malonioje šau
niųjų vietos siuvėjų Igno Ramo
no ir Hipolito Kazlausko drau
gystėje.

North Bay yra ramus, daugiau
sia traukinių tarnautojų šeimų 
miestelis. Be didžiulio sprausmi- 
nių lėktuvų aerodromo statybos, 
prie kurios dirba keli tūkstan
čiai darbininkų, didesnių darbų 
čia nėra. Gal tik dėl to ir lietu
vius čia galima ant pirštų su
skaityti.

Sudbury, Ont.
Netoli nuo North Bay, į vaka

rus, pasiekiau garsųjį pasaulyje 
nikelio kasyklų centrą Sudbury. 
Be nikelio rafinerijų augštų ka
minų, kurie apsupę iš, visų pu
sių smilko miestą nevisai “malo
niais” dūmais, o naktį, spiaudy- 
dami liepsnas, raudonai nušvie
čia dangų, čia nieko įdomesnio 
nepastebėjau. '

Man asmeniškai buvo tik įdo
mu pažinti lietuvių koloniją ir 
aplankyti iš senų laikų gerą 
draugą bei kaimyną, kun. Anta
ną Sabą. Sudburyje lietuvių 
skaičius vis didėja, dabar ten jų 

“priskaitoma arti 500. Tai dau
giausia vyrai, viengungiai, atsi
kėlę ten vien dėl uždarbio. Yra 
ir šeimų, įsikūrusių jau savuo
se namuosee, kurios ir sudaro pa

stovesnį kolonijos elementą.
Kaip ir kitur kasyklų mies- 

' tuose, taip ir Sudbury, gyvento
jai pasižymi girtuokliavimu ir 
kitokiomis nesveikomis ydomis. 
Na ir tarp lietuvių visokio plau
ko atsiranda. Tik sumaniam, vi
sados linksmam kun. Sabui se
kasi, koloniją sujungti ir jos ge
rą vardą vis augščiau pakelti.

Kasdieninė sudburiečių aima-

IŠ LIET. VEIKSNIŲ VEIKLOS
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

diplomatiniai atstovai JAV-bėse, 
o laisvosios Čekoslovakijos, Ven
grijos, Lenkijos, Rumunijos ir 
Jugoslavijos tautiniai komitetai 
arba tarybos 1951. 10. 19. buvo 
įteikę kaikurioms vyriausybėms 
memorandumą, kuriame nurodė, 
kad Centro ir Rytų Europoj vyk
domos plataus masto civilinių 
gyventojų deportacijos. Vyriau
sybės buvo paprašytos, kad duo
tų savo atstovams Jungt. Tauto
se reikalingų nurodymų paremti 
minimajame memorandume pa
darytąsias išvadas: 1. deportaci
jų reikalą apsvarstyti Jungt. 
Tautose, 2. pareikalauti vyriau
sybes, kur išvežimai vykdomi, 
kad jie būtų nutraukti, 3. pačius 
išvežimus pasmerkti kaip nesu
derinamus su Jungt. Tautų 
Chartos pagrindiniais principais 
ir Žmogaus Teisių Deklaracija.

Kadangi 6-tojoj Jungt. Tautų 
sesijoj nebuvo progos visų šių 
problemų apsvarstyti, o Vidurio 
ir Rytų Europoj išvežimai tebe
vykdomi nepaprasta apimtimi 
toliau, tai minimųjų kraštų at
stovai 1952. 8. 14. padarė naujų 
žygių, pakartodami savo ankstes
nį prašymą, kad trėmimų reika
las, kaip nepaprastai svarbi pro
blema, būtų įtrauktas į naująją 
Jungt. Tautų sesiją.

Į darbo kuopų karininkų su
važiavimą Bad Kreuznache bu
vo nuvykę Vykd. Tarybos pirm. 
K. Zaikauskas su žmona ir V. 
Tarybos nariai T. Šidiškis ir M. 
Brakas. Inž. J. Augustaitis, dar
bo kuopų ryšininkas prie ame
rikiečių vyr. štabo Heidelberge, 
skaitė, referatą apie lietuvybės 
išlaikymo problemas. Po refera-
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na, tai mergaičių trūkumas.. 
Vienas „ sudburietis pasakojo, 
kaip šią vasarą, paskui vieną lie
tuvaitę, viešnią iš kitur, sekiojo 
visa procesija pretendentų. Lie
tuvaitės, padėkite sudburiečiams 
vyrams sukurti lietuviškus židi
nius! Kaip tuo sustiprėtų kolo
nija, kaip sumažėtų visokios mū
sų vyrų ydos!

Port Arthur ir Fort William
Tai dvynukai miestai, išsidrie

kę ir susijungę ant šiaurinio 
Lake Superior kranto, svarbūs 
javų bei mėsos perkrovimo uos
tai. Ir čia galima rasti šen bei ten 
išsimėčiusių lietuvių šeimų. Lie
tuvio kunigo čia nėra, gal dėl to 
jaučiasi trūkumas vieno asmens 
rišančio visus mūsų tautiečius į 
vieną šeimą.

Dar norėjau nuvažiuoti į 
Sault Ste. Marie miestą ir aplan
kyti, ten esančius lietuvius ir sa
vo gerą draugą kun. Lionginą 
Kemešį. Bet buvo perdaug iš 
kelio ir turėjau pasitenkinti vien 
žvilgsniu į tą pusę.

Winnipeg '
Ilgai reikėjo važiuoti neapri

botais plotais, išmargintais miš
kais, kapriziškai tvykstančiais 
ežerais, uolomis, kol pasiekiau 
Manjtobos provincijos sostinę 
Winnipeg, ketvirtą savo didumu 
Kanados miestą. Ir čia, kaip ki
tur, man buvo svarbiau susipa
žinti su lietuvių kolonija ir jos 
jaunu, bet energingu dvasios va
du, kun. J. Bertašiu. Kun. Justi
no anksčiau nepažinojau, bet iš 
pirmo pamatymo supratau, kad 
tai esama lietuvio patrijoto ir 
kunigo idealisto, nes tik toks bū
damas galėjo pasiryžti pastatyti 
lietuvišką bažnyčią, palyginus 
nedidelėje lietuvių kolonijoje. 
Pats mačiau miesto centre iš sa
vivaldybės nupirktą gerą sklypą, 
ant kurio dar šį rudenį bus pra
dėti bažnyčios statymo darbai. 
Tiesa, pinigų tik pamatams pa
dėti teliko, tačiau mūsų tautie
čiai yra pasiryžę, žūt būt, savo 
bažnyčią pasistatyti. O ir kitos 
Kanados bei Jungtinių Valstybių 
lietuvių kolonijos turėtų paremti 
šį gražų winnipegieciu užsimo
jimą.
- -Praleidęs, visą dieną malonioje 
kun. Bertašiaus draugijoje, ap
lankęs eilę lietuvių šeimų, griauž 
damas skanias p. Bujokų padova
notas kriaušes, išvykau į tolimes
nius Kanados vakarus.

Saskatoon
Išvažiavus iš Winnipeg į 

karus, gamtos vaizdas visai 
sikeitė. Lig šiol per traukinio 
langus, lyg kokiame kino ekra
ne, regėjau vien begalinius , miš
kus, svajingus ežerus, upes ir 
upeliukus, šen bei ten pabaidy
tas stirnas, retai kokią pašiūrę ir 
dar rečiau žmogų. Dabar mylių 

va- 
pa

gyvos Vykd. Tarybos 
karininkų diskusijos.

to buvo 
narių ir 
Darbo kuopų vada iVykd. Tary
bos narius labai maloniai pri
ėmė ir vaišino.

Australijos LB atsiuntė Vykd. 
Tarybos pirmininkui K. Zaikaus
kui sveikinimo raštą kuriuo lin
ki, kad jo ir jo bendradarbių 
vadovaujami po visus pasaulio 
kontinentus išblaškyti lietuviai 
vieningai ir sutartinai remtų 
Lietuvos laisvinimo darbą ir juo 
greičiau galėtų, iškovojus pa
vergtai Tėvynei laisvę, į ją grįž
ti. Sveikinimą pasirašė Austra
lijos LB pirm. J. Vaičaitis ir se
kretorius H. Kmitas.

— Dėl vokiečių socialdemo
kratų vado dr. Kurto Schuma- 
cherio mirties VLIKo pirminin
ko pavaduotojas dr. P. Karvelis 
buvo pasiuntęs VLIKo vardu 
užuojautos telegramą. Savo at
sakyme socialdemokratų pirti- 
jbsvaldyba už užuojautą reiškia 
nuoširdžią padėką, pažymėdama, 
kad velioniui parodytoji pagar
ba drauge įpareigoja už teisę, 
laisvę ir žmoniškumą taip kovo
ti, kaip yra kovojęs velionis.

Latvių ilmų studija
Montrealyje latviai turi įsistei

gę filmų studiją, kuri pradėjo 
veikti prieš pusmetį atsiradus 
keliolikai entuziastų ir sudėjus 
reikiamą pinigų sumą aparatams 
įsigyti. Jau padaryta Montrea- 
lio ir Toronto latvių kolonijų 
gyvenimo kronika ir trumpa ko
medija. Šiuo metu sukama vieno 
latvių rašytojo apysaka.

Techniškasis personalas, ku
riam vadovauja Victors Petruše- 

mylias važiavau per dirbamus 
žemės laukus, lygius kaip sta
las. Vieton miškų, dabar regėjau 
augštai galvas iškėlusius javų 
sandėlius-elevatorius. Matėsi ant 
laukų supiltos didžiulės krūvos, 
jau iškultų kviečių. Čia ferme
riai savo derliaus į namus visai 
neveža: iš krūvos tiesiog eleva
toriui į nasrus.

Saskatchewan provinc. mies
tas Saskatoon nepadarė didesnio 
įspūdžio. Čia ir lietuvių, berods, 
nėra. Tai grynai ūkiškas centras, 
užtat ir krautuvės apverstos 
ūkiškais padargais, traktoriais, 
kombainais ir tt. Žmonių išvaiz
da daugiausia kaimiška, na ir 
girtų nemaža matėsi gatvėse, 
mat buvo šeštadienis.

Edmonton
Ilgai dar traukinys riedėjo lyg 

spalvotais lopais išmargintais 
laukais, kol privažiavo turtingą
ją Alberta provinciją ir jos sos
tinę Edmonton. Čia, arkivyskupo 
maloniai pakviestas, manau il
giau pasilikti ir turėsiu progos 
“TŽ” skaitytojus plačiau painfor
muoti apie šią Kanados žibalo 
šulinių karalystę. Pasiekęs savo 
kelionės galą tariau: Dabar pui
kiai įsivaizduoju kaip didelė yra 
Kanados šalis.

Kun. Bronius Jurkšas.

Jehovos Liudytojai’
Truputis istorijos

“Jehovos liudytojų” sąjūdis 
yra palyginti nesenas, prasidėjęs 
vos 19 amž. pabaigoje. Tuomet 
“Jehovos Liudytojai’*" vadinosi 
“Bible Students”, o jų sąjūdis — 
“Watch Tower Bįble and Tract 
Society”. Dabartinis vardas ofi
cialiai naudojamas tik nuo 1931 
m. Šis vardas paimtas iš Šv. Raš
to pranašo Izaijo knygos (43,10):

“Jūs esate mano liudytojai, sa
ko Jehova,
“Ir mano tarnai, kuriuos aš 
pasirinkau”.
Pąrinkdami tokį vardą, “Je

hovos Liudytojai” norėjo įrodyti 
sąjūdžio biblinę kilmę ir tuo pa
kelti savo organizacijos autori
tetą, Ir tai r a vyko. Nuo 1931 m. 
“Jehovos Liudytojų” skaičius 
pradėjo sparčiai augti.

“Jehovos Liudytojų” tėvu rei
kia laikyti manufaktūros prekių 

. pardavėją Russel. Atliekamu 
laiku jis skaitydavo Šv. Raštą. 
Vieną gražią 1876 metų dieną, 
skaitydamas Bibliją, Russel “at
rado naują Ameriką”, t.y. jam 
paaiškėjo, kad antrasis Kristaus 
atėjimas realizavosi jau prieš du 
metus, tai yra 1874 m. Metęs 
pirklio amatą, Russel pradėjo 
skelbti šią nepaprastą naujieną, 
pasivadinęs save Šv. Dvasios Pa
siuntiniu ... Subūręs aplink sa
ve būrelį vienminčių, 1884 m. 
Russel legaliai įkūrė savo bibli
nių mokslų sąjūdį d’Allegheny 
mieste, Pensilvanijoje, pavadin
damas jį “Watch Tower Bible 
and Tract Society”. Londone ta 
organizacija vadinasi “Interna
tional Bible Students of Great 
Britain”. Kanadoje jos centras 
yra Toronte. JAV — Brooklyne,

Savo organizacijos teisinius 
reikalus Russel pavedė tvarkyti 
advokatui Rutherford, kuris po 
staigios Russel mirties 1916 m. 
perėmė “Watch Tower Soc.” va
dovavimą. Šiame poste jis išbuvo 
iki saw> mirties 1942 m. sausio 
mėn. 8 d. Jo įpėdiniu tapo tuo
metinis sąjūdžio vicepirmininkas 
Nathan H. Knorr, kuris ir šian
dieną tebeina vyriausiojo “gany
tojo” pareigas.

’’Jehovos Liudytojų” 
doktrina'

Kas nori susidaryti pilną vaiz
dą apie jehovininkų pasaulėžiū
rą, turi perskaityti gerą glėbį jų 
literatūros. Eiliniam skaitytojui 
pakanka susipažinti su dviem 
kapitaliniais “Jehovos Liudyto
jų” veikalais, “Risches” ir “Ene
mies”, kuriuose yra išdėstyti pa- 

I grindiniai jehovininkų principai.

vieš, mokslus yra baigę Vokieti
joje ir dirbę filmų studijose. Re- 
žisorė Laima Lapensone, studi
javusi Latvijoje ir Anglijoje, pa
ti yra šokėja ir sėkmingai subū
rė studijoje keletą gabių senų
jų ir , jaunų aktorių. Visas per
sonalas dirba be atlyginimo ir 
atitekamu nuo darbo laiku.

Visas tris filmeles numatoma 
pradėti demonstruoti lapkričio 
mėnesį.

Misijų 
sekmadienis

Visame katalikiškajame pa
saulyje šį sekmadienį, spalio 19 
d., švenčiama Misijų Diena. Ir 
Kanados 5379 katalikų bažnyčio
se susirinks apie 6.000.000 tikin
čiųjų, kurių kiekvienas savo au
ka parems misijų darbą.
-Kanados katalikai yra duosnūs 

misijų reikalams, suprasdami ir 
atjausdami garbingąją Kristaus 
armiją — misionierius. Tai gyvo
jo Tikėjimo karžygiai, kurie, ne
sibijodami nei vargo, nei pavojų, 
neša Evangelijos šviesą į visą pa
saulį, pasirengę atiduoti ir gyvy
bę, krauju įrodydami šventųjų 
tiesų vertę ir brangumą.

Misionieriškas darbas atlieka
mas kasdien be sustojimo. Misio
nieriai teprašo tik Dievo malo
nės sunkiame savo darbe ir dė
kingi aukotojams, iš kurių malo
nės jie gyvena. Pats Popiežiuj 
tiesia ranką į viso pasaulio ka
talikus, prašydamas aukų Tikėji
mo platinimui

Misionieriai ne vien neša Ti
kėjimą, jie neša ir kultūrą, steig
dami kolonijas, statydami baž
nyčias, mokyklas, prieglaudas. 
Darbas milžiniškas. Atsiminki
me; kad dar yra miliardas ir 130 
milijonų pagonių. Dar daug rei
kės padirbėti, pakol visi bus at
vesti į vieną avidę po vienu Ga
nytoju.

Kun. B. Mikalauskas.

Čia trumpai peržvelgsime tik 
“Jehovos Liudytojų” nusistaty
mą Dievo, religijos ir civilinės 
valdžios atžvilgiu.

“Jehovos Liudytojai” tiki į 
Dievą — Jehovą ir į Kristų, ta
čiau tas tikėjimas neturi nei jo
kios formos, nei religinio aspek
to. Jehovininkai nepripažįsta jo
kio organizuoto kulto.

Daugelis galvoja, kad “Jeho
vos Liudytojai” yra kokia nors 
religinė sekta. Tikrumoje jeho
vininkai šu religija nenori turėti 
jokių reikalų. Aiškumo dėliai 
pacituosiu keletą sakinių iš “JL” 
pagrindinio veikalo “Enemies”:

“Didžiausia kuomet nors išras
ta ir naudojama apgaulė pini
gams išlupti yra religija. Yra 

tačiau subtiliausia, apgaulingiau
sia ir žmonijai kenksmingiausia 
yra krikščionių religija, nes savo 
tariamu pamaldumu Augščiau- 
siajai Būčiai ji suvedžioja dau
gelį padoriu ir nuoširdžių žmo
nių”. (“Enemies”, 144 psl.).

“Religija yra velnio padarinys, 
naudojamas specialiai apgauti 
žmonėms ir juos padaryti aklus 
Tiesai“: (Ten pat 99 psl.).

“Mokslas apie amžinas praga
ro kančias yra viena iš šėtono 
biaurių melagysčių, kurią skel
bia religija, norėdama atitolin
ti žmones nuo Dievo ir jėga 
įtraukti juos į velnio organiza- 
ją, kuri yra ne kas kita: kaip re
liginė organizacija”. (T.p., 127).

“Kiekviena mūsų žemėje eg- 
zistuojarfti organizacija, kuri 
veikia prieš Dievą ir Jo kara
lystę, gauna “Babelės” ir “kek
šės” vardus. Šie vardai'ypač tin
ka vadovaujančiai religinei orga
nizacijai, katalikų Bažnyčiai, ku
ri save vadina krikščioniškosios 
religijos motina. Ši galinga reli
ginė organizacija, išpranašauta 
Šv. Rašte, naudoja kekšių meto
dus suvilioti politikams ir poli
tiniame komersantams, kad šie 
pultų 4 jos glėbi... (Ten pat, 
190 psl.).

O štai “deimančiukai” Šv. Tė
vo adresu: > <

“Popiežiaus valdžią, reikalau
jant šėtonui, įsteigė žmonės”, 
(ten pat, 217 psl.).

Negeriau atsiliepiama ir apie 
protestonus.

“Krikščionybės protestantiš
kasis sparnas griežtai pasmerkė 
katalikiškąjį sparną, o tačiau 
Dievo akyse protestantai yra dar 
šlykštesni, negu katalikai...” 
(Rutherford, Vendication, I t., 
203 psl).

Vienintelė jehovininkų naudo
jama religinė knyga yra Šv. Raš
tas, kurio piktnaudojimas prašo
ka bet kokias padorumo ribas. 
Kadaiigi Biblijos aiškinimas pa
liktas kiekvienos sekios nario 
skoniui; “Jehovos Liudytojai” 
moka įrodyti” didžiausias nesą
mones^ kokias tik fanatiško žmo
gaus protas sugeba išgalvoti. 
Pavyzdžiui, komentuodami šv. 
Rašto Giminės knygos 10-jį sky
rių, “JL” tvirtina, kad religija 
yra velnio išradimas, įsikūnijęs 
Nemrodo šeimoje. Norėdami ką 
nors apšmeižti, jehoVininkai 
griebiasi Biblijos. Suranda šv.

Mūsų spaudoje reiškiama kar
tais nuomonių, kad visos VLIKo 
grupės esančios tik politinės gru
pės ir kad skirtumas tarp jų Le
sąs tik tas, kad vienos jų turi 
nusistovėjusias konkrečias poli
tines bei socialines doktrinas- ir 
programas, o kitos to neturi.. 
Šioms pastarosioms kaikas pra
našauja liūdną galą. Jos galinčios 
staiga išnykti, kaip staiga atsira
do, nes esančios reikalo pagim
dytos.

Atrodo, kad visdėlto netaip. 
Jeigu kuri organizacija susiorga
nizavo ne politikos, bet kuriam 
kitam specialiam darbui, pav. re
zistencinei kovai, tai supranta
ma, kad tokia organizacija nė 
konkrečios politinės programos 
neturi. Bet tada tokios organiza
cijos negalima nė politine grupe 
vadinti. Tokiai organizacijai sa
vo uždavinį atlikus, jos nariai 
nueis kitų darbų dirbti.

Iš kitos gi pusės, kiekviena po
litinė grupė, jeigu ji tokia tikrai 
yra, nėra įmanoma be doktrinos 
ar programos lygiai taip pat, 
kaip doktrina ar programa nėra 
įmanoma be grupės. Gali, tiesa, 
būti programa nepaskelbta, ne
surašyta, kaip net valstybės kon
stitucija gali būti nerašyta, pav. 
Anglijos, bet tai dar nereiškia,

Rašte juodomis spalvomis -pa
vaizduotą asmenį, jie pritaiko vi
sas biauriąsias ydas. ir nusikal
timus savo pasirinktai aukai ir 
šaukia, kad Biblijos autorius jau 
nuo seniausių laikų pramatė ir 
pavaizdavo tą niekšą, gyvenantį 
dabar mūsų tarpe.

“JL” nuolat trimituoja, kad re
ligija veikia šėtoniškais meto
dais. Tačiau ar ne dar šėtoniš- 
kiau, kai Šv. Raštas panaudoja
mas tai pačiai religijai juodinti 
ir paneigti? ...

Daugelis ateistų ar indiferen
tiškai nusiteikusių žmonių liktų 
šalti jehovininkų atžvilgiu, jei 
šie apsiribotų tik religijos ir dva
siškių šmeižimu, pasilikdami lo
jalūs ■valstybės piliečiai, Bet jie 
rastais puola bei kokią*valdymo- 
si formą. Štai porą citatų:

“Bet kokia valdžia žemėje su
daro dalį šėtono regimosios or
ganizacijos ir tokiu būdu yra ne
matomų velnių galioje, įtakoje ir 
kontrolėje”. (Religion, 19 psl.).

“Moderniųjų laikų vyriausy
bės yra diriguojamos šėtono. Jos 
niekad negalės užtikrinti žmoni
jai laimingo gyvenimo’’. (Gov
ernment, 30 psl.).

Dėl sub veršy vinių idėjų pla
tinimo “Jehovos Liudytojams” 
kasmet iškeliama apie 2000 bylų.

“JL” organizacija
Nors diriguojantieji “JL” 

veiksniai yra labai gerai susi
organizavę, tačiau eilinių narių 
masė yra gana palaida. Nėra jo
kių specialių naujų narių pri
ėmimo ceremonijų nei formalu
mų. Nemažas skaičius suklaidin
tų žmonių papildo jehovininkų 
eiles, tačiau yra daug ir išsto
jančių. Keista, bet atrodo, kad 
“JL” vadai nededa ypatingų pa
stangų savo nariams išlaikyti. 
Centro pareiškimu, jehovininkų 
vadovaujantieji sluogsniai netu
ri net oficialių organizacijos 
rių sąrašų.

“JL” ekspansija
Nežiūrint paviršutiniškos

ganizacijos, “JL” yra įsiskverbę 
beveik į visus pasaulio kraštus. 
1946 m. pačių jehovininkų pa
skelbtais duomenimis, jų skyriai 
organizuotai veikia šiuose kraš
tuose: JAV, Kanada, Meksika, 
Argentina, Brazilija, Čili, Ko
lumbija, Kosta Rika, Kuba, Sal * 
vadoras, Dominika, Gvatemala, 
Haiti, Havajai, Honduras, Ja
maika, Nikaragua, Panama, Tri
nidadas, Porto Rika, Urugvajus, 
Australija, Naujoji Zelandija, 
Britų Gvijana, Indija, Kiniją 
Filipinai, Siamas, Pietų ir Vaka
rų Afrika, Austrija, Belgija, Če
koslovakija, Danija, D. Britani
ja, Suomija, Prancūzija, Graiki
ja, Vengrija, Luksemburgas, 
Olandija, Norvegija, Švedija, 
Rumunija^ Jugoslavija, Lenkija. 
Hitleris ir Mussolini buvo už
draudę jehovininkų veiklą savo 
valstybėse. Ar po šio karo “JL” 
Vokietijoje ir Italijoje vėl atsi-, 
gavo, neteko sužinoti.

Turėdamas prieš akis šiuos 
duomenis, ne vienas skaitytojas 
paklaus: “Kodėl “JL” taip greit 
plinta? Kur yra jų pasisekimo 
raktas?” Atsakymo ilgai ieškoti.

na

or-
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Kas svarbiau
PROGRAM  A AR GYVOJI DVASIA?

kad politinė grupė gali be jos 
apsieiti. Ir dėl to pagrindinį tarp 
politinių grupių skirtumą suda
ro ne tas faktas, kad vienos turi 
surašytą konkrečią programą, o 
kitos dar surašytos neturi ar ne
nori turėti. Konkrečią politinę ar 
socialinę programą surašyti ne
sunku — tam užtenka keleto ar 
keliolikos valandų. Tačiau svar
besnį skirtumą, negu konkrečios 
programos turėjimas ar neturė
jimas, sakyčiau, pagrindinį skir
tumą sudaro ideologiniai pagrin
dai ir dvasia. Pav. mūsų krikšč. 
demokratai ir valstiečiai liaudi
ninkai politinėmis bei socialinė
mis, programomis gal labai ne
daug tesiskiria, tačiau ideologi
niai skirtumai yra jau didesni. 
Antra, gali būti ne mažų skirtu
mų tarp politinių grupių, kurios 
remiasi ta pačia ideologija, pav. 
krikščioniškąja, bet nevienodai 
tos ideologijos principus inter
pretuoja ir juos taiko gyvenime. 
Čia geru pavyzdžiu gali būti Lie
tuvos demokratinė konstitucija 
(1922), kuri sąžinės laisvę pri
pažįsta, ir dabartinės Ispanijos 
konstitucija, kuri tos laisvės ne
pripažįsta.

Tačiau bene svarbiausias ir 
praktiniam gyvenimui reikšmin
giausias skirtumas kaip tarp at
skirų žmonių, taip ir tarp atski
rų grupių yra tas,'kad vieni turi 
ne tik doktrinas ir programas, 
bet ir politinių bei socialinių ar 
ekonominių dogmų, tikriau pseu- 
dodogmų, kurios jiems yra ne
kintamos. Tokios yra, pav. eko
nominio materializmo ar klasių 
kovos dogmos. O krikščionių tar
pe yra vis dar gerbėjų kitos 
pseudodbgmos, kurią galima iš
reikšti lotynišku priežodžiu: 
quod licet Jo vi non licet bovi, o 
lietuviškai — kas galima man, 
negalima tau. Iš kitos gi pusės, 
yra žmonių, kurie pseudodogmo-

TARYBINIO ŪKIO NEDALIOJE
Kažkaip neįprastai praėjusio 

mėnesio pabaigoje išsiplepėjo 
LKP(b) CK sekretorius drg. A. 
Moskvinov. Pasak jo, su butais 
padėtis LTSR yra katastrofiška. 
Žmonės skundžiasi ir skundai esą 
pagrįsti. Korupcija auganti skan
dalingai. Girdi, 1952 m. buvo pa
skirta 40% daugiau pinigo gy
venamam plotui padidinti, buvę 
prižadėta 75.000 m2 ploto. Per 
pirmą pusmetį išleista 45% lėšų, 
o eksploatacijai perduota vos 
16% (!), piktinasi Moskvinov. Ir 
kaip vykdoma statyba! Vilniuje, 
Aušros Vartų 6, perduotas eks
ploatacijai namas be tinko ir ka
nalizacijos (!). Klaipėdoj perduo
ta mokytojų semnarija su ne
baigtu dengti stogu, nedažytomis 
gfindimis(!). Dėl to LTSR vy
riausybė nusprendusi įsteigti 
Projektavimų Institutą prie LT 
SR Ministrų Tarybos. Moskvi
nov koliojosi, jog net remontas 
yra skandalingas respublikoje — 
“atliekamas labai blogai, ilgai, 
daugkas nebaigiama daryti ir 
daug ką reikia, keisti”. Iš konfe-

VIS KAS NORS PRILIPS
“N. Liet.” Nr. 40 pacitavo “Vie

nybės” plepalą, kad prieš jų akis 
esąs “Tarybų Lietuvos” 1940 m. 
gruodžio 13 d. numeris, kuriame 
“vienas dabartinių Tėviškės Ži
burių redaktorių, pasirašydamas 
pilna pavarde, rašė: “Balsuokite 
už tikruosius liaudies sūnus ir 
dukras”.'

Kai šitaip nukalba “Vienybė”, 
ką jau padarysi. Jos reikalas 
“vienybė”, “objektyvumu” ji jau 
seniai pasižymėjo, apie “TŽ” ji 
ne kažką ir težino. “Vienybei” 
gali būti ir “vienas dabartinių T.

nereikės, jei prisiminsime, kad 
“JL” sąjūdis nėra jokia religi
ja. Jehovininkų dogmatika yra 
labai skysta arba, teisingiau pa
sakius, jos iš viso nėra. “JL” ne
turi jokių religinių pareigų: 
jam nereikia sekmadieniais iš
klausyti mišių, atpuola sakra
mentų reikalas, jo nebevaržo jo
kie Bažnyčios įsakymai, o savo 
moralinį gyvenimą jis gali tvar
kyti, kaip tik nori, aiškindamas 
Bibliją pagal savo skonį. Štai 
kodėl menkavertės dvasios žmo
geliai, nepakęsdami religijos už
dedamų pareigų, ieško išganymo 
“Jehovos Liudytojų.” eilėse, kur 
jiems suteikiama plačiausia są
žinės laisvė. Todėl ir nenuosta
bu, kad didelį jehovininkų skai
čių sudaro krikščionšikųjų reli
gijų atsimetėliai.

Rafaelis Šakalys.
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mis savo veiklos negrindžia, ku
rie atviromis akimis žiūri į gyve
nimą, kurie gyvena nusistatymu, 
kad ne žmogus subatai,' bet su- 
bata žmogui, kad vienintelė vi
suomeninio gyvenimo dogma tė
ra pats žmogus, jo nelygstama 
vertybė, ir kiekvienas žmogus— 
tiek katalikas, tiek protestantas, 
žydas ar graikas.

Tokių dvejopo nusiteikimo 
žmonių yra visose ideologinėse 
grupėse. Sakysime, klasiškas 
marksizmas vieniems socialis
tams dar tebėra nepajudinama 
dogma, o yra betgi jau nemaža 
socialistų, kurie į tai jau kitaip 
žiūri Yra krikščionių, kurie po
litinių prievartinių priemonių 
naudojimą savo pasaulėžiūrai 
vykdyti laiko leistinu dalyku, 
bet yra krikščionių, kurie tai lai
ko nekrikščionišku elgesiu. Tuo 
būdu kaip įvairiose politinėse 
ar ideologinėse grupėse, taip ir 
aplamai gyvenime galima skirti 
dvi pagrindines sroves ar sąjū- ' 
džius: konservatorius, event, re
akcionierius, atstovaujančius se
natvės dvasią, ir pažangiuosius, 
event, radikalus, atstovaujančius 
jaunystės dvasią.

Ar šie du sąjūdžiai, ar bent 
vienas jų, greitai išnyks? Nema
nyčiau. Krikščioniška laisvės, 
lygybės ir brolybės idėja yrą 
dviejų tūkstančių metų senumo, 
bet ar ji jau realizuota? Ar ji 
greitai jau bus realizuota? Var
gu. Dar ilgai bus žmonių, kurie 
šią idėją interpretuos tik savo, 
savo luomo ar savo grupės nau
dai ir Aitų nenaudai. Ir bus žmo
nių, kurie su tokia interpretaci
ja kovos. Ir dėl to tos srovės dar 
ilgai, turbūt labai ilgai egzistuos.

Tad ' ne konkrečios politinės 
doktrinos ar programos suburia 
kovon jaunuosius draugus, bet 
idėja ir dvasia.

L. Dambra.

rencijos, kurioje jis kalbėjo, pa
aiškėjo, jog Viliampolėje ir Pet
rašiūnuose dar neveikia kana
lizacija; jog vyr. architektas Mi- 
kučionis laikų , neatlieka Vil- 
niaus detalaus iŠplanavimo. Taip 
pat iš gerai informuotų šaltinių 
teko patirti, jog Kremliuje kaž
kam su kažkuo susipiovus, su
stabdytas kolūkių stambinimas 
ir Lietuvoje. Girdi, Kremlius 
norįs šiuo metu ne milžiniškų 
perkilnojimo darbų, bet siekiąs 
gauti kuo didesnę produkciją.

Alni.

Nobelio taikos premija 
šiais metais nebus paskirta, nes 
premijų komitetas nerado tinka
mo kandidato, nors jų buvo pa
siūlyta net 27. Pernai ši premija 
buvo paskirta prancūzų darbo 
unijų pirmininkui Jouhaux, an
tikomunistinės Tarptautinės 
Laisvųjų Darbo Unijų Federaci
jos vadui.

— Krokuva. — Čia mirė žino
mas lenkų geografas prof. Rad- 
linski.

Ž. redaktorių”. Bet “Nepr. Liet.” 
gi puikiai žino, kad “TŽ” teturi 
išviso vieną redaktorių, numano 
taip pat, kad tas redaktorius “Ta
rybų Liet.” išviso nieko nerašė. 
O jei š itokius plepalus persi
spausdina, tai, matyt, seka senio 
Voltaire “išmintingą” patarimą: 
“Šmeižkite, drėbkite purvu, vis 
kas nors prilips”...

Ar prilips, mes abejojame. 
Greičiau ant savos kepurės nu
kris. O aiškintis, ką ten “Vieny
bė” turšjo galvoje, mums atrodo 
būtų bereikalingas laiko gaiši
nimas. Norėjome tik priminti, 
kaip “Vienybės” vienybiškumas, 
sutinka su “NL” “nepartiškumu” 
ir “objektyvumu”.

Logikos perlai
“NL” Nr. 40 KLCT Sp. ir Inf. 

Sk. ilgam rašte įrodinėja, kad 
KLB krašto organai dar neap- 
jungią visų Kanados lietuvių, 
kad šito apjungimo reikią siekti 
— “visų mūsų pareiga dėtis į 
bendrą darbą, jį organizuojant, 
jį konsoliduojant” — o dėl to tu
rinti veikti KLCT, kaip''‘visus 
apjungianti” organizacija.

Kokia puiki mintis! Kai nori
ma vienybės, visada reikia kuo 
daugiau tokių pačių organziacijų.

O gal mes eiliniai žmoneliai 
nesuprantam? Gal KLCT apjun
gia tik tuos, kurte nelaiko savęs 
lietuviškosios bendruomenės na
riais?
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Tremtinių šalpa Vokietijoje
Hamiltono L. Kat. Moterų

Draugija š.m. liepos mėn. per tė-

goni.it, su kuriais iiuo metu ir toip 
esg lobui iiufkižioi elgiamasi. Politech
nikos Instituto direktoriaus povad. Bas
kuos pasigyrė, jog kiekvienais metais 
Institutas Hleidiigs vis daugiau specia
lu. Per dvejus metus insStutas pa
ruošęs 500 inžinierių. Baskutis prime
tė partijai, jog ji nepadedanti su
komplektuoti instituto kadru (trūksta 
profesūros), maža padeda stiprinti ir iš
plėsti instituto materialinę basę (trūks-

* NauHuie VUnioie otidorytas Mu- 
icytoiv institutą* su šioi* skyriais: len. 
kų kalbos 99 literatūros; rusę kalbos 
ir literatūros ir fizikof-matematikos 
(lenku ir rusą kalbomis skyriai). Jo 
adresas: Vilnia, Daukanto gatvė 8.

* Kauno Laborantę mokykla paruo
šė 34 naujus medicinos laborantus, 
kurie dirbs daugumoje sanitarinėse- 
epidemologinėse stotyse.

* Vilniję rugpiūčio 25 d. konfęravo
Pabaltijo architektai/' kuriuos priŽiū- ta visko) •»• Drg. Limbą prikibo prie 
rėjo Leningrado bei Maskvos kolegos, j prof. Galtckio, kuris, dėstydamas po-

* Tarybinėje spaudoje aprašomas litinę ekonomiją, skiepijęs Politechni- 
Vilhiaus autobusu jusisiektmos. "Nors 
stoties aikštė sutvarkyta jau du metai, 
bet autobusą sustojimo bei tšvažiavi- 
mo vletos iki šiol nepažymėtos, ne^bnt 
visą autobusu yra užrašyti maršrutai, 
o ant kažkurią maršrutai nurodyti ne
teisingai. Dėl to keleiviai bėgiojo prie 
kiekvienos atvažiuojančios mašinos, 
stumdosi, grūdasi, koliojasi ir sugaiš
ta daug laiko, kol patenka j reikiamą 
mašiną**.

* LTSR įstaigos nusiskundžia, jog 
gyventojai mažiau beskaito tarybinę 
spaudą. Žmonės taip pat piktinasi dėl 
spaudos visai netinkamo pristatymo, 
— kai ji vėluoja ištisomis dienomis.

* Tarybinė lietuviu kalba išmetė 
žodj "rugiapiūtė". Vartojama "rugią 
piūtis".

* Vilniaus konservatorijoje įsteigtas 
Teatralinis Fakultetas, kuris ruoš dra
mas aktorius.

* LTSR ne tik kad trūksta inteli
gentijos, bet blogiausia, kad gausiai 
pristeigtos mokyklos nebesuranda no
rinčią jose mokytis. Beveik visos augš- 
tosios mokyklos buvo pratęsusias mo
kinių priėmimo terminą.

* Skundžiasi^LTSR komunistai, jog 
suvalkiečiai, ypač maria m po! iečiai, la
bai prastai naujųjų Maskvos uriadnikų 
parodymus pildo. Tie reikalauja, kad 
nuo lauką derlių suėmę žmonės kuo 
skukbiausiai vežtų pyliavas "ponui**— 
gi Mariampolės rajonas, 41 % nuėmęs 
derlių, paruošas išpildęs vos 9,8%. 
Sabotažas aiškus. SuvalkiaĘjoi, kaip 
velnias kryžiaus biją kombainų. Jų turį 
savo rajone visą desėtką, bet mažai 
naudoją. Taip pat Vilniaus ir Kauno 
sričių daugelyje rajonų ir šiais metais 
pastebėta bandymai vogti kolūkių der
lių, pažeisti įstatus, o partinės organi
zacijos tyli ir tiek. Girdi, aišku,, jog 
"antikombain iškęs nuotaikos yra iš es
mės antikolūkinės nuotaikos, skleidžia
mos tarybinės santvarkos priešų" .. . 
jiems, girdi, reikia nuplėšti kaukę. Taip 
pat kolūkiečiai ir derliaus metu turį 
būti auklėjami apie tarybinės tėvynės 
augančią galią, skiepyti neapykantą 
Amerikos- Anglijos imperialistams, jų 
pakalikams ir samdiniams — tautos 
išdavikams, visokio plauko buržuazi
niams nacionalistams.

* Kauno inteligentija po ilgesnės 
pertraukos gavo rimtesnės pylos ir šiuo,, 
karta iš naują įmonių. Drg. Sokolovas 
puolė medicinos personalą, kad nieks 
nesirūpina jog jie verčiau studijuotų 
marksizmą leninizmą, vietoj rūpnęsi Ii-

f

kos Instituto studentams a po Ii t tikumą, 
o partija Jom nieko ft e dariu $. Drg. Lei- 
čiov kritikavo srities vykdomoji o komi
teto pirmininko povad. Šalkauską už 
jo liberaĮHkumą parenkant mokykloms 
kadrus. Drg. Kaunietis kaltino parti
ją nesirūpinant Kauno kino teatrais/ 
kurię "visai apleisti/ silpnai dirba". 
Smarkiai konferencijoje buvo kritikuo
tos Jaunimo Teatrai/ LTSR Filharmo
nijos filialas/ kuris neklausąs partijos 
patarimu meno reikalu. Diskusijose 
taip pat dalyvavo Žemės Ūkio Akade
mijos dekanas drg. Svetika, Šimanas, 
Lukoševičius ir kiti. Užbaigė partijos 
sekretorius drg. Katyrev.

★ Kaip aktyvus ontiamerikinės pro
pagandos skleidėjas pasireiškia "rašy
tojas" Antanas Jonynas. Jo eilėraštis 
"Ualstryto Maros" prasideda "Už jurų 
mėlynu, Grobiku miestai niūrus. Ten 
gangsteriu landynei/ Ten dolerio ša- 
lii..."

★ Rugpiūčio pabaigoje drg. gydyto
jas Sergi ei rašo tarybinėje spaudoje: 
"Vis didesnio garso įgyja Palanga — 
mėgiama Tarybų Lietuvos ir broliškųjų 
respublikų darbo žmonių poilsio vieta. 
Retai kuris kurortų turi tokį puiku, 
kelis kilometrus besitęsianti/ gryno 
smulkaus smėlio paplūdimį/ nuolaidžiai 
nusileidžiantį jūron/ "džiaugiasi Lietu
vą pagrobusios tautos žmogus". Ruso 
gydytojo žiniomis Palanga žinoma kaip 
vasarvietė jau nuo XVHI amžiaus, bet 
ja naudojęsi feodalai... Karas Pa
langą kiek apnaikinęs. Dabar ji (sep
tintais metais) "sparčiai" atstatoma. 
Joje vilas turį augštųjų mokyklų per
sonalas, įmonės, įstaigos. Viso labo 
šią vasarą veikę dvi sanatorijos, kele
tas poilsio namų, keturios pionierių 
stovyklos. Esą, respublikos vyriausybė 
sutikusi patvirtinti kurorto išvystymo 
rekonstrukcijos planą. Numatyta iš
plėsti kurortą supančių parkų ir miškų 
juostą, sutvarkytiC?) jūros pakrantę, 
Ronžės upelį. Kurorte jau pastatytas 
naujas kinas, gražus "Jūros" restora
nas . .. Palanga iš seno garsi savo gin
taro apdirbimo meistrais. Bet gintaro 
pramonė ėmus plėstis tik dabar. . . 
Kurortas dar niekad neturėjęs tokio ge
ro susisiekimo su respublikos centrais 
— iš Vilniaus, o pastaruoju laiku ir iŠ 
Kauno, kursuoja ištaigingi (sovietiški) 
autobusai "Zh-156"...

★ Rugpjūčio 15 d. miręs Marijam
polės Kelių Eksploatacijos r <>žo vir
šininkas drg. Domas Ručinskas, Kris
tupo sūnus, maskoliškai tariant. J

1

pamokos vyksta 5-se klasėse. Mo
kyklai vadovauja mokyt. J. Mik- 

. šys. Be jo dar dirba šie mokyto- 
vą Bernatonį sušelpė kelias sun- jai: kun. dr. J. Tadarauskas, St. 

Slavinskienė, A. Grajauskatė, J. 
Rickis ir Mngėla, pakeitęs išvy
kusį į Torontą studijuoti Kl. 
Matkevičių.

Išskyrus pora šeimų, visi tė
vai savo vaikus į šią mokyklą 
leidžia.

“Aukuras” rugsėjo 27 d. pasta
tė A Gustaičio 1 veiksmo kome
diją “Šilkiniai pančiai”. Nor^ 
gerokai hamiltoniečių buvo iš
vykę į Torontą į “Linksmosios 
našlės” spektaklį, bet ir “Auku
ras” turėjo per 180 svečių. ■

Šį sezoną “Aukuras” žada pa
statyti naują veikalą — Grušo 
“Tėvas”. Sprendžiant iš nuotai
kų, atrodo, salė bus perpildyta.

Komunistuojančios Literatū
ros dr-jos narių susirinkimas, 
rugsėjoj 8 d. “Liaudies Balsui” 
paskyrė $200. Jame dalyvavo 
apie 30 lietuvių — visi'senieji 
imigrantai. '

— Per trumpą laikotarpį net 
•dvejos muštynės įvyko lietuvių 
•tarpe. Skaudu, kada sunkiai lie
tuvio įgytas doleris paleidžia
mas šimtais advokatams ir teis
mų išlaidoms. Nekas, kad‘tampa 
paprastais “butlegeriais” -žmo
nės, kuriems tikrai netiktų.

Sk. St.
‘ Atitaisymas

Toronto Skautai Tunto Vadi jos 
rašte “Dėl'p. Sk. St. korespon
dencijos”, išspausdintame “TŽ” 

-Nr, 36, kaip mums nurodė skau
tai, yra neteisingai išspausdintas 
ten paminėtos mašinos Nr. Turė
jo būti 934NC, o yra 943 NC.

Iš lietuviškojo pasaulio

NORINTIEMS PIRKTI 
. TABAKO FARMĄ DĖMESIO!

Nelaukite kol žemė sušals ir tabakas bus parduotas. 
Dabar pats geriausias laikas apžiūrėti ne tik laukų 
paviršių, bet ir podirvį. Taip pat galima pamatyti 
tabako derlių iki dar neišvežtas.
Pas mus rasite didelį pasirinkimą Delhi, Tillson- 
burg ir Simcoe apylinkėse tabako bei mišrių farmų.

1. 50 akrų, 14 sodinimo teisė, $20.000, $3.000 įmokėti
2. 100 akrų, 20 sodinimo teisė, $26.000, $3.000 įmokėti 

50 akrų, 16 sodinimo teisė, $24.000, $3.500 įmokėti 
90 akrų, 25 sodinimo teisė, $25.000, $5.500 įmokėti

5. 145 akrų>36 sodinimo teisė, $43.000, 10.000 įmokėti
6. 180 akrų, 42 sodinimo teisė, $80.000, 25.0U0 įmokėti

Eilės Nr. 5 ūky yra penki dujinio gazo suliniai, O Nr. 6 tur» 
20 akrų augštos vertės sodo.

JUOZAS ŽEMAITIS
B.R. 1 SIMCOE, Ont,. Telef.: 1666 (nuo 9-5 vai.)

Atstovauju:
FREEMAN & NEWTON

Real Estate Brokers, Simcoe. Ont.

kiai gyvenančias šeimas iš savo 
turimų lėšų.

Rugsėjo 27 d. per “Aukuro” 
ruoštą vakarą, vadovybei suti
kus, surinkta aukų $32.50, kurie 
if-gi pasiųsti Tėvui Bematoniui 
Vokietijon. Aukotojams ir ren
gėjams nuoširdus ačiū.

Be to, kat; moterys šelpia Vo
kietijoje Radzevičių, kuris ran, 
dasi sanatorijoje, kaS- mėnesį pa
siųsdamos po $5.

Kat. moterys susitarusios su 
Hamiltono B-nės Valdyba spa
lio mėn. praves rūbų ir piniginių 
aukų rinkliavą tremtiniams su
šelpti. Maloniai prašomi tautie
čiai atliekamus rūbus paruosti, 
kad rinkėjams nereikėtų laiko 
gaišti.

Tautybių festivalis
Spalio 1-3 d. James St. karei

vinių salėje vyko Kanados tautų 
festivalis — “4th Our Canada 
Pageant” — suruoštas Canadian 
National Unity Council. Su pa
rodėlėmis ir programomis pasi
rodė 17 tautybių. Lietuvių paro
dėlė savo eksponatais ir sutvar
kymu kreipė bene didžiausią 
lankytojų dėmesį, ypač liet, so
dyba su primityviu šuliniu ir rū
pintojėliu pre kelio.

Lietuvišką programą atliko 
tautinių , šokių grupė, vadov. p. 
Breichmaniėnės ir mišrus choras 
vedamas Vyt. Dargio. Šokiai bu
vo išpildyti be priekaištų ir iš 
karto sukėlė didelį publikos su
sidomėjimą. Choro dainas CBC 
įrašė į juostas, tikime jas dar 
kada nors išgirsti per radiją.

Lietuviu pasirodymui paruošti 
buvo sudaryta komisija: pp. 
Giedraitienė, St. Dramantas ir 
Z. Laugalis. Jiems talkininkavo 
pp. Kšivickienė, Prapuolenytė, 
Naikauskas ir eilė kitų tautiečių. 
Vyriausias parodos iniciatorius 
ir organizatorius — Apyl. Valdy
ba, kuriai kaip ir visiems prisi- 
dėjusiems, priklauso visų Ham. 
lietuvių padėka. Gaila tiktai, 
kad lietuvių grupės pasirodymas į 
kažkodėl nebuvo įtrauktas į 
spausdintas programas. O būtų 
tikę šia proga paruošti trumpą 
informacinę brošiūrėlę anglų 
kalba, ką kaikurios kitos tauty
bės turėjo. .

Pažymėtina, kad anglo-saksiš- 
kos Hamiltono visuomenės susi
domėjimas šia paroda buvo ste
bėtinai mažas. Ar tik nebus sa
votiškas nusistatymo prieš nau
jus ateivius instinktyvus pade
monstravimas? ■

Šeštadieninė mokykla 
šįmet* pradėjo darbą su 115 mo
kinių, kai praėjusiais mokslo me
tais jų buvo 105. Šįmet mokyklą 
pradėjo lankyti 16 naujų — visi 
pirmąjį skyrių. Iš seselių vie
nuolių gauta nauja patalpa ir :

JA VALSTYBĖS
BALF spalio gale žada išsiųsti 

rūbų siuntą į Vokietiją ir Aust
riją, tad prašo pasiskubinti pri
siųsti atliekamų rūbų ir avaly
nės.

Per Liet, universiteto minėji
mą Niujorke paskaitas skaitė 
prof. Vac. Biržiška ir prof. J. Pu
zinas. Meninėje dalyje dalyvavo 
Liuberskio ved. operetės choras, 
akomp. A. Mrozinskiui ir dramos 
akt. H. Kačinskas.

Dr. Sofija Oželytė-Guertin iš
laikė gydytojos egzaminus.

Dr. Jonas Adomavičius išlaikė 
Illinois vąlst. nustatytus gydy
tojo teisėms gauti egzaminus.

J. Būga su Kreivėnu pradėjo 
ruošti lietuvių augštaičių sutar
tinių rinkini su melodijom ir su 
žodžiais.

Dail. C. Janušas išdekoravo 
Brooklyn pranciškonų vienuoly
ną, tautiniais motyvais papuošė 
Apsireiškimo parapijos salę, o 
dabar pradėjo dirbti Eastman 
Kodak firmoje Manhattane, me
no ir reklamų skyriuje.

Bal. Brazdžionis iš spaudos 
kiosko gautą pelną aukoja vie
nam Vasario 16 gimnazijojs mo
kiniui paremti.

VOKIETIJA
Varelio senelių prieglaudoje, 

kurioje gyvena arti tūkstančio 
senelių tremtinių, jų tarpe apie 
80 lietuvių, po ilgesnės pertrau
kos buvo sukviestas rugpiūčio 7 
d. tautinių ir bažnytinių komite
tų pasitarimas, dalyvaujant prie
glaudos vadovybei, svarstęs gry-

Š. m. spalio mėn. 18 d., šeštadienį, .7.30 vai. vak. 
“Dainayos” salėje

HAMILTONO PARAPIJOS KOMITETAS
ruošia

ŠOKiy VAKARĄ
Gros orkestras “AIDAS”. Veiks bufetas su įvairiais gėrimais.

H. Parapijos Komitetas.

WINNIPEG, Man.
Bažnyčios Įąigijimo Fondui 

aukojo: po $10 —Vincas Tama- 
šaitis iš Springfield, JAV, Dan. 
Kuraitis iš Čikagos; po $5 — dr. 
A. Valis, dr. Gudauskas, dr. Ber- 
tąsh iš Čikagos.

Aukojusiems nuoširdus ačiū.
— Spalio 5 d., sekmadienį, L. 

klubo salėje įvyko Šeštadieninės 
mokyklos tėvų susirinkimas. Iš
rinktas Tėvų Komitetas: J. Ma
linauskas, V. Kriščiūnas ir J. 
Demereckas. Kandidatai: J. Čin- 
ga ir P. Matulionis. Susirinki
me išnagrinėti aktualūs mokslo

3.
4.

Hamiltono ir jo apylinkės alyvos apšildymo kontraktorius

K. TRUMPICKAS . ~
Įrengiami nauji ir remontuojami arba pataisomi seni ALYVOS APŠILDYMAI— 
Oil Burners — į naujas arba senas krosnis pigiausiomis kainomis ir geromis 
išsimokėjimo sęlygomis. To*ip pat taisomi/vietiniai ir europietiški radijo aparatai 

ir šaldytuvai. Aožiūrėjimas ir patarimai atliekami nemokamai — VELTUI.

Proiomo kreiptis: 18 Spadino Ave., Hamilton, Ont. Telef. 9-20-35

KAROLIS ABROMAITIS
Atlieka vidaus ir lauko namų dažymo darbus.
464 Salem Avė., N., Toronto. Telef. LO. 8309

6 Įstaigų parduodamų namų sąrašuose Jūs visada 
turėsite didesnę galimybę susirasti pageidaujamą 
namą. Visuose rajonuose įvairių namų pasirinkimas. 
Norėdamas pirkti ar parduoti savo nuosavybę pįr- r 
miausia pasitark su <■ . • -

% —? V

. U M » M B ~

ir drausmės klausimai, tik gaila, 
kad ne visi tėvai dalyvavo.

— Slovakai jau įsikūrė savoje 
bažnyčioje. Spalio 5 d. joje at
laikytos pirmos pamaldos.

Winnipegieciu dėmesiui
Š.m. spalio 24 d. 8 vai. y. Lie

tuvių Klubo patalpose ruošiamas m 
seniau ir naujai atvykusių lietu
vių susiartinimo pobūvis. Kvie
čiami wiųnipegiečiai lietuviai 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
Praleisdami drauge vakarą vieni 
antrus geriau suprasime.

Rengėjai.
Padėka

Nuoširdžiausiai dėkoju už mano sū
neliui Arūnui 1 metų amžiaus sukaktuvių 
proga įteiktas dovanas, kurios taip gau
sios, gražios ir naudingos — visa vai
kučiui apranga ir apsiklosimas.

Taip pat didžiausia padėka už mano 
žmonos ta proga Št. Boniface sanato
rijoje aplankymų ir už įteikimų gražios 
ir dabai naudingos, 2-jų chalatų, dova
nos. Džiaugsmo ašaros riedėjo matant 
Jūsų meilę ir užuojautų mūsų varge.

Ypatinga padėka L. Kat. Moterų Dr- 
jas pirmininkei p. Elenai Januškienei, Br. 
Bujokienei ir Aid. čingienei už aukų rin
kimų ir dovanų paruošimų; kun. J. Ber- 
taŠiui už prisidėjimų prie jų atvežimo ir 
visoms moterims prisidėjusioms gausio
mis aukomis 0rie mūsų džiaugsmo.

Dėkingi
Bronė ir Valentinas Simanavičiai.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

Toiso ir perduoda įvairių rūšių laikrodžius. Darbas gorantuojaffios. 
Taip pat parduoda įvairius žiedus. Kainos prieinamos.

Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
867 DUNDAS ST. W. - TORONTO. - TEL. EM. 4-6954

Įrengiame ALYVINES 
ir kitų rūsiu KROSNIS

Pasirinkhnuą turime 10 įvairių rūšių geriausių krosnių
IKI 24 mėn. IŠSIMOKĖJIMUI

Darbas ir medžiaga garantuojama vieniems metams

GARNEY&CO
15 BARTON AVĖ. 

Tel. ME. 2554 
Toronto

, f X

. K. WILES REAL ESTATE
(Centrinė Įstaiga)

1 St. Clair Ave. W.
z Toronto

1st tel. RA. 1232 
Rez. JU. 6975

Neradę manęs įstaigoje, malonėkite palikti savo telefoną.

Dr. Aleksas Vaįadka
Gydytojas ir chirurgas 

1081 BLOOR ST. W.
(tarp Dufferin ir Dovercourt)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 vai p.p. 
ir 6.30-8 vai. vak. arba pagal 

susitarimą

Telefonas ME. 2933

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius.. » 
Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272% QUEEN> ST. W^ofonto

■*

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas .
314 BATHURST ST.

Toronto

NAUJI TELEFONAI: 
Kabineto EM. 6-2696 

Namų OL. 4778
Kalbamos valandos:
Kasdien nuo 11-12 vai, 2-4 vah

nai jos uždarą ir smulkų gyveni
mą liečiančius reikalus.

Prieš kurį laiką, privačiai pa
kviesti, į prieglaudą atvyko du 
rusų atstovai, kurių vienas buvo 
rusų laikraščio “Nabat” redakto
rius. Kadangi jie nebuvo kviesti 
rusų komiteto, Ui vadovybė ne
leido jiems prieglaudoje apsistoti 
ir daryti susirinkimą. Jie liko 
miestelyje ir laikė savo paskaitas 
privačiai, o išvykę paskelbė prie
glaudą ir rusų komitetą šmei
žiančius straipsnius.

Nuo prieglaudos perėmimo j 
vokiečių rankas, 'per dvejus me
tus, jai išlaikyti išleista 2,1 mi
lijono DM, būtent: 838.000 DM 
maistui, 1^6.000 DM kurui, 173.- 
834 DM ligoninėms ir apie 50.- 
000 DM vaistams.

Dr. V. Tekorius,.ilgą laiką bu
vęs Kalvarijos psichiatrinės ligo
ninės direktoriaus pareigose, mi
rė Bad Kreuznacho darbo kuo
poje, kur ėjo gydytojo pareigas.

PLB Gautingo Apylinkės Ko
mitetas rugsėjo 30 d. mums rašo:

— Jūsų laikraščio 35 Nr. tilpo 
žinutė tvirtinanti, kad Gautingo 
Apylinkės Valdybos teigimas, 
jog ne visos BALFo rašte minė
tos gerybės pasfekusios Gautin
go ligonis, esąs melagingas.

Turiu garbę Jūsų žiniai pra
nešti kas seka:

1. Siunta iš 2. VI. 51 — 675 Ibs. 
pieno miltelių buvo siųsta per 
Gautingo Apylinkės Valdybą 
Gautingo miestelyje gyvenan
čiam ir vokiečių pataisos namui 
vadovaujančiam lietuviui kun. 
A. Micui, kuris, susirgęs, tuo lai
ku gydėsi Herrsching ligoninėje. 
Žiūrėk priedas Nr. 1.

2. Siunta iš 21. VIII. 51 — Ca
re Institutional 954 lbs. buvo pri
statyta bendrai sanatorijos virtu
vei, kuri maitina 1100 ligonių. 
Žiūrėk priedas Nr. 2.

3. 800 štukų cigarečių nebuvo 
duotos Gautingo ligoniui kaipo 
šalpa, nei kaip auka, bet jomis 
BALFas atsilygino vienam ligo
niui, kuris BALFo prašomas nu
pirko Streptomicyn už savo pi
nigus ir nuvežė BALFui į Miun
cheną. Streptomicyn pirko tuo
laikinis Gautingo Apylinkės Val
dybos pirmininkas p. Brazaitis, o 
Miunchenan nuvežė ir cigaretes 
p. Brazaičiui parvežė tuolaikinis 
ir dabartinis Valdybos Kasinin
kas p. Masiulionis.

Tikime, kad šie duomenys pa
kankamai .parodo, jog Gautingo 
Apylinkės Valdybos teigimai nė
ra melagingi, ir kad mus inkrimi
nuojanti žinia bus atšaukta se
kančiame Nr.

Priimkite, įĘone Redaktoriau, 
mūsų augščiaušią pagarbos pa
reiškimą.

J. Grigolaitis, pirmininkas.
Red. pastaba. Labai gaila, kad 

p. G., prašydamas atšaukti “in
kriminuojančią žinią”, savo raš
tą suredagavo taip, jog mus in
kriminuoja. Iš kur p. G. ištraukė, 
kad kurie nors Gautingo apylin
kės pareiškimai buvo “TŽ” pava
dinti melagingais? Nurodomam 
Nr. 35 tėra tik tiek pasakyta, kad 
dėl Gautingo Ap. komiteto laiš- 
ko, “kuriame nurodo, kad kaiku- 
rių BALF nurodytų dalykų jie 
nėra gavę, “Tremtis” Nr. 81 pa
tikrina” ... čia pacituota ištrau
ka iš “Tremties”, kurioje nupa
sakota suglaustai tas pats daly
kas, kaip čia nupasakojamas p. 
G. Apie jokį “melagingumą” ir 
“Tremties” citatoje nėra nei žo
džio. Po “Tremties” žodžių pri
kergta mūsų pastaba — ne apie 

■ melą, bet apie valdybos blogą 
pasitarnavimą ligoniams — lie
čia ne “Tremties” minimąjį laiš- 

‘ ką, bet visą “Gautingo bylą” nuo 
pat pradžios, įskaitant ir tą laiš
ką, kuriame tik formalizmais 
verčiamasi. Vertinti įvykius taip,

kaip mes suprantame, rodos, yra 
mūsų teisė.

Rašte minimų priedų nespaus
diname dėl trumpumo. Abie jais 
atvejais tai yra tekstai BALF 
įgaliotinio raštų, paaiškinančių 
2 siuntų paskirtį.
D. BRITANIJA

Ketteringe yra 36 DBLS skyr. 
nariąį. Per metus skyrius turėjo 
50 ^varų pajamų, iš kurių 30 sv. 
pasiuntė centrui. Nauja skyr. 
valdyba: A. Pužauskas, V.‘Petke
vičius ir V- Stundys; kandidatai 
— V. Bendoraitis ir St. Nagys. 
Rev. Kom.—K. Klegeris, B. Dau- 
gilis, L. Stundienė; kandidatai— 
V. Kaupis ir Diržius.

Lawton DBLS skyr. valdybon 
išrinkta: D. Steponavičius, Pili
pavičius ir Miškinis; rev. kom. — 
Kizlauskas, Domaševičius, Per
minąs.

Cannock hostelyje gyvena 20 
lietuvių vyrų. Rugsėjo 8 d. jie 
surengė Tautos šventės minėji
mą. Hostely Įrengė altorių, kurį 
vadovybė nutarė palikti nuolati
niu, pasikvietė kun. Kazlauską iš 
Londono pamaldoms, skyr. pirm. 
Žukauskas, salėje pasakė atatin
kamą kalbą, paskum visi gražiai 
pasivaišino. Iškilmėse dalyvavo 
ir Wolverhamptono kolonijos 
lietuviai, atvykę specialiu auto
busu.

Keista paskaita
Rugsėjo 20 d. LRS vadas p. 

Kuzminskas Nottinghame skai
tė paskaitą apie padėtį dabarti
nėje Lietuvoje. Pareiškęs apgai
lestavimą, kad nedaug teatvyko 
klausytojų (pradžioje buvo 8, vė
liau atėjo dar 2), p. K. pareiškė, 
kad laikraščiai neteisingai rašą 
apie padėtį Lietuvoje, imdami 
žinias iš grįžusių belaisvių ir kitų 
nepatikimų asmenų, o jis turįs 
tikrų žinių, kurias ir papasako
siąs. Na ir pradėjo.

DĖMESIO ŠEŠTADIENINĖMS 
LIETUVIŲ MOKYKLOMS!
Ar jau turite klasių žurnalus ir 
mokinio pažymių knygeles šiems 
mokslo metams?
Rašykite “Žiburių” Spaudos 
Bendrovei 941 Dundas St. W., 
Toronto, Ont, Canada.
Žurnalo kaina $1, knygelės 15<.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas

2 RUSHOLME DRIVE 
(įėjimas iš Dundas St)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2*4 ir 6.30*8 
vai vak. arba pagal susitarimą.

' Telefonas LO. 1794

kolchozus. Kolchozų darbinin
kai gyveną geriau kaip nepri- 
klausomvbės laikais. Mokslas 
taip augštai pastatytas, kad net 
pusė milijono gyventojų lanką 
įvairias mokyklas bei kursus. 
Deportacijų nesą. Jei vienas ki
tas išvežamas, tai tik už nusikal
timus. Bažnyčios tik Vilniuje ir 
dalinai. Kaune išmontuotos, o 
provincijoje visos laisvai veikią 
ir kunigai nevaržomai atlieką' sa
vo pareigas. Elektrifikacija labai 
išplėsta. Pastatyti trys didžiu
liai fabrikai ir cįaug mažų. Ark
lių mažaij nes viskas apdirbama 
su traktoriais ir kombainais. Su
sisiekimas autobusais tris kartus 
didesnis, kaip nepriklausomybės ' 
laikais. Važinėti galima laisvai 
po visą Rusiją, niekas nevaržo.

Tai ką apie tokius kalbėtojus 
galvoti? St. G.
PRANCŪZIJA

Pabėgėliams ir apatridams glo
boti nuo rugsėjo 22 d. pradėjo 
veikti speciali įstaiga — Office 
Francais de Protection des Refu
gees et Apatrides, 7 rue Cdpernic, 
Paris (16). Ji veiks artimam kon
takte su Augštuoju Pabėgėlių 
Reikalams Komisaru. Apeliacinę 
instituciją sudaro speciali komi
sija — po vieną narį iš Valsty
bės Tarybos, šios įstaigos ir A. 
Pabėg. Komisaro atstovas.

Iš BALF Prancūzijos lietuviai 
gegužės mėn. gavo 55 maišus 
drabužių, 3 statines vartotų ba
tų, 5 dėžutes konservų ir išviso 
iki dabar 41 Care pakietą. Visa 
tai yra jau išdalinta. Nebėra taip 
pat ir kraitelių naujagimiams. 
Piniginių paramų BALF i Pran
cūziją nebesiunčia — tik siun
tų ir susirašinėjimo išlaidoms 
padengti.

Eglė Klimaitė, ministerio Kli
mo duktė, rugpiūčio mėn. ištekė
jo už Prancūzų ambasados Ro
moje sekretoriaus Rene Fourier 
Ruelle.
ITALIJA

Italijoje, kaip PLB Europos 
Kraštų V-bų pirmininkų suva
žiavime pranešė LOK pirm. St. 
Lozoraitis, jr., dabar esą tik 150 
lietuvių, jų tarpe 80-90 dvasiš
kių. Ūkinių problemų nesą.

Tėvas, Perkamas, 10 metų gy
venęs Hong-Konge, iš Romos 
per JAV vyksta į Venecuelą, kur 
dirbs kartu su kun. Sabaliausku 
tarpe vietos lietuvių.
ŠVEDIJA

Švedijoje Šuo metu, kaip pra
nešė PLB Europos Kraštų V-bų * 
pirmininkų suvažiavime p. J. 
Pajaujis, dabar esą 50 viengun
gių vyrų, 16 lietuviškų šeimų ir 
21 mišri. Stockholme gyvena 48 
lietuviai, Goeteborge 9. Tuo tar-

tyvų prasigyventi nėra.

goni.it


TtVISKSS ŽIBURIAI 5FU8L

“AŠ sergėju užburtus tėvų 
turtus, kad užsiliktų jie 
vaikų vaikams”.

Dainius Rainys 
iš “Šarūno”. .

Š.m. spalio 19 d. sukanka 70 
metų savo amžiaus didysis Dzū
kijos sūnus Vincas Krėvė. Ne
kartą kuri nors Lietuvos vieta 
yra mūsų sąmonėje tampriai su
augusi su vienu ar kitu žinomu 
rašytoju, kurių veikalai suteikia 
tai vietai naujo poetinio grožio. 
Anykščiai — tuoj ir matai Ba
ranausko apdainuotąjį Anykš
čių šilelį” su garsiuoju Puntuku;' 
Dubysa — taip ir suskamba 
mums Maironio “Už Raseinių' 
ant Dubysos teka saulė, teka”; 
Palanga — ir norisi niūniuoti 
Valiūno “Ant marių krašto Pa
langos miestely”; Svėdasai — ir 
vaizduojamės Vaižganto “Pra
giedruliuose” aprašytą roman
tiškąjį Vaduvų kraštą. Panašiai 
Dzūkija mums visų pirma tai 
Krėvės poetiškoji Dainavos šalis. 
Šalis, kur skambėte skamba dai
nos “ir giriose tamsiose, ir lan
kose žaliose, kur šienelį grėbia, 
ir laukuose plačiuose, kur ruge
lius jaunos pjauna, ir žaliame 
vyšnių sodely, kur bernelį liū
di ...”; kur tiek nustabių pada
vimų “apie tuos senus laikus, 
kada šviesiame pasauly gyveno 
tie milžinai, kur tik dainoje da
bar bedainuojami, kur tik pasa
koj dabar bepasakojamį maži
nai vyrai, kurie nežinojo, kurie 
neprato, kas baimė baimelė, sun
ki vergija nedalėlė ...”; kur ligi 
šiol tebedvelkia niūri galingo
jo Šarūno dvasia; kur “kaitrią 
dienele, kai Vilnelės nemuša, kai •" •* 
šviesi saulelė šviečia
giliai giliai ežero viduje augšti 
dvarų bokštai”; kur stūkso senas 
piliakalnis, o “kas pro tą nakti-

> mis eina, tas girdi, kaip senas 
Šaulys dejuoja, savo sūnaus 
šaukia ir dangui graso... O jo 
balsas toli plaukia per laukus, ir 
žmogus skubinasi greičau pra
eiti šalia kalno, žegnojasi ir dre
ba ...”; kur pakelėje akmenin 
užkeikta mergelė stovi — “kai 
gegutė užkukuoja, kai lakštutė 
sulakštuoja, akmenėlis verkia, 
ašarėlės byra... Žmonės kalba, 
kad tai sūrus šaltinėlis giliai iš 
žemęlės y erčias’^ kur sęnąs. sker
džius seka žavėtino grožio pasa
ką apie Perkūną, Vaivą ir 
Straublį; kur “bedievis” Vaino
ras sėdiniuodąmas sename mil
žinkapyje laukia, “kad štai štai 
vienas akimirksnis — ir tu su
žinosi didelę didelę paslaptį ir 
būsi tokis pat ramus. Neberū
pės tau tada nei javai, nei gyvu
liai, nei bitės”; kur rytmečiais

* triukšmingai trimituoja ir bota
gu pliauškina skerdžius Lapi
nas, gindamas galvijus pro Grai- 
nio liepą, šlamančią skambančią 
lapais, aidinčią daugybės paukš
telių balsais. Štai kokią poetiškai

LR Dr-jos adresas yra šis: B.' jjos mokiniai turi savo globėjus, 
Babrauskas, 1436 S. 50 Avė., Ci- į vadovybė pradėjo rūpintis, kad 
cero, III., USA. i globėjus gautų ir prie gimnazi-

Mąironio kūrybos I t. jau iš- i jos veikiančios pradžios mokyk- 
leistas Romoje. Tai Maironio ly- I los mokiniai.
rika. II t. tilps poemos. Leidinį 
redagavo B. Brazdžionis. Išleido gą apie lenkų okupaciją Vilniaus 
šv. Kazimiero kolegija, finansuo- krašte — “Vilnius tarp Audrų”, 
jama prel. Juro.

PL Inž. ir Archit. Sąj. Centro 
Valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. prof. J. Šimoliūnas, vice- 
pirm. prof. S. Dirmantas ir prof.
S. Kolupaila, sekr. G. J. Lazaus
kas, iždin. K. Bertulis.

Dail. R. Kuprevičius rugpjūčio 
30 d. Lietuvių salėje Avellanedo- 
je buvo surengęs savo paveikslų 
parodą.

Iš Vasario 16 gimnazijos 110 
rėmėjų būrelių 86 yra JAV, 15 
Kanadoje, 7 Australijoje ir po 1 
Anglijoje ir Venecueloje.

Kai jau beveik visi gimnazi-
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Vincas Krėvė

ma, nei viena šakelė nelinguoja. 
Girdi, kai nuo šakos ant šakelės 
paukštukas šokinėja, kaip pilka 
voverėlė lipinėja”.

Dar daugiau grožio įžvelgia 
pačiame žmoguje. Krėvė savo 
raštuose yra itin pamėgęs galin
gas ir išdidžias asmenybes, kie
to ryžtingumo, didžių aistrų ir 
audriai maištingos dvasios. Tai 
visų pirma jo Šarūnas, Skirgai
la ir Herodas iš “Dangaus ir že
mės sūnų”. Tiesa, jie nekartą 
mums baisūs savo žiaurumu, at
grasūs savo neslepiama žmonių 
neapykanta, bet vėl gi traukia 
mus kažkokiu niauriai didingu 
savo grožiu. Taip ir dainius Rai
nys sako Šarūnui: “Sunkus tu 
man. Aš myliu žmones, myliu 
linksmąjį triukšmą, dieną saulė
tą... O tu, kaip tamsus debesis, 
apniaukei man saulę. Atsitrauk
ti nuo tavęs, lyg nuo audros pa
bėgti — negaliu. Lyg traukia čia 
kas, lyg šaukia, lyg sapnai 
mano išsipildo. Jautru! Gal 
siems taip... .kartus esi”.

Betgi ne tik tokiais gilios se
novės milžinais žavisi Krėvė. Jis 
sugeba atskleisti tikrą dvasios 
grožį ir paprastučiuose “šiaudi
nės pastogės” žmonėse. Štai kad 
ir toje kaimo bobulėje, kuri nuo 
anksčiausio ryto be deramo se
nam žmogui poilsio kiaurą dieną 
triūsdama ir niekieno netgi ne
įvertinama (“Tu viena, bobule, 
nepailsai, nenuvargai, namie sau 
bebūdama”, — dargi prikiša)^ pa
rodo tiek atlaidaus gerumo ir 
motiniško rūpestingumo, kad vi
sas apsakymėlis pagauna skaity
toją savo švelnia moraline ši
lima.

Iškeldamas daug grožio savo 
jaunų dienų dzūkų kaimo aplin
koje, Krėvė jo ypač ieško mūsų ! 
šalies praeityje: “Ir vaidinasi 
man, kad jau sugrįžo senovės lai
ka^ kad girdžiu aš stiprius kar
žygių balsus, /jausmingas vaidi
lų dainas... Svajoju ir auksinį.

čia 
vi-

• \ • • *99vaivorinį sapną sapnuoju..-. 
Taigi ne tiek noras patriotiškai 
pagarbinti Lietuvos istoriją, kiek 
giliai romantiškas senovės gro
žio pasiilgimas davė mums “Dai
navos padavimus”. Bet vis tiek 
nelengva būtų nurodyti kurį ki
tą veikalą mūsų literatūroje, ku
ris turėtų tiek patriotinės auklė
jamosios reikšmės jaunimui, 
kaip “Dainavos šalies senų žmo
nių padavimai”.

Taigi grožio pradas bus gal 
pats ryškiausias Krėvės raštuo
se. Didelis grožis kelia žmoguje 
nenumaldomą ilgesį, verčiantį 
nesitenkinti praktiškąja kasdie
nybe. Tą ilgesį Krėvė stipriai iš
reiškė viename savo lyrinės pro
zos fragmente: “Argi tu, motute, 
mažam nedainavai, kad giedrią
ją dieną dangus atsidaro, nes 
tada Dievas nori žeme pasi
džiaugti, josios grožiu, josios 
puikumėliu. Kas tatai pamato, 
tasai‘viso gauna, ko tiktai pano
ri... Nekalbėk, tėveli, kad aš 
tinginiauju, nebark, motinėle, 
kad aš lauko darban nėjau, visą 
dieną ant kalno jaunas išgulė
jau... Aš norėjau matytį atsida
riusį, atsivėrusį dangų...”

Krėvės veikalų grožis iškėlė 
jį į pačias pirmąsias mūsų litera
tūros vietas. Įėjęs mūsų litera- 
^įiron dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, jis iš karto nustebino mū
sų skaitytoją. S. Čiurlionienė 
šiaip prisimena tuos įspūdžius, 
kuriuos sukėlė “Šarūn.as’įr“Tą; 
da seniai aušrininkai ir jaunesni 
kiek varpininkai su pasigėrėji
mu poemą skaitė ir galvomis tik 
kraipė: “Iš to vaikino daug ga
lima laukti. Tik kaip čia pada
rius, kad jis iš Kaukazo kalnų 
į savo kraštą grįžti galėtų . . .” O 
jaunimas tik klausė: “Kur jis?.. 
Kur jis?”...” Ilgainiui Krėvė 
tapo mūsų klasiku, kurio veika
lai, dažnai perspausdinėjami ir 
mokykloje plačiai nagrinėjami, 
kiekvienam pasidarė taip savi.
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Krėvės kūryba gausi ir įvairi. 
Jo didelis talentas nėra riboja
mas vieno kurio literatūrinio 
žanro. Jis stiprus ir lyrinės pro
zos fragmentuose (“Sutemose”), 
ir tautosakos stilių ir dvasią taip 
artimai pagavusiuose Dainavos 
padavimuose, ir niūriuose dra
matiniuose Lietuvos istorijos 
veikaluose (anot V. Mykolaičio- 
Putino, toks Skirgaila prilygstąs 
tragiškiausiems Europos drama
turgijos pergonažąms), ir su nuo
stabiu psichologiniu įžvalgumu 
nupieštose dzūkų kaimo apysa
kaitėse, ir gražiai sustilizuotose 
“Rytų pasakose”.

Ypač malonu pažymėti, kad 
tremties gyvenimo vargai nepa
laužė Krėvės talento ir kūrybi
nės energijos. Kaip tik sunkiose 
DP stovyklos gyvenimo sąlygo
se jis parašė ir 1949 m. išleido 
pirmąją “Dangaus ir žemės sū
nų” dalį. Tai ne tik žymiausias 
mūsų tremties literatūros vei
kalas, bet jį reikia vertinti visos 
mūsų literatūros mastu. Tame 
veikale Krėvės talentas pasiro
dė tikrai jaunatviška savo galia. 
Tai juoba skatina mus nekant
riai laukti, kad Krėvė (dabar 
JAV gyvenąs ir Pennsylvanijos 
universitete Philadelphijoje pro
fesoriaująs) pabaigtų ir išleistų 
dvi likusias to didžiojo veikalo 
dalis. Vincas Maciūnas.

Nauji LRD nariai. Visuotinia
me susirinkime priimti šie nau
ji Lietuvių Rašytojų Draugi jo js 
nariai: 1. Pranas Kozulis, gyv. 
Toronto, Kanadoje, išleidęs eilė
raščių rinkinį “Dulkės ežere”; 2. 
Juozas Kralikauskas, novelių 
knygos “Septyni kalavijai” au
torius, gyv. taip pat Toronte; 3. 
Romualdas Spalis - Giedraitis, 
gyv. Anglijoje, išleidęs feljeto
nų knygą “Trylika nelaimių” ir 
novelių rinkinį “Didžiosios atgai
loj”; 4. Jonas Žmuidzinas, auto
rius stilizuotos prozos knygos 
“Ryto kraujas” ir poezijos prozą 
“Pajūrio himnai”, gyv. Montrea- 
lyje, Kanadoje.

LRD Garbės nariu, visuotinia
me rašytojų susirinkime išrink
tas Lietuvai didžiai nusipelnęs 
anglų rašytojas ir žurnalistas 
Ernest J. Harrison, 79 m., gyv. 19 
Mornington Ave., West Kensing
ton, London, W. 14, Eugland. Jau 
35 metai E. J. Harrison anglų 
spaudoje nuoširdžiai gina Lietu
vos reikalus; keliolika metų rašė 
ir leido anglišką biuletenį lietu
viškomis temomis; parašė kelis 
veikalus apie Lietuvą, išvertė 
angliškai “Partizanus”, “Genoci
dą”, B. Sruogos paruoštą Lietu
vių liaudies dainų rinktinę ir kt.

SKAUTININKiy ŽINIAI
Š.m. spalio mėn. 18-19 dieno

mis1 PLSS Skaučių Seserijos Va
di j a šaukia skautįninkių ir skau
čių vyresniųjų vadovių konfe
renciją, kuri įvyks Windsore, 
Kanadoje prie Detroito, Mich.

Konferencija šaukiama su 
tikslu bendromis jėgomis nusta
tyti Seserijos veikimo gaires ir 
išdiskutuoti visus aktualius 
klausimus. Ta pačia proga suda
roma galimybė tiek JAV,, tiek 
Kanadoje gyvenančioms skauti- 
ninkėms ir vadovėms pabendrau
ti, suartėti ir užmegsti tampres
nius, mūsų organizacijos gyve
nime taip r reikalingus, asmeniš
kus ryšius. ' -

Šita konferencija yra labai 
reikšmingas įvykis naujai persi
tvarkiusios Seserijos gyvenime, 
todėl Seserijos Vadi j a tikisi, kad 
skautininkės ir vadovės šitas Se
serijos Vadijos pastangas įver
tins- ir, • nepasigailėjusios laiko 
bėi'vžfgo'/škhitlingai toje kon
ferencijoje dalyvaus/

JAV gyvenančios skautinin
kės ir vadovės, vykdamos į kon
ferenciją, privalo su savim pa
siimti žalią DP kortelę (tos, ku-

rios turi baltą arba kurios kitos 
spalvos kortelę, turi pasirūpinti 
specialų Kanados sienos perėji
mui leidimą iš vietinės emigra
cijos įstaigos), o pilietės turi pa
siimti pilietybės dokumentus. 
Konferencija prasidės š.m. spa
lio 18 d- 10 vai. ryto Windsor 
Croatian National Home, 2520 
Seminole Street, Windsor, Cana
da. Iš JAV atvykusios konferen
cijos dalyvės išanksto registruo
jasi Detroite pas sktn. Buknytę, 
2157 Ccotten Street, Detroit 9,- 
telefonas TA-60962, ar pas sktn. 
Kodatienę, 117 Tylęr Street, 
Highland Park 3, Michigan, ku
ri taip pat rūpinsis nakvynės ir 
kitais konferenecijos reikalais.

Kanadoje gyvenančios konfe
rencijos dalyvės praneša savo 
traukinio atvykimo laiką p. Ja
nuškai", 1133 Moy Street, Wind
sor, telefonas Windsor 49447. Vi
sais konferencijos reikaląis Ka
nadoje maloniai sutiko rūpintis 
p. Januška ir p. Petraitis.

psktn. A. Balašaitienė 
PLSS Seserijos Spaudos 

Skyriaus Vedėja.

Tai bene vienintelis pasaulyje 
anglas, kalbąs ir rašąs lietuviš
kai, vienatinę savo dukterį pa
krikštijęs lietuvišku Aldonos 
vardu.

Tremtyje gyvena dar šie Lie
tuvių Rašytojų Dr-jos garbės na
riai: Mykolas Biržiška, Vaclovas 
Biržiška, Vincas Krėvė, Mykolas 
Vaitkus ir V. Vydūnas.

Literatūros mecenatai. LRD 
nutarimu, asmenys, 'paaukoję 
Literatūros Fondui ne mažiau 
kaip $100, gauna Literatūros Me
cenato vardą ir atitinkamą pažy
mėjimą. Tie pinigai eina litera
tūrinėms premijoms atba vargan 
patekusiems rašytojams parem
ti. Literatūros Mecenato vardą 
ir pažymėjimą jau gavo Pranė 
Lapienė, gyv. Stony Brook, L.I., 
N.Y., paaukojusi $100 ir šeši Ve
necuelos. lietuviai: Jurgis Bieliū
nas — $375, Liudas Jablonskis— 
$300, Donatas Kikas — $150, Pet
rė Mikalauskienė — $150, Vladas 
Vėnckus — $375, Marius Zup- 
kus — $150.

RAŠYTOJŲ NUTARIMAI
Visuotinis Lietuvių Rašytojų 

Dr-jos narių susirinkimas Čika
goje 1952. IX. 28, išklausęs ra
šytojų pranešimų ir diskusijų, 
randa, jog negirdėtai sunkiose 
sąlygose gimsta knyga po kny
gos, bet labai didelė jų dalis 
rankraščiais metų metus išguli 
pas autorių ar leidėją ir sudaro 
žalą ne tiek autoriui, kiek skai
tytojui, o per jį—lietuviškai kul
tūrai. Knyga yra iškalbingiau
sias tautinės kultūros ir gyvy
bės liudytojas, ir jos reikalu tu
rėtų gyviausiai susirūpinti ne tik 
patys rašytojai, bet mūsų orga
nizuotoji ir neorganizuotoji vi
suomenė, vįgi lietuviškieji veiks
niai ir atskirai kiekvienas mūsų 
pasklidusios ir naikinamos tau
tos narys. To dėliai visuotinis ra
šytojų susirinkimas:

1. Kolegoms rašytojams linki, 
kiek sąlygos ir jėgos leidžia, ne
nutrūkstamai puoselėti lietuviš
ko kūrybinio žodžio kultūrą;

2. prašo mūsų periodinę spau
dą daugiau vietos skirti dalykam, 
kurie ugdo lietuvišką dvasią, ke
lia išblokšto lietuvio nuotaiką, 
pozityviai sutelkia prie gyveni
mo nešamų problemų, o ne dirgi
na tuščia nesibaigiančia politinių 
ginčų-dialektika;* -• - >■

3. kreipti lietuviškųjų organi
zacijų dėmesį į pagrindinį mūsų 
asmeninės ir bendruomeninės 
kultūros reikalą — lietuviškos 
knygos išlaikymą. • Jai platinti

reikia panaudoti-efektyvius bū
dus, jai įvertinti reikia nepašykš
tėti ir tokių žygių, kokį pernai 
padarė šeši Venecuelos lietuviai, 
sudedami $1.500 metinei groži
nės literatūros prenjijai ir spe
cialiu manifestu paskatinę viso 
pasaulio lietuvius pasekti jų ke
liu;

4. leidėjams pabrėžia gyvybi
nio lietuviško momento reikšmę, 
leidžiant knygas: pirmoje eilėje 
savi, o ne verstiniai veikalai; pir
moje vietoje nauji, o ne pakarto
tiniai laidiniai; knyga, atstojan
ti šiuo metu mums mokyklą, kal
biškai turi bpti išleista be prie
kaištų; praktiškai tesant labai 
ribotam išleidžiamų knygų skai
čiui, leidžiant būtina literatūri
nė atranka; pagaliau, perspaus
dinant senas knygas, griežtai žiū
rėtina autoriaus teisių, o tuo at
veju, kai autorius ar jos teisės 
paveldėtojai nepasiekiami, leidė
jai turi susitarti su Rašytojų 
Dr-jos Valdyba ir priklausantį 
honorarą įnešti Literatūros Fon- 
dan; > "

5. iš skaitytojo pageidauja tik 
vieno dalyko: nebūti abejingam 
lietuviškai knygai, kurią palai
kydamas, palaikys 4r save nuo 
neišvengiamo užakimo;

6. nesvyruodamas pritaria Lie
tuviškosios Enciklopedijos leidi
mui, kuris visų pirma savoje vi
suomenėje ir už jos ribų parodys 
mūsų tautinį ir kultūrinį gaju
mą, antra, tai bus mūsų.namų 
universitetas, trečia, Enciklope
dija bus didžiulė dovana, kurią, 
kaip ir kitas knygas, mes parsi
vešime į Lietuvą.

7. susirinkimas sveikina Rašy
tojų Draugijos garbės narius 
Vincą Krėvę ir Mykolą Biržišką, 
garbingai žengiančius į aštuntą 
metų dešimtį, o taip pat pirmąjį 
LRD pirmininką Igną Šeinių.

gražią vaizduojamės Dainavos 
šąli iš Krėvės raštu. Gal nė vie
nas iš mūsų rašytojų nėra taip 
iškėlęs savosios gimtinės grožio!
— “Daugel mūsų tėvynėje yra

- puikių ir gražių vietų, dad^el 
yra šalių, kur pagarsėjo senų tė
velių darbais, bet tarpu jų gra
žiausia ir garsiausia Dainavos 
šalis”. ,

Krėvė, kaip reta kas, yra jaut
rus grožiui. Tai matome ir iš pa
čios jo raštų kalbos. Antai “Dai
navos padavimai” jau vien savo 
kalbos grožiu sužavi skaitjįtoją. 
Tokios dailios ii melodingos pro
zos dar nebuvome turėję! Pana
šiai gražus ir puošnus yra jo 
“Rytų pasakų” stilius. Bet ir ki
tuose savo veikaluose Krėvė uo
liai ieško minčiai dailios žodinės 
išraiškos. Štai, pav., nusenęs Ša
rūno dėdė Gelovinis šiaip supo
etina anapusinio gyvenimo neži
nomybę: “Svajoji... gyvenimas
— tai balta plunksnutė, vėjo ne-

• šiojama; kur papūtė, tai ten ir 
lekia... Bet kad kas sužinotų, 
kas bus ten, toj žiaurioj tylu
moj, kuri šaipos į visus, tai būt... 
Kol niekas negrįžta iš ten? ... 
Gal ten auksinė buitis, ar gal... 
pelenai padulkės, žolė žalia ve
jele užaugs, kur žmogus buvo — 
ir daugiau nieko...” (cit. iš pir-

'/mosios 1911 m., “Šarūno” lai
dos).

Daug grožio randa Krėvė ir 
gamtoje, kurios vaizdais, kad ir 
negausiai, papuošia savo apsa
kymus* “Įeini, būdavo, girion, 
lyg visai kitam pasauly atsiran
di, paslaptingame, net kūnas pa
gaugais nueina: ramu ir gūdu, 
lyg kažkokiuose užburtuose rū
piuose. Medžiai stovi tylūs, lyg lo šviesoj; Pr. Gaidamavičius — 
daugel matę seneliai, ir nei vie- Stigmatizuotieji naujoj šviesoj; 
nas lapas nesukugžda, nesušla- J. Balys — Retos dainos; J. Gir*

Į

Iš kultūros ir knygų pasaulio

J. Cicėnas ruošia spaudai kny-

Taut. ansamblis “Daina” ren
ka lėšas įdainuoti tris lietuviškų 
dainų plokšteles.
ĮSIGYKITE VERTINGUS 
“LIETUVIŲ DIENŲ” 
LEIDINIUS
“Lietuvių Tautos Kelias, prof.
M. Biržiškos .................. §3.00
“Varpai Skamba”, St Būdavo 
apysaka .................... ;.... 2.50
“Žemė”, poez. antalogiia §4.00 
Gaunama “Tėviškės Žiburių” 
knygyne, spaudos kioskuose ir 
leiayKioje: “Lietuvių Dienos”, 
9204 S. Broadway, Los Ange- 
les3, Calif.

Redakcijai prisiųsta
Stp. Zobarskas — Aušrelė, ele

mentorius, iliustracijos D. Tara- 
bidienės, viršelis P. Osmolskio, 
išleido leidykla “Patria”, Stam
ford, Conn., spausta ofsetu leid. 
spaustuvėjee, leid. Nr. 2 (54), 
1952 m., 144 psl., kaina $2.25.

Eglutė, 1952 m. spalis, Nr. 8, 
225-256 psl.

Šis gražus, puikiai iliustruo
tas vaikų žurnalas visiems me
tams tekainuoja Amerikoje $3, 
visur kitur — $3.50. Administra
cijos adresas: Immaculate Con
ception Convent, RFD 2, Put
nam, Conn., USA.

“Aidų” spalio mėnesio Nr. ra
šo: A Musteikis, Kultūra moks-

nius, Laisvė ir religija; V. K. Ba
naitis — Lietuvhį muzikos raida. 
Grožinės literatūros dalį užpildo 
St. Santvaro ir Bern. Brazdžio
nio eilės ir Antano Vaičiulaičio 
novelė.. Platūs apžvalgos skyriai.

Numeris iliustruotas A. Valeš- 
kos, A Galdiko, Z. Kolbos, L. 
Viliamo, Michelangelo ir kitų 
darbais.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1,952 
m., Nr. 10, spalio mėn., 309-340 
psl.

Communist Target: Baltic 
Jouth t— National Committee for 
a free. Europe, Research and 
Publications Servicee, Edited by 
the Lithuanian, Latvian and Ee- 
tonian Sections, "New York, Sep
tember 1952, 25 psl. mimeografi- 
nis leidinys.

$100°

T P 1 '

. Šiame laisvame krašte su Kanados Taupymo Lakštais galite 
susidaryti santaupų, kurios padės įvykdyti Jūsų planus ir sutikti nelaimes 

be baimės, turėti nuostolių ar prarasti savo turtą.
Kanados Taupymo lakštai yra siūlomi Jums t 

kaip saugios taupymo priemonės.
Už jų yra visa Kanada — jos gyventojai ir jos turtai.

Nėra geresnio ir saugesnio investavimo.
Jie palengvina taupymą — Jūs galite juos pirkti, mokėdami iš karto 
arba per banką, per investavimo agentus arba per savo darbovietės 

’ taupymo iš algos planą.
f Ir jeigu Jums skubiai reikia pinigų, Jūs galite juos iškeisti 
’ kiekvienu momentu visuose bankuose ir pilna lakšto verte.

Juos laikyti yra geriau negu pinigus, nes jie neša geras palūkanas. 
_______ Kanada moka Jums, kai Jūs savo reikalui dirbate.

£ Canada) Savings^Bonds
yrą Jūsy investavimas...LAISVĖJE

ĮŠĮGTKiTE ŠIANDIEN — DABAR PARDUODAMA SEPTINTOJI SERIJA

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
RĖMĖJAI

84, c.o. Rev. John Burkus, Big
Rapids, Mich., išlaiko I kl. mok. 
Reginą Sakalauskaitę. u-

85, c.o. Mr. John Gilun, Cha- .. 
cago 15, III., — III kl. mok. Mar
tyną Vidrą.

86, c.o. Mr. Simas Aubaitis, 
Waterbury, Conn., — III kl. mok. 
Edviną''Vidrą. .. j k _

87, AOn .Mr. ATTSuraitis, Ke
nosha, Vise. — II kl. mok. Eval
dą Bekerį.

88, c.o. Rev. A. Traškevičius, 
Vancouver, B.C., Canada, —J[V 
kl. mok. Zigmą Reimoną.

89, Lietuvių Auditorija Čika
goje, c.o. Mr. Jonas Malioris, Chi
cago, Ill. — II kl. mok. Kristą 
Kavaliauskaitę.

90, c.o. Mr. Petras Vedeika, 
Detroit 16, Mich., — I kl. mok. 
Algimantą Novikauską.

91, c.o. Mr. Pr. Shimelaitis, 
Verdun, P.Q., Canada, — paren
gtam. klasės mok. Joną Šnelių..

92, c.o. Mrs. J. Krapauskienė, 
Great Neck, N.Y., — II kl. mok. 
Mėtą Bekerytę.

93, c.o. Rev. P. Karalius, Cice
ro 50, III., — III kl. mok. Laimą 
Kazirskytę. •

94, Lietuvių Moterų Valdyba, 
c.o. Mrs. dr. V. Juodakienė, East 
St. Louis, Ill., — Parengiamosios 
KL mok. Teresę Mikalauskaitę.

95, Knygų leidykla “Baltija”, 
c.o. Mrs. M. Šiliauskienė, Toron
to, Ont., Canada, — IV kl. mok. 
Hansą Junkerį.

96, c.o. Mr. Jonas Valiukonis, 
Lawrence, Mass., — I kl. mok. 
Helmutą Medinaitį.

97, c.o. Mr. Pr. Pauliukonis, 
Worcester 4, Mass., —Pareng. 
Kl. mok. Reginą Plukaitę.

98, c.o. Mrs. Elena Lembergas, 
Bridgeport 4, Conn., — I kl. mok. 
Alfredą Kleinąitį.

99, c.o. Rev. Benediktas Su
gintas, Chicago 28, ill., — Pareng. 
Kl. mok. Eduardą Teišerską.

100, c.o. Mr. Juozas Gvildys, - 
Cleveland 3, Ohio, — I kl. mok. 
Eleną Gečaitę.

101, Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio Adelaidės skyrius, c.o. Mr.
J. Riauba, Croydon Park, So. 
Australia, — II kl. mok. Manfre
dą Ašmį.

102, Toronto I-ji Skautų Vyčių 
Drg-vė ir “Vaidoto” Laivas, c.o. 
Mr. Jonas Matulaitis, Toronto, 
Ont, Canada, — I kL mok. Vil
helmą Drinkmaną.

103, c.o. Mr. Antanas Gilažėla, 
Peterson, NJ., — Pareng. kl. 
mok. Alfredą Janušaitytę.,
104, c.o. Mr. Pr. Stempužis, Cle
veland 3, Ohio, — II kl. mok. 
Eduardą Rimšq.

105, c.o. Mrs. Zuzana Mikšienė, 
Detroit 35, Mich., — III kL hfiok. 
Endjfių Blyskį. \

A.

t
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TESLIA
REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STREET WEST 
(prie Ossington Ave.)

Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

Jūsų patarnavimių

VACYS VASILIAUSKAS
skambfiikite teL KE. 9459, KE..9450, LA. 2612

$10.900 Ossington—Dupont
6 didelių komb., mūrinis gerom 
stovyje. įmokėti $3.000.

$12.900 Bloor—Dufferin
8 didelių kafob. mūrinis su di
deliu kiemu ir 2 garažais. įmo
kėti $3.900.

$13.500 High Park—prie Bloor
6 didelių kamb., atskiros mūri
nis, 2 augštų, apynaujis, vande- 
niu-alyva apšildomas, labai di
delis kiemas ir 2 garažai. įmo
kėti $3.500.

$14.900 Bfoor—Dundas
8 komb., mūrinis, 2 vonios, 2 
garažai, patartina gydytojams, 
įmokėti $4.900.

$15.500 Indian Rd.—Glenlake
8 didelių komb., atskiros, mūri- 

, nis, 2 virtuvės, alyva šildomas,
2 garažai. įmokėti $5.000.

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

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI

Bathurst—^Niagara St.
į $6.000, už plytų 6 komb. namo, Per 
Į visą namą rūsys. Įvažiavi-
■ mo į kiemą nėro. Apylinkė
I ir ores nėra blogesnis kaip
I Anglijos didmiesčių. Įmo-
; .kėjimos $1.000, gal ir ma-
I žiau.
; Richmond St.
I $8.000, už 8 kamb., pusiau plytų 
I nomą. Įmokėti $2.500, di

deli komb., garažas, nuo
mos už 6 kambarius gau-

I na $160 i mėnesi, netoli
į Gorevale Ave., savininkas
I pirko ūkį. Galima dėl kainos
I derėtis.
I Shaftsbury St.

$8.500, už 8 kambarių mūrinė, pu- 
j siau atskirą nomą. Oru-ong-
I įim šild. Rūsys nelabai ge-

yos. Vieta garažui.
į Dundas St.
I $10.000. Pusiau atskiras, mūrinis, ge- 
Į ram išoriniai ir viduje sto-
I vyje, 6 komb., pusiau mo-
j dėmi virtuvė, modernus vo-
į nios kambarys, vondeniu -
į anglim šildomas, kieto me-I džio grindys. Savininkas tu-I ri. išsikraustyti šią savaitę.
I Įmokėjimos apie $2.500.
I Geras pirkimas.
I $14.500. Pusiau atskiras, 10 kamb. 
I gerų plytų namas. Oru-ang-
j lim šild. Kietos grindys. Vi-
į si kambariai dideli. Trečiam
i augšte irgi yra virtuvė. įva-

žiavimas į kiemą bendras.
I $T5.000. Pusiau atskiras, 9 kamb., 
į geram stovy. Amerikoniškas
I įėjimas. Kietos grindys. Van
Į deniu-anglim šild. Namas
t visai neoraskolintas.
I Delaware Ave.
i $16.000. Atskiros 11 kamb. mūrinis 
j namas. Vondeniu - anglim
i šildomas. Kietos grindys.
I Nepereinami kamb. Imokė-
I ti $5.000.
į High Park rajone

$19.000, už atskirą 11 kambarių, ge- 
I rų plytų, nesuskilusį namą.
I Vandeniu-alyvo šild. Kieto
į medžio grindys. 2 modern.

virtuvės. 2 vonios. Visi kam
bariai naujai išdažyti. Ply
tų garažas.

| Pasirinkti įvairia kaina namų, krau- 
I tuvių, valgyklų, ypač lietuvių rajonuo- 
j se, prašome kreiptis į

I Dr. J. Kaškelis
Telef.: W. 2646, WA. 2647 ir 

WA. 2648.
575 Queen St. W. (prie Bathurst)

R. TESLIA
. REAL ESTATE

Dėmesio, Hamiltoniečiail
Mūsų tautietis BALYS KRONAS, anksčiau dirbęs drau
dimo bendrovių atstovu, dabar perėmė dar ir namų bei 
biznių pirkimo ir pardavimo tarpininkavimo įmonės 
R. TESLIA 1294 King St. E., Real Estate. & Insurance 
Broker, tel. 9-3558, atstovavimą.
Tai viena iš didžiausių tos rūšies įmonių Kanadoje, tu
rinti didžiausią pasirinkim ąnamų-biznių bei farmų. 
Geromis sąlygomis parūpiname morgičius. Kreipkitės, 
patarimai Jums nieko nekainuos.

BALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

Darbovietės telefonai: 9-3558, 3-1108, 2-4641 
Butas: 112 Ontario Ave. Tel. 2-9077

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STR WEST * 575 QUEEN STR W.
TORONTO

$15.900 Rushdme Rd.—College
12 didelių komb., otskiros mū
rinis, 2 virtuvės, vondeniu sto- 
keriu opšildomos, • 2 garažai, 
įmokėti $5.000'ir viena atviro 
skola.

$15.900 High Park Ave.—Bloor
, 8 didelių komb., otskiros mūri

nis, vandeniu apšildomas. įmo
kėti $6.000. /

$16.000 Delaware—Bloor
11 didelių komb., otskiros, mū
rinis, vandeniu apšildomas. įmo
kėti $5.000.

$21.000 High Park Ave.—Bloor
11 didelių komb., atskiros, mū
rinis vondeniu ir alyva apšildo
mos, didelis kiemas, 2 gorožoi, 
privatus įvažiavimas. įmokėti 
$9.000.

Ossington—Bloor
6 atskirų butų po 5 didelius 
kambarius, opartmentas su ga
ražais, $7000 į metus pajamų, 
įmokėti $10.000, prašoma kai
na $35.500.

i

2

3

4.

NAUJI 
PASIŪLYMAI
skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui | 
863 BLOOR STR. WEST I

(prie Ossington) I
$3.000 grynais. Kaina $10.900. I 
6 kambarių atskiras namas, mū- i 
rinis tik frontas. Parketas. Valdy- I 
mos tuojaus. Garažas. Prie Bristol I 
gt. netoli Dufferin ir Dupont. I 
$7.000 grynais. Kaina $16.000. || 
8 kambario iir vasarinis 3-se augš- I 
tuose. Mūrinis. Atskiras. Karštu I 
vandeniu apšildomas. Nei garažo, ji 
nei įvažiavimo. Sklypas 25x120. | 
Mokesčių $200. Toiletas atskirai | 
nuo vonios kambario. Prie Mount- | 
view visai prie Bloor ir High Park. 1 
$5.000 (galima siūlyti ir mažiau!) j 
Kaina $16.500. |
11 kambarių. Kietos grindys. Ang- j Į 
lim apkūrenamas. Mūrinis, atski- | 
ros. Nei garažo, nei įvažiavimo. II 
Sklypas didelis. JMamas dar neblo- I 
gam stovy. Valdymas tuojau. Prie Į 
Delaware g. tarp Bloor ir College. II 
$6.000 grynais. Kaina $16.500. Į 
8 kambariai, 2 virtuvės, alyva ir | Į 

vandeniu apšildomas. Parketas. | 
Mūrinis. Atskiras. Vonia ir toile- j 
tas atskirai. 2 garažai. Skalbykla | 
rūšy. Namas nesukrypęs, sienos | 
nesutrūkę, kaip retai šiame mieste. I 
Prie Indian Rd. visai arti Bloor.
$2.500 grynais. Kaina $9.500. |
6 kambarių, mūrinis, pusiau pri.- |l 
jungtas namas. Mokesčių tik $79.vl| 
Anglimis ir vandeniu apšildomas. I 
Prie Niagara g-vės netoli Bathurst, j 
Grynais $3.000. Pilna kaino IĮ 
$10.900. Atskiras namas. Mūrinis I 
tik frontas. Apačioj 4 kambariai. I 
Viršuj 3 kambariai—iš jų du kaip Į 
ant saikų. Naujai atremontuotas. | 
Kietos grindys. Apšildomas radio- | 
toriais ir alyva. Garažas, nors ir j 
apgriuvęs. Namas be gyventojų. I 
Prie St. Clarens, už Wallace gt-. j 
Grynais $5.900. Pilna kaina $15.- J 
900. 10 kambarių namas. Parke- ] 
tas. Alyva apšildomas. Didelė mo- | 
derni virtuvė. Pereinamų kamba- | 
rių nėra. Savininkai jau išsikraus- | 
tė. Prie Dovercourt Road netoli | 
Queen. . :

8. $10.000 grynais. Kaina $16.900. | 
6 kambarių ir šildomo vasarinio— | 
bungalow. Garažas. Alyva ir van- | 
deniu šildomas. Valdymas tuojau. | 
20 metų kaip pastatytas. Neoli | 
Kingswoy.

9. $10.000 grynais. Kaina $25.900. I
11 kambarių, 2 virtuvės, 2 vonios. | 
Alyva ir radiatoriai. Mūrinis. At- I 
skiras. Parketas vsiuose kamba- I 
riuose. 2 garažai. Didelis, gražus I 
sklypas. Indian Rd. virš Blooro. I 
Geros pajamų namas. Tikras ka- Į 
pitalo investavimas. !

10. Didelis pasirinkimas įvairių na- I 
mų {vairiomis kainomis ir Įvairiose t 
miesto dalyse.

5.

SAUGU — PATIKIMA

KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
ĮSTAIGA.

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ
Dundas—Gladstone *

$71500. 6 kambarių namas įmokėti 
tik $2.500.

Borden—Harbor d 
$7.500, 6 kamb., įmokėti $1.800.

George—College
$ 10.9004 7 kamb. plytinis namas at
skiras, gerd plano, įmokėti tik $3.000 

$11.500, 6 komb. pusiau atskiras na
mas, įmokėjimos pagal galimybę.

Ettobiko—Longbranch 
$11.900, 6 kamb. plytinis vieno ougš- 
to, bungalow, nauji namai, įmokėti 
$3.200.

Shaw—Dundas 
$12.000, plytinis 8 kamb. namas, du 
garažai, alyva šild., įmokėti $4.000. 
Reto proga — nepraleiskitoj

Markham—Dupont 
$12.000, 9 komb. išnuomotas, be su
tarties, tad galima iškraustyti, tik 
$3.500 įmokant.

Bloor—Shaw 
$12.500, plytinis namas, 7 kamb., 
dvi virtuvės, įmokėti $4.500.

Cristie—Bloor
$12.800, plytinis 7.kambarių namas, 
garažas, karštu vandeniu-alyvo šildo
mas.

$2.00 '
$1.25

PELĖDA BELDŽIASI Į JŪSŲ DURIS
Tik ką išėjo 8 nr. PELĖDOS 28 psl., su priedu TĖVIŠKĖS AIDAS 8 psl. Juose 
telpa virš 30 paveikslų, iliustracijų, šaržų. Daug juokų ir aprašomos mūsų dienų 
aktualijos iš politinio ir kultūrinio gyvenimo. Kaina 50c. Kas nėra matęs PE
LĖDOS ir atsiųs savo adresų, viena numerį susipažinimui siunčiame nemokamai.
TIK KĄ IŠĖJO:

ANDERSONO PASAKOS, 210 psl., gausiai iliustruota, kaina ....
HAUFO PASAKOS, antra dalis, gausiai iliustruota, kaina ............

ANKSČIAU IŠLEISTA:
HAUFO PASAKOS, II dalis (Karavanas), gausiai iliustruota, kaina
A. Viiainis, ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE, kelionių aprašymai, 132 psl, kaina
PELĖDOS 1952-1953 metų komplektai, kaina ...... .......................

Baigiame spausdinti PELĖDOS kalendorių 1953 metams. Daug feljetonų, juokų 
ir plati mūsų politinio ir kultūrinio gyvenimo apžvalga. Virš 50 šaržų ir paveiks
lų.- Priede karalienės Michaldos pranašystės ir naujausias sapnininkas su Pelėdos 
komentarais. Kaino $1.20.
Visi, kurie užsisakys šių knygų bent už $3.00, PELĖDĄ iki Šių metų galo gaus 
DOVANAI. Adresuokite: PELĖDA, 3153 So. Hoisted St., Chicago 8, III.

Specialus rugpiūčio mėn. išpardavimas j
Lietuviškai kalbąs’kailininkas I

Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. Į 
Kailinių taisymas ir persiuvimas. j

Duodama lengvam išsimokėjimui / f
BERGMAN FUR.CO TORONTO I

197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509 Į

I JEI
perkant - parduodant

namą ar bet kokį biznį, pageidautumėte skubaus ir sąžiningo 
patarnavimo, kreipkitės į:

ALGIMANTĄ MINIOTĄ
. . ’ Telefonas EM. 6-2024

Mes taip pat patarnaujame ir paskolų gavimo, morgičių 
pratęsimo, sutarčių sudarymo, vertimų, imigracijos ir 

visais kitais atvejais.

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 pristatysimė kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS
MU. 9543

REAL ESTATE
762 DUNDAS ST. W., TORONTO

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

DYE
Specialybė: 

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų. \ 

x 138-46 Claremont 
' 36 metų valymo patyrimas

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Str. - TeL WA. 4557

• TŽVIiRgS ŽIBURIAI

Bloor—Dufferin 
$12.900, plytinis, atskiras, 8 kam
barių namas. Trys garažai.

Anette—High Park 
$13.500, 8 kamb., plytinis, atskiros 
namas, ant 2 augštų, įmokėti $4.700.

dose—King 
$14.000, plytinis, 8 kamb. namas, 
geras planas, įmokėti $4.000.

Bloor— St. Clarens 
$14.5.00. Plytinis namas, 9 kambarių, 
garažas, didelis sklypas, geros paja
mos.

Pacific—Glenlake 
$ 14.900, plytinis 9 kamb., pusiau at- 

- skiras* namas, įmokėti $5.000.
High Park

$15.000 įmokant galite pirkti šešių 
butų, viso 28 kambarių atskirų namų. 
Puikus rajonas, didelis sklypas, idea
lios pajamos. *

Dovercourt—Dundas 
$15.500, plytinis atskiras namas, 8 
kambarių, ant 2-jų augštų, alyva šil
domas. Kietos grindys, dideli kamba
riai. * ■

Cowan—King
$15.500. Plytinis atskiros namas. 10 
kambarių, puikus planas, idealu nuo
mavimui. {mokėti tik $4.000.

Taip pat duodame paskolas.
Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo pardavimo 

reikalais kreipkitės į
Bronius Sergantis W. Morkis Jonas Matulaitis 

MU. 7377 MU. 7377 - MU. 7377
2390 Bloor St. West, Toronto

ERNEST KIECLT 
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA
V. TUKLERIS

Hamilton, 913 Main St. E., TeL 9-4121
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St. Toronto, Ont.

$1.50
$1.50
$5.00

Šį rudenį lietuvių šachmati
ninkų aktyvumas pagyvėjo, ypač 
B grupėje. Pereitam sezone B 
grupėj tebuvo tik 4 dalyviai, da
bar 14. A grupė truputį sumažė
jo atpuolus: Kaunui, Mačiulai- 
čiui, šaltmirui ir Matusevičiui 
Bet prisidėjo: Gaižutis, Ranonis 
ir Bendikas. Tuo būdu A grupėj 
bus 9 dalyviai. Pernai buvo 10. 
Jau ištraukti burtai ir pardeda- 
mi pirmenybių turnyrai abejose 
grupėse. A grupė burtų keliu 
pasiskirstė šia eile: Ranonis, 
Gaižutis, Žilys, Bendikas, Sirutis, 
Fabricijus, Rimas, Paškaukas, 
Stepaitis. Tikimasi, kad dar pri
sijungs Matusevičius.

B grupė pasiskirstė šia eile: 
Šulcas, Ratkus, Lukas, Pilipavi
čius, Tarvydas, Juodis, Mačiulai- 
tis, Žaliadonis, Matulaitis Vita
lius, Abromaitis, Lelis, Jackevi
čius ir Valeška.

A grupė turnyrą žaidžia 2-jų 
ratų: I ratas baigiamas 1953. II. 
1., II ratas: 1953. V. 1.

B grupė žaidžia 1 rato ir tur
nyras galutinai turi būti baig
tas 1953. II. 1.

Pirmieji trys dalyviai B gru
pės ir paskutinieji 2 A grupės 
po turnyro perloši^ naują per
einamąjį turnyrą po 2 partijas ir 
pirmieji 2 iš tų 5 pereina į A 
grupę.

Tarpklubinių pirmenybių šiais 
metais, atrodo, nebus; nes dėl ne
žinomų priežasčių likvidavosi I 
stipriausias Toronto “Gambit” 
šachmatų klubas ir atsisakė iš 
pareigų buvęs Lygos pirmininkas 
ir sekretorius. Bet yra dar 8 klu
bai įvairiose klasėse ir tikimasi, 
kad pirmenybes dar pavyks su
organizuoti. Jei ne, bus pasiten
kinta tarpklubinėmis draugiško
mis rungtynėmis.

Vaitonio rezultatai Švedijoje
Pagal gautą paties P. Vaitonio 

laišką, po 9 ratų jis turi 2 taškus: 
laimėjęs prieš Barsza ir lygiomis 
su Taimanov ir Steiner. Pralai
mėjęs 6 partijas: prieš'Petrosian,

GERAS NAMŲ PASIRINKIMAS

per

BOYCE & LATOUR
REAL ESTATE BROKERS

1537A Queen Str. W., Toronto

$10.500, įmokėti $2.500.
St. Clair—Osler rajone, 6 kamb., 
mūrinis narnos, oru-angl. šildom. 
Garažas, puikus namas, geras su
sisiekimas.

$10.900, įmokėti $3.000.
St. Clarens — Dupont rajone, 7 
kamb., pusiau mūrinis narnos, van- 
dens-alyvos šildymas, 2 garažai.

$14.500, įmokėti $4.500.
King—Close rajone, 8 kamb., pu
siau atskiras, mūrinis namas. Nau
jas vandens - anglimis šildymas. 
Gražiai sutvarkytas. Vertas dė
mesio.

$16.000, įmokėti $5.000.
Glenlake—Dundas rajone, atskiras 
8 kamb. mūrinis namas, dvigubos 
garažas, oru-alyva šildomas, gra
žiai sutvarkytas vidus, geras pir
kimas.

$17.500, įmokėti $5-6.000.
King—-Cowan rajone, 11 kamb., 
atskiros mūrinis, vandens-olyva šil- 
dmoas namas, 2 garažai, 5 kamb. 
baldai, namas turi būti parduotas 
Gera proga.

Puikūs ūkioi įvairiose vietose, 
pagal Jūsų pasirinktų dydį bei 
kainų.

Jūsų patarnavimui

J. TAMULIONIS arba P. LEDAUSKAS
OL. 2324, OL. 2325

DĖMESIO PANELĖMS!
Švedas pirmos klasės 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS

priima užsakymus visų rūšių kostiu
mų, paltų ir suknelių. Europietiškas 

stilius.
Kalba angliškai, vokiškai ir švediškai.

BOB HELLMAN
146. Close Ave. Telef. LL. 9397 

Toronto.
■

Dr. L SIMON
(Budapešto diplomas)

Odos ir venerinių ligų specialistas 
3 Spadina Road, Toronto 
(Bloor-Spadina kampos)

Darbo valandos:
*10-12 A.M., 3-7 P. M. arba susitarus
• Tel. RA. .6614 arba KI. 8015

“ALEKSANDRA” modistė
Namuose priima užsakymus 
atnaujinimams ir naujoms

MOTERIŠKOMS L 
SKRYBĖLĖMS 

Kaina prieinama
22 Lakeview Ave., tel.ME.2398 

(prie Dundas ir Ossington) 
Toronto, Ont

Geller, Kotov, skabo, Eliskases ir 
Stolz. Pranas Mačiulaitis.

• Neseniai įvykusiame Pabal
tijo krepšinio turnyre Bradfor- 
de, Anglijoje, dalyvavo 1 estų, 
6 latvių ir dvi lietuvių — Kovas 
ir Vytis — krepšinio komandos. 
Turnyro nugalėtoju išėjo Kovas 
ir laimėjo pereinamą Park Gate 
latvių dovanotą taurę.

• Vokietis bėgikas Geister 
Šveicarijoje 100 m nubėgo per 
10,5 sek., o 200 m — per 21,9 sek.

• Garsioji Austrijos futbolo 
komanda Wien, P. Amerikoje 
žaidusi su Kolumbijos CK Kaili 
komanda, rungtynes baigė ly
giomis 1:1..

• Pakistano lauko hokey ko
manda, gastroliuojanti Vokieti
joje, dar nepralaimėjo nei vienų 
rungtynių. Paskutinėse rungty
nėse nugalėjo- Stuttgarto Kicker 
komandą 3:2, o Bavarijos rink
tinę 5:3.

Paieškojimai
Paieškoma Kenstavičienė Julė 

(Jadvyga), atvykusi Kanadon 
1950 m. rudenį. Atsiliepti šiuo 
adresu: Ginkienė Aleksė, 1508 So 
49th Avė., Cicero 50, III., USA.

Ieškomas Jonas Jankus, anks
čiau gyvenęs Vancouveryje. Jam 
yra gauta svarbių žinių. Atsi
liepti: Juozas Sinkus, 1119 Ma
rion Ave.j Windsor, Ont.

Antanina Boklar, paskutiniu 
laiku dirbusi tabako farmoje, 
prašoma atsiliepti adresu, Nina 
Kohut; 194 Browning Ave., To
ronto, tel. RI. 4948.

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK

- (optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

DR. A. RATINOW
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados li
goninėse. Vidaus ligų specia
listas (širdies, asthmos, reu

matizmo, skilvio ir kt.)
479% Euclid Ave., Toronto 

Tel. *RA. 6708.

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

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

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
TeL WA 1344

LIETUVIAMS TINKAMUOSE 
RAJONUOSE

$17.500, įmokėti tiktai $4.000. Vi
sai atskiros, lobai gero mūro, 1 1 
kambarių nomas. Vondens-alyvos 
šildymas. Du garažai. Į kainų įei
na baldai keturiems kambariams. 
Reta proga įsigyti gerų namų, leng
vomis sųlygomis.

Manning—Bloor
$12.500, neaugštas įmokėjimos. Mū

rinis 8 kamb., geros namas. Dltga
ražai.

Dela wa re—Bloor
$16.800, įmokėti $6.000. Atskiras, 

mūrinis, 1 1 kamb. narnos. Geros 
šildymas.

Montrose—Horbord
$38.000, prieinamos įmokėjimos. At

skiros, mūrinis, 25 komb.
3 gorožoi.

Pacific—Bloor
$14.800, įmokėti $6.000.
otskiros, mūrinis 9 kambarių

namas.

Pusiau 
namas.

$19.800. Atskiros, 8 kambarių na
mas. Vondens-alyvos šildymas. Ga
ražas.

Scott Rd.—Keele
$16.600, įmokėti $5.000. Atskiras, 

visai naujas, 8 komb. namas. Van- 
dens-alyvos šildymas. 2 modemiš
kos virtuvės, Garažui vieta.

Euclid—Dundas
$11.000, įmokėti $3.500. Pusiau at

skiros 8 kambarių namas. Alyvos 
šildymas. Garažui vieta.

Doug gerų ir didelių namų High Parko 
ir kituose rajonuose. Informacijų su
teiks ir padės išrinkti

R. ŽULYS
T«l. 2471; mniv td. EM.3-6711

J. J. ELLIS, Realtor
1072 BLOOR ST. W., TORONTO
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Didžiausias namų 
pasirinkimas

> visuose miesto rajonuose! , 
Tik paskambinkite kiek Jūs tui 
te įmokėjimui pinigų — mes p 

rodysime Jums namą!
$7.500 Dundo*—Gladstone,

Mūrinis 6 komb. {mok. $2.50

$10.700 High Pork—RoncesvoUes, 
6 komb., mūrinis, vieta gar 
žui. įmokėti. $3.000.

$11.500 High Park—Garden,
8 kamb. mūrinis su garažu.

$13.500 Cgllege—Gladstone
8 kamb., mūrinis, gerame st 
vyje, 2 garažai.

$14.900 Bloor—Pacific Avė.,
Mūrinis, 9 kamb., išilginis k 
ridorius.

$15.500 Parkside rajone, 
mūrinis, atskiras, 10 kamb.

$15.500 tarp Dundas ir College, pr 
Dovercourt
Mūrinis, atskiras, 8 kamb. 2- 
augštų, su 2-viems virtuvėm 
aliejumi šildomas, įvožiavirra 
į kiemų.

$18.00 Bloor—Indian Rd., 
mūrinis, atskiras, vand.-alyA 
šildomas, 3 virtuvės, garažo

$19.000 Bloor—Alhambra,
10 k. mūrinis, atskiros, vara 
šildomas, garažas.

$22.000 High Park rajone,
mūrinis, atskiras, vand. - aly> 
šildomas, 17 kambarių nmas.

•
Visais namų pirkimo ir pardav 

mo reikalais kreiptis į
S. KUZMAS

1675 Bloor St. W. Tel. KE. 794 
po darbo LA. 1250

K. WILES REAL ESTATE

St

Parduodami 
namai

visose miešto 
dalyse.

St. Cloir—Lonsdowne,
$9.600 pilna kaina, $3.500 įmo
kėti, 6 kamb. mūrinis namas, arti 
susisiekimo, didelis kiemas.

Borden St.j
$10.900 pilna kaina, $3.000 Įmo
kėti, pusiau mūrinis, 6 kambarių 
namas, yra vieta garažui, ąžuolinės 
grindys. Namas tuščias.

• \ •
Bristol Ave.,

$10.900 pilna kaina, $3.000 įmo
kėti, pusįau mūrinis, 6 kamb. na
mas, naujai remontuotas, turi garo-1 
žą ir privatų įvažiavimx. Namas 
tuščias.

Glenholme Avė.,
$12.900 pilna kaina, $4.500 įmo
kėti, 7-nių kamb. pusiau atskiras 
mūrinis namas, visas namas naujai 
remontuotas, ąžuolines grindys.

Indian Grove, 7 - e
$12.900 pilna kaina, $5.000 įmokė

ti, 5 kamb. mūrinis atskiras bun
galow, moderni virtuvė, vandens 
šild., turi garažą. Namas tuščias.

Taip pat nemažos pasirinkimas 
High Park rajone.

A. TAMULAITIS
Skambinti KI. 1159 arba 

vakarais OR. 2657.

A. W. FARLINGtR
Real Estate

752A YONGE ST., TORONTO

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

J. Barakauskas ir J. Vaitkus | 
Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namų instaliavimo.

119 PERTH AVE.
Tel. KE. 2667 arba KE. 7808.

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
§2.500, įmokėti $2.500. Visas mūri

nis 8 kamb. namas geram stovy, 
tykioj gatvėj. Bothurst-King rajone.

$11.000, įmokėti $3.000. Atskiras 8 
kambarių namas, oru-alyva apšil
domas, su tris virtuvėm. Labdi pa
togus nuomavimui. Ossington arti 
Dundas.

$11.000, įmokėti $3.500. Pusiau at
skiras 2 augštų, 8 kambarių na
mas, dviem virtuvėm, oru-alyva šil
domas, vieta garažui. Euclid prie 
Dundas.

$12.500, įmokėti $5.000. Mūrinis 8 
kamb. namas su dviem virtuvėm ir 
dvigubu garažu. Manning—-Bloor.

$13.900, įmokėti $4.000. Proga įsi
gyti 9 kambarių kampinį mūro na
mų su garažu. Graži vieta, arti su
sisiekimo. Dovercourt—Dundas.

$14.800, įmokėti 5.500. Mūrinis 8 
kamb., vandeniu-alyvo šildomas, 
namas su garažu ir dviem virtu
vėm. Palmerston—Dundas.

Pelningas pirkinys! $18.000, įmokėti 
$8.000. Visai atskiras mūrinis, 13 
kamb. lobai šviesus namas su dviem 
voniom, 2 virtuvėm ir dvigubu mū
riniu garažu. Tykioj gatvėj ir tik 
viena minutė iki susisiekimo. Pato
gus išnuomoti. Gilmour—Dundas.

$13.500 visa kaina už 8 kamb. mūri
nį pusiau atskirų namų, šildomų 
oru-alyva, su dvigubu garažu. Pa
togus gyventi ir nuomoti. Arti gero 
susisiekimo. Grace-College.

Ir daugiau namų lietuvių rajone — 
vakariniame Toronte Jums mielai ap
rodys ir padės išsirinkti

P. LEONAS
T«l. ML 2471, tnrto M. OL. 4717

J. J. ELLIS, Realtor
1072 BLOOR ST. W., TORONTO

f
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MANN-MARTEL
DUNDAS—DUFFERIN 

$9.500 6 komb. mūrinis nomas, 2 
virtuvės, didelis kiemas, vie
ta garažui. Pajamas iš H-ro 
augšto padengia visos iš
laidos. $3.500 įmokėti.

LANSDOWNE—DAVENPORT 
$9.500 6 kamb., švarus, gerame sto- 

. vy namas, vieta garažui.
$3.500 įmokėti.

r HALLAM—OSSINGTON
$10.500 8 kamb. namas, mūro fron

tas, karšto vondens-alyvos' 
apšildymas, augštos j mokė
jimą s. <

ėA

QUEENSWAY
$10.900 5 kamb. modernus mūrinis 

bungallow, privatus įvažia
vimas, erdvus sklypas.

BROCK—BLOOR
$11.000 8 kamb., pusiau mūrinis na

mas, karšto oro apšildymas, 
vieta garažui. įmokėti 
$4.000.

DUFFERIN—DAVENPORT 
$11.000 6 gerame stovyje kambarių 

namas, moderniška virtuvė, 
gražus kiemas. Žemas įmo
kė] imos.

ARGYLE—OSSINGTON 
$12.500 10 komb. pajamų namas, I 

karšto vandens-olyvos apšil
dymas, vieta garažui.
$3.500 įmokėti.

SCOTT RD.—ROGERS RD. 
$12.900 5 komb. modernus bunga- I 

low, karšto vandens-alyvos 
šildymas, garažas, didelis ir 
gražus kambarys rūsyje, at
skiras tualetas, neša $9 į 
savaitę. Įmokėti $5.000.

INDIAN RD CRS.
$13.500 atskiras mūrūtnis 6 kamb. I 

namas gražioje vietoje, karš
to vandens apšild., garažas.

PARKDALE
$13.500 8 kamb. pusiau atskiras mū- | 

rinis namas, karšto vandens 
apšild. Geras nuomavimo 
distriktas. Įmokėti $4.000.

DUPONT—CHRISTIE 
$14.200 8 kamb. atskiras mūrinis I 

dviejų augštų namas, 3 vir
tuvės, karšto vandens ir aly
vos apšildymas. Viskas gera
me stovyje Geras pajamos. z

EMERSON—BLOOR
$14.500 8 kamb. mūrinis namas, go- I 

ražas. Gerokai apleistas iŠ 
vidaus. $5.500 įmokėti.

GRACE—HARBORD 
$15.000 8 kamb. mūrinis namas, aly- 1 

vos apšildymas, vieta gara
žui. Brangūs kilimai (broad- 
looms) įeina į pirkimą. Augš- 
tąs įmokėj imas. “ * ~

MANNING—BLOOR
$15.000 8 kamb. mūrinis namas, I 

keršto vandens apšildymas, 
dvi virtuvės. $5.000 įmokėti.

HUMBERSIDE—PACIFIC 
$15.500 6 kemb., atskiros mūrinis na

mas, karšto vandens ir aly
vos apšildymas, privatus įva
žiavimas, garažas. I

BLOOR—ST. CLARENS 
$15.500 8 kamb? atskiras mūrinis | I 

namas, vieta garažui. 
$6.000 įmokėti.

ABBOT—INDIAN RD.
$16.000 7 kamb. atskiras mūrinis na

mas, alyvos apšild. 2 virtu
vės, 2 garažai.

CRAWFORD—DU N D AS 
$16.000 8 kamb. mūrinis namas, 

karšto vandens apšildymas, 
įvažiavimas.

GLENLAKE—INDIAN RD.
$17.000 9 kamb. atskiras mūrinis na

mas. Karšto vandens apšild. 
Vieta garažui. Namas gera
me ir švariame stovyje.

ROXTON RD.—HARBORD 
$17.500 9 kamb. atskiras mūriais na- 

? • mas, alyvos šild. 2 virtuvės, 
vieta garažui.

— DOVERCOURT—COLLEGE
$18.000 10 kamb. atskiras mūrinis 

namas, karšto vandens ap
šildymas, vieta garažui. 
Augštos {mokėjimas.

EVELYN AVE.
$19.800 8 .kamb per 2 augštus mūri

nis namas. Karšto vandens ir 
alyvos Šildymas, 2 virtuvės, 
garažas, švarus tinkuotas rū
sys. Augštos {mokėjimas.

INDIAN RD.
$22.800 10 komb. atskiras mūrinis 

narnos, karšto vondens-oly- 
' vos šildymas, mūrinis gara

žas, augštos įmokėjimos.

DUNDAS—DOVERCOURT RD. 
$23.600 mūrinis biznio namas, su pil

nai įrengtu ir gerą apyvartą 
darančiu restoranu, 4 komb. 
butas su atskiru įėjimu. Pro
ga norintiems eiti į biznį. 
Idealus 2-viems partneriams.

Mes duodame metines paskolas pa- 
lengvinti sudaryti {mokėjimą gryna h. 
Platesnei informacijai ir visais kitais 
namą pirkime • pardavimo reikalais 
kreipėmės j

V. MEILUS
1663 Bfoor St. W. Tel. OL. 1106 

Hcmy tekt. RU. 1-0203.

MANN & MARTEL 
REALTORS

Tai viskas
JAV karo laivyno kariams įsa

kymai kareivinėse pranešami 
per garsiakalbius. Paprastai pra
nešimas pradedamas žodžiu “Dė
mesio!”, o pabaigiamas — “Tai 
viskas!”.

Neseniai vienoje stovykloje 
Korėjoje marinai išklausė šito
kio pz anešimo:

“Dėmesio! 14 vai. mūsų daliny 
vyks inspekcija. Pasiruošti. Ap
ranga: lauko kepurė ir kaklaraiš- 

; tis. Tai viskas!”.
Tik vienos prievartos žymės
Sovietų laikraštis “Večerniaja 

Moskva“ neseniai išspausdino 
šitokią žinutę:

“X1.. gatvėje rastas lavonas. 
Neužtikta jokių prievartos žy- 
mių> tik paskutinės valstybinės 
paskolos lapas”? *

-------*____
—* Jonas man pasakė, kad aš 

aštuntasis pasaulio stebuklas.
— O ką tu atsakei?
— Aš pasakiau, kad tegul jis 

nesiar'.ina prie tų sęptynių.

Taupyk

Sumažink rūkalų 
išlaidas daugiau negu 

per pusę!

GAMiNK 
CIGARETES SU

CIGAREČIŲ 

SUKIMO 

MAŠINĖLE

iš 
KARTO’

šlampantis Cigarečių 
sukimo popierius.

200 
cigarečių
Gaunama

Vertimu Biuras
Sunkus klausimas

— Aš niekad netekėsiu už vy
ro, kuris miegodamas knarkia,' 
— pareiškė Marytė.

— Bet kaip tu tą iš anksto su
žinosi » paklausė mama.

Ir pats atsistotų
Didysis, kompozitorius Rossi

ni, “Sevilijos Kirpėjo” autorius, 
išgirdo; kad jo gimtasis miestelis 
nutarė surinkti 20.000 lyrų ir pa
statyti jam paminklą.

— Duokit man -20.000 lyrų, aš 
pats atsistosiu ant piėdestalo,— 
pastebėjo kompozitorius organi
zatoriams.

Paduok žmonai
Mirė Sebastijono Bacho žmo

na. Prislėgtas vargšas muzikas 
sėdi prie rašomojo stalo ir galvo
ja, kas dabar namus tvarkys, kas 
vaikais rūpinsis. Tuo tarpu tyliai 
atsiveria durys ir įėjęs graborius 
nedrąsiai paduoda sąskaitą už 
žmonos karstą.

— Paduok tai mano žmonai, 
ji apmokės, — kaip visada atsa
ko Bachas.

Dirbame rusams
Kartą du didieji 'Rytų Vokie

tijos vyrai Wilhelm Pick ir Otto 
Grothewol vaikščiojo Berlyno 
gatvėmis. Staiga jų dėmesį pa
traukė didelis plakatas, kuria
me didelėmis raidėmis buvo pa
rašyta: “Mes geriau dirbame 
šimtui rusų, nei vienam ameri
kiečiui”.

— Po perkūnų, vfisdėlto tie 
vokiečiai puikūs vyrai — per
skaitęs apsidžiaugė Wilhelm as.

— Eik vidun ir pažiūrėk ką šie 
sumanūs -vokiečiai gamina mūsų 
plačiajai tėvynei, — paragino 
Otto.

Šypsodamasis Wilhelmas spar
čiai Įėjo i fabriką, tačiau netru
kus skubiai grįžta ir susijaudi
nęs šūkteli:

— Žinai, Otto, čia karstų fab
rikas!.. . /

' Irgi rekordas
Nemažą YMCA pastatą Ohio 

valstijoje 47 vyrai nudažė per 3 
minutes ir 27 sekundes.

Visos modernios kalbos 
Anglų kalbos pamokos ir 

. kpnversacijos.
ADOLFAS V. BAJORINAS

235 Ossington Avė.
(Il-me augšte) 

Toronto, Lietuvių Namuose 
Telefonas: KEnwood 3027

bkr. 
oks. 
akr. 
akr. 
akr.

aug. 
oug. 
aug. 
oug. 
aug.

teisių 
teisių 
teisių 
teisių 
tęisių"

STASYS PERMINĄS . 
Box 328, DeUn, Ont.

Tabako ūkiai pardavimui: 
$2.000 įmokėti, 15 aug. teisių, pilna 

kaina $7.000.
$3.500 įmokėti, 20
$4.000 įmokėti, 16
$5.500 įmokėk 21
$7.000 įmokėti, 21

$10.000 įmokėti, 33 
gera forma.

Mišri forma .117 akrų tikrai geroje 
vieto ejsu tinkama tabakui auginti 
žeme $3.000 įmokėti, pilno kaino 
$16.000.
Be to, pardavimui daug įvairių for
mų ir namų čia nepažymėtų. Atlieku 
visų rūšių apdraudimus ir parūpinu 
imigracijai darbo ir buto garantijas.

Atstovauju
J. W. KOCIUK, 

Reals Estate, Dėlhi

NEŠIOJAMOS
RAŠOMOSIOS

MAŠINĖLĖS

Siūlome Jums visu rūsiu rąžomą
sias mašinėles su Jūsų kalbos 
akcentais. Išsimokėjimui.

■ 1 • ■
THOMAS & CORNEY 
88 Adelaide St. West. 

Toronto, Ont.

LIETUVIŠKA FIRMA

ATLANTIC EXPORT-IMPORT CO.
KANADOJE ir AMERIKOJE

d 

norėdama visiems geriau ir prieinamiau pasitarnauti ATIDARĖ

KRAUTUVU (Showroom) 2186 DUNDAS ST. ,W..
Telefonas: ME. 7045 z ' ‘

Čia galima, pasirinkti ir įsigyti žymiai pigesnėmis kaioomi$ PIGIAU) negu bet kur
kitur geriausios kokybės įvairiausių importuotų naujovių is Europos (daugiausia iš Vokie-’ 
tijos) ir kitų kontinentų.
Maloniai kreipiame Tamstų dėmesį į mūsų: * ' ft z

Naujausius universalinius vokiečių gamybos (su gramofono plokštelėmis ir be jų) radijo 
_ aparatus, tinkamus puikiai klausytis televizijos ir Europos stočių. Šis radijo aparatas tikrai

yra kiekvienam nepamainoma dvasios paguoda po sunkaus darbo.
* GINTARINIUS IŠDIRBINIUS: įvairaus dydžio karolius bei dėžutes ir daug kitų vertingų

moterims papuošalų, kaip geriausią dovaną švenčių proga. t .
Moderniškus universalinius elektrinius multimixerius, kurie namų šeirpininkėms bei vąlgyklų 
savininkams per Yz minutės geriausiai pasitarnaus viską atlikti. Pu iki dovana .jaunave
džiams. Galima gauti ir receptų knygą, kur rasite apie 100 įvairiausių valgių ir gėrimų 
gaminimo būdų. (
Dideli pasirinkimą paauksuotų ir kitokių moderniškų moterims papuošalų pavieniai ir 
komplektais. . , r .
Naują patentą "L U N ETTA*' su apšvietimu naktį, veidrodėliu ir lūpoms paišeliu. Pigi ir 
vertinga dovana.
Didelį pasirinkimą paauksuotų ir meniškai dekoruotų stiklinių indų: stalo servizų*, vazų * 
ir likeriui grafinų su stikliukais.

* įvairius auksinius, paauksuotus ir kitokios rūšies rankinius laikrodžius moterims ir vyrams 
(Šveicarijos, Amerikos, Vokietijos ir Kanados firmų).

* Moderniškus medicinos "TRITOSAN“ aparatus vonioms, didžiausiam šių dienų žmonijos 
priešui — NERVINGUMUI — pašalinti. Tai nepamainomas pigiausias kurortas savam bute.

. ik Didelį pasirinkimą moderniškų mechanizuotų žaistų vaikams, o paaugusiems ir įdomių 
STARTO bei SUSPAUSTU ORU šaudomų ginklų. Tikrai įdomus žaidimas ne tik vaikams; - 
bet ir suaugusiems.
Naujos (vario) gamybos kavos-arbates virdulius, kuriais kava arba arbata pagaminamo 
garinimu ir greitu būdu. Skubus patarnavimas namuose ir valgyklose. 
Paauksuotus porcelano išdirbinius pietų, kavos ar mocca servizui

* Elektrinius skutimosi aparatus ir daugelis kitų naujovių..

Kiekvienas lankytojas bus maloniai su kiekviena naujove supažindintas. Todėl- pirmiausia 
atsilankykite mūsų krautuvėje, o vėliau dėl daiktų kokybės bei jų pigumo nebus Jums 
sunku patiems padaryti teisingą sprendimą. Jūsų maloniam patarnavimui

Atlantic Export-Import Co.

*

^ZMūūPPEL?
Al ^Aukščiausios rūšies HEN0W/y 

SAMINIAI^Įy 

a?
f IŠKILS^ . M
\iMso, sidabro papuošalai. keramika\ 

odos ir meno tšdirbiniai.Lieluviskos \ 
ti^ir kdulautuklasikints muzikosy^

Dėmesio!
Pigiai ir sąžiningai taisomi te
levizijos ir radijo aparatai.
Taip pat mes pravedame 1 
ir televziijos instaliaci

jas. Darbas atliekamas prity
rusių radijo-televizijos techni
kų. Jūsų patogumui aparatus 
mes paimame iš namų ir pri
statome.
Skambinti telefonu OL. 5039 
67 LAKEVIEW Avę.? Toronto 
B. Kalibatas, A. Vix&utis ir Co.

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI!

Sutaupysit laikų ir turėsit pato
gumų pakeisdami namu apšildy
mo sistemų

- alyvine
Parduodu ir instaliuoju: Aero, 
Heat Ray, Fess ir kt. alyvos deg- 
tuvus — Oi! Burners. Bu mariai 
ir darbas garantuojamas.

J. NAGEVIČIUS
5 Montrose Ave.z Toronto 

Telefonas OL. 1523 
Skambinti tarp 6-8 vaL vak.

Tiesiog iš fabriko
5 metų garantija!

■ i* .

GERIAUSSAS ANGLIS
PIGESNE KAINA

gausite per NORRIS FUEL CO. ATSTOVĄ V. AUŠROTĄ,
206 Gilmour Ave. Užsakymai priimami nuo 10 vai. ryto ligi
10 vai. vak. Telefonas: LY. 0305.

Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse.

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS. X-RAY (Rentgenas)

Teief. Office: Ml. 8821, Namų: KI. C056. 465 Bloor St. W., Toronto

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

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūj<. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. kąsnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duodam >s lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai* 
kymas p ekiu veltui. Atidaryta nuo 9 vaL ryto iki 9 vaL vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadhm). Tel. EM. 6-SOM

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515 •

5 gab. virtuvės chromo komplektas
3 gab. fotelis (chesterfield)
3 gab. miegamojo komplektas
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

480 YONGE ST., TORONTO
(1 blokas į šiaurę nuo College St.)

ATIDARYT A VAK ARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. ......

Skambinti Midway 1213

; — $59.50
— 99.00

— $79.50

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Priimu moteriškų ir vyriškų 
rūbų užsakymus iš savo ir kli- 
jentų medžiagos. Darbą atlie
ku.' pagal naujausias madas 
švariai ir sąžiningai. Kainos 

visiems prieinamos
1004 Dundas Street W.

Toronto, Orit.
Laikinas telefonas ME. 6498

- DANTISTAS
838 Dundas St. W. Toronto 

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

F. N.
RADIO AND TELEVISION SERVICE i

, Phone OL. 3356
236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St. W.) TORONTO, Ont 

Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. z 
Felix Norvydas

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

Advokatas — Notaras

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vy-’rų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toroiito 

(prie Gladstone)

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

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

7 Havelock, Toronto. Teief. LL. 4576

100 Adelaide St. VV.
Room 107 z

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu ,slavų kalbomis.

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

"Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau visų firmų radio apara
tus, patefonus ir kitus toje sri
tyje susijusius darbus atlieku 
greitai, pigiai ir sąžiningai. 

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

mus tel. KE. 1080.
190 Wright Ave., Toronto

“EUROPA” FOTO STUDIO
Tel. WA 6849 '

615 Queen St. W. Toronto
Mūsų specialybė vestuvinės, ' 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

AKIŲ SPECIALISTAS x

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių 
defektams. Ištiria akių ner
vus, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimų ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis 
. 470 College St. W. Toronto

Tel. RA 3924

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4*2715

DĖMESIO! 1 DĖMESIO*
Valgyklą "BALTIC”

> 870 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont
perėmė naujas savininkas. - - Valgiai gaminami pagal lietuvių 

s\onį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos
Sav. Feliksas Jonynas

PRANEŠU VISIEMS KLIJENTAMS, į
KAD PAKEIČIAU ADRESĄ. /

Visais reikalais prašome kreiptis šiuo adresu: <
ANT. S L A B O Š E VICIUS

GENERAL IMPORTS AGENCY - WHOLESALE and RETAIL
1649 BLOOR ST. W., TORONTO. Teief. LA. 4972 ;

■■—til-in— t^Rwiui

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas -

Ed. KONDRATAS
Turiu didelį pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu

mams ir paltams. Visus siuvimo darbus atlieku skoningai, 
punktualiai ir pigiai. *

1113A Dundas St W. (netoli Ossington), Toronto. Ont. Canada 
Teief. LL. 9626 '

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
M. MALINA —1187 DUNDAS ST. W. TORONTO
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KANADOS VYR. ATEITININ

KŲ SUVAŽIAVIMAS
Spalio 25-26 d. šaukiamas Ka

nados Vyr. At-kų suvažiavimas 
Toronte, šeštadienis skiriamas 
socialinėms studijoms, sekma
dienis organizaciniams reika
lams. Ateitininkai kviečiami kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti ir rim
toj bei jaukioj nuotaikoj praleis
ti savaitgalį. Visi, kuriems reiktų 
parūpinti nakvynę, prašomi 
kreiptis į Centro V-bą — 310 
Euclid Ave., Toronto. Atvykus į 
suvažiavimą, visų informacijų 
reikalu kreiptis į 941 Dundas St 
West- KV At-kų S-gos CV.

Kunigų Vienybės suvažiavimas 
šaukiamas lapkričio 4 d. Toronte 
šv. Jono bažnyčios patalpose.

Moterų susirinkimas
L. Kat. Moterų Dr-jos Toron

to skyrius šaukia susirinkimą šį 
sekmadienį, spalio 19 d., 3 vai. 
pp. parapijos salėje. Paskaitą 
skaitys kun. dr. J. Gutauskas. 
Narės ir prijaučiančios prošomos 
dalyvauti.

Padėka z
Kanados Liet. Kat. Moterų Dr- 

jos Toronto skyriui padėjusioms 
suruošti tradicinį “Kalakutų ba
lių” reiškiame nuoširdžią padė
ką: kun. kleb. Ažubaliui, pp. L. 
Šalnai, broliams J. ir St. Praka- 
pams, S. Čepui, J. Jasinevičiui, 
Ant. Diržiui, Sendžikui, Ign. Var
nui, P. Bražųkui ir visiems ba
liaus dalyviams.

Skyriaus Valdyba.

Toronto liet, choro, 
vadovaujamo muz. Gailevičiaus, 
pirmoji repeticija bei balsų pa
tikrinimas įvyks spalio 26 d. 
pp. Liet. Namuose.

Organizuojamos piano 
pamokos

lietuviams vaikams, kurias

3 v.

ves 
muz. St. Gaileyičius. Pamokos 
vyks T. Liet. Namuose. Tėvai, 
kurie tomis pamokomis domisi, 
prašomi paskambinti po 6 vai. 
vak. tel. JU. 2509. Daugiau in
formacijų bus paskelbta vėliau.

Kėsinosi apiplėšti bažnyčią
Pereito pirmadienio rytą, pusę 

trečios, išgirdęs' kažkokius gar
sus kieme, klebonas pastebėjo 
kaip į lietuvių bažnyčią, kažkaip 
atsidaręs duris, įėjo žmogus, ku
ris ten pradėjo kažko ieškoti pa
sišviesdamas kišenine lempute. 
Iššaukta policija pribuvo per po
ra minučių. Kadangi policija pir
miausia puolė prie durų iš Gore- 
vale gatvės, tai įsiveržėlis spru
ko per kiemą, bet netrukus bu
vo sučiuptas.

Bažnyčioje jis atrodo nerado 
kuo pasinaudoti, o jo pirmasis 
pasiaiškinimas buvo, kad norėjęs 
pasimelsti už sergančią motiną. 
Tardymo daviniai nei jo asme
nybė tuo tarpu neaiški.

Vedybos — krikštynos
Trijų savaičių laikotarpyje 

Toronto liet. kat. bažnyčioje su
tuokta: Pranas Jankauskas ir 
Eugenija Jokūbauskaitė, Algir
das Smolskis ir Lilia Bieliaus
kaitė, Povilas Sutkaitis ir Patri
cia Sabaliauskaitė, Stasys Vai
tiekūnas ir Birutė Smolskytė, 
Stepas Smalinskas ir Stasė Vai- 
tiekaitytė.

Pakrikštyta: Nijolė Marija 
Bočkūtė, Arnoldas Pertas David, 
Algirdas Bronius Vitkus, Ry- 
mantas Paulius Pranaitis, Nijolė 
Valentina Svarinskaitė, Lynda 
Margaret Krajnyak, Sofija Ag
nietė Olekas, Bir-utė Ona Daniu- 
sevičiūtė, Vida Silvija Baltuty
tė, Remigijus Vidimantas Egidi
jus Zabiela ir Mindaugas Pau
lius Macas.

Kan. L. Katalikų suvažiavimas
Trečiasis Kanados lietuvių ka

talikų suvažiavimas vyko Toron
te pereitą šeštadienį ir sekma
dienį. Jis buvo skirtas katalikiš
kos akcijos klausimams apsvars
tyti ir trigubai vysk. Valančiaus 
sukakčiai paminėti.

Po pamaldų lietuvių parapi
jas bažnyčioje suvažiavimas bu
vo pradėtas šv. Elenos salėje. Po 
trumpo KVC pirm. p. Pusvaškio 
žodžio ir maldos į prezidiumą 
buvo išrinkta p. V. Barisas (iš 
Windsor) ir p. J. Mališka (iš 
Montrealio), o sekretoriauti p. 
J. Andriulis (Toronto); į rezo
liucijų komisiją: pp. M. Aukštai- 
tė,. Iz. Matusevičiūtė ir kun. dr. 
Gutauskas.
-, Apie KVC veiklą pranešimą 
padarė pirm. Pusvaškis. Iš vieto
vių pranešimus padarė: iš Mont
realio kun. J. Kubilius, 
iš Hamiltono kun. dr. J. Tada- 
rauskas, iš Windsoro V. Barisas, 
iš Toronto kun. P. Ažubalis.

Pranešimuose buvo pasisakyta 
dėl pereitų metų veiklos ir pada
ryta užuominų dėl ateities veik
los gairių. Tais pačiais klausi
mais pasisakė kun. Riekus, pp. 
Jonaitienė, Aikštaitė, Bajorinas 
ir kt. Suvažiavimui pageidau
jant, K. Liet. Kat. Kult. Dr-jos 
valdybos narys A. Saulis pain
formavo apie “Tėviškės Žiburių” 
reikalus. Vėliau tuo pačiu reika
lu passiakė dar redaktorius A. 
Šapoka, tarp kitko kėlęs mintį, 
kad neturėtų būti laukiama, jog 
laikraštis viską atliks, bet kad 
visi jį laikytų įrankiu galimu 
panaudoti visiems akcijos reika
lams.'

Apie ateities veikimo gaires 
pranešimą padarė kun. dr. Gu
tauskas, kurias padiskutavus iš
rinkti KVC organai — į Valdy
bą kun. dr. J. Gutauskas, pp. A. 
Gurevičius, A. Bajorinas, P. Bra- 
žukas ir Pr. Razgaitis; į revizi
jos kom. kun. Riekus, Barisas ir 
Mališka.

Darbo posėdžio pabaigoje bu
vo priimtos rezoliucijos bei svei
kinimai.

Antroji suvažiavimo dalis, 
skirta vysk. Valančiaus paminė
jimui, buvo pradėta tą pačią die
ną 4 vai. dr. A. Šapokos paskai
ta “Vysk. Valančius ir jo laikų 
Lietuva”. Sekmadienį, po iškil
mingų pamaldų 11 vai., kurių 
metu kun. Kubilius, SJ, pasakė 
gražų pamokslą, 3 vai. pp. įvyko 
iškilmingas posėdis, su kviestu 
garbės prezidiumu,. sveikinimais 
ii' prof. dr. A. Ramūno-Paplaus- 
ko paskaita “Vysk. Valančiaus 
kova už katalikišką Lietuvą”, 
Prelegentas akcentavo vysk. Va
lančiaus idealus bei dvasinį pa
kilimą kaip gaires mūsų dienų 
gyvenimui.

Kun. dr. Gutauskui rezoliuci
jų komisijos vardu perskaičius 
suvažiavimo priimtus nutarimus 
bei sveikinimus, suvažiavimas 
po bu v. KVC pirm. Pusvaškio 
padėkos žodžio buvo baigtas 
giesme “Marija, Marija” ir Tau
tos himnu.

Vakare liet, parapijos salėje 
įvyko jaukus suvažiavimo atsto
vų ir svečių pobūvis, o šv. Ele
nos salėje pasilinksminimas jau
nimui.

Parengimai
Spalio 18 d. orkestras “Trimi

tas” 12 Denison Ave. rengia kon
certą.

Spalio 24 d. Jūrų skaučių lai
vas “Vandenė” ruošia šokių va
karą Palace Pier patalpose.

Lapkričio 8 d. LAS UNF salėje 
ruošia linksmą šokių vakarą.-

Moterų Šalpos Grupė “Daina” 
1953 m. balandžio 1 8d. yra pa
ėmusi Eaton autoriją savo pa
rengimui. ,

KINO “CENTRE
Kasdien nno 6 vai, vak.

Ketvirtadienį — šeštadienį, spalio 16, 17, 18 d.
1. THAT’S MY BOY — Jerry Lewis, Dean Martin
2. WHEN THE REDSKINS RODE — spalvota —

Jon Hali, Mary Castle
Pirmadienį — trečiadienį, spalio 20, 21, 22 d.

1. ROPE OF SAND — tik suaugusiems
Burt Lancaster, Corine Calvet

2. PEGGY — spalvota — Diana Lynn, Charles Coburn
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja ‘Savaitinė apžvalga”

772 Dundas St W. 
Toronto 

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Toronto liet. “Caritas” 
komiteto iniciatyva artimoje 
ateityje Toronte atidaromas svei
kai. patarimų biuras duoti lietu
vėms motinoms, auginančioms 
vaikus, patarimų sveikatos ir hi
gienos srityje. Patalpų reikalu 
komitetas jau yra susitaręs su 
seselėmis Kotrynietėmis, 1639 
Bloor St. W„ kur nustatytomis 
dienomis ir valandomis suinte
resuotos motinos minėtų infor
macijų reikalu galėtų kreiptis. 
Biurui vadovauti sutiko “Cari
tas” komiteto narė ligonių sekci
jos vadovė dr. E. Norvaišienė, 
žymi vaikų ligų specialistė.

Vacį. Verikaičio rečitalis
Toronto konservatorijos stu

dentas Vaclovas Verikaitis spa
lio 25 d. didžiojoje ukrainiečių 
salėje, 402 Bathurst St., rengia 
įdomų dainų rečitalį. Pianinu 
akompanuos muz. St. Gailevi- 
čius. Rečitalį globoja Toronto 
“Caritas”.

Toronto Seserų Kotryniečių 
Fondo Valdyba

Š.m. rugpiūčio mėn. pp. Kup- 
revičienės, Kairienės ir Iz. Ma
tusevičiūtės iniciatyva įsteigtas 
Toronto Seserų Kotryniečių Lie
tuvių Vaikų Darželio Fondas ir 
sudaryta valdyba.

Fondo patarėju sutiko būti 
prof. dr. Gutauskas, Seserų Kot
ryniečių dvasios vadas. Jis jaut
riai pritarė šiam kilniam dar
bui, pats dalyvaudamas pirmuo
se Fondo posėdžiuose.

Seserys Kotrynietės labai sėk
mingai veda naujosiose Toronto 
lietuvių klebonijos patalpose 
vaikų darželį. Seserys turi daug 
gražų ateties planų vaikučių 
auklėjimo darbe, todėl Fondo 
V-ba kreipiasi į gerbiamąją lie
tuvių visuomenę, o ypatingai 
mažučių mamytes paremti Fon
do veiklą nors maža auka.

Seserų Kotryniečių Fondo 
Valdybon įsijungė daug žymių 
Toronto visuomenininkių mote
rų senosios kartos ir jaunesniųjų.

Fondo narėm yra pp.: Yokuby- 
nienė, Matjošaitienė, Šakalieriė, 
Kuprevičienė, Kairienė, Onutė 
Gailiūnaitė, Iz. Matusevičiūtė ir 
Stripaitytė.

Ponia Kairienė gražiai pasi
darbavo, organizuodama Fondo 
loteriją. Loterijoje yra leidžia
mas naujas ir gražus šaldytuvas. 
Jį galite įsigyti tik už 25 centus. 
Yra atspausta 10.000 loterijos bi
lietų. Prašome gerb. visuomenę 
pamėginti savo laimės ir pirkti 
loterijos bilietų. Loterijos bilie
tai bus platinami per organiza
cijas ir privačius asmenis.

Antras gražus sumanymas yra 
mugė—bazaras. Jį organizuoja 
p. Kuprevičienė. Bazaras -bus 
naujuosiuose T. Lietuvių Na
muose. Jau pats metas pradėti 
rinkti bazarui fantus.

Labai prašome kiekvienos lie
tuvių šeimos prisidėti prie šio 
gražaus darbo ir paruošti kokį 
rankų darbelį ar pirktą dovanė
lę būsimam bazarui. Žaidimas— 
traukimas bilietų ir pirkimas 
daiktų bus antrąjį Adventų sek
madienį.

Ir tolimesnių apylinkių tautie
čiai prašomi paremti šį sumany
mą ir savo dovanėles siųsti šiuo 
adresu: Sisters of St. Catharina, 
1639 Bloor Str. W., Toronto, Ont.

Fondo Valdyba.
Padėka

Reiškiome gilią padėką: pp. Gavėnic- 
nei, Voškelienei, Balnienei, Lastauskie
nei, Batulevičienei ir Ukelienei, kurios 
suruošė labai didelį priešvestuvinį vaka- 
rąz— shower party — ir didžiai padėjo 
per vestuves. Lygiai taip pat jaučiame 
didelį dėkingumą ir kitoms shower par
ty rengėjoms: pp. Grinskienei, Meldažie- 
nei, čiriūnaitei, Cilkuvienei, Jurcienei ir 
Pocienei. Ponių įdėtas darbas ir bran
gios dovanos shower party proga liks 
ilgom ir brangiom prisiminimui.

Gilus dėkingumo pareiškimas priklau
so mieliems tėveliams, suruošusiems 
mums taip iškilmingas vestuves. Jų pa
rodyta globa ir rūpestis bus niekad ne
pamiršti.

Dėkojome pamergėms ir pabroliams 
ir visiems prisidėjusiems prie vestuvių 
surengimo: pp. Kuzmarskiams, Šimans
kienei, Slonskienei, Kalinauskui, Gavė
nui, BeneČiui, Paulauskui, Sniečkui, Ži
linskui ir Ūkeliui.

Dėkingumą jaučiame ir visiertfs da
lyvavusiems ir teikusiems brangias do
vanos.

Klaudija ir Petras Dargiai.

ŠEŠTADIENI,
* - - 18 spalių 18 '
TORONTO LIETUVIŲ ORKESTRAS "TRIMITAS" 
RENGIA DIDELI MUZIKŲ — INSTRUMENTALISTŲ

KONCERTĄ
su Šokiais

Programą išpildo žymiausios Toronte ir Kanadoje muz. pajėgos

Koncertas jvyks 12 Denison Ave., prie Queen St. W. 7.30 v.v.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI!

T.LO. "TRIMITAS1Bilietai tik 1 do».

tą i J

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
~ bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.
Kreiptis: .

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828 -

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 236 KUOPA TORONTE
. rengia metinį

žiy metų spalio 18 d. 8 vai. vak. Lietuvių Naumuose (235 Ossington — Dundas) 
Gros gera kapela. Veiks gausus bufetas su Švelniais ir stipriais gėrimais ir 
užkandžiais. 4

■ * Kviečiame lietuvių visuomenę gausiai atsilankyti.
Įėjimos tik 75c. Valdyba.

Sekmadienį, spalio 19 d., 7 vai. v. 
šv. Elenos salėje (Dundas—Lansdowne kampas) 

rengiamas

KONCERTAS-ŠOKL&I
Programoje dalyvauja:

Op. sol. PRANCIŠKA RADZEVIČIŪTĖ, pianistė DANUTĖ 
ZUBRICKAITĖ, muz. kompozit. STASYS GAILEVIČIUS. 

Po koncerto šokiai grojant gerai kapelai.
\ Pelnas skiriamas Toronto liet, bažnyčios statymui. 

.  BSF. Valdyba.

Išnuomojami 2 kamb. ir virtuvė 
II-mę augšte be baldų. Kreiptis 
betkuriuo laiku 649 Brock Ave., 
tel. LO. 0586.
Išnuomojamas atskiras butas iš 
2-jų kambarių ir virtuvės. Atski
ra vonia. Kreiptis ME. 7265.
Išnuomojamas kambarys vienam 
asmeniui 12 Shannon St. (Os
sington—College rajone). Tel. 
LA. 9680.
Išnuomojamas 1 kambarys su 
atskira virtuve. Kreiptis telef. 
OL. 4717.
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė suaugusiems. Tel. ME. 1602.
Išnuomojamas 1 kambarys ir 
virtuvė mažai šeimai. Telef. KE. 
6957, 115 -Lindsay Ave.
Sunnysidė ra jone išnuomojamas 
kambarys, ir virtuvė, be baldų. 
Pageidaujama du suaugę asme
nys. Klausti: KE. 3422.
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė su baldais, trečiame augšte. 
11 Hewitt Ave. (Prie Roncesval
les — Howard Park).
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė. Kreiptis 93 Marion St., te
lef. LA. 9914.

Už prieš metus mirusius toron- 
tiečius lietuvius Toronto liet, 
kat. bažnyčioje pamaldos įvyks: 
už a.a. Juozą Pilkauską trečiadie
nį, ir už a.a. Juozą Astrauską 
penktadienį, spalio 17 d.,- 9 vai. 
ryto- . '

Paskaitos apie vedybas
Kanados katalikių moterų Są

junga ir Šventojo Vardo draugi
ja suorganizavo Toronte seriją 
paskaitų apie vedybas. Paskaitos 
vyks kas antradienį nuo spalio 
14 iki gruodžio 16 d. vakarais 
Newman Hall patalpose.

Numatyta šitokios paskaitos: 
Rev. E. MacGuigan, S J,—“Chris
tian Marriage” ir “Mixed Mar
riage”; Rev. J. Hochban, SJ, — 
“Your Partner in Marriage”; 
Rev. L. F. Barnett — “Church 
Law and Marriage”; dr. Victoria 
Carson — “Ekonomic Aspects of 
Marriage”;^ Mrs. J. V. Shea — 
“The Child in the Home”; dr. J, 
G. Dewan — “Marital Adjust
ments”; dr. G. Maloney and dr. 
F. P. Junis,—- “Physiological 
Aspects of Married Life”; vysk. 
B. J. Webster -—’“The Family 
and the Home”.

MONTREAL, Cue.
Akademinis Sambūris, 

tęsdamas akademines tradicijas 
ir ieškodamas tiesos laiko prob
lemose, Montreale virsta reikš
mingu kultūrinio gyvenimo 
veiksniu. Praeitą ketvirtadienį 
Sambūrio susirinkime buvo iš
klausyta dr. A. Valaičio prisiųs
ta paskaita apie Lietuvos poli
tines partijas, po kurios vyko gy
vos diskusijos. Gyvai buvo dis
kutuojamas partijų gausumas, 
konstatuojant, kad tarp jų daž
nai tėra tik pasaulėžiūriniai skir
tumai. Nuomonė, kad partijų 
gausumas priklauso nuo rinki
minio įstatymo, susilaukė ypa
tingo dalyvių dėmesio. Visiems 
taip pat atrodė suprantamas da
lykas, kad pasaulėžiūriniai klau
simai iš politinės kovos turėtų 
būti išjungti.*

Susirinkimas baigtas prisime
nant spalio 9 d. liūdną atmintį, 
tylos minute pagerbiant žuvu
sius kovose dėl sostinės Vilniaus 
ir Gaudeamus igitur... Toliau 
vyko pobūvis su vaišėmis, hu
moru ir muzika.

— Šį sekmadienį Akad. Sam
būris ruošia išvyką į Otavą au
tobusais. Išvykstama nuo Sher
brooke ir Papineau g. kampo, 
8 vai. rytą. Ekskursijos dalyviai 
registruojami iki trečiadienio, 
bet pavėlavę gali teirautis dėl 
galimybių pas J. Dabkų.

— Į Liet. KVC suvažiavimą iš 
Montrealio į Torontą buvo nuvy
kę kun. J. Kubilius, SJ, kun. Rie
kus, kun. Kulbis, SJ, M. Aukš- 
taitė, p. Navikėnienė ir I. Ma- 
liške.

;— Montrealis. — Montrealio 
katalikiško dienraščio Le Devoir 
redaktorius Gerard Filion priėmė 
kvietimą dalyvauti Azijos taikos 
konferencijoje ir per Prahą ir 
Maskvą rugsėjo 11 d. išvyko į 
Peipingą. Manoma, kad jis savo 
įspūdžius parašys tik grįžęs.

— Prancūzų ir anglų kalbos

LONDON, Ont.
- Ateitininkų dėmesiui

Š.m. spalio 19 d. 4 vai. pp. Bres
cia Hall (Brescia akademinėje 
salėje) šaukiamas Londono stu
dentų ateitininkų steigiamasis 
susirinkimas. Prašome jaunes
niuosius bei vyresniuosius atei
tininkus ir prijaučiančius būti
nai dalyvauti. Telkiamasi orga
nizuotai prie šv. Petro katedros, 
iš kukr 3 vai. 30 min. vykstama į 
Brescia Hall.

kursai prasidėjo šį pirmadienį, 
spalio 13 d., 8 vai. vak. Vyks pir
madieniais ir trečiadieniais 8 vv. 
Patalpos — Notrę Dame de Lor- 
des mokykla — Verdun ir 5th 
Avė. kampas.

— Pereitą šeštadienį AVpara- 
pijos bažnyčioje susituokė Re
gina Pilipaitė ir Stasys Senkus. 

• Pakrikštytas pp. Juodgudžių 
sūnus. Tą patį vakarą jų bute 
įvyko jaukios vaišės.

— Pereitą sekmadienį po pa
maldų įvyko Montrealio vyr^at- 
kų susirinkimas, kuriame p. La- 
dyga padarė įdomų pranešimą 
iš Pax Romana kongreso.

— Iš lietuvių savistoviai dir
bančių namų statyboje šiais me
tais, atrodo, P .Gaputis ir Kas- 
peraitis bus pralenkę kitus pa
statydami J. Gražiui ir Celtariui 
namus, kiekvieną iš dviejų butų, 
ir jau įpusėję dar vieną 6 butų 
namą Rosemounte.

— Statybos b-vė “Pilis” atlie
ka baigiamuosius darbus 4 bu
tų name, Valiquette* Aye., Ver
dun.

Delhi, Ont.
Pasibaigus tabako skynimui, 

Delhi, Tillsonburg ir Simcoe lie
tuviams katalikams pranešu, 
kad lietuvių pamaldos Delhi pa
rapijos bažnyčioje bus šio mėn. 
19 d. 12 vai. 45 min. Prašau įsi
dėmėti, kad nuo minėtos datos 
toje pačioje bažnyčioje ir tuo pa
čiu laiku įvyks lietuviams pa
maldos kas antrą sekmadienį 
Prašoma tikinčiųjų skaitlingai 
jose dalyvauti.
Kapelionas Kun. Pr. Jokūbaitis

PARDUODAME
Naujus ir vartotus vyr. gabar
dino paltus, naujus ir vartotus 
kostiumus, tropinius kostiu
mus, marškinius ir kit. įvairių

■ . rūšių.
Pinigai įmokami iš karto.

HOLLYWOOD CLOTHING
270 Queen St. W., Toronto 

(kampas Beverley)

DANTISTAS
J. A. GORCHYNŠkl

B.A., D.D.S. -
312 Bathurst St., Toronto
Bathurst Medical Building 

Telef. EM. 3-6373

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI:

Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė su baldais vedusių porai 
III-me augšte. Dovercoutr-Lis- 
gas rajone, 52 McKenzie Cresc. 
Tel. OL. 4166. Sužinoti betkada.

REIKALINGA senesnio amžiaus 
moteris prie 20 mėn. berniuko. 
Kreiptis asmeniškai 40 Pacific 
Avė., III augštas.

d.:
$7.87

6.87
3.00

PAIEŠKOMA senesnio amžiaus 
moteris, kuri galėtų 5 dienas per 
savaitę prižiūrėti 3 metų berniu
ką. Už tai siūlome frontinį kam
barį I-me augšte, tinkamą gy
venti 2-viems asmenims. Kreip
tis: 26 Argyle St.

4.00

3.27

TIK LIGI SPALIO 31 
LIFE — 70 sav. .............
TIME — 78 sav........
Colliers — 40 sav. ....... .... 
Woman’s Home Com
panion — 30 mėn........ .
US News & World Re
port 44 sav............. .........

Pasinaudokite papiginimu! Laik
raščių ir žurnalų reikalais kreip
kitės i atstovą:

V. AUŠROTĄ
206 Gilmour ĄVeį Toronto 

TeL LY. 0305 - *
Sekmadieniais parapijos salėje.

REIKALINGA MOTERIS far- 
moje ūkio darbams. Gali būti 
ir su nedidele šeima. Kreiptis 
834 Windermere Ave. arba skam
binti tel. RO. 3316.
PARDUODAMAS BIZNIS — 
krautuvė-valgykla 1620 Bloor St. 
W., prieš būsimą liet katalikų 
bažnyčią. Skambinti 8-23 vai. 
tel. ME. 0430.

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

„J.BERŽINSKAS 
1212 Dundas St. W. Toronto - - - Tel. LA. 9547 ir MU. 3940

NAMŲ PIRKIM 0 REIKALAIS

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS * 

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.

HIGH PARK'— BLOOR RAJONE

geresniems namams ir geresniam patarnavimui 
kreipkitės pas:

GARBENIS

t

MENARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave^ Toronto 

, TEL. LL. 1112 .... VAKARAIS HY. 1543

S3.000 įmokėti —100 akrų, 20 akrų Rights (teisių auginti,) 2 
kilns, prie gero kelio, arkliai ir visos mašinos, 
kaina — $26.000.

$3.000 įmokėti — 50 akrų, 15 akrų Rights, 2 kilns su alyva šil
domos, pilnai įrengta, kaina — $24.000.

$5.000 įmokėti — 75 akrai, 22 Rights, 4 kilns, su viskuo, kaina 
$28.000. .

$5.000 įmokėti — 75 akrai, 21 Rights, 3 kilns, visos mašinos 
naujos prie naujo traktoriaus ir atskiros maši- 

_ nos arkliams, kaina — $38.000.
$6.000 įmokėti —100 akrų, 24 Rights, 4 kilns, kaina — $38.000.

•- $7.000 įmokėti —145 akrų, 34 Rights, 4 kilns, du šiltadaržiai, 
traktorius, kaina — $49.000.

$8.000 įmokėti —100 akrų, 35 Rights, 6 kilns, naujas namas, 
naujas traktorius, kaina — $50.000.

$9.000 įmokėti —120 akru, 32 Rights, 5 kilns, du namai, kaina 
_ $46.000. ‘

$9.000 įmokėti —113 akrų, 32 Rights, 5 kilns, du namai, vienas 
naujas, kaina — $48.000.

$12.000 įmokėti —150 akrų, 48 Rights, 6 kilns — su alyva įreng
ta, kaina — $60.000

$12.000 įmokėti —150 akrų, 45 Rights,*6 kilns, visi pastatai nau
ji, kaina — $70.000

Ir daug įvairių kitų ūkių. Jei norite įsigyti geriausį tabakos ūkį 
pagal savo kišenę — kreipkitės pas:

CHARLES POCIUS, Real Estate Broker 
Tillsonburg, Ont. Telefonas: 829J

šios savaitės namų pirkimai?

$13.000, 6 kamb., mūrinis namas su garažu. Įmokėti $3.500.
(Apgyventas nuomininkų).

$13.000, 6 kamb., atskiras mūrinis namas su garažu, Annette— 
High Park rajone. Įmokėti $4.500, namas tuščias.

$14.000, 8 kamb., atskiras mūrinis namas, Bloor-Sunnyside ra
jone, 2 garažai. Įmokėti $5.000.

$12.000, 6 kamb., atskiras mūrinis namas, garažas, Lansdowne- 
Bloor rajone. Įmokėti $4.500.

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
LA. 2763 ir LA. 6101

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

H. M. DAVY & CO
105 Roncesvalles Ave^ Toronto

LA. 2763 LA. 6101


