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Broliai lietuviai,
Gyvename didelių sukrėtimų 

laikus. Lietuvių tauta ir Lietu
vos kraštas skaudesnių dienų gal 
dar niekad nėra turėję. Mes, lie
tuviškoji išeivija ir tremtiniai 
turime didelę pareigą suprasti 
gyvenamojo meto iškeliamus už
davinius ir mums tenkančią at
sakomybę. Gyvename svetinga
me demokratinių laisvių krašte, 
kuris supranta mūsų jausmus sa
vo tėvų žemei ir vertina bei 
brangina kiekvienos tautos įna
šą Kanados didelei ateičiai kur
ti. Tai jau ne viena proga pa
brėžė jos dabartiniai vadai. Pri
simintini. būtų tik pareiškimai 
imigracijos ministerio Hon. W. 
Harris arba min. pirmininko

v . Hon. L. St. Laurerįt. Jų mintis 
neseniai įvykusioje Lietuvių 
Dienoje Hamiltone gražiai su
traukė Hamiltono burmistras p. 
Lloyd D.^Jackson: “Mes nenori
me kanadiečių, kurie pamiršta 
savo tėvų kraštą, savąją kultū
rą, savąją dainą” ...

Mes lietuviai galime didžiuo
tis, kad mums tai negali būti tai
koma. Mes dar nepamiršome, kas 
esame ir jungiamės į Kanados 
gyvenimą su savitu lietuvišku 
veidu, atnešdami jai senosios lie-

LIETUVIAMS
t 

tuviškos kultūros lobius, kaip 
plytelę į jos kūrybinį namą. Vie
nerius metus mes pergyvenome 
jau organizuoti į visus apjun
giantį ir visus atstovaujantį lie
tuvišką vienetą — Kanados Lie
tuvių Bendruomenę, kurios gi
mimą pasveikino oficialiu raštu 
pats vyriausybės galva Hom L. 
St. Laurent. Dirbime metus su
siklausydami ir organizuoda- 
mies apmesdambi naujosios or
ganizacijos tinklą.visame krašte. 

KLB Krašto Taryba, susirin
kusi antrajai sesijai Toronto 
mieste 1953 m. spalio 10-11 d., 
siunčia karštus sveikinimus vi
siems geros valios lietuviams vi
sose plačiosios Kanados srityse, 
reiškia padėką visiems per tuos 
metus dirbusiems lietuviškajam 
reikalui ir kviečia visus dar glau
džiau susiburti, dar ryžtingiau 
dirbti tiems didiesiems uždavi
niams, kuriuos numato PLB ir 
mūsų krašto statutas: lietuvy
bei išlaikyti, lietuviškajai kultū
rai puoselėti ir Lietuvos laisvės 
kovai remti. Mūsų nėra daug, 
bet sujungtas ryžtas jau sudaro 
jėgą.

Tad vieningu, suderintu žings
niu didžiųjų uždavinių keliu!

Mūsų patriotų baiminimasis 
dėl kalbų apie “nepuolimo” su
tartis tarp galybių ar galimus 
naujus a la Locarno susitarimus, 
garantuojant TSRS sienas, yra 
be pagrindo. Tiesa, kad “išlais
vinimo” politika kaip tokia nebe
egzistuoja. Dobrianskio vado
vaujami ukrainiečiai praėjusią 
savaitę Niujorke minėdami bai
sųjį* Ukrainos bado dvidešimt
metį dėl to didžiausią triukšmą 
kėlė. Bet Amerika tebėra ta pati 
Amerika. Ji darė ir tebedaro bai
sias klaidas. Kartą, prezidento 
Roosevelto žodžiais, kad “pa
siektų kitą krante ji net rizika
vo drožti su velniu per tiltą”. Jo
je yra pūlių ir atmatų, bet Ame
rika, lyg sveikas organizmas, ne- 
sigėdina šiuos ; nešvarumus iš-1

KLB Kr. Tarybos sveikinimas Kerstenui
Pone, ' o taip pat Tamstos bendradar-
Tamstos ryžtas stoti ginti bol-.

ševikinės tiranijos pavergtų ir 
žudomų tautų, Tamstos kongre-

x ^-.pari&ytįg .ir pradegtą revoliu
cija sudaryti komisiją/Ruri ištif'-1 
tų Pabaltijo valstybių pavergi
mo . aplinkybes bei tų-tautų, jų 
kultūros, jų ūkio, jų v.x> gyve
nimo naikinimą per tuos ilgus 
užsitęsusius okupacijos metus. I 
visų Kanados lietuvių širdis pri- į 
pildė dėkingumo ir pagarbos 
jausmais Tamstai.

Visus Kanados lietuvius ap
jungiančios ir atstovaujančios 
Kanados Liet. Bendruomenės 
Krašto Taryba, susirinkusi II-jai 
sesijai Toronto mieste 1953 m. 
spalio 10-11 d., naudojasi proga 
pareikšti savo pagarbą ir dėkin
gumą visų Kanados lietuvių var
du Tamstai pone Ch. Kerstenai,

biams. Mes prašome perduoti vi
sų Kanados lietuvių padėką 
Tamstos vadovaujamos komisi
jos nariams.
, Mes. Kanados lietuviai, užtik
riname visokeriopą paramą jūsų'1 
darbui ir labai džiaugtumės, jei 
mums taip pat būtų leista pa
remti jį savo parodymais, nes ir 
mūsų tarpe yra nemaža tokių, 
kurie savo akimis matė mūsų 
tėvų žemės pavergimą ir patys 
yra patyrę bolševikinės tirani
jos pančius.

Te Dievas laimina Jūsų pra
dedamą didelį teisybės darbą. 
Jūsų kovą už didžiuosius žmoni
jos idealus ir Jūsų didžiųjų de
mokratinių laisvių tėvynę Jung
tines Amerikos Valstybes, ku
rios teisingai yra tapusios visų 
nuskriaustųjų ir kenčiančiųjų 
viltimi, i

Savaitės įvykiai
Prezidentas šios naujosios po

litikos neprisiminė paskutinėje 
spaudos konferencijoje — tokių 
klausimų net nebūta, — betgi jis 
pasisakė ruošiąs savo užsienių 
politikos raktinę kalbą, kurios 
pagrindinė linija, drįstame pra
našauti, primins kitą respubli
konų Prezidentą — Išlaisvinto
ją‘Abraomą Linkolną: “Žinome, 
kaip užtikrinti taiką. Ir pasaulis 
tiki, kad žinome. Mes turime jė
gą ir atsakomybę. Privalome kil
niai užtikrinti, arba prasmingai 
prarasti, paskutinę didžiausią 
Žemės viltį. Mūsų kelias yra aiš
kūs, taikingas ir nuoširdus, toks 
— kad juo eidami mes busime 
remiami viso pasaulio”.'

Maskvos radijas ir “Pravda”, 
paskutinėmis dienomis pradėjo 
piktai pulti Eisenhowerio busi
mąją “taikos per jėgą” politiką. 
Esą, “JAV-bės, viešai kalbėda
mos apie pasaulio įtampos suma
žinimą, tikrumoje prisiima jėgos 
tarptautiniuosee santykiuose po
litiką”.

Prisiminė Pabaltijo 
valstybes
Sąlyginis demokrato Steven- 

sono siūlymas TSRS-gai užtik
rinti jos .1939 metų sienas(!). bu
vo respublikonų atsargiau svars
tomas. Aiškumo pareikalavo ve- 
lionies Bobo Tafto vietą per
ėmęs Kalifornijos senatorius 
William F. Knowland. Respubli
konų lyderis senate sutiktų su ši
tokiu pasiūlymu, su sąlyga, jei 
•Kremlius pavergtuose kraštuose 
įgalins laisvus rinkimus. Prie- 

r šingu ątveju^jom tai reikštų “vi- 
gišką-^ajzej^^^g^^vjm^ 

_  šovietipiarris tironams’, tai netik 
i nebūtų garbinga taika, bet tie-

5 siog “kita Jalta ar Mūnchenas”., 
n • - t j tt • Kalbėdamas apie rinkimusPries spalio 20 d. Hagoje su- <<satelituose» _ j^V-se ši sąvo- 

sirenkant Prancūzijos, V Vo- ; ka ivairiai suprantama _ Kn*w.- 
kietijos, Belgijos Italijos,^ Olan- Iand sarašo £abaigoje išvardijo 
dijos ir Luxemburgo užsienių : ir Latvija>LieHtuvaU Estija. Mr. 
reikalų mimstenams svarstyti į DuU • Valstvbės ^kretorius se- 
Jungtmes Europos .konstitucijos, kančia diena šoko padėties tai- 
projekto .rugsėjo 22 d. Romon) syti kad ir yilkas būtu sotus ir 
suvažiavo tojeikalo aptarti vi- . avelė nepaliesta. Jis prfminė, jog 
sų tų valstybių užsienių r. mi- į juk tikrumoje jT savaime ga- 
msterijų augsti pareigūnai. rantuoia savo nariu “nepuoli- 

Suvaziuoti suvažiavo, tačiau j ma» j užklaustas dėį Knowland 
savo darbo sėkmingumu abejo- pafeišSkimo paSakė, jog jo oficia- 

Sy^rbteusią kliūtis kad siau- nuomonė buvusi pareikšta pa- 
siasi Prancūzija, kuri bijo, kad , skutiniojoje kalboje JT-se ... 

taika nebus ilgamete, jei atme
tama laisvųjų rinktos vyriausy
bės koncepcija”. Pats preziden
tas buvo dar rezervuotesnis — 
Stevensonas pateikęs daug būdų 
ir juos Valst. Departamentas 
atydžiai studijuojąs.

Laikosi Theodoro Roosevelto 
patarimo h
Respublikonas prezidentas Th. 

Rooseveltas, kurį dar prisimena 
(Nukelta į 2 psl.)

Niujorko bendradarbio 
AlMAUS

me išsisukti kaltinami? Todėl 
sukurkime stąndartą, kurio pri
silaikytų visi išmintingieji ir 
taurieji. Dievb Apvaizda mums 
padės”.

Neina Maskvon konferuoti
JAV respublikonų administra

cija nesiskubino ir šiuo kartu su 
78-mečių Winstonu eiti Maskvon 
riešutauti Churchillis norėtų žy
diškai su Malenkovu pasiderė
ti — aš tau te. tu man tą. Nes 
Malenkovo su Eisenhoweriu pra
našauta dvikova prasidėjo. Pir
muosiuose roundubse ryškėja 
“sveiko kūno, sveikos dvasios” 
milžino pranašumas. “Taika per 
jėgą” — naująjį “išlaisvinimą”

stumti išorėn ir vėl siekti gero- j nubildančia strategija — Ame-
vės. Negyvenantiems Ameriko
je sunku jankiams suprasti. Jau 
1941 m. britai dejavo. Kas, gir
di, tai per žmonės! “... Nesuvo
kiami. Vieną dieną jie skelbia 
Atlanto Chartą, garantuoją vi
siems laisvę ir gerbūvį, o po po
ros dienų Kongrese vos ne vos, 
vieno balso persvara, nutaria, 
jog Amerikai visdėitoo reikalin
ga kariuomenė..,..”

JAV “išlaisvinimo”, politika ta
po praplėsta. Rinkiminės kam
panijos metu, sakomą, Kerste- 
no dėka, paleistas šūkis, jan
kiams pasirodė kur kas kompli- 
kuotesnis, nei egzilams — kad 
vien Rytų Europos išlaisvinimu 
pasauliui taika dar nebus garan
tuota. Suvokta, jog globalinei

ir reikšminga. Maskvos imperi
jos konstrukcija globalinė, ir ko
va su ja būtina visų laisvųjų ir 
neutraliųjų talkos. Visa žmoni
ja privalo susijungti ir nusimes
ti nuo-savo pečių tiranijas, bet 
nebūtinai pati viena Amerika 
tai turi.savo krauju atlikti. Jan
kių idealizmas paremtas realiz
mu ir dėl to, panašioj padėty, 
Jurgis Vašingtonas šitaip moki
no: “Labai galima, jog mūsų nė 
vienas planas nebus priimtas. 
Tikriausiai seks kitas karas. Bet 
jei pataikaudami žmonėms siū
lysime su kuo patys nesutinka
me, tai kaip vėliau mes galėsi-

KLB Kr. Tarybos II sesija
KLB Krašto Tarybos II sesija, 

vykusi pereitą šeštadienį ir sek
madienį, spalio 10-11 d-, Toron
te, Liet. Namuose, praėjo sklan
džiai, darbingai ir be jokių sutri
kimų ar konfliktų. Tai gal gra
žiausias iš visų kada nors bu
vusių Kanados lietuvių centri
nių suvažiavimų.

Trumpai apibūdinti didelius 
įvykius nelengva, bet pabandy
sime čia pateikti trumpą sesijos 
apžvalgą.

Sesijoje iš 40 atstovų trūko 8.
Sesiją atidarė KLB Krašto 

Valdybos pirmininkas J. Matu
lionis, po trumpo sveikinimo pa
kvietęs sugiedoti Tautos Himną. 
Į prezidiumą pasiūlomi atstovai: 
O. Indrelienė, V. Meilus ir A. 
Šapoka, kurie primami kitų ne
siūlant.

Posėdžių vedimą perėmus A- 
Šapokai, sekretoriauti pakvie
čiama dr. A. Šidlauskaitė ir J. 
Gaižutis. Darbų tvarka priima
ma pasiūlytoji Kr. Valdybos be 
pakeitimų. Pirmiausia sudaro
mos dvi komisijos: rezoliucijų, 
sveikinimų bei redakcinė — dr. 
A. Juozapavičius, P. Liaukevi- 
čius, St. Prapuolenytė ir nomi
nacijos, kuriai pavedama pa
ruošti organų rinkimus — K. 
Andriuškevičius, inž. Sližys ir 
kun. dr. J. Tadarauskas. Po to 
seka Kr. Valdybos ir prie jos 
veikusių organų, pirmininkų ar 
jų pavaduotojų pranešimai, ku
rie išryškina pereitų metų KLB 
gyvenimą, rūpesčius, pastangas, 
laimėjimus, kliūtis bei nepasise
kimus ir sugestijas ateičiai.

KV pirmininkas J. Matulionis 
iškelia organizacinio gyvenimo 
naujakuriškumą, dėlko Valdy
bai daugiausia dėmesio teko 
skirti į organizacinius reikalus, į 
ieškojimą tikslesnių kelių orga-

nizaciniams pagrindams nuties
ti. Tam teko stebėti kitų kraštų 
Liet, Bendruomenių gyvenimą, 
surinkti medžiagą ir padarius 
sprendimus apmesti organizaci
nį tinklą, tinkamą Kanados są
lygoms. Toliau pirmininkas api
būdina, kokie reikalai iškilo ir 
kas padaryta: . •

Baigta formuoti Kr. Tarybos I 
sesijoje sudaryta Švietimo Ko
misija, sudarytas KLB Šalpos 
Fondas, svarstytas krašto vada
vimo talkos organo sudarymas, 
bet nuspręsti palikta šitai sesi
jai ir šioje srityje nedaug tespė- 
ta nuveikti. Šiuo metu jau vei
kia Pabaltiečių Taryba, pasi
reiškianti nors bendrais birželi
nių deportacijų minėjimais, bet 
galinti savo veiklą išplėsti. Ra
ginimas sudaryti apylinkėse žur
nalistų būrelius, kurie sektų vie
tos kanadiškos spaudos atsilie
pimus, liečiančius Lietuvą ir lie
tuvius, ir, kur reikia, dėl jų at
silieptų, nevisur įvykdytas. Už
simojimą padaryti propagandos 
su Harrison knyga ir kitais pasi
rodžiusiais raštais sutrukdė sto
ka lėšų. Kersteno komisijai me
džiagos surinkimas pavestas 
apylinkėms, kurios ir pasiunčia 
ją ALTui galutinai apdirbti.

Kol nėra Kultūros Fondo, nu
tarta organizuoti laikiną pakai
talą — Premijų ir Stipendijų 
Fondą, kurio statuto projektas 
pateikiamas Tarybai. Intelektu
alų klubų tikslas išjudinti vi
suomenę gilesnėms problemoms 
nagrinėti. Jų dar nesusiorgani
zavo niekur, bet laukiama, kad 
susioraganizuos. Užsimojimas 
paruošti Kanados lietuvių gyve
nimo istoriją — Kanados Lietu
viai — tebestovi vietoje, nes ne
atsirado ieškomo mecenato. Teks 
kitų kelių ieškoti. Sporto kbmisi-

ja. sudaryta, meninTrikai vis dar 
nesusiorganizuoja. Kr. Valdy
ba pradėjo tyrinėti ir ūkinius 
bei socialinius klausimus, kurių 
tvarkymas dar ateities reikalas.

Apylinkių šiandien yra 19. Pa
stangos sukurti eilę seniūnijų 
vaisių dar nedavė, nes labai sun
ku susirišti su smulkiais būre
liais. '

Kontaktui su apylinkėmis bu
vo sušauktas pirmininkų suva
žiavimas, kurio žymiausias nu
tarimas buvo solidarumo mokes
čio išrinkimo pasidalinimas tarp 
KLB ir TFondo organų. Nutarta 
kiekvienam išrinkti savą dalį — 
KLB 60%, TF — 40%. Taip šiuo 
metu ir vykdoma. Dėl to buvo iš 
anksto susitarta su TF atstovybe. 
Tas pats suvažiavimas priėmė 
Hamiltono siūlymą ruošti Lietu
vių Dienas, kurių pirmąją Ha
miltono apylinkė gražiai ir su
ruošė. Baigdamas pirmininkas 
apgailestavo, kad lėšų stoka ne
leido sutvarkyti biuro reikalų, 
tad techniškų veikimo sąlygų su
darymas bus svarbus naujos val
dybos uždavinys.

KV iždininkas J. R. Simanavi
čius detalizuodamas pranešė, kad 
Valdyba per tuos metus pajamų 
turėjo $992.86, o išlaidų $750.88, 
tad balanse $241.98. Pajamas, be 
solidarumo mokesčio, kurio Cen
trui tenkančios dalies gauta $502, 
78, sudarė CLOK likutis $250.60 
ir susilikvidavusių KLS skyrių 
pervedimai.

Švietimo Komisijos pirminin
kas A. Rinkūnas suglaustai, bet 
ryškiai aptarė švietimo padėtį. 
Komsijos turimomis žiniomis, 
šeštadieninėse pradžios mokyk
lose mokosi apie'^00 vaikų, nors 
Kom. gyvą kontaktą pasisekė už- 
megsti ne su visomis mokyklo- 

(Nukelta į 3 psl.)

rika aiškiai lenkia. Tironų šaliai 
meiliau būtų klasta ar smurtu, 
kaip iki šioliaij pasinaudoti, bet 
milionai pabėgėlių ir JTautos 
varžo. O ir atomuose, nors di
džiadvasiškai remiami britų pa
žangiųjų mokslininkų, ruseliai 
toli gražu atsilieka. Pastarosios 
savaitės naivūs JAV augščiau- 
sių pareigūnųprieštaravimai 
svarstant klausimą ar TSRS turi 
ar neturi A&H, akivaizdžiai ro
do, jog JAV apsisprendė, kad 1) 
“išlaisvinimo” politika atomi
niam amžiui nėra pakankama ir 
ją praplėtė “Taikos per jėgą” 
siekimu; 2) kad TSRS atominių 
bombų tikriausiai DAR neturi, 
bet 3) kad JAV politika turi bū
ti vedama “manąnt, jog sovietai 
A&H bombas jąjį-turi” kaip pa
skelbė --j

Jungtinės Europos Valstybės 
dar tolimas reikalas

ja. Svarbiausia kliūtis kad šiau-

tokioje Europoje dominuotų Vo- Į 
kietija. Belgija, atrodo, taip pat 
nelinkusi atsižadėti dalies suve
renumo. Vokietijos delegacija 
atvyko nusistačiusi derybų ba
ze pasiūlyti paruoštąjį projektą, 
bet ją atrodo galės paremti tik 
Italijos ir Olandijos delegacijos.

Atominės energijos lėktuvas
D. Britanijos aviacijos pramo

nininkų grupė, atvykusi į JAV. 
sukėlė didelį susidomėjimą, kai 
jos vadovas patvirtino, kad bri
tai ruošiasi pastatyti atomine 
energija varomą lėktuvą. Esą, 
tai būsiąs milžinas lėktuvas, ku
ris be sustojimo galėsiąs apskris- 
ti visą žemę ir galėsiąs vežti 
200 keleivių. Jis sversiąs 250 to
nų. Tokio lėktuvo brėžiniai jau 
esą paruošti tačiau visa tai įvyk
dyti reikią 25 metų .

— Londonas. — Didž. Britani
joje išdalintos maisto kortelės, 
kurios galios iki gegužės 15 d. 
Maisto ministeris Lloyd pareiš
kė turįs vilčių, kad tai bus jau 
paskutinės kortelės ir toliau 
maistas bus pardavinėjamas 
laisvai.

— Vašingtonas. — JĄV darbo 
ministerių paskirtas J. P. Mit
chell, armijos sekretoriaus pava
duotojas. Kaip ir jo pirmtakas 
Durkin, Mitchell yra katalikas.

Europoje pastarąją savaitę ir padėtis įsitempė ir kaikurios pro
blemos paaštrėjo. Įtampai atpalaiduoti D. Britanija vis dar tebe
kelia reikalavimą 4 galybių galvų susitikimo. Už tai pasisakė aną 
savaitę vykusi darbiečių konvencija, tą reikalą užakcentavo per
eitą savaitę vykusioje konservatorių konvencijoje Churchillis, ku
ris kartu užtikrino, 'kad norima tai suorganizuoti tik su JAV žinia. 
Tuo tarpu JAV ir Prancūzija dar esą priešingos, bet jis turįs vilčių 
perkalbėti. Prancūzija tuo tarpu pasisakė tik už sovietų rugsėjo 
29 d. siūlytą 5 užsienių r. minis- >---------- ----------------------------- -
terių konferenciją, t.y. su Kini
ja, kurioje būtų svarstomas ir 
Prancūzijai taip rūpįs Indokini- 
jos klapsimas. D. Britanija^ taip 
pat uoliai remia JAV iškeltą su
manymą sudaryti Rytų ir Va
karų valstybių nepuolimo pak
tą, kuris, kaip sakoma, turėtų 
apraminti sonetus saugumo ga
rantijomis. 'Dėl 5 ministerių kon
ferencijos šiuo metu redaguoja
mas atsakymas Maskvai. Dėl ne
puolimo pakto JAV buvo ir kri
tiškų pasisakymų: Dulles pa
reiškė, kad flirtiškai toks paktas 
jau yra, tai JT charta, o geriau
sia garantiją esanti Europos Gy
nimo Bendruomenė. Pasak sen. 
Knowland, tokis paktas būtų 
įmanomas tik tada, jei sovietai 
satelitiniuose kraštuose leistų 
pravesti laisvus rinkimus.

Prezidentas Eisenhoweris sa
vo vienoje kalboje ^pareiškė, kad 
atominis energijos atradimas ne
gali atnešti pasauliui nelaimę, 
kad pavojus yra didęlis ir JAV 
privalo pasiruošti apsaugai nuo 
puolimo. Tai priminė neseną pa
siūlymą civilių, apsaugai paskirti 
10 bilijonų, if kalbas^ kad JAV 
dėmesys tiįr at būti, sukoncent- 

j-ruetas-r 
^AVapsŽįi _

no Europą, kuri gali pasilikti be 
JAV apsaugos. Britų oro pajėgų 
viršininkas maršalas Tender pa
reiškė, kad būsianti klaida, jei 
JAV dėmesį sukoncentruotų 
vien į savo krašto gynybą. Rusi
ja tada, esą, pasidarytų peragre- 
syvi ir jos puolimo pavojus pa
didėtų. Atseit britai bijo likti 
vieni, bet JAV vis pešioja, lyg 
jos tam ir tėra, kad D. Britanijai 
saugumą garantuotų. Bendros 
pastarosios savaitės nuotaikos 
buvo visdėlto už ginklavimosi 
sustiprinimą. Visus jaudina So
vietų turima vandenilinė bomba, 
nors kaikada dar tebereiškiama 
abejonių ar tai tiesa. K^ro sek
retorius Wilson dar praeitą sa
vaitę pareiškė tuo abejojąs. 
Sovietai esą bent 3-4 metais dar 
atsilikę.

Triesto klausimas pereitą sa
vaitę dar labiau paaštrėjo. Kai 
Britai ir JAV paskelbė įvykdy- 
siančios savo nutarimą Triesto 
miestą ir jų administruojamą 
zonos dalį perduoti Italijai, Ju
goslavijoje ir pačiame Trieste 
prasidėjo protesto dėmonstraci-

jos prieš ambasadas bei konsu
latus, buvo net langai išdaužyti, 
o Tito pagrąsino pasiusiąs į tą 
zoną ir savo kariuomerfę, kaip 
tik ten įžengs italai.-Jugoslavų 
kariuomenė ištirtųjų traukia į 
zonos pasienį, prieš Triesto 
uostą sustojo 15 Jugoslavų laivų 
korvečių. R« dtate į uostą 
įplaukė 3 JAV .aikintojai, o są
jungininkų k iuomenės vadas 
pareiškė, kad s su savo kariuo
mene ten pas liksiąs ilgiau, t.y. 
kol atvyks iį^iai. Tokiam atvejy 
Tito beabeje savo kariuomenės 
nedrįs siusti, bet jis pasiuntė 
protesto" ..o t as, reikalaudamas 
nutarimą atšaukti. Vakariečiams 
problema ne lengva. Reikia pa- 
te^ikįnt^ Italiją, kuri grąsina pa- 
sitiį-akti iš-viso Europos orga
nize wno darbo, bet nesinori at- 
stif Titqg kuris galėtų pasukti 
Vt ,,’Vąškvos kryptimi, kur jo 
lūū/^Lna. Tačiau sakoma, kad 
viešėdamas Londone jis su to- 
kiuo sprendimu buvo sutikęs, 
nes Trieste ir zonoje ištikrųjų 
gyventojų daugumą sudaro ita- 
lai,pagal 1950 m. davinius yra 
239.000 italų ir 63.000 slovėnų ir

Prez. Eisenhoweris atvyks į Otavą
Dar prieš Kanados parlamen

to rinkimus buvo plačiai kalba
ma, kad viešėdamas Vašingtone 
gegužės mėn. ministeris pirmi
ninkas L. St. Laurent pakvietė 
prezidentą Eisenhowerį atvykti į 
Kanadą ir kad prezidentas pa
žadėjęs. Dabar jau oficialiai pa
skelbta, kad prezidentas su po
nia atvyks lėktuvu į Otavą ’lap
kričio 13 d. ir išvyks taip pat lėk
tuvu lapkričio 15 d., atseit maž
daug praleis čia savaitgalį, nuo 
penktadienio iki sekmadienio, 
šeštadienį pasakys kalbą jung
tiniame atstovų rūmų ir senato 
posėdy. Penktadienį iškilmingus 
pietus suruoš generalguberna
torius, o šeštadienį prezidentas

Nedarbo pašalpa sergantiems
Nuo š.m. rugpiūčio 3 d. pra

dėjo veikti nedarbo šalpos įsta
tymo papildymas, kuris leidžia 
pašalpą gauti ir sergant, jei tik 
darbininkas darbo yra netekęs 
ne dėl ligos, bet yra susirgęs jau 
būdamas bedarbiu.

Iki šio papildymo buvo reika
laujama, kad nedarbo pašalpą 
kiekvienas bedarbis atsiimtų as
meniškai. Kadangi susirgę nega
li atvykti patys, tai pašalpos 
būdavo nutraukiamos. Buvo lai
koma, kad toks darbininkas ne
dirba ne dėl to, kad negautų

darbo, bet kad dirbti negali. Pa
gal naująjį papildymą tokiam 

; atvejy nedarbo priežastimi ne
laikoma liga ir pašalpos čekiai 
tokiam .palaikomi, kol pasvei
kęs galės atvykti atsiimti arba 
pasiunčiami paštu, jei paprašo
mo telefonu ar laišku.

Jei susirgusiam bedarbiui pa
siūlomas darbas, jis gali praneš
ti, kad serga ar yra susižeidęs, ir 
dėl to pašalpa negali būti atim
ta tol, kol pasveiks ir gaus darbą 
arba kol išsibaigs teisė pašalpą 
gauti pagal išdirbtą laiką.

JAV ambasadoje. Su prezidentu 
kartu atvyks ir ponia Eisenho
wer. Tai bus jau trečias prez. Ei- 
senhowerio vizitas Otavoje. Pir
mą kartą jis lankėsi 1947 m. dar 
kaip tik pasitraukęs vyriausias 
sąjungininkų vadas, o antrą kar
tą 1951 m., jau kaip Š. Atlanto 
Sąjungos vyr. vadas.

Buvusiems belaisviams leidžia 
pasilikti

Neseniai Kanados spaudoje 
buvo plačiai rašoma apie susek
tus du vokiečius belaisvius, ku
rie buvo pasprukę iš stovyklos 
ir taip gyveno pakeistom pavar
dėm nelegaliai iki šiol. Dabar 
nuspręsta jiems suteikti imi
grantų teises, jei sveikata pasi
rodys atitinkanti imigracijos įs
tatymo reikalavimams.

jau anksčiau dviem buvu
siems belaisviams imigrantų tei
sės buvo pripažintos. Dar tokie 
5 buvę belaisviai tebėra krašte 
pasislėpę — valdžios organams 
nežinomi.

— Otava. — Kanados pirmuo
ju ambasadorių Ispanijai pa
skirtas gen. Itn. M. Pope. Iki šiol 
Kanada Ispanijoje teturėjo pre
kybinį atstovą.

— Stockholm— Spalio 3 d. į 
Gotlando salą atplaukė dar 4 
lenkai bėgliai. Iš jų vienas pa
galiau apsisprendė grįžti, o 3 pa
prašė pabėgėlių teisių.

išgauti platesniųj^sį toms ma-

Rylų Vokietijos prezidentu 
perrinktas W. Pieck.

Guianoje (kaiminystėje Vene- 
cuelos) britai sulaukė didelių 
nemalonumų. Pagal prieš 6 mėn. 
paskelbtą kolonijos konstituciją 
sudarytoji vyriausybė pasirodė 
komunistuojanti. Britų guberna
torius, 6 iš 7 ministerių nušali
nęs, kolonijos valdymą perėmė 
pats ir pasikvietė kariuomenės 
policijai pagalbon. Ministerial 
kaltinami patys organizavę strei
kus,vedę prokomunistinę propa
gandą ir ruošęsi sukurti komu
nistinę valstybę. Britai prie to 
negali prileisti ir ruošiasi pa
ruošti naują konstituciją. Tuo 
tarpu nušalintieji ministerial ža
da skųstis JT dėl laužomų “de- , 
mok ratinių teisių”.

Korėjoje tebesitampoma su 
negrįžtančių belaisvių byla. Jų 
kalbinimas vis dar nepradėtas. 
P. Korėjiečiams pažadėjus pa
gelbėti belaisviams išsiveržti iš 
stovyklos, JAV karo policija pra
dėjo patruliuoti neutralioje zo
noje, o JAV kariuomenės dali
nys ten pat išsidėstė su atsuk
tais ginklais prieš S.eoulą, iš kur 
korėjiečių puolimo galimu lauk
ti. Toje painiavoje Indija ėmė 
grąsinti iš Korėjos savo kariuo
menę ir deegaciją atšauksianti. 
Nesusipratimams išaiškinti JAV 
delegavo į Korėją savo ambasa
dorių Indijoj.

Korėjos konferencijos klausi
mas tebėra pakibęs ore. JAV 
vėl užklausė Korėją ar ji nori 
dalyvauti konferencijoje ir kada 
bus pasiruošę.

Naujas JAV ir JT kariuome
nės Tolim. Rytuose vadas gen. 
John E. Hull spalio 6 d. perėmė 
pareigas iš gen. Mark W. Clark, 
kuris išeina į atsargą.

Egiptas paskelbė, kad D. Bri
tanija iškėlusi naujų reikalavi
mų ir derybbs užkliuvusios. Bri
tai sako, kad jie nieko naujo ne
reikalaują ir jokių naujų reika
lavimų nekėlią. Jie-tik reikalau
ją, kad jų kariuomenė galėtų į 
Suezą sugrįžti betkuriuo mo
mentu, kai nutars JT. Egiptas 
tuo tarpu yra sutikęs britus įleis
ti tik, kai būtų užpulta kuri ara
bų valstybė ir sutinka tartis, 
kaip pasielgti, jei būtų užpulta 
Turkija. Yra dar likę neišspręs
tų ir smulkesnių klausimų.

Irano prokuratūra paskelbė, 
kad už pastangas atgaivinti ko
munistinę Tudeh partiją, užda
rytą prieš 4 mt, bus baudžiama 
mirties bausme karo lauko teis
mo. Mossadegho byla teismo 
dar nenagrinėta. Jis ginsis pats, 
be advokato.
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GEDIMINAS GALVA

Derybos dėl Korėjos
P

Šiuo metu pasaulyje veikia 
dvi “Eltos”. Viena dažniausiai 
žymima “Elta-Tass”, kita tiesiog 
“Elta”. Pastaroji randasi Reut- 
lingene ir yra VLIKo VT Infor
macijos Tarnybos organas. Lie
tuvių laikraštininkų pageidavi
mai Almaus Žurnalistinėje An
ketoje jais ir būtų pasilikę, jei 
ten nebūtų papūtę nauji vėjai. 
Įėjus M. Gelžiųiui, o vėliau ir 
J. Ohplėnui su Vyt. Alseika, 
“Eltos” Informacijos Biuletenis 
daro vis geresnį ir rimtesnį įspū
dį. Tai pripažįsta ir pasaulio lie
tuvių spauda kuri vis dažniau 
juo naudojasi. Pastebėtina, jog 
kiti neranda reikalo pažymėti, 
iš kur žinia paimta, nežiūrint 
to, kad biuletenis nemokamas. 
“Elta” turėtų reikalauti, kad šal
tinis būtų atžymimas. Gyvena
me juk Vakarų pasaulyje.

Biuleteniuose įdomūs pasaulio 
spaudos atsiliepimai, liečia lie
tuvius ir jų -problemas. Lietu
viai laikraštininkai pageidautų, 
kaip iš biuletenio, tų laikraščių 
tikslaus, originalia kalba vardo, 
numerio ir datos. x

“Eltos” apžvalgos turėtų būti 
griežtai objektyvios, tikslios,

Paliaubos Korėjoje atnešė pa
sauliui kaikuriuoš pragiedrulius. 
Krauio p r ai ė j imas sustabdytas. 
Tūkstančiai belaisvių, kurie pa- 
tyfė komunistinę “globą”, vėl 
pateko laisvėn. Tačiau tie pra
giedruliai tebuvo laikinas vil
ties švistelėjimas. Besiruošiant 
pelitinei konferencijai Kerėjos 
klausimams išspręsti, vėl' užgu
la niūrūs debesys, kurie daugiau 
kalba apie ateinančią audrą, ne
gu taiką.

Politinė konferencija turi 
įvykti nevėliau spalio 28 d. Pra-. 
ėjusioje JTO pilnatyje ir jos kai- 
kuriuose padaliniuose — politi
niame ir saugumo komitetuose 
— ilgokai buvo svarstytas pasi
ruošimas jai. Sovietai siekė ją

trumpos. Nr. 25 Kersteno apsi
lankymo VLIKe apžvalga, * ga
lėjo būti bent puslapiu trumpes
nė. Aprašant Žalkausko kalbą, 
13 eilučių tarpe, mintis “smur
tas, padarytas mūsų tautai” pa
kartotas tris kartus. Būtina, žy
mint svetimtaučius žymėti jų 
vardo inicialus. “Eltos” biulete
nis nėra laikraštis, bet informa
cijai skirtas leidinys. Nekas, kai 
patys “eltininkai” sukramto me
džiagą ir pateikia ją spausdini
mui. “Eltos” paskirtis būtų pa-Į išplėsti ir būtinai įjungti raudo- 
teikti medžiagą, iš kurios redakr 
toriai lipdytų savuosius laikraš
čius. Skyrelį, “Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje” ar tik nereikė
tu suskaldyti: Kultūra, Politika, 
Ūkis, Menas, o juose išskaidyti 
valstvbėmis.
s “Elta” turėtų vengti naudotis 
laikraščių informacijomis, bet 
gauti žinias per savąjį tinklą.

Skelbiamas žinias “Ęlta” tu
rėtų rūpestingai išstudijuoti ir 
pasitikrinti, kad nepasikartotų 
“prašovimai”, kaip su “sensacin
ga” LTSR vėliava, arba Dulles 
noru pakeisti “Atlanto Chartą”, 
vietoj “Jungtinių Tautų”, kaip 
tikrumoje jis projektuoja.

A. Zinius.

nąją Kiniją. Maskvai nepavyko. 
Iš Vakariečių pusės tedalyvaus 
tik dalyvavę Korėjos. kare, iš
skyrus Pietų Afrikos Sąjungą. 
Ten iškilo eilė šalutinių klausi
mų, pav. Indijos dalyvavimas 
toje konferencijoje, -Maskvos 
sąmoningai palaikytąs ir raudo
nosios Kinijos skatintas, kad va
kariečius suskaldžius. Tuo tarpu 
nusistatyta aiškiai derybininkus 
padalyti į laisvojo ir komunisti
nio pasaulio šalis. Jei Kremliaus 
atstovai yra linkę dalyvauti koA- 
ferencijoje, galės sėsti tame pat 
suole, kuriame užtiks savo glo
botinius š. korėjiečius.

Dvi Korėjos
Trejerius metus užsitęsęs Ko-

Taika per jeg a.
TSRS tikrasis bosas. Jei Malen
kovas, tai reikią jį išniukštinėti 
ir, įvertinus jo suktumą, ap
spręsti tolimesnę Vakarų politi
ką, kuri užtikrintų pasauliui “il
gametę taiką”. Britų žvalgyba 
jam pranešanti apie labai liūd
ną ir bolševikams pavojingą TS 
RS žemės ūkio padėtį (apie padė
ti Lietuvoje neblogiau žino kiek
vienas skaitąs žinias iš pavergto 
krašto"! ir i is manas, kad sovie-

(Atkelta iš 1 pusi.) 
seniausi JAV lietuviai ateiviai, 
sakė: “Daug pasieksi, jei švel
niai kalbėsim o rankoje laikysi 
storiausį vėzdą”. Kai praėjusią 
savaitę Cincinati, Ohio, “Milling 
Machine Co.” pradėjo pirmosios 
priešatominės slėptuvės statybą, 
keturi faktoriai Kremliaus vy
riausiojoje būstinėje kėlė pa
niką: 1) savaitei praslinkus nuo 
Ispanijos bazių aplaistymo, NA 
TO bosas gen. Gruenther spalio tus reįkįa “spausti”, bet gudriai. 
7 pranese, jog nusprendęs Izmi- jęajp “gudriai”, skaitytojas lai

sprendžia iš Edeno praėjusią sa
vaitę pateiktų Britų tolimesnės 
politikers gaidų:T ^Ijisų pirmasis 
tikslas Vakarų Sąjungos vieny
bės ir jėgos išlaikymas, kurio

(buv. Smrina) permestiran, 
taktinės karo aviacijos 6-ją es
kadrą, sudarytą iš. Graildjgs jr 
Turkijos lėktuvų, vadovaujamą' 
JAV gen. R. S. Eaton (karo me
tu per valandą šios b.azės sunai
kintų pagrindinę TSRS naftos 
pramonę Kaukaze prie Baku); 
2) B-52 strato-atominiai bombo
nešiai specialiu įsakymu gami
nami pilnu tempu ir netrukus jų 
gamybai bus- perduoti dar trys 
milžiniški fabrikai, kurių adre
sus lengvai galima rasti JAV 
spaudoje. Pasenę B-36 gi pra
ėjusią savaitę vygdė virš Šiaurės 
Poliaus tokį pasiskraidymą, kad 
Sovietų radaro stotys ir naikin
tuvai visą laiką buvo aliarmo 
stovyje. Tuo pačiu metu apie 10 
šių milžinų buvo pasiųsta į šiau
rės Afrikos bazes — visai sumai
šant sovietų žvalgybą. Tie patys 
šaltiniai tvirtino, jog Malenko
vas ir Co. labiausiai išsigandę, 
kad kiti B-36 naudoję kokius tai 
paslaptingus instrumentus, ku
rie anuliavę sovietų radaro veik
lą; 3) Maskvą nervino neaiškus 
švedų neutralumas. Jie įtaria, 
kad Švedai turį su NATO slaptą 
“draugiškumo” sutartį. Girdi, 
kai tik kokie NATO manevrai— 
jūroje ar ore. — tuo pačiu metu 
visad manevruoja ir švedai. Pra
ėjusį savaitgalį švedų manev
ruose,’kuriuose vykdytos opera
cijos prieš priešo neva išmestus 
krašto gilumoje parašiutininkus, 
sovietus išgąsdinęs švedų kariuo
menės puikus apšarvavimas; 4) 
Maskvai nepatinka, prancūzų 
nuolaidumas dėl Vokietijos. JA 
V-bėms ir D. Britanijai pagrasi
nus, kad Prancūzijai neratifi
kuojant EGB pakto Vokietija 
bus kitu būdu apginkluota, 
prancūzai rodo nusileidimo žy
mių ir Europos kariuomenė su
siformuotų labai greit, nes vis
kas seniai paruošta.

Prancūzus ypač veikiąs JAV 
grasinimas atitraukti savo ka
riuomenę į Ispaniją, Britaniją 
ir š. Afriką. •

Britų nusistatymas
Britų politikus, ypač Churchil- 

lio ir Edeno, matosi, niekad ne
buvo lengva suprasti. Churchil- 
lis laiko, jog prez. Eisenhowe- 
riui, jei ir norėtų, su rusais kal
bėtis neleistų “dešinysis respub
likonų partijos sparnas”... (ir 
Amerikos lietuviai^ tikėkit Al- 
mui). Tad tik jis, 78-tis Churchil- 
lis, tesąs laisvas susitikti su Ma- 
lenkovu. O susitikti jis norįs dėl
to, kad jam labai smalsu, kas gi
■ i—  ........................................................... II,„II III  i m

neprivalo paveikti joks sovietų 
manevravimas;' antra, mes esa
me apsisprendę sąjungą laikyti 
gynimosi charakterio, nesiduo
ti išprovokuojami ir pasinaudo
ti kiekviena proga išlyginant 
sunkumus ir išsprendžiant gin
čus. Šitokios politikos fone mes, 
britai, sutiktume kalbėtis su ru
sais ir juos užtikrintume, kad 
“mes negresiame jų saugumui”. 
Bet ir Mr. Edenas, dėl šventos 
ramybės pridėjo, jog jo ministe
rija šiuo metu aiškinanti ar galir 
ma sovietams tokius užtikrini
mus iš vis duoti... Suprask, jei 
viešoji pasaulio opinija užsirūs
tintų, kad būtų galima šių1 žodžių 
išsižadėti.

Norintiems pirkti tabako ūkį
Jau laikas apie tai pagalvoti dabar. Galimas tikras ūkio 
apžiūrėjimas tik nesant sniego ir nesušalusiai žemei.
Mes dirbame keturiese ir manau, kad pasirinkimas pas 
mus nemažesnis, negu kitur.
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Vokiečiu. kariai rusu
Gegužės pirmoji belaisvių 

stovykloj
Pasaulio proletariato šventės 

dieną niekas nedirbo. Nuvargę ir 
alkani belaisviai gulinėjo ant 
savo guolių, pilnų blakių. Kar
tais tai vieną tai kitą dilgėlinė 
sriuba nugindavo į išvietę Tarš
kantis garsiakalbis prie barakų 
kampo suposi vėjuje. Kalbos, 
nesibaigiančios plojimų audros, 
įsakymai, patrankų šūviai, tan
kų riedėjimas ir lėktuvų ūžimas 
Maskvos parade vaiduokliškai 
skambėjo tuščiame stovyklos ra
jone.

Vidurdienį spiegiantys švilpu
kai sušvilpė tarp barakų su 
šauksmais, raginančiais dalyvau
ti gegužės pirmosios šventime. 
Lėtai, be ūpo belaisviai šliaužė- 
nuo guolių, vilkosi skurdžiais 
drabužiais ir judėjo link susi
rinkimų salės. Su keiksmais ir 
grąsinimais aktyvistai vijo at
silikėlius iš prausyklų.

— Greičiau! Nebandykit išsi
sukti! Gal norite, kad jūsų var
dai būtų išbraukti iš sąrašo? 
Pasiskubinkit!

Pagaliau visi buvo vietoje. 
Stovyklos vyresnysis susišukavo 
plaukus, pasitampė savo naują 
kostiumą ir, išėjęs per vartus, 
pranyko komendantūroje. Be
laisviai sėdėjo tingiam susnūdi- 
me, kaikurie ant drėgnų grindų. 
Dvokiančių supuvusių drabužių

(Pabaiga)

Lietuvis siuvėjas
K. ARDAVlČlUS

2102 DUNDAS ST. Toronto - Telefonas 2220 
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus (pagal Išmatavimą) 
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ir žmonių prakaito suviliotos 
blakės kaip migla apgulė juos. 
Kartais tai šen tai ten pasigirs
davo sargybinių įspėjimai: “Pa
sidėk savo cigaretę! Sabotažni- 
kas”.‘

Senieji komunistai susitelkė į 
kampą. Jie rūkė ir plepėjo, ne
kreipdami dėmesio į sargybi
nius. Aktyvistai nedrįso jų už
kabinti.

— Ar girdėjot tą beprotį? No
ri išbraukti mus,iš sąrašo, tas 
toks ir toks... Ir dar duoda su
prast, lyg tai būtų mums kokia 
malonė leidžiant čia būti. Smir- 
dalids!

— Taip. Galiu jums pasakyti, 
kad mano pirmas žygis, kai pa
teksiu į Berlyną, bus pas Wil- 
helmą — aš turėsiu jam šį tą 
papasakoti.

— Jis gali padėti savo seniems 
draugams.

— Ar pasiutai? Nori pranykti 
kaip Heinz Neumann ar Rem- 
mele, ar Hugo Eberlein ir kiti.

Baltplaukis spartakistas per
traukė:

— Vyručiai’ nusiraminkit! Ga
lėsit savo pyktį išlieti, kai būsit 
namuose. Palaukit, kol ten būsit!

— Nuo priešų patys apsigin
simi, bet, Dieve, apsaugok mus 
nuo draugų, — murmėjo vienas 
iš jų ir tuojaus pradėjo balsu 
garsiai šaukti, — Per penkioli
ka metų kiekvienas centas par
tijai, kiekviena laisva minutė 
partijai, o po to mėnesiai ir mė
tai kalėjime ir koncentracijos 
stovykloje! Purvini šunes! — Jo 
žodžiai nuskambėjo salėj.

Senasis vyras sučiupo jį už

rejcs karas supylė kapų milijo
nus, paliko sunaikintą Kcteją ir 
tūkstančius našlaičių, tiesiančiu 
ranką pagalbai. Tačiau dvi Ko
rėjos pasiliko, šiaurės Korėjos 
vyriauąybė turėjo ilgus pasita
rimus Maskvoje. Per dvi savai
tes Kremlius pamokė, kaip Šiau
riečiai komunistai turi toliau elg
tis. Maskva pažadėjo suteikti 
paramą šiauriečiams atsistatyti. 
Ko verti tie pažadai šiaurie
čiams. kurie buvo ir yra Mask
vos įrankiu, ten esančius griu
vėsius pašalinti ir žmogui suteik
ti progcs pabūti žmogumi, pa
rodys ateitis. Tik pastarojo rei
kalo Sovietai negali patvarkyti, 
nes jie patys neturi laisvės, nei i 
žmoniškumo.

Pietų Korėjos • demokratinė 
respublika toliau yra nusistačiu
si kovoti už visos Korėjos laisvę 
ir jos suvienijimą. Jos preziden
tas Syngman Rhee buvo griežtai 
nusistatęs prieš paliaubas, nes 
jos patarnaus ne vien parijai 
pasiruošti, bet ir šiauriečiams 
sustiprėti. Jis gerai žino, kad tie 
visi dalykai mažaųką gera žada. 
JAV turėjo nemažai vargo jį 
įtikinti, pasirašyti karinę santar
vę ir pažadėti paramą sunaikin
tam krantui ūkiškai atsikurti. 
Ir tie visi įvykiai mažai nu
ramino kietąjį prezidentą, kuris 
savo gyvenime turėjo progos 
gerai pažinti ne vien azijatus, 
europiečius, bet ir amerikiečius. 
Jis atvirai pratarė: politinei 
konferencijai Korėjoje nepavy
kus, laisvoji pietiečių respubli
ka vėl pradės karą komunistų 
pavergtam kraštui išlaisvinti.

Korėjos svarba
Iki šio karo Korėja pasauliui 

buvo veik tiek pat žinoma, kaip 
Uganda ar Kenija Afrikoje. Apie 
ją gal daugiausia žinojo katalikų 
ir protestantų misijonieriai, ten 
skelbę krikščionišką tikėjimą. 
Kai karo frontas mokė pasaulį 
įsidėmėti tokiuos keistus vieto
vardžius: Seul, Pjongjang, Pu
san, Težon, Inčon prasidėjo ne
paprastos reikšmės kova. Sovie
tai toje kovoje siekė užimti vie
ną pc kitos tas vietoves, kurios 
sudaro Azijos saugumo raktą. 
Korėjos pusiasalis priklauso tai 
nepaprastos reikšmės. strategi
nei sričiai, kurion patenka Ja
ponija, Riukįų, Formozos, Fili
pinų ir IndonezHos salos. Japo
nų žodžiais Xorej a yra ginklas, 
kuris taikomas į Japonijos šir
dį. Kitais žodžiais Korėja yra 
lieptu Tokio pavergti.

Nėra ko stebėtis, kad Rusija : 
ir Japonija jau senokai pradėjo 
rungtis dėl to liepto. Rusai jau i 
1861 m. siekė vyrauti Korėjos ] 
sąsiauryje, skiriančiame tą pu- ■ 
siasalį nuo Japonijos. Japonija 
tuomet nubudo iš istorinio snau
dulio. Britai nelaukė iki japonai 
darys atitinkamus žygius, įkūrė 
karinio laivyno bazę Geltonojo
je jūroje. Rusiškoji meška 1895 
m. jau įkelia koją į Korėją. Šis 
įvykis sukrėtė japonus. 1905 m. 
rusams nesėkmingas karas su 
japonais, nors pakilioje nuotai
koje rusai žadėjo kepurėmis už
mėtyti juos, Tokijui pravėrė du-

nelaisvėje
rankos.

— Karoli! Susivaidyk! Neda
ryk bėdos! Nėra jokios prasmės! 
Nepražudyk satfęs belikus tik 
dešimt minučių iki pabaigos!

Praėjo dešimt minučių, valan
da, gal dvi. Staiga durys atsida
rė su visu smarkumu.

— Ramiai! — surėkė stovyklos 
vadovas atraportuodamas ; ko
mendantui rusiškai. — Tamsta, 
majore, visa stovykla yra pasi
ruošusi gegužės pirmos .minėji
mui! . ; a-

Komendantas sutojo po Stali
no portretu. Stovyklos pareigū
nai sugiedojo sovietų himną. Va
dovas atidarė minėjimą:

— Prašom statyti kandidatus 
i garbės prezidiumą. Aš siūlau 
kaip pirmą kandidatą didįjį so
vietų tautos vadą generalissimą 
Staliną.

Pradėjo pats ploti. Komendan
tas plojo. Aktyvistai plojo.

— Siūlau...
Komendantas staiga pašoko.
— Kodėl nėra plojimo? Nei 

šauksmų? Dar kartą: Ura-a-a 
draugui Stalinui!

Keletas ura-a-a pasigirdo ir 
šiek tiek plojimų. Majoras už
kaito:

— Įsakau ploti! Paskutinį kar
tą, ploti. Draugui Stalinui ura-a!

Tas pastatė seną komintemo 
agentą ant kojų:

— Drąsiau, vyrai, paskutinį 
kartą! Duodu žodį! Paskutinį 
kartą! Draugui Stalinui ura-a-a! 
— Jis sušuko taip garsiai, kaip 
tik galėjo. Visi pasekė. Dvi -mi
nutes, Uis, penkias, kol komen
dantas sutabdė.

— Užtenka. Dabar draugui 
(Nukelta į 9 psl.)

tris į Korėją, kurią,padarė savą
ja provincija. It tą šalį jie valdė 
iki pastarojo karo pabaigos.

• Sioš rugtynės aiškiai nusako 
Korėjos svarbą, ypač šiandien, 
kai Maskvos įtaka vis didėja 
Azijos žemyne. Ji patampa mil
žiniška pilimi, nes kihietiškoje 
Mandžiūrijoje, kuri padaryta 
ginklų kalve ir kariuomenės sto
vykla, šiandien sėdi Sovietai. 
Todėl vargu galima pavadinti 
Dulles pasiūlymą ganėtinai toli 
siekiančiu, kai jis š.m. rugsėjo 
18 d. kalboje nurodė, kad ameri
kiečiai galį atitraukti savo ka
riuomenę, jei tai padarys kinie
čiai ir Sovietai. Čia pat reikia 

į pastebėti, kad Sovietai gali ati- 
I traukti kariuomenę iš Korėjos, 
nes ten jos ir neturi, bet kiek
vienu tinkamu metu jie gali įsa
kyti žygiuoti kiniečiams, kad 
žaibo smūgiu pavergus visą Ko
rėją.

Bandomieji balionai
. Pasauliui jau pabodo tuščia

žodžiavimas apie taiką, kai kiek
vieni metai palydimi vis dides
nės įtampos ir net pasaulinio 
mąsto grėsmės. Jei Sovietui iki 
šio laiko laidino į erdvę vis nau
jus balionus, dažytus įvairiomis 
spalvomis, tat išplaukia iš sovie
tinės politinės programos. Ku
riam tikslui Vakariečiai tarp
tautinėje politikoje talkininka
vo sovietinei tarptautinei politi
kai, kai jie savo kraštuose jau 
pradėjo ne vien suuosti, bet net 
varžyti komunistų kolonas? Ir 
jei atydžiai stebėti tos visos de
rybos ir net kaikurie pusiauke
lės karai, pav. karas Indokinijo
je, yra patarnavimas ne vien 
Prancūzijos komunistams, bet ir 
Kremliui. Kuriam tikslui vaka
riečiai tat daro? Ar, pagaliau, 
nebus atėjęs metas liautis žai- 
dus tais balionais?

Zinovjev, Lenino patikėtinis, 
kuris vėliau Stalino buvo sunai
kintas, dar 1920 m., sausio mėn. 
tarė: “Mes reikalingi Azijoje 
800 mil. kolonistų”. Sovietai ten 
jau turi per 500 milijonų. Jie 
jau yra % užėmė gana svarbias 
strategines vietoves, tačiau sie
kia jie visu lankų apdrausti Azi- 
ios saugumą įgijant visą gran
dinę salų ir Korėjos pusiasalį.

Dinaminė politika
Korėjos, klausimas yra įterp

tas eilėje kitų svarbių reikalų, 
kurie apsprendžia-- pasaulio sau
gumą. Todėl ten vienokios ar 
kitokios derybos negalės pati
kinti pasauliui taikos, nei saugu
mo. Tokioj padėty negalime 
laukti iš Korėjos derybų ko nors 
netikėto, kas galėtų maloniai 
pasaulį nustebinti.

Dulles visuotinės politikos 
veikla yra teisinga. Nūdieną Ko
rėjos negalima išskirti iš eilės 
kitų klausimų ir pasakyti: te
būnie pavergtos ir naikinamos 
tautos Sovietuose, telieka pada
lyta Vokietija, tevyksta karas 
Indokinijoje, teįsigali komuniz
mas Azijoje, tetarnauja Kinija 
Rusijos imperialistiniams įgei- 
džiams, o mes šnekėsimos apie 
šalį, kurioje neseniai kraujas 
plūdo ir visuotiniai griuvėsiai 
ją nusėjo. Kai Korėja yra tik 
eilės klausimų dalis, visai ne
svarbu kas sėdės už derybų sta
lo, kuriuos sutarimus pasirašys, 
nes esmingai susitarimai, kuriuos 
turėtų padaryti su Sovietais, 
šiandieną taip pat bereikšmiai, 
kaip ir tos tuščiavidurės kalbos.

apie taiką ii* laisvę, kai budelis 
aukai galvą kerta. Kremlius te
žino tik vieną įsakymą, kurį jis 
vykdys be atvangos — sunai
kinti laisvąjį pasaulį, pavergti 
iki paskutinio laisvąjį asmenį ir 
Įgyvendinti tokio mąsto vergi
ją, kuri težinoma Sovietuose. ,

Vieton šnektų testoja veiks
mai, tesutaria laisvųjų tautų ba- 
beiis ir teapsisprendžia paverg
tųjų tautų atstovai vieningai 
veikti. Šiandieną yra įmanomos 
vienintelės “derybos” kai lais
vieji susijungę atstatys geležinį 
kumštį prieš kruvinąjį, kuriuo 
Kremlius visam pasauliui šian
dieną grūmoja. Jei Sovietai me
ta pirštinę, laisvosios tautos ir 
laisvėje esą pavergtų tautų at
stovai tepakėlia ją.

KAUNO JŪRA
Pavergtieji lietuviai su užside

gimu puolėsi plėtoti Maskvos pa
žadą Lietuvoje pastatyti didžiulę 
elektrinę, Nemuną užtvenkus 
ties Kaunu ir įkūrus Kauno jūrą, 
kaip jie ten užtvanką vadina. 
Bolševikai, bene vaduodamiesi 
daugiau strateginiais nei LTSR 
ekonominiais sumetimais, šią 
mintį metė pernai paskėlbę nau
jąjį niekad neužbaigiamą TSRS 
penkmečia pfcaną. Lietuviai išli
kę inžinieriai ir mokslininkai gy
vai puolėsi prie šio pozityvaus 
sumanymo ir jau su pirmaisiais 
pavasario mėnesiais, po ilgų po
sėdžių žiemos metu, Chemijos ir 
Cheminės Technologijos Institu
tas išsiuntė savo pirmąją ekspe
diciją. Išvykusi “i tas vietas, kur 
numatoma sukurti Kauno jūra”

(tiksli vieta iki šioliai laikoma 
paslaptyje. Žinovai laisvajame 
pasaulyje spėlioja, jog užtvanka 
galinti būti susmaukta ties Vi- 
čiūnais prie Petrašiūnų), ši eks
pedicija ištyrusi “Nemuno ir jo 
apylinkėse esančių podirvių van
denų cheminę sudėtį”. Balandžio 
pabaigoje Vilniaus universiteto 
laboratorijos įtemptai dirbusios 
prie aiži vežtų pavyzdžių. Vasa
ros metu tyrinėjimo darbai dug
no vietoje buvę uoliai tęsiami. 
Be chemikų vėliau prie “kom
pleksinės” ekspedicijos, pagal 
gerai informuotus patikimus šal
tinius, dirbę “geologai, geogra
fai, kalbininkai, architektai ir 
tautosakininkai”. Iš to spėjama, 
jog “jūra” užliesianti didelį plo-’ ‘ 
tą. . Aim.

Kaip suimtas Berija?
Rusų emigrantų gerai infor- 

formuotas 1 aikraštis “Socialis- 
tičeskij Viesnik”, leidžiamas Pa
ryžiuje ir Niujorke, paskelbė 
smulkmenų, kaip Berija buvęs 
suimtas. Pasirodo, jis kritęs kaip 
nerūpestingumo ir drąsumo au
ka. Iškviestas į centro komiteto 
prezidiumo posėdį, nors ir žino
damas, kad jame bus svarstomi 
“valymų” reikalai, Berija nesi
ėmė iš anksto jokių savisaugos 
priemonių. Vos prasidėjus dis
kusijoms, jį nepaprastai smar
kiai užpuolę Molotovas ir Bul
ganinas, apkaltindami, kad ruo
šęs valstybės perversmą ir suda
ręs planą Malenkovui nužudyti. 
Berija visą laiką laikęsis ramiai, 
tik paaiškėjus, kad Molotovui 
pritaria taip pat- Miko j anas ir 
Malenkovas, ligi tol laikyti Se
rijos intymiais draugais, šis ne
tekęs pusiausvyros ir paleidęs į 
Malenkova šūvį, bet nepataikęs. 
Tada kiti prezidiumo nariai šo
kę ant Beri jos, jį nuginklavę ir 
perdavę Kruglovui, kuris tik-

I 
riausiai jau prieš tai buvęs pa
informuotas apie nuiąatytą Be- 
rijos suėmimą. Nuo to laiko Be
rija dingęs iš viešumos.

Birželio 27 d. buvęs sušauktas 
centro • komiteto posėdis, kuris 
Berijos reikalu betgi nepadaręs 
“reikalingų išvadų”. Pasitarimai 
nusitraukę iki liepos 1 d. Kadan
gi plenumas vis nesutikęs sank
cionuoti Berijos suėmimo, tai 
Malenkovas, paskatintas Molo
tovo ir Bulganino, suėmęs visą 
eilę centro komiteto narių. Taip 
po tų “valymų” iš likusių parti
jos vadovybės narių sušauktas 

i visumos susirinkimas liepos 8 d. 
jau nutarė Beriją pašalinti iš 
visų vietų, o spaudoje ir susirin
kimuose buvo pradėta nepapras
tai smarki akcija prieš bolševi
kines vidaus reikalų ir saugumo 
ministerijas, kaip nepatikimiau- 
sias režimui. Tuo būdu buvusi 
netiesioginiai, kaip pastebi 
“Neue Zūricher Zeitung”, sustipk 
rinta raud. armijos įtaka.

Ką darytumėte 
su tūkstančiu.

Taip, mes turime galvoje puikius( 
kanadiškus dolerius! Suskaičiuo-, 
kite juos... ?
Jūsų širdis pradėtų smarkiau 
plakti ir jūs negalėtumėte pa
kankamai skubiai grįžti namo 
pranešti šios geros naujienos.
Iš karto, gavus tūkstantį, atro2 
dytų jums kaip sapnas. Bet ar 
tai teisybė?
Beveik kiekvienas... jeigu jis tik 
pasiryš... gali sukrauti tūkstan 
tį, arba nemažą dolerių sumą..

‘su Kanados Taupymo Lakštų 
pagalba... nes... jūs galite gau
ti sau lakštą, dėdami dolerį prie 
dolerio, mėnesis po mėnesio, vi-

i to nepajusdami.
ei jūs būtumėte pradėję atidėti 

kasdien po 56č, prasidėjus pir
majai Kanados Paskolos Lakštų 
serijai, ir iki šiol būtumėte ište
sėję — šiandien jau turėtumėte 
tūkstantį dolerių...ir net dau
giau.

aug, daug kanadiečių tai daro, 
ir tęs tai toliau.

PILNI

KASMET
PER

Naujoji 8-toji Kanados Taupymo Lakštų serija prasidėjo, kad padėtų 
Jums įstoti į tūkstančio dolerių kelią.

Jūs galite to pasiekti įmokėdami grynais arba ratomis, kaip jums 
patogiau.

Per jūsų banką, investacijų agentą arba per jūsų kompanijos Algų 
Taupymo Planą.

CANADA SAVINGS BONDS
VISUOMET IŠKEIČIAMI PO 100 CENTŲ DOLERIUI, PLIUS POLORAkOS 

KIEKVIENAME BANKE.

PRADEDAMA PARDAVINĖTI 
SPALIO 19-TĄ DIENĄ
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KAIP VERTINAMI VOKIETIJOS RINKIMŲ VAISIAI
Praėjus pirmajam svaiguliui, 

vokiečių ir pasaulinė spauda 
mėgina Vokietijos parlamento 
rinkimus įvertinti iš esmės. Ką 
gi iš tikro jie parodė? Neutra
lus vokiečių žurnalas “Der Spie
gei” Nr. 38/1953, kuris paprastai 
labai dažnai perleidžia per dan
tį Adenauerį ir jo vyriausybę, 
pažymi, kad
dabar CDU, laimėjusi į 1953

Kaizerinėje Vokietijoje vad. 
tautiniai liberalai per 1874 m. 
rinkiihiis į reichstagą laimėjo 
tik 39%, o naciai į 1933 m. 
rėichštagą — vos 45%. Adenau- 
eris “nušlavė” ir šias abi epo
chas. Tačiau ar galima laukti, 
kad Ądenaueris dabar pasuks 
diktatorių pėdomis? Atsako į tai 
britų liberalų “Manchester Guar
dian”: “Tačiau Ądenaueris — 
mes esame tikri — neturi nė 
mažiausio noro pasekti mirusio 
diktatoriaus pėdomis”; Vokiečių 
socialdemokratai ir visų kitų 
kraštų socialistai, nors ir tylėda
mi dėl Malenkovo grąsinimų vo
kiečiams, juoš praleisdami veik 
negirdomis, iš anksto pranašavo, 
kad Dulles pasakytoji kalba reiš
kusi “JAV įsikišimą į,Vokieti
jos vidaus reikalus” ir, kaip Ita
lijoje de Gasperiui, taip čia 
Adenaueriui atnešianti pralai
mėjimą. Tačiau dėl to britų ne
priklausomas dienrašt. “Evening 
Standard” pastebi: “Vokiečių 
tauta, kaip atrodo, į Dūllės pas
tabas neatkreipė jokio dėmesio”. 
Tik britų buv. darbo partijos 
gynybos ministeris Shinwellis 
pareiškė nuogąstavimą, kad, gir
di, “toks didelis Adenauerio lai
mėjimas sudaro galimą grėsmę 
taikai Europoje”... .

Tuo tarpu tas pats “Der Spie
gei”, palygindamas šių parla
mento rinkimų pasiektuosius so
cialdemokratų rezultatus su 
ankstesniais, pastebi, kad 
socialdemokratų balsų skai
čius procentais niekad nepra
šoko 30;

1920 m. jie laimėjo 22%, 1924 — 
26%, 1928 — 30%, 1930 — 25%, 
1932 — 22%, 1933 — 18%, 1949 
— 29% ir 1953 — 29%. Partija, 
kaip pažymi jos partijos narys 
pastorius H. Alebertzas, niekad 
neįstengė išsimušti iš partinių 
rėmų ir pasiekti plačiausias liau
dies mases. Skaičius milijonais 
“Der Spiegei” taip vnusako: už 
Adenauerio politika pasisakė 18

nalistų DP, vokiečių pabėgėlių 
BHE ir bavarų partijos BP bal
suotojai), prieš 9.3 miL (social
demokratų SPD, komunistų KP

liciją, kitps grupės pasiryžo koa
liciją palaikyti ir toliau ir dar į 
ją pritraukti vokiečių pabėgėlių 
atstovus BHE. “Der Spiegei” ži
niomis, komunistai ir SĖD par
tiją Rytų Vokietijoje, reaguoda
mi į dabartinės koalicinės vy
riausybės laimėjimus, jau vėl 
pradeda gąsdinti Vakarų Berly
ną galima blokada, o šiuo metu 
pasiuntė daugiau bolševikinių 
smogikų, kad jie organizuotų 
Vakarų Berlyno sektoriuose są
myšius ir gyventojų nepasiten
kinimą. Taip pat Vak. Vokietijo
je konstatuojamas sustiprėjęs 
komunistų agentų veikimas.

Tuo būdu socialdemokratų 
sapnas po rinkimų valdyti Vo
kietiją, kaip pastebi net jų pa
čių draugai, subliūško, nors jie 
palyginti gavo balsų žymiai dau
giau nei turėję. Dar daugiau: 
prieš rinkimus vokiečių profesi
nės sąjungos šaukė: reikia iš
rinkti geresnį parlamentą. Ir 
tikrai geresnis buvo išrinktas, 
nors dėl to apstulbo patys prof, 
sąjungų vadai. Tuo tarpu, kai 
britų prof, sąjungoj daugiau 
suka nuo komunistų bei kai
riųjų socialistų tolyn, imda- 
mos su konservatorių vyriau
sybe net bendradarbiauti, 

vokiečių socialistų vadovauja
mos prof, sąjungos vis dar kietai 
laikosi savo senojo nusistatymo, 
nors oficialiai ir pripažindamos 
rinkimų metu pareikštąją vokie
čių tautos valią. Kur nepripa
žins, jei jau net tokio mąsto po
litikai, kaip liberalų šulas ir teo- 
rikas prof; W. Ropke negali at
sidžiaugti aiškiu Vokietijos su-, 
brendimo parodymu, kategoriš
ku pasisakymu prieš visokį cha
osą ir tuščią plepėjimą. Britų 
nepriklausomas dienr. “Evening 
Standart”, priklausąs lordui Bea- 
verbrookui, eina dar toliau: 
“Ądenaueris — tai yra milžinas 
prie Reino, šiandien pati pajė
giausioji politinė figūra prie 

■Reino”.
Šiandien Ądenaueris turi tokį 
ginklą, kurio neturėjo nė Hit
leris, būtent — amerikiečių 
palankumą ir paramą.

Laikraštis daro išvadą, kad su 
šia parama Ądenaueris su laiku 
skelbs naują kryžiaus žygį Vo
kietijai sujungti ir atstatyti.

Kaip Įvertina laimėjimą patys 
Adenauerio bendradarbiai? Štai 
“Volksbote” skelbia, kad 
toks laimėjimas yra niekad 
negirdėtas Vokietijos istorijo- 
jer_Su_CDlI nuėjtvvisos kraš
to gyventojų sferos. Už kanc
lerio politiką ypač jaunimas, 
darbininkai ir pabėgėliai.

Be jų paramos nebūtų iškovota

tokios pergalės. Šių dienų jauni
mas trokšta ne gražių frazių, 
bet realių darbų. Kiti artimi 
CDU spaudai laikraščiai pažy
mi, kad 4 milijonai naujai bal
savusiųjų, kaip sprendžiama iš 
rinkimų rezultatų, tarp kurių 3 
mil. sadarė jaunimas ir 1 mil. 
Rytų pabėgėlių, paėmė kairių
jų raudonąsias tvirtoves, kaip 
Frankfurtą, Mūnchėną, Hambur
gą, Štutgartą, Kielį, Hilaėshei- 
mą, Karlsruhe, Braunschweig^ 
ir visą eilę kitų. CDU sumušė 
socialistus Ruhro krašte. Net 
tokiame Sollingene komunistų 
vadas M. Reimannas gavo no
kautą. Taip pat Wiirttembergo- 
Badeno valstybės min. pirm. 
Maierio, pasižymėjusio katalikų 
neapykanta ir jų teisių siaurini- 
mu, ypač mokyklų srityje, sap
nas po rinkimų pasidaryti visos 
V. Vokietijos kancleriu išgaravo 
kaip melsvas dūmelis. Čia CDU 
balsų skaičius iš 39.7 (1949) pa
kilo iki 52.4%, kai tuo tarpu jo 
vadovaujama liberalų DVP, 
nors ir neklausydama savo cent
ro FDP direktyvų, iš 17.6 nukri
to iki 12.7, gi jo koalicijos balsų 
skaičius iš 52.2 — iki 41.1%. 
Bavarijoje, kur valdo kr. de
mokratų ir socialdemokratų koa
licija, CSU iš 27.4 išaugo iki 47.9 
ir jdabar yra dvigubai stipresnė 
už socialdemokratų SPD. Reino 
krašte — Pfalze CDU gavo ab
soliutinę balsų daugumą 52.1%, 
net raudonajame Hamburge C 
DU balsų skaičius iš 19.7 pakilo 
iki 36.7%, raudonajame Hesene 
— iš 21.4 į 32.2, ‘Schleswige Hol- 
steine iš 30 į 47 etc.
Raudoniausiose Vokietijos pra
monės srityse Adenauerio par
tija šį kartą laimėjo tiek, kiek 
iš viso niekad ten nėra laimė
jusi.

Kodėl? O todėl, kad, kaip pa
žymi senas socialdemokratų vei
kėjas, bu v. ’ parlamento ilgametis 
pirmininkas P. Lobe, vokiečių 
socialdemokratai eina klaidingu 
keliu ir sako “ne” ten, kur kitaip 
elgtis reikalauja gyvybiniai vo
kiečių tautos interesai Tik vie
name Bremeno mieste, kuris 
apie Maierio 'kultūrkampfą ne
norėjo nieko žinoti ir kurio so
cialdemokratų šulai nesekė cent
ro pėdomis, socialistams pavyko 
apginti savo senąsias pozicijas. 
Užtat dabar socialistai su kai
riaisiais liberalais ir komunis
tais stengiasi visokiais būdais 
šmeižti Adenauerį, kad jis norįs

•
su socialdemokratais ir kitais 
Vokietijai nuo fašizmo ginti”.

Tačiau kaip iš tikro vokiečiai, 
ypač gyvenantieji anapus gefež. 
uždangos, į tokius “liaudies frph- 
tuš” Žiūri, būdingai pavaizduoji 
kad ir rinkimų rezultątai vokie
čių pabėgėlių stovykloje Wetf- 
torte. Ten socialdemokratai su 
savo bėvanistine politika, kuriai 
smarkiai priešinasi tiek prancū
zų socialistai, tiek net toks žy- 

ą .socialistų šulas, kaip P. H.
. tegavo vos 87 balsus, 

kai U surinko net 2022. Už 
Adenaūėrį ypač ryškiai pasisakė 
darbininkai Mūnchene, Frank
furte ir kitur. Badene Wurtem- 
berge socialistai pirmą kartą po 
1911 metų turėjo Stuttgarto 
mieste darbininkų vadovybę per
leisti CDU, o visame krašte 
krikščionims demokratams dau
giau atstovauja tikrų darbininkų 
(8) nei socialdemokratų (3). 
Raudonajame Žem. Saksonijos 
krašte tiesiog atsivėrė žemė po 
socialdemokratų kojų ir ten CD 
U išėjo iš rinkimų stipriausioji 
partija. Panašių dalykų yra aps
tu. 6 reikia atsiminti, kad 
niekas nebuvo išvystęs tokios 
stiprios rinkiminės kamapni- 
jos, kaip kairieji. Pvz. iš Ry
tinės zonos prieš rinkimus 
kasdien buvo pasiunčiama į 
Vak. Vokietiją po 50.000 pro
pagandinių laiškų.

Ir visdėlto vokiečių tauta pa
rodė tokį valstybingumą ir savo 
subrendimą, kaip dar niekad.

Iš rinkimų rezultatų pasidarė 
reikalingas išvadas ne tik opo
zicija, perorganizuodama kai 
kur vyriausybes (garsusis Mai- 
eris taip pat jau neteko min.. 
pirmininko *posto), bet ir patys 
rinkimų laimėtojai, ryždamiesi 
dar1 tvirčiau žygiuoti pasirink
tuoju keliu. “Šis bendrai iško
votas mūsų laimėjimas reiškia 
drauge mums ir įsipareigojimą 
atkurti Vokietiją su jungto j Eu
ropoj”, — rašė, kanclerio paves
tas, vokiečių, krikščionių demo
kratų vyr. vadovybės ir kancle
rio vardu dr. Tillmans Lietuvos 
Krikščionių Demokratų Partijai 
ir prof. M. Krupavičiui, atsaky
damas į pastarojo pareikštus po 
rinkmių Adenaueriui laimėji
mus. Ir tuo keliu jie iš tikro 
sėkmingai žygiuos toliau.

O atstačius Vokietiją ir sujun
gus jos žemes, bus einama to
liau ir į kitų pavergtų Rytų Eu
ropos kraštų konkretų išlaisvi-

eiti Hitlerio pėdomis etc. O nimą,rašė Kersteną ir ALT at-
bolševikai iš anapus geležinės 
uždangos savo spaudoje ir pe,r 
radijus šaukia, kad “reikia su
daryti bendrą liaudies frontą

štovus priemusios JAV ambasa 
dorės Romoje organas “Life” sa
vo milijoniniams skaitytojams..

D , vad. “neutralistų” GVP ir 
dešiniųjų radikalų DRP), visiš
kai nepareiškė jokios nuomonės 
5.9 ’ mil. ‘ (nedalyvavusieji rinki
muose ir pripažinti negaliojan
čiais balsai), o 14.2 mil. (gy
venantieji Berlyne ir Sovietų 
zonoje) —neturėjo visiškai jo
kio galimumo pareikšti savo 
nuomonę. Tačiau svarbiausios 
koalicijos partijos CDU organas 
“Union in Deutschland” dažnai 
deda Rytų zonos yožiėcių pasi
sakymus ir reiškia nuomonę, jog 
didžioji tos zonos gyventojų ma
sė daugiau pritaria Adenauerįo 
politikai, negu opozicijos social
demokratų užimtajai linijai.

Įdomu ir vad. biurų viešajai
nuomonei reikšti pasisakymai. 
Neumanno biuras 1952 m. spalio 
ir 1953 m. liepos mėn. visai ei
lei vokiečių iš įvairiausių slu^gs- 
nių ir profesijų pateikė tokį

VELTUI
Schick grąžins pilną kainą... 

ir jus galite pasilaikyti skutimo įrankius

SCHICK
Injector skutime 
įrankiu dėžutė

klausimą:
“Yra žmonių, kurie teigia, kad 
Vak. Vokietija yra turtingųjų 
rojus ir vargšų pragaras. Ką 
jūs manote apie tai: Sr tai

. tiesa ar ne?”
Ir štai kokį jis gavo rezultatą: 
1952 m. spalio mėn. 53% ap
klaustųjų atsakė, kad tai nėra 
tiesa, 20% — kad nėtūri šavb 
tikros nuoihdnės ir 27% — kad 
tai yra tiesa. O šių mėtų liepos 
mėn. apklaustųjų jau 62% pa
tvirtino, kad jų įsitikinimu tai 
yra melas, 18% pareiškė neturį 
tuo reikalu aiškios nuomonės ir 
tik 20% — kad tai yra tiesa. 
Apklausinėjamiesiems buvo pa
statytas ir kitas klausimas:
Kaip jūs manote, ar Adenau
eriui. pirmoje eilėje rupi Vo
kietijos gerovė, ar jam svar
besni yra kiti kurie nors in
teresai?”

Šių metų liepos mėn. apklaus
tųjų net 66% patvirtino, kad 
Ądenaueris trokštąs tik geriau
sio Vokietijai, ir vos 3% pareiš
kė nuomonę, kad jam daugiau 
rūpį Katalikų Bažnyčios reika
lai, negu visos Vokietijos. Net jo 
priešai pjipažįstlL |<ad tokio di
delio laimėjimc^kurid nesitikė
jo artimi jd draugai, Ądenaueris 
pasiekė firmoj eilėj savo asme
ninio pręstižo dėka. Tuo tarpu 
socialdemokratai, reaguodami į 
laimėjimus, nutarė išeiti į ma
ses ir pasidaryti liaudies partija, 
kuri palaikytų labai artimą kon
taktą tarp vadovybės ir plačiųjų 
liaudies masių. Sudariusios koa-

ŠTAI KĄ JŪS DARYKITE:
Šiandie — geriausiom nusiskutimui pasaulyje — pirk 

naujus SCHICK INJECTOR SKUTIMOSI ĮRANKIUS, už 
reguliaria kaino tik $1.25.

Naudokitės visais dvidešimt "Aukso įpakavime" pei
liukais, kurie padės jums nusiskusti švelniausiai, švariau
siai, saugiausiai ir greičiausiai, negu kuomet nors esate 
skutęšis.

Tuomet pasiųskite mums (1) tuščią peiliukų dėželę: 
(2) užpildytą dėžutėje rastą instrukcijos blanką ir (3) 
specialų grąžinimo pažymėjimą (Refund certificate), rū
pestingai užpildytą. Naudokie žemiau pridedamą pažy- 
rriėjimą arba tą, kurį jums duos pardavėjas. Siųskite* 
Eversharp, Ine., 355 King St. West, Toronto 2B.

ŠTAI KĄ MES DARYSIME:
Mes tuojau jums grąžinsime $1.25, kuriuos jūs užmo

kėjote. Arba, jei jūs pageidausite, mes atsiųsime jums 
dvi Injector peiliukų dėžutes, kiekvienoje po 20 (viso 40), 
kurių vertė — $1.50.

Todėl pasinaudokite skubiai šiuo nepaprastu pasiūly
mu? Įsitikinsite, kad tik SCHICK INJECTOR SKUTIMOSI 
ĮRANKIAI Suteikia jums Šiuos patogumus: pakeičia au
tomatiškai peiliukus ir tuo pačiu juos "surakina", pre
ciziško rankenėle — nesisukinėja, nereikia pritaikyti.. . 
"tihko" prie jūsų veido — po nosimi, aplink lūpas. .. 
Tai yra vienintelis skustuvas, naudojęs nepaprastai ašt
rius "Aukso įpakavimo" peiliukus. Taigi įsigykite 
SCHICK INJECTOR SKUSTUVĄ dar šiandie — arba 
rytoj rytą, ir jus busite patenkinti tai padarę?

Šis pasiūlymas daromas jums įrodyti, kad SCHICK 
INJECTOR SKUSTUVAS ir peiliukai padeda jums 
švelniau, švariau, greičiau ir saugiau nusiskusti. Bet 
paskubėkit • . . mažai beliko!

Mes jums 
gręžiosime

ŠTAI KĄ JŪS GAUSITE:
• Auksu padengtą SCHICK Injector skustuvą
• 20 labai aštrią "Aiifcto įpakavime0 peiliuką
• Patogią plastinę dėžutę kelionėms

Pasiūlymas duodamas tik vienos — vienam klijentui

T ~ SPECIALUS PINIGŲ GRĄŽINIMO PAŽYMĖJIMAS TZ f|
šiuo pažymima, kad oš pirkau vieną $1.25 vertės Schick Injector skutimosi Įrankių dėžutę ir tuo išpildžiou Šio po-

• siūlymo sąlygos. Priede: naujojo Schick Injector Skustuvo instrukcijų lopelis ir tuščio 20-ties peiliukų dėžutė, kuri 
| buvo pridėto prie skustuvo.
. Prošou □ atsiųsti man $1.50 vertės Injector skutimosi 

peiliukų 2 dėželes po 20 peiliukų kiekvienoj.
< Užpildo perdavėjas:
j Pardavėjo povordė ............. .......... ...... ............ .......... .......

Adresas- . ..............
I Miestas ........................... ......T......... Prov................... ..........
i Pardavė ................... ....................... Data ............v>...w....... rir^cjv ...................................••••••'•........|

šis specialus posiulymas ribotos: duodama tik kartą vienarri pirkėjui ir duodamo kiekvienom individualiai. Kupo-
I ną turi pasirašyti pirkėjos ir jis kitiems asmenims negalioja. K6d neprOrodųs jo vertės, reikia ŠĮ pažymėjimą,JnStrUk- Į 
į cijų lapelį ir tuščią peiliukų dėželę pasiųsti prieš nustatytą datą, t.y. 19Š3 m. gruodžio 31 d. i^mokčiO. (Prišimin- 
’ kite, kad turite loikd išnaudoti skutimosi peiliukus).
i kąskite: Eversbarp, Iwc., 35$ King St. West, Taranto 2B.

KAD SIS PASIŪMAS GALIOTŲ, ŠĮ PAŽYMĖJIMĄ SIŲSKITE KARTU SU INSTRUKCIJŲ LAPELIU, RASTU DĖŽU-1 
I TĖJĘ IR TUŠČIA 20 PEILIUKŲ DĖŽUTE. Į

arba O grąžinti man $1.25.

Pirkėjo pavardė ...... .......... ..............
(rašyti spausdintomis raidėmis)

Namų adresas ....... . ....................... .......
Miestas .............................................. Pro*.
Pirkėjo parašas ...... ............ ........ . ............

(Atkelta iš 1 pusi) 
mis. Vaikų darželių veikia po 1 
Toronte ir Moiitreale, abu veda
mi seserų vienuolių, augštesnie- 
ji lit. kursai pernai veikė Toron
te, o šiemet ir Montreale prade
da darbą. Šviet. Komisija paruo
šė šeštad. pr. mokykloms prog
ramas, ji informavo apie pasi
rodžiusius vadovėlius ir svarsto 
augštssniųjų kursų programų 
klausimą. Šviet. Kom. vasaros 
metu suorganizavo 2 savaičių 
vasaros stovyklą, kuri gerai pa
sisekė ir net davė pelno $469.88, 
kurie laikomi kaip atskiras fon
das stovyklos reikalamas. Šiaip 
Šviet. Kom. pajamų turėjo $153, 
22, išlaidų $147;75, tad balanse 
$5.40.

Šalpos Fondo pirmininkas I. 
Tamošauskas nurodė, kad ŠF 
galutinai suorganizuotas tik va
sario gale, pirmiausia buvo už
simojęs surinkti $1000, už kurį 
pasiųsta Vokietijon 13.158 svarai 
cukraus. Dabar visą dėmesį krei
pia į organizavimą šalpos vargo 
mokykloms, kurių Vokietijoje 
yra 14 su 16 mokytojų ir apie 300 
vaikų. Nusistatyta jas išlaikyti, 
o tam reikia $4000 metams. Mo
kyklos paskirstytos atskirų kolo
nijų patronažui. ŠF nustatė veik
los planą net sezonams. Taip 
spalio ųnėn. skirtas rinkliavoms i 
aplankant lietuvius butuose, 
gruodžio — rūbų rinkliavoms ir 
t,t. Aparatas dar sunkiai veikia. 
Dalis kolonijų ryšio nepalaiko, 
neatsišaukia ir neaišku ar turi 
ŠF skyrius bei įgaliotinius. O 
reikalas labai didelis. Juk Eu
ropoje dar apie 10.000 lietuvių, 
iš kurių 6.556 .šelptini, jų tarpe 
2068 vaikai iki 16 metų, 619 džio
vininkų, 388 kitokių chroniškų 
ligonių, 285 invalidai, 686 sene
liai ir tt. Persiuntimo reikalai 
sutvarkyti susitarus su BALFu 
ir kainuoja tik iki Niujorko pa
siųsti. Lengvatų galimybių pa
čioje Kanadoje dar vis tebeieš
koma ir yra vilčių, kad gal padės 
Raud. Kryžius. Suorganizuojant 
pirmą $1000 pusė tos sumos gau
ta iš Toronto.

Vasario 16 gimnazijai Remti 
Komisijos pranešimą padarė jos 
narys J. Kardelis. Kom. sudary
ta dar CLOK, KV prašant liko 
veikti ir dar prisiėmė rūpestį 
kaupti lėšas gimnazijos rūmams 
išmokėti. Mokiniams išlaikyti 
per Kom. rankas perėjo 1952 m. 
$987.33, 1953 — $691.60, nors ne
visi būreliai šalpą vykdo per ją. 
Pinigąi pasiųsti ir kasoje tėra 
$10.60. •. Nutarta paskelbti rū
mams išmokėti rinkliavą po 50c 
nuo žmogaus.

Sporto Komisijos pirmininkas 
K. Sąpočkinas apgailestavo, kad 
sporto klubai negauna paramos, 
be pinigų negali veikti ir iš esa
mų 3 klubų — Vytis Toronte, 
Tauras Montrealy ir Kovas Ha
miltone — du pastarieji sunkiai 
besilaiko, negalėjo net vykti į 
žaidynes Čikagon. <įei negaus pa
ramos, yra pavojaus, kad nega
lės veikti, o tai reiškia, kad ne- 
beprisiauginsim prieauglio.

Tautbs Fondo Atstovybės var
du pranešimą padarė P. Adamo- 
nis. Kanadoje TF išviso surinkta 
$21.120,64, iš kurių VLIKui pa
siųsta $20.420,43. Atskaičius pa
darytas išlaidas dabar turima 
$211,42. Atstovybės veikia Ha
miltone (stipriausioji, daugiau
sia davusi), Winnipege, Loiido- 
ne, Lethbridge, Calgary, Wind
sore ir Toronte. Kitur dar orga
nizuojamos. Šiemet pajamų gau
ta žymiai mažiau, vos apie pusę, 
kaip pernai. Tai gal dėl persi
tvarkymų ir kt. reikalų.

Kontrolės Komisijos praneši
mą padarė K. Andriuškevičius. 
K. Kom. pątikrinta veikla visų 
organų, kurie tik turėjo pinigi
nių reikalų ir niekur jokių trū
kumų, nei pinigais, nei knygve- 
dyboje nepastebėta.

Nesusipratimams ir Skundams 
Spręsti Komisijos pirmininko V. 
Užupio pranešimas buvo trum
pas. Iki šiol neseniai tegautas 
pirmas skundas iš St. Catharines, 
kuris bus svarstomas tuojau po 
šios sesijos. Komisija. teberenka 
medžiagą savo veiklos statutui 
sudaryti, suderinti jį su kitų 
kraštų bendruomenių panašiais 
ofganais.

Po visų pranešimų buvo po ke
letą klausimų pranešėjams, bet 
ne esminių, o diskusijos dėl pra
nešimų bei KV ir jos organų 
veiklos vyko antrajame tos die
nos posėdy po pietų pertraukos.

Diskusijos, užėmusios veik vi
są antrąjį posėdį, deja, nebuvo 
labai gilios. Jose labiausiai pa
sireiškė atstovas J. Juškaitis pa
kartotinais neesminiais prieka
bingais priekaištais, reikštais la
bai griežta forma, kurie primi
nus tikrąją padėtį vis liko tušti. 
Kad ir neapimdami KV ir jos 
organų veiklos visumos, bet kon
struktyviau pasisakė Kardelis, 
Liaukevičius, Prapuolenytė ir 
kaikurie kiti, bet tai lietė dau
giausia tuos klausimus, kurie bu
vo numatyti aptarti atskirai se
kančiuose darbų punktuose, tad 
jų minčių čia nėryškinsime.

Posėdžio pabaigoje buvo per

KLB KRAŠTO TARYBOS II SESIJA % w 
komisijos vardu referavo St.eita prie 5 darbų tvarkos pnukto 

— Kr. Tarybos rinkimų statuto 
pagrindų, kurį referavo K. Gri
gaitis, supažindinęs su trimis 
projekto variantais: 1) Rinkti 
apylinkėmis; 2) Kaip buvo rink
ta — apygardomis ir 3) Vienu 
sąrašu visai Kanadai, Kr. Tary
bos nariais dar laikant narius 
KV, Kontr. Kom., Nesusfor. ir 
Skundams Kom. pirmininką, 
apylinkių pirmininkus ir seniū
nus. Kandidatų skaičių numato
ma nustatyti pagal apylinkėje 
sumokėjusių solidarumo mokestį 
skaičių. j ■

Projektų svarstymas paliktas 
kitos dienos posėdžiams. O tuo 
tarpu atstovai išsiskirstė pasi
ruošti vykti į operetę arba į ka
lakutų balių.

Sekančią dieną posėdis prasi
dėjo po specialių Kr. Tarybai 
skirtų pamaldų 10 vai. 30 min? 
rytą. Visas pirmasis posėdis pra
ėjo bediskutuojant tą vakar pra
dėtą Kr. Tarybos sudėties bei 
sudarymo klausimą. Jų eigoje iš
ryškėjo pageidavimas, kad į Kr. 
Tarybą įeitų praktiškąjį Bend
ruomenės darbą dirbantysis ele
mentas, t.y. apylinkių pirminin
kai bei Krašto Valdybos nariai, 
jei kurie iš jų nebūtų iš Kr. T. 
atstovų tarpo, ir dar atskiru są
rašu, bendru visai Kanadai, ren
kami 40 aštovų, kurių rinkimo 
smulkias taisykles paskelbs Kr. 
Valdyba.

Kiti darbų tvarkos punktai jau 
daug greičiau buvo išspręsti.

Pirmiausia buvo priimti KLB 
Šalpos Fondo ir Švietimo Komi
sijų statutai padarius tik ne
daugelį neesminių pataisų. Pir
mąjį referavo I. Tamašauskas, o 
antrąjį A. Rinkūnas. Kiek dau
giau diskusijų sukėlė kun. dr. J. 
Gutausko referuotas Premijų ir 
Stipendijų Fondo statutas, nes 
buvo iškeltas Kultūros Fondo 
įkūrimo klausimas. Po ilgokų 
diskusijų šis statutas priimtas, 
bet kartu pavesta Kr. Valdybai 
iki sekančio Tarybos suvažiavi
mo paruošti K. Fondo statutą, 
kuris tada ir turės būti įkurtas.

Po to J. Matulionis referavo 
laisvės kovai Kanadoje talkinan
čio organo sudarymo reikalą. 
Tokį organą sudaryti pavesta Kr. 
Tarybai ir aptarti jo uždaviniai, 
sutraukti specialioje rezoliuci
joje.

Ateinančių metų sąmatą refe
ravo KV iždininkas J. R. Sima
navičius, suvedęs ją iki $1.500. 
Ta proga pakeistas pereitoje se
sijoje .nustatytas solidarumo 
mokestis — nuo ateinančių me
tu pradžios sumažinamas iki $2, 
kartu siūlant jį išrinkti pusme
čiais. (Čia primintina, kad pagal 
priimtus Kr. T. rinkimų prin
cipus kandidatu gali būti ir kan
didatus siūlyti tik solidarumo 
mokestį sumokėję).

Sveikinimus bei rezoliucijas

Prapuolenytė. Tai buvo: padė
kos už sėkmingą darbą buvusiai 
Kr. Valdybai ir Hamiltono apy
linkės valdybai už Lietuvių Die
nos suorganizavimą; rezoliucija 
dėl Bendruomenės angliškai va
dinimo Federation, dėl pasirūpi
nimo dar šiais metais įsigyti sto
vyklavimo ir kit. reikalams ūkį, 
dėl krašto laisvinimo talkos or
gano sudarymo, padėka laikraš
čių ir liet radijo' vai. už nemo
kamą skelbimą visų KLB organų 
žinių, žodis Kanados lietuviams 
(mūsų ^tskirai spausdinamas), 
sveikinimas broliams už geleži
nės uždangos, sveikinimai ir pa
dėka Kanados vyriausybei, taip 
pat JAV kongreso nariui Ch. 
Kerstenui (atskirai spausdina
me), VLIKui, Lietuvos diploma
tams per gen. konsulą ir ALTui.

Suvažiavime atsistatydino 
Krašto Valdyba ir kiti KT rink
tieji organai. Valdybos rinkimai 
šį kartą tiek daug laiko nebepa- 
reikalavo. Sesijos pradžioje iš
rinktoji nominacijos komisija- 
jau turėjo nemažai sutikusių 
kandidatuoti asmenų, dar kele
tas buvo pasiūlyta visų atsto
vų, tad liko tik techniškas bal
savimo pravedimo bei balsų su- 
skaitymo klausimas, o kiti orga
nai — Švietimo, Skund. bei Ne
susipratimams ir Kontrolės Ko
misijos — pagaliau sutiko veikti 
tos pačios sudėties iki kandenci- 
jos pabaigos.

Į Kr. Valdybą išrinkti: V. Mei
lus, J. Matulionis, K. Grigaitis, 
J. Yokubynas, inž. J. Sližys, kun. 
dr. J. Gutauskas, inž. dr. A Juo
zapavičius, J Strazdas, V. Vaido
tas; kandidatai: J. R. Simanavi
čius, J. Žaliaduonis ir P. Bud- 
reika.

Kol vyko balsų skaitymas ir 
dar kurį laiką rezultatus paskel
bus buvo pasidalinta mintimis 
bendrais klausimais, padarant 
sugestijų dėl valdybos veiklos, 
be jokių nutarimų.

Sesija buvo baigta, kaip ir pra
dėta, Tautos Himnu. Dar prieš 
tai Toronto apylinkės pirminin
kui Bęfžinskui pakvietus, KT at
stovai ir svečiai nuėjo į žemuti
nes patalpas užkandai bei kavu
tei, kur jau “atsipučiant” po ilgo 
įtempto darbų jaukioje draugys
tėje pasišnekučiuota, net kalbų 
dar išklausyta ir sudainuota.

Beje, pietų pertaukos metu už
kandai į tas pačias patalpas buvo 
visus pakvietusi Kr. Valdyba.

Mes čia nevertiname sesijos 
darbų iš esmės, kaikurių spren
dimų taiklumo ar tikslumo, ta
čiau jos pačios darbų eiga buvo 
sklandi ir gerų vilčių teikianti. 
Tuo tenka tikrai pasidžiaugti, 
laukiant, kad į senosios trinties 
kelius nebebus grįžtama, o VaL 
dybai ir visiems organams lin
kint geros sėkmės bei visų tau
tiečių talkos. St. G.

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

Dėmesio! Dėmesio!
SENSATION 

IN SAN REMO 
Vokiečių filmas su angliškais parašais

Pradedama pirmadienį, spalio 12 d. ir tęsis iki šeštadienio 
Šeštadienį nuo 2 vai. pp (

Užburiantis meliodijų ir spalvų sapnas. Puikaus 
miesto prie mėlynos jūros istorija. Riviera ir jos 
spindinčios spalvos. Ritmo karalienė MARIKA

' ROCK vaidina, šoka ir dainuoja su PETER PASET- 
TI šiame naujame spalvotame muzikaliniame vo
kiečių filme.

puikūs Priedai
V I S U S M A L O N I A I K V I E Č I A M E

Geriausios kokybės - 
metai po metu

"Coke" yra’registruotos ženklas COCA-COLA LTD.
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Pavergtoje tėvynėje
Veda ALMUS

HAMILTON, Ont

Švietimo problemos
Keistas dalykas, mokslininkai patyrę, 

jog didžiosiose galybėse eilinių žmonių 
inteligencijos vidurkis puolęs. Sakomo, 
jog problema darosi ypač skoudi JAV-se, 
kur 1953 m. išleistų inžinierių skaičius 
buvo net visu 13.000 permažas. Jei ma
žojoje Lietuvoje nepriklausomybės lai
kais kaikas mėgo pūsti "inteligentų be
darbių ' problemų, tai šiuo metu inte
ligentijos lobai trūksta. Trūksta pradžios 
ir vidurinių mokyklų mokytojų, trūksta 
profesorių, inžinierių. "Tiesa" džiaugie
si, kad pogal TSKP XIX suvažiavimo di
rektyvos greitu laiku busiąs įgyvendin
tos pilnos vidurinis mokslos Tarybų Lie
tuvos miestuose. Tačiau pačios kompar
tijos laikraštis sutinka, jog pirmiausia tu 
res būti nugalėtos dvi pagrindinės kliū
tys: mokytojų trūkumas ir patalpų. Rū
pino taip pat ir mokinių trūkumas pir
mosiose klasėse, kai jose yra karo ir bad
mečio metais gimę lietuviukai. Tačiau 
vyresnios klasės ir universitetai yra per
pildyti gausiu 1935-1940 m. laisvos Lie
tuvos atžalynu, kurį sovietai taip atkak
liai siekio paversti bolševikais. Ant pirš
tų galima suskaičiuoti mokyklas, kurios 
buvo pastatytos tarybiniais laikais. Ir tos 
pačios daugiausiai perstatytos. Tikros ta
rybinės mokyklos išsiskiria savo rusiška 
architektūra, taip primenančia caro lai
kų pastatus. .

Per metus Vilnius lobai pasikeitęs
Plepus "Tiesos" korespondentas išsi

pasakojo, kaip Vilnius greit keičiasi į jį 
prigrūdus rusų ir mongolų kilmės kolo
nistų iš "plačiosios tėvynės". Gedimino 
gatve — perkrikštyta į Stalino prospek
tų. Ja vyksta tarybinės valdžios parodai. 
Katedros aikštė dabar vadinamo Lenino 
vardu. Joje pastatytas paminklas llji- 
čiui. Aikštėje įtaisyti "gėlių kilimai". 
Paradų metu gražiai papuošiami priešais 
aikštę esq konservatorijos rūmai. Vir
šum jų fasado kabinami Lenino ir'Sta
lino paveikslai . . . Geležinkelio stoties 
aikštėje pastatytas mižliniškas pamink
las Stalinui (Vilniuje yra skandalingas 
darbininkų trūkumas .A.). Išpuoštos Čer
niachovskio ir Pilies aikštės. Vilniaus 
puošmena laikomas GPU Steigėjo "vil
niečio" Džeržinskio vardo tiltas, kurį va
karais apšviečia iliuminacijos, nuspalvi
nančios bronzines darbininkų, kolūkiečių,
moksleivių ir karių skulptūras.

"Tiesos" korespondentas išsipasakojo, 
jog girdėjas Vilniaus kompartijos naująjį 
bosą paskelbiant, jog garvežių depo dar
bininkas Musteikis, kartu su "Elfos" fab
riko darbininku Dilba pradėję dirbti 1955

m. ontfosios pusės sąskaita. Pagal "Tie
są" paskutinis komų sumažini mos ba
landžio menesį kiek pakėlęs pavergtųjų 
lietuvių pirkimo galią. Girdi, vien balan
džio-gegužės mėnesiais vilniečiai iŠpir- 
kę 1,5-3 kortus daugiau medžiagų, ava
lynės, dviračių, laikrodžių ir kitų daly
kų, negu pernai tuo pačiu laiku. (Ta
čiau "Tiesa" ne nebando tarybinės sta
tistikos lyginti su 1940 metų Vilniaus 
statistika, kad sulygintų, kiek "išpirko" 
Vilniaus prekių per vieną pačią pirmą 
dieną jį užgrobę. A.L 

f
Tarybinės spaudos padėtis

Spaudos dienos proga J. Navickas, 
LKP CK propagandos ir agitacijos sky
riaus vedėjo ruso (vėliau paskirtos J. 
Smilgevičius) pavaduotojos pateikė Šio
kių tokių duomenų apie spaudą, kuria 
tiek rūpinasi LKP partija. LTSR šiuo me
tu išeina 9 respublikiniai laikraščiai, 4 
sričių laikraščiai, 87 rajonų bei miestų 
laikraščįai, 120 MTS ir daugybė kito
kių laikraščių . . . (Stambesni propagan
diniai leidiniai yra: "Tiesa", "Komjau
nimo Tiesa", "Raudonoji Vėliava", 
"Kauno Tiesa", "Tarybinė Klaipėda", 
"Komunistas", "Pergalė", "Valstiečių 
laikraštis", "Krosnoje Vremia", "Mo- 
lodež Litvy" ... Standar -— lenkiškas, 
"Literatūra ir menas", "Po Spalio Vėlia
va", "Kolūkiečio Draugas", "Raudona
sis Artojas", "Tarybinis Mechanizato
rius", "Sovietskajo Litva", "Žvaigždu
tė" ir kiti. A?). Pasak Navicko, bendras 
tiražas 900.000 egz. Navickas prikiša 
visai šiai spaudai, jog joje trūkstą rei
kiamo "užmojo ir gilumo'. Laikraščiai 
esą paviršutiniški, neturį tinkamo ak
tyvo. Laikraščiai nepakankamai kovoja 
prieš kolūkių artelių įstatų pažeidimus. 
Dažnas laikraštis iš akiračio išleidęs "po
litinio budrumo klausimus". "Laipsniškai 
iš socializmo pereinant į komunizmą, 
skaitytojus reikia auklėti . . . reikia skie
pyti lietuviams darbo žmonėms beribį 
atsidavimą tėvynei, rūpinimąsi stiprinti 
tarybinės tėvynės gynybos stiprinimu. 
Būtina vystyti negailestingą kovą prieš 
kapitalizmo liekanas žmonių sąmonėje, 
ryžtingai demaskuoti karo kurstytojus, 
buržuazinę nacionalistinę ideologiją ir 
konkrečius jos skleidėjus. Tuo pačiu me
tu reikia auklėti tarybinius skaitytojus 
tarybinio patriotizmo, tautų draugystės, 
proletarinio internacionalizmo dvasia".?. 
Navickas baigia užtikrinimu, jog "Kovo
je už komunizmo, triumfą visame pasau-

Rekolekcijos Hamiltono lietu
vių parapijoje pradedamos sek
madienį, spalio 18 d., ir tęsis visą 
savaitę. Pamaldos ir pamokslai 
bus 9 vai. ryto ir 7 vai. v. kiek
vieną dieną. Jas praves jėzuitas 
Tėvas Borevičius iš Čikagos.

Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimas ruošiamas Ateitininkų 
kuopos spalio 25 d. 5 vai. pp., pa
rapijos salėje.

Oficialioje dalyje A. Gurevi
čiaus iš Toronto paskaita. Meni
nę programą išpildys mūsų gra
žusis jaunimas, pasirodydamas 
su dainomis, deklamacijomis, 
piano ir dainų solo.

Vasario 16 gimnazijai remti 
komisija spalio 6 d. per BALFą 
gimnazijai pasiuntė $327,26. Šią 
sumą sudaro rugsėjo 13^ d. AV 
parapijos bažnyčioje rinkliava 
$142,26; apyl. v-bos . paskirtoji 
dalis pelno iš Pirmosios Liet. 
Dienos Kanadoje $125 ir naujai 
sudarytų 3 rėmėjų būrelių rug
sėjo mėn. aukos.

Šiuo metu Hamiltone veikia 5 
rėmėjų būreliai: Katalikių Mo
terų D-jos, sudaryta š.m. pra
džioje, I. Varno suorganizuotas 
liepos mėnesį ir paminėtieji 3, 
suorganizuoti k-jos. Išviso dabar 
čia savo mėnesine auka po $1 
prie gimnazijos išlaikymo yra 
prisidėję 80 lietuvių iremėnesi- 
ne auka po $3 (Igno Varno bū
relis) — 7 lietuviai.

Komisija būrelius ir toliau or
ganizuoja. Mielie j i hamiltonie
čiai prašomi prie mūsų vienin
telės gimnazijos laisvajame pa
saulyje išlaikymo prisidėti. “Ei
kime per pasaulį, gera daryda
mi” (vysk. Brizgys).

Aukų vajus TF baigia įpusėti. 
Pirmasis atsiskaitęs yra Ap. Pet- 
rušaitis, iš 34 tautiečių surinkęs 
$62, kas sudaro $1.82 vidurkį. Gi 
bendras 1952 m. viso vajaus vi
durkis buvo $1.64. Pradžia tuo 
tarpu džiuginanti. Tikėkimės, 
kad vajaus pabaiga bus dar gra-

žfcsnė. Hamiltoniečiai lietuviai 
gal duos progos naujai patarlei 
įleisti šaknis: “Lietuvis tvirtėja
— širdis jo gerėja”.

— Spalio 3 d. kun. dr. J. Ta- 
daraųskas Aušros Vartų bažny
čioje suteikė Moterystės sakra
mentą Giedraičiui Romualdui ir 
Vyšniauskaitei Grąžinai*. ,

— Rugsėjo 27 d. Jurgely? Kle
mas įteikė Augustino., aŲjpmą 
“Tėvynė Lietuva” Canadian Cot
tons Ltd. James St. N. fabriko 
superintendantui.

Tai yra vienas iš gražiausių 
mūsų reprezentacinių leidinių 
anglų kalba. Šį albumą dar gali
ma gauti pas TT. Pranciškonus
— 680 Bushwick Ave., Brook
lyn 21, N.Y. Kaina $55.

— Spalio 4 d. “Capitol” kino 
salėje Kanados Katalikų jauni
mo atstovų suvažiavime meninę 
programą, be kitų tautybių buvo 
kviesti išpildyti ir lietuviai. Mū
sų tautinių šokių grupė, vedama 
V. Panavaitės, ir mišrus choras, 
vedamas dirig. Untulio, pasirodė 
iš visų tautybių geriausiai ir su
silaukė entuziastiško publikos 
įvertinimo.

■ Skaudi nelaimė. Spalio 4 d. 
darbovietėje smarkokai ^apdegė 
Vincas Sakevičius. Nelaimė įvy
ko sprogus cinko lydymo kros
niai. Sprogimo metu V. S. dėjo į 
ją cinko gabalus. Laimė, kad ug
nis jį pagriebė jau spėjusį kiek 
pabėgti nuo krosnies. Pavojaus 
gyvybei nėra, bet gydytojų nuo
mone teksią ligoninėje ilgiau pa
gulėti. V. Sakevičius guli Gen
eral Hospital.

Šioje ligoninėje jau antrą sa
vaitę gydosi A. Patamsis. Jam 
susidarė didesnės komplikacijos 
su skilvio liga. Manoma, kad tęk- 
sią.operuoti. Ligonis jaučiasi ge
rai ir laukia pažįstamų. Jis guli 
Cooper 4. ’

Nuoširdžiausi linkėjimai mūsų 
sergantiems — greitos sveikatos.

Sk. St.

lyje mūsų spauda buvo, yra ir bus galin
gos ginklas partijos rankose".

LIETUVIS LAIKRODININKAS
ŠE R K Š N Y S ANTANA S

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

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

TORONTU!, HAMILTONU! IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
įrengiami ’nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas alyva apšildomos ir pilnai automatiškas.

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

Didelis pasirinkimas įvairių f^rmų krosnių ir Oil Burncrių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

Kun. A. Sabaliauskas kasyklų 
mieste viešėjo trejetą dienų, ap
lankė savo senus pažįstamus ir 
įsigijo naujų pažinčių. Pasinau- 
•dodami saleziečio misijonieriaus 
apsilankymu daug kas priėjo iš
pažinties. Sekmadienį po sumos 
pasakė įdomų pamokslą ir išpla
tino 80 egz. savo parašytų ir vers
tų knygų “Nuo Imsrės iki Ori- 
noko” ir “Siela už sielą”. Vaka
re Kristaus Karaliaus mažojoje 
salėje kalbėjo apie Indiją ir Ve- 
necuelą. Po paskaitos parodė ne- 
judomų paveikslų iš Venecuelos 
miesto ir kaimo gyvenimo. Po to, 
liet, bažnvtinio komiteto inicia
tyva buvo suruoštos svečio pa
gerbtu vės - kavutė, kur skardžiai 
skambėjo gražios lietuviškos dai
nos. Žmonių buvo labai daug ir 
svečias savo iškalbingumu ir pa
triotizmu paliko neišdildomų įs
pūdžių. Ypfoč buvo sužavėti 
viengungiai, nes misijonierius, 
at j ausdamas jų sunkią nedalią, 
kaikuriems jau tą patį/ vakarą 
paliko Venecuelos lietuvaičių 
adresų, o kitiems pažadėjo at
siųsti vėliau per vietos kapelio
ną. Pasirodo, kad jis, be kitų 
talentų, yra taip pat ir geras

SUDBURY, Ont
gražiame nuosavame vištų ūky
je, Grinius, Gabrėnus ir Krauje
lius. Prie kavutės parengimo pri
sidėjo visi, bet ypač pasižymėjo 
Kriaučeliūnai ir S. Rakštienė, o 
Gabrėnai su Kraujeliais priėmė 
pas save svečio palydovą. Iš čia 
svečias išvažiavo į Otavą ir 
Montrealį.

K. Ožalui padaryta ausies ope
racija.

J.’ Andrui padaryta vidurių 
operacija. Abu tautiečiai jau grį
žo namo iš ligoninės.

Sudburiškis.

Paieškojimai
Jonas Lapinskas ieško savo tė- 
,, brolių ir seserų, paskutiniu 

laiku gyvenusių Šiauliuose. Pra
nešti: J. Lapinskas, 17 Stanley 
Avė., Toronto, Ont., Canada.

VU

EDMONTON, Alta.
Edmonton Lietuvių Namų sta

tybos darbai eina pirmyn. Po 
dviejų mėnesių darbo jau išpil
tas rūsys, sukaltos sienos ir uždė
ta stogo konstrukcija. Iki šiol dar 
nereikėjo samdyti darbo jėgos, 
visą darbą atlieka patys lietuviai 
talkų formoje. Jau yrą, išdirbta 
virš 2000 darbo valandų. Gražus 
tai mūsų tautiečių susiklausymo 
ir pasiryžimo pavyzdys. Kol dar 
buvd planuojamas’ namų staty
mas, nevienas dėl jų abejojo ir 
būgštavo. Dabar, kai jau matosi 
sienos ir stogas, išsiblaškė ir vi
sos abejonės. Visi laukiame tos 
dienos, kada galėsime susirink
ti savoje pastogėje. Ta diena pri
klausys nuo tolimesnės darbo ei
gos ir, žinoma, nuo piniginių iš
teklių.

“Misericordia” ligoninėje rug
sėjo 16 d. staiga mirė Anelė 
Prankienė, 45 metų amžiaus. Jau 
buvo pasveikusi po operacijos ir 
rengėsi grįžti namo, l^et vos per
žengė ligoninės duris, sukniubo 
ir tuoj mirė nuo širdies smūgio. 
Laidotuvės įvyko Thorsby mies
telyje, dalyvaujant gausiam apy
linkių lietuvių būriui ir lietuviui 
kunigui. Paliko velionė gausią 
aštuonių vaikų šeimą.

Naujai atvykę lietuviai Ed- 
montone nusistovėjo. Daugelis 
įsigijo namus ir nemano kitur 
“laimės ieškoti”. Baltakių šeima 
pardavė savo ūkį ir nusipirko 
mieste naują, modernų “aparte- 
ment” namą. Pirko namus ir at
sikėlė gyventi į miestą taip pat 
Zaleskienė su dukterimi iš Syl
van Lake. Vetėrinarijos gydyto
jas Paulius Gudjurgis, visą vasa
rą dirbęs Edmontone, irgi ieško 
pirkti namo ir atgabenti šeimą, 
kuri yra likusi Athabaskoje. Iš 
Anglijos paskutiniu metu atva
žiavo Genė Baleišytė, Jonas Bal
sys ir Edvardas Mėlikauskas.

Benius Pašūkonis, sėkmingai 
baigęs Alberta University geolo
gijos studijas, pradėjo dirbti prie 
naujų naftos šulinių gręžimo 
Lethbridge apylinkėje. Jis yra 
gimęs Kanadoje, bet visur ir vi
suomet save laiko lietuviu. Taip 
pat baigė “Education” fakultetą 
Vladas Jekanta. Kiti devyni lie
tuviai šiais metais tęsia augštąjį 
mokslą universitete.

Šeštadieninė vaikų mokykla 
savo darbą pradės tik nuo atei
nančių Kalėdų. Tikimasi iki to 
laiko pabaigti bent dalinai Lie
tuvių Namų statybą ir mokykla 
tęs savo darbą nuosavose patal
pose. •

Yra lietuvių, kurie įdomaujasi 
ar svajoja įsikurti ar susirasti 
darbo turtingoje Albertos pro
vincijoje, ar jos sostinėje Edmon
tone. Kadangi čia lietuvių kolo
nija auga ir stiprėja, mielai su
teiksime pageidaujamų informa
cijų ir padėsime čia įsikurti. 
Laiškus galima adresuoti šiuo 
adresu: Rev. Bronius Jurkšas, 
100044 — 113 str., Edmonton, Al
ta. Kor. .

Dr. RICHARDS ŠULTMANIS

Lietuviai pasaulyje

Dr. G U N D ARS D R I L L I S
• i M.D. — LM.C.C.

780 Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA

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

piršlys.
Svečias buvo daug kur pa

kviestas, bet tesuspėjo aplankyti 
tik Kriaučeliūnus, Rakščius, J. 
Dambrauską, senąjį lietuvį jo

GIMDYMO PAGALBA 
PRIIMA IR LANKO LIGONIUS NAMUOSE

RAXLEN KLINIKA, TORONTO
500 PARLIAMENT STREET

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

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

A

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ

O. E. CARSON ltd

Stambiausias Toronto Realtorius
90 moderniški; įstaigų 4-riose pagrindinėse miesto dalyse

490 COLLEGE STR. - PR. 3313

Mūsų firma daugiausia skelbiasi visuose Toronto dienraš
čiuose, devyniuose svetimų kalbų laikraščiuose ir per radio, 

’ todėl yra garantuotas geriausias pirkimas ir greitas parda
vimas

S I Q L O :

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

$3.506 įmokėti, 7 komborių nomos Dundos-Denison roįone. $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, 
nuoma $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. \ s

*

Jei nori gerą namą pirkti ar parduoti su pageidavimu prašoma
5 kreiptis telefonu į mūsų atstovą, kuris nemokamai patarnaus ir
> i suteiks visas informacijas:

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

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St W., Toronto ’ OL. 8443 - OL, 8444
Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks-informacijas liėtuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.
$500 — .$1.500 ; ■’•» * MŪSŲ PRITYRĘ TEISININ-

Galite gauti- pėr mūsų biurą, KAI pigiai, sudaro pirkimo — 
tik už Jūsų parašą, be žirantų, pardavimo dokumentus, 
jei Jums trūksta pinigų įmokė- '
jimui perkant namą^ ’

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

MES PATARNAUJAME 
TEISINGAI 
SKUBIAI

SAVO KALBOJ

$5.500 įmokėti. 7 k. pusiou otskiros 
mūrinis narnos su goražu ir šo
niniu įvažiavimu. Indian Rd. — 
Bloor toj. Pilna koino $14.500.

$6.500 įmokėti, 8 k. otskiros mūri
nis narnos su šoniniu įvažiavimu 
ir garažu. Netoli būsimos nau
jos bažnyčios. Kaino $17.000.

$4.000 įmokėti. St. Cloir rajone, 6 
k. otskiros mūrinis narnos su šo
niniu įvažiavimu ir 2 garažais. 
Kaina $14.000.

Įmokėti $6.000, 8 k. pusiou otskiros 
gražus nomos, didelis kiemas ir 
mūrinis garažas. Pilno koino 
$16.000.

PERTH — Dovenport, 6 k. pus. At
skiros,’ privožiovimos. Užėmimos 
tuojou. Įmokėti $3.000 — pil
na koin<r $11.900.

ST. CLARENS — Walloce, 6 k. mūr. ’ 
pus. atskiros, gorožos, užėmi
mos tuojau. Įmokėti $3.500. Pil
no kaino $13.500.

NORFOLK -— Dundos, 6 k. pus. ot- 
, skiros, mūrinis, 2 virt. fnį>Ktti;

ARMADALE — Bloor, 7 k. oštrių ply

P. Dambrauskas
Telef. įstaigos OL. 8443 

Hemų JU. 6198

kėti $8.000. Pilna k. $21.000.
DURIE — Bloor, 9 k. atskiras* mūri-/' 

nis, kv. plonos, 3 vonios; gota* 
žos. Užėmimas tuojou. įmokė
ti $7.500. Pilno kaino $17.500.

V. Jučas
Biznio telef. OL 8444
Namų telef. OL -6718

Įmokėti $3.000, LonsdoJne—Queen,
7 k., pusiou otskiros, mūrinis, 
oru-onglimis šildomos nomos. 
Koino $12.800.

Įmokėti $4.500, Beotrice — Dundos,
8 k., pusiou otskiros, gero mū
ro, alyvo-vondeniu šildomos, ge
rų pajamų nomos, su garažu 
ir geru kiemu. Koino $17.000.

Įmokėti $7.000. Koino $17.500, Os- 
sington — Dundos rojone, 10 

. k. jpusiau otsk., ypnd.-olyvo šil
dom., gerų pajamų mūr. nomos.

Įmokėti $4.000, koino $12.500. Duf- 
.ferin — Bloor, 6 fe, pusiau ot 
skiros, mūrinis, oru-onglimis šil
domas narnos.

Be šių, daugelis kitų labai gerų, įvai
riomis kainomis, bei (mokėjimais na
mų, kurių dėl vietos stokos neįmano
mo paskelbti.

F. Jonynas
Telefono* jrtoigo* OL. 8444 

Nomų OL 2636

JA VALSTYBĖS
Čikagos Lietuvių Teatras spa

lio 25 ir lapkričio 1 d. Marijos 
augšt. Mok. patalpose stato Pu
tino “Valdovo sūnus”. Režisuoja 
A. Rūkas.
’K. Škirpa, J. Pajaujis ir J. Kar

delis buvo atvykę į Niujorką da
lyvauti viename pasitarime.

Newarko, NJ., lietuviai V. 
Ambrozevičius - Ambrose, P. 
Kurtinaitis, Albinas ir Kazys 
Trečiokai per P. Biūtėną atsiuntė 
LE redakcijai didelę ir brangią 
dovaną — 111 knygų. Jų tarpe 
yra senų ir retų lietuviškų leidi
nių, istorijos veikalų lietuvių ir 
kt. kalbomis, keletas albumų, 
pluoštas senesnių ir naujesnių 
Lietuvos žemėlapių. LE redakci
ja mieliems tautiečiams reiškia 
viešą nuoširdžią padėką.

LE redakcija bus nuoširdžiai 
dėkinga kiekvienam lietuviui, 
kurie paseks gerb. Ambrozevi- 
čiaus-Ambrose, Kurtinaičio ir 
Trečiokų^ pavyzdžiu. Laikui bė
gant LĖ redakcijoje susidarys 
nemaža biblioteka, kuri galės 
būti perleista vienai ar kitai lie
tuvių mokslo įstaigai. LE re
dakcijai pravers įvairūs mokslo 
ir meno leidiniai ne tik lietuvių, 
bet ir kt. kalbomis.

Algimantas Kaupas, studijuo
jąs inžineriją Urbanos universi
tete, Illinois; naudodamasis Ko
rėjos GI mokslinimo įstatymu, 
neseniai vedė. Jis yra velionies 
Lietuvos Banko direktoriaus ir 
žymaus Amerikos veikėjo Ju
liaus Kaupo sūnus, žinomosios 
kazimierietės vienuolės JAV-se 
brolvaikis, brolis rašytojo gydy
tojo Juliaus Kaupo. Korėjoj pir
mojoje kavalerijos divizijoje iš
sitarnavo seržanto laipsnį.

Ieva Paulekiūtė - Rockfellerie- 
nė vyro pasiūlymą skirtis, jam 
sumokėjus 2 milionus dolerių, 
atmetė. : ,
VOKIETIJA

J. E. Harrison, didelį lietuvių 
bičiulį, sulaukus 80 m. VLIKo 
vardu pasveikino jo pirmininkas 
M. Krupavičius. VLIKo pirmi
ninko sveikinimą per iškilmes, 
suruoštas Lietuvių Namuose 
Londone, Harisonui įteikė Lie
tuvos pasiuntinybės D. Britani
joje patarėjas V. Balickas. Dė
kodamas už pareikštus linkėji
mus ir jo nuopelnų Lietuvai, 
kurią Harirsonas vadina savo 
antrąja tėvyne, įvertinimą, Har- 
risonas savo laiške VLIKo pir
mininkui rašo: “Nepaisydamas 
savo amžiaus, aš visą laiką sten
giausi ir dabar tebesistengiu 
bendradarbiauti su savo drau
gais lietuviais — ginti šventą 
lietuvių reikalą. Nors, galimas 
dalykas, dėl mano amžiaus man 
gal ir neteks sulaukti Tėvynės 
išlaisvinimo nuo bolševikų šlykš
taus jungo, tačiau aš esu įsiti
kinęs, jog pagaliau ateis toji lai
minga diena, kai prakilni lietu
vių tauta vėl atgaus savo laisvę 
ir nepriklausomybę”.

Kanclerio Adenauerio paves
tas, dr. Tillmanns kanclerio 
Adenauerio ir vokiečių krikščio
nių demokratų (CDU) vyr. va
dovybės vardu atsiuntė M. Kru
pavičiui ir Lietuvos Krikščio
nių Demokratų Partijai padėką 
už pareikštus linkėjimus laimė
jus parlamento rinkimus. Pareiš
kime pažymima, kad “bendrai 
iškovotas laimėjimas drauge 
reiškia ir didelį įsipareigojimą. 
Mes norime ir toliau žengti pasi
rinktuoju keliu, dirbdami savo 
tautos gerovei, kad vėl veikiai 
Vokietija, atsikūrusi taikoje ir 
laisvėje, įsijungtų į Suvienytą 
Europą”.

A. Liutkus atvyko į Vokietiją 
ir įsijungė -į darbą Vykd. Tary
bos Užsienio Reikalų Tarnyboje. 
Anksčiau jis dirbo Lietuvos Už- 
sieno Reikalų Ministerijoje ir 
Lietuvos Pasiuntinybėje Pary
žiuje sekretorium.

Prof. J. Brazaitis rugsėjo mėn. 
lankydamasis Europoje tarp kit
ko Koelne dalyvavo amerikietiš
ko filmo apie kardinolą Mind- 
szenty patronato perėmimo iškil
mėse ir į magnetofono juostą 
įkalbėjo savo žodį, kuris bus gir
dimas visuose Vokietijos kinuo
se, kur tik bus tas filmas de
monstruojamas. Filmą pade
monstravus, prof. B. dar buvo 
pakviestas tarti žodį į kviestinę 
publiką.

Prof. Z. Ivinskis Laisvosios 
Europos Kolegijos studentams 
lietuviamš skaitė 4 paskaitas 
apie lietuvių-Vokiečių santykius. 
Skaitė keletą paskaitų Mūnche- 
ne. Dabar yra grįžęs į Romą.

A. Dulskas š.m. gegužės mėn. 
užbaigė medicinos mokslus 
Mūnsterio Universitete. Jis juos 
pradėjo 1946 m. Baltijos Uni
versitete Pinneberge.

Vasario 16 gimnazija
Rennhofo pilies remonto ir 

perstatymo darbai varomi toliau. 
Negalirtt rūmuose sutalpinti vi
sų klasių ir kartu visą bendra
butį su jo virtuve ir valgyklos 
sale, Hamburge nupirktas už
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15.500 DM. medinis barakas, 
grindų ploto yra 520 kv. m. Ja
me numatoma sutalpinti virtuvę 
su garo katilais bei, maisto pro
duktų sandėliais, valgyklos salę 
ir kelias klases.

Pirmąjį pirktojo barako dalių 
transportą 25 eonų svorio greit 
ir rūpestingai iškrovė Švecinge- 
no lietuvių darbo kuopos vyrai. 
Susitarus su kuopos vadu pulk. 
Itn. Sutkum, 20 šios kuopos vyrų 
atvyko skubiai sukvežimiu ir iš
krovimą atliko netikėtai greit 
ir sumaniai. Transporto-vadovai, 
vokiečiai, buvo maloniai nuste
binti ir nudžiugę greitu ir gerai 
organizuotu mūsų vyrų darbu.

Krašto Valdybai ■ tenka visus 
šiuos darbus atlikti su didžiau
siais sunkumais, nes iki šiol iš 
užjūrio tautiečių tam reikalui 
žymesnės materialinės paramos 
Vokietijoje negauta, o Šveicari
jos organizacijų sumos eina per 
vadinamas “špermarkių” sąskai
tas ir iki jų gavimo praeina nuo 
6 iki 8 savaičių. Kreditavimasis 
bankuose remiantis šiomis do
vanotomis sumomis irgi neįma
nomas, nes bankams yra už
drausta duoti kreditus, paremtus 
“špermarkių” sumomis.

Baden-Wurttemberg švietimo 
ministerija davė savo leidimą 
mokslą pradėti naujoje vietoje 
vėliau, po spalio 1 d. Į Diephol- 
zą, rudens mokslo pradžiai pa
kviesti tik vyresniųjų klasių, 
6-tos iki 9-tos, mokiniai, kurie, 
keliant gimnaziją, prisidės prie 
kėlimosi darbų.

Kėlimuisi teks panaudoti apie 
10 prekinių ir 2 keleiviniai var
gonai. Transporto išlaidos suda- . 
rys apie 4000 DM. Krašto Val
dyba kreipėsi į Žem. Saksonijos 
ministeriją, prašydama skirti lė
šų gimnazijos perkėlimo reika
lams.

Gimnazijos,-parengiamųjų kla
sių ir bendrabučio baldų didžio
ji dalis yra skolinta iš stovyklos 
vadovybės. Keliant gimnaziją į 
naująją vietą ir dar negalint 
pasinaudoti Šveicarijos dovano
tomis sumomis naujiems bal
dams pirkti, Krašto Valdyba 
kreipėsi į Žem. Saksonijos minis
teriją ir finansų prezidento įs
taigą,- prašydamos baldus gimna
zijai padovanoti.

Šveicarijos Raudon. Kryžiaus 
Vaikų Pagalbos skyrius pranešė 
Vokietijos- Krašto -Valdybai,. kad 
gimnazijos bendrabučio įrengi
mui, baldams, skiria 20.000 DM. 
dovaną. Už šią sumą, pagal suda
rytą planą, bus nupirkta bend
rabučiui ir gimnazijai 60 lovų-, 
75 spintos, 200 kėdžių ir 35 mo
kykliniai stalai. Apskaičiavimai 
padaryti pagal baldų fabrikų pa
siūlymus.
N. ZELANDIJA

N. Zelandijos krašto valdyba 
pasiskirstė pareigomis taip: pir
mininkas Br. Kuzma, vicepirm. 
K. .Stirbys, ižd. ir T. Fondo įga
liotinis V. Skridulaitis, kultūros 
ir meno vadovas M. Gerdvily.tė 
Spence ir sekretorius S. Jurke- 
nas Nepaprastas bendruomenės 
krašto tarybos atstovų suvažia
vimas numatytas sušaukti sau
sio 3 ir4 dienomis. Pasitrauku
siems iš pareigų bendruomenės 
pirmininkui dr. A. Butkui ir 
“Naujosios Zelandijos Lietuvio” 
redaktorei V. Butkienei valdyba 
bendruomenės vardu už bend
ruomenės įkūrimą ir jai vado
vavimą per 4 meuts pareiškė 
nuoširdžią padėką. Nuveikta 
daug pozityvaus darbo, ir bend
ruomenė šiandien stovi ant tvir
tų organizacinių pagrindų. Rug
sėjo 8 šventės proga išleistas 
naujas “NZ Lietuvio” biulete-» 
nis. Jį ir toliau leis ir redaguos 
krašto valdyba.
Aucklando Meno Draugijos me
tinėj parodoj dalyvavo ir lietu? 
vis dail. Gopas. Dunedino sky- - 
riaus surinktus drabužius ir ava
lynę sutiko į Vokietiją persiųsti 
Nauj. Zelandijos Raud. Kryžius.
BRAZILIJA

Rio de Janeiro kunigų semi
narijoje profesoriauja kan. dr. 
Z. Ignatavičius. Ten pat studi
juoja klerikas Mečislovas Va
liukevičius. Kitą vasarą jis stu
dijas baigs ir liepos mėn. pir
mąsias mišias laikys Vila Žoli
noje, kur gyvena jo tėveliai.

Karolė Pažėraitė paruošė no
velių rinkinį ’’Didvyrių žemė”. 
Jį žada išleisti “Mūsų Lietuva”.

Sao Paulo lietuvių organizaci
jų atstovai rugsėjo 18 d. sudarė 
Sao P. Lietuvių Tarybą bend
riesiems reikalams spręsti. Pir- 
msa jos uždavinys pasiruošti da
lyvauti ruošyimlajame miesto 400 
metų jubilėjuje. '
AUSTRALIJA

Austrai. LB Tarybos rinkimai 
apylinkėmis vyksta iki spalio 12 
d. Tai jau ketviritieji krašto ta- • 
rybos rinkimai.

AROS — Austrai. Rajono Oro 
Skautų fondas surinko 126 sva
rus. Fondas įsteigtas 1952 m. 
sausio 20 d. '

A
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Sekmadienio naktis
Medžiai, per dieną kovcję su vėju, vakarop nuleido šakas ir 

nedrąsiai atsidavė šiltam poilsiui. Jų tamsiai žalias pavėsis ap
gaubė Vinkšnos pirkią, uždangstė langus, ir šaulei "leidžiantis, 
viduje įsiviešpatavo prieblanda.

— Tada prancūzai Hitleriui pasakė: “Ne tavo reikalas”, — tarė 
Vinkšna savo sūnui Jurgiui. Sekmadienio popiečiais jis skaity
davo laikraštį ir nuo to labai įsikarščiuodavo.

— šiandien vakare pas Grigą pasišokimas, — atsiduso Jurgis. 
Jis buvo tik ką grįžęs iš miestelio; įkaitę batai tebekvepėjo dul
kėmis.

— Paminėsi mano žodį, — iškėlė pirštą Vinkšna. — Čia Klai
pėda, o ten Alzasas. t

Sutemo, tačiau vasarą kaime niekas nedega žiburio. Netrukus 
atsidarė virtuvė, ir jie pajuto blynų kvapą. Gerokai išalkęs, Jurgis 
atsiriekė duonos.

— Reiks valandžiukei nubėgt pažiūrėt.
— Kur? — paklausė motina, žengdama per slenkstį su lėkš

tėmis rankose.
— Tėte... — neramiai sujudėjo Jurgis.
<—Vieną naktį išgirsim: bum, bum — Kybartai dega! — urzgė 

tėvas, apgraibomis ant stalo ieškodamas šakutės.
— Naktim ncreik niekur valkiotis. Kur nori eit? — paklausė 

motiha.
— Netoli, pas Grigą. Noriu pažiūrėt šokio. Bematant parbėgsiu.
— Tenai kai tik šokis, tai ir muštynės.
— Sakau, aš tik iš tolo pažiūrėt. Užeisiu kieman, pažiūrėsiu, kas 

groja, ir namo, — piktai murmėjo Jurgis.
— Pasakyta, kad nereik valkiotis, tai ir klausyk! — mieguistu 

balsu sušuko motina. '
— Kas, kas? — staiga pakėlė galvą Vinkšna. — Ko jis čia dabar 

spiriasi?
— Nieko, nieko ...
Jurgis atstūmė lėkštę. ' •
— Ko nevalgai?
— Kaip galima valgyt, kad viena druska!
— Man visai nesūru, — vėl pakėlė galvą tėvas.
— Supaisysi, ką jis šneka. Neleidžiam eit, tai blynai persūdyti.
Jurgis metė šakutę, pakilo nuo stalo ir, persirengęs kasdieniš

kai, išėjo gulti kluonan ant šieno. Kieme sužvangėjo šuns gran
dinė, ir baltas katinas, pauostęs tvorą, koja už kojos iššmėšėlayo 
tiesiog pro vartus. Kitoj pusėj lankų pas Grigą rėkalojo pavieniai 
balsai. Pievose kilo ūkana.
i, Net kluone ant šalinės Jurgį laikas nuo laiko pasiekdavo gar

sūs, vyriški užkalbinimai ir pašiepiantys mergaičių atsakymai. 
Nelaimingas berniukas užsiklojo galvą švarku, tačiau tą patį 
akimirksnį aiškiai išgirdo pažįstamą Skirpsto balsą:

— Laikyk, laikyk... . z
Paskum juokas, šauksmai, ir viskas, rodos, čia pat kieme. Jur

gis ėmė vartytis, dūsaudamas ir spjaudydamas į patamsį. Aidus 
galiausiai kiek nuslopino žiogų šlamesys, o medžiai vėl subraš
kėjo ir ėmė ošti ties kluono stogu. Netoli sulojo svetimas šuo, pas
kum tėvas, ketindamas, gulti, stūmele užsklendė priemenę. Jurgį 
apėmė snaudulys. Po penkių minučių jis jau būtų pasidavęs prieš- 
miegio negalei. Jo akyse dar būtų valandėlę stovėjusi aikštė ir 
prisigrūdusi bažnyčia, paskum Grigo troboje besisukančios poros 
— liūdnas atodūsis — ir po too jau tik vienodas alsavimas per 
naktį iki aušros.
, Tačiau, vos prisnūdus, pas Grigą užgrojo muzika. Kažkieno 
ranka patraukė armoniką, o kitas žmogus visa jėga sudavė į būg
nelį. Pora, aišku, leidosi po poros visu smarkumu, bet Jurgis, pra
merkęs akis, tematė tamsias palėpes ir vienišą žvaigždę atdarose 
kluono duryse. Čia pas jį nebuvo jokios linksmybės. Poilsis, kaip 
arklio, o rytoj į laukus, taip pat, kaip arklys. Jurgio širdis pasi
darė sunki ir nerami; miegas išgaravo iš jo sąnarių.
_-v Nakties įvykiai .prasidėjo tuo, ,kad Jurgis, užuot pamėginęs 
šiaip taip užmigti, pakilo ir apsirengė. Išėjus kieman į saulėlydžio 
pašvaistę, jo veide dar buvo žymūs kovos su pagunda pėdsakai, 
tačiau kai sprukdamas pro vartus apsidairė ar niekas nemato, 
atrodė visai patenkintas savo pasiryžimu ir linksmas. Paupyje 
Jurgis nusilaužė lazdą, o eidamas per lankas, uždainavo. Prisi
artinus prie Grigo sodybos, prieš kurią ant kelio judėjo daugybė 
šešėlių, jį išskėstomis rankomis sutiko draugai. Pirmiausia, jį 
pažinęs, pakluonėje plonai nusijuokė vienmarškinis paauglys:

— Jurgis... Tik tavęs ir laukėm! /
Tai buvo jo pusbrolis Celestinas, berniukas su auksine širdimi.
—■ Kieno Jurgis? — paklausė baugus, užkimęs balsas. 
Celestinas skubiai patraukė Jurgį pašalin.
-—Šiandie čia visokių maišosi; einam kieman.
Juos atsivijo uždusęs jaunuolis.
— Jurgi! Jurgi!
Tai kaimynas Bijūnas, neseniai teišėjęs iš piemenų, kuris labai 

vertino Jurgio draugystę. Kieme juos tuoj pasveikino ir prie jų 
prisidėjo Skirpstas.

— Ar nesakiau, kad ateis? — sušuko Celestinas. — O čia be 
tavęs nieks neišeina.

— Kam gi manęs prireikė?
Celestinas pirštą parodė Bijūną, kuris nedrąsiai nusižvengė.
— Mes šiandien jį rašom į vyrus; sakę, daugiau nenor drau

gaut su piemenimis. Stato pusbonkį, bet nenorėjo be tavęs pradėt.
— Sakau, čia turi būt Vinkšnų Jurgis, — patvirtino Bijūnas, 

.neramiai dairydamasis aplinkui. Jurgis paplojo jam per petį.
— Vyras, vyras.. '
Tada Bijūnas atsargiai, paslaptomis iš kišenės ištraukė pus

butelį.
— Einam kur į sodą, — baugščiai tarė Celestinas. —Čia dar 

kas atims. >
Jie visi buvo neseniai teįsirašę vyruosna ir todėl truputį gėdi

nosi pusbutelio. Sode po atdaru seklyčios langu, už kurio šmėkš
čiojo galvos, vaikinai sustojo aplink serbentų krūmą, kvepiantį 
rūgštimi ir drėgme. Bijūnas nevikriai atmušė pusbutelį ir jie vie
nas po kito paragavo, juokdamiesi, žadėdami jam savo globą ir 
iš. po delnų gausiai spiaudydami į serbentus. Norėdami paslėpti 
savo sumišimą ir pasibiaurėjimą degtine, jie ėmė šnekėti apie 
Jokūbynių jomarko įvykius, kai garsiam mušeikai ir girtuokliui 
Minkštui Antanui atsitiko , trys nemalonūs dalykai.

— Nusisuks kada sprandą, — burbtelėjo Jurgis, kuriam jau 
pradėjo nepatikti šios dienos įvykių eiga.

— Baigt taisytis! — staiga sugriaudėjo anoje pusėje krūmo. 
Jie nutirpo.

— Tegyvuoja Abisinija! — sušuko tas pats gūdus balsas, kuris 
juos tada pabaidė ties vartais. Pasirodė svirduliuojąs milžinas, 
apsiavęs ilgaauliais batais.

— Minkštas Antanas... • .
Jie nuleido rankas, tik Skirpstas, norėdamas padrąsinti drau

gus ir pasigirti savo paižntimis (Antanas pas juos vasarą piaudavo 
šieną), drąsiai išėjo priekin.

— Sveiks, Antanuk.
— Kas tu toks? — nepasitikėdamas paklausė Minkštas Anta

nas. Jis jau buvo įsigėręs.
— Skirpstas, lyg nepažįsti? — netvirtai atsakė jaunuolis, mė

gindamas nusišypsoti.
— Meluoji! — suriko mušeika. — Ką čia veikiat? Ko čia dabar 

ieškot po langais?
Mes nieko... — ėmė jie teisintis vienu balsu. Bijūnas, apimtas 

išgąsčio, šoko į krūmą, tačiau Antanas jį bematant sučiupo!
Kas tave pasamdė?
— Paleiskit, nėlaužykit rankos... — suaimanavo Bijūnas. Jo 

draugai nedrįso nė cypterėti.
• — Aš niekam nieko nedarysiu, tik prisipažinkit, kas jus pa- 

šamdė mane sumušt.
— Lyg mes jus mušam?
— Bijotės, piemengaliai!
Matydami kad Bijūnas verkia iš skausmo, draugai ištraukė 

jam iš kišenės pusbutelį ir padavė piktadariui.
— Gerkit, Antanuk, nepykit, mes jum nieko nepadarėm.

(Bus daugiau)

LIETUViy SALEZIEČIU INSTITUTAS ITALIJOJE
Italijoje, 29 km į rytus nuo To- Į 

rino, ant augštos kalvos stovi pa-1 
prastas, kelių tūkstančių gyvena 
tojų miestelis. Jį supa dideli vyn
uogynai ir įvairūs vaismedžiai. 
Gamta savo augmenija yra labai 
įvairi, graži. Savo grožiu jinai 
kiekvieną savotiškai užburia. 
Čia yra jauku žiemą ir vasarą, 
pavasarį ir rudenį. Klimatas — 
labai švelnus ir visais atžvilgiais 
sveikas. Augščiausioje šio mies
telio vietoję yra sena, bet dar 
labai gerame stovyje vieno Ro
mos didiko vasaros rezidencija— 
Pilis-.

1898 m. šią pilį nupirko kun. 
Rua (šv. Jono Bbsco įpėdinis) 
vietos jaunimui. Buvo įsteigtas 
saleziečių institutas. Nuo to lai
ko šie pumai su daržu bei visais' 
kitais pastatais priklauso TT. Sa
leziečiams. įkurtoji įstaiga su 
laiku smarkiai plėtėsi: Kilo rei
kalas ją perkelti į erdvesnes pa
talpas. Jai išsikėlus patalpos li
ko tuščios. Netrukus TT. Sale
ziečiai pasiuntė savo naują di
rektorių, kad jis organizuotų 
mažesnio masto mokyklą. Tačiau 
jam nesisekė, nes neskaitlingi 
vietos gyventojai negalėjo šiai 
įstaigai duoti pakankamai jau
nuolių.

1951 m. vėl keičiamas įstaigos 
djrektorius. Šį kartą skiriamas 
mūsų tautietis kun. Juozas Ze- 
liauskas. Jis, matęs lietuvių 
tremtinių gyvenimą, pasiūlo sa
vo dvasinei vyriausybei įsteigti 
Lietuvių Saleziečių Institutą, 
kuriame lietuviškasis jaunimas 
galėtų auklėtis, mokintis ir ruoš
tis krikščioniškajam gyvenimui. 
T. Saleziečių viršininkas kun. 
Žiggiotti šią mintį užgyrė ir. pa
teiktą planą palaimino ir Lietu
vių Saleziečių Institutas buvo iš
kilmingai atidarytas 1952 m. ge
gužės 8 dieną.
• Instituto vadovybę sudaro: ku
nigai: J. Zeliauskas — direkto
rius, A. Naujokas — prefektas. 
P. Gavėnas —katechetas, S. Ši
leika — studijų tarėjas, P. Ur- 
baitis — dvasios tėvas, K. Buda- 
yičius — auklėtojas ir dail. V. 
Aleksandravičius — meno rei
kalų, ir spaustuvės vedėjas.

Jaunimą besimokinantį, bežai
džiantį, besiilsiantį nuolat pri-, 
žiūri TT. Saleziečių klierikai va
dinami asistentai. Jų yra 3 ir 1 
brolis.

Auklėtinių šiuo metu yra 40 — 
Iš Anglijos 1952 m. kun. Stepo
naitis prisiuntė 12, 1953 — 4, iš 
Vokietijos kun. V. Šarka 1952 m. 
prisiuntė 10, kun. A. Steigvila 
1953 m. — 3 ir kun. Zeliauskas 
parsivežė 8, iš JAV kun. Ze-’ 
liauskas parsivežė 3,

Priimami visi sveiki jaunuo
liai nuo 10-16 m. amžiaus, bai
gę bent pradžios mokyklą — be- 
sąlyginai, o vyresni tik susitarus 
su instituto vadovybe.

Institute yra religinis auklėji
mas saleziečių metodu, o tauti
nis — prisilaikant VLIKo ir PL 
Bendruomenės nurodymų.

Mokslas. Čia veikia privati 
Lietuvių Saleziečių gimnazija, 
kuri turi teisę ruošti lietuvišką
jį jaunimą brandos atestatui įsi
gyti. Jį išduoda TT Saleziečių ar 
kita kuri nors valstybinė italų 
gimnazija.

Lietuviškoje gimnazijoje dės
toma pagal Lietuvos Švietimo 
Ministerijos programą' ir pagal 
PLB bei Italų Inspekcijos parė
dymus. Dėstomos svetimos kal
bos: italų, anglų, vokiečių, loty
nų ir graikų, o iš muzikos — for
tepijonas, vargonai, akordeonas 
ir dūdos.

Jaunuoliai, nesugebą ar neno- nimo institutcijas: Vokietijoje— 
rį išeiti gimnazijos kurso, gali *— - ------- — T‘-’-
lankyti įvairias moderniai įreng
tas italų saleziečių amatų mo
kyklas. ' Kiekvienas jaunuolis 
pirmoje vietoje mokosi, stengia
si įsigyti brandos atestatą, o,tik 
vėliau laisvai pasirenka pašau
kimą, apsisprendžia,, kuo jis no
rėtų būti.

Prie instituto veikia bendra
butis su 40 berniukų. Jame ga
lėtų lengvai ir patogiai sutilpti

Vasario 16-tos gimnaziją ir Itali
joje — Lietuvių Saleziečių Insti- 
tą. Rašančiam šias eilutes teko 
matyti abi šias institucijas. Su 
džiaugsmu tenka konstatuoti, 
kad abejose gimnazijose yra 
daug su pasišventimu dirbama. 
Tačiau Saugiau gal atsiekiama 
vaisių Italijoje, nes čia mažiau 
tikimasi pagalbos iš kitų, o nuo
lat paęių sąmoningai siekiama 
užsibrėžto tikslo.

dar kita tiek. Daugumai išlaiky-1 Lietuvių Saleziečių Spaustuvė.
** a • A.11*x***®T*a * i • v • x **mas čia yra veltui. Auklėtiniai 

yra .visi lietuviai. Jų amžius ir iš
silavinimas nevienodas. Nežiū
rint to, sugyvenimas yra labai 
gražus, pavyzdingas. Visi ryžta
si kasdieų būti geri lietuviai, 
krikščionys - katalikai.

Materialinė padėtis. Institutas 
negauna jokios piniginės pašal
pos nei iš Italų valdžios, nei iš 
BALFo, nei iš ALTo, nei iš PLB, 
nei iš Bažnyčios. Jis išsilaiko iš 
privačių geradarių, kuriems rū
pi mūsų krikščioniškojo jauni
mo ateitis. Daugiausiai paramos 
susilaukiame iš JAV, Anglijos, 
Kanados ir Australijos lietuvių 
bei kitų bičiulių Italijoje ir už 
jos ribų.

Instituto vadovybė su lekto
riais bei auklėtojais dirba be jo
kio atlyginimo.

Institutas turi savo krepšinio 
ir tinklinio aikštes ir sudaro ga
limybę kultivuoti įvairius žaidi
mus bei sporto šakas .

Lietuviškumas. Institute dėsto 
daugumoje lietuviai kunigai bei 
lektoriai. Maldos, giesmės ir dai
nos skamba lietuviškai. Vadovė
liai, maldaknygės, giesmynai, 
bei knygos — lietuviškos. Pa
puošimai, užrašai bei skelbimai 
— kaip gerais laikais Lietuvoje. 
Kiekvieną vakarą instituto kie
me jaunimas traukia sutartinę, 
kuri netik garsiai, bet ir darniai, 
gražiai nuskamba per Italijos 
kalvas ir slėnius, maloniai pa
siekdama jautrias vietos gyven
tojų širdis. Bažnytinės ir tau
tinės šventės minimos iškilmin
gai netik bažnyčioje, bet ir spe
cialiomis akademijomis, paren
gimais nuosavoje teatro salėje.

Dailininkas Vincas Aleksand
ravičius yra sudaręs gražią filmą 
iš Lietuvos vaizdų, į kurią pa
aiškinimus įkalbėjo kun. St. Ši
leika, o tautinėmis dainomis ir 
deklamacijomis paįvairino insti
tuto jaunimas.

Lietuviškasis jaunimas daly
vauja su savo vadovybe visuose 
tarptautiniuose religiniuose pa
rengimuose su tautiniais drabu
žiais, Lietuvos vėliava, specia
liais transparentais bei visu tuo, 
kas tinka geram, sąmoningam 
lietuviui.

Lietuvių grupė paskutiniame 
Tarptautinio Saleziečių Jaunimo 
kongrese, įvykusiame Torine š. 
m. rugsėjo mėn. 11 d., atkreipė 
visų dalyvių dėmesį kaip pui
kūs “Tylinčios bažnyčios” atsto
vai pavyzdingai susiorganizavę 
kovai už jos laisvę. Už tai mūsų 
vyrai buvo apdovanoti aukso 
medaliu.

Nuolat didėjant įstaigai auk
lėtinių skaičiumi, lietuviškoji 
vadovybė nori išeiti su savo jau
nimu į dar platesnius Dievo ir 
Tėvynės darbo barus. Šia krypti
mi ypač daug gali pasidarbuoti 
dail. Vincas Aleksandravičius, 
kaip spaustuvės vedėjas ir kun. 
St. Šileika, kaip studijų ir muzi
kos direktorius.

Mes lietuviai galime didžiuotis 
turį Europoje dvi dideles ir gra
žiai sutvarkytas lietuviškojo jau-

Lietuvių Saleziečių spaustuvės 
istorija prasideda 1952 m. Ji 
sutampa su instituto įkūrimu. 
Jos kūrėju ir nuolatiniu techni
kiniu vedėju yra dailininkas 
Vincas Aleksandravičius, kuris 
su didžiausiu kruopštumu atliko 
reikšmingą * darbą lietuviškos 
knygos bare. 1952 m. buvo iš
leistos knygos: Domininko Sa- 
vio gyvenimas ir Siela už sielą. 
Be to, atspausdinta daug plakatų 
bei skelbimų ir reguliariai tebe- 
spausdinamas “Saleziečių Bal
sas”. Visa ši spauda yra išėjusi 
litografiniu būdu.

Numatoma artimiausiu laiku 
išleisti: A. Žitkaus katekizmą— 
3-jų dalių su naujomis gražiomis 
iliiistracijomis — Tėve mūsų, 
Sveika Marija ir Tikiu; A. Anta
naičio “Archimedas didysis grai-
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venimo keliu”; 1954 m. šieninį

Iš kultaros ir knygy pasaulio
Dąil. V. K. Jonynas steigia 

Dailės Institutą, kuris, galbūt, 
išsivystys į panašią, kaip buvc 
Freiburge, Meno Akademiją. Tai 
būtų didelis veiksnys lietuviškos 
kultūros propagavimui bei atsto
vavimui Niujorke.

Kalbininkas Petras Būtėnas 
rugsėjo 30 d. atvyko į Bostoną ir 
pradėjo dirbti Lietuvių Enciklo
pedijos redakcijoje. LE pirmojo 
tomo kalbą taisė lituanistas Vla
das Kulbokas, drauge dirbdamas 
ir TT. Jėzuitų kolegijos biblio
tekoje Bostone. P. B. bus nuo
latinis Enciklopedijos lietuvių 
kalbos taisytojas, rūpinsis kal
bos reikalais. LE kalbos skyriui 
redaguoti yra pakviesti mūsų 

•kalbininkai dr. P. Jonikas, dr. A. 
Salys ir dr.jPr. Skardžius.

Kun. J. Prunskis paskyrė tris 
premijas nevyresnių kaip 15 me
tų vaikų rašinių konkursui, ku
rį paskelbė “Eglutė”. Premijų 
dydis: 25, 15 ir 19 dolerių.

NAUJAS -----------------
VADOVĖLIS!

Jėzuitas tėvas Benediktas An- 
driuška, buv. Kauno kunigų se
minarijos profesorius, tėvų jėzui
tų Lietuvos provincijos provin
cijolas, gautomis žiniomis mirė 
Sibire. Tuo būdu Kaune nebėra 
jau nei vieno jėzuito.

Karaliaučiaus archyvas
Karaliaučiaus archyvas Got- 

tingene yra prieinamas viešai 
naudotis. Jame šią vasarą prof. 
Z. Ivinskis rinko medžiagą iš 
Lietuvos protestantizmo bei kul
tūros istorijos 16-17 a. Čia yra 
išvežta visa Karaliaučiaus archy
vo medžiaga iki 1800 m. Nėra 
tik Bretkūno, Rėzos ir Donelai
čio rankraščių. Jie yra atsidūrę 
Vilniuje. Karaliaučiaus archyve 
(Gottingene) yra ne tik visi Vy
tauto rašytieji ordinui laiškai 
(gausus ordino archyvas), bet 
taip pat šimtų šimtai laiškų lie
tuvių magnatų bei bajorų. Rad
vilai, Valavičiai, Sapiegos, Chod
kevičiai ir kt- .yra prirašę daug 
laiškų į Prūsus, kurie čia sau
gojami sveikutėliai. Panaudoda
mi Karaliaučiaus archyvo turtin
gą medžiagą, šiuo metu keli Got- 
tingeno u-to studentai rašo di
sertacijas, kurios liečia ir Lie
tuvą. Z. Ivinskis šitame archyve, 
be kitos į mikrofilmas nufoto
grafuotos medžiagos, rado porą 
dešimtų vysk. Giedraičio laiškų

kanceliarijos vysk. Giedraičiui
i* kartu daugiau iš herzogo

... . 1 kanceliarijos vysk. Giedraičiuinupiešiamą kalendorių su\gra- ra§ laįku 'uorašų. Būtinai -71010 nnc’nlzimc-mmrimie I .inti]. ,reikėtų, kad šiuo metu tuo ar
chyvu lietuviai daugiau susido
mėtu. Elta.

L. Europos kolegijoje Stras- 
burge šiemet lietuvių studentų 
yra vienu mažiau, nes naujo ne
priimta nei vieno, o vienas at
puolė dėl per silpno mokymosi.

žiais posakiais-mintimis, Lietu
vos chronologinėmis datomis ir 
gausiais lietuviams žinotinais 
mūsų organizacijų bei veikėjų 
adresais.

Lietuvių Saleziečių Instituto 
adresas: Instituto Salesiano Li- 
tuano, Castelnuovo Don Bdsco.

A. RINKŪNO

“KREGŽDUTĖ”
I dalis.

Elementorius, skaitymai ir ap
linkos pažinimas I-II skyriui. 
Specialiai parašyta pritaikant 

lituanistinėms mokykloms 
Kanadoje ir Amerikoje.

Kaina $1.50 (kanadiškais)
Užsakymus ir pinigus siųsti: 

Spaudos B-vė “Žiburiai” 
941 Dundas Str. West, 
Toronto, Ont., Canada.

Redakcijai prisiųsta
Jeronimas Cicėnas: VILNIUS 

TARP AUDRŲ. Išleido Knygų 
Leidykla TERRA, 748 West 33rd 
Street, Chicago 16, Ill. 561 psl., 
kaina$5.

Knyga- vaizduoja Vilnių ir 
Vilniaus kraštą pačiame juo- 
džiausiame jo laikotarpyj, lenkų 
okupacijos metu, tarp pirmojo 
ir antrojo pasaulinių karų, kai 
lenkinimą Vilniaus krašto lietu
vių vykdo ir valdžia. Lietuviams 
lieka atkakli, beatodairiška ir 
gausi aukomis kova už savo tei
ses. Vieną antrą šios kovos nuo
trupą esame skaitę mūsų laik
raščiuose nepriklausomybės me
tu, vienas kitas epizodas mums 
žinomas iŠ pasakojimų, bet pil
ną vaizdą atskleidžia tik ši kny
ga. Jeronimas Cicėnas visą ma
tęs, visa išgyvenęs, pats buvęs 
pirmose kovojančių vilniečių ei
lėse, ir todėl ši knyga nėra ei
linis faktų ir dokumentų rinki
nys, bet įdomi, patraukli apy-1 
braiža, gausi statistikos duome-į 
nimis, dokumentacija, mielai 
skaitoma, tartum grožinės lite
ratūros veikalas.

Knygoje yra 23 skyriai, ku
riais apimamos visos Vilniaus 
ir Vilniaus krašto lietuvių gyve
nimo ir kovų sritys. Vietomis 
autorius nesiriboja šiuo trumpu 
20 metų'laikotarpiu ir daro di
delius šuolius praeitin, prisime
na nemaža ir iš bolševikų, ir 
iš vokiečių okupacijų. Knyga 
mirga šimtais vilniečių kovotojų 
pavardžių, dešimtimis įvykių ap
rašymų, gausi iliustracijomis ir 
kt. Veikalas me tik labai įdomus 
pasiskaityti, bet ir reikšmingas 
mūsų netolimos praeities doku
mentas, kuriam būtina rasti vie-

tą kiekvienuose mūsų namuose.
Švyturys, Neperijodinis “Sek

madienio” priedas, Melbourne 
1953 m. rugpiūčio mėn. Nr 3, 42 
psl. (rotatorinis leidinys).

Tai kun. Pr. Vasario ir Br. Zu-. 
merio redaguojamas kultūrinis 
žurnalas, turiningas ir įvairus. 
Šiame numeryje 4 išsamūs 
straipsniai, 5 eilėrašiai bei no
velės, 3 vertimai bei ištraukos, 
visuomeninės apžvalgos, sukak-

čių paminėjimai bei aktualijos 
ir juokai.

Lituanistinių mokyklų progra
mos, paruošė Kanados LB Švie
timo Komisija 1953 m., KLB 
Švietimo Komisijos leidinys, To
rontas, 20 psl.

Sėja, tautinės, demokratinės 
minties laikraštis, 1953, Nr. 4, 
12 psl.

Ateitis, 1953 m. rugsėjis, Nr.
7, 153-176 psl. <<'

Tėviškėlė, Lietuvių vaikų laik
raštis. Nr. 8, rugsėjis 1953 m., 
24 psl.

Kailiai - Kailiai - Kailiai •
PALTAI -ŠVARKAI - KEPURĖS

Ne už TIKRĄ - bet už DOVANŲ kainą!

50PALTV^ 
išparduodama nuo ;5.oo iki no.oo 

KITI nuo $15.00 Iki $100.00
Neatsiimti paltai. Prekybiniai pavyzdžiai, iškeičiami ir pataisyti paltai. 

Muskrats, persų moutons, seals, coney^ lapių ir 
kitų rūšių kailiai.

Visos kainos skaitomos perkant > , Pardavimas skaitosi
tik už grynus pinigus. galutinas. #

DABAR TIKRAI GALITE ĮSIGYTI NORIMUS KAILIUS!
Išpardavimas prasideda ketvirtadienį, spalio 15 d. 10 vai. ryto

QUEEN CITY SALES 
473 QUEEN Sri WEST. TORONTO. EM. 6-3189 

Atidalyta iki 9 vai. vak., Šeštadienį iki 6 vai. vak.

Čia matome gražią, jauną merginą Estijos tradici
niame kostiume — sakoma, kad tai vienas iš spal
vingiausių šiaurinės Europos kostiumų. Jqs apsiaus- 
tukas yra rankomis austos vilnos, patrauklių spalvų 
ir formos, pagal Estijos dalį, iš kurios ji kilusi. Jos 
graži bliuskutė yra balta lininė, plačiai apsiuvinėta 
estiškais ornamentais, kurių raštai perduodami iš 
generacijos į generaciją. Kostiumo užbaigimui ji 
nešioja gražius karolius ir sunkią sidabro segę.

Šį straipsnį glaudesnio neokanadiečių bendradar
biavimo naudai skelbia Bradings Breweries Limited

BBADUiGS
■ Tariama B RED INGS'

SHADING BREWEAIEG LIMITED * 
OTTAWA AND WINDSOR



R. T Ė S LIA
REAL ESTATE

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

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

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

PARDUODAMA:
Indian Rd. — High Pork Blvd.,

12 did. kamb. (2 atsikiri butai), 
per du ougštus,. mūrinis, atski
ros, 2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu šildomas, didelis kiemas ir 
garažas. įmokėti $8.000, viso 
$20.500.

Indian Rd. Westminster Ave.,
10 did. kamb., atskiras, mūrinis, 
vondeniu-alyva šildomos, 2 vir

tuvės, didelis kiemas, garažas, pri
vatus įvažiov. Įmokėti $8.500, 
kaino $Ž2.600.

Bloor Indian Rd.,
9 did. kamb., otskiros, gero mū
ro, vandenįu-al y va Šildomas, 2 
vonios, 2 virtuvės, vienos kamb. 
rūsy, gražus kiemas ir vieta ga
ražui. įmokėti $6.000. Kaino 
$18.000, geros pirkimas.

BIbor. — Christie,
7 kamb., mūrinis, vandeniu-oly- 

\ va šildomas, moderni virtuvė, 
mos apynaujis,. privatus įvbžia- 
vim. ir garažas. įmokėti $4.500. 
Kaina $15.500. ‘

Indian Grove — Indian Trail,
13 did. ir gražių kamb., atskiras, 
mūrinis, vandeniu gildomos, 3 
modernios virtuvės, 3 vonios^ lo
bai didelis kiemas, 2 mūriniai* 
garažai, geros pajamų namas, 
įmokėti $12.000, kaina 27.000 
dol. Viena sįtola balansui.

Delaware — College,
8 did. kamb., mūrinis, alyva šil
domos, 2 virtuvės, gražus kie
mas ir įvažiavimas. įmokėti 

$5.500, kaina $15.500.
Pacific prie Bloor,

8 kamb. per 2 ougštus, mūri us, 
2 virtuvės, alyva šildomas, li.oci 
didelis kiemas. įmokėti $6.000. 
Kaina $15.900.*

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

Bloor — Crawford, '
5 did. kamb., atskiras, vieta ga

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

"$11.500. Ossington — Dundas, 6 k. 
namas, didelė virtuve, gro
žiai dekbAjotos, vieta ga
ražui, įmokėti tik $3.000.

$13.000. College — Bothurst, 10 k. 
mūrinis namas, dvi virtu
vės, patogioje vietoje iš
nuomoti kambarius, arti 
prie susisiekimo.

$12.500. Dovercourt—College, mū
rinis 8 komborių ant 2-jų 
ąugštų, *2 virtuvės, vieta 
garažui, įrhoketi apie 
$6.000.

$17.700. Jane — Bloor, atskiras, 
mūrinis, 6 kambarių na
mas, alyva šildomas, gara
žas, labai geroje vietoje, 
arti prie susisiekimo įr 
krautuvių.

$18.500. College — Grace, mūrinis 
9 kambarių ant trijų augŠ- 
tų namas, 2 virtuvės, aly
vose šildymas, garažas, di
deli kambariai, patogus iš
nuomoti. > »

. • /* •

SKAMBINKITE:
A. Kiršonis

OL. 7511

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie p a r d u o d a mus namus, paskolas, biznius ir tt.

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

I $18.000 viso kaino, opie $9.000 įmo- I keti, didžiulis mūrinis, pusiau at-I skiras 17 kambarių namas, lie-#
I tuvių centre. Alyvo-oru šild*/ ga
I ražas. Nepaprastai geros poja-
I mos.
I $13.000 — Annette — Keel St. — 
I mūrinis, pusiou .atskirus, 8 dide-I' Ii kambariai, 3 virtuves. Užpa-
I kalinė gatvelė. Įmokėti $4.000.
I Savininkas turi išvykti iš Toron-
I 4o. Todėl namas pagal gerumą
| pigus.
I $23.000 -—Dundas—-Bathurst — 16 
I kamb._ gerom stovyje namas;
I vandeniu-onglim šild.; dvigubos
I garažas, namas neturi morgičių.
I 12 kambarių duoda virš $300 .;
I mėnesį pajamų. Visas namas ga-
■ Ii būti užimtas tuojau.
Į $17.000 — Glenlake Avė. — 10 k., 
I a dvi virtuvės, dvi vonios, rūsy sve-
I tairiė/ vand.-alyva šild. Namas
Į atskiros, didelis sodelis; nepro
I skolintas — be morgičių. Imo-I kėjimas mažos tik $5.000.
I $17.000 — Crewford—netoli Dun- 
I dos — namas beveik pilaite. 10
I dideli ir šviesūs komb. Nepa-I prastai švarus. Vand.-alyva šil-j domos. Dvigubas garažas. Įmo-
I keti tik $5-6.000.
I $18.000. Atskiras, Porkdole rajone,.
I iki langų akmeninis, plytų, ge-
J ram stovyje, 9 did. kambarių na-
I mas. 3 virtuvės; grindys kietme-
I džio. Didelis sodas. 5 automa-
I šinoms vieta. Įmokėti $5.000.
I $2.500 įmokėti. Visa kaina opie 10
I tūkst. dol. Naujai ir moderniai 
I įrengta maisto krautuvė — mė

sinė. Savaftinė apyvarta $1.500. 
Rūsy rūkykla ir mėsos perdir
bimo — dešrų skyrius. Kartu su 
krautuve išnuomojamas visas 
namas iŠ 6 komb. Vand.-angl. 
—stocker apšiId. Vokiečių-veng- 
rų-slavų-žydų rajone. Žydai per
ka tik kiaulieną. Išnuomojama 
10 metų.

$13.000 įmokėti, Roncėsvallės. Pui- 
.kiai įrengta maisto krautuvė — •

> mėsinė ir gerom stovyje visas na
rnos iš 6 kamb. Vand.-alyva šil
domas; kietm. grindys, dvigu
bas gorož. Kaina apie $29,000.
Gazolino stotis ir garažas 

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

Žemes ūkis. Netoli Simcoe ežero, virš 
100 akrų; plytų gyvenamas narnos.

; Nedarbingas, per anksti pasenęs ang
las, parduoda už $5.000.

J. KAUKELIS
Telef. EM. 8-2646; EM. 8.2647 

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

Namų telef.: K E. 7536

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. įst. OL. 7525 

namų tel. LA. 0248.

863 BLOOR STREET WEST
. (netoli Ossington g.)

1. 23 kambariai viename nagne! Ga
lima juos įsigyti už $10.000 gry
nais; kita suma lieka išsimokėtinai 
patogiomis sąlygomis. Namas lo
bai gerame stovyje, apynaujis. Da
bartinis savininkas turi 4 kamba
rius sou ir $600 pajamų į mėne
sį. Įsigyk tokį narna ir nereikės 
vargti fabrike — čia uždirbsi dau
giau!

2. $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. 
Pilna kaina $13.000. Dundas gat
vėj prie Annette.

4. $10.000 už 6 kambarių namą. 
Nori gauti grynais $3.500. Hick
son gatvėje prie Dųndas ir Brock.

5. $10.000 — grynais, 
$28.500 — pilna kaina.
12 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 aųgštus. Dvi
gubas garažas. Didžiulis sklypas 
45 iš 150.

7. $7.000 grynais už 1 3 kambarių su 
3 voniomis, 3 virtuvėmis, 2 gara
žais, didelį mūrinį namą. Kaino 
$22.000. Namas, kuris daro pini
gą. Dovercourt gatvėj žemiau 
Dundas.

8. $23.900—pilna kaina už 6 kam
barių atskirą, naują, mūrinį namą. 
Vidus įrengtos liuksusiniai. Skly
pas 40 iš 160. Grynais reikio tu
rėti $12.000. Prie Kingsway, kur 
gyvena viso buržuazija. z

9. $4.500 — grynais, 
$14.500 — pilno kaino.
6 kambarių mūrinis naujas (20 
metų) namas. Alyva ir vanduo šil
dymui. Garažas. Vidus idealiai 
švarus ir geram stovy. Rains gat
vėj netoli- Davenport.

10. $3.000 — grynais. 
$12.800 — pilno kaina.
6 kambariai ir poilsio kambarys 
rūsy. Mūrinis, pusiou otskiros na
rnos. Clinton — Bloor kampe.

MIELI HAMILTONIEČIAl!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
- . R. KRONAS

R. TESLIA
REAL ESTATE AND INSURANCE

1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 
Telefonas: 9-3558 .

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER x

863 BLOOR STREET WEST - 575 QUEEN STREET WEST
TORONTO

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo įstaiga. 

K. » ■ .

SAUGU— PATIKIMA r r.
Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šinitaus Įvairiausių na*.

• . mų. Taip pat duodame paskolas.
j $11.900. Egi inton — Nom. Gražus 

5 komborių mūrinis bun
galow, 3 m. senumo. Rūsy 
įrengtas atskiras kambarys.

$12.900. High Par. 6 komb. mūrinis 
pusiau atskiros namas. Rū
sy įrengtos dušas. Gražus 
sodos. Įvožiovimas į goro-

$15.900. Dundas —-Dovercourt. At
skiras, 8 didelių kambarių 
mūrinis namas gerame sto
vyje. 2 virtuvės, garažas ir 
gražus kiemas.

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

$20.500. High Park. Atskiras mūri
nis 6 didelių kamb;‘ namas 
su atskirų įvažiavimu į ga
ražą. Apšildomas alyva.

* tsD
Be paminėtų, dar turime daugybę na
mų įvairiose miesto dalyse ir sn įvai
riais įmokėjimą is.

PRAŠAU SKAMBINTI

V. Morkis
OL 7511 ■ ’

$11.000. Dundas — Groce, 6 kom
borių gerom stovy nomos. 
Garažas. Mažos įmokėj i- 
mos.

$14.000. St. Cloir — Ookwood. 6 k. 
mūrinis nomos, alyva šil
domos. Moderni virtuve. 
Garažas.

$12.800. Parkdole. 7 kambarių ant 
2 augštų mūrinis namas. 2 

4. modernios virtuvės. Nedi
delis įmokėj imas.

$14.900. High Pork rajone. dide
lių kambarių mūrinis na
mas alyva šildomas. Dvigu
bas garažas. Geras pirki
nys.

$16.900. St. Cloir — Oakwood, 8 k. 
atskiras mūrinis namas. 
Moderni virtuvė. Pilnai 
įrengtas poilsio kambarys 
rūsy. Alyva šildomas. Mūro 
garažas.

$18.700. High Parke. 10 kambarių 
atskiras mūr. namas, van
deniu alyva šildomas. 4 vir
tuvės. Dvigubos mūro ga
ražas.

SKAMBINKITE:
B. Sergautis

OL. 7511

1460 Dundas St. West (prie Dufferin), Toronto

REAL ESTATE LIMITED 
BRANCHES .

TORO N TO — H A M I L T O N — L 0 N DON — S A R N IA —X i T C H E N E R —PETE R BOROUGH

HAM1LTOVO LIETUVIAI. Visais nekilnojamo .turto pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės 
į šios įstaigos atstovą Hamiltone J. Valevičius. Visokeriopas informacijas su
teiksiu bei patarsiu Jūsų namų problemose, nemokamai. Skambinkit ar užeikit į įstaigą.

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

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 Avė., 2 virtuvės, 

labai švarus ir geros namas.
$15.500, įmokėti $5.500, Rušholme 

— College rajone, 8 kamb. mū
rinis namas. Karšto avndens-oly- 
vos šildymas, 2 virtuvės, labai 
geras namas.

$17.500, įmokėti $5.000. Lansdowne 
— College, 9 kamb. atskiros na
rnos, garažas, šoninis įvažiavi
mas. ,

$17.500, įmokėti $4.000. Parkdale 
rajone, 7 kamb. mūrinis, atski
ros 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 Kingswoy rajone, 9 kamb. 
per du ougštus, atskiras mūrinis 
namas, karšto vandens-alyvos 
šildymas, 2 mūro garažai, priva
tus įvažiavimas.

J. R UKSĄ
Tel. OL. 1793, LO. 5176

Namų tel. MU. 0746

Mann & Martęl
REALTORS

2336 BLOOR bT.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 narnos, geri kambariai ir graži 
virtuvė, vieta garažui. Įmokėti $4.000. •

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

$16.000. High Park — Glenlake. 7 kamb. mūrinis, gražus, 2 didelės virtuvės, 
alyvbs Šildymas, garažas.;

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

$21.500. Person — Roncėsvallės. 10 kamb., atskiras, mūrinis nemos, 3 virtu
vės, 2 vonios, dideli kambariai, vandens alyvos šildymas, 2 garažai, 
keti $8.000 ' ; t

$11.500. Rytų Toronte, 6 labai gražių kambarių mūrinis namas apie 20 
senumo, vieta garažui. Įmokėti $2.900. Proga norintiems gyventi 
Toronte.

Imo-

metų 
Rytų

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas

Telef. įstoigos MU. 8255, nomu telcf. OL. 8074

JOHN J. ELLIS
1072 BLOOR ST. W. TEL. ME. 2471

įTfeūHŠČIAUSIOS RŪŠIES M£N01^/Q

f/ .1
n Mm sidabro papuošalai keramika. \

odos ir meno išdirbiniai.Lietuviškos \ 
Kjr kilu tautu klasikines muaikos^ 

plokštelės.

įgyto pasitikėjimo dėlei :-mūsų firma išaugo sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku čia rasite didesnį namų ir kitų nuosavybių pasirinkimo 
negu kur kitur. Kiekivenu metu šimtai namų visuose Toronto rajo
nuose. Ypatingas mūsų dėmesys skiriamas patarnauti^ klijentams 
norintiems įsigyti namus High Parko ir kituose goresniuose rajonuose.

SĄŽININGAS PATARNAVIMAS — MŪSŲ OBALSIS

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt
i

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont

Telef.: EM.4-9912

INDIAN RD. CRES. — HUMBERSIDE
$12.950, įmokėti $5.000. Pusiau otskiros, mūrinis 6 kambarių nomos, dideli 

grožūs komborioi, gorožos.

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

HIGH PARK RAJONE
$17.000, įmokėti $8.000 ar mažiau. Mūrinis, otskiros 7 kambarių per du butu 

namas, vandens-alyvos šildymas, garažui vieta su privačiu įvažiavimu. 
Sklypas šalia kitom nomui.

PACIFIC
$18.900. (mokėjimų dar reikia išsiaiškinti. Mūrinis, visai otskiros dviejų butų 

nomos dupleksas. 10 kambarių, vandens-alyvos šildymas, dvi virtuvės, 
dvigubas garažas.

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras t

100 Adelaide St W.

PARKDALE
$22.000, įmokėti $7.000. Mūrinis, visoi otskifos 8 komborių per du ougštu 

<4+4) nomas, dideli nepereinami kambariai, dvigubos garažas.

EVELYN — ANNETTE
$25.000, įmokėti $7.000. Mūrinis, visoi atskiras, labai didelis, 12 kambarių 

namas — dupleksas, dvi .virtuvės, dvi vonios, du garažai ir dar koikos du.

FARKDALE
$28.000, įmokėti $5*7.000. Visgi otskiros, mūrinis namas, 19 komborių, von- 

dens-olyvos šildymas. 6 viftuvėš, 4 vonios. Dideli, gerai išplanuoti kamba
riai, garažas.- Į kaina įeišo visi*baldai. Toi poįomų namas, kurį galima 
įsigyti už žemq įmokėįimg su labai lengvomis ižsimokėjimo sąlygomis!

DUNDAS
$11.500. Avalynės krautuvė daranti opia $15.000 metinės apyvartos. Trijų 

kambarių Ir virtuvės butas krautuvė*. Kainų sudaro prekės ir įrengimai.

Room 107 Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

Telefonas EM. 6-4182
Toronto R. ŽULYS

1072 BLOOR ST. W. TORONTO - TEL. ME. 2471 - Buto EM. 3-6711

**>//-> parduoti AR PIRKTI
J * ' LU• ' NAMĄ ja sunkiai Jums sekasi, > 
bandykite paskambinti mums. Stebuklų nežadame, bet . . .;.

1. TURIME namij pardavimui visuose Toronto miesto ra
jonuose.

2. TURIME įvairių tautybių pirkėjų su įvairiais įmokėji- 
mais, kas rodo, kad pilnai esame įsitraukę į darbą ir daž
nai tenka dirbti ilgas darbo valandas, kad patenkinti savo ' 
klijentus.

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 . /. j
arba užeikite į mūsų įstaigą. ,

S. KUZMAS J. BALTAKYS

J. K A K PI S
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER , 

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

John J. Ellis
REA L E S T ATE

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

RAINS AVE. — DAVENPORT — CHRISTIE r -
$15.500, įmokėti opie $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 gražus 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 AVĖ. — 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 STRL W.
$18.500, įmokėti apie $6*.000, 11 kambarių geros mūrinis namas, vandeniu- 

alyva šildomas, geras plonas — didelis kiemas rr 2 garažai/
BEACONSFIELD — DOVERCOURT — QUEEN

$18.500, su didesniu įmokėjimu. 17 kambarių labai pelningas namas, su baldais 
antrame ir trečiame ougšte. Alyva Šildomos, garažas. *

MIELAS TAUTIETI! Mielai 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!

1072 Bloor St. W. — Toronto —Te.l ME. 247 įsiuto tel. KE. 1359.

John J. ELL1Š-
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W. — Tel. MElrose 2471
-X --'s . .. ’ ,

' V • /

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
lu 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: V -

CRAWFORD — BLOOR ‘
$7:500, įmokėti opie $2.000. Pusiou otskiros 6 kambarių narnos. Koridorinė 

sistema. Pusė rūsio. < ; • >; .

INDIAN RD. — BLOOR
$11.800, su didesniu įmokėjimu. Pusiau atskiros, visas mūrinis, 6 kambarių na- 

mas lietuvių mėgstamame rajone. Yra garažas. «

BROCK — BLOOR
$12.200, įmokėti nemažiau $2.000. Visai atskiras 8 kambarių namas su vieta 

garažui. Koridorinė sistema. Ideali vieta. Lengvos išsimokėjimas. f

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

stipraus mūro namas. Koridorinė sistema. Didelis keimas. Naūjdi statomos * 
lietuvių bažnyčios ra jonas.

OSSINGTON — HARBORD
$15.500, įmokėti ne mažiau kaip $4.000. Gražių ruplėtų plytų Švarus 6 kam

barių namas. Moderniško virtuvė ir vonia. Šildymas vandeniu-alyva. . 
Garažas. * * , /

GALLEY — SORAUREN
$16.000, įmokėti $6.000. Kempinis gero mūro kambarių nomas. Visos : 

sienos dažytos aliejiniais dažais. Rūsyje įrengta dar veino išvietė. Vieta 9 
garažu*.

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

Šildomu saulės kambariu. Centralinis Šildymas vondeniu-alyva. Modemiška 
virtuvė. Planingai sutvarkytas rūsys.

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, bwto taL KZ 742S.
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“Neteisė kaip sistema”
Laisvasis pasaulis stengiasi iš

kelti aikštėn visą bolševikų 
smurtą ir jų vykdomas neteisy
bes. Po JAV kongreso sudaryto
sios Kersteno komisijos ir Va
karų teisininkai pasiryžo surink
ti visus duomenis apie Sov. Są
jungoje ir jos pavergtuose kraš
tuose atliktus ir dar tebevykdo
mus nusikalstamuosius darbus. 
Kaip žinoma, 1952 m. Vak. Ber
lyne įvyko Tarptautinis Teisi
ninkų Kongresas, kuriame da
lyvavo 42 kraštų atstovai tei
sininkai, tarp jų — ir lietuvių. 
Šis kongresas sudarė specialią 
komisiją, vėliau pasivadinusią 
Tarptautine Teisininkų Komisi
ja, kurios vienas uždavinių yra 
ištirti teisinę padėtį Sov. Sąjun
goje ir jos pavergtuose kraštuo
se. Šios komisijos darbą remia 
daugelis Vakarų kraštų teisinin
kų organizacijų.

Pirmasis tos komisijos užda
vinys yra. išleisti dokumentų 
rinkinį, pavadintą “Neteisė kaip 
sistema”. Šiame rinkinyje deda
ma daug dokumentų apie visus 
teisės ir teisingumo laužymus 
bei kitus nusikaltimus, kurie vis 
dar tebevykdomi įvairiose tei
sinėse srityse Sov. Sąjungoje. 
Dokumentų rinkinys pasirodys 
visomis pasauliui žinomomis kal
bomis ir, tikima, paplis ne tik 
tarp viso pasaulio teisininkų, bet 
ir šiaip tarp žmonių įvairiuose 
kraštuose. - .

Vakaruose veikią įvairių kraš
tų laisvinimo organai paprašyti 
šiam dokumentų rinkiniui su
teikti medžiagos apie bolševikų 
neteisybes, žiaurumus ir gyven
tojų valios klastojimą. Minėto
sios Tarptautinės Teisininkų Ko
misijos centras šiuo metu yra 
Haagoje, Olandijoje. Lietuvių 
laisvinimo veiksniai šį Tarpt. 
Teis. Kbinisijos pasiryžimą iš
leisti dokumentų rinkinį ir iš 
viso jds darbus yra numatę pa
remti visomis savo turimomis 
priemonėmis.

Katalikų imigrantų globa 
Londono vyskupijoje

Londono, On t., vyskupijos Ka
talikų Imigracijos Taryba buvo 
suorganizuota prieš 4 metus. Jos 
direktorių yra kun. M. Groot- 
scholten. Taryba jau anksčiau 
įkūrė katalikams imigrantams 
apsigyvenimo namus Chatham. 
Dabar Taryba nutarė įkurti ka
talikų imigrantų centrus pačia
me Londone ir Windsore. Abie
jose vietose jau nupirkti namai 
— Londone Kent St., Windsore 
Cadilac St. Ten bus įrengti ap
sigyvenimo namai, taip pat pra
mogų bei susirinkimų salės. Be 
to, tokiuos centrus numatoma 
įkurti dar Sarnia, Stratford ir 
kt. didesniuosiuose miestuose. 
Per 4 pastaruosius metus į Lon
dono vyskupystę yra atvykę 
8000 katalikų imigrantų.

Lietuvis — Mūncheno 
sensacija

Vokiečiai labai mėgsta keliau
ti po savo kraštą. Pėkšti ir dvi
račiais. automobiliais ir trauki
niais keliauja jie daugiausiai iš 
iš šiaurės į pietus, ilgėdamiesi 
pagyventi kitu klimatu, pasigro
žėti dar nematytais vaizdais

Ypač pietinė Bavarija savo 
gražia gamta traukia poilsio ir 
grožio ieškančius. Nenuostabu 
tad, jog per Bavarijos sostinę 
Mūncheną pravažiuoja labai 
daug svetimųjų. Kiek stabtelėję 
ir apsidairę šiame sename mies
te, traukia jie toliau prie tokio 
Ammersee, Chiemsee ar Starn- 
bergo ežero arba į kalnuotas 
vietoves kaip Garmischą, Berch- 
tesgadeną ir t.t.

Keliautojų tarpe matai viso
kio plauko žmonių: vokiečių ir 
užsieniečių, turtingų ir biednų. 

šiuos paskutiniuosius papraš
ai nieks nekreipia dėmesio. 

Dulkini batai niekam neįdomūs. 
Gi naujausių modelių tyliai 
zvimbią automobiliai, elegantiš
kai apsirengusios lieknos pran
cūzės yra jau dėmesio verti da
lykai. Juos apžiūrima iš visų 
pusių...

Bet rugsėjo 23 dienos plačiai 
skaitomo Mūncheno “Abendzeit
ung” laidos sensacija buvo ne iš 
Jugoslavijos į Mūncheną atvy
kusi amerikietė .artistė Helen 
Stanley ir ne hercogas Emanuel

T£VUK£S ŽIBURIAI 
|l,|f i CT 'i j i 1 '■ i ■ . ........ .

KELIONĖ APLINK PASAULI
7 PUSL.

MONTREAL, Quebec

Gyventojų skaičius — Su priemiesčiais 1951 m.,— 1,395,400.

Vieta — Randasi Montrealio saloje, 1000 mylių į vakarus nuo Atlanto 
vandenyno, 334 mylios į rytus nuo Toronto. Aptarnaujamas 9 
gdfižjnkelio iakųH]garfaiyių linijų, . vędanSLų j visus Didžiųjų 

” Ežerų uosius. Taippat yra modernus 'aerodromas.'

Pagrindinė pramone — Montrealis yra vadovaujantis pramonės, finansų ir švie
timo centras, taip pat didelis jūros uostas.

Moterų rūbų pramonės ............ 
iŠkėrdyklų, konservų . ......... ....
Vyrų rūbų pramonės
Tabako, cigarų ir cigarečių.....
Geležinkelio ir riedmenų........
Mišrių elektros priemonių ....
Batų gamybos .... .

i Mišrių maisto r...........,........_.....
Alkoholinių gėrimų .. ..... ..... .. . 
Spaustuvių ir leidyklų .. . ........ 
Saldainių .... .. ....,...„1..:.;/. :
Kailių ..„j..;.........,..'.?.
Dažų .....;........................... .

517 įmonių
* • s ■

21 n

277 0

26
7 0

24 - n

^79 5,

56 V

6 JI

24 JJ

40 JJ

252
26 JJ

The Canadian Bank cf Commerce
jūsų patarnavimui turi 18 skyrių 

. Montrealyje ir jo apylinkėje. Mūsų • 
centrinė įstaiga randasi:

265 St. James Street, West.

The Canadian Bank of Commerce turi 
virš 625 skyrių visoje Kanadoje, kurie at- 

. lieka pilnas bankines operacijas. Artimiau
sias skyrius Jums visuomet mielai 

patarnaus.

The Canadian Bank of Commerce
' - _ ' . ' - I M ' - - * —

von Sachsen, tą dieną vienoj 
Mūncheno krautuvėj už 250 DM 
nusipirkęs vartotą rašomąją ma
šinėlę, bet Lietuvos laukų sū
nus, dulkinais batais, su kupri
ne ant pečių atkeliavęs į Bava
rijos sostinę.

Jis taip krito miuncheniečiams 
į akis, jog “Abendzeitung” įsi
dėjo jo nuotrauką ir išspausdi
no ilgoką straipsnį, stambia ant
rašte: “Ali Khan davė jam 5 
markes; Gustavas V parinko 
jam pinigų”. , Iš straipsnio mes 
patiriame apie mūsų tautiečio 
U. Stanio odisėją.

“Įspėti žmofles nuo 
bolševizmo...”

Savo didžią kelionę pradėjęs 
U. Stanys 1941 m., kai, pasak 
“Abendzeitung”, “lietuviui bai
gėsi vienas gyvenimo tarpsnis”. 
Tais metais Stanys buvęs suim
tas ir nugabentas į Maskvą, iš 
ten į vieną gyvsidabrio kasyk
lą. Iš jos jam pavykę pabėgti. 
Per Mandžiūriją jis pasiekęs 
Kiniją, o vėliau laivu atplaukęs 
į Prancūziją.

1949 m. Stanys išsirengęs iš 
Paryžiaus į kelionę pėkščiom 
aplink pasaulį, norėdamas “įspė
ti nuo bolševizmo Visus žmones, 
gyvenančius šiapus geležinės 
uždangos”. *

Iš Paryžiaus nukeliavęs Sta
nys į Belgiją, Olandiją, Daniją, 
Skandinavijos kraštus, Pietų 
Prancūziją, Šveicariją, Italiją ir 
štai dabar atsidūręs Vokietijoje.

Mūncheno burmistras linki 
laimingos kelionės

Bavarijos senoje sostinėje, ku
rią nevienas, gerdamas alų, tur
būt, mielai prisimena, buvo Sta
nys priimtas vyr. burmistro Th. 
Wimmerio, kurs miesto vardu 
palinkėjęs jam laimingos kelio
nės..?:'. '■ -'.j '•

Iš “Abendzeitung” patiriame,

jog, jeigu viskas vyksią pagal 
numatytą plapą, keliausiąs Sta
nys toliau Bonnos ir Hambur
go kryptimi. Bonnoje jis norįs 
pasimatyti su Vokietijos prezi
dentu T. Heussu ir kancleriu 
Adenaueriu. Ir tris augštuosius 
komisarus ketinąs aplankyti.

“Abendzeitung” pastebi, jog 
Stanys per tuos 4 metus matęs 
daugiau garsenybių, negu vieš
bučio durininkas per visą savo 
gyvenimą. Jo autogramų rinki
nį sudarančios 37 knygos. O 
anekdotų moka papasakoti kaip 
Mūnchausenas”. z

Gabus Stanys ir kalboms. Be 
lietuvių kalbos jis galįs susikal
bėti dar latviškai, rusiškai, len
kiškai, vokiškai, angliškai, pran
cūziškai, itališkai, ispaniškai ir 
arabiškai.

Nebaigta odisėja
Stanio kelionė Vokietija nesi

baigsianti. Hamburge jo laukiąs 
burlaivis, su kuriuo jis visiškai 
vienas norįs keliauti į Australi
ją, o iš ten į Nauj. Zelandiją, 
Filipinus, Indiją, Afriką, Pietų 
Ameriką, JAV-bes ir Kanadą. 
Ir vis pėkščiom per žemynus. 
Iki 1959 m. tikisi Stanys pasiekti 
Kanadą. “Tada jis nori baigti 
savo kelionę arba'Paryžiuj e, kur 
ją pradėjo, arba Lietuvoj, jei jo 
tėviškė iki to laiko būsianti lajįs- 
va”, — rašo “Abendzeitung”.

Mums .lietuviams yra džiugu 
matyti, kaip gražiai pasigarsino 
šis mūsų neramus tautietis — 
keliautojas. Šimtai tūkstančių 
“Abendzeitung” skaitytojų vėl 
iš naujo patyrė, jog Lietuva ken
čia nelaisvės dienas, o jos sūnūs 
ir dukros klaidžioja po platų 
pasaulį, nešdamiesi tėviškės 
meilės liepsnelę ir josios ilgesio 
neužgestantį žėrėjimą.

J. Medaitis.

Pagrobtą vaiką nužudė
Spalio 7 d. Kansas ir visas JA 

V-bes sukrėtė nežmoniškas pa
dugnių žiaurumas, kai buvo su
rastas pavogtojo milionieriaus 
Greenlease sūnelio, sumuštas, 
sudaužytas ir peršauta galva, la
vonas.

Iš, vienuolių seserų vedamos 
mokyklos mažąjį Bobby, 6 met., 
išsivedė kažkokia moteris, vie
nuolėms pasivadinusi jo teta, 
nes, esą, jo motiną ištikęs širdies 
priepuolis. -Tėvšti.po ieleto va< 
landų gavo reikalavimą nurody
toje vietoje padėti $600.000 už 
vaikučio sugrąžinimą. Pinigų 
maišas, po $10 ir $20, svėręs 85 
svarus, buvo ten nuvežtas ir pik
tadarių pasiimtas, bet nei vaiku
tis grąžintas, nei nieko jiems 
pranešta. Tik kai policija suėmė 
girtaujantį įtartiną vyrą ir rado 
pas jį apie $293.972, paaiškėjo 
viskas. Jis prisipažino prikalbė
jęs vaiką pagrobti savo meilu
žę ir atgabenti į St. Joseph, kur

jie gyveno. Ten vaikutis buvo 
nužudytas ir pakastas darže, vir
šum pasodinant gėlių. Pasak su
imtųjų, vaikutį nužudęs jų ben
drininkas, Marsh, kuris dar ne
suimtas, paisęs suimtasis Hali, 
o jo sugyventinė Heady nei neži
nojusi. Pusę pinigų suimtasis 
Hali praradęs girtaudamas nak
tį prieš tai kažkokioje nešvarioje 
vietoje. Nusikaltėlių ir praeitis 
tokia — plėšimai, vagystės, ka-

Cikagiškiams gastrolės 
nepavyko

Praėjusį šeštadienį Toronte 
viešėjo Čikagos lietuvių akade
minio sporto klubo “Lituanica” 
krepšininkai, kurie su “Vyčiu” 
sužaidė draugiškas rungtynes, 
kurios galėjo būti ir atsigriebi- 
mas pralošimo neseniai įvyku
siose sporto žaidynėse. Nors “Li
tuanica” skaitosi tik dabar susi
organizavusi krepšinio koman
da, tačiau ši komanda yra ne
oficialiai Čikagos rinktinė, su
daryta iš “Perkūno” ir “Ginta
ro” žaidėjų ar tik laikinai pa
skolintų. Betgi pasirodė, kad 
“Vyčio” laimėjimas žaidynėse 
nebuvo pripuolamas ar vien lai
mės dalykas, kaip čikagiškių bu
vo galvota.

Rungtynės pradedamos efek
tingu “Vyčiui” ryžtu, kurio pa
sėkoje krepšiai dygo, kaip gry
bai po lietaus ir pirmieji du ket
virčiai baigti 15:33. Matomai dėl 
silpnoko pasipriešinimo, pasku
tiniuose ketvirčiuose “Vytis”, 
taip sakant, pastebimai atleido 
vadžias, ką svečiai be priekaišto 
gražiai išnaudojo puikiais S. 
Zubkaus praėjimais ir laimingai 
taikliais metimais ir paskutinia
me ketvirtyje krepšių santykį la
bai aplygino. “Vyčiui” teko tas 
palaidas vadžias sugraibyti ir 
atitinkamai pasispausti, kad re
zultatai neapvirstų augštyn ko
jom. Tai puikiai pavyko ir rung
tynės laimėtos 56:58 santykiu.

“Vyčio” forma ir kovingumas, 
reikia pripažinti, buvo žymiai 
menkesnis negu Čikagos žaidy
nių metu. Mūsų nuolatinis taškų 
medžiotojas M. Ignatavičius jau
tėsi visai be formos. Ir kitų lygis 
buvo tik vidutinis. Be to, šiose 
rungtynėse pirmą kartą buvo iš
bandytas “Vyčio” neseniai užtik
tas deimančiukas p. Vaičiulis, 
vietinis Toronto lietuvis studen
tas, kurio forma ir puikiais me
timais visi stebėjosi ir gėrėjosi. 
Tačiau buvo vis tik jaučiamas

nesusižaidimas su mūsų koman
dos technika bei pavieniais žai
dėjais, todėl negalima buvo pil-* 
nai jo sugebėjimų išnaudoti, o jų 
Vaičiulis turi labai daug; jo ūgis 
visoje aikštėje buvo išskiriamas, 
jo gražus žaidimas ir efektingai 
tikslūs metimai visus pasigėrėti
nai stebino. Kovngiausias, kaip 
ir visada, ir daugiausia taškų 
pelnė (16) Maskeliūnas.

Žaidė ir taškus pelnė: 
“Lituanica” — Dirvianskas — 

11, Gaška 
Vaičius — 
bickas — 0.

“Vytis” —Duliūnas — 10, Ig
natavičius — 2, Kulys — 6, Mas
keliūnas — 16, Preikšaitis — 11, 
Supronas — 0, Vaičiulis — 13, 
Žukas — 0, Ąžuolas — 0, Gvil
dys — 0. K. Lukas.

— 7, Germanas — 5, 
11, Zubkus — 22, Ba-

Toronto šachmatininkų žiniai
Spalio 18 d., sekmadienį, 2 vai. 

pp'. Lietuvių Namuose įvyksta B 
grupės šachmatininkų susirinki
mas. Šis susirinkimas nustaty
tas pirmenybių turnyro pradžiai. 
Kiekvienas B grupės dalyvis, už
sirašęs dalyvauti, privalo atsi
nešti užstatą $5, kuris buvo nu
statytas pereitam susirinkime. 
Sumokėjusiems bus išduodami 
kvitai. Sulošęs .visas turnyrines 
partijas užstatą gaus atgal. Lau
kiame atvykstant ir naujų da
lyvių, kurie dar nėra užsirašę. 
Po susirinkimo — žaibo tuųny- 
ras nauja sistema abiem grupėm.

Šachm. sekcijos vadovas.
Pasaulio šachmatų pirmenybės 

po 20 nepilnų ratų atrodo taip:
1. Smyslow -— Rus. 12%:6%,
2. Reshevsky — JAV 12:7,
3. Bronstein — Rus. 10%:7%,
4. Najdorf — Argent. 10:8,
5-6. Keres — Ėst. ir Boleslaws

ky — Rus. po 9^:8^,
7. Petrosian — Rus. 9%:9%,
8-9. Geller ir Taimanov — Ru

sija 9:9 ir tt.
«Pr. Mačiulaitis.

Kaip pabėgo Fatemi?
Tuojaus po Zahedi perversmo 

buvo paskelbta, kad buvęs Mos- 
sadegko užsienių r. ministeris 
Fatemi buvęs minios sudrasky
tas į gabaliukus, netrukus bet
gi pasirodė, kad jis tebėra gyvas 
ir net spėjęs pasprukti į užsienį. 
Dabar Teherano spauda rašo, 
kad jis sąmišio metu pasislėpęs 
Jordanijos atstovybėje Tehera
ne, o kai buvęs išduotas vieno 
perso tarnautojo, jį parsivežęs 
savo automobilyje į savo atsto
vybę Sirijos atstovas. Po savai
tės, padedamas kažkurios sveti
mos valstybės šnipų tinklo, pa
bėgęs į Iraką.

, Bernardinai savo darbą tęs
Neseniai pasaulio spaudoje 

buvo pasirodžiusi žinutė, kad 
pagarsėję kalnų praeivių gelbė
tojai vienuoliai Bernardinai su 
savo protingaisiais šunimis iš 
Alpių kalnų išsikelsią, tų šunų 
'nebelaikysią ir jų nebeapmoky- 
sią žmones gelbėti iš sniegynų, 
nes dabartiniais laikais, kai vi
sur esą išvesti geri keliai, šito
kia tarnyba esanti nebereikalin
ga. Vatikanas šitą žinutę panei
gė ir įsakmiai sako, kad vienuo
liai Bernardinai su savo garsiai
siais šunimis keleivių globą ir 
toliau tęs.

• Vytis Paryžiaus Teisingumo 
Rūmų bokšte

Paryžiaus Teisingumo Rūmų 
bokšto sienoje yra vienas iš pui
kiausių Europos sieninių laik
rodžių, Henriko Valois bu v. D. 
Lietuvos kunigaikščio ir Lenki
jos-karaliaus, įsakymu papuoš
tas Prancūzijos, Lietuvos ir Len
kijos herbais. Tad šalia baltos 
lelijos, Burbonų ženklo, mato
me Lietuvos Vytį ir Lenkijos 
Erelį. Tas laikrodis paskiausiai 
buvo atnaujintas 1910 m.

— Vatikanas— Popiežius Pi
jus XII, kalbėdamas tarptautinio 
baudžiamosios teisės kongreso 
nariams, pasisakė už tarptautinį 
teismą karo ir žiaurybių kalti
ninkams bausti. Popiežius kartu 
aptarė ir tokio teismo veikimo 
sąlygas.

Hali yra sūnus žymaus cdvoka- 
to. Vaikutį pagrobti jis ruošę
sis 2 metus.

Greenlease yra iš vargšų iš
kilęs milijonierius, Cadillac au
tomobilių pirklys, jau 71 m. am
žiaus, žmona 45 m., o vaikutis 
buvo įsūnytas. Tėvas taip troš
ko sulaukti vaikučio sveiko ir 
gyvo, kad apie grobikų reika
lavimus nieko nesakė net polici
jai, vykdė viską, ko buvo reika
laujama, ir sumokėjo dar negir
dėtą sumą už vaiką. Iki šiol JAV 
istorijoje vaikų grobikams išmo
kėta augščiausia suma buvo 
$200.000, o kad pagrobtas vaiku
tis nužudomas, pirmas atsitiki
mas per 15 metų. Bet nuo to 
meto, kai 1932 m. buvo nužudy
tas Atlantą perskridusio lakūno 
Lindberg sūnus, buvo nužudyta 
dar 4.

FILMAS, KURĮ VERTA MATYTI

JADVYGA SMOSARSKA monumentaliame dramatiniame isto
riniame filme apie tikrą karališką meilę 

BARBORA RADVILAITĖ •

EATONO AUDITORIJOJE TORONTE
College ir Yonge g-vių kampe, įėjimas iš College g-vės 

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 17 d. 7 ir 9115 vai. vak.
Įėjimas $1 ir 0.75 (įskaitant mokestį). Bilietus įsigykite kasoje.

Kanadoje mes naudojamės

keliavimo laisve

Kanadiečiai turi teisę keliauti betkur savo krašto viduje 
arba į užsienį. Mūsų vyriausybė nedraudžia keliauti, kur 
mes norime.

Keliavimo laisvė yra viena iš demokratiškų teisių, kuri pa
daro Kanadą maloniu kraštu gyventi.

O'KEEFE'S BREWING COMPANY LIMITED
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GERIAUSIOS ANGLAS - YRA PIGESNĖS!
V. ir S. AUŠROTAI 

priima Jūsų uiwjymuj 

kasdien nuoy 10 vai. .ryto iki 

10 vai. vakaro.

DOMINION 
COAL & WOOD

2M< GILMOUR AVBi-TOfMHwipt"^' Telefonas: LyI 9305

Lietuvių Vyrišką Rūbą KrautuvėNorint pasisiūdinti iš geros medžiagos, gerai pritaikintą ir bet kurio stiliaus kostiumą arba paltą, prašome atsilankyti ir peržiūrėti mūsų šimtus pavyzdžių ir jų kainas. Taip pat parduodami pasiūti rūbai, skrybėlės, įvairūs švarkai, megstukai, baltiniai ir kt.
LIETUVIAMS NUOLAIDA 

10%

Sav. C. Salmonaitis

DERBY
Men9s Shop

2576 YONGE ST., TORONTO (arti Briar Hill Ave.)
Telefonas HU. 9-9624

Finansuoju
įvairias mašinas, automobilius, traktorius, sunkve
žimius ir kt. turtą. Pas mus žemesni procentai, 
negu bet'kurioje kitoje finansų kompanijoje.
Geras patarnavimas ir įvairių rūšių draudimas 
vietoje.

RCHARLES POCIUS 
INSURANCE

TILLSONBURG, ONT. - TEL. 829-J

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

7 Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iŠ šviežių produktų;
Gamina prityrusios virėjos. - - - - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

ISPANIJOS BAŽNYČIA
. Pastaraisiais laikais vėl dažnai datą į vyskupo vietą popiežiui 
pasaulio liberalų špaudoje pasi-1 pateikiami 6 kandidatai, kuriuos 
rodo kaltinimų Ispanijos Bažny--------— *■—
čiai. Jai prikišama, kad perdaug 
kišantis į krašto politinį gyveni- 
mą arbakad Ispanijoje esą spau-.^—„ 
ažiami -protestantai. ? Suminimi1 kurių vieną kurį galutinai paren- 
faktai, kurie dažnai yra teisingi, * ’’ “
tačiau jie neteisingai aiškinami, 
nes prie reikalo einama ne su 
Ispanijos, o su kitų kraštų mas
tu. Ištikrųjų Ispanijoje ne Baž
nyčia kišasi į politinį gyvenimą, 
bet ji nepajėgia išsivaduoti iš 
valstybės “globos”, kuri ją nau
doja kaip savo . įrankį.Per penkis šimtus metų valstybė Bažnyčioje Ispanijoje turėjo perdaug galios. Nuo S iki 15 amž. Ispanijoje vyko amžinas krikščionių karas su arabais. Kare visada vadovybė priklauso karaliui, tad Bažnyčia tapo pajungta, virto “karo kapelionų ministerija”, o inkvizicija virto lauko saugumo policija naujai laimimose teritorijose. Karaliai, kurie į savo titulą įrašė pažymį “Catholicissimus”, išgavo iš popiežių teisę skirti vyskupus ir pavertė Bažnyčią savo įrankiu. Nuo 18 amž. galo popiežiai vedė kovą dėl teisės skirti vyskupus, tačiau, kol tebebuvo karaliai, tos kovos nelaimėjo. Tik dabar prie Franco popiežiai pasinaudojo proga peržiūrėti konkordatą ir po-2 metų derybų pasiekė to, kad išgavo teisių vyskupų parinkimui. Tačiau ir tai dar ne visiškai. Vyriausybė nuo vyskupų skyrimo dar nėra visiškai nušalinta. Pagal naująjį konkor-

parenka bažnytiniai autoritetai 
kartu su nuncijumi, bet pasitar
dami su vyriausybe. Iš tų 6 kan
didatų popiežius parenka .3, iška vyriausybė- Aišku, kad. šitokioje procedūroje svarbu,.kad 6 tarpe nebūtų 4 tokių, kurie galėtų pasidaryti valdžios, įrankiu, nes kitaip neįmanoma būtų popiežiui bent vieno tokio nepalikti paskutinių trijų kandidatų tarpe. Šitokis vyskupų skyrimo būdas jau pastato Bažnyčią ant išsivadavimo kelio ir leis ir Ispanijos Bažnyčiai pakilti į visiškai nepriklausomą moralinę tvirtovę.Kitas Ispanijos Bažnyčiai daromas priekaištas yra netolerancija bei protestonų priespauda. Ištiktųjų tai yra ispanų būdo, jų karštumo, bet ne Bažnyčios netolerantingumo reikalas. Amžiais įpratę į katalikų viešąjį gyvenimą, karštieji ispanai nepakenčia nieko, kas jų nuomone pažeidžia jų tikėjimą. Pasak stebėjusio Ispanijos gyvenimą The Ensign korespondento D. Woodruff, jei amerikietis jausis įžeistas įžeidus vėliavą, britas — įžeidus karalienę, tai. ispanas šoks kaip liūtas kam įžeidus Dievo Motiną Mariją. Iš čia ir nesusipratimai su protestonais bei draudimas jiems nesirodyti viešumoje su savo procesijomis. Tačiau ištikrųjų protestantizmo problema Ispanijoje daug mažesnė negu apie ją rašoma. Pro-

testonų ten yra labai mažai, vos arti 20.000. Ir beveik visi jie yra šiaurinėje dalyje, Atlanto pakrančių uostuose. Spaudoje nerašoma, bet lygiai taip pat,suvaržytas viešas tikėjimo išpažinimas irmohametonų, kurie susimetę Viduržemio jūrų pakrantėse. Šitas suvaržymas yra lygiai toks pat, kaip Jurgio III laikais buvo įvestas katalikams Anglijoje. Ir sumetimai yra tokie patys — masės nepakenčia kitoniškų tikybinių viešų procesijų, vien tik savas. O draudimas juk yra vyriausybės, o ne Bažnyčios, nes vyriausybės reika- as žiūrėti ramybės ir pasirūpinti pašalinti visa tai, kas kokių neramumų gali iššaukti. Šiaip tikėjimo laisvė yra garantuota įstatymu ir net konkordatan įrašyta, kad niekas negali būti kaip nors paliečiamas dėl tikėjimo.Teisybė Ispanijos santykiai bei ispanų nuotaikos kitų, .ypač šiaurės Europos bei Amerikos kraštų žmonėms, ne lengvai perprantami, kai nekreipiama dėmesio į Viso to priežastis. ./(Pagal The Ensign.)

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

NORRINGTON REAL ESTATE
1177 BLOOR ST. W., TORONTO, TeL LL. 3W2 

(tarp Dufferin ir Lansdowne)

Norėdami pirkti arba parduoti namą, sklypą, krautuvę ar kit., kreip
kitės į musų staigą. Duodame paskolas, patarimus ir kitokią pagalbą.

_ . DĖMESIO VERTI PIRKINIAI:

$3.500 įmokėti — College-Ossington — 8 kamb., plytinis namas, alyva šildo
mas, garažas, gražus kiemelis;

$4.000 įmokėti —- Porkdole — 6 kambarių, 25 metų senumo mūrinis namas, 
alyvos šildymas, garažas 3 mašinoms;

$4.500 įmokėti — Bloor-Quebec — 9 kambarių dupleksas, geros plytos, 2 mod." 
virtuvės, 2 vonios, pelningas ir nebrangus namas;

$7.000 įmokėti — St. Cloir-Ookwood — 9 kamb. plytinis namas, gražioje gat
vėje, dvigubas garažas, didelis kiemas;

$9.000 įmokėti — Dovercourt-Bloor — 12 kamb. gražus namas, ramioj gat
vėj, netoli būsimos lietuvių bažnyčios. Kas turi pinigo, nepraleiskit retos 
progos, džiaugsitės

Vasaros stovyklos apyskaita
KLB Krašto Valdybos Švietimo Komisijos surengtos Karaliaus Mindaugo vardo 

vasaros vaiku stovyklos, 1953 m. liepos mėn. 5-18 d.d.,
APYSKAITA

I. Pajamos:
1. Surinkta iŠ vaikų ................................
2. Gauta auku iš organizacijų ir pavienių asmenų .
3. ‘ - — •
4.

Vaikų šventės — gegužinės, liepos 12 d. 
Už likusį maisto ir indų nuoma ......... .

Išlaidos:
Stovyklai vieta, patalpos ir palapinių nuoma 
Stovyklautojams maistas ..............

3. Ūkio ir sporto reikmenys .............. . .
4. Transportas ................   ............
5. Vaikų šventei — gegužinei ........................
6. Vaistai ir tvarstomoji medžiaga ........... ....... .
7. Virėjams atlyginimas .........    .....
8. Gręžiota vaikams, anksčiau išvykusiems ....
9. Spauda ir kitos smulkios išlaidas .................

II
1.
2.

III. Gautas likutis — pelnas
Viso išlaidų

$1479,00
262,72
728,08

12,90

Viso pajamų turėta $2482,70

..................... $420,00
......................... 786,19

85,74
..................... 85.00

. . . .. . .. 271,53
60,38

........................ ... 240,00

........e. 35.00

.....4.... 28,93

turėta $2012,82
.......... 469,88

Balansas $2482,70
Kr. V-bos Švietimo Komisija.

Maloniai praleisite
ilgus rudens vakarus besiklausydami gražios

HILIlPSmuzikos iš viso pasaulio su 
radijo aparatu.

... Mūsų krautuvėje rasite visą rinkinį paskutinės 
laidos “PHILIPS” radijo aparatų.

Jei esate nepatenkinti turimu radijo aparatu, mes galime 
pakeisti į naują — užskaitydami jums augščiausią 

kainą už jūsų seną aparatą.

Kodėl nepasirinkti geresnio už pigesnę kainą?

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS.
Vaikų baldai ir vežimėliai.
Televizijos aparatai. Radijo. Šaldytuvai.
Įvairios krosnys. Siuvamosios mašinos ir visa 
kas reikalinga namams.

TEIRAUTIS:

Lietuvių Paldų Krautuvė

MOHAWK Furniture Co.
2448 DANFORTH AVE., TORONTO. Telef. OX. 4444

Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

— Maskva— Sovietų vyriausybė leido 4 JAV ambasados pareigūnams nuvykti į Centrinę Aziją. Tai 3 karininkai ir žemės ūkio Attache, kurie skrido lėktuvu.— Vašingtonas. — JAV pa- • skirta 45 mil. dol. parama. Ira- j nui bus duota gyvenimo reikmenimis. Pirmiausia būsią pasiųsta už 12 mil. dol. cukraus.— Varšuva — Neseniai mirė žinomas lenkų rašytojas St. Wa- sylewski, paskutiniu metu gyvenęs Opole, bet bolševikinėje Santvarkoje jau nieko nebesu- kūręs.— Londonas— Canadian Pacific Railway Co pradėjo statyti 22.500 tonų keleivinį laivą, kuris turi būti baigtas 1956 m.
Aukos Prisikėlimo Bažnyčios Fondui

Po $100. Lekšas Pr., Matušaitis M., 
Tarnuiionis J., Kanados Liet. Moterų 
Bendruomenė;

$65. Šenferiš Mr. ir Mrs.;
$60. Zabulionis Mykolas;
Po $50. Germanavičius, Jurkevičius j 

Juoz., Miliušas J.;
$35. Stepavičius H. ir E.;
$30. Kantvydas;
Po $25. Bakšys J., Bartkus Ant., 

Gataveckas Vait., Kiaupa Vyt., Žut- 
kauskas P.;

Po$20. Cinis P.r Gipas J., Kirstukas, 
Norvaiša Leonas, Ožinskis A. ir J., 
Šmigelskis A. ir A.;

Po $15. Gudelis J.,. Mazlaveckas A., 
Vabalienė, Kobelškis, Sukauskas Aug., 
Kazakevičius J., Luima Juoz., Sokaity- 
tė Liuda, Drobato Mr ir Mrs., Bukelis, 
Blocki.s V., Morauskas P., Šmigelskis Rl, 
Beniušis K., Klevinskas L., Girdauskas 
J., Puodžius J., Lasienė, Jurevičius V., 
Smolskis G., Bučinskas M., Stašiulis J., 
Kaminskas K., Ališauskas K., Dambraus
kas T., Petravičiys J. ir M., Šarūnas J. 
Vaštokas EI., J. B., Budreikis P., Keve- 
laitis Pr., Razgaitis Pr., Merkevičienė E., 
Regina P., Danius L. irP., Paleckis A., 
Žekai M. ir B., Žiliai T. ir A., Stmaska 
Vyt., Kavaliauskas Juoz., Žilytė M., 
Grybas A., Vaitekūnas G., Underys G., 
Vaitkus St., Smolskis G.;

Po $5. Dailidė V., Malinauskas M., 
Kavaliauskas St., Goceitai, Valaičiai V. 
ir M., Lazauskienė, Varanka, Plusčtaus- 
kas M., Sukauskas, K. R., Urbonas V., 
Kromerytė B., Laurinavičius Ant., Vil
kas Juoz., Baltakys Jon., Mardocevi- 
čius Jon., Šarūnas VI., Šeškus Li., Ša
pokai, Vežauskas P., Lazauskas J., Kri
vickas S., Kantvydas Al b., Smolskis G., 
Karpka P. ir E., Caproskoitė M., Baltru
šaitytė Ant., Karasiejus J., Skrupauskas 
P., Čepai E. ir S., Puškoriai M. ir P., 
Matukas X, Mačiulis J., Gagytė Au
gutė, Danicevičius Juoz0 Žičkus Ant., 
Grigaliūnas St., Gičius Gen., Zubrrckas 
Justi Girčys Br., Galiauskas, Bučkaičioi, 
Budrevičius J., Virginavičius V.,

Po $4. Sonda VI., Slapkauskas V., 
Valatka Jon.;

Po $3. Tamošiūnas A. ir J,, Zabiela 
Kunig., Juodis J., Liubirtas K.;

Po $2. Gojkas Jon., Kryžanouskas 
V. ir A., Laurišaitienė A., Sirka JuL, 
Sadauskaitė Jan., Stulėnas K., Katilienė 
G.,Norbutas Adolfas, Matulevičius V., 
Palionis Alg., Andriūnienė, Bazalykas 
A. ir M., Paškevičius Ant., Kobelskis T., 
Raziulis Vyt., Čepaitis A., Vaškevičius 
M., Lembertos K., Remeika P. ir P., 
Kviečinskienė S.,Galiūnienė Oi, Jony- 
nienė Br., Gubelinskas P., Butvietos Z., 
Augustinovičius P., Vaškelis Jon., Dovid 
Alec., Kruzinauskas A., Mackevičius J., 
Rutoys, Paškevičius, Vegelis Jon.,

Po $1. Dervin M., Samulevičius J., į 
Barkauskienė D., Vaitiekūnas JuL, Pau
linai V. ir S., Chvedukos Hen., Jogėla 
Juoz., Gataveckas lz., Stung u rys Eug., 
Žekonis A., Vaitkus V. ir St. Grigaliūnas 
Alfredas, Van der Kraats, Žolpvs Ant., 
Nelson E., Gipas S., Grinsky U., Sa
mulevičius J.

50.50. Narbutas A.
Visiems aukojusiems nuoširdžiai dė

kojome. Tėvoi ProncHkofioi.

Dr. S. V. FEINMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampos Dundas) 

Telefono* LL. 5739
Darbo vol.: 1.30*3 ir 6-8 vol. .p p. 

Kolba vokiečių ir rusų kolbomis

Dr. Peter MORRIS 
PERKĖLĖ 

savo dantų kabinetų į 
1082 BLOOR CT. W. 

(į rytus nuo Dutferin St.)
Tel. OL. 4451. Toraato A

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys
Ap.Sakevičius-Sakus*

Daugelio parduodamų nuosavybių turime nuotraukas, prašome užeiti 
pasižiūrėti; 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
THIsonburg, Ont. • Tel. 829J

Pardiiodant at perkant narna ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI <

Antanas-Tcny Ai€)PI\IS
Real Estate darbe tuns didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

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

3 Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbaiUr netinkamai laikomi sugenda. Mū-su sandėliuose jūsų vasariniai rū- baį fcus rūpestingai saugomi. Kai 
Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai rūšių užuolaidų. firmai:

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

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk-— 
ines pristatysime- kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS
MU. 9543

VALANDOS
9 a.m. — 9 pan.

TAUPYK $$$
Pirkdamas pas PHILLIPS pačias puikiausius minkštus baldus tikrai sutaupysi. 
PHILLIPS CHESTERF1EL MFG. parduoda tiesiai klijentams. Pirkdamas tiesiai H 
mūsų fabriko- sutaupysi 50% kainos, nemokėdamas nei cento baldų prekybinin
kams. Mūsų Hpamefė praktika — miegamųjų sofų srityje. Mes patarnaujame 
visiems visas 24 valandas.

. . Dienq

Kaina $39.95
PHILLIPS 

CHESTERFIELD 
MFG.

KM. MOfl

Nakų
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SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

Mann & Martel J. J. Ellis Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. -W. 

(prie Dufferin)

1245 BLOOR ST. W. (prie Lansdowne)Tel. OL. 8481
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo- 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.

Stambiausias Toronto 
Realtorius

383 Roncesvalles Ave.
LA. 8000

$22.500 pikto kaino. High Park. Re- 
tos ■vertės I1 k. namas, 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, van
dens-alyvos Šildymas, 2 garažai, 
puikus mūras, atskiras, labai 
brangiai įrengta žaidimų salė rū
sy su baru.

$4.500 įmokėti. Ossington — Colle
ge. 1 1 k., mūrinis, atskiras, 3 
virtuves, vandens šildymas, 2 ga
ražai, viena skola balansui.

$X000 įmokėti. Dundas—Euclid. 10 
k. mūrinis namas, 3 virtuvės, 
vandens-alyvos Šildymas, mūri
nis garaž., viena skola balansui.

$2.000 įmokėti. Dundas — Clare
mont. 7 k., atskiras, mūrinis, 
vandens šildymas, geros rūsys.

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

$1*4.500 pilno kaina. High Park — 
Bloor. 1 1 k. mūrinis dupleksas;

* vandens šildymas, 2 vonios ir 2 
. 2 virtuvės, 2 garažai.

$19.000 pilna kainą. 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 augštus 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 kaina. High Park — 
Mountview, prie Bloor; 7 kamb., 
kvadratinis planas, mūrinis, ga
ražas, vandens šildymas.

$16.000 pilna kaina. High Park — 
Glenlake. 7 k. per 2 dbgštus, 
mūrinis, alyvos šildymas, atski
ras, labai moderniai alyva deko
ruotos. 2 modern, virtuvės, ga
ražas, gražus sodas.

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 paskolos iš banku be jokiu bonu 2 metams.

MŪSŲ ATSTOVAS.

Šios savaitės pavyzdžiai:
$36.000 pilno kaina. Didelis, kgrftpi- 

nis 3 krautuvių namas Dundas 
gatvėj. Didelės pajamos, neaugi 
tas įmokėj irpos.

įmokėti $10-15.000. Tikrai gera pro
ga nusipirkti gerą, 18 metų se
numo, 2 butu namą ir self-serv
ice krautuvę-grosernę. Savaiti
ne 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, 
naujas pečius, garažas, didelis 
kiemas. Arti parko. Priedo apy- 
naujis šaldytuvas irvirt. krosnis.

mielai Tamstoms suteiks plačiu informacijų, aprodys ir padės išsirinkti. 
Prašom kreiptis j jj asmeniškai arba

į Telefonas Įstaigos OL. 8481 - - - - - Namų ME. 0667

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision

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

Vytautas LUNYS
asmeniškai ar telef. LA. 8000

Buto tel. LY 2048.

Seimininkės siaubas
Viena ponia surengė vaišes. 

Valandą prieš susirenkant sve
čiams ją pakviečia į virtuvę.

— Žiūrėk, meldžiamoji, man 
rodos, kad tie grybai gali būti ne
tikę, — sako virėja. — Ar jie ne
bus nuodingi?

‘ — O kad taip mes pirma jų šu
niui užduotume? — atsargiai pa
siūlė šeimininkė.

Šuo mielai prarijo jam pakištą 
porciją ir dar laižosi kitos. Po 
pusvalandžio buvo aišku, kad 
grybai nekenksmingi.
— Vaišės buvo puikios. Jau bege
riant kavą virėja pašnibždėjo 
šeimininkei:

— Vargšas šunelis — nebegy
vas!

Šeimininkė su vargu išspaudė 
šypsnį savo veide, atsiprašė sve
čių ir paskambino greitajai pa
galbai. Sugrįžusi sunkiai slėpė 
susijaudinimą, laukdama, kada 
pirmoji auka kris ar ims skųstis. 
Nelaukdama nubėgo į virtuvę.

— Kur šuo? — klausia virėją.
— Kai tik vargšą pervažiavo 

automobilis prie pat namų, nu
vilkau jį į sodą.

Iš sovietiškos tikrovės
Priimant rusų < karo mokyklon 

tarp virš šimto klausimų anke
toje, yra ir toks:

V Ar jūs buvote baustas kalėji
mu? Jei ne, tai kodėl?”

Malonu, bet...
Žmona savo vyrui:
— Brangusis, žinoma, man pa

tinka, kad turi savo nuomonę, 
tik aš niekad nenoriu jos girdėti.

Taikios sąskaitos
Skolininkas su skolintoju sa

vo sąskaitas mokėjo suvesti be ’ 
jokio nesusipratimo, visai ramiai, 
ir taikiai tokiu susirašinėjimu: > 

“Su dėkingumu pranešame jū
sų užsakymą iš š.m. spalio 1 d. 
gavę; tačiau apgailestaujame, 
kad negalime jo patenkinti, kol 
jūs nesate padengę savo ligšioli-1 
nių sąskaitų”. Į tai firma gavo 
taikų savo klijento atsakymą: 
“Tvirtinu gavęs jūsų raštą iš spa- • 
lio 4 d., kuriame jūs pranešate, 
kad negalėsite man toliau siųsti 
prekių, kol aš nesu išlyginęs sa
vo senų sąskaitų. Kadangi aš taip 
ilgai laukti negaliu, tai turiu 
garbės pranešti, kad savo anks
tesnį užsakymą atšaukiu”.

Būtų priimtina
Kalėjimo sargas:
— Na vyručiai, aš jums leidau 

žaisti futbolą, krepšinį, tinklinį, 
o jūs vis murmate. Pagaliau ko
kios jums šakos dar trūksta?

— O jei taip pamėginus “cross' 
country” (skersai kraštą) 
tynęs, — atsakė vienas.

Dar geriau
Eilinis grįžta girtutėlis 

reivines. Kitą dieną pakviečia
mas prisistatyti kuopos vadui.

— Tamsta žinai, kad taip be
saikiai gerti negalima, — kuopos 
vadas aiškina. — Jeigu negir
tuokliautumėte, galėtumėte pa
kilti į puskarininkio, net viršilos 
laipsnį. Ar nepatiktų?

— Tamsta, vade, kai aš pakan
kamai išgeriu šio malonaus skys
čio, netikėsite, jaučiuosi lyg pul
kininkas.

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

Telefonas ME. 2933.

Dr. N. Noyošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetų Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

Priėmimo vafandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vok. (pagal susitarimo).

lenk

į ka-

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: Širdies ast 

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

TeL RA. 6708.

.Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 
. VELTUI *

• Mūsų specialybė auto korpuso (body and fender) darbai
■į Pakraunamos gazo-aly vos baterijos Sureguliuojami ratai
.. 561- 567 KEELE ST.
liž Block. South of St .Clair
} TORONTO, ONT.
5 •

........................ 1 1 ........... .

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

Sav. G. KERAITIS

y .
4

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metu profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
. 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
i dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus..
Dirba kvalifikuoti specialistai. Prašoma užsisakyti iš anksto
i ... Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

LIETU VIS LAIKRODININKAS
į : ' FRANK BOCHULIS . . ■

Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. .
, . Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.

Atidarytą, 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 prod uktus:

I
 šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, Įvairias dešras.

Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms,.
, piknikams, pokyliams.

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

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

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

(Ątkelta iš 2 psl.) 
Molotovui ura-a!

Pamažu, pamažu darėsi links
miau. Pagaliau šūkaujant yra 
daug šilčiau. Jie pradėjo siūlyti’ 
vis daugiau ir daugiau kandida
tų į prezidiumą: draugą Budio- 
novą, Stachanovą, draugą kari
ninką, draugą vadovą, draugą 
majorą ura-a ir dar kartą ura-a!

Komendantas spinduliavo.
— Gera šventė. Labai gera. Di

delis pasisekimas. Puikūs žmo
nės tie vokiečiai, — ir jis sušu
ko: — Dėmesio! Vokiečių dar
bininkų Vadui Wilhelm Pieck 
ura-a-a!

— Paskutinį kartą, draugui 
Pieck ura-a! — rėkė senieji ko
munistai.

Rytų Berlyne
Praėjęs pereinamąsias stovyk

las, Einsiedel 1947 m. gegužės 26 
d. vaikščiojo rytų Berlyne. Ilgai 
nedvejodamas įsirašė į vienybės 
partiją ir susirado darbą “Tag- 
liche Rundschau” redakcijoje.

Komunistinės idėjos dar nebu
vo išgaravę iš galvos. Vis dar 
galvojo, kad Vokietijoje komu
nizmas bus kitoks, kad galės sėk
mingai padirbėti vokiečių ir rusų 
tautų vienybės laibui. Apsiriko. 
Spaudos darbe neberado jokios 
laisvės ir įdomumo. Viskas buvo 
rusiška. Vokiečiai tebebuvo tik 

•įrankiai “Apparačik”, kaip juos 
rusai vadino. Laikraštį, kol leis
davo spausdinti, vienas paskui 
kitą tikrino net keturi cenzoriai.

Pradžioje Einsiedel nuvykda
vo dar gana drąsiai ir į vakari
nius Berlyno sektorius svečiuos- 
na ar šiaip su reikalais. Tačiau 
pamažu jis pradėjo bijoti. Bijoti 

. net su kuo nors iš vakarų sekto- 
riauš ir telefonu pasikalbėti, nes 

: pamatė, kad NKVD viską labai 
seka. Turėjo ir pats kartą labai 
rimtai pasiaiškinti.

< Rytų Berlyne begyvendamas, 
•jis patyrė, kad ką Hitleris su vo- 
; kiečių komunistų partija pradė- 
'jo, Stalinas, užbaigė. Žmonės, 
kurie tai Einsiedel pasakojo^ bu
vo patys nukentėję nuo Stalino 
teroro. Kaikurie iš jų praleido 
net iki dvylikos metų kalėjimuo
se, ištrėmime ar koncentracijos 
stovykloje. Kiti neteko tėvo, mo
tinos, brolių, seserų nuteistų 
mirties bausme ar priverčiamam 
darbui iki gyvos galvos. Teismas 
susidėdavo iš trijų žmonių, taip 
vadinamo tribunolo, kurie teis- 
davo be jokio apklausinėjimo ir 
be liudininkų. Pakakdavo pa
prasto įskundimo.

Buvęs Maskvos vokiečių mo
kyklos mokinys, pasakojo Ein
siedel, kaip jis kartą prašė savo 

‘tėvą, augštą komintemo parei
gūną, užtarti tris iš dešimties su
imtų mokyklos mokytojų, nes 
jie jam atrodę nekalti. Tėvas at
sakė, kad Sovietų Rusijoje ne
kalti žmonės nėra suiminėjami. 
Po šešių savaičių pats tėvas ta
po suėmimų auka. Sūnus matė 
jį, saugojamą dviejų agentų su 
paruoštais pistoletais, pakuo
jantis šį-ta, ką buvo leisto pasi
imti į kalėjimą. Tėvas išvardi
no sūnui augštus sovietų' parei
gūnus, kuriuos jis turėjo prašy
ti užtarti už jį. Sūnus atsakė, kad 
Sovietų Rusijoje nė vienas ne
kaltas žmogus nėra suimamas. 
Visdėlto sūnus dėjo visas pa-

Vokiečiu kariai rūsy nelaisvėje
stangas išvaduoti tėvą. Paminėti 
tėvo augštieji pareigūnai arba 
buvo taip pat suimti, ar, sakėsi, 
niekad apie tokį asmenį negirdė
ję. Tėvas niekad negrįžo. Tik 
po karo sūnus sužinojo iš vieno 
kalinio, kad jo tėvas po septynių 
metų mirė badu darbo stovyk
loje.

Kelias atgal
Einsiedel su NKVD pagalba, 

kuriai dirbti pasižadėjo, išsiruo
šė aplankyti Vakarų Vokietiją. 
Jis ilgėjosi pasikalbėti su žmo
nėmis, nekontroliuojant kiekvie
no savo žodžio, su žmonėmis, ku
rių nereikėjo įtarinėti, be veid
mainiavimo, kaip pas juos. Jis 
jau galvojo ir apie galimybę pa
silikti vakaruose, nors tvirto nu
tarimo dar neturėjo.

Amerikiečių zonoje Wiesba- 
dene jis labai mandagiai buvo 
suimtas ir be jokių ceremonijų 
įmestas į vienutę, kurioje išsėdė
jo šešis mėnesius. Nepyko per 
daug už tai. Tos vienatvėje pra
leistos dienos padėjo jam išspręs
ti daug jį kankinančių klausimų, 
kurių pagrindinis buvo, kame 
glūdi komunizmo klaida? Jis gi 
su dideliu entuziazmu buvo pri
ėmęs komunizmo idėją atrodžiu
sią jam tada tokia pastovia, pa
prasta, tvirta ir žavinčia. Laikui 
bėgant pastebėjo, kad viskas yra 
ne taip, kaip, rodos, turėtų būti.

Dabar jis pamažu suprato, kad, 
jei gyvenimo paslaptis gali būti 
išaiškinta moksliškai, jei siela 
yra tik klasės " sąmonės senti
mentalumo apibūdinimas, sąžinė 
.tik kunigų išradimas, kuri gali 
būti pakeista partijos nurody
mais ir įstatais, tada galima vi
sai drąsiai naudingumą statyti 
augščiau už moralinį įstatymą ir 
pagal reikalą galima leisti žmo
nėms žūti ištisais milionais ar 
naudoti juos priverstiniam dar
bui. Juk gi žmogus piauna avis 
ir kinko jaučius į jungą, kai yra 
reikalas.

. Einsiedel pasidarė aišku, kad 
mokslinis materialistinis aiškini
mas žmogaus ir istorijos yra 
priežastis komunistinės sistemos 
išsigimimo. Dialektinis materia
lizmas yra priežastis Sovietų 
Unijos baisumų.

Yra nepakankama nacionali
zuoti produkcijos priemones ir 
pagal planą išskirstyti produk
tus. Tie dalykai gal ir atsiektų 
tikslą, jei jie kiltų iš laisvos žmo
nių valios, iš jų sąžinės, iš jų 
moralinio prado, bet kada jie yra 
žmonėms ■flždedami prievarta, 
turi tiek vertės, kiek vengimas 
žmogžudystės dėl bausmės.

indų valandas, dienas ir 
liūs Einsiedel galvojo apie 
nors jo atradimai buvo se-

prisikabinti, nors ištikrųjų jis 
buvo NKVD angažuotas surinkti 
Vakarų Vokietijos nuotaikas 
apie apsiginklavimą. Grįžo jis į 
Rytų Berlyną, bet tik atsisvei
kinti. Sutvarkęs kaikuriuos rei
kalus, apleido galutinai rytų 
zoną.

Samprotavimai apie ateiti
Išbuvęs penkius metus Sovie

tų Sąjungoj, dirbęs su augštais 
sovietų pareigūnais ir papras
tais žmonėmis, Einsiedel turi pa
tyrimo tarti vieną kitą žodį ir 
dėl* ateities.

Karo jis greitai nenumato, ne
bent vakarai pasirodytų labai 
silpni, jei jie ir toliau mėnesiais 
derėtus! dėl vienos divizijos, gal, 
atsižvelgiant į tai, sovietai ir 
susivilios pabandyti, nors jie jau 
turi gerą pamoką Korėjoj. Ki
lus karui, Sovietų Sąjungai grę- 
sia sugriuvimas.

Antra išeitis, kuo Einsiedel la
biau tiki, yra normalus, taikin
gas komunizmo pasikeitimas lai
ko bėgyje. Komunizmo istorija 
moko, kad partija vis ir vis nuo
latos gamino ir gamina išdavi
kus, parsidavėlius ir tikrus revo
liucionierius visuose valdžios 
sluogsniuose.

Einsiedel apleido sovietų rojų, 
nors ir nemanė nieko gero vaka
ruose dvasiniu, idėjiniu atžvil
giu. Vakarai smunka žemyn. 
Bet, jis sako, galima būti lai
mingesnių ir ant skęstančio lai
vo, negu ant to, kuris su pakel
tom burėm plaukia į vergijos 
prieplauką, jeigu turima vilties, 
kad žmonija vieną dieną vėl at
gaus sąžinę ir tikėjimą į tokius 
dalykus, kurie yra nepasiekiami 
slaptajai policijai.

Paruošė P. Brakas.

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S 
MEAT MARKET

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
prie Huron gotvės 

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

EM. 6-5798

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. BudaoeŠto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

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

Dr. MICHAEL BALKAJjTY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pogolbo 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimo 

RA. 9632 ir H U. 8-7841

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

* Toronto

Telef. kabinėtos 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.

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
^7 CHIRURGAS

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

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

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

■ - TeL RA 3924

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kolbomis

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 jv. taukų. Didelis mėsos ir kt. mėsos gaminių pasirinki
mas. Speciali karšta dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, oland. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir rolmopsoi, Ementholer ir šveicariškas sūris, 
aviečių sunko, marcipanai, romo pupos ir tt.

Mes dirbame 24 valandas

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St. W. Toronto 

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai Susitarimą’.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

/ DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

ELEKTRIKAS
J. VAITKUS

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

88 SPENCER AVE. 
Toronto

Telefonas ME. 3809

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, opimu namus pilnom 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
Augščiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūš 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

mei 
tai 
ni kaip Šv. Raštas, jis jautėsi lyg 
sudužusio laivo keleivis, pama
tęs Įvirtą žemę. Jis suprato, kad 
Sovietų Sąjungos pasirinktas ke
lias niekuomet nenuves į laisvę 
ir ttasingumą, ar į tikrąjį komu- 
nizmą. Sovietų valdžia niekuo
met neatsisakys teroro ir prie
vartos, niekuomet nebus pajėgi 
leisti laisvai žmogui pagal savo 
sąžinę apsispręsti ir vadovautis 
pagal savo įsitikinimus.

Spalio mėn. Einsiedel buvo pa
leistas iš amerikiečių kalėjimo 
ir galėjo keliauti kur tinkamas. 
Amerikonai nerado, kaip prie jo

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

TeL RL 5804
576 QUEEN ST. W. 

-M. 3-1618

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

VARTOTOS
auto mašinos

prieinamomis kainomis ir sąlygomis 
dideliame pasirinkime. Kiekvienos 
mašinos mechaniškas stovis yra ga
rantuojamos. Toip pat duodamas 3-įų 
dienų laikotarpis vartotos mašinos iš
bandymui. Taip pat įvairiu rūšių nau
jos auto mašinos.

Prieš pirkdamas kitur, užeik ar 
paskambink

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

CHURCH MOTORS

Sta&u naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

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

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6223
ANT. JUOZAFAITIS
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Širmas
Rudens Balius 
tdamiltone!

KLB Hamiltono ap. valdyba š.m. 
spalio mėn. 17 d. reprezentaci
niame Royal Connaught viešbu
tyje (King ir John g-vių kam
pas) Crystal salėje, rengia pir
mą Hamiltone

RUDENS HALIŲ
Turtingas bufetas! Puikus italų 
orkestras! Staliukai užsakomi iš 
anksto pas valdybos narę V. Su- 
batnikaitę nuo 6 iki 8 vai. vak. 
telef. 3-4144.
Pradžia 7 vai. 15 min.

KLB Hamiltono valdyba.

TOKCNTO, Cnt
Augštesnieji Lituanistiniai 

Kursai
Augšt. Lituanistiniai Kursai 

pradeda darbą spalio 24 d. 9 vai. 
rytą pamaldomis Šv. Jono Kr. 
parapijos bažnyčioje. Po pamal
dų renkamasi Lietuvių Namuo
se informacijai pamokų reikalu. 
Prašome buvusių kursų lanky
tojų ir naujų kursantų nesivė- 
luoti registruotis, nes vadovybei 
reikalinga žinoti mokinių skai
čių dėl patalpų ir kt. kursų rei
kalų. .

Šiais ' metais numatomos dvi 
klasės.

Centrinės Švietimo Komisijos 
kvietimu kursų direktorium su
tiko būti mokyt. Kazys Gečas 
(telef. MU. 3219), pavaduotoju 
— mokyt. Izabelė Matusevičūtė 
(tel. OL. 5773), o kursų lekto- 

•; riais:
Tikybai — prof. dr. kun. Jonas 

Gutauskas,
Lietuvių kalbai — mokyt. Iz. 

Matusevičiūtė ir mokyt. K. Ge- 
■ čas, ..

Lietuvos istorijai — prof. dr. 
Adolfas Šapoka ir; mokyt. Ona 
Gailiūnaitė,

Lietuvos geografijai — mokyt. 
Antanas Rinkūnas,

Lietuvos tautodailei — dail.
' Tąlesforas Valius,

Muzikai ir dainavimui — Va
cys Verikaitis,

Tautiniams šokiams — A. -Lie
ku naitė-Šadeikienė.

Pamokos vyks Lietuvių Na
muose kiekvieną šeštadienį 9 vai. 
30 min.

Registruotis “Tėviškės Žibu
rių” redakcijoje darbo metu ir 
sekmadieniais po pamaldų.

Apyl. Šviet. Komisija.

Kanados At-kų Centro Valdyba 
pasiskirstė pareigomis: Jonas 
Andrulis — pirmininkas, Izabelė 
Matusevičiūtė — vicepirm. ir se
kretorė, Irena Goceitaitė — stu
dentų reikalams ir iždininkė. Vy
tautas Šadreika ir Stasys, Ver
bickas— moksleivių reikalams.

Dainos narių dėmesiui
Neįvykęs susirinkimas rugsė

jo mėn. nukeltas į spalio 17 d. 3 
vai. pp. pas narę p. Dunčikienę 
— 487 Bayview Ave. (Leaside). 
Vykti Yonge gatvėkariu iki Da- 
yisville. iš ten Davisville auto
busu važiuoti rytų pusėn iki Cle
veland g-vės. Valdyba.

“Sūnus Palaidūnas’7 Toronto 
scenoje

Lapkričio 1 d., sekmadienį, 3 
vai. pp., Toronto Liet Jaunimo 
Meno Mėgėjų Grupė lenkų salė
je. 62 Claremont g-vėje stato 4 
veiksmų dramą “Sūnus Palai
dūnas”. Režisuoja knu. B. Pace- 
vičius.

Prisikėlimo parapijos žinios.
Praeitą sekmadienį pamaldos 

įvyko “College” teatro patalpo
se. Nežiūrint lietingo oro salė 
buvo perpildyta. Pamaldų metu 
giedojo Metropolitan operos so- 
listasA. Brazys ir sol. Stepona
vičienė. Pamaldos ten bus laiko
mos kiekvieną sekmadienį įpras
tu laiku-: 9:30 ir 11:00.
• Ruošiamasi minėti iškilmingai 

Kristaus Karaliaus šventę. Taip 
pat numatytas ir Vėlinių šventės 
susikaupimas. Apie tai bus pra
nešta vėliau.

Tėvams Pranciškonams persi
kėlus į savas patalpas, atsirado 
nemažai talkininkų iš tautiečių 
tarpo, kurie mielai ir be atlygi
nimo sutiko atlikti klebonijos 
pataisymo bei atnaujinimo dar
bus. TT Pranciškonai visiems 
nuoširdžiai dėkoja, bet ypač gi
li padėka priklauso p. Danieliui 
ir jo vedamai bendrovei, kuri 
daugiausia prisidėjo.

Irgi giliai TT Pranciškonai dė
koja “Parkdale” teatro vadovy
bei, kuri lietuviams labai pa
lankiai leido naudoti teatro pa
talpas pamaldoms. Kiekvieno 
sekmadienio rytą prieš pamal
das reikalinga išvalyti patalpas. 
Būtų gera, kad nuolat atsirastų 
talkininku.

Moterystės sakramentą Prisi
kėlimo par. priėmė: Bronius Vi
limas ir Ona Zaganeyičiūtė, Vac
lovas Abromavičius ir Elena Ja
nuškevičiūtė.

Pakrikštyta: Vikis Andrius 
Klupšas.

Pamaldos liet, evangelikams
Toronto Šv. Andriaus liutero- 

nių bažnyčioj. Carlton ir Jarvis 
gt. kampe, spalio 18 d., naujai 
nustatytu laiku — 2 vai p.p.

Ten pat 1.30 vai. prasidės sek
madienio mokyklos pamokos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Lietuviška Filmą

Gruodžio 5 ir 6 d.d. Lietuvių 
Namuose bus rodomos br. Motu
zų filmos iš laisvos Lietuvos 
gyvenimo.

Čia jūs gausite retą progą pa
matyti Lietuvą gyvuose vaizduo
se, keliauti jos vieškeliais, da
lyvauti atlaiduose, stebėti kaip 
laisvas, artojas verčia purią va-

Jaunimui, kuris tėvynę prisi
mena tik kaip per miglas, yra 
puiki proga ją arčiau pažinti.

Opera
Operos festivalių sąjungos 

programoje R. Conservatory 
Opera Co., šį sezoną vasario gale 
pastatys Alexandra teatre ketu
rias operas: Verdi Rigoletto, Me- 
notti Konsulą, Puccini Bohemą 
ir Wolf-Ferrari Tėvų Mokyklą.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

51 772 Dundas St. W.
Toronto

Reguliuojamas oras!

- šeštadienį,‘ spalio 15, 16, 17 d.d. 
spalvota — ~ ~ _
Bowery Boys

Ketvirtadieni
1. SCARAMOUCHE'-
2. LET’S GO NAVY -

Pirmadienį — trečiadienį, spalio 19, 20, 21 d.d.
L CARBINE WILLIAMS — James Stewart, Jean Hagen 
2. MR. LUCKY — Cary Grant, Laraine Day

Stewart Granger, EI. Parker

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

LIETUVIO KINO TEATRAS “GUILD”
1275 GERRARD ST. E., TORONTO - Telef. HA. 1230 

Pradžia 6.30 vai. vak Reguliuojamas oras!

' Ketvirtadienį — šeštadienį, spalio mėn. 15, 16 ir 17 d.d.
WHAT PRICE GLORY—spalv.—Dan Dailey, James Cagney 
BOWERY TO BROADWAY — Donald O’Connor

Pirmas
Rudens Balius 

tlamiltene!

Rinkliava bažnyčioje
Prisikėlimo bažnyčioje perei

tą sekmadienį Šalpos Fondo To
ronto Apyl. K-to pravesta aukų 
rinkliava Vasario 16 gimnazijai 
sušelpti davė -$135,38. Pridėjus 
prie tos sumos pirmiau tam tiks
lui suaukotus pinigus susidarė 
viso $200. kurie jau yra išsiųsti 
gimnazijai.

Ta proga reiškiu padėką vi
siems aukotojams, Prisikėlimo 
parapijos klebonui T. Bernardi
nui, radijo valandėlės vedėjui J. 
Simanavičiui už jos paskelbimą, 
inž. Šakaliui už plakatų pagami
nimą, pp. Klupšienei, Jurkevi
čienei, A. Šileikytėi ir Jonkaitie
nei už talkininkavimą.

V. Vaidotas,
Apyl. ŠF K-to pirmininkas.

Padidino krautuvę
Mūsų tautietis J. Beržinskas, 

turįs “The Times” cigarų ir laik
raščių krautuvę, 1212 Dundas St. 
W. padidino savo patalpas dvi
gubai. Nuo dabar pas jį galima 
įsigyti medžioklinių šautuvų, šo
vinių, o taip pat apmokėti gai;o, 
telefono, vandens ir elektros są
skaitas. .

Didelis Kalėdų balius “Club 
Top Hat”

Toronto visuomenei praneša
ma, kad gruodžio 26 d., šeštadie
nį, puikiame ir mėgiamame Club 
Top Hat, didžiojoje salėje, bus 
rengiamas didžiulis Kalėdų šo
kių vakaras. Ta proga bus lau
kiama svečių iš Rochesterio, Cle
veland© ir kt. Vakarą rengia To
ronto Jūrų Skautų Bičiulių bū
relis.
REIKALINGA maloni mergaitė ar mote
ris namų ruošai šeimoje su vienu mokyk- j 
los amžiaus berniuku. Gero alga, kamba- | 
rys ir išlaikymas. Yra ateinanti valyto
ja. Telefonas MAyfair 2830.

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.

Išnuomojamas butas ir 2 kambar. ir 
virtuvė ll-me augšte ir lll-me---- kam
barys ir virtuvė (Bloor-Dovercourt rajo
ne). 327 Rusholme Rd., tel. KE 4686 
arba OL 4819.

Išnuomojamas butas iš 5-ių kamb. ir 
virtuvės. Kreiptis KE 2220.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė III 
augšte be baldų šeimai, 315 Brock Ave., 
tel. LO. 8835, po 5 vai. vok.

Išnuomojamas ll-me ougšte kambarys ir 
saulės kambarys, su baldais ar be baldų 
ir garažas. 695 Dovercourt Rd. Skam
binti LO. 7358 betkuriuo laiku.

Išnuomojamas kambarys vienam asme
niui, 27 GoreVdle Avė. Tel. EM. 4-5495.

2 kambariai ir virtuvė be baldų. Galima 
ir vieną kambarį. 106 Beatrice Ave. Te
lefonas ME, 0.779.

Išnuomojamos frontinis kambarys l-me 
augšte vienom asmeniui—vyrui arba mo
teriai. Galima naudotis virtuve. 53 Gore- 
Vale Ave. Tele. EM*. 8-0948.

Latvių name išnuomojami vienas arba du 
apstatyti, naujai remontuoti, šviesūs 
kambariai II augšte ir garažas. Yra te
lefonas. 13 Thornhill Ave. (prie Baby 
Point Rd., vakarų Toronte).

PARDUODAMA tabako forma 100 akru, 
36 sodinimo teisė. Kreiptis R.R. 6, Till- 
sonburą, Ont. T. Normantas. _______
JEI DAR NEGAUNATE, 
užsisakykite dabar:

LIFE — 70 sav.
TIME — 78

Papiginimas galioja tifcrligi lapkričio 1 d. 
Skambinkite arba rašykite:

V. AUŠROTAS, 206 Gilmour Ave., 
Telefonas LY. 0305.

$7.87
- $6.87

MONTREAL. Cue
VISI LPASKUT1NĮ MŪSŲ ŠIO SEZONO

Vakara - Baliu
\ t 1

SPALIO 17 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 
UNF salėje, 297 College SL

Gros žinomas italų orkestras .
Bufetas, alutis ir kt. gėrimai.

Pradžia 8 vai. vak. #Įėjimas $1.00
— * KLK Kult. D-ja.

Evangelikų dėmesiui- ' 
pranešama, kad Lietuvių Evan
gelikų Susivienijimo parapijos 
pamaldos įvyks spalio 18 d. 1 vai. 
pp. United Church bažnyčioje— 
Dundas ir Ossington gatvių kam
pas. Pamaldas laikys kun. P. Da^ 
gys. Valdyba.

Evangelikų liuteronių liet. 
Parapijoj 

ruošiamasi parapijičių susirin
kimui. Jame dalyvaus parapijie-, 
čiai liuteronys ir aptars savos 
parapijos administracinius reika
lus. Po to ruošiamasi šaukti Lie
tuvių Evangelikų Susivienijimo 
susirinkimą. Jame dalvaus susi
vienijimo nariai — liuteronys ir 
reformatai. Jame bus aptariamas 
lietuvių evangelikų visuomeni
nės veiklos planas plačia prasme, 
apimantis ne viėn Kanadą bet 
ir Jungtines Valstybes.

Lietuvių Evangelikų Susivie
nijimo Kanadoj valdybos ir 
evangelikų liuteronų lietuvių 
parapijos tarybos Toronte pir
mininku yra Bernardas Bunti- 
nas, išrinktas susivienijimo vi
suotiniame gegužės 10 d. susirin
kime vieniems metams. Prieš 
tai susivienijimo pirmininkais 
buvo Jurgis Preikšaitis ir Petras 
Šernas. Susivienijimo kasininku 
anksčiau buvo Andrius Usvaltas, 
o dabar yra Jonas Dambaras ir 
Maksas Heikiš. Parapijos tary
bos pirmininkais Montrealyje 
yra Mikas Šulmistras, Hamilto
ne Otonas Stasiulis. K.

Sol. V. Verikaitis, 
torontiečių ir kaimyninių kolo
nijų lietuvių mėgiamas barito
nas, yra sudaręs sutartį su Onta
rio Švietimo ministerija ir kitą 
pirmadienį pradeda seriją kon
certų įvairiose Ontario provinci
jos vietose. Jis dar viena solistė, 
pianistas ir smuikininkas kon
certuos:

Spalio 19 New Lįskeard, 20 
— Smooth Rock Falls, 21 — Iro
quois Falls, 22 — Kapuskasing, 
23 — Cochrane, 24 — Kirkland 
Lake, 28 — Fergus, lapkričio 3 — 
Picton, 5 — Lome Park, 9 — 
Kincardine, 11 Petrolia, sausio 
12 — Sault Ste. Marie. 13 — 
Blind River.

Kaikuriose šiose vietovėse yra 
net nemažai lietuviu, kurie be- C. 7
abejo pasistengs ateiti jo pasi
klausyti.

Per CBL radijo stotį 
šį trečiadienį 7 .vai. 30 min. vak? 
bus transliuojama Puccini opera 
Turandot. Dalyvių tarpe yra ir 
V. Verikaitis. •

Remia lietuvių gimnaziją
Italijoje . '

Toronte susidaręs kunigų sa
leziečių gimnazijos mokinių rė
mėjų būrelis jau išsiuntė pir
muosius $40 už rugsėjo ir spalio 
mėnesius vieno mokinio išlaiky
mui. Būrelį sudaro: J. Gaižutis, 
P. Jurėnas, Eug. Stungurys, Vin
cas Dailydė, Jz. Jasinevičius, Al
gis Palionis, Jul. Širka, Pr. Če
ponis ir V. Matulaitis. Daugelis 
iš jų šelpia po vieną dolerį kas 
mėnuo'. Kol nėra rėmėjų dides
nio skaičiaus būrelyje, kaikurie 
šelpia po daugiau. Norintieji 
įstoti į saleziečių gimnazijos mo
kinių rėmėjų būrelį gali kreiptis 
pas V. Matulaitį LL. 6471.

Tokie sal. gimnazijos mokinių 
šelpimo rateliai jau veikia Cle- 
velande net 3 ir kituose mies
tuose.

Dažnai ir spaudoje rašoma ir 
kalbama, kad Vasario 16 gim
nazija _yra vienintelė lietuvių 
gimnazija. Tėvų saleziečių gim
nazija pradėjo jau antruosius 
mokslo metus (apie tai buvo ra
šyta ir “TŽ” kelis kartus) savuo
se namuose šv. kun. J. Bosco tė
viškės miestelyje. Gimnazijos 
mokiniai vra lietuviai tremti
niai, suvažiavę iš Vokietijos, 
Anglijos ir kitur. Reikia ir juos 
paremti. Prisidėkime ir kiti prie 
šio gražaus darbo! V.

Toronto lietuvi ųorkestras 
“Trimitas”

kviečia visus Kanados ir Ameri
kos lietuvius šeštadienį, spalio 24 
d., atsilankyti į Niagarą. ’

7.30 vai. vak. St. Patrick’s sa
lėje, 673 Victoria Ave. (kampas 
Queen), įvyks didžiulis koncer- 
tas-balius. Programoje dalyvaus 
įymiausios Toronto lietuvių mu
zikinės pajėgos. Bus išpildyta 
Fausto, Carmen, Pikų Damos ir 
kt. operų gražiausios ištraukos.

Be to, turtingas bufetas, šokiai, 
loterija i kiti įvairumai. Reta ir 
puiki proga susitikti su pažįsta
mais ir draugais. Salė bus atvira 
nuo 6 vai. vak.

TLO “Trimitas”.

Atidaromas vaikų darželis 
Montrealyje

Spalio 12 d. atidaromas lietu
vaičių Nekalto Prasidėjimo Se
serų vedamas vaikų ' darželis. 
Lietuvių vaikai priimami nuo 2 
iki 5metų amžiaus. Darželyje 
vaikai buš' lavinami pagal amžių 
ir auklėjami lietuviškai katali
kiškai dvasioje. Vaikai gerai iš
moks lietuvių kalbą prieš sveti- 
timas kalbas, kurias girdi šiame 
krašte ir kurių mokysis mokyk
loje; augs savo tautos ir savo 
amžiaus vaikų bendruomenėje.

Tėvai, kurie rūpinasi geru sa
vo vaikų išauklėjimu, kviečiami 
pasinauduoti jiems siūloma dar
želio pagalba, ypač tos šeimos, 
kurių motinos turi dirbti.

Kreiptis šiuo adresu: Sisters 
of the Immaculate Conception 
1476 Rockland Ave., Cote St. 
Paul, Montreal 30, Que.- Telef. 
POntiac 6-9397. -

Vaikų darželio vaikus bus ga
lima paimti iš narnų ir vėl grą
žinti. Tuo reikalu yra susitarta 
su, Taksi kompanija.

Premjera. “Pabudimas” pir
muoju požiūriu pasisekęs ir 
reikšmingas įvykis liet, koloni
jos gyvenime. Spektaklyje daly
vavo neįprasta daugumu. Sce
noje sukurta gražių teatrinės 
tikrovės epizodų, pasiekta, nors 
ne ištisai, gilių jąusmo ir min
ties išraiškų. Uždangai nusilei
dus, reiktų laukti entuziastingo 
plojimo, bet jo nebuvo ir būti ne
galėjo. Sceninė tikrovė buvo taip 
kruvinai panaši į kenčiančio mū
sų krašto ir tremtinio širdies 
tragediją. Salėje pilnoje žiūro
vų — mirtina tyla. Tikrumoje 
nedaug jų ten liko — jie grįžo 
mintimis pas savus į gimtuosius 
namus. Spektaklis nebuvo žiū
rovui tik teatrinis išgyvenimas, 
bet ir žiaurios tikrovės pakar
tojimas ir nukryžiavimas, kurios 
anaiptol negalima vadinti dra
ma. Mums lietuviams tai skau
džiausia tragedija — genocidas.

Kiekvienu atveju spektaklis 
susilauks plataus ir įvairaus ver
tinimo. Premjeros režisorius ir 
Montrealio Dramos teatras tik
rai užsipelnė atsakingo kritiko. 
Čia tik “viešosios nuomonės” at
garsis.

Kaukių baliaus metu (X. 18) 
AV klebonas prašo visų Montre
alio draugijų, brolijų bei organi
zacijų atstovus susėsti prie ben
dro specialaus stalo pasitarti, 
kaip geriau suorganizuoti busi
mąją parodą — tambolę — mugę 
— loteriją statybos fondui padi
dinti. Daugiau galvų, daugiau 
sumanvmu.

Š.m. SPALIO 17 d., Montrealio 
Policijos salėje, 1474 St. Catheri
ne St. E.. LAS Montrealio sky
rius rengia
ĮDOMŲ MIŠRŲ KONCERTĄ.

Koncertas vyks svečiams sėdint 
prie staliukų. Programoje solo, 
pianinas, orkestras, akordeonas 

ir charakteringi šokiai.
Veiks bufetas su įvairiais gėri
mais ir užkandžiais. - Šokiams 
gros “Lituanica”. Bilietų kaina 

$1.25, moksleiviams $1.
Visus maloniai kviečia atsilan
kyti - LAS Montr. skyrius.

Jaunimui šokiai šv. Elenos sa- 
; d.

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.

’ TORONTO, ONT.

VELTUI! VELTUI! VELTUI!
tepame, jei keičiate alyvą ar taisote savo automobilj pac mus. Tik atsineš
kite šio skelbimo iškarpą, arba paminėkite, kad apie tai skaitėte "Tėviškės 
Žiburiuose"
ATLIEKAME visus auto taisymo ir apžiūrėjimo darbus. Greitai ir sąžiningai.

TEXACO BENZINAS IR ALYVA

BABY POINT AUTO SERVICE
SKAMBINTI MU. 1969 ir prašyti J. KERPIS

509 JANE STREET (prie St. John's Rd.), TORONTO

PARENKITE MASINAS ŽIEMAI!

Įėję šį sekmadienį spalio 18 
vakare.

A.a. Kotryna Skinulienė- 
Gritėnienė -

po ilgos ligos spalio 8 d. mirė. Ji 
buvo ilgametė SLA 236 kuopos 
narė nuo šios kuopos įsteigimo 
per 19 metų. Liko vyras ir 5 sū
nūs.

Padėka
Už mums suruoštą priešvestuvinę 

staigmena — pokylį ir už brangias ir 
gražias dovanos nuoširdžiai esame dė
kingi: pp. Urbonams, Brokertoitei, Ne-* 
gražytei, Leonavičiūtei, Kondrotienei, Wi- 
zinski, Zdaržinskienei, Rioubienei, Bal- 
trienei, Grinskienei, Kirvaičiui, Lougaliui 
ir Patašiui.

Širdingai dėkojome organizatorėms: 
pp. Urbonienei ir Teresei Brokertoitei, o 
ypatingai esame dėkingi gerb. poniai Ur
bonienei už parodytą motinišką širdį ir 
sugaištą brangų laiką.

Nuoširdus ačiū visiems. Už širdis atsi
lyginsime širdimis.

Elena ir Vaclovas Abramovičiai.

Penktadienio vakare, 7.30 vai., 
šaukiamas AV Bažnyčios Komi
teto posėdis klebonijoje.

Ateinanti sekmadienį,, spalio 
18 d,, LK Moterų D-ja ruošia mė
tinį vaikų kaukių balių AV para
pijos salėje. Baliaus metu vyks 
loterija, bus gardžių valgių ir ki
tokių pramogų. Šitas, jau tradi
cija virtęs, vaikų kaukių balius 
visada yra labai linksmas ir ma
lonus įvykis. Tad nepasilikit na
mie.

AV parapijos klebonas prime
na tėvams, kad kiekvieną sekma
dienį 10 vai. mišios yra skiria
mos mūsų mokykliniam jauni- . 
mui. Malonėkit siųsti ar atvesti 
vaikus į tas pamaldas. Nei viena 
mokykla negali trukdyti lietu
vių vaikams eiti į savo bažnyčią. 
Toks yra Jo Em. Kardinolo, pa
rėdymas. Jei atsirastų trukdy
mų, malonėkite pranešti AV kle
bonui. Laikykimės savo pamal
dų. jei norime išsilaikyti lietu
viais! : •-)'

$277,82 Vasario 16 gimnazijai. 
Dėka mums niekad neatsisakan- 
čiom talkininkauti meniškom 
pajėgom, KLB Montrealio sky
riaus Valdybai pavyko suorgani
zuoti rugsėjo-13 d. Tautos šven
tės minėjimą su pasisekimu. ~

Ačiū operos sol. E. Kardelie
nei, pianistui K. Smilgevičiui, 
dramos akt. Akstinui ir Vesel
kai. Ačiū už lietuvišką šokį į sve
timą sceną atnešusiam jaunimui, 
vadovaujant J. Kibirkščiui.

Taip pat negalima pamiršti ža
lios rūtos, kuri tą dieną puošė 
kiekvieną lietuvišką garbę gi
nančią krūtinę. Jų šaknys yra at
vežtos prieš 30 metų iš tėviškės 
žemės vienos lietuvaitės ir šian
dien žaliuodamos primena jos 
pačios gimtinės palangę. Ačiū 
p.Vilimiene, kuri nesigailėda
ma savo brangių rūtų, padarei 
duosnesnę savo brolio ranką lie
tuviškam reikalui.

Aukos, suaukotos prie įėjimo, 
atskaičius išlaidas, sumoje $277, 
82 perduotos Vasario 16 gimna
zijai remti komisja, Montrealyje.

KLB Montr. Apyl. V-ba.

Išklminga Montrealio Skautų 
Tunto sueiga. Lapkričio 8 d., sek
madienį, Montrealio Skautų 
Tuntas įsijungia į viso pasaulio 
lietuvių skautų dienos minėji
mą 35 metų gyvėvimui atžymė
ti. Tą dieną ir lygiai tą pačią 
valandą lietuviai skautai tiek 
Australjoje. tiek Anglijoje, tiek 
Kanadoje, tiek Amerikoje, tiek 
betkuriame pasaulio kampe ren
kasi iškilmingon jubilėjinėn bro
lijos sueigom - • ' ■

’ , Montrealio Skautų Tuntas-šią 
garbingą sukaktį pradės 10, vai. 
pamaldomis Aušros Vartų baž
nyčioje. 3 vai. pp. Skautų Būklę, 
3703 De Bullion St., įvyks iškil
minga sueiga, po kurios seks 
laužas.

Visuomenė nuoširdžiai kvie
čiama dalyvauti.

A. GARBENIS
t

Pirmadienį — trečiadienį, spalio mėn. 19, 20 ir 212 d.d.
L WOMAN OF TWILIGHT — suaugusiems — Lois Maxwell
2. ONCE A THIEF — suaugusiems — Cesar Romero
DĖMESIO! Nuo š.m. spalio men. 15 dienos, išskyrus šeštadienius ir šventadie
nius, moterims prie bilieto bus duodamos premijos kuponas.

Surinkus tam tikrą skaičių kuponų, ten pat, gaunamo VELTUI Nylon 15 
dien. 60 goge kojines arba lino išdirbiniai.

l«K

zr
1212 DVXDA5 STW. LA-9547

J. Beržinskas.
Užsakymai priimami trpažtu.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanų, 
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn

MENARY & SONS Realtors
Telefonas LL 1112
REKOMENDUOJA:

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.

$5.000 įmokėti. 6 komb. plytinis pusiau atskiros namas. 2 virtuvės, oro šil
dymas. Garažas. Gražioje gatvėje. Pilna kaina $12.500.

$18.500. Solidus mūrinis 8 kamb. namas gerame stovyje. Koridorine sistema. 
Gero ir moderni virtuvė apačioje. Mažesnė virtuvė antrame ougšte. Aly
vos Timken apšildymas^ Garažas. Galima tuojau užimti.

431 Roncesvalles, LL. 1112

REKOMENDUOJA
Lansdowne — Bloor, $10.000, 8 kamb., 2 virtuvės, atskiros nomos, plytų ir 

insulbrtfck, naujas modemiškos olyvos šildymas, garažas. Įmokėti $5.00b.
Gėlių krautuvė. Proga atidaryti liet, gėlių krautuvę. Apyvarta $1000 mėnesiui, 

nuoma su apartamentu — $150 mėnesiui. Kaino $6.000, su visais įren- 
gimois ir inventoriumi.

Restoranas. Prie Lietuvių Namų. Apyvarta $1.100 savaitėje. Nuoma $75 mėne
siui. Kaina $9.900. Įmokėti apie pusę.

AL GARDENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vakarais HU. 7-1543

Naujas mūšy skyrius:
1597 Bloor SL W. Tel. LA. 8772

___________REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




