
004666
Nr. 40 (197) TORONTO, Ontario, 1953 pi spalio (October) men. 8 d. Kaina 100

Laisvinimo istori j osNežinomo Politinio Kalinio Diena Savaitės įvykiai

Authorized os Second Class Mail 
Post Office Deportment Ottawa

Leidžia
Kanados Lietoj Katalikę 

Kultūros Draugija

Ui D««»d«S St. W., Toronto

Subarbarėjo pasaulis. Kiek 
daug paskutiniais laikais pralie
ta nekalto kraujo, kiek daug iš
spausta ašarų. Žmogus pasirodė 
baisesnis už žvėrį. Nes žvėris 
tik pasotina alkį, žudydamas ne
sityčioja, savo malonumui ne
kankina. O žmogus vienoje pa
saulio dalyje jau kelios dešimtys 
metų kankina ir žudo nieko ne- 
nenūsikaltusius, kankindamas, 
vien dėl to, kad jie kitaip jau
čia, kitaip įvertina pasaulį ar 
myli savo tautą. Tik ką praūžu
sio karo metu tokis žmogaus 
kankinimas buvo išplėstas veik 
visoj e Europoje, nes prie bolše
vikinių kankintojų, dirbančių 
jau nuo 1917 m., buvo prisidėju
si hitlerinė Vokietija.

Per tardytojų kankinimus ir 
kacetų pragarą praėjo ir šian
dien tebeina milijonai. Jų tarpe 
ir šimtai tūkstančių mūsų brolių 
lietuvių žuvo ar tebekenčia bol
ševikų kalėjimuose ir darbo sto
vyklose.

Kace to pragaro vaizdų jau 
daugelį turime atidengtų apra
šymuose žmonių, kuriems pasi
sekė vienu ar kitu būdu iš jų 
pasprukti. Iš vokiškųjų kacetų 
turime ir lietuvių buv. kalinių 
atsiminimų. Šiurpas krečia juos 
skaitant ir negali suprasti, kaip 
žmogus gali taip kankinti žmo
gų. O kiek yra žuvę ir dar tebe
kenčia nežinomų kalinių! Kas 
juos atmins, kas atliks jiems ar
timo meilės pareigą ir iškels jų 
kančią!

Juos prisimena žmonės, kurie 
patys perėjo tą mūsų gyvena- 

garą. Buvusių Politiniu .Kalinių 
Laisvoji Tarptautinė Federacija, 
prie kurios priklauso Čekoslova- 

šauliui, kas jani gręsia, jei to
talitarinei sistemai, šiuo metu — 
bolševizmui, būtų leista užval-

kijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvi- dyti pasaulį.
jos, Rumunijos, Vengrijos ir Žy- Než. P. Kai. Dieną visur pri-

tiktų pravesti visų tautybių jė
gomis ir kuo įspūdingiau. Ini- 

taip pat Prancūzijoje veikianti; ciatyva čia priklauso pirmiausia 
Tarptautinė deportuotųjų ir in- ; patiems polit. kaliniams, o kur 
temuotųjų Federacija, Rusų! tokių nėra arba nedaug tėra, 
buv. Politinių - Kalinių Sąj. ir į turėtų organizavimo imtis kuri 
buv. Sovietų Persekiotųjų Uk-j nors arčiau to reikalo stovinti 
rainiečių Demokr. Organizacija j organizacija arba apylinkės val- 
— DOBRUS, nutarė dar šiais! dybos, užmezgę ryšius su atitin- 
metais pradėti švęsti Nežinomo karnomis kitų tautų organizaci- 
Politinio Kalinio Dieną. Tam pa- jomis. Mes turime parodyti, kad 
rinkta lapkričio 7 d., t.y. metinės Įvertiname politinių .kalinių kan- 
bolševikinės Rusijos revoliuci- i čias, kad suprantame, kiek daug 
jos, kuri Įvedė į gyvenimą te-' jie paaukojo didiesiems žmoni- 
roro ir persekiojimų, žmogaus; jos idealams, kuriems ir mes 
paniekinimo, kankinimų ir žu- turime pasitarnauti nors pa- 
dymų sistemą, nuo kurios rnili- reikšdami jiems pagarbą ir nu- 
jonai jau žuvo, milijonai dar rodydami jų aukos prasmę 
kenčia. Milijonai žinomų ir ne
žinomų kalinių. Šiemet tai iš- perpranta.

dų buv. politinių kalinių sąjun
gos. su kuria bendradarbiauja

tiems, kurie jos nematė ir ne

VLIKo Vykd. Tarybos pirmi- nio žinių agentūrų ir pasaulinių 
ninkas K. ŽalkauskaS, Finansų spaudos organų atstovams, ku- 
Tarnybos bei Tautos Fondo vai- riuos painformavo apie savo ke- 
dytojas T. Šidiškis, Užsienio Rei- lionės Europoje tikslus ir pasiek- 
kalų valdytojas dr. P. Karvelis, tuosius rezultatus. Inž. Rudis 
taip pat latvių min. R. Liepinš 
buvo nuvykę į Bonną, kur su 
JAV atstovų rūmų nariu Kėrste- 
nu ir jį lydinčiais ALT atstovu 
inž. A. Rudžiu ir LAIC dir. M. 
Kižyte aptarė visus reikalus ir

rugsėjo 22 d. svečiams suruošė 
vakarienę.

Iš Bonnos visi svečiai nuvyko 
į Kaiserslautemą, Kur Kerstenui 
pagerbti buvo suruoštas iškili 
mingas pabaltiečių kuopų para-

pasitarė momento aktualijomis. > das. Paradui vadovavo lietuviai 
Paskum visi jie buvo priimti karininkai. Jame dalyvavo po 
JAV augštojo komisaro Vokieti- būrį iš visų baltų tautybių, taip 
joje Conanto. Su komisaru visi pat būrys Labor Service karo 
drauge nusifotografavo. Nuo
trauką didžiosios žinių tarnybos 
išsiuntinėjo spaudai.

Be JAV augštojo komisaro 
Conanto, VT pirm. K. Zaikaus
kas, VT nariai dr. P. Karvelis 
ir T. Šidiškis, taip pat A. Rudis 
ir M. Kižytė, o iš latvių — min. 
R. Liepinš buvo Valstybės De
partamento automobiliais nuvež
ti į Vokiečių užsienio reikalų 
ministeriją ir ten Kersteno pri
statyti atitinkamiems tos minis
terijos pareigūnams Brautiga-! no juostelęs. Paskum lietuvių 
mui ir von Seideliui. VT nariai kuopoj, vadovaujamo} kap. R. 
buvo ta proga patikinti kad vo- Berento^ buvo suruoštos kuklios 
kiečių užsienio reikalų ministe
rija VLIKo atstovą priims ir su 
juo bendradarbiaus. Pasibaigus 
oficialiems vizitams, Kerstenas 
tapėsi su kai kuriais baltų veiks
nių atstovais ir Vokietijos kraš
to valdybos pirmininku Pr. Zun
de. Nemaža reikalingų informa
cijų Kerstenas yra taip pat ga
vęs iš estų ir latvių Stockholme. 
Bonnoje Kerstenas suruošė spau
dos konferenciją didžiųjų užsie-

vaišės. Jose dalyvavo Kerstenas 
su palydovais, VT nariai, augš- 
tesnįeji amerikiečių kariai ir 
lietuvių, latvių bei estų karinin- 
kaū Vaišių metu buvo pasakyta 
visa eilė kalbų. Iš lietuvių kalbė
jo inž. Augustaitis ir kpt. Be- 
rentas.

Išvykstančiam lėktuvu į Pa
ryžių, Kerstenui pabaltiečiai 
įteikė garbės diplomą ir savo da
linių bendrą, žymenį su lietuvių,

Kerstenas iš Vokietijos išlydėtas iškilmingai

policijos ir karių orkestras. Pa
radą priėmė pats Kerstenas, 
asistuojamas baltų dalinių vir
šininkų, iš lietuvių — inž. Au- 
gustaičio. Į paradą buvo atvy
kęs iš Heidelbergo vyr. būstinės 
amerikiečių pulk. Smith, vietos 
dalinių viršininkas lenkų kilmės 
amerikietis maj. Kviatkowski'ir 
daugelis augštesnio rango ame
rikiečių karių. Paradas truko 
apie 40 minučių, buvo nufilmuo
tas ir įregistruotas į magnetofo-

puola šeštadienį. Tai tiksliai .pa
rinkta diena. Kai Maskvos Rau
donojoje aikštėje žygiuos suskur
dusių vergų kolonos, kolonos 
kandidatų į kacetus, kai bolševi
kinė propaganda per radiją. ir 
spaudą visam pasauliui šauks 
apie “revoliucijos laimėjimus”, 
kai bus demonstruojami žmonių 
gyvybių ir ašarų kaina nukalti 
ginklai ir pagaminti motorai, o 
frakuoti diplomatai spąus po 
baltom pirštinėm kraujuotas bu
delių rankas, buvusieji politi
niai kaliniai nori priminti pa
sauliui, kiek visi totalitariniai 
režimai ir pirmiausia bolševiz
mas atnešė žmonėms kančių, 
kaip paniekino žmogų, kaip jį 
kankino ir kankina kacetų pra
gare ir kalėjimų kankinimų ka
merose. Beabejo tai bus disonan-

; sas Maskvos fanfarų triukšmui, 
tačiau kitko ji neužsitarnavo.

Neabejojame, sostinių visuo
menės grėtinėlė ir oficialieji pa
reigūnai tą dieną susirinks so
vietinėse ambasadose paragauti 
sovietinės vodkos, kaukaziškojo 
vyno ir Kaspijos kaviaro, bet 
savo dvasia jie bus su milijo
nais, kurie prisimins Nežinomą 
Politinį Kalinį, kaip auką atei
ties žmonijos laisvei. Pasaulis 
-jau Įvertino Nežinomo Kareivio 
pagerbimo prasmę, įvertins taip 
pat nežinomą kalinį, kuris ken
tėjo ir kenčia dėl tikėjimo į ge
resnį rytojų, kuris aukojasi gin
damas žmogiškąją vertę, laisvę 
ir kilnumą, nenusilenkė blogiui 
net prievartaujamas.

Nežinomo Politinio Kalinio 
Diena bus perspėjimas ir nuola-

priminimas laisvajam pa- šut&ių'fcdb<^fe?užtikrinti'Va-

Pavergtųjų tautų išlaisvinimą 
pasaulis ir seniau daug kartų 
yra svarstęs. 1863 m. Lietuvos 
Lenkijos sukilimo metu dėl tų 
kraštų išsilaisvinimo Belgijos 
vyriausybė rašė karalienei Vik
torijai, jog caras niekad tų kraš
tų geruoju neatiduos, tad reikią 
būti išmintingiems. Ir dabar šis 
momentas — kad neatiduos — 
yra lemiantis.

Mr. Menon (jam atiteko gar
bė paskutiniam iš svetimšalių 
kalbėtis, su Stailnu), JT reika
laudamas Keturių konferencijos 
“taikai” atstatyti, kartodamas 
Mr Dulles-patiektą programą są
moningai praleido 5 ir 6 kalbos 
straipsnius: “grąžinti nepriklau
somybę Rusijos kaimynams ir 
uždrausti kompartijoms griauti 
kitas valstybes”. Britų “darbie- 
čiai” —- socialistai savo nenusise
kusiame kongrese praėjusią sa
vaitę, net drįso kaltinti Mr. Dul
les planuojant Rytų Vokietijos 
išlaisvinimą, nes to norįs “Wall 
Street”. Neapsileido ir Mrs. Roo
sevelt, be jokių rezervų reikala
vusi tartis su sovietais, nes tai 
geriausias būdas išspręsti .gin
čams (kitų tautų sąskaita).

Buvo ir nuosaikesnių. Apiblė- 
sus birželinei gėdai, kada į Chur- 
chillio siūlymą tartis su sovie
tais, pavergtieji Vokietijoje at
sakė protesto sukilimu, britai 
vėl ėmė reikalauti konferenci
jos. Esą, Maskva, kamuojama vi
daus suiručių, kalbėtis tik jau 
nelinkusi. Kiti teigė priešingai: 
TSRS ūkinė padėtis esanti kata
strofiška ir Malenkovas mielai 

karams taiką (kaip ilgai) jei jam 
bus palikta, tai, ką jau virškina. 
■ Liberalams prancūzams britų- 
indų noras plepėtis su Maskvos 
budeliais irgi patiko. Svetima 
žaizda neskauda—juo labiau, jei 
tikra, kad vokiečiai juos nuo ru
sų puolimo apsaugos.. Labiausiai 
vylėsi, jog kalbomis bus uždels
tas ir Europ. kariuomenės forma
vimas, prie kurios prisidėti jie 
.neturi nei energijos, nei noro, 
nei valios. Prancūzų politikas 
Herriot saldžiai priminė Mask
vai, jog tai jų generolas de Gaul
le vienas iš pirmųjų pasirašė ne
puolimo sutartį su Maskva 1945 
m. Jis netikįs, jog Maskva to ne
prisimintų ir į projektuojamas 
konferencijas nepakviestų Pran
cūzijos. Prancūzų kabinetas gi, 
pagal NYTimes “spaudžiamas 
užkulisiuose”, pareiškė vilties, 
kad jie gal kaip nors ir'pripra
šysią parlamentą Europos ka

latvių ir estų tautiniais ženklais. 
Ten pat atvykę prisistatė ir ki
tų tautybių (čekų, lenkų etc) 
karininkai, su kuriais Kerstenas 
pasikeitė mandagumo pareiški
mais. Prieš pat išvykdamas į 
aerodromą, asistuojamas lenkų 
karininkų, Kerstenas dar nuvy
ko į lenkų dalinio aikštę, kur 
priėmė jų karių paradą.

Į Frankfurto aerodromą rugsė
jo 23 d. Kersteną palydėjo JAV 
augštieji kariai, VT nariai ir 
min. Liepinš, kurie atsisveikin
dami Kerstenienei ir jos dukrai, 
taip pat M. Kižytei, įteikė po 
ruožių puokštę. Visose iškilmėse 
dalyvavo Am. Balso lietuviškojo 
skyriaus vedėjas J. B. Laučka, 
kuris svarbiausius iškilmių mo
mentus įregistravo į magneto
fono juosteles. Jie jau perduoti į 
Lietuvą su atskirai pasakytais 
Kersteno pareiškimais, VT pirm. 
K. Zaikausko ir URT valdytojo 
dr. P. Karvelio kalbomis‘ir kt.

Mossadegh ui mirties bausmė
Teherane karo prokuroras pa

skelbė buv. premjero.Mossadegh 
kaltinamąjį aktą, kuriame reika
laujama jam mirties bausmės. 
Jis kaltinamas maištu prieš ša
chą , ir konstitucijos laužymu. 
Kartu yra kaltinamas buvęs šta
bo viršininkas brig gen. Toghi 
Riahi, kuris kaltinamas nepa
klausęs šacho įsakymo nušalinti 
premjerą Mossadegh.

Kaitinamasis aktas yra ilgas, 
net 20 puslapių, kuriame kalti
namieji laikomi atsakingi dėl

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

—---į- ■ .. ....
riuomenės sutartį ratifikuoti ki
tais metais. Tuo pačiu metu 
Maurice Schuman JT aiškino Vi- 
šinskiui, kad Vakarai garantuo
tų dabartines Europos sienas, 
nes vakariečiai nieko daugiau 
netrokštą, kaip tik įtikinti Mask
vą, kad neturį jos atžvilgiu piktų 
sumanymų. Schuman tad net 
pralenkė britą Mr. Lloyd ir Mr. 
Dulles, kurie dar priminė ir 
šiokias tokias sąlygas (“Pravda” 
išjuokė britų kalbas apie naują 
Lokarno sutartį, nes tikrumoje, 
girdi, ja 1925 m. Vokietijai buvę 
atpalaiduotos rankos veikti Ry
tų Europoje).

Danijoje laimėję socialistai at
stūmė Š. Atlanto Sąj. prašymą 
leisti jų tferitorijoje statyti oro 
bazes (artimiausias Lietuvai) ir 
netgi nubalsavė pripažinti Kini
jos Mao. Maskvai šis “Vakarų 
Europos protinis ir dvasinis pa
ralyžius buvo labai pravartus. 
Vakariečiai vietoj prispaudę 
bolševikus grąžinti ką užgrobė ir 
garantuoti pagrindines žmogaus 
teises visur, buvo palikti defen- 
zyvoje.

Ir Adenaueris 
prievartaujamas
Uoliai nuo išrinkimo dienos 

naudojęs žodžius “išlaisvinimas” 
ir “laisvė” ir — “Mes negalime 
praleisti ir minutės nedarant ko 
nors išvadavimui mūsų tautie
čių Rytų Vokietijoje iš baisios 
vergijos”, jau besteigiąs “Infor
macijos ministeriją” (žurnalistų 
protestai jos- &mavkną sulaikė 
kaip pavojingą spaudos laisvei), 
kurio vyriausybė partijų buvo 
užtikrinta, jog parlamentas kiek
vienu momentu ratifikuotų Eu
ropos kariuomenės įstatymą. 
Adenaueris praėjusią savaitę sa
vųjų buvo spiriamas keturių 
konferencijos atveju užimti vie
ną politiką su Prancūzija. Tuo 
pačiu metu, neseniai įvykusioje 
Reicho “pramonės” parodoje 
jankiai ir prancūzai buvo išgąs
dinti pamatę ten atominio radio
aktyvumo apskaičiavimo apara
tus, šešiaračius -lengv. artile- 
jos vilkikus, tankų platformas, 
sunkvežimius su kulkosvaidžių 
lizdais, US Army tipo šalmus ir 
batus, pantoninius tiltus, unifor
mas ir tt. Paroda buvo vadinama 
‘.‘komercinių” prekių, o užklaus
ti, ar atilerijos vilkikų “produk
cija” kartais nėra buvusi Vokie
tijai uždrausta, yokiečiai man
dagiai šypsodamiesi pasiteisinę, 
kad esąs skirtumas tarp “pro
dukcijos” ir “tobulinimo”.

Stevensono “nepuolimo” 
strategija
Kaikurie pabėgėliai susirūpi

no dėl Amerikos spaudos prane
šimo, jog ir Stevensonas vizito 
pas Eisenhowerį metu siūlęs ieš
koti būdų Sovietus užtikrinti, 
“nepuolimo sutartimis”. Ištikrų
jų Mr. Stevenson šį klausimą iš
kėlęs, būdamas tikras, kad Mas
kva į šį žaidimą nesidės, tik siek
damas tam tikros psichologinės 
akcijos. Dar kalbėdamas rugsė
jo .15 d. Čikagoje, kaip rašėme 
anksčiau, jis nurodė, jog nepuo
limo sutartys būtų įmanomos 
tik tuo atveju, “jei Rusija atsi
trauktų į senąsias sienas”. Taigi 
tikrumoje Stevenson kartojo tą 
patį, ką ir mūsų pravardžiuoja
mas US prezidentas — išlaisvin
tojas.

Pabėgėlių reakcija
Pabėgėliai ir kovotojai dėl Ry

tų ir Centro Europos išlaisvinimo 
siekė vieno tikslo susiskaldę kli
komis ir partijomis savose tauti-

lių ir artilerijos traktorių į Pran-

riausiu metu 43 žuvusių ir 85 su-

Mossadeghas aiškinasi, kad jo 
pašalinimo iš pareigų aktas bu
vęs įteiktas taip, jog atrodęs la
bai įtartinas, jis nebuvęs tikras, 
kad tai ištikrųjų šacho įsakymas.

— Budapeštas. — Vengrijos 
teismas, kaip pranešama pasku
tiniame teisininkų biuleteny pa
siekusiame vakarus, išskyrė pir
mą porą ideologinio nesutarimo 
pagrindu.

čiau buvo pasiųsta Kanados 
ginklų, f

Prancūzija ryžtingesnė
■'Indokinijoje

Vašingtone ir Paryžiuje bend
ru komunikatu paskelbtas nau
jas planas pašalinti komunistų 
pavojų Indokinijoje. Prancūzi
ja esanti nusistačiusi sulaužyti 
ir sunaikinti reguliariąją komu
nistų kariuomenę Indokihijoje. 
Nemažindama savo prisidėjimo 
prie Š. Atlanto Sąj. pajėgų, ji 
pasiųsianti į Indokiniją daugiau 
kariuomenės, taip kad jos skai
čius būsiąs 250.000. Prancūzija, 
be to, pasistengsianti iki 1954 m. 
galo suorganizuoti dar 50.000 iš 
vietinių. O tam viskam įgyven
dinti JAV duosią paramos $385. 
000.000 — laipsniškai, kai kal
bamoji kariuomenė bus sudaro
ma ir apginkluojama. Jau anks
čiau parlamentas, prieš išsiskirs- 
tydamas atostogų, buvo pasky
ręs $400.000.000 Indokinijai pirk
ti lėktuvams, ginklams ir amu
nicijai.

Indokinijos karo aukos
Prancūzų ir Vietnamo karinė 

vadovybė paskelbė, kad per 7 ka
ro metus Vietminh komunistai 
turėję 711.159 nuostolių žmonė
mis: 238.091 žuvę, 234.977 sužeis
ti ir 238.091 paimti nelaisvėn. 
Prancūzų nuostoliai tesiekią ma
žą komunistų nuostolių dalį, ta
čiau skaičiai nebuvo pateikti.

Edenas grįžo į senas pareigas
' D. Britanijos užsienių r. minis- 

teris Edenas.nuo kovo mėn. sirgo 
ir pakėlė net 3 operacijas. Užsie
nių politikos vadovybę iš pra
džių buvo pasiėmęs į savo rankas 
pats Churchillis, o kai jis palie
go, perėmė konservatorių lyde
ris rūmuose Markizas Salisbury. 
Kadangi tai užtruko ilgai ir 
Churchillio sveikata, sakoma, 
taip pat nesanti gera, tai jau bu
vo spėliojama, kad pasveikęs 
Edenas į užsienių r. ministeriją 
nebegrįš, bet perims Churchillio 
pareigas. Visdėlto pereitą penk
tadienį Churchillis paskelbė, kad 
nuo šio pirmadienio Edenas grįž- 

I ta į senąsias pareigas. Taip ir ne
aišku ar seniokas nenori pasi
traukti, ąr,ng$utaria*ha dėl įpė
dinio. ;«

“Kardinolas Spellman vyks 
į Jugoslaviją

Jugoslavijoje kalbama, kad į 
Jugoslaviją, aplankyti kardinolą 
•Stepinac, atvyks kardinolas Fr. 
Spelman. Kadangi kardinolas 
Stepinac negalėjo nuvykti į Ro
mą, tai jam dar iki šiol neįteikti 
kardinoliškiėji ženklai bei apran
ga. Sakoma, kad visa tai dabar 
atvešiąs kardinolas Spellman. 
Jis, žinoma, nebus valstybės sve
čias, bet atvyksiąs kaip eilinis 
keliauninkas.

nėse bendruomenėse, kurios sa
vo ruožtu piovėsi dėl Maskvos 
dabar pavergtų abiems pusėms 
brangių vietų. Minint gen. Pu
laski dieną 3000 Čikagos lenkų 
pasiuntė rezoliuciją Valstybės 
Departamentui, jog jie: 1) reika
laują patvirtinti, kad Lenkijos 
išvadavimas yra tikrosios tai
kos laidas; 2) TSRS turi būti ap
šaukta “užpuoliku” ir Jaltos su
tartys panaikintos; 3) 6.000.000 
Amerikos lenkų reikalaują, jog 
Lenkijai būtų grąžintas Vilnius 
ir Lvivas, bet taip pat paliktos 
Oder— su Neisses sienos; 4) kad 
•JAV vyriausybė uoliau apsiva
lytų nuo komunistų (šiuo reika
lu intervencijos Vašingtone. Vy
riausiame ^lespubikonų komite
te, kaip patyrėme BALFe, pada
rė ir BALFo pirmininkas dr. J. 
Končius).

Ir pereita savaitė praėjo neaiškiame svyravime. Europoje aiškiai 
reiškiasi tendencijos rasti kelią sugyventi su Maskva ir pasaulinę 
įtampą atpalaiduoti. Ypatingai tai reiškiasi

D. Britanijoje. Pereitą savaitę vykusioj darbiečių partijos kon- 
feerncijoje dėl susiartinimo su Maskva ir prieš JAV griežtą nusi
statymą buvo ne tik pasakyta karštų kalbų, bet ir priimta atitin
kama rezoliucija, kurioje pasisakoma už Korėjos ir Formozoš pa
skelbimą neutraliomis, už Kinijos įsileidimą į JT. JAV buvo smar
kiai puolamos dėl sutarties su •—-------------— ------ *-----------
Ispanija ir dėl priešinimosi Ki
nijos įsileidimui į JT. Konferen
cijoje pernykštis partijos skili
mas formaliai kaip ir likviduo
tas, į vykdomąjį komitetą vėl 
įėjo tie patys 5 Bevano šalinin
kai, kurių nuotaikos iš esmės nė
ra pasikeitusios, nors konferen
cijoje buvo palyginus nuolaidūs.

Vyriausybės posėdžiuose taip 
pat buvę -ieškoma kelių trinčiai 

i su Maskva sušvelninti ir sako- 
“Dėbartinės laisvinimoo istori- ^a, kad netrukus susirenkančio- 
jos kursas pabėgėlių tebebuvo Je konservatorių^ konferencijoje 
gyvai svarstomas. Jie pritarė * Churchillis vėl iškelsiąs reikalą 
Omahoje, Ind., įvykusiame ”Con-! susitikti su Malenkovu.
gress of Freedom” suvažiavime Buvęs kandidatas į preziden- 

(Nukelta į 2 psi.) tus Stevenson yra pareiškęs, kad
. j jis pasiūlęs sudaryti nepuolimo

paktą tarp Vakarų ir Rytų, kad
Kanados ginklai Europai j tuo reikalu ilgai kalbėjęs su pre- 

Kanada pagal Š. Atlanto Są-1 zidentu, kuris tuo labai susido- 
jungos savitarpio paramos sutar-! mėjęs ir reikalą svarstąs. Tuo 
ti siunčia Europon naujus gink- tarpu betgi jokių pasikeitimų 
lų ir karo reikmenų transportus. JAV politikoje nejusti. 
Siunčiama patrankų bei jų da- j vakariečių siūlymą 4 užsie- 
lių ir artilerijos traktorių į Pran- nių r ministerių konferencija su- 
cūziją, Belgiją ir Italiją, t.y. į šaukti spalio 15 d. Lugane Mas
tuos kraštus, Į kuriuos jau anks-i jęVa pagaliau atsakė, kad kon- 

ferencijoje turįs dalyvauti ir Ki
nijos užsienių r. min. ir kad joje 
būtų svarstomi Vokietijos, Kini
jos bei.vis^-Patiko reikalai^©.. 
Austrijos klausimą reikią ir to
liau aiškintis diplomatiniu keliu. 
Vašįngtonas tokį faktiškai dvie
jų konferencijų siūlymą pavadi
no nesąmone.

Jugoslavijos užsienių r. min. 
Kardelij vienoje savo kalboje 
pareiškė, kad su Italija reikėtų 
pradėti tiesiogines derybas dėl 
Tiresto.

Š. Atlanto S. pajėgos vis dar 
stiprinamos. Pereitą savaitę Ka
nada prisiuntė dar 3 eskadriles 
Sabre naikintuvų, kurie sustojo 
Prancūzų zonoje jorie Reino. Pa
saulio nuotaikoms įsidėmėtinas 
ir JAV kongreso atominės ener
gijos komisijos siūlymas prieš- 
atominei gynybai kasmet paskir
ti 10 bilionų dolerių, nes pavi
jus esąs realus — Sovietų Rusija 
turinti jau ir vandenilinę bom
bą ir taip pat turinti, priemonių 
jas atnešti į šį kontinentą. Pa
vojaus realumą patvitrino ir 
mobilizacijos skyriaus viršinin
kas Flemming.

Korėjos polit konferencijos 
reikalas tebėra įklimpęs. Komu
nistai dėl konferencijos vietos 
vis- dar neatsako nieko ir tebe- 
reikalauja, kad konferencija bū
tų ne dviejų pusių derybų, bet 
“apskrito stalo” pobūdžio ir kad

nių r. ministerių konferenciją su

Mirė Berlyno burmistras Reuter
Rugsėjo 29 d. staiga širdies 

priepuoliu mirė Vakarų Berlyno 
burmistras Ernst Reuter, 64 me
tų.

Tai buvo senas socialistas. Pir
mojo karo metu, būdamas be
laisviu Rusijoje, jis šoko organi
zuoti pagalbą bolševikų revoliu
cijai ir buvo paskirtas Volgos 
vokiečių respublikos komisaru. 
Karui pasibaigus grįžo į Berly
ną kaip Vokietijos komunistų 
partijos generalinis sekretorius, 
bet greit tą postą metė, iš parti
jos pasitraukė ir grįžo prie so
cialdemokratų. Hitlerio laikais 
du kartus buvo uždarytas į ka- 
cetą, bet anglų socialistams tar
pininkaujant paleistas ir paga
liau išvyko į Turkiją, kur pra
leido karo metą. 1946 m. grįžęs 
į Berlyną jis pradėjo tvarkyti 
miesto transportą bei viešąsias 
tarnybas. Jis buvo išrinktas pir
muoju viso Berlyno burmistru, 
bet Rusai jo išrinktfftO nepripa
žino. Rytų zonoje , jam veikti 
nedavė. Taip Berlyno savivaldy
bė buvo perskirta. 1948 m. jis 
buvo išrinktas vien Vakarų.Ber
lyno burmistru. 1951 m. perrink
tas antrą kartą. Visą laiką Reu- 
teris pasireiškė kaip griežtas so
vietų priešas, ypatingai atkak-,
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būtų įsileistos Indija bei kitos 
Azijos valstybės. Indijos. įsilei
dimą paremia taip pat D. Brita
nija ir net JAV duoda suprasti, 
kad yra linkusios tą reikalą per
svarstyti ir nesipriešintų, jei pa
ti konferencija Indiją ir kitas 
valstybes pakviestų. Indija sako, 
kad ji dalyvautų tik tokiame at- 
vejy, jei būtų pakviesta abiejų 
pusių.

Atsisakančių grįžti belaisvių 
apklausinėjimas dar nepradėtas. 
JT karinė vadovybė pareiškė 
protestą dėl neutraliųjų komisi
jos paruoštų belaisvių kalbini
mo taisyklių, kuriose numatoma, 
kad gali būti kiekvienas atskirai 
apklausinėjamas. Komisijos pir
mininkas indų gen. Thimoyya 
pareiškė, kad taisyklės esą pri
imtos vienbalsiai ir nebeatšau
kiamos. Tuo tarpu belaisviai 
kelia protesto riaušes, kurių me
tu pereitą ketvirtadienį ir pen- 
tadienį 3 užmušti ir 10 sužeista. 
Belaisviai atsisako paklusti tai
syklių numatytai tvarkai ir riau
šes kelia, kai tik jdabandoma 
kurį vieną kvosti. Komisijos 
nuotaikos dėl to nupuolė. Ji 
bandė iš anksto pasirūpinti ap
klausinėjimo laiką pratęsti. Gen. 
Clfcrk h - tar-^atsakė neigiamai. 
Apklausinėjimas turi baigtis iki 
gruodžio 23d. Karinė vadovybė 
negalinti laužyti belaisviams 
duoto pažado, kad tai ilgiau ne- 
sitęs. Kad šita byla greitai pasi
baigtų, negalima laukti. Pietų 
ko*rej iečiai pasipiktinę indais, 
rengia protesto demonstracijas 
ir sako svarstą, kaip galima bū
tų padėti belaisviams išsiveržti 
iš stovyklų ir pasklisti po kraš
tą, kaip pasklido apie 27.000 pa
leistųjų.

Egipto derybos dėl Britų pasi
traukimo iš Suezo tebėra nebaig
tos, nors jau anos savaitės pra
džioje buyo paskelbta, kad nesu
tartas telikęs tik vienas klausi
mas — britai norį savo palieka
mus 4000 specialistų laikyti uni
formose, o Egiptas reikalaująs, 
kad jie nešiotų civiliai, kad nesi- 
gautų įspūdžio, jog britų pajė
gos dar nėra visiškai pasitrau
kusios. Pagal susitarimą britų 
kariuomenė turinti pasitraukti 
per 18 mėn., o specialistai po 
3 metų. Į bazes britų kariuomenė 
leidžiama grįžti tik tada, jei bū-, 
tų užpulta kuri arabų lygos vals
tybė. Tokiam atvejy vadovybė 
priklausytų egiptiečiui genero
lui, prie kurio būtų britas gene
rolas pavaduotojas.

r 
lūs pasirodęs 1948-49 m. bloka
dos metu.

Dabar V. Berlyno savivaldy
bės prieky stovi buvęs vicebur- 
mistras dr. W. Schreiber.

Vokiečių belaisviai dar 
nevisi paleisti

Vokietijos raudonasis kryžius 
Rusijoje tebelaikomų belaisvių - 
vokiečių yra surašę 102.000. Pa
ti Sovietų Rusija rugpjūčio mėn. 
prisipažino turinti dar 13.800 be- 
lasvių ir pasižadėjo juos grąžin
ti. Šiuo metu pirmosios grupės 
jau grąžintos. Vienas toks grįžęs 
belaisvis pasakoja, kad jis bu
vęs vežiojamas iš vienos stovyk-. 
los į kitą daug kartų, buvęs 
įvairiausiose stovyklose tarp 
Uralo, Ukrainos, Baltijos jūros 
bei Murmtansko. Jo nuomone 
belaisvių vokiečių dar turį būti 
bent 40 ar 60.000. Paskutinėje 
stovykloje," kurioje jis buvęs, 
buvę apie 8000 svetimšalių be
laisvių bei kalinių. Be vokiečių 
dar buvę kiek austrų ir ispanų, 
net ispanų komunistų.

— Maskva — Sovietai sutiko 
grąžinti 600 austrų karo belais
vių, kurie esą laikomi kaip karo 
nusikaltėliai. Juos paleisią spa
lio 15 d.
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Rusijos imperializmo grėsmė
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KLB talpos Fondo C. Komiteto
ATSIŠAUKIMAS

Mieli Tautiečiai,
Ne vienas iš mūsų, gyvenda

mi Vokietijos stovyklose, esame 
patyrę daug skurdo ir nelaimių. 
Visa tai dar iki šiandien, kaip 
baisi šmėkla, vaidenasi prieš 
mūsų akis. Kai savo atsimini
mais nuklystame į anuos nelem
tus laikus. Bet kartu ir saldus 
jausmas pagauna mūsų širdis, 
prisiminus, kai mūsų varganą 
buitį per Atlantą paliesdavo 
mūsų užjūrio brolių išganinga 
pagalbos ranka. Ak, kaip miela 
būdavo atidaryti maisto pakietė- 
lį, ar savo pečius pridengti do
vanotu rūbu!..

Ir ištiko, nelemtas likimas kad 
nevisi mūsų broliai ir sesės ga
lėjo išemigruoti į šalis, kur pil
na duobos, aprangos ir kitų gė
rybių. Tenai dar liko arti 10 
tūkstančių mūsų tautiečių, ku
riuos sudaro seneliai, ligoniai ir 
našlės su mažais vaikais. Nė 
vienas kraštas nesutiko ir nesu
tinka jų prisiimti, nes jie dau
gumoje visi yra nedarbingi.

Gi skaudžiausia yra tai, kad 
šių nelaimingųjų padėtis ne tik 
kad nepagerėjo, bet dar pablo
gėjo. Šiandien jų gyvenimo są
lygos yra daug sunkesnės, kaip 
anais stovyklų laikais. Jiems 
trūksta visko: ir maisto ir apran
gos, o svarbiausia, ir sveikatos.

Antras labai skaudus reiškinys 
yra tas, kad jie, gyvendami skur
dų ir beviltišką gyvenimą, netu
ri jokios galimybės išlaikyti lie
tuviškas šeštadienines mokyklas. 
Šito pasekmėje keliems šimtams į 
lietuviukų gresia nutautėjimo 
pavojus. O tai jau paliečia mū
sų tautos gyvybės jėgas.

Mes visi gerai suprantame, ką 
reiškia būti alkanam, neapdeng
tam ir pabėgėliui. Taip pat ži
nome, ką reiškia kankinamai ir 
žudomai mažai tautai 'netekti 
dar kelių šimtų jauniu atžalų.

Kanados lietuvi, ar galėtum 
Tu būti abejingas savo brolių, 
sesių ir jų mažų vaikų vargui, 
ar galėtum būti abejingas savo 
tautinės gyvybės grėsmei?! Be 
abejo, ne. Tad tieskime jiems 
pagalbos ranką. Mes padėsime 
Jūsų aukas tinkamai nukreipti.

Sąryšy su tuo visą spalio mė
nesi mes skelbiame aukų rinki
mo vajų. Visose Kanados-Lietu
vių kolonijose Jus aplankys vie
tos Šalpos Fondo Komiteto at
stovai. Ten, kur šių komitetų 
nėra, aukas rinks vietos bend
ruomenės valdybų nariai,- ar jų 
įgaliotiniai. Aukokite pagal iš
gales. Prašome artimo meilės 
vardan.

Šiuo tarpu aukos skubamos 
lietuviškų šeštadienio mokyklų 
išlaikymui Vokietijoje (reikia 
4000 dol. per metus) ir ten esan
tiems lietuviams maistui. (Rū
bams skelbsime specialų vajų).

Tie tautiečiai, kurie dėl kokių 
nors priežasčių būtų rinkėjų ne
aplankyti, prašome aukas siųsti 
tiesiai KLB Šalpos Fondo Cent
ro Komitetui— 202 St. Clarens 
Avė., Toronto, Ont.

Visos lietuviškų laikraščių re
dakcijos, lietuvių parapijos, or
ganizacijos ir pavieniai asmenys 
prašomi šį mūsų atsišaukimą iš
populiarinti.

Iš anksto dėkojame visiems.
KLB Šalpos Fondo Centro 

Komitetas.

Rusijos Imperializmo esmė
Rusai, toji bevardė tauta, ku

ri pasisavino ne vien pavadini
mą iš Kijivo Rus, bet ir ukrai
niečių kaikuriuos kultūros bruo
žus, pasaulio akyse liko keistuo
lę. Dar nebandžiusi subręsti, ši 
tauta jau buvo pavergta mongo
lų, kurie ten viešpatavo pustre
čio šimtmečio. Ankstesniais lai
kais, ne vien dėl Bizantijos ne
sutarimų su Roma, rusai palaips
niui ėmė neapkęsti viso, kas at
eina iš vakarinio pasaulio. Ir 
grožėdamiesi vakarietiškais lai
mėjimais, jie neapkentė vaka
riečių pažangos.

Vos pusei šimtemečio praslin
kus nuo mongolų vergijos atsi
kratymo Jonas Žiaurusis azia- 
tiškais būdais kovojo už savo 
valdžios sustiprinimą ir vidaus 
priešus naikino be pasigailėjimo. 
Rusijos valdovams palaipsniui 
tvirtėjant, rusų tautai es^nt ne
žmoniškai pavergtai, prasideda 
svetimųjų pavergimas. Tat vyko 
ištisus šimtmečius jiems slen
kant mažiausio pasipriešinimo 
rytų ir pietryčių linkme. Kai 
Petras I įkopė į sostą, jis žvelgė 
į vakarus. Iš vakariečių jis mo
kėsi laivų statybos, technikos, 
kad tą patirtį nukreipus patiems 
vakariečiams sutriuškinti ir 
“prakirsti langą į vakarus”, t.y. 
prieiti prie jūros. Nevos balose 
įkurdindamas Rusijos sostinę 
Peterburgą-Petrapilį ir palaips
niui įsigalėdamas Bąįtijos jūros 
pakrančiuose, pradeda naują im
perializmo laikotarpį.

Bolševizmas — Azijos vaikas
Po bolševikinės revoliucijos 

Rusijoje buvo apversta. pirami
dė. Ankstesnieji valdovai, caras 
ir pirmenybėmis besinaudojanti 
aristokratija, kuri skendo idėji
nėse priešingybėse, buvo pakasti 
žemėje. Jų vieton iškyla nauji 
valdovai, žiaurūs kovotojai, at
sisakę ■ eilės visuomeninės san
tvarkos pradų, tačiau pasisavi
nę 'iš carinės Rusijos ne vien 
rusų prisiimtą pasaulio išgany-

i
Laisvinimo istorijos

(Atkelta iš 1 pusi.) 
dr. A. T. Bouscaren iš San Fran- 
cisko -universiteto pareiškimui, 
jog kvaila “mėtyti maisto pake
lius į priekį einančiai sovietų ar
mijai”. Jis tęsė: “Mes visi norime 
taikos. Bet laisvės mes trokšta
me daugiau nei taikos. Jei tam, 
kad iškovotume laisvę, turėsime 
kautis, mes kausimės iki paskuti
niųjų ir laimėsime”. Bouscaren 
tik jau “nediplomatiškąi” atsi
liepė apie JT. Tai “sanerosanet” 
debatų klubas, kurio 14 narių 
Korėjoje rėmė mus, o 17 — ko
munistus; kaikurie iš jų rėmė abi 
puses... “Išlaisvinimo” politi
kos išvadas įdomiai pasiryžo 
spręsti Washingtono Universite
to mokslinčius Samuel L. Sharp, 
Lenkijos žydas, Varšuvoje bai
gęs mokslus. NYTimes korespon
dentas Cyrus Sulzberger recen
zuodamas jo knygą pripažino 
jam Rytų Europos eksperto ti
tulą ir logiką. Sharp praėjusią 
savaitę pasirodžiusi 338 psl. kny
ga “Poland: White Eagle on a 
red Field” iš pradžių sukelianti 
antikomunistų didžiausią pasi
piktinimą ir lenkų neapykantą.

Bet Sharp išveda: Lenkija šimt-. metų metais laukti • l . • -M • V 1mėtį išbuvo pavergta; Lenkijos 
teritorijos geografinis apibrėži
mas, daugelio, “bešališkų” ste
bėtojų nuomone, esąs negalimas, 
net apytikris; Amžių bėgyje 
Lenkija, nežiūrint savo patrjotiz- 
mo, pasirodė esanti persilpna iš
silaikyti tiek prieš Vakarus tiek 
prieš Rytus; Lenkija dažniausiai 
buvusi priklausoma nuo savo 
kaimynų; esą, maža vilčių, kad 
Lenkija iš vis kada nors pajėg
sianti tikrai savistoviai egzistuo
ti. Tad amerikiečių sentimentai 
Lenkijai (ir kitų) atžvilgiu esą 
nelogiški. Karo me,to reikalavi
mas Lenkijai suteikti “laisvus ir 
teisingus rinkimus”, lengviausiai 
buvo iškeistas*^ “Sovietų Sąjun
gai draugišką vyriausybę”.

Ką gi JAV dabar gali 
Lenkijai padėti?

* Nelaimei, Jaltos atmetimas 
vien tik troškimas, jog pasaulio 
padėtis kaip nors pasitaisys, nė
ra tinkarrias pakaitalas didžio
sios pasaulio galybės praktiškai 
politikai... JAV-bėms paverg
tųjų atžvilgiu belieka šie kursai:

ir

Pasikeitimai LTSR Ministrų kabinete ir kompartijoje
Berijąs pašalinimas turėjo įta

kos ir LTSR. “LTSR Augščiau- 
sios Tarybos Prezidiumo Įsaku 
drg. Šumauskas Motiejus, s. Juo
zo paskirtas LTSR Ministrų Ta
rybos Pirmininko pirmuoju pa
vaduotuoju, gi drg. Vildžiūnas 
Jonas, s. Jono, — LTSR Vidaus 
reikalų ministru” — perimdamas 
savo žinion sujungtas MVD ir 
MGB ministerijas.

Įdomu, jog tie pakeitimai įvy
ko po Lietuvos KP CK plenumo, 
kuris “apsvarstė klausimą dėl 
stambių trūkumų politiniame 
darbe ir vadovavime ūkinei bei 
kultūrinei statybai Lietuvos 
TSR”. Specialiai paskelbtame 
komunikate buvo sakoma, jog 
“plenumas rado rimtas klaidas 
bei trūkumus Lietuvos KP CK 
ir Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos darbe ir, visų pirma, buvimą 
iškraipymų vykdant mūsų parti
jos lenininę-stalininę nacionali
nę politiką. Šie iškraipymai ypač 
pasireiškė lietuviškųjų naciona
linių kadrų silpnu ugdymu bei 
iškėlimu į vadovaujantį partinį, 
tarybinį ir ūkinį darbą... Ple
numas taip pat atskleidė stam
bius trūkumus bei klaidas stip
rinant kolūkius organizaciniu — 
ūkiniu atžvilgiu. Plenumas iš
rinko LKP CK antruoju sekre
toriumi drg. V. Niunką, CK sek
retoriumi drg. K. Liaudį, LTSR 
Ministrų Tarybos Pirmininko 
pavaduotoją M. Šumauską, E. 
Ozarskį ir J. Vildžiūną... Ple
numas patvirtino CK partinių,

profsąjunginių ir komjaunimo 
organų skyriaus vedėju Lietuvos 
KP CK biuro narį drg. F. Bie
liauską, pramonės-transporto 
skyriaus vedėju drg. E. Ozarskį, 
propagandos ir agitacijos sky
riaus vedėju J. Smilgevičių, že
mės ūkio skyriaus vedėju drg. 
S. Juozapavičių, mokslo ir kul
tūros skyriaus vedėju drg. S. 
Lazutką, administracinių ir pre- 
kybinių-finansinių organų sky
riaus vedėju drg. J. Jurgutį.”

AlmrTŽ.

i “contain
ment” politikos išdavų; imtis, 
kaip kas vadina . ’’Containment 
plus” politikos; pradėti pozity
vią ' akciją Rusiją išvyti; arba 
pripažinti lanksčiai — grubiai 
esamą padėtį”.

Sharp prikiša Vašingtonui per- 
plačius pasižadėjimus, vėliau jų 
nepatvirtinant darbais. Pabėgė
liams. Mr. Sharp taria: “Ameri
kos užsienių politikos tikslai au
tomatiškai neatitinka nesąlygi- 
niam jų didžiadvasiškumui”.

Ir mes prisidedame prie Mr. 
Sharp perspėjimo JAV-bėms, 
kad XX amž. — A&Heros “lais
vinimo” istorija nesibaigtų nere
gėta katastrofa — “Lai jungti
nės Amerikos Valstybės nekelia 
vilčių, kurios negalės būti įgy
vendintos. Bet koks nerūpestin
gumas šiuo Atžvilgiu, tegali tik 
paskubinti dieną, kada lenkų (ir 
visų pavergtų) prisirišimas prie 
Vakarų, išugdytas šimtais metų, 
bus galutinai atbukintas (suluo
šintas)“. Įgalindamos Kersteno 
komisijos darbą dėl Pabaltijo už
grobimo, JAV-bės šiuo metų 
krapštosi po Pabaltijo ir visų ki
tų skaudžiausią žaizdą. “Svetima 
žaizda pirštu maišoma”. Bet koks 
nerūpestingumas šiuo atžvilgiu 
ar siaurakaktiškumas reikštų 
smūgį ne tik pavergtosios Lietu
vos aktyviai j ai ir pasyviajai re
zistencijai. Viliamės, jog Mr. 
Kersten ir jo patarėjai tai pilnai 
suvoks.

mo mintį, bet ir rusiškąjį impe
rializmą. Naujosios piramidės, 
kurios viršūnę sudaro proleta
riato ir ūkininkuos* engėjai, o 

'jos vidurį ir apačią sudaro vi
si kiti krašto gyventojai darbi
ninkai ir kolchozninkai.' Prie 
tos viršūnėlės šlidinasi komu
nistų partijos vadai, generolai, 
bolševikinės' propagandos įran
kiai: rašytojai, aktoriai ir kai
kurie, spaudos žmonės. Nedauge- 
lifc atsidūrusių valdžios viršūnė
je, kaip tat buvo ir ankstyves
niais laikais, diktuoja ne vįen 
vidaus, bet ir užsienio politiką. 
Šiandieną, kaip ir ką tik išsilais
vinus iš mongolų, vienas engė
jas kovoja su kitais, kad tapus 
visagaliu. Klastingesnis, geres
nių nervų ir mokąs tiksliau 
žaisti su priešu, o galop jį sunai
kinti, patampa krašto engėju. 
Mes negalime tiksliai pasakyti 
ar toji aziatiško pobūdžio kova 
yra baigta Maskvoje, tačiau is
torija moko, kad niekas iš esmės 
nepakitęs vieton vakarykščio 
engėjo atėjus'' naujam priespau
dos nešėjui. Kinta būdai; prie
monės, tačiau lieka tie patys 
tikslai — sustiprėti viduje ir pa
vergti vis daugiau laisvų kaimy
nių tautų.

Maskvos bolševizmas, kuriam 
dirva buvo ruošiama šimtme
čiais, vieton caro pasodina en
gėją Staliną ar kaip jis besiva
dintų, vieton pravoslavijos — 
stoja marksistinė filosofija, ku
rios išpažinėjų randame milijo
nus vakarinėje, dar laisvoje Eu
ropoje, šimtus mili j opų Azijoje, 
jų nemaži skaičiai, nelyg kan
džiu, naikina ir kitur visuomeni
nes santvarkas. Jię ypač randa 
pasisekimą naujajam tikėjimui, 
kuris žmogų prilygina gyvuliui, 
ypač tuose kraštuose, kurie ne
sugeba sayųjų klausimų tinka
mai išspręsti. Tas bolševikinis 
tikėjimas, kuriam veiklos gaires 
nurodo Maskva, yra tuo didžiau
siu kelio skynėju Rusijos impe
rializmui. Jų šūkis — viso pa
saulio proletarai susijunkite pa
saulinei-revoliucijai įgyvendinti 
— yra ginklas, kokio neturėjo 
net carinė Rusija.

Maskviškis nacionalizmas
Tretysis veiksnys, kuriuo rė

mėsi carinė Rusija, buvo rusiš
kasis nacionalizmas. Jei protar
piais, bent pradžioje bolševizmo, 
rusiškasis nacionalizmas buvo 
'pamirštas, negalime paneigti, 
kad jis šiandieną sau vietos ne
surastų. Maskva jau yra sukū
rusi kultą pradedant Alexander 
Nevskij, Ivan Grozny  j, baigiant 
bolševikais, kovojusiais revoliu
cijoje, juos visus padarydama 
tautiniais didvyriais.

Tačiau tokiais “didvyriais” ru
sai tepripažįsta savuosius. Kitos’ 
tautos, kurios nelinksta įsijungti 
rusiškon srovėn, lieka jų priešu. 
Jei Vilniaus generalinį guberna
torių M. Muravjovą, pramintą 
koriku, nes jis pirmutinis pra
dėjo neregėtai žiaurius persekio
jimus lietuvių tautos, laimino 
rusų tautinės bažnyčios metro- 

'politas Maskvoje, taip šiandieną 
bolševikinis tikėjimas laimina 
kiekvieną koriką ir pavergtųjų 
tautų bolševikinį persekiotoją. 
Škoto inžinieriaus sūnus Marr, 
tapęs rusų parsidavėliu, sukūrė 
kalbinę teoriją, kad Visos ne 
rusų kalbos turį išnykti ir tevy- 
rauti tik viena rusų kalba. Nau
jasis rusiškas imperializmas sie
kia išnaikinti pavergtas tautas 
ne tiek kultūros priemonėmis, 
nes rusiškoji kultūra visoje is
torijoje buvo atsilikusi net nuo 
eilės pavergtų tautų, bet fiziniu 
išnaikinimu, žmogaus iškankini- 
mu ir numarinimu. Ir jei rusai

yra padarę pažangą, tai tik žmo
gaus sunaikinimo srityje. Jie 
sukūrė visą vergų sistemą, ku
ri naudojama iš vidaus Rusiją 
sustiprinti ir sunaikinti priešus. 
Aš čia turiu galvoje rusų vergų 
stovyklas šiauriniame ar tropiki- 
niame Sibire, į kuriąs patekusi 
auka turi tarti 
kurios vilties”

“Nustokite bet 
- žodžius, ku

riuos Dantė paskyrė jo aprašo
moms aukoms pasmerktoms į 
pragarą.

Imperializmas užsienio 
politikoje

Metę žvilgsnį į Rusijos užsie
nio politiką, užtiksime nuolatinį 
prieštaravimą. Porevoliuciniame 
tarpsnyje rusai tapo izoliacinin- 
kais, išsijungė iš tarptautinės 
politikos, nors komunistai agen
tai visur buvo pasiųsti svetur 
praskinti Rusijai kelią pasauli
nei revoliucijai įgyvendinti. Tai 
darydamas Stalinas buvo ganė
tinai įžūlūs pasaulinės revoliuci
jos siekėjus apšaukti “liaudies 
priešais” — Trockį, Buchariną, 
Rikovą, vėliau Ždanovą ir galop 
Beriją.

Po to seka draugavimas su 
vokiečiais, sudarius Rapallo su
tartį, tikintis juos pajungti sa- 

I viems tikslams. Hitleriui atė
jus valdžion, Maskva pasuka į 
demokratų stovyklą ir skelbia: 
komunistai ir kapitalistai gali 
puikiausiai sugyventi.-Tačiau de
mokratinėms valstybėms paban
džius rusus sudrausti nuo už
puolimo Pabaltijo, Lenkijos ir 
Rumunijos, Kremlius tuojau su
daro sutartį su Hitleriu tas vi
sas valstybes pasidalyti. Hitle
riui užpuolus Sovietus, Stalinas, 
lyg elgeta, atsliuogia pas vaka
riečius ir iš Rosevelto išsidera 
paramą veik sumuštai Rusijai. 
Paramą gauna pats Stalinas, ku
ris vakar su Hitleriu sudarė su
tartį ir leido užpulti vakariečius. 
Kraugerys, kuris milijonus išžu
dė savajame krašte, kuris pa
kurstė vokiečius karą pradėti 
siekdamas kapitalistinių kraštų 
susinaikinimo, sulaukia iš jų pa
ramos. Ir dar daugiau, buvęs 
tautinis plėšikas, maršalo uni
formoje tampa tarptautiniu plė
šiku — karo pabaigoje išsidera 
iš vakariečių milžiniškas sritis, 
kurios tarnauja tolimesnei im
perialistinei politikai įgyvendin
ti.

Rusiške imperijalizmo piūtis
Veik nugalėta, Rusija, kurios 

kraujo aukos ir karo nuostoliai 
buvo didžiausi, pavergia veik 
pusę Europos, Tolimuose Rytuo
se gauna’valdyti jai nepriklau
sančias žemes veik piršto nepa
judinus kare prieš Japoniją. Vi
sa eilė konferencijų, o ypač Jal
tos, leido užantspauduoti eilę 
buvusių tautų ir jas pasmerkti 
Rusijos pragaran. Ir ką tik po 
Jaltos konferencijos, kai Vokie
tija buvo patapusi griuvėsiais, 
kai Japonija buvo visai nusilpu
si, Roseveltas pareiškė Kongre
sui: “Aš esu tikras, kad Europo
je, po Jaltos konferencijos poli
tinis gyvenimas bus pastoviau
sias”.

Kai prezidentas kalbėjo, so
vietinės barbarijos atstovas A. 
Višinskij, kuris talkininkavo ei
lę nekaltųjų pasmerkti, kuris 
veikliai prisidėjo Pabaltijy įgy
vendinti sovietinį siaubą, pri
verčia Rumunijoje karalių pa
skirti sovietinį agentą P. Grozą 
ministeriu pirmininku. Ir taip 
Pabaltijo pavyzdžiu rytinės ir 
vidurinės Europos valstybės pa
tenka į sovietinį bučių. Vos koją 
įkėlus Tolimuose Rytuose,' jau 
pradėtas sukilimas Kinijoje, ku
ri šiandien Sovietų išnaudojama 
ir netiesiog jų tvarkoma. Rusija 
— didžiausias žemės plotas sura
do talkininką, turintį daugiau 
gyventojų. Kinijos pagalba su
kurstė naują karo židinį Korė
joje ypač siekiant amerikiečius 
nusilpninti. Šis paruošiamasis,

karas, kuris tebuvo tikrojo karo 
pratimu, sustabdytas be laimėji
mo. Rusai daug kur prakišo ka
ruose: Lenkijoje 1920 m., nesu
laukė triumfo net Suomijoje 
1939 m. nei Graikijos sukilime, 
nei Korėjoje. Tačiau kalbėda
mas apie taiką, o šiandieną, kai 
siekia sutramdyti riaušininkus 
už geležinės užtvaros, Malenko
vas nori įsitvirtinti engėjo, sos
te, o britus dar labiau supjudyti 
su amerikiečiais. Jie nepamiršta 
savų uždavinių, žinomų ir iš 
Petro I testamento, kuriame kal
bama apie Rusijos įsigalėjimą 
Indijoje.Karas Indokinijoje, ne
ramumai Burmoje ir Tibeto už
ėmimas yra pirmas mostas į 
tikslą. Tačiau Kremlius nepa
mirštą Dardanelų sąsiaurio ir 
Artimųjų Rytų. Padalyta Euro
pa jiems duoda vilties vėliau 
įsitvirtinti Italijoje ir Prancū
zijoje, kuriose apie trečdalį gy
ventojų atiduoda balsus už ko
munistus. Tas viltis dar labiau 
sutvirtina, kai amerikiečiai toli 
nevisais klausimais gali sutarti 
su Britais ir net Prancūzais Bri
tai siekia sutvirtėti ir savo nors 
apgriuvusią imperiją išlaikyti 
neva tarpininkaujant tarp ame
rikiečių ir rusų. Prancūzų nu
silpimas, komunizmo vėžys ir 
baimė atsigaunančių- vokiečių 
neretai talkininkauja sovieti
niam imperializmui. Pavergtos 
tautos tegali sudėti viltis į JAV, 
kurios paskelbė aiškią kovą 
Maskvos imperializmui ir tiesia 
ranką pavergtoms tautoms.

Paskutinis Kinijos imperatorius
Labai nepastovus buvo gyve

nimas paskutinio Kinijos impe
ratoriaus Henriko Pųji. Jam da
bar 47 m. Dar 3 ‘metų vaikutis 
1909 m. jis buvo paskelbtas Ki
nijos imperatorių, bet 1912 m. 
pradžioje dinastija buvo nuša
linta, Puji turėjo abdikuoti, bet 
jam buvo pripažinta 400.000 sva
rų metinė pensija ir teisė gy
venti savo rūmuose Pekinge. 
Po penkių metų jis vėl buvo į 
grąžintas lį sostą, tačiau tik 5 
dienoms, po kurių vėl liko gy
venti Pekinge.

Kai Japonai užėmė Mandžiū- 
riją ir sukūrė Mandžukuo (1912) 
valstybę, Puji buvo iš Pekingo 
išvogtas, atvežtas į Daireną ir 
po 2 metų paskelbtas imperato
rių. 1945 m., prieš pat Japonijos 
kapituliaciją, Mandžukuo buvo 
užimtas rusų ir imperatorius pa
teko nelaisvėn, kartu su savo 37

augštais valdininkais. Iki šiol 
juo niekas nesidomėjo ir buvo 
pamiršę, bet japonai dabar atsi
minė esą atsakingi dėl savo sa
telito likimo ir pradėjo aiškintis, 
kur jis yra. Tik sužinoti nebus 
lengva, nes Japonija su Sovie
tais neturi jokių diplomatinių 
santykių. Tokio tebfesėdi sovie
tų kontrolės komisija, tik su ja 
jau niekas nesiskaito.

Otava. — Spauda praneša, 
kad premjeras St. Laurent ruo- 
šiąsis į senatą paskirti 12 naujų 
narių konservatorių. Tuo tarpu 
senate yra 82 liberalai ir 8 kon
servatoriai. Išviso senate yra 102 
vietos.

— Otava. — 5 Kanados gumos 
fabrikų firmos nubaustos kiek
viena po $10.000 už sulaužymą 
įstatymo, draudžiančio susitarti 
dėl gaminių pardavimo kainų.

L okiečiux kariai rusu^ nelaisvėje
Belaisviai grįžta namo

1947 m. pavasarį grįžtančių 
belaisvių transportai beveik kas
dieną pravažiuodavo pro Lietu- 
vos-Brastą. Grįžimas prasidėjo 
pagaliaus. Ką gi vežė traukiniai? 
Išbadėjusius žmonių skeletus. 
Žmogiškųjų būtybių likučius, 
sergančius desinterija dėl stokos 
maisto. Niūrios figūros su dre
bančiomis galūnėmis, be išraiš
kos pilkais veidais ir aptemusio
mis akimis, kuriose gyvybė su
spindėdavo tik pamačius duoną 
ar rūkalus. Kiekvienas iš jų bu
vo gyvas kaltinimas Sov. Saj., 
mirtinas pasmerkimas komuniz
mui. ■ ’■ ■"
Sunkvežimiai mirusiųjų trauki
niuose *buvo atvežami į stovyklą. 
Privilegijuoti, seni komunistai 
belaisviai tada būdavo užrakina
mi barakuose. Jie neturėjo to 
matyti. Naivus atsargumas. Jie 
viską matė. Matė kaip draugai 
nurengia lavonus, palikdami tik 
baltinius. Matė juos velkant mi
rusiuosius už kojų ir įmetant į 
dvokiantį lavonais baraką, kad 
vėliau nakčia būtų išvežei į bend
rą duobę.

Vienas iš vargšų atsigavo dar

(Tęsinys iš praeito nr.)

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖ

M OHA WK Furniture Co.
— Londonas—* Atlante Euro

pos vakarinėse pakrantėse vykę 
jūrų ir oro laivyno manevrai 
pasibaigė spalio 4 d. Juose da
lyvavo 300 laivų, 1000 lėktuvų 
ir apie 500.000 karių — ameri
kiečių, kanadiečių, prancūzų, 
britų, danų, norvegų, olandų, 
belgų ir portugalų.

— Niujorkas. — Pabėgęs len
kų delegacijos Korėjoje vertė
jas Hajdukiewicz savo kalboje 
per Amerikos Balso radiją pa
reiškė, kad Kremliaus tarnybo
je tesanti mažytė grupfelė, o visa 
lenkų tauta esanti ištikima savo 
tėvų religijai ir demokratinėms 
laisvių tradicijoms.

— Neapolis-r 50 mylių į va
karus prof. Piccard su sūnumi 
nusileido į jūrų gelmes 10.339 
pėdas — 3.150 metrų. Ten esanti 
visiška tamsa, kurios neprasklei- 
ižią ir prožektoriai. Iki 
mogus tokių gelmių dar 

Kad nebuvo pasįekęs.

šiol' 
nie-

2448 Danforth Ave., Toronto. Tel. OX. 4444

Pilnos namų apstatymas baldais, vaikų baldai ir vežimėliai. Televizijos ir radijo 

aparatai. Siuvamosios ir skalbimo mašinos, krosnys, vandens šildymo tankai. 

Linoleumas ir įvairūs kilimai.

Šią_savaitę miegamųjų komplektų 
išpardavimas

Reg. $209.00 — dabar $1^9.00 ’

PHILIPS
Kainu pavyzdžiai: '

Reg. $179.00 — dabar $134.95.

Reg. $29.95 dabar $24.95 ir daug kitų daiktų papigintai!* kai- 

nomi*. Su kiekvienu pirkiniu $300.00 vertė*, duodame dovanų — gražų tie- 

ninj paveikslų $16.00 vertėt

PHILIPS radijo

• kelioms valandoms metamas iš 
■ sunkvežimio,' kitas — metant į 

duobę, bet abu tikrai mirė, par
gabenus atgal į stovyklą. Sovie
tų gydytojas, kuris turėjo paliu
dyti kiekvieno mirtį, buvo per
spėtas, tikrinti mirusius aty 
džiau.

Gydytojas turėjo taip pat tik
rinti transportus stotyje ir iš jų 
atrinkti tuos, kurie yra persilp- 
ni keliauti toliau. Jo pareiga bu
vo atrinkti ir tuos, kurie atrodė 
per stiprūs būti gražinti. Abi 
šios kategorijos po kiek laiko 
susitikdavo Lietuvos-Brastos 
stovyklose, nes čia trūko darbo 
rankų.

Traukinys po traukinio kiek
vieną dieną atriedėdavo iš Vo
kietijos./Jie vežė išmontuotas fa
brikų dalis, telefono reikmenis, 
pianinus, tualetų įrengimus, ra
dio aparatus, medžiagos rieti
mus, popierių, cukraus maišus, 
sviestą, drabužius — visa, ką 
tik pramonės kraštas gali paga
minti ir turėti.

Palaimintieji imperialistinės 
Versalio taikos laikai! Socialis
tinė taika išrodė visai kitokia. 
Vienaip ar kitaip galima būtų 
pateisinti, jei visa tai būtų pro
tingi pravedama ir sutvarkoma. 
Niekas negali pasakyti, kad so
vietų unija neturi teisės imti 
reparacijų. Tačiau kai viskas da
roma be tvarkos, maža iš t<5 
naudos.

Lietuvos Brastoje iš vakarų 
Europoj naudojamų vagonų vis
ką perkraudavo į rusiškus. Jo
kių kranų ar kitokių mašinų ne
turėta. Vertingos mašinos būda
vo išstumiamos iš vagonų su 
luomais ir leidžiama praktiškai 
sudužti ant bėgių. Sujungimai 
ir ausys nutrūkdavo, velenai ir 
cilinderiai sulinkdavo, vamzde
liai subirėdavo Į gabalus. Kartais 
brangios mašinos sutikšdavo į 
atskiras dalis, o dalys buvo iš
siunčiamos į skirtingas vietas. 
Daug kas gulėdavo ant lauko 
tol, kol visiškai sugesdavo. L. 
Brastos juodojoje rinkoje viskas 
iš reparacijų buvo pardavinėja
ma dideliais kiekiais.

Šiuo būdu didesnė reparacijų 
turto dalis nueidavo vėjais, ne* 
atnešdama Sovietų Sąjungai jo
kios naudos. Kaip absurdiška vi
sa tai atrodė ir kokį sukrečiantį 
įspūdį darė seniems vokiečiams 
komunistams vykstantiems na-

mo užimti vadovaujančias vie
tas, sunku ir atpasakoti.

“Gelžkeliečiai, perviršinkite 
pokarinį penkių metų planą! 
Dirbkite dėl geresnio gyvenimo - 
ir laimingesnės jūsų socialistinės 
tėvynės ateities! Pakelkime 
augštai socialistinio laimėjimo 
vėliavą!” Toki posakiai buvo iš
lipdyti kas keli jardai darbovie
tėse.

— Pagal planą, — šaukė senie
ji komunistai, karčiai juokda
miesi, kai matė staklės dūžtant 
ant pabėgių ir subyrant.

Prie to pradėjo jie pasakoti 
istorijas apie fabrikus ir kasyk
las, kuriose jie dirbo. Visur tas 
pat. Skaičiai, ir vėl skaičiai, sta
tistika, sąrašai, taisyklės, įsaky- 
mai ir grąsinimai bausmėmis. 
Planas išpildytas 93, 105, 110, 
230, 320 procentų.Didelis laimė
jimas gamybos srity į. Kokybė 
oakelta dvidešimt procentų, ly
ginant su praėjusiais metais” ir 
t.t. ir t.t. Niekas nesirūpino, kad 
80 produkcijos procentų nuėjo 
per niek, kad šimtai neteko gy
vybės bevykdydami planą, kad 
darbas buvo vykdomas labai ne
rūpestingai, kiek tai lietė me
džiagos ir darbo jėgą. Svarbiau
sias dalykas buvo kaip nors su
daryti skaičius, pažymėtus plane.

Dono baseine buvo statoma 
viena dirbtuvė. Vokietis inžinie
rius atsisakė prisiimti atakomy- 
bę dėl duoto plane stogo kon
strukcijos. Jis siūlė pakeitimų. 
Niekas nekreipė į jį dėmesio. 
Pastatas sugriuvo nuo pirmuti
nes audros. Rusai ir vokiečiai 
tapo palaidoti po griuvėsiais. 
Atpirkimo ožys buvo ieškomas. 
Apkaltino vokietį inžinierių! Sa
botažas! GaVo dvidešimt penkius 
metus supkiųjų darbų kalėjimo. 
Buvo pripasakota šimtai pana
šių istorijų ir visoms piršosi ta 
pati išvada. Sov. Sąj. didelės pa
stangos buvo dedamos sukurti 
tvirtą pramonę, pakelti gamybą, 
šalies ginkluotas-pajėgas ir pa
galiau gyvenimo lygį. Ta pati 
partija, ta pati Valstybės varo
moji jėga, kuri stovėjo už viso 
plano kaip iniciatorius, organiza
torius, iniciatyvos ir disciplinos 
kūrėjas, dažnai viena tanka su
naikindavo, kąi su kita bfavo su
kūrusi. Aklas paklusnumo rei
kalavimas paraližavo bet kokią 
žmonių iniciatyvą ir atėmė at- 
sakomingumo jausmą.

(Bus daugiau)
___ Paruošė P. Brakas.
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Krašto Tarybos sesija
KLB jau baigia pirmuosius 

savo organizacinio gyvenimo 
metus. Baigiantis 1952 m. vasab 
rai įvyko pirmasis Krašto Tary
bos posėdis. & m. spalio 10 d. 
Toronte įvyksta tos pačios Ta
rybos antroji sesija.

Vieneri metai tokios didžiu- 
- lės organizacijos gyvertime yra 

labai trumpas laikotarpis. Bet ir 
* per šį laiko tarpą daug kas iš

ryškėjo ir paaiškėjo.
Pirmiausiai paaiškėjo, kad 

Kanados lietuvių gyvenimas ne
sant bendros organizacijos bu
vo kai kuriais atžvilgiais atsili
kęs nuo kitų kraštų lietuvių or
ganizacinio susitvardymo. Buvo 
ir yra daug prisisteigę įvairių 
organizacijų ir draugijų speci- 

v finiais tikslais. Mes atsivežėm iš 
Lietuvos gyvus atsiminimus apie 
organizacinį gyvenimą, ir čia 
laisvam krašte stvėrėmės orga- 

» nizuotis.
Visiems yra žinomos priežąs- 

tys, kodėl susikliudė įkūrimas
vienos bendros visiems lietu
viams organizacijos. Kada suski
lo, tai nukentėjo ir bendras lie
tuvių reikalas. Nes kiekvienas 
ėjo kas sau. Todėl Bendruome
nei ir teko rūpintis ir savo or
ganizaciniais ir kartu bendrais 
reikalais. Kai kuriose apylinkė
se jau iš seniau veikė Bendruo
menes organai. Kai kuriose tik 
LOKai — organizacijų laikiniai 
komitetai su siaurais uždavi
niais. Tad Bendruomenėms teko 
kurtis iš pat pamatų. Šiandien 

. jau turime suorganizuotas 19 
apylinkių. Ir tai dar ne viskas. 
Dar yra visa eilė smulkių, ne
didelių lietuviškų kolonijų ku
riose būtų galima įkurti jei ne 
apylinkę, tai bent seniūniją.

Tomę- pačioms bendruomenės 
apylinkėms, kaip ir visai Kana
dos Liet. Bendruomenei, tenka 
dirbti dideli darbai, toki darbai, 
kurių nedirba atskiros organi
zacijos, arba tik dalinai ir tik 
retose kolonijose: šalpa, švieti
mas plačia prasme, Tautos Fon
do reikalai, lietuvių atstovavi
mas bei santykiai su kitomis pa
našaus likimo tautomis, ir pats 
svarbiausias darbas — Lietuvos 
laisvinimo darbas ir Lietuvos XX IkVllUWlVVU

vardo kėlimas šiame krašte. Pa- su pačiomis apylinkėmis, buvo 
galiau didelis, darbas, kuris deja priversta šaukti apylinkių pir-
ir dabar dar mažai išjudintas, 
tai lėšų rinkimas taip vadinamo 
solidarumo mokesčio-formoje. 
Šioje srityje, teks dar nugalėti

mininkų suvažiavimą, kuris mū
sų statutuose nėra pramatytas. 
Be šio rinkimų būdo — apygar- 

- - - , domis, yra dar du būdai, tai
ir tam tikrus psichologinius nu-)bendru sarašu visai Kanadai, ir 

ir technikinio pobū- j apylinkėmis. Jei norėsime mū-' 
sų bendruomenę daugiau “supo- 
litinti” ir “supartinti”, tai eisi
me į rinkimus bendru sąrašu vi
sai Kanadai. Jei norėsime prieiti 
arčiau prie gyvenimo, prie to, 
kame reiškiasi mūsų visas .vei
kimas, tai turėsime imti pagrin- 
dan dabar esamas, apylinkes. Iš 
ten atėjusi Taryba bus daugiau 
gyvenimiška ir pati praktiškiau
sia. /j“ <

Visi šie būdai yra demokratiš
ki. Iš formalinės pusės jie yra 
kiekvienas priimtinas. Tektų 
žiūrėti, kuris būdas gali padėti 
sudaryti geresnę Tarybą.

Šios sesijos darbai yra gana 
pltūs, dideli ir ateičiai reikšmin
gi. Nuo šios sesijos daug pri
klausys visas mūsų Bendruome
nės tolimesnis brendimas

Reikia atvirai pasakyti, kad

džio kliūtis.
Taigi šalia organizacinio dar

bo teko rūpintis tais reikalais 
kuriais niekas nesirūpino, ar bu
vo Rūpintasi dalinai. Pirmon ‘ei
lėn teko spręsti šalpos reikalus, 
tuos reikalus, kurie JAV-se bu
vo dirbami BALFo. Po visos ei
lės pastangų sukurtas Šalpos 
Fondas, kuris jau tvirtai leidžia 
šaknis į Kanados lietuvių tarpą.

Su Tautos Fondu, kurio Kana
dos Atstovybė dirbo pavyzdin
gai, teko aiškintis dėl solidaru
mo mokesčio dalinimosi, dėl jo 
surinkimo ir dėl pačių TF vie
tos atstovybių. Po gana ilgoko 
studijinio periodo buvo susitar
ta taip, kaip kad dabar yra. Lai
mingai nustatytos ribos ir veiki
mo, ir mokesčių rinkinio ir pa
čių atstovybių sudarymo. TF at
stovybės dabar kuriamos prie 
kiekvienos mūsų Bendruomenės 
apylinkės. _

Neturime Kultūros Fondo, 
apie kurį tiek daug dar ir dabar 
rašoma. Turime Švietimo Ko
misiją, kuri rūpinasi mūsų vi
sais lituanistinio auklėjimo rei- 

* kalaiš. Yra paruošti įstatai Pre
mijų ir Stipendijų Fondo, ku
riuos svarstys Krašto Taryba ir 
kurio organizavimą teks atlikti 
būsimiems centro organams. Su 
šio Fondo įsteigimu Kanados 
lietuviai įsijungs plačiu mąstu 
į lietuviškos kūrybos pajėgų pa
rėmimą ir naujo kūribinio prie
auglio skatinimą.

Visą laiką veikė Vasario 16 
Gimnazijai remti Komisija, su
organizuota Kanados LOKo, ku-

Pirk Coke dar šiandie!
S butelių kartonas 36<
"Coke” yra 
registruotos ženklas. COCA-COLA LTD.

Kai atsilanko draugai 
pavaišink juos Coke 
ir užkandžiais

ri organizavo nuolatinį rėmimą 
pačios gimnazijos, o paskutiniu 
laiku pasiėmė organizuoti ir pa
galbą tos gimnazijos rūmams 
įsigyti.

Politinėj srity, tiksliau sakant 
Lietuvos laisvinimo darbe, nie
ko nepadaryta, jei neskaityti 
pastarojo meto pastangų surink
ti medžiagą, dokumentus ir liu
dininkus, reikalingus Kersteno 
Komisijai JAV-se lietuviai dar 
nuo pirmojo pasaulinio karo lai
kų turėjo praktikos, kada jie 
turėjo sudarę Amerikos Lietu
vių Tarybą. Ją vėl atgaivino 
Lietuvą bolševikams okupavus. 
Ją sudaro lietuvių politiniai jun
giniai. Šių politinių junginių 
Kanadoje lietuviai neturėjo, to
dėl sudaryti ką nors panašų ir 
nemėgino. Kanados lietuviai 
anksčiau dėjosi prie sukurtų 
JAV organizacijų, čia turėdami 
jų skyrius.

Šiai Tarybos sesijai teks pa
sisakyti, kokiu pavydalu mes
dirbsime ir tą taip pribrendusį 
Kanadoje darbą. Juk reikia gi 
informuoti Kanados visuomenę 
apie Lietuvos bylą, reikia įsi
jungti į viso pasaulio lietuvių 
pastangas veikti Jungtinių- Tau
tas mums palankia prasme, rei
kia veikti ir Kanados Vyriau
sybės tam tikras įstaigas patei
kiant medžiagos mums rupimu 
klausimu. Tą darbą bedirbant 
reikės koordinuotis su mūsų vy
riausiu politiniu Organu — Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu, 
su ALTu, su LL Komitetu, su 
mūsų diplomatais. Taigi reikės 
organo, kuris tą darbą ir dirbtų. 
Neužbėgant niekam už akių, vis- 
tik tenka manyti, -kad jis, kaip 
vienas iš daugelio mūsų Bend
ruomenės organų, bus tampriai 
surištas su visa lietuviška vi
suomene.

Tarybos sesija galutinai nu
statys ir Tarybos narių rinkimo 
būdą. Jau tik per vienus metus 
išryškėjo, kad šis sudarymo bū
das — per apygardas — nėra vi
sai tobulas. Jis yra kaip ir ati
trukęs nuo pačio mūsų gyveni
mo. Jau šiemet Kr. Valdyba, no
rėdama apčiuopti gyvenimo pul
są ir bendrai užmegsti kontaktą

KLB Krašto Valdybos posėdis
Kaip jau.' spaudoje buvo pra

nešta, suvažiavimas įvyks spalio
10 ir 11 d.d. Toronte, Lietuvių 
Namų salėje 235 Ossington Avė. 
Posėdžių pradžia — spalio. 10 d.
11 vai. ryto.

Gerb. Tarybos atstovai, kurie 
iš anksto neturi numatę -nakvy
nių pas gimines, draugus ar pa
žįstamus Toronte, prašomi kreip
tis pas Kr. V-bos II-jį vicepirm. 
J. Jokubyną, telefonu LA 1250, 
kuris mielai sutiko Tarybos at
stovų — svečių apnakvindinimo 
reikalą tvarkyti.

Krašto Valdyba posėdžiavo 
rugsėjo 29 d., antradienį, vėl po- 

mūsų lietuviškoji visuomenė 
dar nėra galutinai supratusi 
Bendruomenės reikšmės. O jei 
ir yra supratusi, tai savo darbais 
neįrodė. Dar vis pastebima pas
tangų jos reikšmę mažinti, siau
rinti, jos lyg ir nepripažinti, ar
ba pripažinus, jai neatiduoti nei 
reikiamo kredito, nei prideran
čio respekto. Tai pastebima ir 
iš atskirų asmenų pareiškimų, 
tai pastebima ir iš atskirų orga
nizacinių vienetų. Mes maišome 
pačią Bendruomenės idėją su 
asmenimis, kurie tam tikru lai
ku jai atstovauja. Tai yra ap
gailėtini faktai, bet jie yra. Jie 
ateity išnyks. Joks kooperatyvas, 
kad ir kaip jis būtų stiprus ir 
ekonomiškai pajėgus, negali at
stoti valsčiaus, kuriam priklauso 
savaime visi piliečiai.

Viskas turi savo raciją. Taip 
ir čia. Bendruomenė nesikėsina 
į jokias paskiras organizacijas, 
joms visoms pripažindama teisę 
egzistuoti. Bet Bendruomenė, 

PLB Kanados Krašto Tarybos sesijos
įvykstančios Tbronto mieste, 
Lietuvių Namų salėje (235, Os
sington Avė., Toronto) 1953 m. 
spalio 10 d. 11 vai.,

darbų tvarka:
1. Atidarymas ir prezidiumo 

sudarymas; .
2. Komisijų — rezoliucijų, 

sveikinimų ir redakcinės — su
darymas;

3. Pranešimai:
a. Kr. V-bos pirmininko,
b. Kr. V-bos iždininko,
c. Šviet. Komis, pirmininko,
d. Šalpos Fondo CK pirm.,
e. Vasario 16 gimn. remti 
komisijos pirmininko,
f. Sporto komis, pirmininko,
g. Tautos Fondo Atstovybės 
pirmininkės,
h. Revizijos komisijos, 

IOLŠEVIKŲ INFILTRACIJA VAK.
Kai buvusią Vokietijos koali-j organizacijų, nors to jų vado- 

cinę vyriausybę, nors ir netiesio
giniai, palaikė amerikiečiai, bol
ševikai darė viską, kad tik ji 
būtų nuversta, o.į valdžią ateitų 
nauji žmonės, žymiai palankesni 
jų planams.

Kur galima, veikiama per bol
ševikų organizacijas ir daugybę 
faktiškai bolševikinių, tik prisi
dengusių įvairiais nekaltais var
dais satelitų. Tokių organizacijų 
Vak. Vokietijoje esą suregistruo
ta arti 100. Pagaliau į vakarines 
sritis nerimo skleisti ir komu
nistinės propagandos varyti bu
vo pasiųsta šimtai gerai apmo
kytų Rytinėje zonoje komunisti
nių agentų. Paskutiniai Krem
liaus patikinimai Rytų zonos 
komunistinei vyriausybei ir gąs
dinimas, kad jei nebus atsižvelg
ta į komunistų reikalavimus, tai 
iš Rytų zonos bus sudaryta 
nauja Sovietų satelitinė vals
tybė, .

buvo ne tik grasinimas,, bet ir 
tiesioginis Įsikišimas į rinkimus.

Kaip visur pasaulyje, taip ir 
Vokietijoje bolševikai visais bū
dais stengėsi prikišti savo žmo
nių kur tik galima.
Gal stipriausiai bolševikinė 
infiltracija jaučiama tarp so
cialdemokratų ir jiems artimų

I 
>

sėdžiaus sekantį antradienį. Per
eitą posėdį valdybos ižd. J. Si
manavičius referavo Valdybos 
nariams sekančių metų biudže
tinę sąmatą, kuri yra itin kukli, 
siekianti vos $1.500. Sąmata bus 
pateikta Tarybos atstovų suva
žiavimui svarstyti.

Kaip jau spaudoje buvo rašy
ta, ir kaip matyti iš suvažiavi
mo darbotvarkės, kur įtrauktas 
punktas: Krašto Valdybos ir ki
tų organų rinkimai, nors kaden
cija buvo numatyta dveji me
tai, Valdyba, padirbėjusi viene
rius metus, šiek tiek aptvarkiusi 
bent pradinį organizacinį KLB 
darbą, yra numačiusi suvažiavi
mo metu atsistatydinti ir leisti 
Krašto Tarybai išrinkti naują 
Valdybą, kuri naujom jėgom to
liau tęstų KLB vadovavimo dar
bą. Tarybos atstovų suvažiavi
mas — yra reikšmingas įvykis 
Kanados lietuvių organizacinia
me gyvenime. Ta pačia proga 
kviestini visi Krašto Tarybos 
atstovai atvykti gražių idėjų bei 
sumanymų kupini, iš anksto pa
siruošę ir apgalvoję: ką rinksi
me į sekančią Krašto Valdybą, 
kokius naujus sumanymus bei 
sugestijas įnešime dėl tolimes
nės Krašto Bendruomenės veik
los ir tt. ir t.t

Ligšiolinė Krašto Valdyba lin
ki Krašto Tarybos atstovams 
laimingos ir sėkmingos kelionės 
Toronto link ir taria ligi malo
naus pasimatymo.

Pr. AHčnas,
PLB Kanados Kr. V-bos sekr. 

inform, reikalams.

kuriai savaime' priklauso visi 
lietuviai, reikalinga šito supra
timo. Jei jis bus — gerai. Jei 
jo nebus, ji vistiek gyvuos. Bend
ruomenė nieko nešaukia kovon. 
Ji šaukia visus į savo tarpą — 
aktyviai prisidėti prie jos augi
mo ir stiprėjimo savo darbu, sa
vo lėšomis, savo moraliu parė
mimu.

Bendruomenės laukia didelė 
ateitis ir dideli darbai. Pav., kad 
ir labai neseniai praėjusi Lie
tuvių Diena Hamiltone. Kas be 
Bendruomenės galėtų ką pana
šaus surengti? O juk tokias die
nas reikės rengti kiekvienais 
metais ir vis kitoj kolonijoj. Yra 
ir bus ir daug kitų panašių dar
bų, kur reikės talkos visos mū
sų Bendruomenės mastu. Tad 
nemažinkim savos Bendruome
nės reikšmės; ją mažindami mes 
patys save mažinsim. .

O ateinančiai Tarybos sesijai 
reikia tik palinkėti geros sėk
mės, darbingos nuotaikos, ir vie
ningo pasiryžimo nugalėti visas 
kliūtis, siekiant bendro mūsų 
Tautai gero.

J. Matulionis.

i. Nesusipratimams spręsti 
komisijos.

4. Diskusijos dėl visų prane
šimų.

5fK. Kr. Tarybos rinkimų sta
tuto pagrindų svarstymas;

6. Šalpos Fondo statutas;
7. Šviet. Komisijos statutas;
8. Premijų Fondo statutas;
9. Bendruomenė ir tautos lais

vinimo reikalai;
10. Biudžeto priėmimas;
11. Rezoliucij ų priėmimas;
12. K. Kr. Valdybos ir kitų or

ganų rinkimai;
13. Sumanymai;
14. Uždarymas.

J. Matulionis,
PLB KKr. V-bos pirmininkas.

A. Šalkauskis, 
Sekretorius.

vybė ir nenori.
Koalicinių partijų spauda at
skleidžia visą eilę atsitikimų, 
kaip bolševikai yra sąmoningai 
įspraudę nemaža savo patikėti
nių tarp socialdemokratų. Tie 
jų patikėtiniai sugeba dažnai 
labai maskuotai veikti. “Rheini- 
scher Merkur”'Taikomas neofi
cialiu Adenauerio organu, pvz. 
Nr. 35 1953 (53. 8. 28.) nurodo 
visą eilę organizacijų, finansuo
tų iš Rytų zonos. Į tą paslėptą 
komunistinę, veiklą buvę įtrauk
ta visa eilė ir žymių socialde
mokratų veikėjų. Viena iš svar-. 
biausių organizacijų, finansuoja
ma iš Rytų Berlyno, stengusis 
užmegzti artimą sąlytį tarp so
cialdemokratų ir komunistų par
tijos, buvo vad. Socialdemokratų 
Akcija. Jos šefas visai Vokietijai 
buvo socialdemokratų veikėjas 
Klug iš Offenbacho ir Rytų zo
nos bolševikų vienybės partijos 
SĖD propagandininkas A. Ku- 
peris, kuris, iškilus visam reika
lui į viešumą, pabėgo į Rytinę 
zoną. CDU spauda rašo, kad toje 
socialdemokratų vardu varo
moje prokomunistinėje akcijo
je aktingai reiškėsi visa eilė 
pasižymėjusių socialdemokra
tų vadų:

B. Schwarce Mūnsteryje, Straut- 
zas, Max Neinzas ir kt. Apskri
tai, pastebima ir daugiau social
demokratų pereinant į komunis
tus, nors kiti, kadangi komunis
tų partija Vokietijoje nėra popu
liari, stengiasi įsilieti į jiems ar
timas nekaltais vardais pasiva
dinusias organizacijas. Buvusi 
parlamento narė socialdemokra
tų veikėja Erna Brix iš Biele- 
feldo įstojo tiesiai į komunistų 
partiją, tuo tarpu kiti, kaip so
cialdemokratų atstovė Bavarijos 
parlamente H. Hildebrand, da
bar vadovauja bu v. kanclerio 
Wirtho “Bund der Deutschen” 
(koalicinė spauda juos aiškiai 
skelbia gaunant pinigus iš Rytų) 
Bavarijoje.

“Rr. M.” Nr. 35/53, ir neneig
damas Berlyno vyr. 
Reutherio nuopelnų, 
žymi, kad
tas žmogus, kurį 
amerikiečiai jau dabar savo 
svajonėse mato būsiant po 
Adenauerio naujuoju Vokieti
jos kancleriu, kad ir parodęs 
didelį pasipriešinimą bolševi
kam Berlyno oro tilto metu, 
vis dlėto yra seniau buvęs 
Volgos vokiečių respublikos 
komisaras

ir kaip toks tiesiogiai bendra
darbiavęs su Stalinu, tuo metu 
ėjusiu liaudies komisaro mažu
mų reikalams pareigas. Paskiau 
jį, kaip komunistų partijos gen. 
sekretorių, pakeitęs W. Pieckas. 
“Rh. M.” pastebi, kad vargu kuri 
kita nors partija būtų drįsusi 
buv. komunistų partijos gen. 
sekretorių, nors vėliau ir nuo
širdžiai pakeitusį savo įsitikini
mus, tačiau ankščiau taip akty
viai pasireiškusį totalinėje par
tijoje, siūlytų į tokias atsakin-

burmistro 
betgi pa-

kaikurie

Vilniaus praradimas
(SPALIO 9 D. 1920 M.)

Pilsudskio legijonus į Ukrainą, 
kaip į maišą.

Greit bolševikų armijos atsi
rado prie Varšuvos ir jau ne
daug truko" ją užimti. Bet pas
kutiniu momentu, perėmęs len
kų Vyr. Štabo operatyvinį vado
vavimą, prancūzų gen. Veygand 
padėtį išgelbėjo. Po garsaus 
“Vyslos,stebuklo” bolševikai bu
vo iš Lenkijos išvyti.

Tuo metu Lietuva jau buvo 
pasirašiusi, su Sov. Rusija tai
kos sutartį — 1920 m. liepos 12 
d. Maskvoje, kuria Lietuvai bu
vo pripažintas Vilnius su visa 
rytine sritimi iki Naručio ežero. 
Tad Lietuvos kariuomenė 1920 
m. rugpiūčio 20 d. įžygiavo į 
Vilnių ir į atgautą sritį, užimda
ma teisėtai Lietuvai priklausan
čią teritoriją. Spa konferencijoj 
Lenkijos premjeras Grabskis 
pripažino Lietuvos aspiracijas į 
Vilnių ir su lenkais buvo suda
ryta Suvalkuose sutartis Vilnių 
paliekant Lietuvai.

Tuo tarpu Lenkija tebesvajo
jo apie 1772 m. sienas. Lenkų 
vyriausybė buvo surišta tarptau
tiniais pasižadėjimais ir jai ne
patogu buvo be preteksto Lie
tuvą užpulti. Tad Vilniaus pa
grobimo avantiūrą sugalvojo ir 
ją įvykdė Lietuvos išgama Pil
sudskis. Jis sušaukė į Lydą sau 
ištikimus generolus ir jiems pa
reiškė, kad reikia paimti Vilnių 
nelegaliu keliu, neva be žinios 
Lenkų Vyriausybės, kurios še
fu jis pats buvo. Tam žygiui va
dovauti jis numatė generolą Že
ligovskį, kilusį, kaip ir Pilsuds
kis, iš Vilniaus krašto. Želigovs
kis apie politiką nedaug teišma
nė. Jis buvo caro armijos kari
ninkas, revoliucijos metu vado
vavo lenkų daliniams Rusijoj, 
kovėsi su baltaisiais, raudonai
siais ir vokiečiais, kol savo da
linius pervedė į Lenkiją, todėl 
jis nenorėjo apsiimti Pilsudskio 
ruošiamai avantiūrai vadovauti. 
Jis reikalavo formalaus įsakymo 
ir Pilsudskis turėjo vargo kol 
jį prikalbėjo ir įtikino.

Tuo momentu Lietuvos Įstai
gos kėlėsi iš Kauno į Vilnių. 
Lietuvos Vyriausybė nenūmatė 
šios lenkų klastos. Lietuvos ka
riuomenė, kuri, kad apsaugotų 
Lietuvos neutralumą lenkų-ru
sų kare, buvo išsklaidyta nuo 
Rytprūsių iki Dauguvos —- ke- 
letos šimtų kilometrų bare, ne
galėjo taip greit sukoncentruoti 
didesnių pajėgų Vilniui ginti, 
tai lenkams spalio 9 d. pavyko 
be didelio pasipriešinimo Vil
nių užimti ir žygiuoti Ukmergės 
link.

Prie Giedraičių ir Širvintų 
Lietuvos kariuomenė' sulaikė 
lenkus, Įvykdė sėkmingų prieš- 
puolių ir jau žygiavo Vilniaus 
link, būtų, greičiausiai, ir Vil
nių atsiėmusi, bet tuo momentu 
Įsikišo Santarvės Kontrolės Ko
misija, vadovaujama prancūzų 
karininko Chardigny, kuri įsa
kė abiems pusėms sustabdyti 
ginklus. Dėl šios komisijos pa
lankumo lenkams ir lietuvių 
nuolaidumo, santarvė pripažino 
Vilniaus pagrobimą kaip įvykusį 
faktą (fait accompli) ir bylą per
davė spręsti Tautų Sąjungos Ta
rybai, kur per ilgą laiką toji 
byla užsimarinayo. Daug įvairių

Olšvangas ki
Vokiečių laikraščiai “General 
Anzeiger”, “Das Bild” ir “Der 
Stern” plačiai aprašo apie bu
vusį sovietų karininką, dabar 
einantį svarbias pareigas Bon- 
noje, Leonidą Olšvangą. Jis yra 
gimęs Lietuvoje, karo metu bu
vo mobilizuotas ir pakeltas į 
karininkus. Jo motina, žydų ki
limo, sunaikino nacių specialūs 
daliniai. Karui pasibaigus, Ol
švangas, dirbęs Sovietų informa
cijų biure Brandenburgo krašte, 
turėjo gerą progą pažinti visas 
vokiečių Rytų zonos komunistų 
įžymybes ir pačią komunistų 
sistemą. Nuotraukose vaizduo
jamas raud. armijos karininko 
uniformoje ir vėliau laisvas Va
karuose prie Reino su savo žmo
na lietuve Jozefina, išgelbėtais 
dviem rytprūsių vaikais ir j u 
motina Anna Genat,žengią vėl 
susitikę po tiekos metų, Reino 
krantu.

Iš Potsdamo Olšvangas, kaip 
rašo “Stern”, buvo iškviestas į 
Maskvą. LTSR finansų ministe
rija rūpinosi, kad jis būtų pa
skirtas dirbti joje kaip finansų 
specialistas. Sovietų finansų mi- 
nisterio asmeniniu prašymu, pa

sitarimai pravesti šūkiu: “Jei 
socialdemokratai ir komunistai 
bendrai veiks, tai Adenaueris ir 
reakcija bus sutriuškinti”. Kai 
socialdemokratų vadovybė prieš 
atskirus savo veikėjus, perdaug 
toli nuėjusius su komunistais, 
ėmėsi žygių, tai kai kur visa ei
lė socialdemokratų, protestuoda
mi prieš tai, išstojo iš partijos.

1919 m. Lietuva atgavo laisvę 
nėvien dėl palankių politinių 
sąlygų, kada du didieji kaimynai 
iš rytų ir vakarų buvo karo par
blokšti, bet dėl pačių lietuvių 
pasiryžimo tą laisvę ginklu iš
kovoti ir apginti.

1919-20 m. laisvės kovose žu
vo apie pustrečio tūkstančio lie
tuvių savanorių, kurių krauju 
buvo aplaistyta Lietuvos žemė 
nuo Radviliškio iki Daugpilio, 
nuo Augustavo iki Giedraičių.

Šiandien, praėjus 13 m. nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės pra
radimo ir 33 metams, nuo Vil
niaus pagrobimo, užtenka laiko 
perspektyvai peržvelgti kaiku- 
riuos politinius įvykius, turėju
sius lemiamos reikšmės Lietuvos 
likimui.

Pirmutinis Lietuvos nepasise
kimas atgavus laisvę buvo Vil
niaus praradimas, dėl kurio san
tykiai su lenkais per visą Ne
priklausomybės laikotarpį buvo 
nutraukti ir Pabaltijo' Valstybių 
sąjungos su Lenkija idėja nega
lėjo būti realizuota.

Po pirmojo pasaulinio karo at- 
kūrę savo valstybę, lenkai nepa
sitenkino savo etnografinėmis 
sienomis, bet svajojo atkurti 
Rzeczpospolita 1772 metų sieno
se — su Ukraina ir Lietuva. •

1920 m. balandžio 25 d. jie 
pradėjo puolimą Ukrainos, kuri 
jau anksčiau buvo bolševikų už
imta. Su 10 divizijų jiems pavy
ko beveik visą Ukrainą iki 
Dniepro užimti. Gegužės 7 d. jie 
paėmė Kijevą. Tačiau tuo ne
ilgai tegalėjo džiaugtis. Jau bir
želio mėn. turėjo galvotrūkčiais 
bėgti iš Ukrainos, gelbėti savo 
kailį, nes nuo Minsko ir Poloc
ko, kaip audra, artėjo į Lenkiją 
stiprios bolševikų pajėgos, vado
vaujamos buvusio Caro gvardi
jos poručiko Tuchačevskio, ku
ris sąmoningai buvo suleidęs

VOKIETIJOJE
gas pareigas. Tokių pavyzdžių 
esą ir daugiau. Pvz. Herbertas 
Wehners, fed. parlamento visų 
vokiečių reikalams spręsti komi
teto pirmininkas, 1953, m. emi
gravo į Maskvą, o 1941 m. iš 
Sov. Sąjungos toliau “emigravo“ 
į Švediją -— nors- niekas nėra 
girdėjęs, kad Sovietai leistų iš 
viso kam emigruoti, ypač karo 
metu. Tas pats Wehners iš anar
chistinio jaunimo sąjungos po 
Pirmojo Pasaulinio karo perėjo 
į socialdemokratus, o paskiau 
1927 m. — į komunistus. Gi 
1945 m. nužygiavo priešingu ke
liu. Švedų spaudos žiniomis, jam, 
kaip nepageidaujamam, 1951 m. 
švedų užsienio reikalų ministe
rija atsisakė suteikti vizą, nors 
ten vyriausybė yra socialdemo
kratų. E. Waldas 1945 m.
gavo iš karinės valdžios licen
ziją komunistų laikraščiui 
“Volksstime” leisti. Vėliau bu
vo paskirtas vokiečių profesi
nių sąjungų spaudos šefu vi
sai Vokietijai

ir Šiuo metu leidžia informaci
jas “Demokratijos priešai”. Vo
kiečių radiofono NWDR gen. di
rektorius dr. A. Grimme buv. 
aviacijos gen. prokuroro Rode- 
rio brošiūroje “Raudonoji kop
lyčia” skelbia, kad jis vertęsis 
aktyviu špionažu Sov. Sąjungai. 
Grimme, kuris priklauso social
demokratams, dėl to neiškėlė 
net bylos.
Adolfą Ehlersą ir H. Wolter- 
są, senus komunistus,. 1945 m. 
amerikiečių karinė valdžia pa
skyrė net Bremeno miesto se
natoriais, kur jie tebedirba ir 
dabar.

Kad galėtų geriau reikštis, Že
mutinės Saksonijos komunistų 
partijos frakcijos pirmininkas 
ir Wattenstedt-Salzgitter miesto 
burmistras Helmutas Schmalzas 
1951 m. perėjo į socialdemokra
tus, nors ir pasilikdamas sau 
komunistų partijos mandatą. 
Tokių pavyzdžių yra ir daugiau. 
Seną komunistų veikėją, vėliau 
perėjusį į socialdemokratus, W. 
Birkelbachą, dabar ypač akty
viai remiantį Kogono Europos 
Sąjūdžio vokiečių tarnybą, ame
rikiečiai pasikvietė net studiji
nei kelionei į JAV... Šių metų 
sausio* mėn.
komunistai drauge su social
demokratais, prieš kitų parti
jų balsus, Sollingene išsirin
ko komunistą burmistrą.

Sausio mėn. Hemerio miesto 
parlamentas 19:17 balsų komu
nistų “Neue Volkszeitung” pa
skelbė oficialiu miesto savival
dybės organu. Bendru komunis
tų ir socialdemokratų sutarimu 
šių metų liepos mėn. Kruppo 
įmonėse Essene nebuvo išrinktas 
nei vienas kitų pažiūrų darbi
ninkų atstovas.
Rugpiūčfo 16 d- Hamburge bu
vo sušaukta bendra socialde
mokratų ir komunistų' konfe
rencija,

kurioje dalyvavo 180 socialde
mokratų veikėjų ir kp vadovybė 
su M .Reimannu priešakyje. Pa- 

notų buvo prirašyta ir pasikeis
ta tarp vyriausybių. Lenkų Vy
riausybė užsigynė ir “pasmerkė” 
Želigovskį, kaip sukilėlį ir ne
klaužadą, bet tas pasmerkimas 
nesukliudė įsteigti “Srodkowa 
Litwa” ir ją prijungti prie Len
kijos kartu su Vilniumi.

Taip mes netekome Vilniaus 
ir jo krašto su virš milijono gy
ventojų, dėl ko mūsų valstybės 
politinis svoris žymiai sumažėjo, 
o tai turėjo Įtakos ir Į mūsų 
valstybės nepriklausomybės pra
radimą.

Nors su lenkais buvo nutrauk
ti visi santykiai, Įsteigta Vilniui 
Vaduoti Sąjunga, bet visiems 
buvo aišku, kad be didesnio 
tarpvalstybinių santykių sukrė
timo ir be' karo Vilniaus neat
gausime.

Neturėjimas santykių su Len
kija ir dvidešimties metų izolia
vimasis nuo jos kultūros Įtakos 
išėjo Lietuvai Į naudą tautinės 
konsolidacijos atžvilgiu. Prieš 
pirmąjį pasaulinį karą Lietuvos 
miestuose dominavusi kalba iš
nyko. Priaugantis Lietuvos jau
nimas, nepažinęs lenkų kultūros 
ir kalbės, buvo išauklėtas lietu
viškoje dvasioje ir dideliam savo 
sostinės ilgesyje Dauguma Lie
tuvoje gyvenusių lenkų ir kito
kių slavų kilmės piliečių — su- 
lietuvėjo, taip, kad paskutiniu ■ 
laiku lenkų Įtaka Lietuvoje veik 
visiškai buvo pranykusi, ko 
esant normaliems santykiams su 
Lenkija nebūtų buvę per tokį 
palyginti trumpą laiką pasiekta. 
Neturėjimas su jais santykių ir 
nuolatinis Vilniaus klausimo kė
limas lenkams nedavė ramybės, 
o Lietuvos laimėjimas Tarpt. 
Hagos Tribunole dėl santykių 
su Lenkija nepalaikymo teisė
tumo sudarė lenkams pasaulio 
opitiijos moralinį pasmerkimą.

1938 m. lenkų ultimatumu už
megsti diplomatiniai santykiai 
lietuvių tautos nusistatymo Vil
niaus klausimu nepakeitė, o to
limesnė santykių raida buvo nu
traukta prasidėjusio karo.

Pagaliau Lenkijos išdidumui 
atėjo'galas. 1939 m. rugsėjo 1 d. 
vokiečiai puolė lėktuvais Lenki
jos miestus, o jų šarvuotos di
vizijos iš Rytprūsių ir Slovaki- 
ios apjuosė, kaip geležiniu lan
ku, visą Vakarinę Lenkiją. -Po 
dviejų savaičių .pagrindinės len
kų armijos jėgos prie Kutno bu
vo apsuptos ir sunaikintos. Šio
mis Lenkijos tragedijos dieno
mis kiekvienas lietuvis pagalvo
jo apie Vilnių ir apie lenkų 
smurtą prieš 19 metų. Atrodė, 
dabar vienintelis ir patogiau
sias momentas į savo sostinę 
sugrįžti. Lietuvos miestuose ir 
kaimuose visa patriotiškai nusi
teikusi jaunuomenė ir šauliai, 
sulaikę kvapą budėjo ir laukė • 
vyriausybės ženklo žygiui į Vil
nių. Visi galvojo: arba dabar 
arba niekuomet. Tačiau min. 
pirm. gen. Černiaus pasakyta 
per radio' kalba visas viltis iš
sklaidė. Jis tik pranešė kad 
dabar reikia laikytis ramiai ir 
kad bus pašaukti atsarginiai ka
riuomenės padidinimui...

Dėl vyriausybės neryžtingumo 
šis palankus momentas liko ne
išnaudotas ir Lietuvos sostinė 
perėjo iš vieno priešo rankų į 
kito, ir tuo pagreitino Lietuvos 
laisvės praradimą. P. Lelis.

les iš Lietuvos
siųstu raud. armijos personali
niam šefui gen. pulk. Golikovui, 
Olšvangas buvo 1945 m. atleistas 
iš kariuomenės. Tačiau jam ne
teko dirbti finansų ministerijoje: 
1946 m. pavasarį jis buvo pri
skirtas prie Sovietų karinės mi
sijos Vokietijoje, kur vėliau jam 
buvo pavesta, kaip šefui, vado
vauti Brandenburgo krašto in- 
fomacijos biurui Potsdame. Mar
šalo Sokolovskio leidimu vėliau 
jam pavyko atsigabenti savo 
žmoną Jozefiną iš Plungės, iš 
kur jie vieną dieną pasuko dau
gelio kitų keliais — į Vakarus. 
Olšvangas dabar rašo satyrinį 
veikalą, kuriame pavaizduojami 
jo išgyvenimai sovietinėje aplin
koje nuo bolševikinės okupaci
jos pradžios. Elta.

NAUJAS------------------
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Pavergtoje tėvynėje
Veda ALMUS

Susisiekimas pavergtame krašte
K. Dvelys ir T. Gudavičius, Panevėžio 

rajono Naujamiesčio miestelėnai skun
džiasi, kad visas miestelis '"jau kelinti 
metai vargsta dėl nebuvimo nuolatinio 
susisiekimo su Panevėžiu. Kartais atsi
randa pakeleivinga mašina, kurios daž
nai tenka laukti po kelias ^valandos ir 
taip gaišti brangų laiką. Be to, auto in
spekcijos pareigūnai baudžia šoferius už 
keleivių vežiojimą (spekuliacinėmis kai
nomis), dėl to tenka dažnai ir pėstiems 
po 16 km vaikščioti'*. Bet "taikingai" 
Tarybų Sąjungai netrūksta tankų ir pa
trankų . .. \

Drobnys apie Valstybinę paskolų
LTSR ilgametis Finansų ministeris A. 

Drobnys rašo, jog "broliškųjų TSRS tau
tų, visa pirma didžiosios rusų tautos 
dąka, komunistų partijos vadovaujamo, 
lietuvių tauta sėkmingai vykdo socialis
tinę statybą". Šių ''taikingų statybų" 
(iš jų atsirado ir sovietinės A bei H bom
bos) išlaidos esą apmokamos 80% iš 
socialistinio ūkio "vis augančių pajamų", 
gi likusiąją dalį "papildomai finansuoja 
gyventojų lėšos, per (prievartines) vals
tybines įplaukas". ... Drobnys kryžiovo- 
jasi, jog "paskola paskistoma griežtai 
laikantis laisvanoriško principo". Bet 
čia pat patikslina, jog po 2 kg. į dieną 
uždirbą valstiečiai gali apsimokėti pa^ 
gal norą (iš to ir tas laisvanoriškas 
principas) pasirašydami paskolą arba iš
simokėtinai iki 1954 balandžio 15 d. . . 
"Kolūkiams apmokėti kolūkiečių pasi
rašyta paskolą draudžiama"...

Prieš dabartinę Maskvos baudžiavą 
P. Rusecko aprašytoji "Baudžiava" tik 
juokas.

Skundžiasi Kauno Popieriaus 
fabriko dir. Kirjakov

Dėl daugybės priežąsčių fabriko po
pieriaus savikaina esanti dar peraukšta. 
O tai dėl to, kad popieriaus žaliava 
— pluoštas dar perdažnai pro mašinas 
nuteka į Nemuną. Gaminamas dideli? 
skaičius broko. Kainą žymiai augština 
ir gaunama netinkama žaliava. Def to 
jis kaltintų celiuliozės tiekėjus ir Lietu
vos popieriaus pramonės tresto vadovus

Sovietiško lietuviško popieriaus ko
kybę kiekvienas gali pasitikrinti pažvel
gęs į 1950 metų "Tiesos" komplektą 
(geltonas, kaip sūris) arba į popierių, 
ant kurio rašomos "gromatos" į Ame
riką iš Lietuvos.

Vilniaus Universiteto naujasis 
"fakultetas"

Neseniai Vilniaus Valstybinio Univer
siteto Vietos Komitetas Balio Sruogos 
gatvėj 8 atidarė vaikų darželį, tarnau
tojų ir studentų vaikams.

Katastrofiška keliu padėtis 
Lietuvoje

Mažoji Lietuva dirbo sunkiai, kad 
pataisytų po sunkių baudžiavų paveldė
tus kelius. Jau 13 metų pavergtojoje 
Lietuvoje siautę nacių ir rusų tankai, 
padėtį visiškai sugadino. Kokia yra Lie

tuvos kelių padėtis galima spėti iš pačios 
tarybines spaudos (Neveltui Amerikos 
kariuomenė projektuoja, "džipą" kuris 
pajėgtų plaukti Rytų Europos pavasario 
ir rudens purve). »
. . ."Daugelio rajonų vykdomieji komi
tetai niekad "neranda laiko" keliams 
sutvarkyti. Biržų rajonas iš vis kelių 
taisymo plano nepradėjo, ,o Joniškio, 
Vievjo, Alytaus atliko vos po 2%... 
Trakų rajono vadovai padarė kai kurias 
išvadas iš praeitų metų ... jo keliai yra 
blogame stovyje . . . Daugelis Ignalinos 
rajono kelių, pav. kaip Ignalina — Me- 
lagėnai ir kit. pavasarį ir rudenį tiesiog 
neišvažiuojami". "Tiesa" prideda savo 
trigrašį: "Nedelsdami taisykime kelius".

Nauja antireliginė knyga LTSR
Vasarą LTSR Valst. Leidykla, turbūt 

remdamasi TSRS konstitucijos teisėmis 
praktikuoti religiją laisvai ir nekliudo
mai, kaip citavo neseniai JT pats Višins
kis, išleido knygą "Užsienio rašytojai 
apie tamsos skleidėjus". Joje sutalpinti 
žymiųjų rašytojų antireliginiai pasisaky
mai,, kaip tai Prosper Marimee, "Dftjro" 
ir kit. "Tiesos" kritikas A. Pakalnis pa
pildo atsakančiai . Jei senais lai
kais tamsybininkai dvasininkai užantyje 
šlepe durklą, tai dabar jie ten slepia 
amerikonišką pistoletą ar automatą .. . 
Vatikano šnipinėjimo tinklą 1946 metais 
nupirko amerikiečiai už 5 milionus dole
rių". A. Pakalnis kaip įrodymą cituoja 
tūlo pasakymą "nėra geresnio ginkle 
prieš komunizmą kaip religija". ". . . Vi
sa Lietuvos katalikų bažnyčios veikla 
lietuvių tautos istorijoje taip pat yra nu
žymėto krauju ir kalaviju, apgaule ir 
smurtu . . . Reakcinė dvasininkija visuo
met ir visur rėmė lietuvių išnaudotojus, 
visuomet visomis priemonėmis kovojo 
prieš pažangą, prieš Lietuvos darbo žmg- 
nes, už išnaudotojų jungo nuvertimą". A. 
Pakalnis stebisi, kodėl vertėjai nedrįsta 
pasirašyti po vertimais? Šis jo nusiste
bėjimas kaip tik liudija, kaip nepopulia
rus yra ateizmas Lietuvoje ir kaip princi
pingai laikosi pavergtame krašte likusio
ji Katalikų Dvasininkija.

Skatino daugvaikystę
LTSR Augščiausias Prezidiumas šiais 

metais apdovanojo "Motinystės šlovės" 
I, II ir III laipsnio ordinais apie 700 dau
giavaikių lietuvių motinų. į laipsnio ordi
ną gavo dūkštietės: Z. Bikupčienė ir I. 
Pachomova, panemunietės — M. Lu
koševičiene ir A. Šalčiuvienė, kretingiš
kės — P. Ruikjenė, priekulietė — J. 
Norvilienė, tauragiškė — Z. Ramanaus
kienė, šiaudietė — K. Lisauskienė, lin- 
kuvietė —- O. Magelinskienė.

Vilniuje telefonai automatai
Kaip gyvenimas "gerėja" TSRS, ryš

kiai liudija ir tai, kad devintais pokario 
metais sovietai sugebėjo Vilniuje pasta
tyti telefono-automatų stiklinius kios
kus, kurie nuostabiu sutapimu taip pri
mena buvusius Rytų Vokietijoje. Iki šių 
metų vidurio buvo pastatyti net astuoni 
tokie kioskai 300.0Č0 gyventojų miestui.

TORONTU!, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
įrengiami nauji 'visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujos, moderniškos alyva apšildomas ir pilnai -outomotiškaš.

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

Didelis pasirinkimas įvairių f:rmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandelių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

Dr. GUNDARS DR ILLI S
• M.D. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA

Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 vai. vok. ir pagal telefoninį susitarimą tel. 9-6634

O. E. CARSON LW
Stambiausias Toronto Realtorius

90 moderniškų įstaigų 4-riose pagrindinėse miesto dalyse

490 COLLEGE STR. - PR. 3313

Mūsų firma daugiausia skelbiasi visuose Toronto dienraš
čiuose, devyniuose svetimų kalbu laikraščiuose ir per radio, 
todėl yra garantuotas geriausias pirkimas ir greitas parda
vimas

SIŪLO:

$1.500 įmokėti, mūrinis 7 komborių nomos. $7.000 pilno koino.

$3.500 įmokėti, 7 komborių nomos Dundas-Denison rojone. $8.000 pilno koino.

$2.000 įmokėti, $11.000 pilno koino. 8 komborioi. Dundos — Denison rojone.

$950 įmokėti, pilno koino $2.000, restoronos ont Dundos gatvės, 30 vietų, 
nuomo $75 mėnesiui.

Be to, daugelis kitų namų įvairiose vietose ir įvairiomis kainomis.

Turime lobai daug kitų namų, kurie keičiasi dienomis, savaiti
niame laikraštyje jų nespėjama paskelbti.

Jei nori gorų namų pirkti ar parduoti su pageidavimu prašomo 
kreiptis telefonu j mūsų atstovų, kuris nemokamai patarnaus ir 
suteiks visas informacijas:

STASYS PERMINĄS
Telefonai: įstaigos PR. 3313, namų EM. 4-7034

HAMILTON, Ont
A V parapijos klebonas kun. 

dr. J. Tadarasukas spalio 23 d. 
švenčia savo 40 m. amžiaus su-

Jubilijato garbei parapijos ko
mitetas ir Bendr. V-ba, talkinin
kaujant lietuviškoms Hamiltono 
organizacijoms, ruošia iškilmin
gą pagerbimo vakarienę.

TF vajus. Spalio 1 d. pradėtas 
aukų vajus mūsų alisvinimo ko
vai remti. Hamiltone ir jo apy
linkėse maloniai sutiko aukas 
rinkti 20 lietuvių. Jų pavardes ir 
surinktas sumas TF vietinio sk. 
v-ba paskelbs spaudoje. Taip pat 
bus paskelbtas sąrašas tautiečių, 
aukojusių $2 ir daugiau.

Lietuvius, gyvenančius į rytus 
nuo Hamiltono iki 15 mylių, ap
lankys Br. Aselskis, o į vakarus 
ir į pietus bei Toronto krypti
mi — Edv. Gumbelevičius. Šie
met pirmą kartą aukų TF bus 
prašomi ir apylinkės lietuviai. 
Prisimindami, kad lankymas 
tautiečių užmiesty reikalauja 
daugiau susisiekimo išlaidų ir 
laiko, tad ir didesnės aukos iš jų 
pageidaujama.

Praėjusiais metais šiam tikslui 
atsisakė aukoti apie 30 tautiečių. 
Būtų tikrai gražus hamiltonie- 
čių solidarumo pavyzdys, jei šį
met atsisakančių visai nebūtų!

“Aukuras” rugsėjo 26 d. para
pijos salėje suvaidino V. M. Pu
tino “Valdovą”—- trijų veiksmų 
fragmentą. Svečių buvo netoli 
300. Visuomenė, ypač tėvai, pa
geidauja, kad į panašius vaidi
nimus mokyklinio amžiaus vai
kai būtų leidžiami veltui. Šį 
kartą jie turėjo mokėti pusę kai
nos. Kada mokytojai aukojasi, 
dirbdami šeštadieninėje mokyk
loje be atlyginimo, turėtų prie 
lietuvybės skiepijimo mūsų at
žalynui prisidėti ir visos lietu
viškos organizacijos. Yra būtina 
skatinti, kad lietuviškas progra
mas ir vaidinimus pamatytų kuo 
didžiausias skaičius mūsų jau
nimo.

Žiūrovų tarpe nepasitenkini
mo sukėlė visa valanda vėliau 
prasidėjęs vaidinimas.

Apyl. Valdyba spalio 17 d. ruo
šia balių reprezentaciniame Ro
yal Connaught viešbutyje.

Baliaus pradžia 7.15 vai. vak. 
Įėjimas‘$1.25. Staliukai 50 et. as
meniui. Juos tautiečiai prašomi 
užsakyti pas p-lę Valentiną Su- 
batninkaitę, 11 Pearl St. N., tel. 
3-4144, iš ankstoo. ' - j

Šį šeštadieni Hamiltone Ru
munų salėje, 20 Murray St. W., 
išgirsime mūsų garsųjį dramos 
aštorių Henr. Kačinską. Taip pat 
čia susipažinsime su mūsų rašy
tojais ir poetais: J. Kralikausku, 
Vvt. Kastyčiu, Pr. Kozuliu ir Kl. 
Prielgausku.

Binkio poezijos paskaitys p-lė 
St. Verbickaitė.

Vaikams ir jaunimui iki 16 m. 
įėjimas laisvas. /

Nepraleiskime retos progos! 
Ypatingai kviečiami tėvai atsi
vesti mūsų jaunuosius — mūsų 
ateities Lietuvą! Sk. St.

Podėka
Pasibaigus puikiai pavykusiai pirma

jai Lietuvių Dienai Kanadoje, KLB Ha
miltono Apylinkės Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Garbės Komiteto Pirmininkui Ha
miltono miesto burmistrui Lloyd D. Jack- 
son už šventės atidarymą, Garbės Komi
tetui J. E. vysk. J. F. Ryan, D.D., J. E. 
vysk. dr. V. Podolskiui, kun. dr. J. Ta
darauskui, Thos H. Ross, MP, Gen. Kon
sului V. Gyliui, Edith Hyder, brigad. J. 
A. Roberts, capt. John Cannon, Stanly 
W. Frolick, J. Matulioniui, dr. M. Kavo- 
liui, Stp. Kairiui, dr. A. Šapokai, J. 
Kardeliui, M. Arlauskaitei už moralinę

šventės globą.
Nuoširdi podeko J. E. vysk. dr. V. 

Podolskiui už atlaikymą iškilmingų pa
maldų šventės proga ir pritaikytą pa
mokslą, dr. M. Kovoliųi už otioikymą 
pamaldų lietuviams evangelikams ir pa
mokslą.

Amerikos Lietuvių Tarybos Pirminin
kui L. šimučiui ir Lietuvos Laisvės Ko
miteto e. p. Pirmininkui dr. A. Trima
kui pagerbusiems Lietuvių Dieną savo 
atsilankymu' ir už pareikštus sveikinimus 
Kanados lietuviams, KLB Krašto Valdy
bos Pirmininkui J. Matulioniui už svei
kinimo kolbą gili padėka.

Didelė padėka priklauso Tėviškės Ži
burių, Nepriklausomos Lietuvos, Naujie
nų, Draugo, Dirvos ir Darbininko Redak
cijoms už talpinimą pranešimų ir garsini
mo Lietuvių Dienos Kanadoje. Atskira 
padėka The Hamilton Spectator, The 
Hamilton News, The Hamilton Review, 
The Hamilton Radio Station CKOC 1 150, 
tr Radio Station CHML 900 už paskel
bimą anglų visuomenei apie šią lietu
vių šventę.

Gili padėka dr. A. Šapokai parašiu
siam Lietuvių Dienos Kanadoje leidinė
liui įžangą apie Lietuvą, St. Prapuole- 
nytei išvertusiai į anglų kalbą, E. Nor- 
kuvienei dariusiai įvairių raštų vertimus 
į anglų kalbą, E. Sudikui parašiusiam 
rezoliucijų tekstus, O. čerškutei talki
ninkavusiai darant vertimus.

Kuri, dr.* J. Tadarauskui už paramą 
ir rūpestį rengiant šią šventę, KLB Fort 
Wiliam, Winnipeg ir Montreal Apylin
kių Vadybolms už prisiųstus sveikinimus, 
Labbats Prezidentui už sveikinimo tele
gramą^. Hyder už didžiulį bukietą gė
lių, Elliot Construction Co. už nemo
kamą scenos pastatymą salėje, T. Eaton 
Co. už nemokomą salės dekoravimą nuo
širdi padėka. KLB Windsoro Apylinkės 
Vaidybai ir jos pirm. P. Januškai už 
skelbusiam per Detroito radio Amerikos 
prisiųstą auką $75, savo iniciatyva pa- 
lietuviams apie įvykstančią šventę ir 
skelbimą Detroito Žiniose priklauso gi
li padėka.;

Muz. St. Goilevičiui pravedusiam ir 
tvarkiusiam visą šventės meninę dalį, 
Liet. Operos solistei E.. Kardelienei, so
listui V. Verikoičiui, Toronto Lietuvių 
Chorui Varpas, ved. muz. St. Gailevi-

Alena Devenienė, BALFo vice- 
pirm. išvyko dalyvauti spalio 8- 
11 d.d. .Haagoje vykstančioje 
Europinio sąjūdžio kongrese, 
kaip Tarptautinės Valstiečių Sąj. 
atstovė.

A. Devenienė, būdama Euro
poje, dar nuvyks į Angliją ir 
Vokietiją, aplankys BALFo įstai
gas ir kitas šalpos organizacijas. 
Taip pat susipažins ir su trem
tinių gyvenimu bei padėtimi ir 
dabartinėmis jų problemomis.

Į Ameriką A.' Devenienė nu
mato grįžti spalio njėn. pabai
goje. '

čiaus, Toronto Taut, šokių Grupei, ved. 
A. Šadeikienės, Montrealio Taut. Šokių 
Gr. ved. J. Kibirkščio, Hamiltono Liet. 
Chorui Rūto ved. V. Untulio, Hamiltono 
Taut. Šokių Grupei ved. V. Ponavoitės, 
Hamiltono šeštod. vysk. M. Valančiaus 
vardo mokyklos mokinėms, ved. Ant. 
Grojauskaitės reiškiamo gili padėka.

Sporto Klubo Kovas pirm. K. Stanai
čiui ir visai Valdybai provedusiems šven
tės sporto programą, Toronto, Montrea
lio ir Hamiltono sportininkams dalyva
vusiems žaidynėse, Hamiltono Skautų 
Tunto tuntininkui E. Mickūnųi ir visiems 
skautams už aktyvią paramą šventės me
tu, maloniems talkininkams O. čeršku- 
tei, P. Prakui, svečiui iš St. Catharines
J. Vyšniauskui, M. Tumaitienei, Vilimoi- 
tienei, M. Lozdučiui, V. Juzokui, M. 
Juodžiui, B. Griniui, K. Mikšiui, J. Kaz
lauskienei, V. Stabingiui, V. Bartininkui,. 
P. šuliui, St Kačinskui, J. Poškevičienei,
K. Lukoševičiui, K. Jurgėlai, L. Palčiaus- 
kui, Z. Laugaliui, A. Luagaliui, V. La- 
niauskui, K. Prielgouskui, P. Čelkui, T. 
Verbickaitei, J. Juozapavičiui, J. Plei- 
niui, J. Bajoriūnut, ponioms Giedraitienei, 
Grinienei, Antanaitienei, Šukaitienei, O. 
Mikšytei, A. Šukoičiui, S. Verbickui, Z. 
Stanaičiui, E. Petrušaičiui, Šimkevičiui ir 
visiems kitiems širdingas ačių! Pagaliau 
nuoširdi padėka priklauso visiems sve
čiams taip gausiai atsilankiusiems šioje 
šventėje, kad visas rengėjų viltis toli pra
nešė. Ačiū, ačiū visiems!

KLB Hamiltono Apylinkės V-ba.

KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBOS RENGTOS PIRMOS LIETUVIŲ 
DIENOS KANADOJE, HAMILTONE 1953 m. RUGSĖJO mėn. 5-6 DIENOMIS 

APYSKAITA
* Paįomos:
1. Gauta fš KLB Windsoro Apylinkės Valdybos auka ............ ,..v..iį.i.....
2. Už įėjimo bilietus rugsėjo 5 d. pobūviui 1020 bil. po $1 ..... ......
3. Už parduotas programas - leidinėlį rugsėjo 6 d. 1023 po $1.25 +

$1.11 aukomis ......:....... ...................................... ....... ..............
4. Už parduotus alkoholinius gėrimus ....... ........... .....................
5. Už parduotus vaisvandenius ........................................... .
6. Už parduotus užkandžius . .......... ................................... ................
7. Gauta už skelbimus programoje - leidinėlyje .. ...... .......................
8. Rengtos loterijos pajamos .................................. ...........................
9. Gauto dalis pelno už leidimą pardavinėti cigaretes ..............................

10. Gauta už grąžintą alų ir tuščias bonkos .............. ...... ...................... .

$75.00 
1020.00

1504.86
1104.60

190.10
44.00

120.50
155.85

7.00
179.40

Lietuviai pasaulyje

Išlaidos:
1. Atspausdinta 2000 egz. leidinėlio ....
2 ‘
3
4.
5
6

Salės nuoma ir patarnavimai salėje __
Išnuomavimas kėdžių ir stalų ........... ............... ........... .
Honoraras Liet^-Pperos solistei E. Kardelienei ....... ....... 
Honoraras solistui V. Verikoičiui
Išmokėta jungtinio choro dirigentui muz. St. Goilevičiui

7. Išmokėta V. Panovaitei už dainavimą šokių metu ......
8. Lietuvių Orkestrui "Trimitas"
9. Montrealio taut, šokių gr ir Sport, už kelionę

10. Apmokėta už autobusą Toronto programos dalyviams ..
1 1. Garsiakalbių Įrengimas ir naudojimas dvi dienas ........
12. Nupirktos dovanos sportininkams ...................
13. Išmokėta už alkoholinius gėrimus ....................
14
15
16. Vakarienė "Dainavos" salėje ir garbes svečių priėmimas ....
17. Indų ir salės nuoma vakarienei '...... ...................................
18. Nupirkti rūbai programoje dalyvavusiems vaikams ............
19. Plakatų padarymas, vėliavėlės, dažai, teptukai ir kt...........
20. Pašto ir raštinės išlaidos ............... ..... /L
21. Loterijai fantų nupirkimas . ........
22. Garbes pakvietimų anglams atspausdinimas ..... .................

Išmokėta už gėlės .. .............. ......  . . . .......... ......
Susisiekimo priemones važinėjant į Torontą ir Montrealį 
Krepšinio lentų padarymas, laipteliai chorui sustoti .... ......
Lietuvių Dienos skelbimai per radiją ....... .............

Išmokėta už vaisvandenius 
Išmokėto už maisto bufetui .

17. Indų ir salės nuoma vakarienei

23
24
25

JA VALSTYBES
JAV liet, ekonominė konferen

cija numatoma sušaukti kartu 
su ALTo šaukiamu Amer. liet, 
kongresu lapkričio 27-29 d. Kon
ferencijos uždavinys verslinin
kams susiorganizuoti ir suakty
vinti ūkinę veiklą.

Kunigų Vienybės suvažiavi
mas išrinko naują valdybą: 
pirm. kun. P. Katauskas, vice
pirm. kun. J. Kuprevičius, rašt. 
kun. dr. A. Juška, ižd. kun. J. 
Makaras, vald. narys kun. J. 
Malinauskas.

H. Blazas paskirtas lietuvių v. 
liaudininkų atstovu į Tarptauti
nės Valstiečių Sąjungos biulete
nio redakciją.

V. Andriulis visdėlto nebus 
deportuotas, nors toks sprendi
mas jau padarytas, nors jau pra
ėjo 6 mėn. po sprendimo, per ku
riuos deportuojamasis turi su
sirasti kraštą, į kurį jis išvyks. 
Tas pusmetis pasibaigė rugpiūčio 
27 d. Andriulis pareiškė neran
dąs krašto, kuris jį priimtų, tad 
ir paliktas gyventi JAV valdžios 
organų priežiūroje. Pagal įstaty
mą -jis turėtų kas mėnesį re
gistruotis ir neišvykti toliau 
kaip 50 mylių nuo gyvenamosios 
vietos. Andriulis tačiau raštą, 
kuriuo įsipareiguotų tą daryti, 
atsisakė pasirašyti, nes jam, kaip 
redaktoriui, neretai tenką gana 
toli nuo Čikagos išvykti.

Vadinasi jau beveik 4 metai 
byla vyksta ir valdžia nepajėgia 
Andriulio sutvarkyti. Įdomu 
kiek laiko būtų trukusi tokia 
byla Sovietų Sąjungoje?

Am. liet, legiono' postai Nr. 1 
ir 1763 bei Am. 1. ramovė nuta
rė lapkričio 22 d. Brooklyno 
Apreiškimo parapijos salėje su
rengti iškilmes kelioms sukak
tims paminėti: Liet, kariuome
nės šventę, Lituanikos skridimo 
20 metų sukaktį ir I Pas. Karo 
paliaubų dieną. Jungtinei kom 
vadovauja pulk. Iz. Kriaunaitis, 
adv. Pr. Aleksis, kpt. A. Vakse- 
lis, adv. K. Jurgėla ir inž. J. 
Labanauskas. Iškilmių kalbėtoju 
pakviestas pirmasis Lietuvos ka
riuomenės savanoris pulk. K. 
Škirpa.

Išleidžiama M. K. Čiurlionio 
žymesniųjų piano kūrinių plokš
telė. Plokštelėje yra žinomo mū
sų pianisto A. Kuprevičiaus 
įskambinti šie M. K. Čiurlionio 
kūriniai: Muzikos bruožai. Trys 
preliudai, Noktiurnos ir liaudies 
dainos “Bėkit bareliai” variaci
jos. Plokštelę gamina žinoma 
RCA “Victor” firma, (long play
ing 33 Ms RPM). Kaina su pašto 
išlaidomis Š. Amerikoje ir Ka
nadoje — 5 dol.

Plokštelė įdėta į atitinkamą 
voką, papuoštą iš vienos pusės 
M. K. Čiurlionio grafika, iš ki
tos — pianisto Kuprevičiaus 
nuotrauka. Taip pat yra ir abie
jų menininkų trumpos biografi
jos. Dalis plokštelių ir vokų turi' 
tekstą lietuvių kalba, kita dalis 
— anglų.

Visos informacijos platinto
jams suteikiamos šiuo adresu: 
Lithuanian-American Commu
nity of USA — Cleveland branch 
c/o Mr. J. Nasvytis, 771 East 
91 st. Cleveland, 8 Ohio.
VOKIETIJA

Vasario 16 Gimnazijos išlaidų 
sąmata trečiam šių metų ket
virčiui (liepos-rugsėjo mėn.) pa
tvirtinta DM45.860. Tam pačiam 
laikotarpiui vargo mokyklų iš
laikymo sąmata patvirtinta DM 
5.800.

Vasario 16 gimnazijos kūno 
kultūros mokytojui ir,bendrabu
čio vedėjui O. Gešventui iš
emigravus Kanadon, jo vieton 
pakviestas T. Gailius, Viktoro 
G. sūnus.

Wehnen lietuvių visuotinis su
sirinkimas, nutarė įsteigti LRKr. 
skyrių. Steigiamasis susirinki
mas rugpiūčio 18 d. slaptu bal
savimu išrinko Valdybą: pirm. 
J. Breivė, vice pirm. S. Valutis, 
sekr. J. Sedaitis, ižd. G. Linger- 
taitis, sandėlin. J. Gustainis.

LRKr. skyrius yra gyvybinis 
visų reikalas, nes dauguma gyv. 
emigracijų atrankos, tbc ir chro
niški ligonys, karo invalidai, se
neliai našlaičiai, vadinami kieto 
brendulo DP, palikti likimui 
Dievo ir vokiečių ūkiui.

Wehnen kolonijoj yra katalikų 
ir evangelikų parapijos, kaip 
vienos, taip antros parapijos 
klebonai nerado laiko laikyti pa
maldas, abiejų parapijų parapi- 
jonys liko su dideliu nepasiten
kinimu.

Tautos šventės minėjimas rug
sėjo 8 d. pradėtas vėliavų pa
kėlimu, o vakare įvyko koloni
jos salėje minėjimas. Švietimo 
inspektorius p. Venclauskas’ pa
sakė plačią istorinę kalbą, Var
go mokyklos mokytoja p. Atienė 
su mokiniais atliko meninę dalį,' 
po to įvyko vėliavų nuleidimas.

Amerikos armijos literatūri
nio skyriaus du kariai aplankė 
koloniją, norėdami susipažinti 
su benamių gyvenimo sąlygomis.

l

Viso pajamų $4401.31

$544.13
287.50
143.75
100.00
55.00

110.00
20.00
98.00

240.00
65.00
60.00
52.40

776.25
130.04

65.01
77.45
38.58
42.93
55.33
37.30
93.34
18.70
7.50

90.24
20.75
19.50

Viso išlaidų $3248.70
.. $4401.31

3248.70

$1152.61

Viso pajamų ..............................
Viso išlaidų ............. ......

Grynas pelnas
Gautas pelnas Valdybos paskirstytos sekančiai:
Hamiltono šeštadienio mokyklai $125; Vasario 16 gimnazijai $125; šalpos Fon

do Komitetui $100; Lietuvių Chorui "Rūta" $100; Hamiltono liet, bažnyčios 
statybai $100; Tautos Fondui $50; Hamiltono Skautų Tuntui $50; Nepriklauso
mai Lietuvai $50; Tėviškės Žiburiams $50; Skautų Aidui $25; Hamiltono lietuvių 
Evangelikų parapijai $25. Likutis įneštas į Valdybos kasą $352.61. . •

J. Kšivickis, pirmininkas. V. Antanaitis, iždininkas.

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

MINIOTA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St W., Toronto OL. S443 - OL. 8444
♦

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

$500 —$1.500 MŪSŲ PRITYRĘ TEISININ-
Galite gauti per mūsų biurą, KAI pigiai, sudaro pirkimo — 
tik už Jūsų parašą, be žirantų, pardavimo dokumentus.
jei Jums trūksta pinigų įmokė- 
jimui perkant namą.

i šios savaitės pasiūlymai:

MES PATARNAUJAME 
TEISINGAI 
SKUBIAI 

SAVO KALBOJ

Mūsų
Bathurst — 6 k. mūrinis,OLIVĘ 

pusiau prijungtos, užėmimas tuo
jau. įmokėti $2.500. Pilna kai
na $10.500.

HALLAM — Dovercourt, 6 k. pusiau 
prijungtas, erdvūs kambariai, ar
ti susisiekimas ir krautuvės. Įmo
kėti $2.500. Pilna koina — 
$11.500.

PARKWAY — Roncesvolles, 8 k. mū
rinis pustau atskiras, 3 virt, ap
šildymas alyva, garažas. Įmokėti 
$6.000. Pilno kaina $16.000.

AZIEL -— Annette, 11 k. mūr. pus. 
atsk., dupleksas, alyv. - vond. 
šildymas, 
na karna

įmokėti $5-7.000, 
$17.500.

V. Jučas
Biznio telef. OL. 8444 
Num? telef. OL 6718

pit-

Jmokėti $3.000, Lansdowne—Queen,
7 k., pusiau atskiras, mūrinis, 
oru-anglimis šildomas namas. 
Koina $12.800.

Įmokėti $4.500, Beatrice — Dundos,
8 k., pusiau atskiros, gero mū
ro, olyvo-vondeniu šildomos, ge
rų pajamų namas, su gorožu 
ir geru kiemu. Kaina $17.000.

Įmokėti $7.000. Kaino $17.500. Os- 
sington — Dundas rajone, 10 
k. ,pusiau otsk., vond.-alyva šil
dom., gerų pajamų mūr. namas.

Įmokėti $4.000, karna $12.500. Duf- 
ferin — Bloor, 6 k., pusiau ot 
skiras, mūrinis, oru-anglimis Šil
domas namas.

Be šių, daugelis kitų labai gerų, įvai
riomis kainomis, bet įmokėsimais na
mų, kurių dėl vietos stokos neįmano
ma paskelbti.

F. Jonynas
Telefonas įstaigos OL. 8444 

Namų OL 2636

$6.000 įmokėti. High Pork rojone, 9 
• k. atskiros mūrinis nomos. Von- 

deniu-alyvo apšildomos. Vieta 
garažui. Pilno kaina $18.500. ,

$2.500 įmokėti. 6 k. pusiau atskiros 
mūrinis namas. Vieta garažui. 
Kaina $11.700.

$7.000 įmokėti. High Parį* rojone, 12 
k.r atskiros dupleksas, 2 maši
noms garbios, didelis kiemos. 
Kaina $23.000.

$5.500 įmokėti. 7 k. pusiau atskiros 
mūrinis narnos su garažu ir Šo
niniu įvažiavimu. Indian Rd. — 
Bloor roj. Pilna koino $14.500.

P. Dambrauskas
Telef. įstaigos OL 8443 

Namų JU. 6198

K. Drangai Šveicarijoje ‘prof. 
Brunneris, žymiausias tos srities 
specialistas, padarė plaučių ope
raciją. Operacija truko 7 valan
das ir pavyko gerai. Ligonis 
sveiksta.

Vasario 16 gimnazijos naujų
jų rūmų remontą norima baigti 
iki rugsėjo 15 d. ir spalio 1 d. * 
pradėti naujuosius mokslo me
tus. Gimnazijoj pradeda dirbti 
ir kai kurie nauji mokytojai.

Paskutiniame PLB Vokietijos 
krašto tarybos suvažiavime su
važiavime sudaryta lietuvių gim
nazijos kuratorija, kuri nuo šiol 
ir tvarkys visus gimnazijos rei
kalus. Pagal priimtą statutą į 
kuratoriją įeis šie atstovai: 1. z 
PLB, 2. PLB Vokietijos krašto 
valdybos, 3. BALFo, 4. katalikų 
sielovados atstovas, 5. evangeli
kų -sielovados, 6. lietuvių gim\ 
nazijos direktorius, kartu ir mo
komojo personalo atstovas, 7. 
tėvų komiteto atstovas.

Vasario 16 Gimnazijos-rūmams 
pirkti iš Kanados iki rugpiūčio 
15 d. tegauta $50 arba 208.10 DM 
paaukotų K. Liet. Sąj. Wellando 
skyriaus, pasiųstų J. Bružo. Iš 
JAV tuo pat metu gauta $330.

Pagal aukas vieną klasę nu
tarta pavadinti “Hilfswerk der 
Evangelischen Kirchen der 
Schweiz”, vieną kambarį pava
dinti VLIKo vardu. “Liet. Lab
daros D-ja Diepholze” įrašoma į 
garbės lentą, kiti į garbės knygą.

Manheimo miestas, kuriaųie 
rugpiūčio 1-2 d. įvyko klaipėdė- 
čių vokiečių suvažiavimas, kuris 
jau nuo 1925 m. buvo pasiėmęs 
Klaipėdos vokiečių globą ir siųs
davo jiems pinigus, suvažiavimo 
proga pasižadėjo globoti viso 
Klaipėdos krašto vokiečius, nors 
dabar pinigų ir nežadėjo. Esą, 
tai būsianti daugiau moralinė 
globa, nes miestas pats Sbnai- 
kintas, pareiškė burmistras, 
įteikdamas globos dokumentą.

Varei senelių prieglaudoje gy
vena 75 lietuviai seneliai.
D. BRITANIJA

“Britanijos Lietuvio” vardas 
pakeistas į “Europos lietuvis”. 
Leidėjai tikisi, kad tuo būdu jis 
pasidarys mielesnis kitų .kraštų 

■ lietuviams ir atsiras daugiau skai 
tytojų. Laikrašio finansinė pa
dėtis esanti bloga. Jis turįs apie 
1000 svarų skolos.
ŠVEICARIJA

LB pirm. inž. J. Stankus spa
lio pradžioje emigruoja į JAV. 
Savo energija jis yra daug pri
sidėjęs prie lietuvių Vokietijoje 
šelpimo. Šiemet vasaros metu 
Šveicarijoje atostogavo 82 lie
tuvių vaikai. Prie jų glbbos žy
miai prisidėjo Šveicarijos Raud. 
Kryžius. Ir JAV inž. J. Stankus 
žada energingai įsijungti į savo 
tautiečių Vokietijoje šalpos dar- 
bą' . ' ’ \ 
Zūriche buvo susirinkusios bend
ro posėdžio ŠvLB taryba ir val
dyba. Posėdžio metu valdybos 
pirmininkas inž. J. Stankus pa- ‘ 
darė išsamų pranešimą apie 
Šveicarijoje įvykdytą ir iš dalies 
dar tebevykdomą rinkliavą Vo
kietijoje besimokantiems lietu
viams moksleiviams. Rinkliavos 
išdavų aktą surašė vienas Zū- 
richo fiduciarinis biuras.

Dr. med. dent. Elena Vaitke
vičiūtė, kurį laiką dirbusi kaip 
mokyklų dantų gydytoja Zū- 
riche-Oerlikone, paskirta Neu- 
chatelio miesto mokyklų dantų 
gydytoja. Dr. E. Vaitkevičiūtė 
yra ŠvLB valdybos vicepirmi
ninkė. . . •
AUSTRALIJA

LK Fondo Melburno skyriaus 
valdybon išrinkti: Antanaitis, 
Butkūnas, Janulaitis, Pečiulis ir 
Makulienė, kontrolės komisijom, 
kun. J. Kungys, Makulis ir Ži
linskas.

Melburno parapijos taryba rū
pinasi vietos lietuviu religiniais 
— kultūriniais reikalais: ruošia 
sukaktis, rūpimasi religiniu rr, 
kultūriniu tautiečių sąmoningu
mo ugdymu. Taryba pasiskirstė 
pareigomis taip: pirm. adv. J. 
Gylys, vicepirm. P. Raulinaitie- 
nė,sekr. P. Vilutis, ižd. Z. Rau
dys, kultūros reik, vadovas Br. 
Zumeris. Taryba nutarė tinka
mai paminėti metropol. J. Skvi
recko 80 m. sukaktį.

Soc. Moterų Dr-ja Melburne 
perrinko savo valdybą: pirm. 
Simankevįčienė, parengimų ko
misija: Kuncaitienė, Šemetienė, 
Pumputięnė; ligonių lankymo 
komisija: Semienė, Bulakienė, 
Juškienė; rev. komisija: Gylienė, 
Makulienė, Statkuvienė.

Lietuvių dailės parodoje da
lyvavo 18 lietuvių dailininkų.

Perthe dail. V. Ratas parodoje 
su australu George Voudouris 
buvo išstatęs 22 naujausius kū
rinius. Parodą gražiai įvertino 
australų spauda. Rinktinėje aus
tralų dailininkų meno parodoje 
gražiai užsirekomendavo ir dail. ■ 
A. Rūkštelė.
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Išeivė motina
Išeivė motina jaunose dienose baloj, o ji gailiai' kvaksėdama 

(paliko sava, motiną, savo gimti- laksto krantu. Dėl vaikų pato- 
nę ir išvažiavusi iš tėvynės su- gurno reikėjo išmokt angliškai 
kūrė namus svetimame krašte, ir tokiu būdu išeivijoje atsirado 
Visos vyresniosios kartos lietu
vės moterys (išimčių-beveik nė
ra) ištekėjo už lietuvių vyrų ir 
to'kiu būdu susikūrė didokas 
skaičius lietuviškų šeimų Šiau
rės Ir Pietų Amerikoje, Kana
doje ir kitur.

Pagalvokim, kiek vargo buvo 
motinai ligi ji įsikūrė svetimam 
krašte. Įsivaizduokim, kad rei
kia mums palikt savo kraštą, 
gimines, draugus ir su labai ma
žais ištekliais išvažiuoti į sveti
mą kraštą laimės ieškoti. Kiek
viena šio krašto lietuvė motina 
gali papasakoti,’ ką ji iškentėjo, 
kiek'privargo. Ir kiekviena turi 
savo istoriją, kuri geroje knygo
je nesutilptų. ' . '

Garbė lietuvėms motinoms, 
kad' jos svetimuose kraštuose ir 
sunkiose sąlygose augino gau
sias, sveikas lietuviškas šeimas. 
Pradėjus augti vaikams, atsira
do naujos bėdos. Reikėjo, kad 
vaikai mokėtų ir krašto kalbą 
ir lietuviškai. Pirmą, kad su-._ 
prastų savo draugus ir tą kraš- vių kalbą carų priespaudos lai
tą, kurio globoj augo, antrą, kad kais, padarė tai, kad šimtus ir 
suprastų savo tėvus. Namie kol tūkstančius mylių nuo Lietuvos 
buvo' tai tiek, kai išėjo į mo- i šiandien skamba lietuviška-gies- 
kyklas, ne vienas vaikas sugrį-! me, lietuviška daina, klesti lietu- 
žęs mamos kalbos nesuprato. Ir: viski laikraščiai, ir, .iš kur bė
jau t ėsi ji lyg višta- išperėjusi; būtų atvažiavęs,’ lietuvis jaučia- 
ančiuką. Tas sau plaukia plačioj I si kaip namie. S. P. ’

lietuv’iškai-angliška tarmė, apie 
kurią būtų verta parašyti at
skirą rašinį. Kai kurios motinos 
užsispyrė: neišmoksiu angliškai, 
tada vaikai turės mokėti lietu
viškai. Ir moka.

Nežiūrint visų sunkumų išeivė 
motina užaugino vaikus ir įstatė 
juos. į gyvenimą. ' Negailėjo ji 
dėl jų nei sveikatos, nei darbo; 
nei triūso. ’’ ''' " ",

Nepražuvo ji namiiose, turėjo 
laiko susitikti su kitom' pana
šiose sąlygose esančidm ir, mąs
tydama, kiek daug bendrų rei
kalų jas riša; susispietė į draugi
jas. kuriose gražiai darbuojasi ir 
po šiai dienai. Tokių būdu dau
giausiai lietuvės motinos dėka 
susikūrė lietuviški židiniai Či
kagoje, Niujorke, Toronte ir ki
tuose miestuose. Panašiu būdu 
lietuviški centrai išdygo Austra
lijoje, Anglijoje, Argentinoje ir 
kitur.

Lietuvė motina, kuri išsaugo
jo nuo pražūties brangią lietu-

Kanados drąsioji ketveriukė
Kanados Parašiutininkų Gelbė
jimo ir Ieškojimo Tarnybai pri
klauso4 gailestingosios seserys. 
Jos yra pirmosios ir vienintelės 
pasaulyje dirbančios tokį darbą.

Visa parašiutininkų komanda 
susideda iš 53 žmonių. Jiems yra 
statomi labai dideli ir sunkūs 
reikalavimai, kuriuos ir ne visi 
vyrai išlaiko.'Tom 4 mergaitėm 
jokių išimčių nedaroma. Jos tu
ri mokėti ištiktiem nelaimės kal
nų kopėjam padėti"nusileisti že
myn, atlikti įvairius sudėtingus 
mediciniškus patarnavimus,' pri
sikirtus medžių pasigaminti 
plaustą be vinių ir virvių, mokė
ti gerai šaudyti ir plaukti, pa
statyti pinkles žvėrim, savaitė
mis maitintis miške tik žolelėm

ir dar daug sudėtingų dalybų, 
reikalingų nelaimės atveju. Pa
galiau reikia “turėti ir širdį”, 
kad šokinėti iš 360 metrų augš- 
čio. Visus šituos reikalavimus 
tos mergaitės puikiai išpildo ir, 
beto, dar neužmiršta “mąke-up” 
ir “keep smiling”.

Paskutiniais metais buvo su
rasta ir pagalba suteikta 40 lėk
tuvų, daugeliui paklydusių ke
liautojų, medžiotojų ir misijo- 
niėrių; per' 8042 skridimo valan
dų buvo suteikta pirma pagalba 
ir pervežta į ligonines 200 žmo
nių, kurie gyvena laukinėse ir 
retai apgyventose vietose.

“Tai drąsiausios mūsų Kana
dos mergaitės!” — didžiuojasi 
jomis kanadiečiai.

Elzos Easiwieit mirtis
Rūsys, kuriame mes anksčiau gyvenome, buvo išnuomotas 

krautuvininkui, vardu Baskolęit. Prieangiuose visuomet mėtyda- 
vosi apelsinų dėžės, kvepėdavo pūvančiais obuoliais, kuriuos Bas- 
kolėit sukraudavo išvežti, ir už apdūlėjusio stiklo girdėdavome 
dažnai jo stiprų rytprūsišką balsą, besiskundžiantį blogais laikais. 
Tačiau, širdies gilumoje Baskolęit buvo linksmas: mes tai žino
jom taip gerai, kaip tik vaikai tai gali žinoti, kad jo barimasis 
buvo nerimtas, net su mumis; dažnai jis užlipdavo kelis laiptus 
.augštyn, kurie vedė iš rūsio į gatvę, pilnomis kišenėmis obuolių 
arba apelsinų, ir svaidydavo juos mums, kaip sviedinius. Įdomus, 
tačiau, jis buvo dėl savo dukters Elzos, apie kuriamės žinojom, 
kad ji norėjo, būti šokėja. Gal ji jau ir buvo. Kiekvienu atveju, 
ji dažnai mankštindavosi ten, apačioje, geltonai nudažytoje patal
poje, rūsyje, šalia Baskolęit virtuvės. Šviesiaplaukė, liekna mer
gaitė stovėjo ant pirštų galų, apsirengusi žaliu tricot, išblyškusi, 
minutėmis plaukdama kaip gulbė, sukdamosi arba pašokdama 
šuoliais. Iš savo miegamojo kambario lango aš ją galėjau matyti 
kai sutemdavo: geltoname lango keturkampyje jos ryškiai žaliai 
aprengtą liesą kūną, išblyškusį ir įsitempusį veidą ir jos šviesia
plaukę galvą, kūri kartais šuolio metų paliesdavo nuogą elektros 
lemputę; lemputė pradėdavo siūbuoti ir geltonos šviesos ratas 
akimirksnį išsiplėsdavo kieme. Buvo tokių žmonių, kurie sušukda
vo per kiemą: “Pasileidėlė!” ir aš nežinojau, ką tai reiškia “pa
sileidėlė”, buvo kitų, kurie šaukė “Kiaulystė!’’x ir nors aš buvau 
tikras, kad žinojau kas tai yra “kiaulystė” — negalėjau patikėti, 
kad Elza ką nors bendro su ja galėjo turėti..TadazBaskoilet vir
tuvės langas būdavd atplėšiamas ir kepsnių dūmuose išnirdavo 
jo sunki ir praplikusi galva, ir šviesoje, kuri krito iš atidaryto 
lango, jis nuleisdavo j* tamsųjį kiemą srovę keiksmų, iš kurių aš 
nė vieno nesupratau Netrukus Elzos kambarys buvo aprūpintas 
stora, aksomine, žalia užuolaida, taip, kad tik vos vos prasiverž

Du suvažiavimai
Š. m. rugpiūčio mėn. įvyko 

du lietuvių katalikių moterų su
važiavimai Čikagoje — Liet. 
Kat. Moterų D-jos Konferenci
ja rugpiūčio 16 d, gvildenusi mo
terims rūpimus klausimus ir 
ALRK Moterų Sąjungos Seimas I tuoti 
rugp. 17, 18, 19 ir 20 d., svarstęs 
grynai savo organizacijos reika
lus.

LKMD-jos konferencija išklau
sė J. E. vysk. V. Brizgio paskai-! 
tos .— Relijginis dorinis auklėji- Į 
mas; M. Galdikienės — Lietu
vės tautiniai uždaviniai bend
ruomenėje; dr. O. Labanauskai
tės — Lietuvybės išlaikymas 
šeimoje; J. Daužvardienės — 
Lietuvių menas; ir J. Mack in
formaciją apie ALRK Mot. S-gą.

Po paskaitų buvo, priimtos lie
tuvybės išlaikymo ir kitais klau
simais rezoliucijos ir pasveiki
nimas Lietuvos moterims.

Konferencija turėjo ir meni
nę dalį, kurią išpildė solistė I. 
Motiekaitienė.

Ši konferencija buvo sušauk
ta Liet. Kat. Mot. Konferencijos, 
įvyk. 1952 m. liepos 2 d. Putnam, 
Conn, iniciatyva. Putnamo kon
ferencija konstantayo, kad Ame
rikos lietuvės nėra įsijungusios 
platesniu mastu į kutūrinį — 
visuomeninį darbą. Ypatingai 
buvo .pasigesta naujų ateivių.

Čikagos konferencija, sušauk
ta prisilaikant Lietuvos moterų 
visuomeninės veiklos tradicijų, 
sutraukė nemažą būrį (apie 200) 
moterų, daugumoje naujų atei
vių. Konferencija stipriai para
gino moteris atkreipti dėmesį į 
vaikų auklėjimą ir lietuvybės 
išlaikymą.

Sąjungos Seimas, užtrukęs ke- 
fųriąs dienas, praėjo pagal savo 
seną vagą. Abejoju ar jis galėjo 
ką duoti protui ir"širdžiai. Apys
kaitos ir ilgi ginčai dėl smulk
menų išsėmė visą Seimo laiką; 
ir jei ne Rezoliucijų Komisija, 
kuri parengė kelias rezoliucijas, 
Seimas visai nebūtų turėjęs vi
suomeninės orbganizacijos su
važiavimo veido, nes nei vienas 
visuomeninis klausimas nebuvo 
nagrinėjamas, nors Sąjunga sa
kosi stovinti ant kultūros-švie
timo pamatų.

Naujai pertvarkyti įstatai už
dėjo antrajai vicepirmininkei pa
reigą rūpintis kultūros-švietimo 
darbu. Reikia tikėtis, kad šis 
reikalas neliks tik popieriuje, o 
pasireikš gražiais darbais. To 
seniai jau laukia visos švietimo 
skyriaus narės, kurių Sąjungoje 
yra beveik trečdalis. Lig šiol 
jos neturėjo Seime balsavimo 
teisės net švietimo klausimais, 
ners daugumoje tai Sąjungos 
elitas.

Jeigu Sąjunga nori gyvuoti ir 
nemirti kartu su savo senomis 
narėmis, turi išvystyti savo kul
tūros veiklą, apimti merginų ir 
jaunų motinų reikalus. Naujų 
ateivių nesudomins menkutė pa
šalpa, kuri neišlaiko jokios kon-; 
kurencijos su apdraudos įstaigo
mis. Savo švietimo-kultūros dar
bui Sąjunga gautų talkos iš vy
resnio amžiaus moterų, prade
dant 40 m. amžiumi, kurios pa
gal dabar veikiančius įstatus 
jau negali priklausyti į pašalpi- 
nį skyrių, bet jos savo patyrimu 
ir žiniomis gali būti naudingos 
organizacijai.

Tenka palinkėti Sąjungai taip 
sutvarkyti savo Seimų i dieno
tvarkę, kad joje tilptų ir švieti
mo reikalai^ kad seimai liautųsi 
buvę tik apyskaitų suvažiavi
mai; jie turėtų gyvu žodžiu, o 
ne apyskaitų lentelėmis apašta-

lauti. Gyvas žodis paskatintų ne
pakęsti kasdienio gyvenimo jū
roje, bet kilti į Augštybes. Sei
mas labai gražiai galėtų įtalpin
ti į savo dienotvarkę visą eilę 
naudingų paskaitų ir padisku- 

i mūsų tautos reikalais, 
tuomet jis nedarytų tokio blan
kaus įspūdžio, kaip šis pastara
sis, į kurį-, atvykęs ne vienas 
svečias pasijuto patekęs į priva
taus “biznio-kompaniją” ir sku
binosi išnykti.

ALRK Moterų Sąjunga galėtų 
suvaidinti didelį vaidmenį mūsų 
bendruomenėje, jei plačiau ir 
viešiau pradėtų domėtis tautos 
reikalais. Dalyvė.

pasiųsti Lietuvių Moterų ir 
Mergaičių Konferencijos.

Mes Jungtinių Amerikos Vals
tybių lietuvės katalikės, susirin
kusios Į savo konferenciją Čika
goje rugpiūčio 16 d. apsvarstyti 
gyviausių mūsų tautos reikalų, 
negalėdamos dėl žiauraus bolše
vikų smurto asmeniškai Jus, 
Mielosios Sesės, pasveikinti, pra
šome Amerikos Balsą perduoti 
oro bangomis Jums mūsų pagar
bos ir meilės pareiškimą ir lin
kėjimus ištvermės.

Mes užjaučiame Jūsų skausmą 
ir Jūsų vargus gyenant žiau
rioje bolševizmo priespaudoje.

Jūs, kurios stovite ant tėviš
kės krauju ir Jūsų ašaromis per
sunktos ž^mės, nešate tautos sar
gybą. Ištverkit iki galo. Mes su 
Jumis. Mūsų darbai ir maldos 
lydi Jus.

Kada Kristaus kančios simbo
lis — kryžius ir mūsų vėliava 
iškils Vilniuje Trijų Kryžių kal
ne, kada laisva bus Lietuva, Jū
sų vardas būs įrašytas į istori
jos lapus aukso raidėmis, ir mes 
vėl, visos kartu susijungusios, 
dirbsime Dievo ir Tėvynės gar
bei.

Foto Luno

Tėvas Bernardinas Grauslys, OFM
K. Liet. Kat. Mot. Draugijos Dvasios Vadas

KLK Mot. D-jos Centro Valdyba Draugijos Dvasios Vadu 
pakvietė Tėvą Bernardiną Grauslį, OFM. Iki šiol buvęs D v. 
Vadas Tėvas Juvenalius Liauba, OFM, dėl paskyrimo į 
Brooklyną TT. Pranciškonų vienuolyno viršininku, iš parei
gų atsisakė.

Tėvas Bernardinas Grauslys gimė 1918 m. sausio 1 d. Lie
tuvoje, Sukaičių km., Veviržėnų valse., Kretingos aps. Bai
gęs pradžios mokyklą įstojo į Švėkšnos Saulės gimnaziją, 
iš kurios 1932 m. perėjo į naujai įsteigtą Kretingos Pranciš
konų gimnaziją. Jau iš jaunų dienų turėdamas palinkimą 
dvasiniam gyvenimui, 1933 m. įstojo į pranciškonų Ordiną. 
1937 m. baigė naujokyną ir kartu gimnaziją. T. Augustinas 
Dirvelė, tuometinis pranciškonų provincijolas, matydamas 
jauno abituriento gabumus’, pasiuntė jį į Romą tolimesnėm 
teologijos studijom ir pasiruošimui profesūrai būsimai pran
ciškonų seminarijai Lietuvoje.

1941 m. sausio 26 d. T. Bernardinas buvo įšventintas ku
nigu ir 1943 m. baigė Šv. Antano popiežišką universitetą, 
gaudamas teologijos daktaratą, apgynęs tezę apie Augščiau- 
sią Malonę Kristuje pagal pranciškonų daktarą pal. Joną 
Skotą. Tais pačiais metais Ordino vadovybė išsiuntė T. Ber
nardiną į Milano Švč. Širdies Universitetą studijuoti lite- 
ratūros-filosofijos fakultete. Sugriuvus karo mašinai ir pa
sipylus lietuviams šiaurės Italijoje, T. Bernardinas savo 
studijų metu atkreipė didelį dėmesį ikaro belaisvius ir trem
tinius, kuriems paaukojo didesnę savo jėgų dalį. 1946 m. 
baigė universitetą, gaudamas filosofijos daktaratą, apgynęs 
tezę apie Gėrio Problemą pagal pal. Joną Skotą. Tada Ordi
no’vadovybė pakvietė T. Bernardiną Romon dėstyti pop. 
Šv. Antano Universitete spėk, dogmatiką, tačiau to darbo 
jau nepradėjo, nes besikurianti lietuvių pranciškonų pro
vincija Amerikoje pareikalavo jo jėgų. 1947 m. jis apleido 
Italiją ir pradėjo darbą Amerikoje. Būdamas provincijos 
patarėju, jis ėjo įvairias vienuolyno pareigas, glaudžiai da- 
F£v$ųtiamas provincijos kūrimo darbe. Jis padėjo kurti pran
ciškonų spaudos centrą Brooklyne, būdamas “Darbininko” 
administratorium ir vienuolyno viršininku, kol pagaliau 
tapo paskirtai organizuoti lietuvių Prisikėlimo parapiją 
Toronte.

Naujam Dvasios Vadui linkime sėkmės naujame darbe!

AGUONA
DIEVAITIS
Tartum regėjumas nežinomų pasaulių,. 
Elektros aureolėje artistas —■

"Žmogus, kuris neužkasė savo talentų — *
Neša, pagavęs minią, ant sparnų harmonijos, 
Kur edelveisų pavėsy snūduriuoja meliodijos... 
Vidunakčio tyloj, sekundėms tiksint, 
Pažadina, dangop vilnijančią, Sonatą — 
Audringai trankosi dramatiškais Etiudais...
Tai vėlek, it fontanas, Arabeskos purslais byra... 
Švytruoja rankos, šnekučiuojasi oktavos, 
.Lekia nubudę temos iš po burtininko pirštų: 
Dabar džiugesio upe teka per saulėtas pievas...
Dabar pilnu kentėjimo akmeniu iš lėto grimsta. ..
Plojimo griausmas perplėšia akimirkos tylą. i,
Jis lenkia laurams pašvęstą Apolo galvą. .;
Susirenka girliandas... ir — žvitriai dingsta.

IŠ MOTERŲ VEIKLOS
Sao Paulo LK Mot. D-ja, Bra

zilijoje, atšventė savo 15 m. su
kaktį. D-jos įkūrėjas yra kun. 
kleb. Ragažinskas, kuris atlaikė 
iškilmingas mišias. Po to buvo 
bendros vaišės, kurių metu pasa
kyta daug sveikinimų ir priim
tos protesto rezoliucijos prieš 
bolševikus, kurios bus pasiųstos 
Brazilijos ir JAV prezidentam. 
Meninėje dalyje pasirodė pačios 
narės su įvairia ir gražia prog
rama. D-jos šventė, kuriai vado
vavo I. Kutkienė, praėjo malo
nioje nuotaikoje.

Toronte naujai susikūrusio 
! Prisikėlimo Bažnyčios Moterų 
i Rėmėjų Būrelio išrinkta valdy- 
' ba, susirinkusi pirmo posėdžio, 
aptarė einamus reikalus. Pirmas 
iš tokių skubių reikalų buvo pa
galba įsikūrimui TT Pranciško
nams naujose tuščiose patalpose. 
Būrelio narės kreipėsi į visuo
menę, prašydamos pagalbos. Su
laukta didelio pritarimo. TT 
Pranciškonų patalpos labai pa
pilnėjo ir vis kasdien pilnėja. 
Būrelis deda visas pastangas, 
kad tos patalpos būtų dar pil
nesnės, ko prašo ir visų toron- 
tiečių neužmiršti.

Smuik. E. Kuprevičiūtė, ap
lankiusi muzikos festivalį Aust
rijoje', Salzburge, nuvyko į Pa
ryžių, kur grieš radiofone. Ar
timiausiu laiku žada aplankyti 
JAV-es. ' ?

Dail. A. Tamošaitienė kartu 
su vyru dalyvavo liet, dailės 
darbų parodoje Brocktono Liet. 
Bakūžėje.

Op. sol. Kardelienė su pianis
tu Smilgevičių spalio 18 d. kon
certuos Niujorke.

I. Pavilanienė, baigusi magist
ro laipsniu filologijos skyrių 
Montrealio universitete, ten pat

pakviesta dėstyti rusų kalbą.
H. Kemežytė, persikėlusi iš 

Montrealio, Toronte atidarė kos
metikos kabinetą.

Mme. Vijaya Laksim Pandit, 
Indijos ministerio pirmininko 
sesuo, yra išrinkta Jungtinių 
Tautų pilnaties pirmininke. Tai 
yra pirma moteris, kuriai teko 
tokia augšta vieta.

Mme Pandit yra gimusi 1900 
m. Indijoje. Nuo 20 m. ji pradė
jo aktyviai reikštis Indijos Tau
tiniame Kongrese ir moterų or
ganizavime. Ji priklauso Allaha
bad MB politinei grupei. Tris 
kartus sėdėjo kalėjime už ra
sines ir priešingas karui mintis. 
Ji buvo pirma moteris Indijoje 
buvusi ministeriu — 1937-39 ir 
1946-47. Nuo 1947 iki 1949 ji bu
vo Indijos Ambasadore Rusijai, 
o nuo 1949 Amerikai.

JT socialinės globos komitetas 
patvirtino moterų teisių apsau
gos programos praplėtimą. Už 
balsavo 39, susilaikė 14. Progra
ma apims rūpinimąsi moterų 
švietimu ir teisių sulyginimu su 
vyrais tuose kraštuose, kur to 
dar nėra.

Lady Peggy Cripps, duktė mi
rusio buvusio Anglijos užsienių 
reikalų ministerio, ištekėjo už 
negro karaliuko Joseoh Manoeli 
Appiacho._

Hideko Jakojama, 36 m. ja
ponė, išlaikė egzaminus ir gavo 
komercinių lėktuvų pilotės var
dą. Tai pirma japonė tokiose 
pareigose.

Florence Cadwick, amerikietė, 
pasiekė pasaulio rekordą per
plaukdama Gibraltarą per 5 vai. 
6 min. Pirmai moteriai perplauk
ti Gibraltarą 1928 m. reikėjo 
13 vai. 42 min.

VYRAS AR KOJAsLUOSTIS
ANGLO WALLACE REYBURN žyiLGSNIS Į MOTERĮ.

davo šviesa; aš gi žiūrėjau kiekvieną vakarą į blankiai šviečiantį 
keturkampį ir ją regėjau, nors negalėjau jos matyti: ją, Elzą Bas- 
koleit, ryškiai žaliame tricot, liesą ir šviesiaplaukę, sekundėmis 
pakilusia ore po nuoga elektros lempute.

Neužilgo mes išsikėlėme. Aš paaugau, sužinojau, kas yra “pa
sileidėlė”, maniau, kad žinau, kas yra “kiaulystė”, mačiau šokėjų, 
bet nė viena man taip nepatiko, kaip Elza Baskolęit, apie kurią 
aš nieko daugiau nebegirdėjau. Mes išsikėlėme į kitą miestą, už
ėjo karas, ilgas karas, ir aš negalvojau apie Elzą Baskoilet, taip 
pat negalvojau apie ją, kai mes sugrįžom į senąjį miestą atgal. 
Aš bandžiau įvairiausius užsiėmimus, kol pasidariau išvežiotųjų 
pas didėlį vaisių urmininką: apsieiti su sunkvežimiu buvo, vie
nintelis mano darbas, kurį aš tikrai gerai sugebėjau. Kiekvieną • 
rytą aš gaudavau sąrašą, gaudavau dėžių su. obuoliais, apelsinais, 
kriaušėmis, krepšius su slyvomis, ir važiuodavau per miestą. Vie
ną dieną, kai aš stovėjau ties savo pakraunamu sunkvežimiu, ir 
sandėlio vedėjas tikrino krovinį pagal sąrašą, atėjo buhalteris iš, 
apklijuotos bananų reklamomis'būdelės, ir paklausė; vedėjo:

“Galime aptamautf Baskolęit^’ > *
“Ar jis užsakė mėlynųjų vynuogių?? s -
“Taip” — atsakė nustebęs buhalteris, nuėmęs pieštuką iš užau- 

sio ir žiūrėjo į vedėją. — “Karts nuo karto”, — kalbėjo vedėjas, 
“jis užsąko mėlynųjų vynuogių, aš nežinau kodėl; bet mes neturi
me jų ir negalime jo aptarnauti. Pajudėkit!”, sušuko jis krovėjams

(Nukelta į 8 psl.)

Toronto moterų šalpos grupė “Daina
Moterų šalpos grupė “Daina”, 

įsteigta maždaug prieš vienuoli
ka metų ankstyvesnės išeivijos 
lietuvių moterų globoti antrojo 
pasaulinio karo lietuvius karo 
belaisvius.

. Vėliau po karo kuriantis trem
tinių stovykloms pereita prie 
lietuvių tremtinių šelpimo.

Tai gal vienintelė moterų or
ganizacija kurios tikslas — trem
tinių šelpimas užjūriuose.

Prasidėjus imigracijai į Kana
dą, į “Dainos” grupę įstojo ir 
naujai atvykusios.

Šalpos ’darbas nesibaigiantis. 
Gvėrai žinome, kiek daug šelpti
nų mūsų tautiečių yra. Daug 
tam pasidarbuota, nemažai nu
veikta, bet dar daugiau reika
lauja paramos tie, kurie negalė
jo išvykti užjūrin dėl mums ge-

rai žinomii aplinkybių. Ir toliau 
jie gyvena sunkų bedalio gy
venimą.

Dainietės šalpai pajamas su
kelti rengia koncertus, loterijas 
ir be to renkamos aukos kvita- 
rais. Ji turi taip pat savo garbės 
nariu, kurie aukų prisiunčia ir 
iš tolimų vietovių.

Susirinkimai nuolatiniai kar
tą per mėnesį — paskutinį mė
nesio šeštadieni, pas nares jų 
pr*’ačiuo?e butuose.

Įsikūrus Kanadoje PLB Šal
pos Komitetui, “Daina” savo 
šalpą sukoncentruoja globoti 
vieną senelių prieglaudą Vokie
tijoje bei kartas nuo karto pa
remti ir tas skaitlingas šeimas 
ir ligonius jau nuo seno “Dai
nos” draugijos šelpiamus.

Praktiški patarimai
Kad pieniški valgymai nepri- 

degtų, reikia į puodo dugną tiek 
cukraus, kad jį padengtų; prieš 
hžverdant pienui nemaišyti.

• Kakao, kavos ir pieno dė
mes galima išvalyti su pašildy
tu glycerinu.

• Vyno dėmes, jei dar neper- 
senos, galima valyti su citrinos 
sunka.

• Vaisių dėmes valyti su leng
vu chloro skiediniu ir praškies'- 
tu actu ar citrinos sunka. Po 
valymo gerai išplauti, kad ne
liktų chloro.

• Mrs. Roy Elliot Toronte ati
darė “Greito rūbu taisymo dirb
tuvėlę” viengungiam. Biznis ei
na puikiai. Beveik 90č klijen- 
tų yra ištekėjusios moterys.

Mūsų favoritė kanadietė yra 
lyg jauna fnoteris, kuri gyvena 
šalia mūsų ir yra visada kartu 
su mumis, kur mes bebūtume. 
Ji niekad nėra užimta. Ji visada 
priekaištauja, kad anglai neturi 
centrinio šildymo, nieko nežino 
apie šaldytuvus ir viskas, ką tik 
mes galime beišgalvoti, yra blo
ga pas juos. Sutinkame, kad tai 
yra neginčyjami pokalbių šalti
niai, daugiausiai pagrįsti faktais. 
Anglai neturi centrinio šildymo, 
lygiai kaip kanadiečiai turi juo
dąsias museles, ir čia nieko ne
galima nei pas vienus pakeisti.

Vieną vakarą ji mums pasako
jo, kiek kanadietė yra gražesnė 
už anglę. Mėginimas su ja šį 
klausimą diskutuoti yra lygus 
mėginimui diskutuoti kviečių 
kainas su kūlėju, kuris yra pa
čiame kūlimo įkarštyje. Aš ne
gavau įterpti savo nuomonės, to
dėl savo pažiūras šiuo reikalu 
mėgirtu išdėstyti čia.

Bendrai imant, kanadietės ge
riau atrodo ir yra geriau pasi
puošusios už angles. Paėmus po 
tuziną ir vienų ir kitų ir susta
čius į gretimas eiles, aišku, ku
rios laimės. Bet...

Visur Anglijoje, dabar ir se
niau, jūs galite sutikti merginų, 
kurios bet kurio vyro kraują 
privers vaikščioti stipriau. Tai 
gali būti apsipirkinėjanti namų 
šeimininkė, padavėja kavinėje 
ar mergina, išvedusi į parką pa
sivaikščioti savo šunį. Ji turi gi
lų grožį, kuris privers jus susto
ti. Ir nebūtinai ji juo rūpinasi 
ar ką nors dėl jo daro. Jis pats 
yra — tai tokia grožio rūšis, 
kuri nenusiplauna po dušais.

Gal būt, ji taip atrodo, kad 
bendrai išsiskiria iš kitų, bet 
kanadietės merginos patrauklu
mas yra dirbtinis. Jos turi pana
šumą i .perai nusisekusį masinės 
produkcijos gaminį. Kai jūs su
tinkate gražiai atrodančią anglę, 
jūs matote individą, kuris pa
verčia pirmenybę iš savo pus
seserės kanadietės.

O ką jūs randate pratrynę pa
viršių?

Paprastai anglės merginos tu
ri daugiau teigiamumų. Pakliu

vęs į kanadiečių merginų kom
paniją, tuoj pasijunti išstumtas 
iš pokalbio, jei nesi pasiruošęs 
kalbėti apie jos gimtąjį miestelį 
ar girti jos pomėgius. Jos pokal
bio akiratis yra ribotas ir jei ji 
yra ištekėjusi — ji yra tiek su- 
smulkėjusi. kad jos pokalbio 
“augštuipos” baigiasi ties jos 
modernios skalbimo mašinos 
smulkiais gedimais ar jos ber
niuko sugadintu kokiu nors nau
ju ^žaislu.

Anglė mergina, palyginus, yra 
daugiau išprususi ir įsijungia 
ar pati užveda platesnio akira
čio pokalbius — nesėdi apglū- 
musi tyloje ir nelaukia iki po- , 
kalbis prasidės apie jai artimą • 
siaurutį pasaulį.

Vyrai (Čia įskaitomi tūkstan- • 
čiai kanadiečių karių, kurie bu
vo Anglijoje laike paskutinio ? 
karo) negali atsispirti nepripa>- • 
žinę šio pagrindinio skirtumo. 2 
Anglės mergaitės gyvenimo tiks- • 
las yra padarvti jos vyrą laimin
gu, gi kanadietė savo vyrą ver- ; 
čia ją padaryti laimingą.

Kanadietis sunkiai dirba, kad ' 
galėtų nupirkti modernų šaldy- ' 
tuvą, elektrinį grindų blizginto- - 
ją, elektrinį lygintuvą ir visa ; 
fcita, kad padarius jos gyvenimą • 
lengvesnį. Jis yra tiek prisitai-1 
kas, kad yra visada šalia jos ir • 
pasiruošęs atsiliepti bet kuriuo i 
laiku ir net tylomis išsprukti į ; 
garažą palošti kortomis su savo • 
draugais. Anglė moteris nerei- ; 
kalauja iš vyro šaldytuvų ir ki- - 
tų dalykų, kurie turėtų padaryti 1 
šeimininkės gyvenimą lengvą ir ; 
ji leidžia savo vyrui vienam iš- 
eiti į viešumą ar ten, kur ji ' 
traukia. ' * *

Tikrumoje kanadietė žmona < 
turėtų būti patenkinta ir neprie- ; 
kaištaujanti būtybė, bet taip nė- ; 
ra. Ji gauna tiek daug, kad ji . 
pasijunta įklimpusi, gaudama ‘ 
tai, ko ji nenori — kojašluosti • 
— savo vyrą. Anglė žmona, kuri ’ 
gauna tiek maža sau pačiai, ran- * 
da. savo rijies pasitenkinimo, 
matydama savo vyrą gauna"tį * 
iš gyvenimo tai, ko jis nori.

Sulietuvino B. K .V.
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TESLIA
REAL ESTATŽ

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

BIURAI:
863 Bloor Street West, Toronto
575 Queen Street West, Toronto
1294 King Street East, Hamilton

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

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo- įstaiga.

I

PARDUOTI AR PIRKTI 
NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi,

> t * \ Y . *’

bandykite paskambinti mums. Stebuklų nežadame, bet . . .

1. TURIME namų pardavimui visuose Toronto miesto ra
jonuose. . "

2. TURIME įvairių tautybių pirkėjų su įvairiais (mokėji
mais, kas rodo, kad pilnai esame įsitraukę į darbą ir daž
nai tenka dirbti ilgas darbo valandas, kad patenkinti sava 

„JęJįjentus.
3. TURIME didelį patyrimą namų“ pirkimo ir pardavimo 

srityje.
4. TURIME geriausius ryšius su Toronto miesto advokatais 

ir atsakingais pirkimo - pardavimo srityje asmenimis ir 
kiekvienu metu galime Jums duoti veltui informacijas 
dėl pirkimo, pardavimo, paskolų, dokumentų sudarymo 
ir tt.

5. DIRBAME savo darbą iš pamėgimo ir turime tikslą: 
Nesistengti parduoti daug namų, bet parduoti taip, kad , 
kiekvienas mūsų klijentas rekomenduotų mus savo drau
gams ar pažįstamiems.

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

7. Esame nuomonės, kad namo pirkimo ir pardavimo mo
mentas yra labai svarbus ir tikrai yra didelis dalykas, jei 
visa tai galite išsiaiškinti savoje kabioje.

KAD PATIKRINTI, kiek mes turime tiesos mūsų skelbime, 
yra tik vienas kelias: skambinkite mums ’

TELEFONAIS: OL. 7996, OL. 7997
arba užeikite į mūsų įstaigą.

S. KUZMAS J. BALTAKYS

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

A . mų. Taip pat duodame paskolas.
$23.500. St. Cloir — Dufferin, 10-Į $11.900. Eglinton —Xcrru. Gražus 

kambarių, atskiras, mūrinis c **—*—1—
trijų augštų namas, vand.- 
alyvos apšildymas, 2 virtu
ves, 2 vonios, kietmedžio 
grindys, dideli kambariai, 
labai gerame rajone, pato
gus išnuomoti, arti prie su
sisiekimo, privatus Įvažia
vimas, garažas.

$25.000. Dundas — Dufferin, 14 k. 
su krautuve, trijų augštų 

• namas, vondens-alyvo ap
šildymas, trys virtuvės, 3 
vonios, gerame prekybos 
rajone, labai geros paja
mos, patogus išnuomoti.

$25.000. Bloor — Ossington, nau
jos 10 kambarių mūrinis 
atskiras namas, 2 moder
nios virtuvės, dideli komba- 
barioi, kietmedžio grindys, 
statyba ir įrengimai atlikti 
sąžiningai ir patogus išpla
navimas. Lobai gero proga 
investuoti pinigus/ 

SKAMBINKITE:

A. Kiršonis ‘
OL. 7511

1460 Dundas
HAMILTONO LIETUVIAI. Visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės 
į šios įstaigos atstovą Hamiltone J« ValeVIČlUS. Visokeriopas informacijas su
teiksiu bei patarsiu Jūsų namų problemose, nemokamai. Skambinkit ar užeikit į įstaigą.

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

$8.800. Humber Blvd, atskiras mū
rinis nomos geram stovyje, 
{mokėti $2.000.
Bloor — Shaw, 7 kamba
rių, dviejų augštų mūrinis 
namas, vondeniu-alyvo šil
domos. Didelis kiemas, ga
ražas.
Bloor — Indian Road, 8 k.r 
mūrinis namas, alyva šildy
mas. Dvigubas garažas. 
Prie gero susisiekimo. Sa
vininkas nori greitai par
duoti.
High Park — Annette. 10 
kambarių atski/os
namas, geram stovy, van- 
deniu-olyva šildomas. Trys 
modern ios v i rtuves/ Geras 
planas.

$18.900. Bloor — High Park, 7 k.,

5 kombguų mūruos bun
galow, 3 m. senumo. Rū>y 
įrengtos atskiras kambarys. 

$12.900. High Par. 6 kamb. mūrinis 
pusiau atskiras namas. Rū
sy įrengtos dušas. Gražus 
sodas, {važiavimas j gara
žų.

$15.900. Dundas— Dovercourt. At
skiros, 8 didelių kambariu 
mūrinis namas gerame sto
vyje. 2 virtuvės, garažas ir 
gražus kiemas. i- • 

$16.900. Oakwood—St. Clair. Nau
jų plytų atskiros namas, 7 
kamb. per du augštus. Mo
derni virtuvė ir garažas.

$20.500. High Park.' Atskiras mūri
nis “6 didėlių komb. -namas 
su atskirų įvažiavimu į ga
ražų. Apšildomas alyva.

4
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$14.900

Indian TraitHigh Pork Blvd.,
I 12 did. kamb. (2 atsikiri butoiL 

per du augštus, mūrinis, atski
ros, 2 vonios, 2 virtuves, vonde- 

j niu šildomas, didelis kiemas ir 
garažas.1 įmokėti $8.000, viso 
$20.500. ’

Indian Rd. — Westminster Ave.,
[ 10 did. kamb., atskiras, mūrinis,
| vandeniu-alyva šildomas; 2 vir

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

I Bloor — Indian Rd.,
' 9 did. komb., atskiras, gero mū

ro, vandeniu-alyva šildomos, 2 
vonios, 2 virtuvės, vienas kamb. 
rūsy, gražus kiemas ir vieta ga
ražui. Įmokėti $6.000. Kaina 
$18.000, geras pirkimas.

Bloor — Christie,
7 kamb., mūrinis, vandeniu-aly
va šildomas, moderni virtuve, 
mas apynaujis, privatus įvožia 
vim. ir garažas. Įmokėti $4.500. 
Kaina $ 15.500.

daliu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduod amus namus, paskolas, biznius ir tt.

863 BLOOR STREET WEST

Indian Rd.

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

PARDUODAMA:
Indian Grove

13 did. ir grožių komb., atskiros, 
mūrinis, vandeniu šildomos, 3 
modernios virtuvės, 3 vonios, lo- 
boi didelis kiemas, 2 mūriniai 
garažai, geras pajamų nomos, 
Įmokėti $12.000, kaino 27.000 

. dol. Viena skola Balansui.
Delaware — College,

8 did. komb., mūrinis, olyvo šil
domas, 2 virtuvės, gražus kie
mas ir Įvažiavimas. įmokėti 

$5.500, kaino $15.500.
Pacific prie Bloar,

8 kamb. per 2 augštus, mūri ūs, 
2 virtuvės, alyva šildomas, l;-Oai 
didelis kiemas. Įmokėti $6.CO0. 
Kaina $15.900.

Dundas — Montrose,
6 kamb., mūrinis, didelis kie
mas, vieta garažui. įmokėti 
$3.500. Kaina $12.000.’

Bloor
5 did. kamb., atskiras, vieta ga

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

Be paminėtų, dar turime dau^yK^ na
mų įvairiose miesto dalyse ir sn įvai
riais į mok ėjimo is.

PRAŠAU SKAMBINTI

V. Morkis ų t
OL. 7511 /

$18.700.
mūro

ant dviejų augštų, atskiros, 
gerų plytų namas, moder- 

* nūs vidaus įrengimas, dvi 
virtuvės. Vandeniu šildo
mas. Garažas.

SKAMBINKITE:

B- Sergantis
** OI. 7511

St. West (prie Dufferin), Toronto
— Crowford,

J. Valevičius. Visokeriopas informacijas su-

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI 

$18.000 visa kaina, apie $9.000 įmo
kėti, didžiulis mūrinis, pusiau at
skiras 17 kambarių namas, lie 

Į tuvių centre. Alyva-oru šild., ga
ražas. Nepaprastai geros paja
mos. ■'

$13.000 — Annette — Keel St. — 
mūrinis, pusiau atskiras, 8 dide
li kambariai, 3 virtuvės. Užpa
kalinė gatvelė. Įmokėti $4.000. 
Sovininkas turi išvykti iš Toron
to. Todėl namas pagal gerumų 
pigus.

$23.000 — Dundas—Bathurst —^16 
kamb. geram stovyje namas; 
vandeniu-anglim šild.; dvigubas 
garažas, namas neturi morgičių. 
12 kambarių duoda virš $300 j 
mėnesį pajamų. Visas namas ga
li būti užimtos tuojau.

$17.000 — Glenlake Avė. —- 10 k., 
dvi virtuvės, dvi vonios, rūsy sve
tainė, vand.-alyva šild. Namas 
atskiras, didelis sodelis; nepra 
skolintas —- be morgičių. Imo- 
kėjimds mažos tik $5.000.

$17.000 — Crawford—netoli Dun
das — nemes beveik pilaite. 10 
dideli ir šviesūs kamb. Nepa
prastai švarus. Vand.-alyva šil
domos. Dvigubas garažas. Įmo
kėti tik $5-6.000. y

$18.000. Atskiras, Parkdale rajone, 
iki langų akmeninis, plytų, ge
rom stovyje, 9 did. kambarių na
rnos. • 3. virtuvės; grindys kietme- 
džio. Didelis sodas. 5 outoma 
šinoms vieta. Įmokėti $5.000.

$2.500 įmokėti. Visa kaino apie 10 
tūkst. dol. Naujai ir moderniai 
Įrengta maisto krautuvė — mė
sinė. Savaitinė apyvarta $ 1.500. 
Rūsy rūkykla ir mesqs perdir
bimo —- dešrų skyrius. Kartu su 
krautuve išnuomojamas visas 
namas iš 6 komb. Vand.-angl. 
—stocker opšild. Vokiečių-veng- 
rų-slavų-žydų rajone. Žydai per
ka tik kiaulieną. Išnuomojama 
10 metų.

$13.000 Įmokėti, RoncesvoHes. Pui
kiai Įrengta maisto krautuve — 
mėsinė ir geram stovyje visas na
rnos iš 6 komb. Vand.-alyva šil
domos; kietm. grindys, dvigu
bas garaž. Kaina apie $29.000.
Gazolino stotis ir garažas

$3.000 įmokėti. Visa kaina $5.000. 
Parduodama 5 metams. Miesto 
centre — Harbord gatvėje.

Žemės ūkis. Netoli Simcoe ežero, virš 
1p0 akrų; plytų gyvenamos nomos. 
Nedarbingos, per anksti pasenęs ang
las, parduoda už $5.000.

J. KAŠKELIS
Telef. EM. 8-2646; EM. 8-2647 

EM. 8-2648
575 Queen Str. W. (prie Bathurst) 

Namų telef.: KE. 7536

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. Įst. OL. 7525 

namų tel. LA. 0248.

863 BLOOR STREET WEST 
.(netoli Ossi ng ton g.)

1. 23 kambariai viename name! Ga
limo juos įsigyti už $10.000 gry
nais, kita suma lieka išsimokėtinai 
patogiomis sąlygomis. Nomos la
bai g e ra stovyje, opynaujis. Da
bartinis savininkas turi 4 kamba
rius sau'ir $600 pajamų į mėne
si. Įsigyk tokį namą ir nereikės 
vargti fabrike —- čia uždirbsi dau
giau!

. $2.000 — grynais, 
$9.000 — pilna kaina.
6 kambariai. Namas pats vidury 
kitų. Stovis taip sau. Gatvė irgi ne 
iŠ pirmųjų. Garažas yra, bet ir tas 
apgriuvęs. Shirley g. prie Lans^

' downe žemiau Bloor.
3. Už $3.500 — grynais namas su 

krautuve. Be krautuvės dar 6 kam
bariai. Alyva šildomos. Garažas. 
Pilno kaina $13.000. Dundas gat
vėj prie Annette.
$10.000 už 6 kambarių namą. 
Nori gauti grynais $3.500. Hick
son gatvėje prie Dundas ir Brock. 
$10.000 — grynais, 
$28.500 — pilna kaina.
1 2 kambarių. 7 kambariai su bal
dais. $80 į savaitę pajamų ir 5 
kambariai savininkui. Walmer gt. 
virš Bloor.

6. $4.500 — grynais, 
$15.00 — pilna Kaina.
7 kambariai per 2 augštus. Dvi
gubos garažas. Didžiulis sklypas 
45 iš 150.

7. $7.000 grynais už 13 kambarių su 
3 voniomis, 3 virtuvėmis, 2 gara
žais, didelį mūrinį namą. Kaina 
$22.000. Narnos, kuris daro pini
gą. Dovercourt gatvėj žemiau 
Dundas.
$23.900—pilna kaina už 6 kam
barių atskirą, naują, mūrinį namą. 
Vidus Įrengtas liuksusiniai. Skly
pas 40 iš 160. Grynais reikia tu
rėti $12.000. Prie Kingsway, kur 
gyvena visa buržuazija.

9. $4.500 — grynais, 
$14.500 — pilna kaina.
6 kambarių mūrinis naujas (20 
metų) namas. Alyva ir vanduo šil
dymui. Garažas. Vidus idealiai 
švarus ir gerom stovy. Roins gat
vėj netoli Davenport.

10. $3.000 — grynais. 
$12.800 — pilna kaina.
6 komborioi ir poilsio kambarys 
rūsy. Mūrinis, pusiau atskiras no- 

/ mos. Clinton — Bloor kampe.

2

4.

5
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MIELI HAM1LT0NIEČ1AI!
Perkat, parduodat hamą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

B. KRONAS

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

Telefonas: 9-3558 ,

TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

863 BLOOR STREET WEST - 575 QUEEN STREET WEST

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

. REAL ESTATE LIMITED
■ BRANCHES

TORONTO — HAMILTON —CONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo-pardavimo Įstaiga

1052A BLOOR ST. W., TORONTO

Parduodame ir perkame namus, biz
nius visuose miesto rajonuose.

NAMAI - BIZNIAI PARDAVIMUI

$13.000, įmokėti $4.000, 6 kamb. 
namas, Symington Ave., 2 virtuvės, 

lobai švarus ir geras namas.
$15.500, įmokėti $5.500, Rusholme 

— College^ rajone, 8 komb.'mū
rinis namas. Karšto avndens-aly- 
vos šildymas, 2 virtuvės, labai 
geras namas.

$17.500, Įmokėti $5.000. Lansdowne 
— College, 9 kamb. atskiras na
mas, garažas, šoninis Įvažiavi
mas.

$17.500, įmokėti $4.000. Parkdale 
rajone, 7 kamb. mūrinis, atski
ras namas, alyvos šildymas, 
kambarys rūsyje, dvigubas gara
žas.

$22.000, įmokėti $10.000, High Park 
— Bloor rajone, 8 kamb. per 2 
ougštus, mūrinis, atskiros na
mas, krašto vandens-alyvos šil
dymas, dvigubas garažas, priva
tus įvažiavimas.

$27.000, Įmokėti grynais apie pusę, 
South Kingsway rajone, 9 kamb. 
per du augštus, atskiros mūrinis 
namas, karšto vandens-alyvos 
šildymas, 2 mūro garažai, priva
tus įvažiavimas.

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793, LO. 5176

Namu tel. MU. 0746

jnbAŪKŠČIAUSIOS RŪŠIES MIKO 1^/9 
^r^^RANKDABBlU. eflHINiayjilvJ

\t

sidabro papuošalui. ktramika\ 
odosiumeno išdirbiniai.Lietuviškos \ 

r^jr kitų tautu klasiįdnts muzikoSy^

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

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

Advokatas Notaras

100 Adelaide St W.
*Room 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

Mann & Martel
REALTORS

2336 BLOOR ST. West, prie Windermere. Tel. MU. 8255

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo-pardavimo įstaiga. 
Galimas pasirinkimas visuose miesto rajonuose ir įvairiomis kainomis.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$12.900. Willard — Bloor. 6 kamb. geras namas, vandens šildymas, garažas, 
įmokėti $5.000. * . -

$13.500. Dufferin — St. Clair. 6 kamb. mūrinis namas, geri kambariai ir graži 
virtuvė, vieta garažui. įmokėti'$4.000^

$14.500. Indian Rd. — Annette. 7 dideli komb., 2 geros virtuvės, didelis kie- 
. mos ir garažas, namas pats išsimoka plius 3 kamb. savininkui.

$16.000. High Park — Glenlake. 7 kamb. mūrinis, gražus, 2 didelės virtuvės, 
alyvos šildymas, garažas.

$16.500. Dunn — King. 7 kamb., atskiras mūrinis, dideli kambariai, alyvos 
šildymas, garažas. Geras ir gražus narnos.

$21.500. Person -J- RoncesvoHes. TO kamb., atskiras, mūrinis namas, 3 virtu
vės, 2 vonios, dideli kambariai, vandens alyvos šildymas, 2 garažai. Įmo
kėti $8:000 m . j x \

$11.500. Rytų Toronte, 6 labai grožių* kambarių mūrinis nomas apie 20 metų 
senumo, vieta garažui. Įmokėti $2.900. Proga norintiems gyventi Rytų 

•' Toronte. .

John J. Ellis
RE A L E STA T E

1072 BLOOR ST. W. — TEL. MElrose 2471
Visuomet didžiausias namų pasirinkimas mūsų firmoje, ffes yra 
toikoma viena iš rimčiausių, didžiausių ir patikimiausių Toronte. 
Kiekvieną dieną gauname daug namų, todėl ir pasirinkimas 
geriausias.

RAINS AVE. — DAVENPORT — CHRISTIE'
$15.500, Įmokėti apie $5.000, 7 kambarių, naujas labai gražus dvigubų rau

puotų plytų namas, moderni virtuvė, gerai Įrentgtas rūsys, garažas. Viena 
pusiau atvira skola.

DUFFERIN — DUNDAS
$9.500, 6 kambarių, dviejų augštų grąžus mūrinis namas, moderni virtuvė — 

dideli erdvūs kambariai. . •*. ,
FOLLIS AVĖ. — BATHURST

$11.500, įmokėti tik apie $2.500. Pusiau atskiras 6 nepereinamų kambarių 
\ namas su gerais baldais. Alyva air-cond., moderni virtuvė — švarus — 

geras kiemas, garažas.
ST. HELENS — BLOOR STR. W.

$12.800, įmokėti nemažiau $3.000, labai patogiai įrengtas 6 kambarių mūri
nis namas, alyva naujas šildymas, gražus kiemas naujas garažas.

ST. JAMES AVE. — BLOOR E. — PARLIAMENT
$13.500, įmokėti tik apie $3.500, 8 nepereinamų didelių kambarių mūrinis 

namas. 2 garažai — naujai atremontuotas, galima dar nuderėti.
PACIFIC AVE. — BLOOR STR. W.

$18.500, įmokėti opie $6.000, 11 kambarių geras mūrinis namas, vandeniu- 
alyva Ši įdomus^ geras planas — didelis kiemas ir. 2 garažai.

BEACONSFIELD — DOVERCOURT — QUEEN
*$18.500, su didesniu įmokėjimu. 17 kambarių labai pelningas namas, su baldais 

antrame ir trečiame augšte. Alyva šildomas/ garažas.

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patornacijo 
mūsų atstovas

Telef. įstaigos MUt 8255, namų telef. OL* 8074

jom J. ELLIS
1072 BLOOR ST. W. — TEL. ME. 2471

įgyto pasitikėjimo dėlei mūsų firma iĮaugo sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku Čia rosite didesnį namų'ir kitų nuosavybių pasirinkimų 
negu kur kitur. Kiekivenu metu šimtai namų visuose Toronto rajo
nuose. Ypatingas mūsų dėmesys skiriamas patarnauti klijentams 
norintiems įsigytina mus High Parko ir kituose geresfiruose rajonuose.

SĄŽININGAS PATARNAVIMAS — MŪSŲ OBALSIS

' • THIGH PARK RAJONE:
$17.900. Visai atskiros, mūrinis, 7 kambarių per du augštus narnos, vandens- 

olyvos šildymas, garažas. Augštos klasės namas. Bloor — Jane. 
‘ '

$17.300, įmokėti $6.000. Visai atskiras, mūrinis 9 kambarių namas, dideli — 
erdvūs kambariai, dvi virtuvės, vandens-alyvos šildymas, garažas. How
ard — RoncesValles.

$18.500, įmokėti $7.000. Visoi atskiras, mūrinis, 9 kambarių ir I saules komb., 
lobai gražus namas. Erdvūs kambariai, 3 virtuvės, vandens šildymas, 2' 
garažai su privačiu įvažiavimu. Vienos atviros morgičius balansui.

$18.900. Imokejimg dor reikia išsiaiškinti. Mūrinis, visoi atskiros dViejų butų 
nomas dupleksas. 10 komborių, vondens-olyvos šildymas, dvi virtuvės, 
dvigubas garažas. Pacific.

NETOLI BŪSMOSIOS LIETUVIŲ BAŽNYČIOS
$12.500, įmokėti $1.800. Mūrinis, pusiou atskiros, 6 kambarių namas.

$14.500, įmokėti $5.000. Visai atskiras, mūrinis 7 kambarių ir vieno vasaros 
kambario namas, moderni virtuvė, tik du augštai.

$15.000, įmokėti $5.000. Mūrinis, 8 kambarių namas,* labai geros iš lauko, 
ypatingai gi viduje; garažas. Nemos be morgičių.

$18.900, įmokėti $7.000. Visai atskiros, geros rūšies plytų, 11 kambarių per 
du ougštus namas —* dupleksas, dvi virtuvės, du tualetai, geros planas, 
garažas. Balansui vienas atviros morgičius.

MINDAS
$11.500. Avalynės krautuvė daranti apie $15.000 metinės apyvartos. Trijų 

komborių ir virtuvės butas prie krautuvės. Kainų sudaro prekės ir įrengimai. 
Lietuviams, labai HfttajMte, re jonas. * ,

. * f

Parūpinamos paskolos padidinti.Jūsų, įmokėjimg.

R. ŽULYS
1072 BLOOR ST. W. TORONTO - TIL ME. 2471 . Buto t«L EM. 3-6711

1
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MIELAS TAUTIETI! Mielo: Jums patarnausiu ir patarsiu namų ar biznių 
pirkimo ir pardavimo reikaluose — be įsipareigojimo iš Jūsų pusės

P. MALIŠAUSKAS
agentas, kuris kiekvienam greitai patarnauja ir nepavargsta!

Toronto — Te.1 ME. 2471, buto tel. KE. 1359.1072 Bloor St. W

John J. ELLIS
REAL ESTATE 

1072 BLOOR ST. W. — Tel. MElrose 2471

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų 
klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą 
Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei ple
čiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo me
tu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. 
Į dieną gauname apie 60 naujų namų pardavi
mui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas 
tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių: t

CRAWFORD — BLOOR
$7.500, įmokėti opie $2.000. Pusiou atskiros 6 komborių narnos. Koridorįnė 

sistema. Pusė rūsio.

INDIAN RD BLOOR
$11.800, su didesniu įmokėjimu, Pusiou atskiros, visas mūrinis, 6 kambarių na

rnos lietuvių mėgstamame rajone. Yra gorožos. * #
BROCK — BLOOR *

$12.200, įmokėti nemažiau $2.000. Visai atskiras 8 kambarių nomos su viėto 
; garažui. Koridorinė sistema. Ideali vieta. Lengvos išsimokėjimas.

HAVELOCK — BLOOR
$14.000, įmokėti tik $4.000. Pusiou atskiros 8 .didelių ir šviesių komborių 

stipraus mūro nomos. Koridorinė sistema. Didelis keimas. Noajai statomos 
lietuvių bažnyčios rojonos.

OSSINGTON — HARBORD
$15.500, įmokėti ne možiouflkoip $4.000. Grožių ruplėtų plytų Svarus 6 kam

barių nomos. Moderniško virtuvė ir vonio. šildymas vandeniu-alyva. 
Gorožos. - " *

GALLEY — SORAUREN
$16.000, įtiokėti $6.000. Kumpinis gero mūro 8 Vi komborių namai. Visos 

sienos dažytos aliejiniais dažais. Rūsyje įrengto dar veina išvietė. Vief> 
.garažu., ;.

DOVERCOURT — HEPBOURNE
$16.800, įmokėti $6.5500. Masyvaus mūro 8 didelių kambarių namas su ap

šildomu saulės kambariu. Centrolinis šildymas vandeniu-alyva. Modemiška 
virtuve. Planingai sutvarkytos rūsys.

* -s' “
Mielas .Bičiuli! Jei nori pirkti namą, bet kokį biznį, ūkį 
ar ieškai paskolos, pats atsimink ir savo pažįstamiems 
primink, jog šiuose reikaluose Jums — be jokio įsiparei
gojimo iš Jūsų pusės—visada mielai patars ir patarnaus

P. LEONAS
agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja!

1072 BLOOR ST. W. — T«l. ME. 2471, bito tai. KE. 742S.
1 1 ' .............—IB...................—........................  I I M I
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Išrasta tabako nuėmimo mašina
Kad tabako ūkis yra pelnin

gas, jau daugelis žino, bet kad 
jo nuėmimas nuo lauko pareika
lauja tokių didelių’ išlaidų, tą 
gal nekiekvienas įsivaizduoja.

Tabako augintojai jau nuo se
niai pakaušius krapštė, kodėl, 
girdi, niekas neateina jiems pa
galbon, kaip tą tabako nuėmimą 
atpiginti. O jie visai nei nesap
navo, kad pietinėse JAV, North 
Carolina, the Long Manufactu
ring Co. of Torboro, jau kelinti 
metai kaip konstru^tavo ir darė 
bandymus su tokia mašina.

Rugsėjo 23-24 d., tarpininkau
jant Simcoe, Ont. Ross Sales Co., 
tarp Delhi ir Simcoe, Raimond 
Bulock ūkyje, ši mašina pade
monstruota Kanadoje. Tai yra 
gana nesudėtingos konstrukcijos, 
trimis ratais važiuojanti mašina. 
Apačioje patogiai sėdi keturi 
lapų skonėjai, pro kuriuos eina 

Čikaga— “Vytis” Sporto Klubą “Lituanica”. Anks- 
4^. šeštadienį Xoxonte svečiuo-. čiau. šis klubas daugiau reikšda- 

' sis Čikagos ’ krepšininkai. 3 vai' vosi lengvaatletika, tačiau šie- 
p.p. 400 Bathurst St. susitiks su' met yra sudaryta ir krepšinio 
“Vyčiu”. Kyiečiartie lietuvių vi- komanda, kuri šį šeštadienį ir 
suomenę atsilankyti ir pamaty- svečiuosis Toronte. Šio klubo žai- 
ti krepšinio meno pademonstra- dėjai visi yra studentai, ryškūs 

skaitome, susitiks 1 įvairių klubų krepšinio atstovai.vimą, nes, 
stipriausios šio kontinento lie-

- tuvių komandos. Mūsų spalvas 
gins: M. Duliūnas, M. Ignatavi
čius, O. Kulys, R. Preikšaitis, 
A. Supronas, P. Gvildys, S.Ąžuo- 
las — šie vyrai parvežė laimėj į- 

’mą ir taures iš Čikagos. Prie jų
- prisidės ir žymiai pastiprins mū

sų komandą — J. Žukas, Maske
liūnas, S. Mackevičius ir nese
niai atrasta nauja jėga ir didelė 
“Vyčio” viltis Vaičiulis, Kana
doje gimęs lietuvis. Šios paspir
ties mes neturėjome Čikagoje. 
Dalis iš jų prisidėjo: prie laimė
jimo Hamiltone Lietuvių Dieną. 
Sujungus šias jėgas į vieną vie
netą, galima tikėtis gražaus, žai
dimo. Negalvokime, kad .čika- 
giečiai atvažiuos dėmesio never
tu sąstatu; po Čikagos jų nelauk
to nusivylimo, reikia laukti ryš
kiai stipresnio vieneto sudarymo 
ir dviejų metų turėto prestižo 
atitaisymo. Tikrai turės būti įdo-, 
mus susitikimas, kuris torontiš
kiams vertas pamatyti. Tad lau
kiame pasimatant šeštadienio 
popiete.

Paskutiniu momentu-gauta ži
nių apie atvykstančios koman- 
dos^udėtį. • .1.

Kaip žinome, Čikagoje yra 
daug studijuojančių lietuvių, jie 
turi suorganizavę ir Akademinį

Lietuvių Vyriškų Rūbų Krautuvė
Norint pasisiūdinti iš geros medžiagos, gerai pritaikintą 
ir bei kurio stiliaus kostiumą arba paltą, prašome atsilan
kyti ir peržiūrėti mūsų šimtus pavyzdžių ir jų kainas. 
Taip pat parduodami pasiūti rūbai, skrybėlės, įvairūs švar
kai, megstukai, baltiniai ir kt.

Men’

Sav. C. Salmonaitis

DERBY

LIETUVIAMS NUOLAIDA 
10%

grandinė su “pirštais”. Jie po 
tris lapus paduoda į “pirštus”, 
kurie grandine keliauja ant vir
šutinio tiltelio'pro rišėjas. Rišė
joms jokių lapų padavėjų nebe
reikia. Vienas darbininkas paima 
iš rišėjų aprištas lazdeles su- ta
baku, o kitas vairuoja, tai ir 
isa “gengė”. Rišėjos ir prie ma
šinos turi būti labai gerai pa
tyrusios, o visi kiti darbininkai, 
neišskiriant lapų skynėjų, , gali 
būti moterys ar paaugliai. Šis 
“New Tobacco Harvester” gali 
važiuoti nuo VA iki 12 mylių per 
valandą. Kaina tik 1700 dol.

Pradžioje, aišku, atsiras kriti
kos ir tam tikrų gal netobulumų, 
bet neabejotinai ji bus visu 
struopumu tobulinama ir neabe
joju, kad ateinančių metų rudenį 
norinčiam tokią mašiną pama
tytį, ilgokai ieškoti nebereiks.

Koresp.
■v

Į Torontą atvyksta:
Rimantas Dirvianskas, buvęs 

Hanau gimnazijos ir Čikagos 
“Perkūno” žaidėjas. Dabar stu
dijuoja architektūrą Illinois uni- 
versitet.

Remigijus Gaška, buvęs . Mūn- 
cheno gimnazijos, Čikagos “Gin
taro” ir dabar Illinois universite
to rinktinės žaidėjas; virš dviejų 
metrų ūgio. Studijuoja cheminę 
inžineriją.

Kęstutis Vaičius, buvęs lietu
vių jaunių rinktinės, Kempteno 
gimnazijos ir Čikagos “Gintaro” 
žaidėjas. Studijuoja architektū- 
r{i-

Kęstutis Germantas, St. Char
les gimnazijos krepšinio, rugby 
ir lengvosios atletikos rinktinių 
žaidėjas.

Sigitas Zupkus, Hanau gimna
zijos ir Čikagos “Perkūno” žai
dėjas. Studijuoja architektūrą.

Atvažiuoja dar ir šeštas, ta
čiau kol kas nežinoma — katras 
galės praleisti keletą paskaitų.

» K. Lukas.
Kanados šachmatų pirmeny

bių Winnipeg rezultatai: 1-2 vt. 
Janofsky ir Anderson — po 7 t. 
iš (8), 3 vt. Vaitonis — 6 t., 4-5 
Filding ir Bernes — 4% t., 6. 
Siemens — 4 t. 7. Taylor — 2 t.,

2576 YONGE ST., TORONTO
(arti Briar Hill Ave.)

Telefonas HU. 9-9624

Mokslas Kanados universitetuose
Mažai tenka lietuviškoje spau

doje apie Kanados universitetus 
skaityti. Susidotnėjimas augštuo- 
ju mokslu lietuvių tarpe smar
kiai kyla. Tai įrodo padidėjęs 
lietuvių studentų skaičius per 
paskutinius metus (apie 60-70 
rytų Kanadoje). Šiais akademi
niais mokslo metais laukiama 

lietuvių studentų skaičiaus.
Kanados lietuvių Studentų 

Sąjunga numato supažindinti 
lietuvių visuomenę bei savo bū
simus kolegas su akademinio 
mokslo forma ir finansiniais įsi
pareigojimais atskiruose fakul
tetuose.

Kanados Lietuvių Studentų 
Sąjungos informacinio skyriaus 
adresas: L Gotceitaitė, 91 Fern 
Ave., Toronto, Ont.’ * *

8-9 Sayla ir Doe — po % tėk. 
Šiose pirmenybėse dalyvavo tik 
9 varžovai, kai 1951 m. p-bėse 

dalyvių., ■ ■
Pasaulio šachmatų pirmenybės 

Šveicarijoj atrodo šitaip:
1. Smyslov (Rus.) 8%:3%, 2. 

Reshevsky • (JAV) 7V2:3%, 3. 
Najdorf (Argent.) 7:4, 4-5 Bron
stein-Petrosian (R.) 6%:5^4, 6. 
Boleslawsky (R.) 6:5, 7-3. Keres 
(Rus.-Est.) ir dr.Euwe (Oland.) 
6:6. 9. Taimanov (Rus.) 6:7, 10- 
ll.Gligoric (Jugosl.)ir Szabo 
(Vengr.) '5^:6%, 12. Auerbach 
(Rus.) 5:6, 13. Kotov (Rus.) 4%: 
.7%, 14. Geller (Rus.) 4:7, 15. 
Stahlberg (Šved.) 314:9%.

Ateinančiam numery gal būt 
jau žinosim galutinius rezulta
tus.

Pasaulinėse sunkumų kilnoji
mo pirmenybėse, neseniai įvy
kusiose Kopenhagoje, Danijoje, 
kanadietis iš Vancouverio Doug 
Hepburn, 26 metų, sveriąs 280 
svarų, laimėjo pasaulinį titulą, 
bendroje sumoje iškeldamas 
10303/4 svaro. Antroje vietoje su 
1003% sv. liko amerikietis John 
Davis. Komandiniai šį turnyrą 
laimėjo Sov. Rusija, ir tik todėl, 
kad kanadietis laimėjo pirmą 
vietą, priešingu atveju būtų lai
mėję JAV. Kaip kanadietis pa
sakoja, rusai buvę nepaprastai 
jam palankūs ir norėję, kad jis 
laimėtų; net davę jam kažkokių 
“stebuklingų” vaistų pauostyti 
prieš rungtynes, panašiai, kaip 
anksčiau buvo rašyta, jog rusų 
futbolo komanda gastruolių me
tu Anglijoje vartojusi energijai 
sukelti uostomų priemonių. Ka
nadietis labai abejoja, kad tie 
vaistai būtų jam ką padėję.

Rocky Marciano, užpraeitą sa
vaitę efektingai jau antrą kartą 
apgynė pasaulinio sunkaus svo
rio bokso čempijono laurus, nu
galėdami šio titulo siekiantį 
Roland LaStarza 11 runde tech
nišku nokautu. Iš šių 11 rundų 
LaStarzai užskaityta tik’2, pir
mas ir šeštas, visuose kituose 
runduose Marciano ryškiai vy
ravo ir 11 runde stipriu dešinės 
smūgiu paguldė ant grindų. Nors 
po 5 sekundžių LaStarza suge
bėjo atsistoti, tačiau buvo pasi
gailėjimo vertas, ir teisėjas to
kioje padėtyje rungtynes nu
traukė. Šiame “pasišvaistyme” 
Marciano uždirbo arti dviejų 
šimtų tūkstančių dolerių. Mar
ciano yra italų kilmės' amerikie
tis.

— Vašingtonas — Pagarsėjęs 
senato priešarherikoniškos veik
los tyrimo komisijos pirminin
kas, sen. Joseph R. McCarthy 
rugsėjo 29 d. vedė savo anksčiau 
buvusią sekretorę Jean Kerr. 
Jie abu yra katalikai ir jugtu- 
vės įvyko šv.. Malo-katedroje. _

SU
Inžinerijos Fakultetas

Inžinerijos fakultetas yra 
skirstytas į sekančius skyrius: 
Civil engineering, mining engi
neering, mechanical engineering, 
engineering physics, chemical 
engineering, electrical enginee
ring, metallurgical engineering, 
ceramic engineering, mining and 
geology, aeronautical enginee
ring, engineering and business, 
naval engineering (dėl geresnio 
orientavimosi skyrių pavadini
mai duodami anglų kalba). Kai- 
kurie iš šių kursų dėstomi tik 
didesniuose universitetuose.

Pritaikomų mokslų bakalauro 
laipsniui įsigyti (B.A.Sc.) arba 
(B.Sc.) —Ijitaip sakant užbaigti 
inžinerijos fakultetą — reika
laujama keturių studijų metų. 
Vieni akademiniai mokslo me
tai tęsiasi (apie) 7 mėnesius ir 
susideda iš dviejų semestrų 
(terms). Per likusius 5 mėne
sius duodama studentui progos 
praktiškai padirbėti ir tolimes
nėm studijom pinigo užsidirbti, 
kas užskaitoma į praktikos dar
bus (practical experience). Kiek
vieni akademiniai mokslo metai 
užbaigiami raštiškais išklausyto 
kurso egzaminais, kurių datą nu
stato paties inžinerijos fakulteto 
vadovybė. Kiekvienas universi
tetas turi savo nuostatus pagal 
kuriuos įvertinamas studento pa
žangumas bei jo teisė matriku- 
liūotis į augštėsnį kursą.

Studento dienos darbas pasi
reiškia laboratoriniais darbais 
ir paskaitų lankymu. Atsilanky
mas laboratorijose būtinas, gi 
paskaitose nebūtinas. Paprastai 
studijų valandos universitetuose 
būna, su mažom išimtim, nuo 
9-5 vai.

Vakarai paprastai skiriami 
įvairių terminuotų darbų paruo
šimams. Bet -koks vakarinis ar 
naktinis darbas pinigų užsidirb
ti yra neįmanomas.

Per paskutinius du metus pa
stebimas anglų kalbos l?ei ^te‘ 
ratūros kurso sustiprinimas, 
ypač pirmuose metuose.

Apskaičiavus studijų išlaidas 
prieinama išvados kad $300-800 
yra reikalinga pridurti prie va
saros santaupų, kad studentas 
galėtų pilnus akademinius moks
lo metus studijuoti. Detalėse fi-

Ankstyvą rudenį Kanadoje prasideda derliaus nuėmimas ir tuo pačiu spalio 
mėn. švenčiamo Padėkos Dieno. Mums, kaip ir daugeliui žmonių Šiame krašte, 
ši dieno yro šeimos šventė, kuri atžymimo vakariene su kalakutu. Ta dierto 
skirta, kad sustotume dirbę ir padėkotumėme už suteiktas gerybes ir gerą 
gyvenimą, kurį mes rodome šiame krašte. Vasara prabėgo nepastebimai grei
tai, bet kortu su šaltu oru grįžta energija į musų kūną, tuo pačiu jaučiamės 
sustiprėję ilsėdamiesi karštomis saulėtomis yosaros dienomis.

TARP MŪSŲ KALBANT
i Rašo LAIMA KUTVĖLIENĖ *

Dėmesio! Dėmesio!

Viena moteris anądien sakė, kod nepaprastai sunku taupyti pinigus. Aš pa
klausiau jos, ar ji niekuomet nėra išbandžiusi KANADOS TAUPYMO LAKŠTŲ, 

kaip' oš taupau. Šį rudenį oš eisiu j savo IMPERIAL BANK 
OF CANADA ir užsisakysiu šių lakštų naująją seriją. Ban
kas otskoitys po keletą dolerių kas savaitę iš mano tau
pomosios sąskaitos ir taip užsakys man lakštus. Už lakštus 
mokama 33/i procento ir juos galima iškeisti kiekvienu mo
mentu pagal jų pilną vertę. Taupymo Lakštų reikalu kreip
kitės į IMPERIAL BANK OF CANADA, į "banką, kuris 
išaugo iš darbo".

—¥----
Rudens oras pakelia žmonėms apetitą, ypač jei turimo galvoje vaikus. Ir tai 
yra viena iš daugelio priežasčių, kodėl aš džiaugiuosi užtikus DEMPSTER'S 
duoną. Kai vaikai parbėgo iš mokyklos norėdami užkąsti, man nereikia daug 
laiko sumuštinį iš DEMPSTER'S duonos padaryti. Paimkite vieną kepalą iš 
savo pardavėja ir pamatysite, kokie skanus sumuštiniai naudojant šios rūšies 
duoną. DEMPSTER'S yro įsispecializavę eu ropė j ink) skonio duonos rūšyse, 
todėl oš visad, kaip ir mono vaikai, užsigordžtuoju sumuštiniais, parengtais 
su šio duona.

Šitaip praeina gerasis pavasa
ris. '«

Virš Montrealio kalvos pakim
ba melsva vidurvasario kaitros 
migla.

Ir šitaip ateina rugsėjo rezig
nacija. .

Ir aštuoniasdešimtoji “Pabudi
mo” repeticija.

Berri gatvė. Siauri namūkščių 
fasadai, pretenzingi bokšteliai, 
dengti įvairiaspalviais gontais, 
puošni kėgliavimo “Akademija”, 
rūsti raudonų plytų mokykla. 
Mokyklos sargas kiekvieną va
karą atrakina salės duris pen
kiems vyrams ir moteriškei. 
Sargo veidas dar kvepia skuti
mosi muilu, jo marškiniai gerai 
išglaistyti — jo poilsio valandos 
prasidėjo. Ir juodu abu su Ma
dame Mathieu vėl susės supamo
se kėdėse po gelstančiais alks
niais — vienas prieš kitą. Pen
kios smalsios mergaitės — pen
kios sargo dukterys mielai pa
žvelgtų už stiklinių durų, kur 
iki nakties girdisi svetimos ir 
keistos kalbos garsai.

Bet stiklinės durys sandariai 
susisklendžia.

Dingsta rytinis Montrealis ir 
geltonos mokyklinės disciplinos 
lentos. į

Viskas bus taip, kaip sutarsi
me: susikliaus nubaltintos sie
nos ir pavirs nusilupinėjusiu 
Vilniaus baroku. Dviejų kėdžių 
vietoje išaugs kolona su šaltu 
Kariatidės veidu ir už lango ims 
snigti dideliais, minkštais kąs
niais.

Ir Kazys (L. Barauskas), 
įstumtas į kamerą, dar atsineš su 
savimi Vilniaus žiemos kvapą, 
atsineš paskutinį vakarą, maty
tą pro mašinos langą. Jo galvoje 
pinsis konspiracijos planai, drau
gų ir žmonos likimas—visos žmo-

VARTOTOS 

auto mašinos 
prieinamomis kainomis ir sąlygomis 
dideliame pasirinkime. Kiekvienos 
mašinos mechaniškas stovis yra ga
rantuojamas. Taip pat duodamas 3-jų 
dienų laikotarpis vartotos mašinos iš
bandymui. Taip pat įvairių rūšių nau
jos auto mašinos.

Prieš pirkdamas kitur, užeik ar 
paskambink

Vyt. Peseckui . 
1638 BLOOR ST. W. Tel. OL. 2371 

CHURCH MOTORS

nansinė pusė taip atrodo
Išlaidos:

Mokestis (pov. Toronto univ.) ...
Knygos ir instrumentai ............
Maistas ir butas
Smulkmenos .....

$491
.. 60.

620.
124.

$1295.

(31 savaitė)

išviso
Pajamos:
Santaupos priklauso nuo vasaros už

darbio (500-1000 dolerių).

Suprantama, kad čia paduota 
sąmata yra reliatyvi. Kaikas su
gebės keliais šimtais dolerių iš
laidas sumažinti, kitas turės prie 
mūsų numatytos sumos kel-is 
šimtus pridurti.

Kiekvienas universitetas iš
leidžia nemokamai metraštį (ca
lender)’, kuris informuoja viso
mis akademinio mokslo detalė
mis. (Raštu kreiptis į Universi
ty Registrar).

Baigiant reikia pabrėžti, kad 
Kanadoje jaučiamas žymus in
žinierių trūkumas. Taip smarkiai 
kylant ūkiui, reikia manyti, kad 
dar visa eilę metų kiekvienas 
baigęs inžinerijos mokslus leng
vai krašto pramonėje pritilps.

— Vašingtonas. — JAV pasi
žadėjo paremti Belgijos atomi
nės energijos gamybą.

giškosios baimės, visos praeities 
detalės — skaudžiai ryškios 4r 
nebesugrąžinamos. Ir drauge — 
tikras pasiryžimas išsilaikytu 
Gal todėl jis pirmą kartą matys 
tokias dideles ir šviesias žvaigž
des — pro kameros langą.

Savo naujajame kabinete sė
dės draugas Pijus Karnavičius 
(A. Dikinis) — proletarinėje ei
lutėje, su plačia kompetencija, 
nukramtytais nagais ir “smeto
ninio” likerio bonka stalčiuje. Jį 
vis tebekankins jaunystės prisi
minimai, prarastos meilės ir pra
rasto tikėjimo kartėlis, slepia
mas po sąžiningo tardytojo 
kauke.

Tikrai, viskas bus taip, kaip 
sutarsime: ant nešamo kriukio 
kabės nešami Pijaus kailiniai, 
duryse suspindės reljefinė* liūto 
galva su grandimi nasruose, ir 
kai Rachel gatvėje ims skambė
ti didieji "varpai, atrodys, kad tai 
Vilniaus bažnyęjos šaukia vaka
riniams poteriams.

Ką jaus Elena (B. Pūkelevi- 
čįūtė), kai spiegdami ją praleis 
geležiniai vartai — paskui du
rys, durys ir durys — kol paga
liau atsiplėš tos paskutiniosios 
— sunkios, masyvios durys, už 
kurių tebus suakmenėjusios jos 
vyro akys.

O tuščiame bute kažkur tebe
skamba auksinė laikrodžio švy
tuoklė, lyg beviltiški ir nereika
lingi žingsniai.

PABUDIMAS
NAUJA PREMJERA MONTREALYJE

Su džiaugsmu ir dėkingumu 
žiūrime į visus tuos žmones, ku
rie palaiko kultūrinės gyvasties 
ugnį. Jie mus sustiprina,-įpras
mina mūsų žmogiškąsias pastan
gas atsilaikyti prieš materialis
tinį susiniveliavimą, palengvina 
nešti brutalią kasdieninio gyve
nimo naštą.

Spalio vienuoliktosios vakaras 
Montrealyje bus visieiris lietu
viams tikrai šventadieniškos 
nuotaikos vakaras: mūsų pamėg
tojo teatro kolektyvas vėl uždegs 
rampos šviesas. Mes, žiūrovai, 
būsime tie, kuriems jie kalbės. 
Mes būsim tie, kurie gyvens 
kartu su aktoriais scenoje jų

■ sukurtą meninę tikrovę. Jų kū
rybiniu pakilimu mes džiaugsi
mės.

Gera žinoti, kad -po ilgos -per
traukos Lietuvių Dramos Teat
ras Montrealyje pasiryžo mums 
duoti neeilinį veikalą. Gera žino
ti, kad mūsų teatras tiki jog 
lietuviškasis žiūrovas dar nepa
miršo šiame paviršutiniškame 
kontinente tikrojo gyvenimo 
platumos ir gelmės. Šį kartą 
teatro plakatai skelbia mums 
apie statomą dramos veikalą: 
Antano Škėmos “Pabudimą”.

Veikalas vaizduoja labiausiai 
skaudančią mūsų epochos žaiz
dą. Aktualiausią problemą ir 
baisiausią vergiją: antižmoniš- 
kumo idėjos prievartą. Veikalas 
vaizduoja tos idėjos fanatiškiau- 
siųjų atstovų žlugimą, vaizduoja 
žmogaus norą apsivalyti, sie
kiant galutinės tiesos, vaizduoja 
žmogų-herojų, išsilaikantį savam 
įsitikinime, vaizduoja moterį, 
tampančią iš eilinio asmens — 
asmenybe.

Nežiūrint to, kad visa proble
matika taip tiesioginiai paliečia 
mūsų neseniai išgyventą praeitį, 
veikalo veikėjai ir sceninis visu
mos apipavidalinimas kartu sim
boliškai išreiškia visų laikų to- 
talitaristines pastangas sunaikin
ti atskirą žmogų, sugriauti arti
mo meilės principą. Antano Škė
mos “Pabudime” kalbama apie 
lietuvio rezistento kovą, bet pla
čiai ir įspūdingai pro šią kovą 
regime kiekvieno asmens kovą

UMtMflnrthf tirt €utv/iean fieturti

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

Puiki prancūzų spalvota filmą, kurioje rodoma 
FRANZ SCHUBERTO gyvenimas ir meilė

LA BELLE MEUNIERE
Gražiausios Schubertb meliodijos

. su , y .... .
TINO ROSSI 

pasaulyje garsiu dainininku.
Puikios scenos, muzika ir meilė, juokai ir ašaros.

Marcel Pagnol produkcija
PRASIDEDA pirmadienį, spalio 5 dieną ir tęsis iki šeštadienio 

spalio 10 d. 6J0 vai. iki 830 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 2 vai. p.p.

VISUS MALONIAI KVIEČIAM E

Tokie pat žingsniai ataidės ži
lo Šalmenų klebono kunigo An
tano (J. Akstinas) smilkiniuose. 
Toli pasiliko maža klebonija su
veriamomis langinėmis, geltono 
medžio klaupka su aptrinto ak
somo atrama, parapijiečių meilė 
ir pagarba. Dvidešimt metų šal- 
menuose, išlydėjusiųjų ašaros 
ir paskutinis ryšulys, įbruktas 
stotyje.

Šmėkštels Prano (K. Veselka) 
šešėlis. Ir jam — ištarmė tokią 
pat nepermaldaujama, kaip- ir 
kitiems “Pabudimo” žmonėms. 
Jis taip pat laisvas — o draugė 
nežinomų galių apspręstas. Jis 
taip pat — laimėtojas, o draugė 
ir nugalėtasis. -. -X

Naujoje premjeroje kiekvieno 
aktoriaus laukia bandymas. Nuo 
pat pirmojo lemputės blykstelėk 
jimo NKVD rūmų rūsyje iki jpąJ- 
budimo mirčiai — finalinėje see? 
noje.

Ne vien tik aktoriškų jėgų, bet 
ir žmogiškojo subrendimo ban
dymas.

Todėl, kai iš lėto ims skleistis 
raudono aksomo uždanga, tepa- 
linki kiekvienas žiūrovas be? 
gimstančiam spektakliui tikrai 
geros kloties. '

(“Pabudimas” — A. Škėmos ■ 
3-jų veiksmų drama, prem- L 
jera š.m. spalio 11 d., 3 vai. 
pp., Montrealyje, Ge’su Hali, ’ 
1200 Bleury St.) N. K. :

prieš įstatymo raide pagrindžia? 
mą smurtą.

Todėl tenenustemba žiūrovas’, 
jei neras scenoje atatinkamu 
uniformų ir istorinei tikrovei 
charakteringų detalių. Tenenu
stemba žiūrovas, jei scenoje ne
ras paviršutiniško pokšto, leng
vabūdiškumo.

Lietuvių Dramos Teatras Mon- 
trealyje, statydamas spalio 11 d, 
“Pabudimą”, duoda ne tiktai vie
ną pačių stipriausių lietuviško
sios scenos veikalų (drama buvo 
premijuota pirmąja premija 
Kultūros Fondo paskelbtajam 
konkurse), bet, pakviesdamas šį 
veikalą režisuoti patį autorių 
Antaną Škėmą, neabejotinai pa
rodo savo rimtą ir gilų pasiryži
mą tokiam uždaviniui.

“Pabudimo” premjera Mont- - 
realyje nėra vien tiktai Kanados 
lietuvių kultūrinis laimėjimas: 
tai didelės reikšmės įvykis vi
sam mūsų tremties teatro kely
je. “Pabudimas” yra dramaturgo 
ir aktorių — o taip pat ir mūsų 
visų — duoklė, kurią atiduoda
me bendrai žmonijos pastangai 
kovoje su komunistine priespau
da. m

JAV moterų perteklius
JAV statistikos biuras paskel

bė vedybų amžiaus vyrų ir mo
terų santykio tyrinėjimus.

Biuras vedyboms tinkamu mo
terų amžių laiko 18-24 m., o vyrų 
21-27 metus, t.y. 3 m. vyresnius. 
Atmetus karinę tarnybą atlie
kančius vyrus, 100 mergaičių 18- 
19 m. tetenka vos 61 vyras 21-22 
m. (karinės tarnybos amžiaus). 
1950 m. tokių santykis buvo dėt 
100:89. Mergaitėms tarp 20-24-m. 
ištekėti šansų daugiau, nes 100 
jų tenka,94 vyrai, kai 1950 -m; 
buvo 105. —-

Dar geresni šansai yra mote
rims tarp 25-35 m., nes kiekvie
nam 100 tokių nevedusių moterų 
tenka1 115 atitinkamo amžiaus 
vyrų. Daliai jų teks, vadinasi, 
senberniauti ar jaunesnių siek? 
ti. Bet ir šiųjų šansai pasitaisys, 
kai jų vedyboms tinkamo am
žiaus vyrai grįš iš kariuomenės.
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Elzės Easkcleit mirtis
(Atkelta iš 5 psl)

pilkuose rūbuose. Buhalteris grįžo į savo būdelę, o aš, aš jau nebe
žiūrėjau, ar Jie tikrai viską pakrovė, kas buvo mano sąraše su
žymėta. Aš mačiau apšviestą rūsio lango keturkampį, mačiau 
Elzą Baskoilet šokant, liesą ir išblyškusią, ryškiai žaliai apsiren
gusią, ir tą rytą aš važiavau kitais keliais, negu man buvo nuro
dyta.

Iš žibintų, po kuriais mes žaisdavome, stovėjo tik vienas, ir tas 
pats buvo be galvos. Dauguma namų buvo sudaužyti, ir mano 
sunkvežimis atsimušinėjo į dideles duobes. Tik vienas vaikas, 
buvo toje gatvėje, kur anksčiau jų knibždėte knibždėjo: išblyškęs, 
tamsiaplaukis berniukas, kufis pavargęs kiurksojo ant mūro lie
kanos ir balsganame smėlyje paišė kažką. Jis žvilgterėjo, kai aš 
pravažiavau, ir vėl tuojau nuleido galvą. Aš sustojau ties Bas
koilet namu ir išlipau. Jo mažos vitrinos buvo apdulkėjusios, kar
tojo piramidės sukritusios ir žalsvas popierius buvo pajuodęs nuo 
nėšvarumo. Aš žvilgterėjau į sulopytą namo sieną ir atidariau 
nedrąsiai duris į krautuvę; iš lėto leidausi žemyn: stipriai kve
pėjo sudrėkę sriubos milteliai, kurie, sulipę gabalais, gulėjo prie 
durų kartoninėj dėžėj, ir tada aš pamačiau Baskoilet nugarą, 
žilus plaukus iš po kepurės ir jutau kaip sunku jam buvo iš didelės 
statinės įpilti actą į butelį. Matėsi, kad jam nepasisekė gerai su
tvarkyti kimštuvo, rūgštusis skystis tekėjo jam per pirštus ir 
apačioje ant grindų pasidarė dėmė, išpuvusi,’ rūgščiai trenkianti 
vieta medyje, kuris girgždėjo po jo kojomis. Prie stalo stovėjo 
liesa moteris rausvu paltu, abejingai žiūrėdama į jį. Galų gale, 
jis pripylė butelį, užkimšo jį ir aš dar kartą pasakiau tai, ką ir prie 
durų, pasakiau tyliai “Labą rytą”, bet nė vienas neatsakė. Baskoi
let padėjo butelį ant stalo, jo veidas buvo pabalęs ir nenuskus
tas; jis pasižiūrėjo į moterį ir pasakė: “Mano duktė numirė. Elza”.

“Žinai!” — atsakė moteris užkimusiu balsu,.— “žinau jau penki 
metai. — Man dar reikia valymo miltelių”.

“Mano duktė numirė”, pasakė Baskoilet. Jis žiūrėjo į moterį, 
lyg tai būtų kažkas naujo, žiūrėjo į ją bejėgiškai, bet moteris pa
sakė: “Palaidų kilogramą”. Baskoilet ištraukė pajuodusią statinę 
iš po stalo, ir/pabadęs su semtuvu, supylė drebančiom rankom 
gelsvus gabalus į pilko popieriaus maišelį.

“Mano duktė numirė” — pasakė jis. Moteris tylėjo, o aš žiūri
nėjau aplinkui, ir nieko kito nemačiau, kaip apdulkėjusias maka
ronų dėžutes, acto statinę, iš kurios krano dar truputį lašėjo, ir 
valymui miltelius, ir emaliuotą iškabą, ant kurios besišypsąs, švie
siaplaukis berniukas valgė šokoladą, kurio, jau daug metų nebuvo 
galima gauti.

Moteris įsidėjo butelį į tinklą, greta miltelių, numetė keletą 
varinių ant stalo ir, kai apsisukusi žengė pro mane, bakstelėjo 
lengvai pirštu į kaktą, man nusišypsodama.

Aš galvojau apie daug ką, galvojau apie tai, kada aš buvau toks 
mažas, kad mano nosis dar po stalu tesiekė, — dabar gi be vargo 
žiūrėjau virš stiklinės dėžės su biskvitų fabriko įrašu; joje dabar 
gulėjo tik apdulkėję maišeliai ir sutrintas popierius; momentui 
atrodė man, kad aš susitraukiu — sumažėju, mano nosis aiškiai 
buvo žemiau purvinos stalo lentos ir jutau delne kelis centus 
saldainiams, mačiau Elzą Baskoilet šokant, girdėjau žmones kie
me šaukiant “pasileidėlė” ir “kiaulystė”, kol Baskoilet balsas 
mane pažadino. Wttl

“Mano duktė mirė” — pasakė jis. Jis kabėjo automatiškai be
veik be jausmo;, stovėjo dabar prie lango ir žiūrėjo į gatvę.

“Taip”, — pasakiau.
' “Ji numirė”, — ištarė jis.

“Taip”; ‘T
Jis man atsuko nugarą, laikydamas rankas kišenėse savo pil

kojo dėmėto rūbo. “Vynuoges ji mielai valgė, mėlynąsias, bet da
bar ji mirusi”. Jis neklausė: “Ko Tamsta nori?” arba “Kuo galiu 
patarnauti?”, jis stovėjo šalia varvančios acto statinės prie lango 
ir sakė “Mano duktė numirė” arba “Ji yra mirusi”, nežiūrėdamas 
į mane.

Man atrodė, kad aš taip stoviu nepaprastai ilgai, pasimetęs ir 
užmirštas, o laikas pro mane tekėjo. Aš atsipeikėjau tiktai, kai į 
krautuvę vėl įėjo moteris. Ji buvo maža ir apvaloka, laikė ant pilvo 
pirkiniams sukrauti maišą, ir Baskoilet pasisuko į ją. “Mano duk
tė numirė” — pasakė jis. “Taigi” — atsakė moteris, pradėjo staiga 
verkti ir ištarė; “Valymui miltelių, palaido prašau, kilogramą” ir 
Baskoilet nuėjo už stalo, semtuvu knibinėjo statinėje. Moteris dar 
verkė, kai aš išėjau.

Išbalęs ir tamsiaplaukis berniukas, kuris kiurksojo ant mūro 
liekanos, stovėjo dabar ant mano sunkvežimio laipto, žiūrėjo aty- 
džiai į vairą ir per atvertą langelį kilnojo tai kairę, tai dešinę ro
dyklę. Berniukas išsigando, kai aš staiga atsistojau už jo, bet aš 
jį sugriebiau, pažiūrėjau į. jo baltą, išsigandusį veidą, pačiupau 
obuolį iš dėžės sunkvežimyje ir padaviau jam. Jis žiūrėjo į mane 
nustebęs, kai aš jį paleidau, taip nustebęs, kad aš išsigandau ir 
išėmiau jam dar vieną obuolį, ir dar vieną, ir kišau juos į kišenes, 
kišau po palaidinuke, daug obuolių, kol įsėdau ir nuvažiavau.

Iš vokiečiu kalbos išvertė H. N.
• **

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
VYT. AUŠROTAS 
priima Jūsų užsagymus 

kasdien nuo 10 vai. ryto iki

10 vai. vakaro.

206 GILMOUR AVE., TpRONTO Telefonas: LY. 0305

DOMINION 
COAL & WOOD

Nūdieniai paradoksai
Šių dienų pasaulinė politika 

—- tikra keistenybių mozaika. 
Vieni politikai kalba vienaip, ki
ti kitaip, o tretieji — dar ir tre
čią kalbėjimo būdą sugalvoja...

Socializmo vadų šnekos
Anglijos darbiečiai parlamente 

jau ne kartą puolė JAV.už “per- 
griežtą” laikymąsi prieš raudo
nuosius. Raudonuosius kinus 
glostančiu tonu neseniai prakal
bėjo ir Britų darbo partijos va
das Clement Ajtlee, kuris pa
noro išaiškinti, kodėl komunisti
nė Kinija privalėtų būti priimta 
į JT. Esą, Mao valdomos Kini
jos priėmimas į JT nereikštų 
jokios privilegijos Kinijai, bet 
tik paties fakto pripažinimą. 
“Juk yra faktas, kad šiuo metu 
Kinija yra valdoma ne Čiangkai- 
šeko, bet dabartinės vyriausy
bės” — pabrėžė spaudos repor
teriams buvęs premjeras.

Deja, reporteriai netaip greitai 
patikėję išvedžiojimams, pasta
tė jam dar vieną klausimą: “O 
kaip Tamsta manytumėte, Fran
co Ispanija ar nėra taipgi fak
tas?... Attlee sutikęs, kad taip, 
tačiau jis “asmeniškai apgailes
tautų”, jeigu Ispanija būtų pri
imta į JT... Taigi, raudonieji 
visvien arčiau širdies...
\ Rugsėjo 14 d. prabilo į pasau

lį ir dar vienas savo laiku bu
vęs itin veiklus socialistų vadas, 
buvęs Belgijos premjeras, Paul 
Henri Spaak. Kalbėdamas iš Su- 
Suvienytųjų Europos Valstybių 
“būdavojimo būstinės” . Stras- 
bourge, Prancūzijoj, pabrėžė, 
jog reikalinga paskubėti ir kaip 
greičiau sujungti Vakarų Euro
pą. Žinoma, šitokio reikalingu-
mo joks vakarietis demokratas 
neturėtų užginčyti, bet Spaakas 
reikalauja siekti taikos ir su So
vietais, bazuojant taikos prin
cipus vienos “bendros šeimos” 
sugyvenimo pavyzdžiu... Žiūrė-

WELLAND, Ont
Tėviškės Žiburių
Ponui Redaktoriui,
Tamstos redaguojamame sa

vaitrašty š.m. rugsėjo 17 d., Nr. 
37 (194), buvo patalpintas K. Žu
kausko atviras laiškas, kuriuo j iš
manė biauriai užgauna. Todėl 
prašau Poną Redaktorių leisti ir 
man atvirai kai ko paklausti p. 
K. Žukauską.

Tamsta savo atvirame laiške 
rašai, kad aš, nežinia kokia in
tencija— dar prie pavardės pri
segi titulus — leidžiąs gandus ir 
tirtinąs, kad Tamstos laiške pa
minėta korespondencija Tamstos 
rašyta. Taip pat ten rašai apie 
kokį tai, man nežinomą, pagalių 
kaišiojimą.

Iš savo pusės aš patikslinu p. 
Žukauską, kad gandais, pletkais 
bei žinių rinkimu apie kitus as
menis nežsiėmiau, neužsiimu ir 
neužsiimsiu, nes tam neturiu nei 
laiko nei noro. Tą palieku tam, 
kas tai mėgsta.

Tiesa, apie minėtą korespoe- 
dęnciją, kaip neatitinkančią tie
sai, nes solidarumo mokesčio 
nerinkimo priežastis priklausė 
ne apyl. valdybai, KLB Wellan- 
do apyl. valdyvos posėdy buvo 
kalbėta ir spėliota, kas ją galėjo 
parašyti ar inspiruoti. Nuomo
nės pareiškimas uždarame posė
dy nėra gandas ar pletkas. O tu
rėti tokią nuomonę, yra pagrin
do, nes Tamsta, panašias kores
pondencijas mėgstaee, nors ta
me pat atvirame laiške rašote, 
kad iš viso jokios korespondenci
jos niekada nesi rašęs.

Juokingai greitai pamirštat. 
Pasivartykit keletos metų “Nau
jienas” ir “Nepr. Lietuvą”, ten 
rasite ne vieną ir ne dvi, bet 
daug savo korespondencijų, pa
liečiančių LOK bei pavienius 
Port Colborne ir Wellande gyve
nančius lietuvius.

Panašiais laiškais ir korespon
dencijomis tikrai daug pasiekia
ma. Ir buvusi veikli Wellando 
apylinkė dėl valdybos nesudary- 
mo jau stovėjo ant likvidacijos 
slenksčio, nes daugelis prašomų
kandidatuoti į valdybą atsisakė, 
nenorėdami būti šmeižiami per 
spaudą.

Atrodo, kad kilusiems nesusi
pratimams išaiškinti reikėtų su
rasti kitus kelius, o nenaudoti 
spaudos, ją paliekant savo pa
skirčiai. K. Stankevičius.

kime, marksistui Spaakui dar vis 
vaidenasi, kad su bolševikais 
galima sugyventi, tarytum vie
noj gražioj šeimoj...

Savo kalbos proga Spaakas 
Suvienytų Europos Valstybių 
Tarybai ir įteikęs naują, platų 
“taikos planą”. Taryba pradėjo 
posėdžiauti rugsėjo 15 d. Mini
mas Spaako “taikos planas” nu
mato ir rekomenduoja kuogrei- 
tesnį ir ypatingai platų pasita
rimą Rytų su Vakarais. Spaako 
teigimu, abi šalys turėtų atvykti 
į konferenciją “geros valios” ly
dimos, neturėdamos mintyse jo
kių užkulisių, kaip vienai pusei 
nugalėti kitą... Ir dar kartą 
klausykime: Spaakui norisi ti
kėti ir bolševikų “gera valia”...

Ta proga Spaakas pabrėžęs, 
jog tokiuose Rytų su Vakarais 
pasitarimuose vakariečiai turėtų 
nenusileisti dėl Suvienytų Eu
ropos Valstybių įkūrimo. Girdi, 
jeigu Sovietai tam priešintųsi, 
reikėtų jiems išaiškinti, jog to
kia suvienyta Europa, įjungiant 
į ją ir Vokietiją, netik nebūtų 
pavojinga Sovietų Sąjungos sau
gumui, bet — priešingai — So
vietų saugumą garantuotų...

Pagrindiniai Spaako siūlymai: 
1. Sovietų Rusija turėtų būti pa
kviesta itin artimai bendrauti su 
tokia Sujungta Europa ir bend
rauti, galbėt, daug daugiau, ne
gu dabar bendrauja ir rišasi D. 
Britanija su Schumano Plano 
(anglies ir plieno) bei numato
mos bendros Europos armijos 
partneriais, 2. Sovietų Sąjunga, 
esą, turėtų būti paprašyta pasi
rašyti taikos sutartį su Suvie
nyta Europa, kartu su Vokietija,

dienraštyje tilpo Rev. W. J. Wil
liamson, iš Otavos, laiškas, ku
rio mintys yra gana būdingos 
šių dienų nuotaikoms ir minimo 
ženklelio dvasiai. Kai kuriuos 
fragmentus iš laiško pakartosi
me: ...kada milijonai žmonių 
yra deportuojami, šeimos išar
dytos, kalėjimai užkimšti Rytų 
ir Centrinėj Europoj, tokio ženk
lelio išleidimas — būtų tarytum 
provakacinis .gestas ir barbariš
kosios jėgos veiksmų užtušavi- 
mas. Kada milijonai žmonių yra 
išjungti iš bent kokių, nors ele
mentariausių žmogaus laisvės 
teisių, argi laikas kalbėti ir rody
ti ženkleliuose bent kokias žmo
nijos laisves?... Juk milijonai 
dar tebekiančia Sibiro koncen
tracinėse stovyklose. Kas gi 
jiems leidžia naudotis bent ko
kiomis žmogaus laisvėmis?,

“Taip, tie nelaimingi žmonės 
iš Rusijos, Rytų Vokietijos, Len
kijos, Čekoslovakijos, Vengrijos, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ru
munijos, Bulgarijos, Albanijos, 
etc. žino geriausiai, ką “žmoni
jos laisvės” reiškia. Jie yra taip 
“laisvėmis” apdovanoti, kad net 
negali susirašinėti su savo arti
maisiais šiapus geležinės uždan
gos...

“Ir dabar, žiūrėkime, JT su
galvojo išleisti tokį puošnų ženk
lelį “žmonijos laisvėms” atžymė
ti. Gaila ir labai gaila, kad di
džiojoj šiandieninio pasaulio da
ly tos laisvės visiškai neegzistuo
ja. Ir, gaila, tarpe 5 oficialiųjų 
JT kalbų, yra ir rusų kalba, de
ja, tai nebėra toji kalba, kurią 
kadaise buvo galima vadinti 
Tolstojaus arba Dostojevskio

vietoj pasirašius sutartį su viena 
Vokietija. . ■

Įdomu, ką Spaakas laiko Su
vienytosios Europos šeimos na
riais? Ar tik tuos, kurie šiandien 
laisvi?... Norėtųsi paklausti, o 
kaip Spaakas galvoja apie tas 
Europos valstybes, kurios bol
ševikų pavergtos, kenčia vergi- • 
ją, laukia, išauštant laisvės ryto 
ir taipogi norėtų prisidėti prie 
Suvienytos Europos? *Ar tas vals
tybes Spaakas jau nori nurašyti, 
į “nuostolius” ir dėl to nebekelti' 
balso? Ar jam svarbu tik, kad 
jo gimtoji Belgija išvaduota iš 
nacių okupacijos?...
“Žmonijos teisių” ženklelis...
Prieš kurį laiką Toronto dien

raštis “The Globe and Mail” bu
vo atsispausdinęs ženklelio pa
vyzdį, kuris būsiąs JT išleistas 
artėjančiai “Žmonijos teisių die
nai”, gruodžio 10 d.

Po keletos dienų tame pačiame

kalba. Kas gi beliko iš tos kal
bos? Gf tik nihilizmas, destruk
cija, pasigailėjimo verta mize
rija ir ... mirtis. Sovietų Sąjun
ga ir... Žmonijos laisvės! Pasi
galėjimo vertas Dangau! Tai 
kažkas neįtikėtino, nesuderina
mo! Tai negali būti didesnės ir 
ryškesnio nonsenso vertos anti
tezės! O juk ir Sovietų Sąjunga 
yra JT narys...

“Mes negalime nenustebti dėl 
JT šitokio naivumo sutinkant 
dalyvauti kartu su Sovietais ši
tokio ženklelio parodoj. Vietoj 
to, kad JT nariai kovotų ir iško
votų žmonijai tikras laisves, jie 
paskelbė vieną dieną metuose 
žmonijos laisvių diena, kai tuo 
tarpu Sovietų Sąjungoj net 365 
dienas žmonės kenčia vergiją 
metuose, apie jokias žmogaus 
laisves nei girdėt jiems nelei
džiant”. .. Pr. Alšėnas.

Nauja Kanados liuteriony vadovybė
Evangelikų liuteronų Bažny

čioj vienur vyrauja labiau vys- 
kupalinis santvarkos principas, 
kitur sinodalinis. Europoj, kaip 
pvz. Skandinavų kraštuose ir 
Vokietijoj, vadovauja vyskupai 
o Amerikoj sinodų pirmininkai. 
Šiose pareigų pavadinimuose 
nėra teisių skirtumo.

Ekumeninio sąjūdžio (World 
Coucil of Churches ir Lutheran 
World Federation) nariui, Evan
gelikų liuteronų Bažnyčiai Ame
rikoje, Kanadoje ilgus metus Va
dovavo dr. Reble. Bet eilinis šių 
metų Kanados Sinodas birželio 
mėnesį išrinko kunigą Albert G. 
Jacobi nauju Sinodo prezidentu. 
Pastarasis pradėjo pareigas eiti 
rugsėjo 1 d. Kitchener mieste 
(Ontario), kur yra sinodo raš
tinė. Bet oficialius naujo Sinodo 
prezidento įvedimas įvyko Kit
chener rugsėjo 23 d. Apeigas at
liko Evangelikų Luteronų Baž
nyčios Amerikoj prezidentas dr. 
Franklin Clark Fry iš Niujorko, 
žinomas kaip vienas eūkumeni- 
nio sąjūdžio vadovų. Jis pernai 
per Pasaulio Liuteronų Sąjun
gos suvažiavimą senojoj Berlyno 
Šv. Marijos bažnyčioj rusų sek
toriuje paskelbė naują įsidėmėti
ną tezę, kad liuteronai pasaulyje 
nebėra , suskaldyti (“divided”).

estų kalbomis. Tačiau šiais me
tais oficialiai prasidėjo pamaldos 
dar trim naujom kalbom: lietu
vių, švedų ir vengrų.

Be sakytos žinutės apie oficia
liai registuotąs pamaldas, dar ži
nome, kad pamaldos lietuviams 
evangelikams faktiškai prasidė
jo dar prieš jų oficialų registra
vimą.

Katalikai ir liuteronys į 
mokyklas važiuoja kartu

Tokiu užvardinimu savaitraš
tis “The Lutheran” rugsėjo 9 d. 
paskelbė žinutę apie katalikų ir 
liuterionių parapijinių mokyklų 
mokinių kelionę.

Būtent, Ely ra vietovėj, šalia 
Clevelando, Ohio, yra parapiji
nės katalikų ir liuterionių mo
kyklos. Jas lanko mokiniai iš 
apylinkių vietovių, jų tarpe iš 
East Carlisle. Bet šios vietovės 
savivaldybės švietimo įstaiga 
leidžia jos mokykliniais autobu
sais važiuoti tik viešųjų mokyk
lų mokiniams. Tuo remiantis di
desnioji katalikų Šv. Marijos pa
rapija įsigijo nuosavą mokyklinį 
autobusą, kuriuo kartu važiuoti 
pasikvietė mažesniuosius liute
rionių Šv. Jono parapijos moki
nius. Sakytų katalikų ir liuterio
nių parapijų kunigams susita
rus, ju mokiniai į parapijines 
mokyklas važiuoja kartu.

Lietuvių kalba Kanados 
liuterionių parapijose

Savaitraštis “The Lutheran” 
Philadelphijoje liepos 1 d. skel
bia, kad Evangelikų Liuterionių 
Bažnyčios Kanados Sinodo para
pijų pamaldos iki šiol eidavo 
anglų, vokiečių, suomių, latvių ir

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

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

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557
30 metų valymo patyrimas

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.

Kas daugiausia uždirba?
Pagal pajamų mokesčių pa

reiškimus apskaičiuota, kad per
eitais metais iš laisvų profesijų 
žmonių daugiausia uždirbo ad
vokatai, kurių pajamų vidurkis 
siekė $10.214 per metus. Toliau 
seka gydytojai su $9.975 vidur
kiu ir netoli nuo jų atsilieka 
inžinieriai bei architektai su 
$9.628 vidurkiu. Tuo tarpu visų 
mokesčių mokėtojų pajamų vi
durkis buvo $3.149.

Iš kitų neblogai uždirbančių 
minėtini: dantų gydytojai su 
$6.244 vidurkiu, kuriuos betgi 
prašoka viešieji sąskaitininkai— 
buhalteriai — $8.171. Osteopatų 
bei chiropraktorių uždarbio vi
durkis buvo $4.700. O mažiausiai 
uždirbo žemės ūkio darbininkai, 
kurių uždarbio vidurkis tebuvo 
vos $1.607, žinoma, skaitant vien 
jų gaunamus pinigus. Ūkininkų 
pajamų vidurkis — $3.748. Iš 
miestų gyventojų mažiausiai už
dirbo slaugės — vidurkis $1.817.

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

(netoli Dufferin)
Parduodamos nekilnojamos nuosavybės visuose Toronto 

miesto ir priemiesčių rajonuose.

$9.000 įmokėti — College - Dovercourt —- 12 komb.z gražus mūrinis namas 
arti naujos liet, bažnyčios, vertas dėmesio.

$8.000 įmokėti — St. Clair - Oakwood — 10 kamb. plytinis namas, garažas, 
gražus raojnas, arti.krautuvės, susisiekimas.

$7.000 įmokėti — High - Pork — 9 komb. gerų plytų namas, dvigubas gara
žas, geras nuomavimo rajonas.

$4.000 įmokėti — Dovercourt - Dupont — 7 kamb. gerų plytų namas, ne
brangus; džiaugsis, kas spės nupirkti.

$3.500 įmokėti — Dundas — Ossington — 8 kamb. namas, alyvos Šildymas, 
garažas, lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

Ap. Sakevičius-Sakus
Daugelis namų, krautuvių, benzino stočių ir kt. turime nuotraukas, todėl prašome 
užeiti; prieš tai paskambinkit tel. LL. 3102.

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
Geriausia proga dabar išsirinkti ūkį. Galima apžiū
rėti laukus, podirvį ir tabako derlių. Didelis pasi
rinkimas ūkių, pradedant nuo $3.000 įmokėjimo. 
Kreipdamiesi malonėkit pažymėti įmokėjimo sumą.

CHARLES POCIUS REAL ESTATE
Tillsonburg, Ont.' Tel, 829J

DĖMESIO!/ DĖMESIO!

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

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

1 11 ■■■■■■■■■■■■ , ■■ . ' 1111

LIETUVIS LAIKRODININKAS
ŠERKŠNYS ANTANAS

Taiso įvairių rūšių laikrodžius. Darbas garantuojamas 1 metus. 
Taip pat taiso auksinius žiedus ir kitus aukso išdirbinius.

256 CRAWFORD ST. TORONTO (Dundas St. W. kampas)

PRANEŠIMAS . .
Turint neaiškumų dėl įvarių draudimo rūšių- 
pirmiausia išsiaiškinkite, ką geriausio galite gauti už tą 
pačią kainą.
Pasiteiraukite prieš pradėdami ką nors veikti. Informa
cijas suteiksiu nemokamai be jokio įsipareigojimo. 
Prašom skambinti į mano įstaigą darbo valandomis. 
Men nesant palikti savo adresą

AL DŪDA OR. 1517
■ ■ f .. Ulini ............ ..

GALAS KOSULIUI!I

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

Poro DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kartus j dieną, tuojau gali iš
gydyti kietų kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo. 
Šie vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo# astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinko garga
liavimui ir kitokiam naudojimui.

Jūs galite jsitikinti, kad europiškus JMAMA D1IOPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kpne^pje. Šie 
vaistai jums padės lygiai tiema, lygiai vasarą. Nėra 
Kanadoje geresnių .vaistų, kaip MAMA.

Kaina $1.50 butelis.
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SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

Mann & Martel
REALTORS

1245 BLOOR ST. W. prie i^^Tel. OL. 8481
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo— 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Stambiausias Toronto 

Realtorius

383 Roncesvalles Avė.
LA. 8000

$22.5Q0 pilna kaina. High Park. Re* 
tos vertės 11 k. namas, 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, van- 
dens-alyvos šildymas, 2 garažai, 
puikus mūras, atskiras, labai 
brangiai įrengta žaidimų salė rū
sy sų baru.

$4.500 įmokėti. Ossington — Colle
ge. 11 k., mūrinis, atskiras, 3 
virtuves, vandens šildymas, 2 ga
ražai, viena skola balansui.

$3.000 įmokėti. Dundas—Euclid. i0 
|g mūrinis namas, 3 virtuves, 
vandens-ai y vos šildymas, mūri
nis garaž., vieno skola balansui.

$2.000 įmokėti. Dundas — Clare
mont. Tą k., atskiras, mūrinis, 
vandens šildymas, geras rūsys.

$4.000 įmokėti. St. Clair—Oakwood, 
7 k., atskiras, mūrinis, vandens 
šildymas, geras rūsys.

$14.500 pilna kaino. High Park — 
Bloor. 11 k. mūrinis dupleksas; 
vandens šildymas, 2‘vonios ir 2 
2 virtuvės, 2 garažai.

$19.000 pilno kaino. High Park — 
Roncesvalles. 11 k., 3 virtuvės, 
2 vonios, mūrinis, atskiras, 2 ga
ražai, šoninis įvažiavimas, geil 
morgičiai.

$2.500 įmokėti, $9.700. Gladstone— 
Bloor. Atskiras, per 2 ougštus 7 
k. namas.

$3.000 įmokėti. Dundas — Dover- 
court. 9 k., mūrinis, atskiras, 
vandens-alyvos šildymas, 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, dvigu
bas garažas mūrinis, viena sko
la balansui.

$13.700 pilna kaino. High Park — 
Mountview, prie Bloor; 7 kamb., 
kvadratinis planas, mūrinis, ga
ražas, vandens šildymas.

$16.000 pilno kaina. High Park — 
Glenlake. 7 k. per 2 augštus, 
mūrinis, alyvos šildymas, atski
ras, labai moderniai alyva deko
ruotos. 2 modern, virtuves, ga
ražas, gražus sodos. ' *

Mūsų firma su keturiomis 
kontoromis Toronte ir virš 100 
tarnautojų tikrai gali pasiūly
ti patį didžiausį namų ar biz
nių pasisirinkimą.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, formų, gazolino stočių, žemės sklypų 
Parūpinu paskolas iš banku be jokiu bonu'2 metams.

MŪSŲ ‘ATSTOVAS

Zigmas UMBRAŽŪNAS
mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir padės išsirinkti.

Prašom kreiptis į jį asmeniškai arba
Telefonai įstaigos OL. 8481 • - - - - Namų ME. 0667

Šios savaitės pavyzdžiai:
$36.000 pilna kaino. Didelis, kampi

nis 3 krautuvių namas' Dundas 
gatvėj. Didelės pajamos, neaugš- 
tas įmokėjimos.

įmokėti $10-15.000. Tikrai gera pro
ga nusipirkti gerą, 18 metų se
numo, 2 butu namą ir self-serv
ice krautuvę-grosernę. Savaiti
nė apyvarta apie $3.000.

Churchill — Dovercourt,
$14.000, įmokėti $3.500-4.000, 
didelis, šviesus, mod. virtuvė, 
9 kamb. namas, /atskiras įvažia
vimas. Viet 5 garažams.

Havelock — Bloor,
$12.600, įmokėti $3-3.500, 
naujos pečius, garažas, didelis 
kiemas. Arti parko. Priedo apy- 
naujis šaldytuvas irvirt. krosnis.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI

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

561 - 567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773
1% Block South of St. Clair Namu tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

Visus Jūsų nekilnojamo turto 
pirkimo, pardavimo ir iškeiti
mo rūpesčius patikėkite kreip
damiesi į

Vytautas LUNYS
asmeniškai ar telef. LA. 8000 

Aito tel. LY 2048.

— Ar šis tramvajus sustoja 
ties Gori gatve?

— Taip. Tamsta sek mane. Aš 
turiu išlipti vienu sustojimu to
liau.

Dvejopa baimė
— Tėveli, ką reiškia išdavikas 

politine prasme?
— Tai toks žmogus, kuris iš 

mūsų partijos pereina į kitą 
partiją.

— O ~ kaip 'vadinamas tokis 
žmogus, kuris iš kitos partijos 
pereina į mūsiškę.

— Na, žinoma, atsivertėliu.
Tikrai taupi

Nesenai vedęs vyras giria sa
vo žmoną:

— O taupumas .jos! Jūs neįsi- 
vaizdinat. Kai pakeičiame aukso 
žuvelių vandenį, mes dvi -dienas 
iš eilės valgome žuvų sriubą.

Pas mus tik tokios
Iš kažkurių Sovietų Rusijos 

pasviečių kilęs, raudonosios ar
mijos karininkąs, karo metu at
sidūręs Čekoslovakijoje, pama
tė nematytą jam gyvį, ežį.

— O čia kas? — klausia jis če
ką.

— Tai blusa, — atsakė klastin
gas čekas. '

— Oho, kokia didelė! Pas mus 
tokių nėra. Pas mus tik ..tokios, 
— aiškino karininkas rodydamas 
savo nykščio galą ...

Nežemiškas
— Tai sakai, mokytojas pasa

kė, kad tu dainuoji dieviškai.
— Taip, jis sakė, kad aš dai

nuoju nežemiškai...

Iš kur žinotų
Prahoje užsienietis žurnalis

tas užkalbina darbininką:
— Ar tamsta patenkintas da

bartiniu gyvenimu?
— Aš tikrai laimingas dabar. 

Turiu didelį butą su atskira vo-! 
nia. kambariai erdvūs, švarūs ir ■ 
šilti, namu ruošą mes atliekame 
su elektriniais aparatais, turiu i 
radiją.

— Turi tamsta ir radiją?
—Žinoma, kad turiu! Iš kur aš; 

kitaip žinočiau, kad esu laimin
gas, kad turiu didelį butą su vo
nia, kad mano bute šilta, kad 
mes naudojamės elektros apara
tais?!

Vienas škotas plaukia pirmą' 
kartą per Atlantą.

— Ką Tamsta galėtumėt pa
tarti, kad jūros liga nesirgčiau? 
— klausia jis kapitoną.

— Škotams aš paprastai pata
riu įsikąsti šilingą ...

Kodėl
Mergaitė su motina stebi išei-' 

nančius iš bažnyčios veštuvinin- I 
kus.

— Mamyt, kodėl- nuotaka dė
vi baltą suknelę?

— ššš, mažyte, dėl to, kad bal
tas reiškia džiaugsmą ir nekal
tybę.

-—O! O kodėl vyras apsirengęs 
juodai?

— ššš ..., mažyte ...

— Morkas valgyti labai svei
ka akims.

— O iš kur tu žinai?
— Na, ar matei kur triušį su 

akiniais?

KANADOS GELEŽINKELIAI

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

pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

4)r, N. Novošickis
LIETUVIS DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

Priėmimo vai. nuo 9 v. iki 5 v.v. 
pagal susitarimą.

ir

Dr. A. Ra t i now
L.M.C.C. x

Dirbęs JEu ropos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies as: 

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479Vfe Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 6708.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto
Telef. kabinetas EM.^ 6-2696 

Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 
šeštadieniais nuo 11-3 vai.

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

LAIODDENIN KA
turintį 30 metų profesinę praktik-q

Kalbu lenkiškai t
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

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

“Clare’s Beauty Parlour”
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa ir 
/ dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.

Dirba kvalifikuoti specialistai. Prašoma užsisakyti iš anksto
t Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

J ' i——  -u—-------- -------------------- . " ■ ■"

LIETUVIS L A 1 K R O D I N 1 N KAS
L • - r '
: FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda Įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 

Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.
Atidaryta.iki 7 vai. vak. - - 272 QUEEN ST. W., Toronto

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.'

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

Tik pažvelkit į šį modernų ’miegamąjį!
12 gabalų modemiško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą jeir 3: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matrac; s, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb. lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų^ 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duūdamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-8094

(C.Sc.) — Geležinkeliai dau
giau prisidėjo prie krašto suar- 
tinimo ir civilizuotos tautos kū
rimo negu koks nors kitas fizi
nis faktorius. Kada jie buvo sta
tomi, atrodė,. kad geležinkelių 
yra per daug Kanadai su savo ri- 
bętu gyventojų skaičiumi. Be 
abejo tuo laiku taip ir buvo. Bet 
per paskutinį karą jie įrodė, kad 
yra vienas iš didžiausių krašto 
turtų ir net šios kadaise per daug 
išsiplėtusios linijos buvo " per
krautos žmonių ir prekių trans
portais.

Kanada turi dvi trans-konti- 
nentalines geležinkelių sistemas, 
t.y. The Canadian National Rail
ways ir The Canadian Pacific 
Railway Company. Canadian 
National priklauso valstybei, 
Canadian Pacific yra privati 
kompanija. Abi šios kompanijos 
turi išplėtusios telegrafo siste
mas, ekspreso ir prekių gabeni
mo aptarnavimą, viešbučius ir 
laivus. Be šių yra dar mažų kom
panijų, kurios aptarnauja įvai
rius rajonus.

Kanados geležinkelių bėgių il
gumas 42.979 mylių, stovi trečio
je vietoję pasaulyje — po Sovie
tų Sąjungos ir Jungt Amerikos 
Valstybių. Geležinkelių bėgiai 
stotyse ir šalutinėse linijose per 
1950 metus pailgėjo 10.541 mylia.

Susisiekimo judėjimas, t.y. ke
leivių ir prekių, buvo 1951 m. 
dvigubai didesnis negu prieš ka
rą; prekių judėjimas buvo trigu
bai diedsnis negu 1933 metais. 
Vidutinė moderniškų Kanados 
garvežių traukimo jėga yra treč- 

. daliu augštesnė už tuos, kurie 
buvo naudojami 1920 metais ir 
prekinių vagonų talpa padidėjo 
beveik trečdaliu. Prekinių trau
kinių greitis padidėjo 60% nuo 
1917 metų.

Kanados geležinkeliai 1950 m. 
pervežė 31 mil. keleivių ir 164 
mil. tonų prekių.

Šios dvi geležinkelių bendro
vės duoda maždaug 200.000 as
menų darbo ir išmoka kasmet 
525 mil. dol. algų.

Canadian National
Railways — CNR
The Canadian National Rail

ways priklauso Kanados val
džiai.

CNR susikūrė 1919 metais, pa
siėmusi vadovauti Canadian 
Northern, Canadian Govern
ment Railways, Intercolonial, 
the National Transcontinental ir 
kitiems geležinkeliams, kurie 
dėl finansinių sunkumų tapo vy
riausybės nuosavybe. 1920 me
tais prisidėjo dar the Grand 
Trunk Pacific geležinkelis, kuris 
1923 metais susijungė su CNR.

CNR turi 33.000 mylių geležin
kelių bėgių. Montrealio stotyse 
turima 455 mylių bėgių, Toronto 
405 ir Winnipege 255 mylių. Ka
nadoje yra per 5.000 CNR stočių.

CNR žinioje yra daug didelių 
ir garsių viešbučių Kanadoje. Jų 
tarpe Chateau Lauriet Otavo
je, The Nova Scotian Halifaxse, 
The Fort Garry Winnipege, The 
Bessborough Saskatoone, The 
Masdonald Edmontone ir Jasper 
Park "Lodge Jasperyje, Alberta.

CNR žinioje yra laivynas iš 
dešimts laivų, kuris veikia taip 
Kanados ir West Indies. Penki iš 
šių laivų gabena žmones ir pre
kes. Du kiti laivai per ištisus me

tus plaukioja Pacifice tarp Van- 
couverio ir kitų Britų Kolumbi
jos uostiĮ ir yasaros metu plau
kia Aliaskon. Kompanijos žinio
je irgi yra Newfoundland© pa
kraščio aptarnavimas garlaiviu.

GNR turi visame krašte •vei
kiantį telegrafo ir ekspreso ap
tarnavimą. CNR pajamos siekia 
per metus daugiau kaip 500 mil. 
dolerių.

Canadian Pacific Railway 
Company—• CPR ,
Kanados provincijų konfede

racija buvo įvykdyta tik su są
lyga, kad vyriausybė pastatys 
trans-kontinentinį geležinkelį. 
1870 m. Sir John A. Macdonald 
pageidavo, kad geležinkelio sta
tyba būtų pagreitinta, ne tik dėl 
konfederacijos, bet ir dėl to, kad 
JAV negalėtų pagrobti vakari
nių teritorijų. Sir John pasiūlė, 
kad šį reikalą atliktų privati ini
ciatyva.

The Canadian Pacific Railway 
Company buvo sudaryta 1881 m. 
vasario 16 d. ir darbas prasidėjo 
1881 m. gegužės 2 d. Vyriausybė 
davė 10 metų laiko sutarčiai iš
pildyti, bet geležinkelis buvo pa
statytas per keturis su puse me
tų. Transkontinentinis geležin
kelio veikimas prasidėjo 1886 m. 
birželio 28 d.

CPR turi 17.000 mylių bėgių 
Kanadoje. Winnipeg© stotyje tu
rima 280 mylių bėgių, tai yra di
džiausias mylių skaičius vienoje 
stotyje pasaulyje. Montrealio 
mylių skaičius yra 407, bet kele
to j stočių ir 50 mylių Angus 
Shops dirbtuvėse.

Ilgiausias tunelis Canadian 
Pacific geležinkelyje, vienas iš 
ilgiausių pasaulyje, yra Can- 
naught Tunnel, Mount Macdo
nald kalne, kanadiškame Rockies 
kalnyne. Jis yra truputį daugiau 
kaip penkių mylių ilgumo.

CPR nuo jos įsikūrimo kasdien 
mokėjo beveik 16.300 dol. mo
kesčių. Bendra suma 1951 metų 
gale sudarė 412.000.000 dol. Ši 
suma apėmė geležinkelio nuosa
vybių ir kitus mokesčiu^, kaip 
viešbučių, ekspreso, žemės bei 
susisiekimo. Ši kompanija yra 
didžiausia transporto kompani
ja pasaulyje.

Turima maždaug 3.000 CPR 
stočių Kanadoje ir maždaug 200 
įstaigų užsienyje. Atstovų turi
ma 28 Amerikos miestuose, Ha
vajuose, Aliaskoje ir Australijo
je, N. Zelandijoje, Fiji salose. 
Vakarų Indijoje ir be to, turima 
dar įtaigų D. Britanijoje, Airi
joje ir Europos kontinente.

Kaip CNR taip ir CPR turi sa
vo žinioje didelius viešbučius, 
kurių tarpe yra ir Royal York 
Toronte, Chateau Frontenac 
Quebec-mieste, Royal Alexandra 
Winnipege', Saskatchewan Regi-

noje. Palliser Calgaryje, Banff 
Springs Banfe ir the Empress 
Viktorijoje, B.C. CNR ir CPR 
bendrai tvarko Hotel Vancouver 
Vancouveryje, B.C.

CPR turi dar dešimts laivų 
transatlantinėje tarnyboje tarp 
Kanados ir Suvienytos Karalys
tės. Šiame laivyne yra trys kelei
viniai laivai, du prekiniai, ketu
ri nauji greitieji prekiniai ir vo
kiečių laivas Huascaren, kuris 
perkrikštytas į Beaverbrae ir ga
bena imgirantus iš Europos Ka- 
nadon. Vasaros metu šie laivai 
atvyksta į Quebec ir Montrealio 
uostus, žiemos metu į Saint 
John, N.B.

CPR turi savo žnioje taipogi 
valstybinę ekspreso ir telegrafo 
tarnybą ir the Canadian Pacific 
Airlines. Pajamų būna per 425 
mil. dol. per metus.

Korektūros klaidų pataisymas
Pereitame “TŽ” Nr. A. Rin- 

kūno straipsnyje apie kun. dr. 
J. Gutausko veikalą “Vaiko Die
vas ir religija” įsibrovė keletas 
korektūros klaidų, kurias atsi
prašydami'atitaisome: atsp. 1 sk. 
16 eil. išversta, turi būti — iš
virsta; 1 sk. 49 eil. vienai — 
Vienos; 2sk. 12 eil. nagrinėjamos
— nagrinėjimas; 3 sk.
— kilti; 3 sk. 4 eil. 
pakilti; 3 sk. 13 eil. 
kokio; 3 sk. 41 eil. 
choru.

3 eil. kelti 
pakelti — 
kokiais — 
chorui —

Viename užant-— Roma 
spauduotame vagone su čekų 
kristalo indais Italijos pasienio 
stotyje buvo atrastas pasislėpęs 
vyras. Šis Čekoslovakijos bėglys 
vagone išbuvo 10 dienų ir pirmi 
jo žodžiai buvo: “Vandens, van
dens”.

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S 
MEAT MARKET

i

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas. Str. West 
prie Huron gatvės 

Toronto
Priimamos vai.: nuo 1-4 ir 5-8 
vai. pp. Kitu laiku pagal su
sitarimą.

EM. 6-5798

buv.

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas,

Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojos.

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

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

RA. 9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

' . ir
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

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

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794
Toronto

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

GYDYTOJAS ir
* CHIRURGAS 

Friėmlmoval.: 2-4.30 ir 7-9 vai. pp.
Bathurst St. Toronto
Telef. EM. 8-1344

AKIU SPECIALISTAS

L LIINSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų »r ner- 
Vingumą. Kolba slavų kalbomis.

470 College St. W. Toronto 
Tel RA 3924

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis

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

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

TORONTO, ONT.

Mes turime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kraujinės, liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, Westf. kumpio ir įv. taukų.' Didelis mėsos ir kt. mėsos gaminių pasirinki
mas. Speciali karšta dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, oland. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir rolmopsai, Ementhaler ir šveicariškas sūris, 
aviečių sunko, marcipanai, romo pupos ir tt.

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST i

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. 1 576 QUEEN ST. W.

Tel. RI. 5804 į_____________ i. 3-1618

Dr. RICHARDS ŠULTMANIS
GIMDYMO PAGALBA 

PRIIMA IR LANKO LIGONIUS NAMUOSE

RAXLEN KLINIKA. TORONTO
S00 PARLIAMENT STREET

Pirmodieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 vol.
Antradieniais nuo 1-4 p.p.
Trečiadieniais nuo 9-12 ir 1-4 vai. p.p.
Ketvirtadieniais nuo 9-12. vol.
Penktadieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 vai. vok.
Šeštadieniais nuo 9-2 vai. p.p.

Telefonai: klinikos PR. 4467, namų Ml. 8880.

Akių specialistas
M. STEFANUK

. _ (optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

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

88 SPENCER AVE.
Toronto

Telefonas ME. 3809

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau: 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir pla

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

Tel. KE. 3881

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

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

prie Gladstone

DAŽAI IR SIENOMS
POPIERIS! ,

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

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont |

Tel. EM. 4-2715 , I

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

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

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAPAIT1S

A
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TOKCNTCe Cnt.
PLB Kanados Krašto Tarybos, 

II-ji sesija
prasideda 1953 m. spalio 10 d., 
šeštadienį, 11 vai. Posėdžiai vyks 
Lietuvių Namuose, 235 Ossington 
Avė. Posėdžiai vieši, kas nori ga
li juose dalyvauti. Svečiai netu
ri teisės kalbėti. Posėdžiai vyks 
ir'sekmadienį.

- Toronto apyl. Šalpos 
Komiteto pranešimas

Prisikėlimo bažnyčioje spalio 
JI d. Šalpos Fondo Toronto 
Apl. K-tas rinks aukas sušelpti 
Vasario 16 d. Gimnaziją, todėl 
prašau Toronto lietuvių visuo- 
inenę dosniai paremti savo au
ka šią, vienintelę lietuvišką gim
naziją. Toronto Šalpos K-to var
du iš anksto dėkoju visiems bu
simiesiems aukotojams ir vi
siems būsimiems talkininkams.

Šia proga pranešu, kad Toron
to m. šiuo laiku vykdoma aukų 
rinkliava atsilankant į namrtjs, 
sušelpti Vokietijoje likusius tau
tiečius (senelius, ligonis pra
džios mok. ir kit.) eina į pabai
gą ir jos smulki apyskaita bus 
paskelbta spaudoje visuomenės 
žiniai.

Kadangi tokiam dideliam mies
te sunku surasti kiekvieno tau
tiečio namus, ar pakartotinai 
atsilankius rinkėjams neranda
ma namie, visus tokius tautie
čius (o jų yra daug) prašau at-i šventėje Toronto Šv. Jono Kr. 
nešti savo auką į Lietuvių Na-j parapijos tretininkai gražiai pa
inus, valg. “Tulpė” ar į Beržins
ko krautuvę, kur Jūsų auka bus 
priimta ir išduotas kvitas.

V. Vaidotas.
KLB Šalp. F. Toronto Apl. 

K-to Pirm.
Lietuvių šeštadieninės 

mokyklos tėvų susirinkimas

Kitą šeštadienį, spalio 17 d.
Visi kviečiami rezervuoti pas

kutiniam šį sezoną KLB Kult. 
D-jos baliui UNF salėje, 297 
College str.

Prisikėlimo par. pamaldos 
pradedant spalio 11 d. bus lai
komos “College” teatro salėje, 
kurioje įvyko sklypo pašventini
mo pamaldos. College teatro salė 
randasi College ir DoverccXirt 
gatvių kampe, netoli sklypo, 
skirto bažnyčiai statyti. Pamal
dos bus įprasta tvarka: 9:30 ir 
11 vai.

Praeitą sekmadienį įvyko BSF 
mėnesinė rinkliava, per kurią 
suaukota $557.41. BSF dabar sie
kia $6.264.08.

Moksleivių pamaldos
Praėjusį sekmadienį 10 vai, pa

maldos Šv. Jono Kr. bažnyčioje 
buvo taikomės kolonijos moks
leivijai. Pamaldos praėjo su pa
sisekimu. Pilnutėlė bažnyčia bu
vo moksleivių ir tėvų. Pamaldų 
metu giedojo mokyklos choras. 
Pamokslą pasakė kun. dr. J. Gu
tauskas. Pamokslininkas ragino 
lietuviškąjį jaunimą į uolų ro
žančiaus kalbėjimo pamaldumą. 
Moksleivių pamaldos vyks kas 
sekmadienį 10 vai.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio

RUDENS SEZONO ATIDARYMAS HAMILTONE!
L 4

Spalio 10 d., dalyvajant Dramos aktoriui HENRIKUI KAČINSKUI iš Niujorko, rengiamas 
puikiausias ir įdomiausias iki šiol buvusių : .

Literatūros vakaras,
* • J

kuris įvyks Rumunų salėje, 20 Murray Street West.

PROGRAMOJE su savo naujausia kūryba-dalyvauja Pr. Kozulis, Vyt. Kastytis, Kralikauskas 
ir Kl. Prielgauskas. Henr. Kačinskas skaitys B. Brazdžionio “vaidilą Valiūną” ir A. Gustai
čio feljetoną “Skraidančios lėkštės”,

Po neilgos programos — smagūs šokiai, grojant Benni Ferri orkestrui.
Pradžia 7 v.v. Veiks įvairus bufetas.

Visus tautiečius maloniai kviečiame skaitlingai dalyvauti! TFA Kanadoje Hamiltono sk.

MONTREAL, One,
AV Parapijos Komitetas yra 

nutaręs ruošti bažnyčios staty
bai pin. sukelti didžiulę parodą, 
loteriją, vaišes lapkričio mėn. 
gale. Parengimas tęstųsi visą sa
vaitę. Kviečiami bus prancūzai 
ir anglai.. Todėl labai svarbu, 
kad visos draugijos prie jos pri
sidėtų. Taip pat ir atskiri žmo
nės: dailininkai, menininkai, au-. - - -
dėjos, drožėjai yra prašomi ne- mas Montrealyje, 3885 St. Ur- 
laukiant susitarti dėl kiekvieno J?3*11. sPa^° 10 d- šeštadienį, 
dalyvavimo: išstatant savo dar- ° val- va^- 
bus, paaukojant daiktų loterijai,1 Anglų ir Prancūzų k. kursai 
paruošiant valgius, prisidedant prasidėjo, pirmad. 8 vai. Notre 
gerais sumanymais, kaip pratur- Dame y de Lourdes mokykloje, 
tinti ir paįvairinti tą parengimą, 5e Avė. ir Verdun Ave. kampe 
pasisiūlant savo patarnavimu, i Verdune. Mokslas nemokamas. 
Taip pat darant svetimšalių tar-1 Gyv. Rož. Draugijo vakarienė
pe propagandą, kad šį parapijos bus šį šeštadienį, spalio 10 d., 
parengimą aplankytų. Įėjimas 
bus veltui ir dar galės gauti 
kalakutą loterijos būdu irgi vel
tui.

Prašomi visi padėti.
Visais reikalais ir klausimais 

prašoma kreiptis į kleboną.
III šešt. Liet. Mokykla atida

ryta praeitą sekmadienį Long- 
neil-Annexe Pranciškonų mo
kyklos patalpose ant Chambly 
kelio. Mokytoja L Ivaškevičiūtė.

Rosemount šešt. Liet. Mokyk
loj mokinių skaičius pasiekė 40. 
Mokykloj iki šiol dėstė I. Rim- 
kevičienė ir kun. Stankūnas.

Pamaldos lietuv. evangelikams 
Montrealyje, Šv. Jono liuterio- 
nių bažnyčioj, Jeanne Mance & 
Prince Arthur gt. kampe, spalio 
11 d. 12 vai. Pamokslas taikoma^ 
Padėkos Šventei. Pamaldos įvyks 
su išpažintim ir šv. Vakariene.

■ Kun. dr M. Kavolis.
Evangelikių moterų susirinki*

7 vai. v. AV parapijos salėje. 
Bus skanūs valgiai ir gera lo
terija. - t

Į premjerą “Pabudimas” bilie
tai gaunami p. Mačionio krautu
vėj Verdune, Gaurio krautuvėj 
Ville Lasalle, “NL” redakcijoje^ 
sekmadienį po pamaldų AV pa
rapijoj spaudos kioske ir teatre 
prie įėjimo. į

— Montreal Kanados CNR
geležinkeliai atleidžia 300 garve- . 
zių remonto darbininkų. Esą, su
mažėjęs traukinių judėjimas, 
ypač dėl sustojusio kviečių per
vežimo į uostus.

minėjo didžiojo Trečiojo Ordino 
įsteigėjo ir globėjo šventę. Kon
ferencijoj metu buvo išryškin
ta didžioji Šv. Pranciškaus as
menybė ir jo nuopelnai Katalikų 
Bažnyčiai. Kongregacijos nariai 
maldoje nuoširdžiai prisiminė 

! tretininkų ilgametę pirmininkę
- i p. Valaitienę, kuri šiuo metu po

Įvyks spalio 11 d. 12 vai., tuoj po operacijos gydosi.
11 vai. pamaldų,, kino salėje 
esančioje College ir Dovercourr 
gatvių kampe, kur vyks naujo
sios parapijos pamaldos. Tėvai 
prašomi būtinai dalyvauti. Su-

' sirinkimas bus trumpas.
Tėvų Komitetas.

Liet. Inžinierių ir Architektų 
Sąjunga Toronte.

Lietuvių Namuose lapkričio
d. įdomiai ir architektų deko
ruotoje aplinkoje rengia balių. 
Įėjimas su pakvietimais.

Liet, teisininkų d-jos
Toronto skyr. susirinkimas įvyks 
spalio 11 d., sekmadienį, 7 v.v.
Lietuvių Namuose. Bus tęsiamos
diskusijos apie Pabaltijo valsty
bių federacijos idėją. Kviečiame 
visus liet, teisininkus dalyvauti.

Skyr. Valdyba.
SLA 263 kuopos

mėnesinis susirinkimas, dėl
ivvkstančio KLB-nės Krašto Ta-

•; .. . v,- _ I
L L ‘L L L/‘ ' ‘ ~ ‘j . .. .
iš spalio 11 d. į spalio 18 d., 2 j Kursai pradedami spalio 24 d.

šeštadienį, spalio 10 d., 7.30 v. v. punkt.
EATON AUDITORIJOJE 

’ČIKAGOS LIETUVIŲ CHORAS ’’PIRMYN” 
vadovaujamas muziko K. Stęponavičiaus 

stato Strauso 3 veiksmų operetę

“CUKRINIS KAREIVĖLIS”
r

Režisierius - dirigentas muz. K. Steponavičius 
Pastatyme dalyvauja: 70 choristų, Metropolitan operos sol.

A. B R A Ž Y S 
Toronto simfoninis orkestras.

Bilietai gaunami p. Beržinsko krautuvėj 1212 Dundas gt. W. ir 
prie įėjimo

1953 m. spalio mėn. 11 d. 3 vai. po pietų
1200 Bleury St., Gesti Hall, Montreal
. MONTREALIO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRO

’’PABUDIMAS”
Autorius ir režisierius A. Škėma ' ' Dailininkas J. Akstinas .

Vaidina: B, Pūkelevičiūtė, J. Akstinas, L. Barauskas, A. Dikinis, K. Veselka
Spektaklis tik suaugusiems. ' x - Bilietų kaina $1.

Augštesniųjų lituanistinių 
kursų reikalu

KLB Toronto Apylinkės Švie
timo Komisija rūpinasi tolimes
ne Augštesniųjų Lituanistinių 
Kursų veikla. Todėl ji maloniai 
kreipiasi į lietuviškas šeimas, 
prašydama leisti savo besimo
kantį jaunimą lankyti šiuos kur
sus ir toliau tęsti gražiai pradėtą 
jau iš praėjusių metų gimnazijos 
kurso lituanistinių dalykų mo
kymąsi.

Kviečiame ir lietuvišką moks
leiviją atlikti savo tautinę parei
gą ir pagilinti gimtosiois kalbos, 
lietuvių literatūros, Lietuvos is
torijos, krašto pažinimo, muzi
kos ir lietuviško meno žinias.

Šiais metais numatoma turėti

K. L. M. B-nė.

Talka parapijos salės remontui 
Praėjusį sekmadienį įvykusia

me Šv. Jono Kr. liet, parapijos 
Komiteto posėdyje su pasiten
kinimu buvo konstatuota, kad 
bažnyčios išorės sienų perstaty
mo' darbai eina į galą. Kartu ap
tarta bažnyčios vidaus įrengimo 
darbai. Šią savaitę pradedama 
remontuoti parapijos salė, ją pa
gilinant ir atnaujinant. Salės at
naujinimo darbams parapijos 
Komitetas. kreipiasi talkos į vi
suomenę, ypač lietuviškąsias j 

Hvi klacpc T ankiiicieii nraėiu- naciais pne rnsmemnu jaunimo organizacijas, kurioms
Joso klebonijos įrengimo^ Ypa- parapija visada salę be atlygim

tinių dalykų gimnazijos kursą 
ir gauti kursų baigimo pažymėji- f 

rybos suvažiavimo, nukeliamas | mus. 
iš si ' Į 
vai. po pietų, Toronto Lietuvių. 9 vai. ryto Lietuvių Namuose. 

Į kursus galima užsirašyti 
“Tulpės” svetainėje ir “Tėviškės /

7

Prisikėlimo parapijos žinios
Tėvai Pranciškonai persikėlė į 

naujas patalpas prie pat nupirk
to sklypo statyti bažnyčiai: 32 
Rusholme Park Cres., tel. KE. 
0621. Namas buvo pirktas tuš
čias, tačiau savaitės bėgyje jis 
buvo pilnai apstatytas ir paruoš
tas gyventi. Tai kruopštaus dar
bo vaisiai Prisikėlimo Bažnyčiai 
Remti Moterų Būrelio. Ta proga 
norime pareikšti nuoširdžią pa
dėką visiems Toronto lietuviams, 
prisidėjusiems savo aukomis ar 
daiktais prie Prisikėlimo parapi-

ciaiQ mpfaię išpili hicuoiiijub I ** * H cxjuijcx vioclvicl oa c c nj
s.a. , * .ų L tinga padėka reiškiame PBRM mo kultūrinei veiklai rezervuoja, tinių dalyku gimnazijos; kursą Neįalt0 Pr Seselėms,

Namuose.
P. Senkienci šv. Juozapo li

goninėje padaryta vidaus ope
racija.

Iš Vokietijos pereitą šeštadie
nį atvyko iš Memmingeno Vy
tautas ir Morta Vingevičiai ir 
Antanas Petkauskas (iš. Ham—i KE. 3791 ir Iz. Matusetičiutę —- 
burgo). Į St. Catherines nuvyko j 46 Delaware Avė., tel. OL. 5773 
Adolfas Milleris su šeima iš: kasdien nuo 7-8 vai. vak.
Austrijos. ! Toronto apyl. Šviet, K-ja.

Žiburių” patalpose darbo metu.
Visais kursų reikalais galima 

kreiptis i Toronto apylinkės švie
timo įgaliotinį inž. Vytautą Ša
kalį — 47 Glenlakė Avė., tąl.

įrengusioms mūsų koplytėlę, 
chorui “Varpas” už didžiai bran
gią $30 auką, Katalikių Moterų 
Draugijai, Kan. Liet. Mot. Ben
druomenei ir visiems betkokiu 
būdu prisidėjusiems aukomis ar 
darbu prie mūsų įsikūrimo. Tegu 
Dievas visiems atlygins šimte
riopai. Tėvai Pranciškonai.

Sporto klubo parengimai: UNF 
salėje — lapkričio 7d., Top Hat 
— gruodžio 5 d.

Parengimai UNF salėje įvyks 
spalio 17 ir 24 d.d.

KINO “CENTRE” 772 Dundas SL w'
Kasdien nuo 6 vai. vak.

Toronto 
Reguliuojamas oras!

L 
9

Ketvirtadieni — šeštadienį, spalio 8. 9, 10 d. d.
IN THE FOREIGN LEGION«— Abott & Costello
F A BIOL A — Michele Morgan, Henry Vidal

*■ «
Pirmadienį —- trečiadienį, spalio 12, 13, 14 d. d.

BUFFALO BILL—spalvota—Joel McCrea, Maureen O’Hara 
JUMPING JACKS - Dean Martin, Jerry Lewis

REIKALINGI SIUVĖJAI. Prityrę vyriškų 
ir moteriškų rūbų bei pataisymų siuvė
jai. Geras atlyginimas ir darbo sąlygos. 
Gali būti vyrai ir moterys. Informacijoms 
tel. MA. 7741, prašyti Joseph.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė. Be 
baldų. Kreiptis 144 Harrison St.

Išnuomojamos 6 kambarių be baldų bu
tas. Kreiptis telefonu KE. 2220.

Išnuomojamas kambarys vienom asme
niui su baldais. Tel. LA. 9241, kreiptis 
po 6 vai. vak.

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

LIETUVIO KINO TEATRAS “GUILD”
1275 GERRARD ST. E., TORONTO - Tekt. HA. 1230 

Pradžia 6.30 vai. vak Reguliuojamas oras!

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė iii 
augšte be baldų šeimai, 315 Brock Ave., 
tel. LO. 8835. Teirautis kiekvienu laiku.

Išnuomojami 3 kamb. ir virtuvė l-me 
augšte. Galima užimti nuo lapkričio 2 d. 
Kreiptis EM. 3-8588.

• šeštadienį, spalio mėn. 8, 9 ir 10 d. d
Betty Hutton

Ketvirtadienį
1. SOMEBODY LOVES ME — spalvota -
2. JUNGLE GIRL — Johnny W’eismueller

Išnuomojamas l-me augšte frontinis kam
barys viengungiui. Su baldais. 28 Mc
Kenzie Cres. Dundas-Dovercourt rajone. 
Telef. OL. 8791.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
baldų II augšte suaugusių šemaii High 
Park rajone. Skambinti nuo 4 iki 8 v.v. 
Tel. LA. 4793.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė. Be 
baldu. Užimti galima nuo spalio 17 d. 
Tel. LA. 5^ 13.

PARUDODAMA tabako forma 100 akrų, 
36 sodinimo teisė. Kreiptis R.R. 6, Till- 
sonburg, Ont. T. Normantas.

Tęsiam tradiciją
L. Kat. Moterų Draugijos To

ronto skyrius kiekvienais metais 
šeštadienį prieš Padėkos Dieną 
ruošia*kaląkutų balių. Šiemet tai 
išpuola šj šeštadienį..Šiain paren
gimui salė buvo paimta dar sau
sio 26 d. ir įmokėti rahkpinigiai. 
Paėmus salę parengimas buvo 
užregistruotas Toronto apylin
kės valdyboje ir visoms organic 
zacijoms tai buvo žinoma.

LKM D-jos parengimų pelnas 
visada yra skiriamas šalp. ir kul
tūriniams reikalams, ypač Kalė
dų metu sušelpiant vargstančius 
Vokietijoje ir ligonius. Todėl 
D-ja kviečia Toronto lietuvius 
atsilankyti į šį tradicinį kalaku
tų balių.

LKM D-jos Toronto sk. V-ba.

Pagerbė ilgametę visudnienės 
veikėją

LK Moterų D-jos Toronto sky
riaus narės savo visuotiniame su
sirinkime įvykusiame spalio 4 d. 
Liet, parapijos salėje, apspren- 
dusios daug aktualių klausimų, 
nutarė pasveikinti ilgarrtetę savo 
pirmininkę Oną Jonaitienę, pa
siųsdamos jai gėlių irgeriausių 
linkėjimų kuo veikiausiai pa
sveikti. ,, . ,

O. Jonaitienė ilgesnį laiką dėl 
sveikatos turi pasitraukti iš vi
suomeninės veiklos.'

Katalikės moterys linki jai' 
kuo greičiau pasveikti ir vėl įsi
jungti į katalikišką kultūrinę 
veiklą. • ■. < i- ;

Svečiai iš Winnipego
Pereitą savaitę mus aplankė 

žinomas Winnipego visuomeni
ninkas Mykolas Januška su žmo
na ir sūneliu, Tpronte viešėję pas 
brolį. Winnipego lietuvių gyve
nime daug nusipelnusio M. Ja
nuškos dabartinis didysis rūpes
tis yra statomoji nauja bažnyčia. 
Pasiteiravus, kaip sekasi su dar
bais, p. Januška parodė .net ke
letą nuotraukų iš darbų eigos. 
Pasirodo jau nemažai padaryta.

Ta proga pp. Januškai 'Aplankė 
ir daugiau savo bičhi Mil Toto n te.

Sporto klubas “Vytis” 
prašo torontiečius. kąs .galėtų, 
priimti nakvynei iš Čikagos at
vykstančius svečius -sportinin
kus. Gal atsirastų jų draugų bei 
pažįstamų. Svečių sąrašą žiūr. 
Sporto žiniose, 7 psl. Kas galėtų 
prašomi pranešti A. Supronui 
telef. OL 8266.

Pirmadidni — trečiadienį, epalio mėn. 12, 13 ir 14 d. d.
1. LUXURY LINER — spalvota — Jane Powell, George Brcnt
2. ON THE LOOSE — Joan Evans. Lynn Bari

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

1212 DXWDAS STW. TtU LA-9547 
J. Beržinskas 

Užsakymai priimami ir paštu.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis. 
30 DEWSON ST., Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.

Jūrų skaučių metinės
Toronto Jūrų skaučių laivas 

“Vandenė”, atšvęsdamas savo 
trijų metų veikimo sukaktį, ren
gia vakarą (arbatėlę su progra
ma ir šokiais). Vakaras įvyks š. 
m., spalio mėn. 18 d., sekmadie
nį, Liet. Namuose, didžiojoje sa
lėje. Programos pradžia punkt. 
6 vai. pp. Visi skautai-ės, jų tė
vai ir bičiuliai maloniai kviečia
mi atsialnkyti.

T. J. Sk. laivas “Vandenė”.
Jonas Pikšilingis, buvęs KLB 

Šalpos Fondo Toronto Apyl. K-to 
sekretorius iš pareigų pasitrau
kė. Palyginti per trumpą laiką 
p. P. tikrai daug padarė: surinko 
visų Toronte gyvenančių lietu
vių adresus ir tuo įgalino sek- 

; mingai pradėti šaipos darbą.
Šv. Jono Krikštytojo bažny

čioje pakrikštyta: Zigmantas 
Vainys Povilas Čeponis ir Birutė 
Irena Miniotaitė. ū .

Prisikėlimo parap. sutuokta: 
Romanas Vaitkevičius ir Julija 
Žaliauskaitė.

Pakrikštyta: Antanas Edvar
das Šileika, Raimundas Tomas 
Pogozelskis, Kristina Asta Sen- 
kevičiūtė, Vladas Mykolas Dun- 
dzys, Petronėlė Judita Greigs- 
bytė.

Padėkos arbatėlė
TT Pranciškonų naujojoje kle

bonijoje Šv. Pranciškaus dienos 
išvakarėse, spalio 3 d., šeštadie
nį, PBRMB suruošė padėkos ar
batėlę visiems parapijos rėmė
jams ir bičiuliams. Buvo sulauk
ta apie pora šimtų svečių, daug 
dovanų ir piniginių aukų. Nuo
širdume praleistos valandos pa
liko malonius ir ryžtingus prisi-. 
minimus.

“Liaudies Balsas”
pataisė“TŽ” Nr. 35 J.J. straips
nyje paminėjimą, kad Kanados 
lietuviai komunistai Lietuvos 
pavergėjams surinko $21.000. 
Esą buvę surinkta netoli $45.000.

Anglų kalbos kursai 
numatomi atidaryti, jei susire- 
gistruos pakankamas skaičius 
lankytojų, dar šiose mokyklose: 
Islington Public School, Cordo
va Ave., Queensway Public 
School, Queen St. W., Franklin 
Horner Public School, Horner 
Ave.

Atsiprašymas
“Tėviškės Žiburių” redakto

rius, savininkai ir leidėjai atsi- 
prošo p. Joną J. Juškaitį už rte- 
malonumus, kuriuos p. Juškai- 
tis turėjo sąryšyje su apmokėto 
skelbimo atspausdinimu mūsų 
1953 metų liepos 2 dienos laido
je. Mes iš savo pusės neturėjome 
jokios intencijos, kad būtų įžiū
rimas kriminalinis ar civilinis 
netikslumas p. Juškaičio atžvil
giu ir jeigu iš to skelbimo kas 
nors tokias išvadas būtų galėjęs 
susidaryti, mes p. Juškaitį nuo
širdžiai atsiprašome.

(pas.) Dr. Adolfas Šapoka, 
redaktorius

(pas.) Silvestras Čepas, 
Kanados Lietuvių Katalikų 

Kultūros Dr-jos pirmininkas.

LASo Montr. Skyrius rengia 
įdomų mišrų koncertą š.m. spa
lio 17 d. Montr. Policijos salėje < 
1474 St. Catherine St. E.

Koncertas vyks publikai sė
dint prie staliukų. Programoje: 
solo — Ji Pauliutė, akordeonu 
palydės R. Lapinas ir orkestras 
“Lituanica”, ir L. Morkūnas, pa- j 
lydimas orkestro “Lituanika”; ‘ < 
pianinas — M. Bilevičiūtė ir R. . 
Lapinas; akordeonu— A. Vičas 
ir A. Baltoms; orkestras — “Li
tuanika” vedamas Z. Lapino 
duos koncertinę muziką ir cha
rakteringi šokiai — E. Gailėvi- ; 
čiūtė, J. Rimkevičiūtė ir J. Cip- 
lijauskaitė, vadovė E. Gailevi- 
čiūtė. Po koncerto šokiai. Grieš 
orkestras “Lituanica”. 1

Veiks bufetas su Įvairiais gėri
mais ir užkandžiais.

Rezervuoti staliuką galima 
įsigyjant iš anksto bilietus pas 
šiuos asmenis: J. Lukoševičius 
6951 Mazarin St., tel. HE 7877, 
V. Žilinskas 991 St. Elizabeth 
Str., tel. BE 4082, P. Baltonis 
1834 Sicard St. tel. CL 2232.

Bilietų kaina 1.25 dol.; moki
niams 1.00 dol.

LAS visus maloniai kviečia 
atsilankyti.

Puikus pobūvis ir staigmena. 
Panelės Konstanticijos Merkevi- 
čiūtės teta ir tetėnas (kartu ir 
krikštatėvis) Juozas ir, Katari
na Ambrasai, spalio 1 d. Vytau
to D. Klube, suruošė puikų 
“shower party”, kuriame daly
vavo apie 200 žmonių — atrodė 
kaip tikros vestuvės. Vos pasiro
džius p-lei K. Merkevičiūtei su 
Juozu Vaitekūnu, juodu pasiti
ko J. K. Ambrasai ir visų susirin
kusių vardu jiems įteikė labai 
brangias dovanas. Po “Ilgiausių 
metų!” prasidėjo vaišės. Tolįau 
sekė sveikinimai. Abu jaunieji 
dėkojo visiems, ypač tetai ir te
tėnui, už tokią staigmeną ir do
vanas. Gražu, kad giminės paro
dė atjaučią šiuos du jaunuolius, 
netekusius savo mylimų motinė
lių. Jie šito niekad nepamirš. Šis 
Įvykis jiems, tikrai pasiliko 
įspaustas širdyse ir mes, dalyva
vusieji. neužmiršime šifo'’'kil-; 
naus darbo. ’

Jų vestuvės įvyks spalio 10 d: 
9 vai. ryto, Šv. Kazimiero bažny
čioje. Dalyvavusi. Į

Rastas žiebtuvėlis
Prieš kurį laiką sporto klubo 

šokiuose UNF, buvo rastas žieb
tuvėlis Ranson firmos su inicia
lais. Iki šio laiko neatsišaukus, 
skelbiame per dvi savaites at
siimti pas K. Lukošių, tel. KE- 
8406. Niekam neatsišaukus, žieb
tuvėlis pereis klubo nuosavybėn.

Klubo Valdyba.

Grindinys, kuris neapšala * 
(C. Sc) New Brunswick’o 

Viešųjų Darbų Departamentas 
pradėjo statyti juostą “neapša- 
lančio” grindinio. Tai specialu^ 
Europoje išrastas asfalto misi, 
nio grindinys, taip paruoštas^ 
kad neapšaltų žiemos metu.

Bandymo juostos bus 80 jardų 
ilgumo Trans-Canada Highway 
plente tarp Jemseg ir Young’s 
Cove. • . •

Pigiomis, kainomis pirmos rūšies:
šviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą, 

paukščius, dešras, kumpį, sviestą, sūrį, 
kiaušinius ir kitus maisto produktus galima 

gauti tik pas PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ.

335 Roncesvalles Avė.

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA

Lansdowne — Bloor, $10 000, 8 komb., 2 virtuvės, atskiros, nomos, plytų ir 
insutbrick, naujos moderniškos alyvos šildymas, garažas. Įmokėti $5.000. 

Gėlių krautuvė. Proga atidaryti' liet, gėlių krautuvę. Apyvarta $1000 mėnesiui, 
nuoma su apartamentu — $150 mėnesiui. Kaina $6.000, su visais įren
gimais ir inventoriumi.

Restoranas. Prie Lietuvių Namų. Apyvarta $ 1.100 savaitėje. Nuoma $75 mėne
siui. Koino $9.900. įmokėti'opic pusę.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vakarais HU. *-1543 4

Naujas mūšy skyrius:
1597 Bloor St. W. Tel. LA. 8772

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




