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PABALTIJO PROBLEMOS
Lapkričio 18 d. Latvių tauta 

švenčia savo nepriklausomybės 
paskelbimo 35 metų sukaktį. 
Šiandien švenčia lygiai tokiose 
pačiose sutemose, kaip mes 
švenčiame savąją Vasario 16.

Latvija artimiausia Lietuvos 
kaimynė, latvių tauta vienintelė 
pasauly mums taip artimai gi
mininga, to paties kamieno, o vis 
dėlto, deja, iki šiol — nežiūrint 
kaikurių asmenybių bei grupių 
pastangų — susigyvenimo abie
jų tautų tarpe vis dar maža. Ir 
mes lietuviai ir latviai žinome 
aiškią ir neabejotiną tiesą, kad 
šių abiejų tautų likimas nuo am
žių buvo surištas ir toks liks, ta
čiau abipusių santykių tinkamos 
formos vis dar neatrandame. Ir 
mums ir latviams daug kas rūpi, 
didelės problemos ateina į gal
vas ir yra svarstomos, daugeliu 
klausimų mes turime aiškų nu
sistatymą, tačiau, o kaip gi pa-

■ tys turime santykiauti, vis dar 
nežinome. Nežinome ir bene ma
žiausiai .ta reikalą svarstome. 
Prileidžiame, kad broliškos tau
tos, kad likimas bendras ir ben
drai turės išsispręsti, kad reikė
tų ir pastangas suderinti, kad 
ateityje neabejotinai glaudes- 
niuose ryšiuose turėsime gy
venti, tačiau kokiuose-? Vis dar 
nežinome.

Mūsų spaudoje buvo pasirodę 
ateities federacinės santvarkos 
projekto metmenys ir pareikšta 
tam tikrų samprotavimų dėl po
litinio junginio sostinės. Kaip 
tam tikra sensacija — gal kur- 
jozinis siūlymas — tai buvo pa- 
karfota latvių spaudoje, vėl grį- 

-r-zo%Ttetuvrškąją apžvalginiuose 
^paminėjimuose ir tuo reikalas 

pasibaigė.
Latvių spaudoje pasirodė drą

sus siūlymas, kaip abi tautas su
artinti kalbų subendrinimo ke
liu. kaip laipsniškai sukurti vie
na bendrine kalba, išrvškinant 
bendruosius žodžius bei formas 
ir abiems tautoms skolinantis 
antros kalbos žodžių bei prote
guojant bendrų polinkių kalbinę 
raidą. Buvo tai pakartota iš L-L 
Vienybės biuletenių ir mūsų 
spaudoje. Bet tik pakartota. Nei 
vertinimo, nei kitokių gyvesnių 
atgarsių nepasigirdo.

Tautų laisvės kovoje abieji 
esame visiškai tokioje pačioje 
padėty gir vienodai tarptautinių 

/ pajėgų vertinami. Dėl to ir mū
sų ir latvių, o kartu ir estų. poli
tiniai veiksniai protarpiais su
sitinka pasitarti, protarpiais su 
bendrais pareiškimais bei me
morandumais pasirodę, bet tai 
ir viskas. Tiesa, žinome, kad 
daug tiksliau laisvės kovos pa
stangas derinti, tačiau atrodo, 
kad tiktai iki laisvės slenksčio. 
Prileiskime, jei kokios pasaulio 
galybės kada pasakytų, kad štai 
užtveriame jus nuo visų priešų 
savo galia, o jūs ten susitvarky-

apie kitų darbus, dažnai nepaste
bime kaimynų pastangų, užsi
mojimų bei bandymų. Stokoja
me informacijos vieni apie kitus. 
O ištikrųjų nuo to pirmiausia 
reikėtų pradėti. Be tikslios in
formacijos neįmanoma kaimy
nus pažinti, o nepažįstant viso
kie sumanymai bei projektai 
dažnai tebus tuščias teoretiza- 
vimas.

Kasdienybė mus dažnai su
gniuždo savo ' smulkmenomis. 
Didžiosios progos primena di
džius uždavinius. • Ir šiandien, 
prisimenant Latvijos nepriklau
somybės dieną, pagrindinė liki- 
minė problema iškyla prieš akis 
su visais iš jos išplaukiančiais 
reikalavimais. Problema aiški ir 
didelė, bet nereikėtų jos spren
dimą pradėti plataus masto teo
rijomis. Prieš tai reikėtų rasti

„Spaudimo” grupės
Respublikonams ir demokra

tams rūpinantis vis “sekančių” 
rinkimų aparato sudarymu, o di
džiąsias probelmas, jų tarpe už
sienio politiką paliekant prezi
dentui, taip vadinamos “pres
sure” grupės Vašingtone vąidina 
reikšmingą rolę. Juo geriau jos 
yra susiorganizavusios, sugeba 
pasirinkti sgambesnius šūkius, 
turi už savo pečių daugiau bal
suotojų ir gabių, energingų va
dų, juo jų rolė didesnė. Kadangi 
dažniausiai jos savo tikslus rė
mė Amerikos didžiosiomis lais
vėmis ir principais, pati didžioji 
Amerikos tauta jas ne tik tole
ruodavo, bet kartais net jų na
rius įsileisdavo į vadovaujančias 
vietas. Ir bėda, kad tada šitokių 
spaudimo grupių žmonės, ap-

Niujorko bendradarbio
ALMAUS

kelius, kaip geriau, ir arčiau vie- svaigę galia, žiūrėjo tik savosios 
ni kitus pažinti bei perprasti, grupės interesų, o kiti net pa- 
Tik suprantant, kaip kaimynas 
gyvena, kuo jis sielojasi ir rūpi
nasi, kaip jis jaučia, tik tada ga
lima ateiti su širdies dovana, ku
riai jau taip pribrendo laikas pa
sirodyti.

Mūsų sprendimai bei ateities 
planai nebeprivalo būti siauro 
savos grįčios mastelio, nes prob
lemos užgula jau pasaulinės. Jų 
mes neišsisuksim, o jei būsim 
pasimetę, laimėtojais neišeisim. 
Tuo gal galėtų nesirūpinti nuo
šaliuose užkampiuose gyvenan
čios tautos, bet tik ne ant stra
teginių ir ūkinių arterijų tako. 
Amžiųkelių kalba aiški ir pamo
kinanti. Ir ateities keliai nebus 
kitokie. Už tai tautos turėtų ki
tais akmenimis _tųpsixk^liųs ąu- 
gristi.

VLIKas LIKS EUROPOJE

sijusdavo Apvaizdos pasiųstais 
“mesijais” pasauliui suteikti 
“taiką”. Iš tokių JAV “pressure” 
-grupių toli vyrauja žydų tauta. 
Karo metu pervargusį preziden
tą Frankliną Rooseveltą ji buvo 
pilnai perėmusi savo žinion, o 
kartu su juo ir tiek įsistiprino 
JAV demokratų partijoje, įpg 
Harry S. Trumanui nebuvo ki
tos išeities, kaip tik tęsti “pa
klusnumo” liniją, nors galiausiai 
ir jis bandė - atsipalaiduoti. Juo 
labiau, kad išryškėjo, jog šios 
tautybės amerikiečiai buvo ne 
vien tik-aršūs antinaciai, bet be
veik 70% užpildė JAV kompar
tijos eiles. Turbūt nesuklysim, 
jog iš 5 milijonų JAV žydų tik 
jaąąžesng,
Baruch orumo ir amerikoniško

patriotizmo nuoširdūs išpažinto
jai. Neapkęsdami jie vėliau pasi
traukė iš ortodoksų-zionistų nuo
taikų amerikiečių, jų laikraščiai 
kaip “New York Times”” yra 
pripažįstami Amerikos nuomo
nės reiškėjais. Kitiems, gi dau
giau rūpėjo Ziono žvaigždė, “li
beralizmas”, progresyviosios par 
tijos, “humanizmas”. Judith 
Coplon byla (ji nebuvo nei nu
bausta, nei išteisinta, bet ište
kėjo už savo advokato ir dabaj 
augina šeimą), atominių šnipų 
istorijos, čia ir Anglijoje, Mc
Carthy tyrinėjimai iššaukę šių 
“pressure” grupių griežčiausią 
reakciją, ir kiti su jais susiję 
įvykiai, apdairesnius lietuvius 
publicistus rūpino kaip Ameri
kos vyriausybė sugebės iškra
tyti iš savo jautriausių įstaigų 
visus tuos “humanistus, libera
lus ir super-demokratus, sovie
tinius agentus”, neužgavusi Ame 

,rikos žydi jos savigarbos.
Harry Dexter White 
skandalas

praėjusią savaitę įrodė, jog ši 
mintis turėjo pagrindo. Jei vie
šai buvo kalbama ap^e šmeižtus, 
politinę kovą tėrp dramblio ir 
asilo, daug kas iš drąsesnių ste
bėtojų šiam skandale matė bręs
tantį amerikiečių nepasitikėji
mą ana “presure” grupe, kurios ; 
tiek narių pasirodė esą sovietų 
simpatikai. Nenuostabu, kad by
lą iškėlė respublikonai, tačiau

jog jie neabejoja Trumano pat
riotiškumu, bet piktinusi nerū-' 
pestingumu. Skandalas užtemdė 
viską — busimąjį Bermudos su
sitikimą ir TSRS atsakymą į no
tas. Jei pabėgėliams seniai bu
vo aišku, tai amerikiečiai tik da
bar pilnai įtikėjo, jog JAV vy-. 
riausybėje gal net ir dabar te
bėra Maskvos agentų. Neatlai
dūs, dažnai įžūlūs, jankiai repor
teriai iškniso didžiosios Ameri
kos “pressure” grupės techni
ką. Kaip Mr. White, sekančiais 
po Roosevelto išrinkimo metais, 
išstumiamas.Morgenthau ir Co., 
iš ’’nieko tapo viskuom”, kaip jis 
1945 m. beveik buvo iškovojęs 
bolševikams papildomą 10 mi
lijardų dolerių “dovaną” i.. kad 
jis buvęs vienas iš garsiojo vo
kiečių sunaikinimo — Morgen
thau plano kūrėjų, kuris taip 
nuostabiai derinosi su bolševikų 
dabartinė Vokietijos alinimo po
litika. Mr. White iki paskutinio
sios dienos naudojosi didžiausiu 
Mr. Morgenthau (dabartinio 
“Izrael Bonds, Inc.” direkto
riaus) ir Mr. Snyder, priešres- 
publikoninio finansų ministerių 
pasitikėjimu.

Trumano simpatijos
Praėjusią savaitę Trumanas, 

kalbėdamas Waldorf-Astoria Sa
lomon© Buvlick premijos įteiki
mo proga (ją suteikė “The 
American Friends of the Heb
rew University at Jerusalem”) 
White bylos paskelbimo dieną 
pareiškė, kad “grupelė žmonių”; 
neva antikomunistų, nori sukel-

Savaitės įvykiai
Maskvai parodžius užsikirtimo vakariečiai pereitą savaitę aiš

kiai parodė esą pasiryžę eiti savu atskiru keliu, kuris galutinai 
bus sutartas trijų valstybių konferencijoje Bermudoje. Šiai kon- 
feencijai momentas betgi nėra patogus, nes Prancūzijos vyriausybė 
jaučiasi gyvenantipaskutines dienas ir negalinti daryti toli sie
kiančių įsipareigojimų. Mat, gruodžio 17 d. turės įvykti naujo pre
zidento rinkimai, po ko gal pasikeis ir vyriausybė. Prancūzija 
Bermudoje beabejo bus spaudžiama ratifikuoti Europos armijos 
sutartį. Jos nusistatymas betgi 
išryškės dar tik šios savaitės 
parlamento debatuose ir lapkri
čio 26 d. Haagoje vyksiančioje 6 
valstybių konferencijoje, ji pati 
Bermudoje, beabejo, reikalaus 
pagalbos Indokinijos karui. JA 
V-bės, atrodo, Bermudoje spaus 
perredaguoti Vokietijos taikos 
sutartį, kad suverenumas jai bū
tų pripažintas jau dabar, nelau
kiant Europos armijos sutarties 
ratifikavimo. Maskvos nuomonę 
dėl Bermudos pareiškė nelauk
tai sušauktoje spaudos konferen
cijoje Molotovas: esą, tai tik pa
didins pasaulinę įtampą. Atoslū
giui reikią jų siūlomos konferen
cijos su Kinija.

Višinskis JT posėdžiuose lai
kosi labai agresyviai, bet nesėk
mingai. Jo siūlymas pavesti nu
siginklavimo komisijai iki kovo 
1 d. paruošti 5 didžiųjų valsty
bių nusiginklavimo ir atominių 
ginklų uždraudimo planą atmes
tas. Praėjo JAV ir 13 kitų vals
tybių siūlymas, kad iki rugsėjo 
1 d? turi būti paruoštas ginklų 
'gamybos apribojimo planas su 
efektyvia kontrole, ko nenori 
Maskva.

Triesto, byloje iškilo naujas

Matyt, reaguodama i įvairius 
gandus ir pastabas dėl VLIKo 
veikimo vietos, ELTA Nr. 31 iš
spausdino vedamąjį “Europa 
svarbus mūsų laisvinimo baras"’. 
Pagrindinė straipsnio mintis, 
kad mūsų laisvės kovos'apara
to pasiskirstymas, susidaręs na- 

kad 
Eu- 
yra 
ten 
rei-

tūraliu keliu, yra tikslus, 
VLIKui ištikrųjų vieta yra 
ropoję, nes. nors Amerika 
politinis pasaulio centras ir 
telkiasi mūsų laisvės kovai
kalingi medžiaginiai ištekliai ir 
dvasinės jėgos, tačiau “Europa 
yra tos politikos arena”. Mūsų 
jėgos tiksliausiai gali būti pa
naudotos Europoje, kur teks 
grumtis dėl palankios politinės 
konsteliacijos valstybei atkurti. 
Čiaj be to. greičiau gaunama ži
nių iš krašto ir iš čia galima 
greičiau reaguoti. Europoje 
bręsta mintis naujos valstybinės 
formos, linkstančios į Jungtinių 
E. Valstybių kūrimą, tad nebūtų 
tikslu iš to gyvenimo pasitrauk
ti, nes reikia budėti, kad tai ne
nueitu mažosioms tautoms ne-

kite, ar tada mes jau kiekvieni palankia linkme. Pagaliau labai 
tik po savą grįčią tesidairytume opus yra Mažosios Lietuvos 
ar jau nieko bendro neberastu- klausimas, kurio gvildenimas ir

jas pradėti aiškintis su egzilų 
veiksniais rytų Vokietijos sienų 
klausimus. Buvimas atstovo, ko
kius jau turi latviai ir estai, esą,, 
ir šitam reikalui būtų naudin
gas, galėtų padėti atitinkamai 
veikti sostinės sferose, kur Ry
tų Europos ir bolševizmo klausi
mai labai gyvi. Kad kaikas iš JA 
V-bių pasisakęs prieš tokio atsto
vo skyrimą, tai rodą, kad iš tolo 
tikrosios padėties neįmanoma 
numatyti.

Nuo saves šia proga norėtu
me pastebėti, kad atstovo pa
skyrimo būtinumą galima nu
matyti ne tik iš Amerikos, bet ir 
iš Australijos ar iš dar toliau. 
O jei kas “nepataria”, tai turi ki
tus sumetimus. Tuos pačius, dėl 
kurių atstovo paskyrimas nusi- 
delsė jau mažiausia porą metų. 
Lietuviškoji visuomenė laukia, 
kad prerogatyvų ginčams vieną 
kartą būtų padarytas galas ir»at- 
stovas būtų paskirtas. Jo atsira
dimas Bonnoje daug svarbesnis 
negu kieno nors “teisės”. Užteks 
tų “teisių”, reikia veiksmų. O 
kas Lietuvos bylai naudingą da
lyką padarys, visiškai nesvarbu.

bokas. Jie net paskelbė, jog tai 
bus jų 1954 metų rinkimų šū
kis! Vos savaitei praslinkus nuo 
garsiojo Yorko anglikonų ar
kivyskupo dr. Cyril F. Garbett 
deklaracijos, jog “New Yoroko

American Jewish Congress” va
karienėje, pareiškė, gavęs 1952 
m. S. Wise premiją už kovą dėl 
civilinių teisių, jog “šaly vis la
biau suvaržoma kalbos ir galvo
jimo laisvės”; Trumanas toliau

žydijos balsavimas turįs įtakos j "šypsodamasis pritarė NY City 
net Jungtinėms Tautoms” ir pa-; kolegijos rektoriaus dr. Budi 
skelbus, kad JAV ėkspreziden- i Gallagher žodžiams: “koniuriiz- 
tas Harry S. Trumanas atvyksta, mo pavojus mums mažiau pavo-
pas tuos pačius Niujorko žydus 
“pagerbimui”, respublikonai gal 
nutarė, jog arabu ir vokiečių 
nervams to gali būti perdaug, 
juo labiau, jog ir pats Churchil- 
lis praėjusios savaitės atsimini
muose nusišaipė iš Morgenthau 
įtakos Rooseveltui. Labai neat
sargiais žodžiais JAV Valstybės 
prokuroras W. Brownell Čika
gos susirinkime “prisiminė”, kad 
tūlas Harry Dexter White ‘ (sū
nus Rusijoje gimusių Izaako ir 
Sarahbs, vyras Rusijos žydės, 
brolis Mrs. Bessie Bloom) aiš
kiai sugestijonuojant, kad Tru
manas žinojęs, jog White yra 
sovietų agentas, ir visdėlto per
kėlė iš Morgenthau vadybos į 
nepaprastai svarbų kitą finansi
nį postą. Trumanas betgi dar ne
atsargiau išsitarė, jog jis nie
kad negavęs jokio FBI praneši
mo ir kad visas šis reikalas me
las. Ike ir Brownell pasitaisė,

jingas iš komunistų, negu iš tų, 
kurie kaltindami išdavimu, he- 
rezija ir pogrindiniu veikimu, 
tikrumoje turi galvoje politi
nius, religinius ir pedagoginius 
įsitikinimus”. Pats dr. Wise sa
vo kalboje pastebėjo, jog prieš 
buvusį Amerikos prezidentą ši 
didi premija tebuvo suteikta Iz
raelio premjerui Ben-Gurion.

(Nukelta į 2 psl.)

me? Šito štai ir nežinome. Sa
kysit, kad apsitvarkę pagalvotu
me ir išeitį rastume. Gal ir taip, 
tačiau argi meš kada galime ti
kėtis sulauksią tokios idealios 
padėties, kad už užtvarų galėtu
me tvarkytis? O kaip bus, jei ir 
tas užtvaras patiems reikės tver
ti? Argi palaidai, o jei ne palai
dai, tai kokiam ryšy. Pagal da
bartines nuotaikas jis paliktas 
momento sprendimui arba sveti
mam diktatui. Mes dar nežinome 
ir nesvarstome.

Ne kažinką težinome ir vieni

sekimas įmanomas tik. Europoje. 
Dėl to ir daugumas politinių 
veiksnių esą pasisakę už VLI 
Ko pasilikimą Europoje.

Antroje straipsnio dalyje ap
gailestaujama, kad iki šiol mes 
neturime jokio atstovo prie Bon- 
nos vyriausybės, nors ji yra pra
nešusi VLIKui, kad priimtų jo 
atstovą, kuris atstovautų visus 
Vokietijoje gyvenančius lietu
vius. Tai esą ypač aktualu, kai 
viena iš koalicijos partijų rengia 
vyriausybės siūlymą nors per 
vokiečių tremtinių organizaci-

Pabaltiečiąi JAValstybėse

“TŽ” skaitytojai gaus priedą
Sekančių, 1954 m., “Tėviškės Žiburių” prenumeratoriams išlei

džiamas priedas — Aloyzo Barono romanas “Užgesęs sniegas”, apie 
300 psl. Knyga jau spausdinama ir pasirodys šių metų pabaigoje.

Tai bus pirmas, lietuvių literatūroje romanas iš tremtinių gy
venimo Vokietijoje karo metu ir pokario laikotarpy UNRRA sto
vyklose. Romanas yra gyvos intrygos: vaizduoja sulaužytą jau
nystę, ilgesj savojo krašto ir laisvės, na žinoma, ir romantinius 
nuotykius — svyravimą tarp meilės bendro likimo mergaitei kai
mynei ir viliojančiai vokietaitei, su kuria likimas romano pagrn- 
dinį veikėją suvedė nepaprastomis "aplinkybėmis.

Norėdami skaitytojus supažindinti su romanu, nuo pereito nu
merio pradėjome spausdinti jo ištrauką — pradžią.

‘ TŽ” skaitytojai šį romaną gaus prie prenumeratos pridėję $1.

Vad. apropriacijos įstatymas 
numatė, kad Valdžios įstaigų bei 
Valdžios kapitalu operuojančių 
įmonių apmokamais tarnauto
jais tegali būti tik JAV piliečiai, 
asmenys, kurie jau yra valdžios 
tarnyboje ir yra įteikę prašymus 
pilietybei gauti arba kurie yra 
prisiekę JAV, o be to, Filipinų 
ir JAV sąjungininkų kraštų pi
liečiai. Pagal šį įstatymą pabal- 
tiečiai negalėjo gauti atlyginimo 
iš valdinių įstaigų arba įmonių, 
kurios naudoja valdinį kapitalą. 
ALTas dėlto kreipėsi į senato ir 
atstovų rūmų narius, prašyda
mas nuo biudžetinių metų pra
džios (nuo liepos 1 d.) pravesti 
įstatymo papildymą, kad ir pa- 
baltiečiai būtų priskirti prie ga
linčių dirbti valdinėse įstaigose 
bei įmonėse. Ir taip rugpiūčio 
7 d. apropriacijų komitetai įrašė 
papildymą įstatymo, pagal kurį 
į galinčių gauti atlyginimą iš 
Valdžios iždo ir teisėtai į JAV 
nuolatiniam apsigyvenimui įsi
leisti pabaltiečiai. Vadinasi imi
gravę į JAV lietuviai jau gali 
gauti ir valdines tarnybas, bet 
šiaip Lietuvos piliečiams padė
tis nepasikeitė. Valdines tarny-

bas pagal įstatymą dar gali gau
ti piliečiai tų .valstybių, kurios 
yra JAV sąjungininkai “dabar
tinėse apsigynimo pastangose” 
(“in the current defense ef
fort”), bet interpretacija šito po
sakio visdėlto gali būti nevieno
da ir ar bus tai taikoma ir Pa
baltijo valstybėms, galima abe
joti. Greičiausia, bent tuo tarpu, 
šitomis teisėmis galės naudotis 
tik imigravusieji, nors ir ne pi
liečiai.

Pastebėtina, kad pirmoji šito
mis teisėmis susirūpino Veteri
narijos Gydytojų Draugija, kuri 
anksčiau išsirūpino savo na
riams Lietuvoje baigto mokslo 
pripažinimą, bet valstybinės vie
tos vis tebebuvo nepasiekiamos. 
Išsiaiškinusi, kad tam reikia 
kongreso sprendimo, D-ja krei
pėsi į ALTą, kuris tada ėmėsi 
veiklos.

Ceilbnas kratosi britų
Ceilono vyriausybė spalio 29 

d. nutarė naudoti tik savo kraš
to vėliavą ir savą himną. Anks
čiau iškilmių metu būdavo iška
binama Britų vėliava ir gieda
mas karalienės himnas. Kai ge
neral gubernatorius pasiuntė 
vyriausybei tuo reikalu notą, 
šioji atsakė, kad Ceilonas esąs 
nepriklausoma valstybė ir ceilo- 
niečiai negalį suprasti kodėl 
laisvame krašte turįs būti sveti
mas general gubernatorius ir ko
dėl turėtų būti naudojama sve
tima vėliava bei svetimas him
nas. Atseit, geneal gubernato
riaus įsikišimas išprovokavo jo 
paties posto paneigimą. Vyriau
sybė sako, kad, kai karalienė 
Elzbieta II paskelbta yra eCilo- 
no karaliene, antros vėliavos ir 
antro himno nebereikią.

Dagumoje Commonwealth© 
kraštų general gubernatoriais 
yra savo krašto žmonės. Tik 
Australijoje ir Ceilone tebėra 
britai, o Indijoje,fkuri pasiskel
bė respublika, nėra jokio. Pa
kistanas taip pat pakeitė konsti
tuciją. ir Indijos pavyzdžiu rinks 
prezidentą. Galimas dalykas, 
kad paseks tuo ir Ceilonas.

rybų baze turi būti paimtas nu
sistatymas ginčą išspręsti etni
niu pagrindu — miestą- atiduoti 
Italijai, o sritį Jugoslavijiai. Ju- 
gosalvija dėl Triesto nenorinti 
kariauti, pareiškė Tito.

Izraelis, JT pripažintas kaltu 
dėl arabų išžudymo, pasidarė 
nuolaidesnis ir siūlo tiesiogines 
derybas su Jordanu bei Sirija 
dėl upių vandens ir kitų ginčų.

Irane tebevyksta Mossadegh 
byla, kuris pasakė labai teatra
lišką kalbą nepripažindamas nei 
teismo, nei ypač prokuroro, ku
ris jam visdėlto po to pareikala
vo mirties bausmės, Mosadegh 
pareiškė, kad pasmerktas neape
liuosiąs, išteisintas nusižudysiąs, 
daugiau į teismą neisiąs ir ne
kalbėsiąs. Komunistai ir Mossa
degh šalininkai buvo suruošę 
Teherane demonstracijų, kurios 
kariuomenės buvo išblaškytos. 2 
nukauti.

Korėjoje tebesitęsia tas pats 
amžinas tampymasis. Derybos 
dėl taikos konferencijos, sako-

ma, išjudėję, kai speciali pako- 
misija darbotvarkei nustatyti 
pagaliau sutarė, kad tuo pačiu 
metu dvi atskiros pakomisijos 
svarstytų abiejų pusių pirmuo
sius siūlymus — viena laiko ir 
vietos, antra sudėties klausimą. 
Plenumas tai patvirtino ir vėl 
tenka laukti, kas bus toliau.

Dėl belaisvių apklausinėjimo 
metodų pakeitimo gen. Thimay- 
ya su komunistų vadais Kesonge 
nepasisekė>susitąrti, bet kai po 
pertraukos apklausinėjimas bu
vo atnaujintas, indai pristatė 
500 belaisvių, kad jie būtų ap
klausti tą pačią dieną, kitai die
nai žadėdami jau naujus prista
tyti, nes kitaip iki nustatyto ter
mino jokiu būdu negalėtų visi 
praeiti. Apklausimai virsta 
trulkšmingom belaisvių demon
stracijom prieš komunistus, o . 
grįžtančių veik neatsiranda.

JAV iškėlė skundą JT dėl ko
munistų žiaurumų Korėjoje, pa
teikdamos daugybę medžiagos 
apie belaisvių kankinimus ir 
tūkstinčius nužudytųjų. Višins
kis šaukė, kad JAV tuo būdu 
norį sutrukdyti Korėjos taikos 
derybas, kad jos^pačios atliku- 
sios. jia’’®x,be-.ižižwrumų suborns 
barduoaamos atvirus miestus, 
tačiau JT 53 balsais prieš 5 nu
tarė skundą įrašyti į darbų tvar
ką. Balsuojant susilaikė Indija 
ir Guatemala.

PREZ. EISENHOWERIS 
OTAVOJE

Prcz. Eisenhoweris pereitą sa- 
vditgali su ponia viešėjo Otavoje 
kaip gcn. gubernatoriaus ske
čias. Ta proga įvyko visa eilė 
pasitarimų ir prezidentas pasa
kė kalbą jungtiniame senato ir J 
atstovų rūmų posėdyje. Po pa
sitarimų paskelbtame komuni
kate sakoma, kad buvo pasikeis
ta nuomonėmis pasaulinės poli
tikos klausimais, sutariant remti 
JT darbą. Sutarta tartis dėl nor
malios abiejų valstybių preky
bos kliūčių pašalinimo ir prieita 
nusistatymo, bendrai organizuo
ti šio kontinento apsaugą iš oro. 
Savo kalboje prezidentas dar 
prisiminė pašalinimą kliūčių St. 
Lawrence jūrų kelio statybai. 
Prekybos klausimams aiškintis 
sudaryta speciali komisija.

Lapkričio 7-osios manifestas

— Roma. — Italijoje statoma 
keliolika laivų Sovietų Sąjungai.

— Londonas. — Buvęs Japo
nijos finansų ministeris Hayeto 
aplankė Vašingtoną ir Londoną 
Japonijos prekybos praplėtimo 
reikalais.

— Bahrein. — Savo vasaros 
rezidencijoje mirė turtingiau
sias arabų valdovas, Saudi Ara
bijos karalius Ibn Saudi. Sostą 
perėmė jo sūnus Saudas. Velio
nis karalius iš naftos firmų gau
davo per metus $200.000.000 Jis 
paliko 40 sūnų ir apie 100 duk
terų.

— LaPaz. — Bolivijoje lapkri
čio 9 d. socialistai surengė per
versmą, kuri vyriausybė betgi 

.numalšino.'

Prieš 36 metus lapkričio 7 die
ną komunistų sąmokslas pasau
liui pavergti užgrobė Rusijos 
tautų valdžią. 800 milionų žmo
giškų būtybių šiandieną yra ver
gijoje. Ir kur tiktai valdo komu
nistinė diktatūra, nelaimingieji 
gyventojai yra priversti iškil
mingai minėti savo žmogiškųjų 
teisių sutemas.

Mes, buvusieji politiniai kali
niai, aukos nacinių ir komunisti
nių koncentracijų stovyklų, lap
kričio 7 dieną esame proklama
vę Nežinomojo Politinio Kalinio 
Diena. Lapkričio 7 dieną drauge 
su visu laisvę mylinčiuoju pa
sauliu mes skiriame pagerbti vi
siems tiems, kurie jau yra žuvę 
arba ir po šiai dienai tebeken- 
čia koncentracijos stovyklose, 
kurių paskirtis—ne tik žmogaus 
kūną kankinti, bet ir jo dvasią 

I bei mintį surakinti. Mes ryžta
mės pagerbti Nežinomąjį Politi
nį Kalinį šiandieną ir ateityje, 
kad pažadintume visur ir visų' 
sąžinę, kad įkvėptume juos ko
vai su vergija, su persekiojimu 
ir neteisėtu kalinimu visur, kur 
tatai beatsirastų.

Komunistinės diktatūros au
koms mes tariame: kai jūs ta
riamai nuolankūs savo laikinie
siems bolševikiniams ponams 
lapkričio 7 dieną marširuosite, 
jūs galite savo mintyse ir širdy
se drauge su mumis pagerbti sa-

vo kenčiančius tautiečius. Ne
žinomasis Politinis Kalinys yra 
jų simbolis visai žmonijai. Savo 
širdyse jus-saliutuokite paverg
tuosius, bet ne pavergėjus. Jūsų 
skaičiaus jėga yra neįveikiama, 
nes jūs esate visa tauta. Lap
kričio 7 dieną — Nežinomojo 
Politinio Kalinio Dieną — jūs 
marširuokite ryžtingai, žinoda
mi tai, kad kiekvienas iš jūsų, 
atiduodami savo dalį, sudaro ga
lybę, kuriai atsilaikyti tiranija 
negali. . ’

Kai jūs savo kumštis pakelsite 
neapkenčiamų tironų ir jų patai
kūnų tariamam saliutui, jūs sa
vyje pakartokite šią iškilmingą 
priesaiką:

— Aš prisiekiu, kad niekados 
neišduosiu atminimo tų, kurie 
dėl savo įsitikinimų žuvo arba 
žūsta koncentracijos stovyklose 
ir kalėjimuose. Aš prisiekiu, kad 
niekados nenusilenksiu jokiai 
žmogaus minties tiranijai. Te
esie man leista visados būti 
žmogaus teisių ir laisvės pusėje. 
Mano Dieve, suteik man jėgų 
savo daliai atiduoti.

Komitetas Nežinomojo 
Politinio Kalinio Dieųai.

— Bona. — Prezidentas Pero
nas irkancleris Adenaueris pa
sikeitė ordenais. Taip pat apdo
vanota ordenais eilė Vokietijos 
ir Argentinos augštų asmenų.
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ADENAVERIS PAĖMĖ IR HAMBURGU
Socialistai keičia1 radikaliai

Nežinomo kareivio kapas <’ Mūsų tautos istorija marga. Krauju rašyta. Mes minim praeitį su džiaugsmu ir didybe. Didvyrių keliais pražygiuota. Yra gražių, didingų momentų, bet yra ir tamsių, liūdnų. Pagrindinis mūsų istorijos momentas yra karžygiškumas. Nuo senųjų laikų ligi paskutinės dienos ant savo pasiaukojusių pečių mūsų Tautos garbę neša nežinomas karžygys karys. Teisingai pastebėjo mūsų kunigaikštis Algirdas, kad jie su broliu Kęstučiu Maskvos vartus pasiekę tik dėka tūkstančių lietuvių narsių krūtinių. Nuo legendarinio Margio, Vytauto pulkų, knygnešių, savanorių, partizarių ligi šios dienos nežinomų'garbingų kovotojų eilė. Ypatingai šių dienų kova yra sunki ir aštri. Lietuvio laisvės troškimo negali maskolis už- ghiužti jėga. Lietuvis laisvas gimęs ir laisvu temoka mirti.Ir Lietuvos žemė liko1 ištisu milžinkapiu. Nors išgriauti mūsų didvyrių paminklai, išdraskyti, sulyginti jų kapai, bet kiekvienas lietuvis savo širdy jiems

pastatė gyvą, didingą aukos ir laisvę paminklą, šiandien kiekviena lietuviška dulkė yra didžiausia lietuvio relikvija, nes ji yra prisisiurbusi mūsų didvyrių kraujo.Kova vyksta ir kiekvieną dieną reikalauja aukos. Artinasi diena kada pasaulis pateikalaus ataskaitos iš maskolių. Ši kova lemiama. Nevienas liksime įpin
ti į kovotojų eiles. Ip ji pareikalaus didelės aukos ir didvyriškumo. Aukos dydis kovoj už laisvę nenustatomas. Čia nebeužteks dolerinės paramos, nes pareikalaus aktyvaus prisidėjimo. Mes nesam Tautos išrinktieji likti gyvi ir atleisti nuo prievolės kovoje už laisvę. Artinasi diena, kada ant mūsų pečių guls dalis atsakomybės dėl laimėjimo;23 d. lapkričio yra mūsų šventė. Šią dieną visi turime žinoti ir atminti, kad- už Tautos laisvę kovoje visi lygūs. Nėra išrinktųjų nei atleistųjų nuo prievolės kovoti. Tai yra nedaloma visos Tautos kova. R. Medelis.

Dabar jau net ir kaitei Aden
auerio priešai pripažįsta, kad jis 
laimėjo tokią pergalę, kokios 
Vokietijos parlamentarizmas li
gi Šiol dar nežino. Ne tik Bun
destagas, arba Vok. Vokietijos 
federalinis parlamentas, bet ir 
Ęundesratas — iŠ atskirų kraštų 
atstovų sudarytoji vad. federali
nė Vokietijos taryba — dabar 

, jau negalės nepraleiisti arba ve1-tuoti tų įstatymų, kuriuos priim- per pastaruosius Hamburgo pąr- tų parlamentas. Tai nulėmė aną lamento rinkimus buvo taip kie- sekmadienį Hamburge vykę rinkimai, nors ir vietinio pobūdžio, bet .faktiškai visam Vokietijos likimui turėję nepaprastai svarbią reikšmę. Juos, nors buvo labai kietai kovota, su maža persvara laimėjo į koaliciją susidė- jusios ir čia vyriausybę sudarančios partijos, kurių svarbiausias varžovas buvo socialdemokratai.
Socialdemokratai1 jau kuris 
laikas valdė Hamburgą- vieni - 
patys, nes jo parlamente ligi 
šiol turėjo absoliutinę persva
rą. Tačiau dabar jau ir šioji 
jų tvirtovė paimta. Iš • 120 . 
miesto parlamento atstovų- 
koalicijai tenka 62, o socialde
mokratams — 58 (anksčiau jie 
vieni turėjo 66).Socialdemokratai ten buvo ypatingai stiprūs dėl jų atstovo burmistro M. Brauerio, kuris sugebėjo palyginti gražiai tvarkyti miesto reikalus ir naudojosi didele žmonių meile. Tačiau žmonių valia ir čia pasirodė kiek ki- ■ ta — jų daugumas panoro naujų miesto šeimininkų. Po Berlyno,

kur wietoj mirusio E. Reuterio 
nauju burmistru buvo išrinktas 
CDU kandidatas W. Schreiberis, 
dabar ir Hamburgo miesto vado
vybė perėjo į- koalicijos rankas. 
Tačiau šio laimėjimo pati di
džiausioji reikšmė yra fa (dėl to

’’Spaudimo” grupės(Atkelta iš 1 pusi.)Kai JAV prezidentas Trumanas spaudai paskelbė atsisakąs eiti paaiškinti Kongreso komisijai, užpakalyje jo daug kas pastebėjo buvus sen. H. H. Lehman (UNRRA direktorius, Izraelio kovotojas), Roosevelto patarėjas, Vyr. Tribunolo buvęs teisėjas Samuel I. Rosenman, Morris L. Ernst ir Edward Jacobson, su . kuriuo susidėjęs Trumanas kadaise subankrutijo. Mr. Morgen- thau, betgi scenoje nesirodė.
Žurnalistai prisiminė
D. NilesTa proga John O’Donnell iš “Daily News” irgi risiminė, kad, tiesą sakant, Trumanas ne vien Mr. White toleravo. Tas pats Alger Hiss, FBI įtartas, Truma- no Įstaigoje buvo laikomas dar ■ ilgus metus iki galiausiai jį pričiupo Kongreso Komitetas, gaivalingai protestuojant “liberalams ir humanistams”. Aiškėja, jog ir David K. Niles labai neaiškios praeities ir taipgi FBI įtartas ir galiausiai Trumano ‘atleistas su šiais žodžiais: “Jūs buvote mano stiprybės šaltinis...” — tūrėjęs neaiškių ryšių su komunistais.Praėjusį šeštadienį “TŽ” skaitytojams - pažįstamas James Burnham, tiesaus žodžio meistras, buvo pašalintas iš minėtos “presure” grupės kontroliuojamos spaudos, kad jis užgyręs kaikuriuos McCarthy žygius. Jis leidėjams pareiškęs, jog “McCar- thizmo” sąvoka tikrumoje tesanti “komunistu planuotoju išmis- las”.

Lenkų grupė yra reikšmingiausia, Centro europiečių atskiromis tautybėmis susiskaldžiusiafn būryje. Jų įtaką sustiprina dar tai, jog ir jie yra pilnai įsijungę į JAV politinių partijų mašinas, kurių eilėse jie Kongrese turi 7 demokratus ir 4 resp. Tautin-. demokratų 
komitete tautybių skyriui vado
vauja lenkas Miecislaus Ciep- 
linski. Atstovas Kluczynski, Stė-

vensono patarėjas, būtų tapęs tikrai stambia figūra demokratams laimėjus. Nors “polakai” JAV ir nėra ypatingai populiarūs, bet Jaltoje Rooseveltas teisinęsis Stalinui, kad jis negalįs nusileisti, nes bijąs “savų lenkų”. Lenkų protestai privertė ir Eisenhowerj, kalbant apie Rytų • Europos “išlaisvinimą”, pasvarstyti du kartus.Yra dar visa eilė spaudimų grup’ių, kaip baltųjų rusų intelektualų ar paskirų amerikįečių- fantazuotojų. kaip eks-kongres- menas O. K. Armstrong, kuris gruodžio 4-5 dd. vėl kviečia “The National Conference On Freedom and Peace Through Liberation” (praėjusiais metais jo šaukta konferencija, kurioje dalyvavo ir LLK ir BALFo pirm, dr. J. Končius pasakė turiningą kalbą pasibaigė fiasco). Užbaigsime “virš milionu amerikiečių”, kurie siekia atgauti laisvę Lietu
vos “provincijai” (Churchillio atsiminimai).

Amerikos lietuviaiPrieš 13 metų ir mėnesį, Amerikos lietuvių delegacija nuvažiavo pas tuometinį prezidentą ir gavo iš jo užtikrinimą, kad “Lietuva bus laisva”. JAV yra tokia puiki sistema, jog kiekvienas gali kreiptis į valdžios pareigūnus ir visuomet gauna kuo gražiausių užtikrinimų. Jie būna tvirtesni, jei prašoma to, ko siekia ir Amerika — laisvės, teisingumo ir teisės. (Bet Rooseveltas nė vienu žodžiu lemiamose konferencijose 1945 m. neišdrįso Stalinui priminti Lietuvos— ir ALT tada prie jo nebuvo prileidžiamas)'. Amerikos lietuvių politinė vadovybė—ALT—pasirėmė ne “infiltracija” į demokratų ir respublikonų partijas, kaip siekė žydai ir lenkai, bet SoVietų pavergto krašto prieš 13 metų politinėmis partijomis. Partijų štabai paskyrė tada savo įgaliotinius ir iki šiol niekas nepasikeitė. ALT savo vykdomajame posėdyje nutaria “liniją”,
ADAMONIS & BUDRIOMS 
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Namai pardavimui:

Rosemount: 2 Bungalows — nauji. 5-kių kambarių. Geroje vie
toje. Kaina $9.500, įmokėjimas $3.500.
Pusiau atskiras duplex. Naujas. 5-5 kambariai. Centralinis 
šildymas per abu augštu. Namas 30 x 45. Kaina $17.500.

Verdun: Naujas 4-4 kambarių duplex netoli Lasalle Blvd. 2 ga- 
. ražai. Kaina $15.500, įmokėjimas $5.500.

4-rių butų namas ant Lasalle Blvd. 20 metų senumo. Kai
na $12.700, įmokėjimas $5.000

Ville Lasalle: Duplex — 4-4 kambarių. Įmokėjimbas $3.500.
Vasarnamiai: Vai David.’ Prie Golden Leke. 4 kambarių cottage. 

Sklypas 80 x 100. Kaina $3.000. Įmokėjimas $1.000.
St. Cutbert. 50 mylių nuo Montrealio ant kelio į Quebec 
prie ežero ir CNR stoties. 6 kambarių cottage. Sklypas 60 x 
300. Kaina $2.000, įmokėjimas $1.000.

Sklypai: 2 sklypai 50x82 ant 28th Ave. Rosemount. Kaina $2.500.
Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į pirmąją Montrealy
• lietcrvių Real Estate Įstaigą.

Mūsų tikslas * Jums padėti!
Imamai — žemė — Paskolos — Draudimas

Darbo valandos: 
Nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

177 Serbrooke St. W. 
Kambarys — 5.

LA. 7932, PO. 6-6495.

sekančiame Am. lietuvių kongrese ją paskaito ir nereikia jokių patvirtinimų. Jokios opozicijos, jokio “trukdymo”. Atvykę naujakuriai, sudarą 70% Amerikos lietuvių aktyviojo branduolio, skundžiasi negauną net atsakymų į laiškus ar sugestijas.Byra ir braška ir pačios stipriausios “keturios lietuviškos partijos (paskutinis skilimas įvyko-pas liaudininkus, iš kurių centro pasitraukė Kazys Škirpa).Pačiais nepalankiausiais “Love Rusia” laikais ALT perėmė Informacijos Centrą, laikė ten tris stambaus kalibro darbuotojus ir sekretorę. Dabar,, kai laikas yra ■tiek palankus permainom, kada lietuviška informacija yra tiek geidžiama ir reikalaujama, visa informacinė ir visuomeninė veikla palikta, nors ir kaip patyrusiam vienam asmeniui — buvusiai sekretorei.Vieno žmogaus juk negali užtekti net spaudai ir korespondencijai peržiūrėti. Ką bekalbėti apie “Lithuanian Bulletin” leidimą ar “Žinių Santraukas”! Trūkstant personalo, LAIC per ilgesnį laiką išvirto spaudos retenybių muziejumi, bet ne informacijos įstaiga ... 'Argi šitokia padėtis tikrai nebuvo žinoma? Kodėl negalim palyginti savo įstaigų su žydų, lenkų, ukrainiečių arba betku- rios kitos tautybės komitetais. (Ar nesaisto planų lėšų problema? Red.). Niujorke komentuojant būsimą kongresu, svarstoma, jog, jei jau nebūtų persiformuota dviejų JAV partijų sistema, ALTarybon turėtų būti įsileisti jaunieji Amerikos lietuviai ir kurių dauguma šiemet tampa JAV piliečiais buvę “pabėgėliai”. (O kuo jie 'kitoniški lietuviai? Red.). Kaikas siūlo, kad sudėtis iš 4 būtų pakelta į 8 ir būtų pirmininkaujama paeiliui. Tautinihkai viliasi, jog šiuo atveiju ALT Ipirmininku būtų Antanas Olis, respublikonas, kuris per savo respublikonų partiją ir Amerikos visuomenę, esą, galėtų išplėsti Kersteno Komisijos atradimus (Kersteno Komi
sijos darbas ir vėl atidėtas į lap
kričio 30 d., pradedant 1940’ m. 
birželio 13-18 Įvykių sesijomis 
Vašingtone, Niujorke ir Cikago-1 
je; trečiadienį 11 v. v., Charles 
J. Kersten buvo matomas VCBS 
—TV televizijos programoje 
“Chronoscope” visam Amerikos 
kontinente, kurios metu jis ap
tarė Pabaltijo Komisijos darbą) 
Niujorke buto svarstoma, jog 
laikas tikrai yra pribrendęs ir 
LAIC reformoms, padarant šią 
įstaigą am'erikohiško pavyzdžio' 
informacijos ir ryšių agentūra, 
dabartinei energingai direktore? 
pavedant visą ALT “public re
lations” uždavinį, nors dviems 
informacijos specialistams turė
tų būti atiduotas informacijos 
reikalas. Turėtų į metus nore 
keturis kartus išeiti “Lithuanian 
Bulletin” ir kur kas dažniau, sa
kysim, žydų pavyzdžiu, ”The 
Lithunanian Agency’s Digest of 
Press and Events”, kad ameri
kiečiai sužinotų mūsų rūpesčius, 
bėdas ir problemas ir kad lietu
viams žurnalistams nereikėtų 
ieškoti prieglaudos savo straips
niams pas svetimtaučius.

tai ir kovojama), kad •
miestas,pasiųsdamas tris at
stovus į Bundesratą faktiškai 
nulems visą Bundesrato nusi
statymą, kur susidarius dviejų 
trečdalių balsų persvarai, šis 
nebegalės nepatvirtinti, kaip 
pasitaikydavo nekartą lig šiol, 
parlamento priimtų’ įstatymų:Tuo būdu kanc. Adenaueris, kuris sakosi žymiai lengviau laimėjęs parlamento rinkimus negu įstengęs sudaryti pačią koalicinę vyriausybę, kur įvairios grupės atėjo su daugybe savų reikalavimų, galės net ir pakeisti konstitucinius nuostatus, jei, žinoma, tam bus reikalo.Kiek anksčiau svarbiausioji opozicijos partija — socialdemokratai — baiminosi, ka’d, galimas dalykas, kancleris pasuksiąs Hitlerio pėdomis ir nueisiąs į diktatūrą, bet po pastarųjų- parlamento debatų, kurių metu buvo įvertinta naujosios vyriausybės programa, bent žymiąja dalimi fas' baimės atsisakė: ir jie jau įsitikino, kad
bus ėittama- tikru demokrati- I nitr keliu, apie jokias diktatū
ras negalvojant. Ir su social
demokratais daugiau bus ben
dradarbiaujama negu iki' šiol, nors, žinoma, dėl'to tik jie vieni buvo daugiausiai kalti, o dėl jų užsispyrimo, ypač dėl Vokietijos įsijungimo į Vakarų gynybos sistemą, stebėdavosi net jų broliai socialistai užsienyje. Jau dabar santykius gerokai sušvelnino jų vado Ericho Ollenhaueriovi- li-išsišnekėjimas su kancleriu sais svarbiausiais Vokietijos kiminiais reikalais.Pagaliau, pastebėję savo senąsias klaidas, dabar jau ir patys socialdemokratai nori keisti kryptį.

Norima atsisakyti nub senojo 
att&tinio marksizmo, kuris 
juos dažniai nuved» Į tą pa< 
skersgatvį1 su komunistais u* 
kitais radikaliais kairiaisiais, 

bet pasukti naujais keliais^ pri
artėjant prie kitų grupių ne tik 
savo taktika, bet ir nauja programa. Kaip būdingą naujai 
krypčiai galima pažymėti vokie
čių prof, sąjungų* mėnesiniame žurnale š.m. spalio mėn. atspausdintą prof. Heinzo - Dietricho Ortliebo straipsnį, pavad. “Šių dienų SPD (taip vadinasi socialdemokratų partija Vokietijoje) uždaviniai”. Jį galima, trumpai suglaudus, apibūdinti šūkiu 
“toliau nuo marksizmo”, nes ne kas kitas, o tas kietas ir sunkus marksizmas privedęs socialdemokratus prie pralaimėjimo Vokietijoje. Autorius reikalauja aiškiai atsiriboti nuo marksizmo, kuris jau 50 metų negalįs peržengti per savo Šešėlį.Dar aiškiau naują socialdemokratų kryptį nusako socialdemokratų šulas ir dabartinio parlamento vicepirmininkas Carlo Schmidt. Jis spalio 28 d. per Bavarų radijąpasakyto j kalboj aiškiai
pranešė rfpie radikalų social
demokratų partijos kurso kei
timą.Jame socialdemokratai įsakmiai pasisakė tik už geležies, anglies ir sunkiosios chemijos pramonės suValstybinimą,'bet kitur — už aiškų nuosavybės principo išlaikymą ir už laisvosios rinkos politiką ir ypač už ūkininkijos parėmimą. Socialdemokratai norį atstovauti reikalus visų tų, kurie yra išduoti bedvasiam ūkiniam ir bendruomeniniam mechanizmui. Toliau tame pareiškime pasakyta, kad
socialdemokratai įsitikino, jog. 
“religinė praktika yra žmonių 
širdims įgimta”, ir imą gerbti 
krikščioniškąsias bažnyčias.Apskritai, socialdemokratai sakosi norį nusikratyti senuoju balastu ir tapti tikra liaudies partija.Bereikia prie tų tikinimų pridėti, kad socialdemokratai viešai pripažintų ir imtų vesti praktikon Leono XIII, Ketelerio ir kt. paskelbtuosius principus...
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Męrgaites tokiuose spalvinguose rūbuose gali pa
matyti Pietvakarių Lenkijoje. Puikuš sijonas yra 
išpuoštas didėlėmis raudonomis gėlėmis, ir išsiuvi
nėta gražia priekaište. Ilgomis rankovėmis bliusku- 
tė nešiojama suveržta baltos medvilnės liemene. 
Jaunos moterys nešioja augštus raudonos odos 
batus. Prie šio kostiumo ant galvoso nešiojamas lau
kinių gėlių vainikas, pritvirtintas su ilgais daugia
spalviais kaspinais. Be to, ant kaklo nešiojami rau
donų koralų karoliai. Apie moterų turtingumą 
sprendžiama iš karolių didumo ir jų eilių skaičiaus.

šį straipsnį glaudesnio neokanadiečių bendradar
biavimo naudai skelbia Bradings Breweries Limited

BR4O1NG BR£W£Rf£S LIMIT£O
Ottawa afid Windsor
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Trijose kariuomenėse
(Tęsinys iš praeito nr.)

Liaudies kariuomenėje
Paskyrus Dekanozovui “liau

dies vyriausybę”, gen. Vitkaus
kas tapo krašto apsaugos minis- 
teriu. Kariuomenė irgi buvo 
perkrykštyta į “Lietuvos Liau
dies kariuomenę”.

Kiekvieną dieną plaukė vis 
nauji įsakymai, pasirašyti nau
jų vadų: Liaudies Kariuomenės 
Vado gen. Baltušio-Žemaičio ir 
politinio vadovo Macijausko. 
Abu jie|buvo atsivežti rusų. Jų 
pasiražytais įsakymais buvo pa
keisti visų kariuomenės dalių 
vadai, atleisti karo kepelionai, 
panaikinta vakarinio' patikrini
mo metu malda, panaikintos 
sekmadienio pamaldos karei
viams. Vietoj to buvo paskirti 
kareiviams dar visai nežinomi 
politiniai vadovai, kurie karei
vius turėjo apšviesti Markso - 
Engelso - Lenino - Stalino “švie
sa”.Paskyrimas buvo toks kvailas, kad kareivius visiškai prieš juos nuteikė. Tai buvo iš tų, kuriuos kareiviai buvo baudę patys savo teismais už apkraustymą kišenių.Rusai, gyvenę palapinėse Kauno apylinkėje, susirūpino patalpom. Po kareivines pradėjo Jan- kytis rusų karininkai, kartais atsivesdami ir sovietų pažibas — “katiušas”.Vieną dieną budint telegrafo stotyje teko pamatyti “pažibą” iš arčiau. Ją į Štabo rūmus atsivedė raudonosios armijos pulkininkas, kuris kažkokiais reikalais . užėjo pas štabo v-ką gen. Pundzevičių, “Katiušą” palikęs štabo rūmų budinčio karininko kambaryje, kur buvo ir telegrafo stotis. Tuo laiku tarnyboje buvom dviese: štabo v-ko adjutanto pareigas einantis kpt. Urbonas ir aš. budintis telegrafistas. Kpt. U. pasiūlė jai fotelį atsisėsti. Vargšė rusė jautėsi kaip sugauta. Atsisėdus nieko kita neveikė kaip tik įkyriai visą laiką iš nosies traukė “žydus” ir trynė tarp pirštų. Matyt, važiuojant greitąja “tačanka” į Lietuvą buvo nemažai jų prisirinkusi. Maniau kad ir šį kartą kpt. U. ras išeitį jai padėti, nors pasiūlydamas nosinę, kurios tikriausiai vargšelė neturėjo, bet kur tau. Užteko, kad mudu, pasižiūrėję į ją ir vienas į kitą, nusišypsodavom, nujausdami atneštą naują “kultūrą” liaudies kariuomenės pulkininkų žmonoms.Kareivinėse radijo nieko kito ir neskelbė, kaip tik apie supuvusį ir sugriuvusį režimą ir prasidedančius naujus “rojaus” laikus, darbo Lietuvoje. Visus ragino be pertraukos kelti darbo našumh.Kartą per vakarinį patikrinimą kuopos budėtojas atraportavo vieno kareivio užsimaskavimą nuo bulvių skutimo. Patikrinime dalyvavo Itn. Arštikaitis, kurį dėl greito kalbėjimo, kad net nevisuomet galima buvo suprasti, ar dėl to, kad visuomet krėsdavo visa savo galia — dvi pilnoje kautynių aprangoje! — kareiviai vadindavo anglu. Šį kartą “anglas” nusišypsojo ir prabilo jau ne taip tankiai į kaltinamąjį:— Skaitai spaudoje ir per radiją girdi kasdien tik tą patį, kad dabar darbo Lietuva, darbo valdžia, darbo liaudis ir viskas darbo, o pats darbo vengi? Kuopininke, pasirūpink pakelti jo darbo našumą!“Anglą” šį kartą kareiviai suprato gerai. Tas jo pasakymas visiems iššaukė šypseną, kuri paskutinių įvykių raidoje jau būvo pradingusi.
Tuo metu kariuomenės darbo 

štabe ėjo darbas įtemptai. Plau
kė telegramos viena po kitos su 
naujais nurodymais — daugiau
siai rusams patalpų paruošimo 
ir persikraustymų klausimais.

Pirmasis kraustymosi malonu
mą'apturėjo 9-tas pėst. pulkas, 
stovėjęs Marijampolėje, kuris, 
rusams ateinant buvo bandęs 
pasitraukti į Vokietiją. Kad tai 
nepasikartotų, 9-tas pulkas tuo- 
jaus buvo perkeltas į Švenčio
nėlius ir išsklaidytas, pakeičiant 
batalijonais iš kitų pulkų.

Atvykę 9-to pulko b-nai buvo 
paskirstyti pulkuose mažesniais 
vienetais. Tokiu būdu žinia apie 
apie pulko bandytą pasitrauki
mą, kuris buvo visą .laiką griež
tai slepiama, plačiai pasklido 
karevių tarpe. Šiuo metu karei
viai nieko kita ir nebetroško, 
kaip tik galimai greičiau pa
sprukti iš to naujojo “rojaus’*. 
Kiekvienas sau įsivaizdavo, kaip 
būtų buvę smagu būti 9*tam 
pulke ir su juo tikrovėje pereiti 
“žalią sieną”.

Netrukus teko ir Ryšių b-nai 
palikti Šančius. Paskubomis per
sikėlėm į karo mokyklos patal
pas A. Panemunėje. Čia ir pra
sidėjo visas kareivių suproleta-

rinimas. Pirmiausia buvo įsaky
ta, kreipiantis į v-kus nevartoti 
žodžių Pone ar Tamsta, bet 
drauge. Antpečiai nuo unifor
mos turėjo būti nuplauti, mat, 
jie bolševikams reiškė “buržujo 
skūrą” kurią reikėjo be pasigai
lėjimo nulupti

Kareiviai stengėsi kaip nors 
ilgiau išlaikyti nesudarkytą uni- ■ 
formą Žinoma, čia buvo vienos 
kitos dienos klausymas, kol ne
patekdavai į rikiuotę. Ten atsi
rasdavo tokių, įsakymo paveik
tų, kad padėdavo patys nupiauti 
“buržujų skūrą”, kai kareiviui atrodydavo, kad lupama tikroji 
oda.Būdinga, kad tuo metu “liaudies štabas” davinėjo dalių vadams pakartotinus įsakymus (apie drausmės pakėlimą, kuri buvo jau pakrikusi, o politiniai vadovai, aprūpinti komunistų partijos slaptomis instrukcijomis ir spauda, skleidė neapykantą kareivių tarpe prieš vadus. Apipildavo kareivines įvairiais lapeliais, kuriuose buvo nurodoma neklausyti karininkų kaipo buvusių išnaudotojų ir engėjų. Tiesiog rašydavo — mirtis jiems! Į visa tai kareiviai mažai reaguodavo ir dar daugiau pamilo savo vadus, kurie atrodė vienintelė tikra atrama šioje velniavoje.Politiniai vadovai prinešdavo Stalino, Molotovo, Vorošilovo Timošenko ir kt. paveikslų, kuriuos turėdavo kareiviai kfšlti prie lazdų ir nešti į varomus mitingus.Mitingai daugiausiai vykdavo Parodos aikštėje, Žaliakalnyje. Kareiviai, priversti, tuos paveikslus ir plakatus nunešdavo, bet kaip reikėdavo parnešti tai jau būdavo blogiau. Mitinguose visi “liaudies” atstovai atskaitydavo kalbų tekstus, redaguotus komunistų partijos. Dažnam dar nepavykdavo perskaityti dėl nemokėjimo lietuvių kalbos. Vieną kartą net pats kariuomenės vadas gen. Žemaitis nepajėgė perskaityti. Gal tas susikompromitavimas kareivių akyse' jame pabudino lietuviškos sąžinės jausmą, bet tą jo vidujinį sukrėtimą beabejo laiku pastebėjo jo “sargai”, kurie jį netrukus, kaip nežinia iš kur atvežė, taip nieks ir nežinojo, kur vėl padėjo. Tokie 

.mitingai dažniausiai nusitęsda
vo iki vidurnakčių. Kareiviai, pasinaudodami tamsa, viską numesdavo žemėn ir dauguma grįždavo jau be rikiuotės.Pasitaikydavo, kad pakelyje gerokai apkuldavo “naujos tvarkos dabotojus”, kurie buvo pa- siženklinę rankoves raudonais skudurais ir būdavo ypatingai įkyrūs. Po kiekvieno tokio mitingo Kauno gatvės buvo pilnos sutryptų Stalino ir kt. paveiksiu-Mitingai dar pagausėjo prieš taip vadinamus “liaudies seimo” rinkimus, kuriuose ypatingai buvo atkreiptas dėmesys į kariuomenės dalyvavimą. Stengdavosi kiek galima, didesnį skaičių karevių išvaryti į tuos jniekada nesibaigiančius “rojaus” mitingus.Taip begyvenant visiškam chaose atėjo ir balsavimo diena — 1940 m. liepos 14. Turėjo eiti balsuoti .-ir kareiviai, kurių visiškai nežavėjo nei kandidatai, nei vienas sąrašas. Buvo aišku: ar balsuosi ar nebalsuosi — seimas bus. Pagal Maskvos planą taip numatyta.Neiti kareiviui į balsavimo punktą, buvo visiškai neįmanoma. Jie turėjo paklusti komandoms: kuopa lygiuok, ramiai, pirmais antrais išsiskaičiuok, dešinėn, gretas dvejink ir žengte marš... Taip ir atsirado kareiviai prie urnų.

Neapykantai išlieti, kareiviai 
sveikų balsų nemetė, bet rezul
tatas buvo aiškus:

“balsavo 95.95% turėjusių tei
sę balsuoti, o iš jų 99.95% bal
savo už “darbo Lietuvos sąjun
gos pasiūlytus kandidatus” — 
skelbė oficialios žinios.

Tokiu prievartos ir apgaulės 
būdu, seimas buvo išrinktas,' ku
rio nutarimu «buvo parvežta Lie
tuvai Stalino “saulė” o buvu
siam- Lietuvos kariui penkia 
kampė _su kūju ir pjautuvu į 
kepurę.

(Bus dattgiau) '
J. Mockevičius.

— Madridas. — Ispanijos ka
rininkams jr_ puskarininkiams, 
mokantiems angliškai alga pa
keliama 15%. Jau nuo seniau to
kie priedai būvo mokami mo-

tiems prancūziškai, itališkai ar
ba' portugališkai.

— Otava. — Kanada užsako 
už $100.000.000 naujų jūrų oro 
laivyno priešpopandeninių Jėk-

t



I

1998. XI; IK — Nt.' 46 (203) ‘ - TĖVIŠKES ŽIBURIAI 
rf^^ssessĮ;r7SLislTssasgsBSS8sasa'^g,"'iJ" “ 3*

ANOMIS LIŪDNOMIS DIENOMIS
Lietuvos himnas pataria “stip

rybę semtis is praeities”. Šiomis 
dienomis tą mums taip skaudžią 
praeitį iš marių kraujo, ašarų 
ir prakaito panūdo kelti svetim
taučiai: Winston Churchill, savo 
visuotinai skaitomuose Istorijos 
Raštuose ir aną penktadienį JA 
V-bįų Kongreso Komisija Pabal
tijo Užgrobimui Tirti, populia
riai Kersten© vadinama. Kai 
1953 m. pabaigoje A&H ateitis 
atrodo tiek juodai, prisimena 
laikraštininko P. Babicko lygiai 
prieš 14 metų pranašystė: “Drą
siai žiūrėkime į ateitį”, “Trimi
te” — vos savaitė Stalinui su 
Ždanovu išprievartavus mažą ir 
taikią Lietuvos valstybę:

"Tebemotome daug didybės, kilnumo 
ir niekšybės, vykstančios šiandien pasau
lyje; išgyvenome ne vieną baisią valan
dą, perkainojome ne vieną vertybę. Ir 
dar kartą įsisąmoninome, kad tik tiesos, 
teisės ir moralės principais pasirėmę gali
me siekti ateities . .. Būdoma sena tau
to su amžių tradicijomis, negalime keisti 
brangią tautoj sielos vertybių j smul
kias monetos, kurių kursas ne visuomet 
pastovus. Daug ko pamoko mūs įvykiai. 
Prisimena vysk. Baranausko žodžiai: 
"kalnai virs dulkėmis, dulkės kils galy- 
bėn". Kodėl žmonija kankiną kąrąs? 
. .. nes viso to siekiama paskirai, ne su
tartinai. Pasaulio žmonijoje dar per daug 
yra egoizmo" . . -

Čhurchillio atsiminimus (The 
New York Times ir Life) skai- 

'tančioje lietuviškoje, visuomenė
je praėjusiomis savaitėmis, užsi
liepsnojo aistros. Kodėl Lietu
vos vyriausybė darė taip, o ne 
kitaip, šitaip, o ne taip. Ypač 
jaunesni pyko, kodėl paskutinio
siomis dienomis Lietuva pasiro
dė tokia neryžtinga, pataikavo 
bolševikams (“Drauge” neseniai 
buvo aprašoma, kaip Zarasuose 
-pulk. Pašilys ir inž. Indriūnas 
apklausinėję sovietų karius de
zertyrus, kurie maldavo azylio 
pagalbos, juos stropiai grąžinda
vo sovietų NKVD). Jie citavo 
Churchillį, kuris sakosi jautęs 
atsakomybę dėl Lenkijos, “dėl 
kurios buvo pradėtas karas ir 
Graikijos, nes abiejų šių šalių 
vyriausybės kreipėsi į Karaliją 
pagalbos”. Esą, Churchillis savo 
atsiminimuose visiškai ignoruo
jąs Pabaltijo valstybes, nes jos 
“taip negarbingai kapituliavu
sios”.

Ar paskutinioji Lietuvos 
vyriausybė neturėjo kitos 
išeities?
Churchilis atsiminimuose

šo, jog Jaltoje Stalinas prisipaži
nęs, kad jei “Britai ir Prancūzai 
būtų 1939 metais atsiuntę su
pra tlyvesnę delegaciją, jis nie
kados nebūtų susidėjęs su Hit
leriu” .;. (Sąjungininkai nesu
tikę su Pabaltijo ir Lenkijos 
okupacija). Sakoma, jog Lietu
vos paskutiniajai vyriausybei 
buvo žinoma 1939 m. Ribentrop- 
po - Molotovo pasirašytas pak
tas ir ji žinojusi, jog jokios ka
rinės pagalbos iš didžiųjų pasau
lio demokratijų negali tikėtis 
susilaukti. Vos prieš metus Lie
tuvos pasiryžimas ginklu ginti 
Lietuvos nepriklausomybę ir te
ritoriją .nuo nacių užmačių buvo 
tų pačių britų ignoruotas. Apie 
tai knygoje “L’Agression Alle- 
mande Contre La Polognę” tvir
tina buvęs Prancūzijos ambasa
dorius Varšuvai Leon Noel. Pa
sak jo, “III Reichui įteikus Lie
tuvos Respublikai ultimatumą 
dėl Klaipėdos, kovo 21 d. į Pran
cūzijos ambasadą Varšuvoje at- 
silahkė Lietuvos pasiuntinys ir 
nep. įgaliotinis Lenkijai Mon
sieur Šaulys ir jo bendradarbis 
Prahoje Monsieur Turauskas, 
kurie paprašę iš M. Noel Prancū
zijos nuomonės šiuo reikalu — 
ar ji Lietuvai padėtų, ar kaip 
nors patartų. Noel sakosi cituo
jąs pp. Šaulio ir Turausko žo
džius: “Jeigu Prancūzija ir Di
džioji Britanija numato, kad jau 
atėjo laikas vokiečiams pasiprie
šinti — esame pasirengę tai at
likti. Būsime sunaikinti, tačiau 
visa jėga ir energija savo nepri
klausomybę ginsime. Neslėpda
mas savo nuomonės, — tęsia to
liau Mr. Noel, — sutikau tučtuo
jau informuoti Prancūzijos vy
riausybę ... Mano pranešimas 
liko be atsakymo ir po poros die
nų Lietuva buvo priversta nusi
leisti Berlyno diktatuose”.

ra'

Vasario 16 gimnazijai Remti Komisija
Lietuvos padėtis buvo 
klaiki
Užtenka permesti ' paskuti

niuosius ano meto lietuvių spau
dos puslapius. Net Lietuvos šau
lių laikraštyje birželio 20 d. skai
tome “Kiekviename žingsnyje;
atsiminkime, kad SSSR kariuo- C* 
menė yra sąjungininkė... SSSR JL 
didesnių kariuomenės dalinių 
įkurdinimas Lietuvos teritorijo
je mūsų krašto vidaus gyvenimo 
neliečia. Lietuvęs - Sovietų Są
jungos 1939 m. spalio 10 d. tarpu
savio pagalbos sutarties septin
tas straipsnis sako: “Šio pakto 
vykdymas jokiu būdu neturi kė
sintis į. susitariančių šalių suve
renumo teises, o ypatingai į jų 
valstybės struktūrą, ūkio ir so
cialinę sistemą ir karines prie
mones ir bendrai į nesikišimo Į 
vidaus reikalus principą”.

Žmonės buvo tiek pamišę, jog 
nežiūrint, kad Maskvos statyti
nis Justas Paleckis jau pirmą 
dieną užtikrino “imsiąsis visų 
priemonių sudaryti Sovietų SSR 
kariuomenės buvimui . mūsų 
krašte geriausias sąlygas ir teiks 
jai visokeriopą pagalbą”, net 
“Šaulių Sąjungos vardu naująją 
vyriausybę pasveikino (birželio 
19) pats Šaulių Sąjungos vadas 
pulk. Pr. Saladžius ir S-gos Ta
rybos pirm. pav. adv. R. Skipi
tis, kurie asmeniškai apsilankė 
pas min. pirmininką “Lietuvos 
prezidento pareigas nuo birželio 
18 d. einantį J.ustą Paleckį”... 
Bet tai buvo jau tada, kai Rau
donosios Armijos tankai stovėjo 
visose svarbesnėse kryžkelėse ir 
Lietuvos prezidentas jau buvo 
už sienos.

Lietuvos vyriausybės 
vienintelė viltis — TSRS 
“teisingumas”
Bolševikams netrukus ir su sa

vuoju ultimatumu, žinant, jog 
nei Prancūzija, nei D. Britanija 
nenori ir negali įsivelti į betko- 
kį konfliktą Rytų Europoje — ką 
bekalbėti apie JAV, — kai Hitle
rio armijos grasino “nenugali
mai”” į’Maginot ir Kanalui, užs. 
reik, ministeris J. Urbšys išda
vė Lietuvos vyriausybės vienin
telę viltį, kad bolševikai laiky
sis savųjų sutarčių lengvabūdiš
kai užmiršus per amžius patirtą 
slavų klastą ir beribį smurtą. 
Urbšys, parskubėjęs iš Maskvos 
1939 spalio viduryje Lietuvos 
Seime pasiūlė “skubos keliu” 
“Vilnius mūsų, o mes rusų” su
tartį ratifikuoti. Jis guodėsi, jog 
iki toliai TSRS visada realiai 
respektavusi Lietuvos vidaus 
reikalus, ir dėl tokios ar kitokios 
mūsų- politikos praeityje nieka
dos nėra buvę bet kurių nesusi
pratimų... Jis manąs, jog “Lie
tuva, palaikydama, žinoma, 
glaudų kontaktą su SS, galės pa
likti neutrali... Lietuvos Vy
riausybei teko pripažinti SS vy
riausybės argumentaciją (jog 
Lietuvos saugumas privalo būti 
garantuotas!) ir. sutikti su tuo, 
kad Lietuvos teritorijos tam tik
ruose puktuose būtų patalpintas 
griežtai apibrėžtas Sovietų sau
sumos ir orinių ginkluotų pajė
gų kiekis”. Urbšys sakėsi Mask
voje bolševikams priminęs už
sienyje ir gal

"pos kaikuriuos žmones ir pačioje Lie
tuvoje, kilusias mintis, jog SSSR kariuo
menės buvimas gali turėti įtakos Lietu
vos vidaus susitvarkymui ir net jos sava
rankiškam valstybingumui. Šitie klausi
mai buvo lobai plačiai aptarti su SS 
valstybės vyrais, iš kurių pusės buvo ka
tegoriškai ir aiškiai užakcentuota, kad 
Sovietų Sąjunga nieku būdu ir jokiomis 
formomis nežada kištis į Lietuvos vidaus 
reikalus, nei į Lietuvos valstybinę, eko
nominę ir socialinę santvarką ar jos ka
rines priemones. Šitie SS užtikrinimai yra 
yra įrašyti ir į sutartį. Pažymėtina, kad 
šiais Lietuvos vidaus politiką liečian
čiais klausimais buvo iš pagrindu išsi
kalbėta su pačiu SS tautu vadu Stali
nu, kuris parodė daug supratimo ir sim
patijos lietuvių tautos reikalams ir už
tikrino, kad iš SS pusės jokiu atveju ne
bus jokio kišimosi į Lietuvos vidaus rei
kalus . . . Sprendžiant iš to, kas yra ex- 
pressis verbis parašyta šiandien garbin
gom Seimui pateiktoje sutartyje, o taip 
pat ir iš to, kas dar žodžiu buvo Lietuvos 
delegacijai patvirtinto iš pačių augštųjų 
SS vyriausybės asmenų, yra tikrai neabe
jotina, kad tie patys principai santykiuo
se su Lietuva iš SS pusės bus taikomi 
ir ateityje" . . .

Vienos partijos tuometinis 
Lietuvos Seimas nedelsė su 
tifikacija. Seimo atstovas

(Nukelta į 8 psl.)
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Dieve, Tavo įėmė dega
ANDREJS EGLITIS

Dieve, tavo žemė dega —• nuodėmingos, neapykantos 
liepsnose!

Dieve, tavo žemė degaf Dangus patvino dejonėm 
kankinių,

Nelaimių varnai kranksi vardas karžygių žuvusių — 
Dieve, tava žemė dega! ; ; -

Miestai ir kaimo bakūžės pražūties purve sutrenktos, 
Augičiausiųjų kalnų viršūnės pakalnėse guli nulenktos. 

Dieve, ar diena atėjo paskutinio teismo 
Neapykantoje 
Sutriptas kūnas ir pralietos kraujus.

Pakelk iš griuvėsių kalnų viršūnes, bažnyčias 
sugriautas,

Vilčių vėliava paguosk audrų sužlugdytos tautas!
Žilaplauki tėve ir močiute, 
pasimelskim Dievo visi kartu, 
Vėtros staugusios per amžių 

e Kad nurimtų prie kopinių vartų! 
Nenurimkit, karo pulkai, 
Dar tėvynė nelaisvo!

Tegul akys Dievo saulę
Nusileidžiant šviesių seko.
Tegul jaunam ąžuolynui 
Dar šviesesnė saulė teka.

Juk kiekvienos juodas kelmas 
Leidžia Šimtus atžalų.

Žilaplauki tėve ir močiute,
Skujom pabarstyta kelio ant kalvos, 
paprašykim Dievo visi kartu 
Gimtos žemės saujų po galvos.

Duok man Dieve amžinai ilsėtis 
Gimtos žemės laimintuos kapuos.

Dieve, tavo žemė dega!
Tavo žodžiui lenkias kalnai ir prarajos — 

Piktųjų jėgų audra kad nekenktų, ' '
Pasaulio erdvę kaip Dievo stalų 

Nuskriaustųjų švenfar vakarienei padengtų.
Išklausyk, Dieve, švelniausių mladų 
Ką širdis sukalbėti leido: — 
Malonės!
Ir pašalink rūstybę nuo savo švento veido!

Žmonos, motinos jaunosios, 
Sukalbėkim maldą naują — 

Kad ėriukų, mūs baltųjų 
Nenurietų vilkų gauja.

Supkite lopšį, Latviją brangių
Vis pirmyn, vis augščiau, vis toliau!

Žmonos, motinos jaunosios, 
Pasimelskim visi kartu -— 
Kad Tėvynei išauklėtų, 
Kad latviai šią žemę artų!

Apkloti tikėjimu, malda pamaitinti 
Sielvarto lopšyje kūdikį vilčių — 
Temeldžiast dangus, telaimina žemė, 
Sunkioje dienoje meile težėri 
Tavo veidas! “

Dieve, tavo žemė dega!
Nebeleisk saulei ir mėnuliui kraujo tvane paskęsti, 
Tautos tegarbina Tave ir ryžtasi viską tavo garbei 

pašvęsti!
Išklausyk, Dieve, maldą karščiausia
Savo meile laimink •
Daugelį būsimų kartų!
Tėvynes palaiminti jaunuolių pulkai,
Tėvynes palaimintos mergaites jaunosios:

Klaupkite prieš Dievo altorių!
Mes jauni varpai, Tu Dieve, mūsų daina —
Ir Tavo vardas — džiaugsmo skambesys,

*Per vaikystę skaisčių ir žalius beržynus, 
Tešvmta tavo malonės spindulys!

Mes jauni varpai. Tu, Dieve, mūsa daina.
Užgrūdink ^srelų žaizdro}© skaistyklos! —

Leisk garbingai nešti baltąjį vainiką, 
Kaip mūsų motinos nešiojo.

Leisk garbingai* kelti aštrų tėvo kardą, 
Kaip mūsų protėviai kilnojo!*

Mes mažą ta\ita, Tu Dieve, mūsų kaitra — 
Per šventą ugnį perliedink iš naujo, 
Kaip naujus varpus, kaip naują maldą aitrią! 
Nauji šaltiniai mes, malonėj Tavo skaidrūs - 
Tenesudrumsčra mūsų betkuris klajūnas, 
Tebūnie mūsų kraujas, ir siela ir kūnas

Gimtojo krašto garbe ir vainiku!

Dieve, Tėvo žemė deja!
Mūsų tikėjimo skydą Tavo laiminanti ranka 

♦enuglosto.
Viešpatie, leisk per pražūties amžių suklaupti 

prie Tavo sosto!
Ižklausyk Dieve, meldą karšiausią:
Perėję žiaurios vergijos liūnus, 
Laisve
TrokŽta kvėpuoti Latvijos sūnūs!

Oi žemelė, tėvą žemė — 
Eik, Dievuti, pagalbon. 
Jei aš saugau rytą sieną 
Audra griaudžia vakaruos. 
Oi žemelė, tėvą žemė. 
Kaip išsaugoti tave?

s Dėk, Dievuli, aukso kardą 
Ant gimtosios ežios!

Kad vyrą akys žertą šviesą,
, Kad vienoj liepsnoj tirptą sielos. 

Kad amžinoji Dieve tiesa
Būtų ten, kur lopšiai ir kopinės mielos!
Kad nebūtą piktos valios s '
Tarp tautą, ir skurdo dalios. *

O, Dieve, siusk mums savo dvasią
Tik ji — aštriausias kardas, ugnies strėlė.
Kaip broliams duok gyventi, kaip vyrams mirti!
Vienoj tautoj sujungtą neleisk iširti!

Atėjo diena paskirtoji —
Kaip jūrą bangos mūsą pulkai teplaukia
J kovą, kur tavo balses šaukia,
J Dievą
j naują rytoją ' ’
j naują dangą ir žemę!

Aš girdžiu maldą močiutės ir protėvių šauksmą iš kapo: 
Neduok, Dieve, kraują krauju plauti nuo Latvijos

žemės!
Dreba žmonių sielos ir akmenys greta drebulės lapo 
Girdžiu aš maldą močiutės ir protėviu šauksmą' iš

kopa — 
Sustoja lopšiai lingavę, lavonai lanko gyvuosius!
Išlipti iš lopšio ir kapo leisk. Dieve,

Ir laimink latvius laisvuosius! —
Kad tautos vėliava ugnimi dega tamsiausią naktį 

Gesink, Viešpatie!
Kad degantis ant laužo išganymo maldauja 

Išganyk, Viešpatie!
Kad siela neša viltį į augščiausį kalną 

Padėk, Viešpatie!
Nors akmenys ir dangus staugtu,
Nors žemė į padanges lėktų
Nors šviesoj saulė nebeplauktu —
Vis mano lūpos maldą rėktu:

Tėve mūsų, kurs esi danguje.
Tesie šventas Tavo vardas.

Jis nepamirš mūs mažos tautos, 
Tą dieną žino vien tik Jis.

. Kaip kūdikį ant savo rankų 
Pakels ir meilėj išganys.

Teateinie Tavo karalystė;
Tesie tavo valia.
Kaip danguje, taip ir žemėje.

Ar dar nematom taikos žvaigždės. 
Kaip spindulys jos. kovos naktį skelia?
Per savo kančias, latvių tauta, 
J savo Dievą tu surasi kelią.

Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien.
Ir atleisk mums mūsą kaltes.
Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.

Ir maldoje į dangą žvilgsnis kyla: 
Nebuvo niekad nieko čia brangaus. 
Akimirką'kiekvieną Dievas savo tautą 
Palaimino malonėje dangaus.

Ir nevesk mus į pagundą,
Bet gelbėk mus nuo pikto.
Valdove žemės ir dangaus —-

Per šimtmečius ir pražūtingas dulkes 
Per kartu kortas ir kraujo tvaiką ~— 
Pats Dievas mūsų vėliavą iškels 
J Jojo nustatytą, begalinį laiką.

Per amžių amžius. Amen.

Išvertė J. V. SKUDRA.

RAUDONIEJI ŠIŲ DIENU TURTUOLIAI
Neseniai gražiausioje Mask

vos gatvėje Petrowska vienas, 
auksakalis išstatė parduoti bran
gų daugelio karatų smaragdą už 
35.000 ępblių Tai yra tokia su
ma, už • kurią tarybinės valsty
bės pilietis turėtų minimum še
šetą metų dirbti.

Kai nuolat girdi kalbant ir ra
šant, kad sovietinė bendruome
nė yra beklasė, tad kiekvienas 
turi teisę paklausti, kas galėtų 
tiek daug pinigų turėti tokioms 
brangenybėms pirkti. Taip pat 
ir “Pobeda” automobilių, kai
nuojančių 16.000 rublių, paklau
sa yra labai didelė. Kiekvieną 
rytą ilga norinčių pirkti žmonių 
eilė susirenka prieš vienintelę 
Maskvos automobilių krautuvę.

Kas turi tiek daug pinigų?
Turtingąjį Sovietijos sluoksnį 

šiandieną sudaro karininkai, 
ypač augštesnių laipsnių. Toliau 
eina augšti administracijos val
dininkai iš pramonės ir ūkio, 
mokslininkai ir kiti specialistai, 
atsakingi valdžios ir partijos pa
reigūnai, ir pasižymėjusieji ra
šytojai bei menininkai. Visa eilė 
technikų dėl savo specialaus iš
silavinimo arba augštų tarnybų 
gauna ypatingas premijas. Kai 
kurie kolūkių pirmininkai gauna

augštus priedus iš specialių že
mės ūkio produktų fondų. Kai 
kurie gydytojai ir kitokie spe
cialistai turi pelningą privačią 
praktiką. Augštos tarnybos daž
niausiai dar esti susijusios su 
nemokamais butais, tarnybinė
mis mašinomis ir panašiomis 
privilegijomis. Pajamų mokes
čiai jiems maži. Augščiausia 
norma yrą 13% “darbininkams 
ir tarnautojams” — kategorijai, 
į kurią įtraukiami augštųįų 
sluogsnių žmonės.

Tip augštieji sluogsniai nuo
lat auga. Valstybinis gyvenimas 
komplikuojasi, dėl to auga ir 
įvairių vadovaujančių vyrų bei 
specialistų skaičius. Tačiau pa
tekt į augštuosius sluogsnius nė
ra lehgva. Čia didelę rolę lošia 
išauklėjimas, talentas, “kietas
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Visoms Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Apyl. Valdyboms

Susidėjus tam tikroms svar
bioms aplinkybėms, Vasario 16 
gimnązijai Remti Komisija, ku
ri KLB Tarybos įgaliota orga
nizuoti Kanadoje Vasario 16-sios 
gimnazijai rėmimą, kreipiasi į 
Jūsų KLB-nės Apylinkės V-bą 
su prašymu — vienkartiškai pri
sidėti prie gimnazijos rėmimo.

Kaip jau žinote, Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje yra nu
pirkti* namai, kurie kainuoja 
apie $75.000. Šią sumą būtų ne
sunku padengti, jei kiekvienas 
laisvame pasaulyje gyvenąs lie
tuvis prisidėtų vienkatine auka. 
Kad būtų galima pravesti tokią 
aukų surinkimo akciją, Jūsų 
Apylinkės Valdyba yra prašo
ma išrinkti specialią komisiją 
šiam vienkartiniam aukų vajui. 
Tokią komisiją prašoma suda
ryti iki š.m. gruodžio mėn. 1 d.- 
ir pradėti aukų rinkimą. Vieto
vės, kur komisijos sudaryti ne
įmanoma, prašomos paskirti 
bent 1 asmenį ar įgaliotinį, ku
ris būtų įpareigotas šiuo reikalu 
pasirūpinti.

Vienkartinės aukos numato
mos po pusę dolerio. Kas gali, 
prašomas aukoti daugiau, o ma
žiau galintis — bent 25 centus.

Vasario 16-sios gimnazijai 
Remti Komisija labai pageidau
tų, kad viršminėtu tikslu susi
dariusios komisijos ar išrinkti 
įgaliotiniai ir aukų vajui praėjus 
tęstų gimnazijos rėmimą, steig- 
dairli naujus rėmėjų būrelius ar
ba rinkdami aukas.

Tikėdamies Jūsų mielo ben
dradarbiavimo visos mūsų tau
tos reikale, reiškiame Jums 
augštą pagarbą.
(Seka komisijos narių parašai).

Visiems Vasario 16-sios 
gimnazijos Rėmėjų Būreliams 
Kanados LB-nės Krašto Tary

bos nutarimu Vasario 16-sios 
gimnazijai Remti Komisija įga
liota centralizuoti gimnazijos 
aukų rinkimą Kanadoje. Ši ko- , 
misija apjungia visą eilę Vasa
rio 16-sios gimnazijos rėmėjų 
būrelių. Tačiau, kaip iš Vokie
tijos Krašto Valdybos pranešimo 
matyti, ne visi rėmėjų būreliai 
Kanadoje yra prisijungę prie 
Vasario 16-sios gimnazijai Rem
ti Komisijos. Todėl pildant Ka
nados LB-nės Krašto Tarybos 
pageidavimą, Vasario 16-sios 
gimnazijai Remti Komisija Ka
nadoje prašo visus rėmėjų bū
relius užmegzti ir palaikyti ry
šius su komisija. Rėmėjų būre
liai, kurie siunčia aukas per BA 
LFą ar tiesiog gimnazijai, pra
šomi neatidėliojant painformuo
ti komisijos iždininką, — kada ir 
kiek pinigtp išsiuntė. Vasario 16 
Komisija taip pat prašo visų bū
relių pranešti, iki kurio laiko jis 
išpildė savo pasižadėjimus ir at
siskaitė su gimnazija.

Žinias, liečiančias aukų rinki
mą ir išsiuntimą, prašome nuo
lat teikti Vasario 16-sios gimna
zijai Remti Komisijos iždinin
kui p. Šimelaičiui, 1271 Allard 
Ave., Verdun, Montreal, P.Q.

Kitomis informacijomis prašo
ma kreiptis į komisijos pirmi
ninką A. Lymantą, 7116 Cartier 
Str., Montreal, P.Q.

Tikėdamiesi jūsų malonaus 
bendradarbiavimo sėkmingos-* 
niam gimnazijos rėmimui reiš
kiame Jums augštą pagarbą

A. Lymantas, 
Vasario 16-sios gimnazijai 

Remti Komisijos pirmininkas. 
V. Gasiūnienė, sekretorius.

Toronto organizacijų atstovų susirinkimas
Pereitą sekmadienį 3 vai. pp. 

apylinkės valdyba buvo susi
kvietusi posėdžio apylinkėje vei
kiančių organizacijų pirminin
kus arba jų atstovus pasitarti 
bei išspręsti kaikuriuos platesnio 
masto darbo technikos klausi
mus. Dalyvavo 20 organizacijų 
atstovai. Pirmininkavo apylin
kės valdybos pirmininkas p. Ber- 
žinskas.

Iš unkšto skelbtą darbų tvar
ką kiek pakeitus, pirmiausia 
svarstytas lietuviškos spaudos 
metų gale vykdomo vajaus pa
rėmimo reikalas. Sutarta' pasirū- 
pnti dar daugiau išplatin/i lie
tuviškos spaudos suorganizuo
jant prenumeratų rinkimą ap
lankant Toronto lietuvius bu
tuose. Tam pravesti sutarta su
daryti spaudos vajaus komitetą, 
į kurį visos organizacijos pasi
žadėjo pasiųsti po 1 atstovą. Pir
mas jų susirinkimas įvyks lap
kričio 29 d. 6 vai. vak. TLNa- 
muose. Komiteto reikalas suor
ganizuoti spaudos platintojus ir 
vajaus užbaigimui suruošti di
delį spaudos balių.

Apie valdybos veiklą refera
vo skyrių vadovai: p. Vaidotas 
apie šalpą, p. Šakalys apie švie
timo ir p. Jasinevičius apie pini
ginius bei Tautos Fondo reika
lus. Šalpos komiteto veikla jau 
spėta išvystyti ir yra davusi gra
žių vašių. Tai jau buvo minėta 
ne kartą spaudoje ir dar šiame 
“TŽ” numeryje yra spausdina
ma didelio jų užsimojimo apy
skaita, bei pranešimas dėl kalė
dinės rinkliavos vietoje sveiki
nimų bei dovanų.

Švietimo reikalams vadovauja 
inž. Šakalys ir speciali komisija, 
kuri betgi dar tik pradeda veik
ti. Veikia dvi mokyklos, iš ku-

bolševikinis darbas” ir atsitikti
nės intrygos.- Kai kuriems yra 
pavykę tiesiog pereit iš augštų- 
jų ir vidurinių priešrevoliucinių 
sluogsnių. Tačiau daugelis jų 
yra kilę iš darbininkų ir ūkinin
kų šeimų. Ypač paskutinieji yra 
dideli sovietinio režimo šalinin
kai, nes tas režimas jiems su
teikė galimumą iškilti. Ir šian
dieną darbininkų ir ūkininkų 
vaikams teoretiškai nėra užkirs
tas kelias į augštuosius bolševi
kų sluogsnius, raudonuosius mi- 
lijonininkus, bet su sąlyga, jei 
jie bus ugabūs ir darbštūs”. Ta
čiau naujieji augštieji sluogsniai 
stengiasi prieauglį sudaryti iš rių valdybai ir komisijai tenka 
savųjų. Suprantama, kad turtin
giems rusams yra lengviau iš
auklėti asvo vaikus negu eili
nei sovietinei šeimai.

rūpintis augštesniąja, kurioje 
yra 42 mokiniai. Pradžios mo
kyklos reikalus susitvarko jos 
tėvų komitetas. Švietimo skyriui

Komunistai atšventė rusiškos reakcijos laimėjimą' V?

Vokietijos Rytų zonos komu
nistai Leipcige surengė dideles 
iškilmes pagerbti 22.000 rusų, 
1813 metais kritusių Kovoje su 
Napoleono armija. Garbės sar
gybos susidedančios iš Sovietų 
armijos komsomolų, vokiečių 
jaunimo komunistinės organiza
cijos FDJ narių ir Sovietų zonos 
liaudies milicijos įgulų, pražy- 

■ giavo pro Stalino paminklą Ka- 
I rolio Markso aikštėje, šv. Alek
siejaus paminklinę bažnyčią ir 
tautų mūšio paminklą. Prie baž
nyčios buvo padėti vainikai, 
prieš 140 metų žuvusiems ru
sams pagerbti. Iškilmėse daly
vavo ir Vokietijos rusų ortodok
sų arkivyskupas Boris, o Sovie
tų ambasadorius Semionovas 
atsiuntė savo atstovą.

Tuo būdu rusai bandė įsipiršti 
vokiečiams su savo draugišku
mu. Bolševikiniai rusų zonos 
laikraščiai iškelia, kad jau prieš 
140 metų rusai mirę už Vokie
tiją.

Bolševikai nepastebėjo, kad, 
minėdami 140 metų sukaktį nuo 
rusų caro Aleksandro I laimėji-

mo prieš Napoleoną, jie išsidavė 
esą didesni nacionalistai, negu 
tie, kuriuos jie mėgsta taip pra
vardžiuoti. Šventimas jubilie
jaus Napoleono pralaimėjimo 
prieš carą Aleksandrą I gali bū
ti pagrįstas tik rusų nacionali
niais ir imperialistiniais, bet nie
ku kitu būdu ne socialistiniais 
motyvais. Napoleoho kariuome
nei žygiuoti pirmyn ir laimėti 
padėjo tie patys . risvės, lygy
bės ir brolybės šūkiai, kuriuos 
buvo pasisavinę bolševikai re
voliucijos metu ir kuriuos jie 
iki šiol tebesisavina.

Napoelonas savo užimtuose 
kraštuose naikino baudžiavą ir 
leido žmonėms nacionalinę sa
vivaldą, tuo tarpu Aleksandras 
I buvo žiaurios ortodoksinės re
akcijos atstovas. Todėl šventi
mas caro Aleksandro I laimėji
mo prieš Napoleoną yra pager
bimas rusiškos reakcijos laimė
jimo prieš laisvės bangą, XlX 
amžiaus pradžioje nubangavu
sią per visą Europą.

Nejučiomis bolševikiniai mas
koliai išsidavė, kad jiems daug

labiau rūpi rusiškojo imperia
lizmo negu socializmo ir komu
nizmo reikalai. Jie taip pat pa
rodė, kad dabartiniai Kremliaus 
valdovai yra seniai išdavę ko
munistinės revoliucijos idėjas, 
nes jei toks jubiliejus būtų švęs
tas revoliucijos ar porevoliuci
niais metais, tai būtų pagerbti 
Napoleono kariai, kariavę ir žu
vę dainuodami marselietę už 
laisvės, lygybės ir brolybės idea
lus, bet ne rusai, kariavę ir žu- 
žę giedodami “Bože caria chra- 
ni” — už rusišką ir pasaulinę 
reakciją.

— Berlynas. — Iš nelaisvės 
grįžęs feldmaršalas Paulus da
bar gyvena Dresdene. Jo šeima 
yra Vakarų Vokietijoje.

— Oslo. — Norvegijos kalėji
muose tebėra 52 kaliniai, nuteis
ti kalėti iki gyvos galvos už ben
dradarbiavimą su vokiečiais ka
ro metu. 27 žymūs asmenys yra 
įteikę karaliui Haakonui peti
ciją jų baigmės laiką sutrum
pinti.

veikti tinkamai trukdo ypač sto
ka lėšų, nes iš nutarto organiza
cijų parengimų 10% mokesčio 
tėra atsilyginę tik choras “Var
pas”, Liet. Kat. Moterų D j-a ir 
ateitininkai. O išlaidų net būti
niausių susidaro ir skyrius dabar 
yra skoloje.

Iš iždininko pranešimo paaiš
kėjo, kad valdyba pajamų yra 
turėjusi $1411, o išlaidų $1465,- 
70, vadinasi taip pat yra skoloje 
ir dar yra apie $30 neapmokėtų 
sąskaitų.
' Po pranešimų iškilo klausi
mas, kaip gi bus su kitomis or
ganizacijomis — ar jos tą 10% 
nuo parengimų pelno duos švie
timo reikalams ar ne. Buvo ap
klausti iš eilės visų organizaci
jų atstovai ir visi pareiškė, kad 
jų organizacijos duosią, tik kai- 
kurios per tą laiką nieko neren
gę, kitos neturėję pelno, o trečios 
dar nesutvarkę apyskaitų ir vė
liau prisiusią. Buvo iškeltas 
klausimas ar tie 10% skaitytini 
nuo pasisekusių parengimų viso 
pelno ar tik padengus nepasise
kusių parengimų nuostolius. Pir
mininkas priminė, kad reikėtų 
laikytis paokesčių mokėtojo 
principo, kur mokestis imamas 
nuo kiekvieno pelno davusio pa
rengimo, kitų visai nebojant.

Naujam darbų tvarkos punk
te valdyba pranešė, kad Kerste
no komisijai liudyti Toronte yra 
užsirašę 94 asmenys ir prašė per 
organizacijas paraginti, kad, kas 
dar savo parodymų neprisiuntė, 
pasiskubintų, nes apklausinėji
mo laukiama šių metų gale. Juos 
siųsti per apylinkės valdybą.

Priešpaskutiniam darbų punk
te valdyba paprašė čia pat suda
ryti naujų apylinkės organų rin
kimams pravesti komisiją, nes 
šiųjų kadencija baigiasi su nau
jais metais. Komisija ir buvo su
daryta (žiūr. atskirai 10 psl.).

Pabaigoj dar pasidalinta min
timis atskirais aktualiais klausi
mais, pakartotinai paliečiant so
lidarumo mokesčio, išrinkimo 
reikalą. Čia' buvo visa eilė suges
tijų, tarp kitko siūlyta įvesti spe
cialius ženklelius, kuriuos ne
šiotų sumokėjusieji lietuviai.

Susirinkimas buvo tikrai dar
bingas ir darnus, nenukrypęs į 
jokius nereikalingus vingius.

Kardinolas Spellman gina 
MsCarthy

Savo kalboje Brussely Niujor
ko kardinolas F. Spellman griež
tai pasisakė prieš Europoje pasi
reiškusią sen. McCarthy antiko
munistinės veiklos kritika. Jo 
Em. pabrėžė, kad komunistų iš- ‘ 
aiškinimas nepakenkė nei vieno 
doro amerikiečio vardui, o tie, 
kurie apklausinėjimų metu atsi
sakė pasakyti ar buvę komunis
tais tik save susikompromitavę. 
Nes kokia gi galinti būti prie
žastis pasisakyti, kad komunistu 
nėra buvęs, jei žmogus neturi

valyti nuo komunistų nepaveik
sią. Amerikiečiams atrodą juo
kinga, kad protestai dėl taria
mo laisvės varžymo ateina net 
iš Jugoslavijos — tironų ir ver-
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Pavergtoje tėvynėje
Veda ALMUS

Dialektologinė ekspedicija
Vasarai baigiantis į Vilnių grįžo uni

versiteto lietuvių kalbos katedros 12 stu
dentų dialektologine ekspedicija, kuriai 
vadovavo dėstytojos J. Palionis. Ji tyrė 
Druskininkų rajono Marcinkonių, Puvo
čių, Merkinės, llgininkų, Ratnyčios ir kt. 
gyvenviečių tarmių ypatybes. Surinkto 
medžiaga būsianti panaudota ruošia
mam lietuvių kalbos tarmių atlasui.

Bielukas apie gamta* pertvarkymą 
Lietuvoje

Mokslų Akademijos, kuri tėro Mask
vos įrankis Lietuvoje, sekretorius prof. 
K. Bielukos, tarybinei spaudai neseniai 
pateikė straipsnių seriją, kuriuose nogri 
nėję, kos "bus" podoryta ateityje:

"Vykdant tolimesnį LTSR industriali
zavimą, bus padidinta 2-2 Vi korto elekt
ros energijos išdirbis, išvystyta Kauna 
hidroelektrinės statyba ir atlikti projek- 
tavimo-tyrinėjimo darbai naujoms hidro
elektrinėms statyti tiek^Tarybų Lietuvė
je tiek Palšaityje“.

"Komunistinėse statybose jau nuo 
1951 metų darbuojosi aktyviai LTSR 
mokslininkai“ patvirtino prof. Bielukos 
gpndus, jog lietuviai mokslininkai buvo 
prievarta išgabenti į rusų "statybos". 
Išvardinami šie profesoriai: "P. Savic
kis, J. Kazlauskas, A. Palažija, — kurie 
atliko tyrinėjimus Stolingrodo ir Sara
tovo srityje; J. Vaitiekūnas ir J. Savic
kis — Kazachijoje". Pagal Bieluką jie 
ten pasiruošė tyrinėjimams, kurie šią 
vasarą buvę vykdomi Lietuvoje.

"Ryšium su Nemuno kaskados per
spektyviniu panaudojimu, LTSR MA in- 

‘ stitutai, drauge su augštosiomis mokyklo- 
• mis, Volst. Plono Komisija, ministerijo

mis ir žinybomis, nagrinėjo respublikos 
energetikos išvystymo problemą. Šios su- 

. ■ dėtingos problemos turinį sudaro visa ei
lė specifinių temų ir klausimų, liečiančių 
perspektyvinį ūkio išvystymą, elektros 
panaudojimą kolūkiuose ir tarybiniuo
se ūkiuose. Pasirėmus tyrimų duomeni
mis, bus galima dar šj rudeni nustatyti 
mokslinius pagrindus išvystyti respubli
kos energetinėms sistemoms, susiejant 
jos su broliškomis respublikų sistemomis, 
bus galimo nustatyti naujų elektros sto
čių galingumą ir išdėstymą, išspręsti van
dens transporto ir kitus klausimus. Pa
stačius Kauno hidroelektrines užtvanką 
per Nemuną, susidarys didžiausios res
publikoje ežeras, kurio aplinkoje paki
tęs gamtinės sąlygos: mikroklimatas, jžc- 
minioi vandenys, dirvožemis, flora ir 
4auna. Šiome penkmetyje todėl LTSR 
mokslininkai intensyviai vykdo hidro
elektrinius, melioracinius, hidrochemi
nius (žodis išskustos),; geomorfologinius 
ir kitus tyrimus Kauno HES statybos ir 
būsimoje Kauno ežero apylinkėse", in
triguojančiai aptaria Bielukas, šiuo kar-

tu Kauno "jūrą" sumažindamas į "eže*

Toliau prof Bielukas pasakojo, jog 
Miškų institutas tirkjs savo uždavinį "už- 
odinti smėlynus Lietuvos pietryčiuose ir 
Baltijos pakraščiuose". Bielukas trium
fuoja ir dėl LTSR Augščicusios Tarybos 
7 sesijos nutarimo nusausinti "pelkė
ms žemes, įsisavinti ir žalieninėmis sė
jomainomis įvesdinti" milžiniškus plo-

Bielukas prisipažįsta, kad ir Lietuvoje 
gyvulininkystes problema yra “vienas 
š svarbiausių uždavinių" gausinant jų 
skaičių, keliant jų prodųktingumą". Jis 
nurodo, jog “šiome plačiame darbo bore 
ypatinga vieto tenka tvirtos ir pastovios 
pašarų bazės sudarymui ir kokybiniam 
gyvulių pagerinimui. Vystant kūrybinį 
darvinizmą, pirmos tarybinių mokslinin
kų Lietuvoje uždavinys yro tobulinti na
minių gyvulių kokybę ir sukuri naujas 
□ugštai produktyvias naminių gyvulių ir 
paukščių veisles“. Bielukas tęšiai: “LT 
SR Mokslų Akademijos, gyvulininkystės 
ir veterinarijos institutas, remdamasis 
mičiurinės biologijos’principais, tiria Lie
tuvos juodmargių, baltųjų kiaulių, sun
kiųjų arklių ir juodgalvių avių savybes 
ir, vykdo selekcinį _darbą ne tik savo eks
perimentinėje bazėje Baisogaloje, bet ir 
tarybiniuose ūkiuose bei kolchozuose".

Pabaigoje Bielukas aiškina: "Visa tai, 
kas daroma ar numatomo daryti Tarybų 
Lietuvoje yra dalis didingo gamtos per
tvarkymo plono vykdomo Baltarusijoje ir 
Pabaltijy . . . tarybiniai mokslininkai, ap
sišarvavę marksistine-lenine-teorija, sėk
mingai sprendžia visas tas problemas. 
Tarybų Lietuvos mokslo darbuotojams, 
kaip ir visiems TSRS dorbuotojarrjs ir vi
sai tarybinei liaudžiai, kelią j komuniz
mą nušviečia genialusis J. V. Stalino vei
kalas "Ekonominės socializmo TSRS pro
blemos", — užtikrintai baigia prof. K/ 
Bielukas, vienas iŠ "pažangiųjų" nuo se
no Lietuvos mokslininkų.

Etnografinė ekspedicija
Rugpjūčio mėnesį istorijos ir Teisės 

Instituto bei Istorinio- Etnografinio mu
ziejaus mokslinė ekspedicija vadovauja
ma A. Vyšniauskaitės tvarkė surinktą 
medžiagą. Buvo suinventorizuoto Dot
nuvos rajono lietuvių liaudies architek
tūros — gyvenamųjų namų klėčių, ūki
nių pastatų, 200 audinių pavyzdžių. 
Padaryti apie 53 spalvuoti tautinių dro
bužių piešiniai, apie 2.500 foto nuo
traukų (tai medžiaga, surinkta beordant 
senąsias sodybas, ūkininkus keliant j 
kolchozą).

LTSR daržininkai mokinami 
anglu kalbos

Kauno Sodininkystės - Daržininkystės 
Technikume, kuris paruošia šiuos srities 
amotininkus, nuo pavasario ieškomi ru-amotininkus, nuo pavasario ieškomi 
sų, anglų kalbų mokytojai.

HAMILTON, Ont
Kariuomenės šventė

Š. m. lapkričio 22 d. Lietuvos 
Kariuomenės šventės minėjimas 
Hamiltone vyksta šia tvarka:

11 vai. ryto iškilmingos pamal
dos su Libera Vilniaus Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje.

5 vai. vak. St. Michael salėje, 
213 James St. N. iškilmingas 
minėjimo aktas:

a) Kanados Himnas,
b) Vėliavų pagerbimas,
c) pulk. J. Giedraičio žodis,
d) gen. P. Plechavičiaus pa

skaita.
e) Meninė programos dalis, 

kurią išpildys solistė P. Radze
vičiūtė, sol. B. Marijošius ir Ha
miltono tautinių šokių grupė, 
ved. V. Panavaitės;

f) Minėjimo uždarymas,
g) Lietuvos Himnas.
Visas minėjimo išlaidas pa

dengs Bendruomenės Valdyba, 
o prie įėjimo surinktos aukos 
bū's“paSkiftos mūsų karo invali
dams. Todėl visi tautiečiai pra
šomi aukoti tiems Lietuvos did
vyriams, kurie savo krauju iško
vojo mūsų tautai laisvę ir šian
dien tremtyje yra atsidūrę sun
kioje padėtyje. Šios mūsų au
kos, tebūna simboline padėka 
už jų atkovotą laisvę Lietuvai, 
kuria ir mes džiaugėmės per 22 
nepriklausomo gyvenimo metus.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba.

Pamaldos liet, evangelikams 
Hamiltone, Šv. Povilo liuteronių 
bažnyčioj, Gore ir Hughson gt. 
kampe, lapkričio 22 d. 1 vai p.p. 
Po pamaldų parapijiečių pasita
rimas ten pat salėj.

Kun. dr. M. Kavolis.
Choras “Rūta” lapkričio 7 d. 

parapijos salėje surengė gražų 
vakarą, kuris pasižymėj o pro
gramos originalumu. Nors ir ne- 
perdaugiausia svečių susirinko 
(apie 150), bet prisimenant, kad 
nereikėjo mokėti už salę —- cho
ras savo būtiniausioms išlaidoms 
padengti turės jau ir savo kasą. 
Teko patirti, kad vienu kitu at
veju choro dalyviai susidariu
sias išlaidas padengdavo iš savo 
kišenių.

Linkime chorui “Rūta” ištver
mingai nešti lietuvišką idėją per 
lietuvišką .giesmę ir dainą, ir 
šarvuotiems kantrybe nugalėti 
visas pasitaikančias kliūtis.

Kalbant ąpie “Rūtą”, būtinai 
tenka prisiminti jos energinguo
sius vadovus — dirigentą Untulį 
ir valdybos narius p. Firavičių 
ir p. O. Cerškutę. Jų pagirtino 
užsispyrimo ir energijos dėka, 
hamiltoniečiai gali džiaugtis 
choro gražiu giedojimu bažny
čioje ir karts nuo karto suruoš
tom lietuviškos dainos progra
mom. Ir visiems choristams, po 
sunkaus fizinio darbo surandan
tiems dar šiek tiek laiko choro 
repeticijoms, mūsų visų gili pa
garba!

Lilija Šukytė, lankanti Cathe
dral High School 9 klasę; The 
Canadian Trades Alphabet Ltd. 
1952 m. rašinio konkurse laimė
jo $20. premiją. Šiame konkurse 
dalyvavo tūkstančiai Kanados 
mokyklų mokinių ir i£ jų tik 10 
gavo I premijas. Rašinio tema 
buvo: “How my school  work 
helps me to get a better know
ledge of my country Canada”.

L. Šukytė be minėtos premi
jos gavo ir atitinkamą pažymė
jimą (Certificate of Merit) su 
įvertinimu: “This oward repre
sents an-outstanding effort from 
the thousends of entries which 
were sent in by the students 
from schools located in every 
province in Canada”.

Kviečiame visus
Šį šeštadienį į TF vietinio sky

riaus vakarą Royal Connuoght 
viešbutyje. Trumpa, bet smagi, 
programa (baletas “Ispanų šo
kis” ir Schumano valsas), su
teiks malonią nuotaiką, o geriau
sias Zanįni iš Toronto orkestras 
ištrauks mus iš kasdienių rūpes
čių ir suteiks tikrai gražią šeš
tadienio nuotaiką

Ir nešokančiam bus įdomu pa
sižiūrėti į puošnius mūsų ponių 
vakarinius tualetus, atsigauti 
svaigiai maloniame šio vakaro 
bangavime!

Iki pasimatymo didžiausiame 
šio rudens priešadventiniame 
baliuj! Sk. St.

SUDBURY, Ont,
Mokyklos vakaras, lapkričio 7 

d., praėjo labai gražioj nuotai
koj. Programa buvo gana įvairi 
Tumo-Vaižganto vardo šeštadie
ninės mokyklos mokiniai gražiai 
suvaidino dviejų scenų vaizdelį 
“Grybų Karalius”. Režisavo mo
kyklos vedėja M. Venskevičienė. 
Vaidino: V. Jasiūnaitė.R. Jąku- 
bonytė, G. Kasperiūnaitė, D. 
Kriaučeliūnaitė, V. Kriaučeliū- 
naitė, G. Kručas, L. Poderytė, 
R. Kačinskas ir E. Strakauskaitė. 
Pianinu skambino Dalytė ir Vio
leta Jasiūnaitės. Pasirodė ir, jau
nosios mūsų šokėjos P. Morozai- 
tė ir J. Českauskaitė. Eilėraščius 
sakė R. Jakubonytė, L. Gatau- 
tytė ir V. Jasiūnaitė. Malonu, 
kad progamos išpildyme dalyva
vo senosios ir naujosios kartos 
lietuviukai. Be mokytojų ir mo
kyklos tęvų komiteto prie pa- 
rėngimo nuoširdžiai prisidėjo S. 
Rakštienė, M. Kriaučeliūnienė, 
V. Jasiūnienė, B. Lukoševičienė, 
P. Mazaitis, A. Raškevičius ir M. 
Antanaitis. Po vaidinimo buvo 
šokiai. Grojo šaunus lenkų or
kestras, veikė lietuviškas bufe
tas su įvairiausiais gėrimais ir 
užkandžiais.
Šįmet lietuvišką mokyklą lan
ko 22 lietuviukai. Visi sąmonin
gieji tautiečiai ją remia ir įver
tina jos vaidmenį lietuvybei iš
laikyti. Kitas mokyklos vakaras 
įvyks toj pačioj salėj lapkričio 
21 d.

Spalio 31 dieną įvyko bend
ruomenės šokių vakaras serbų 
salėje.

B. Jackus, grįždamas iš darbo, 
pakliuvo po sunkvežimiu prie 
pat namų. Sunkiai sužalotos ko
jos ir trys šonkauliai, bet kojų 
kaulai nelūžę. Ilga, apie keturias 
valandas trukusi, operacija pui
kiai pavyko ir ligonis po kiek 
laiko pasveiks. Pasveikimą pa
greitins ir jo visada giedri nuo
taika. Guli INCO ligoninėj Cop
per Cliff’e. Šeštadienį jį aplan
kė brolis Zigmas iš Toronto.

J. Kručas lengvai 
darbovietėje, bet dėl 
nutraukti darbo.

Lietuviai pasaulyje

sužeistas 
to neteko

All Nations Book & Film Service Ltd.

rodo

Cuba Cabana
(su angliškais parašais)

Vaidina:

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS Zarah Leander, O. W. Fischer

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED PUI KŪS PRIEDAI

Tai filmas apie suaugusios moters gyvenimą ir meilę, 
kuri priklauso visiems kartu ir kartu niekam. Filmuota 
Barcelonoje, Madride ir Sevillijoje.

KANADA RŪPINASI SAVAISIAIS—STENKIS 
GERIAU PAŽINTI.

HAMILTONE, SAVOY KINO TEATRE
š.m. lapkričio 23, 24 ir 25 d.d. (nuo pirmadienio iki trečiadie
nio) nuo-L vai. po pietų.

Svciki žmonės sudaro stiprią valstybę. Kanada 
nuolatos rūpinasi apsaugoti žmonių sveikatą ir 
nugalėti įvairios ligos. Tyrimų įstaigos stengiasi 
surasti naujus gydymo būdus. Kanados Sveikatos 
Lyga apie naujus šioje srityje išradimus informuo
ja savo žmones per laikraščius, radiją, skelbimus 
ir lapelius. Draugijos, koip Kanados Tuberkuliozės 
Sąjunga suteikia progos pasitikrinti sveikatą, kad 
Kanados žmonės būtų sveiki ir laimingi.

KANADA RŪPINASI 
jūsų sveikata .

Toronto krepšininkai lapkri
čio 22 d., 2 vai. pp., UNF sporto 
salėje žais su Trotters kreepši- 
ninkais.

Krepšinio mėgėjai ir sporto 
bičiuliai maloniai kviečiami at
silankyti. Sp. Kl. “Vytis”.

Anglija vos vos kvalifikavosi 
į pasaulinį futbolo turnyrą, nu
galėdama Valiją 4:1, kai Vali- 
jos stipriausias gynikas buvo 
sužeistas ir negalėjo toliau žais
ti 
čius viršaus.

Prancūzijos valstybinė rinkti
nė, viešėdama Jugoslavijoj, pra
kišo tarpvalstybines rungtynes 
1:4 pasekme.

Randa trūkumų net pas 
sportininkus

B. Bračas, Kūno Kultūros 
Vyriausiosios Valdybos virši
ninkas (!), nurodęs, jog palygi
nus su TSRS, lietuviai sporte 
stovį gerai, prikiša, kad Lietuvo
je labai apleista lengvoji atleti
ka. Priekaištauja kolūkiečiams 
(baudžiauninkams), kodėl jie 
neužsiiminėja sportu.

Atletikai skatinti rugpiūčio 
mėnesį buvo surengta trenerių 
stovykla Klaipėdoje, kurioje da
lyvavo apie 50 respublikos tre
nerių ir 75 lengvaatletai. 
vykiai vadovavo rusai.

Petrov apie Lietuvos 
futbolininkus

N. Petrov, futbolo treneris, ir 
koks ten meisteris, tarybinėje 
spaudoje rašo apie “nepakanka
mą futbolininkų meistriškumą?.

tada anglai įmušo tris įvar-

ir

Sto-

Girdi, visi pajėgiausi futbolinin
kai esą suburti Vilniaus “Spar
take”. Jis gražiai pasirodęs “A” 
klasės žaidimuose iki teko susi
kauti su “Maskvos Spartaku, ka
da gavo triuškinantį pralaimė
jimą, kurį dar kartą pakartojo 
Leningrado “Dinamo”. Todėl N. 
Petrov dabar randąs šiuos trū
kumus: žaidikai nežiną futbolo 
technikos, nemoką įkirsti įvarčio 
iš arti. Komandoje nesą discipli
nos, kurią ypač skaudžiai pažei
dę rungtynių su Maskva metu 
broliai Mačiuliai. Daukša ne
klausąs trenerio komandų. Pati 
komanda neturinti pamainų. Ki
ti profesionalai žaidėjai nei tre
niruočių, nei rungtynių metu ne- 
parodą “visų savo sugebėjimų, 
noro ir iniciatyvos”.

Įvairūs komitetai nesirūpina 
prieaugliaus paruošimu. Nežiū
rint, kad “Tėvynės Balse” ir per 
Vilniaus radiją sovietai vis gi
riasi Lietuvos darbo žmonėms 
galybes stadionų pristatę, N. Pet
rov saką ką kitą: “Nepakanka
mai pas mus ir stadionų”. Kau
ne, kur yra nemaža pajėgių ko
mandų ir kur bendras futboli
ninkų skaičius yra vienas iš di
džiausių respublikoje, ligi šiol 
vis dar nėra žemutiniam kolek
tyvui prieinamo stadiono. “Žal
girio” draugija metai iš metų ne
prisiruošia stadiono statybai, 
nors tam tikslui seniai išskirta 
atitinkama teritorija”. z

Petrovas baigia: “Dabartinis 
futbolo lygis respublikoje mū
sų negali jokiu būdu patenkinti”.

Alta.EDMONTON
1953 m. spalio 25 d. įvyko Ed- 

montono Apylinkės Bendruome
nės metinis susirinkimas, kuria
me buvo išrinkta nauja vdldyba.

Naujosios Valdybos nariai pa
siskirstė pareigomis šitaip:

Pirmininkas — A. Bajoras — 
12203-127 St.; Vice-P-kas F. 
Kantautienė — 11441-76 Avė.; 
Sekretorius — A. Mažionis ■— 
10950-95 St.; Iždininkas — J. 
Barkauskas — 1004-105 St.; Kul
tūros R-lų vedėjas — A. Smitas 
— 10323-115 St.

z A. Mažionis, -
Apyl. Valdybos Sekretorius.

FREEMAN’S 
rūbų nuomavimas 

Pilni vestuviniai 
komplektai 
vyrams ir 

r moterims 
pigiausiomis 

kainomis mieste.

256 COLLEGE ST., KI. 0991 
(prie Spadina)

ir 556 YONGE ST. K1. 3270 
(prie Wellesley)

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
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 lietuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.
$500 — $1.500 MŪSŲ PRITYRĘ TEISININ-

Galitec gauti per mūsų biurą, KAI pigiai, sudaro pirkimo — 
jtik 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

{mokėti $3.500. Bloor-Indian Rd., 6 
k., mūrinis, oru anglimis šildo
mos namas ir garažas. Kaino 
$11.800.

{mokėti $5.000. Dundas-Lisgar, 8 k., 
p. atskiros, gero muro namas. 
Kaina $14.800.

įmokėti $3.500. Dundas-Lisgar, 8 k. 
per 2 ougštus, vondeniu-olyvo 
šildomas narnos, 2 garažai. Kai
no $13.800.

įmokėti $10.000. Dundas - Annette, 
10 k. atskiras, vandeniu-alyva 
Šildomas, labai geras namas ir 
garažas. Kaina $24.000.

$7.500 įmokėti/Bloor — Symington 
roįone, pusiou otskiros, 7 k. mū
rinis nomos. Vondeniu-olyvo šil
domos ir priekyje kroutuvei po- 
tolpo. Kaino $17.5000.

$6.000 įmokėti. Bloor — Emerson. 
8 k. otskiros mūrinis gražus no
mos. Kaino $15.500.'

$1.500 įmokėtį. Lansdowne — Dun
das. 8 k. pusiou atskiras mūrinis 
nomos. Kaina $14.500.

$8.000 įmokėti. Bloor — Indi on Rd. 
rojone,9 k. atskiros mūrinis na
rnos. Vandeniu-alyva šildomas, 
su garažu ir šoniniu įvažiavimu. 
Kaina $21.5000.

SPRING GR. — St. Cloir, 6 k. mū- 
rinis, pus. atskiros, privažiavi
mas, užėmimas tuojau; įmokėti 
$3.000, pilna kaina $13.000.

JEROME — Ind. Rd., 6 k. mūrinis, 
pus. atskiros, mod. virtuvė, ge
ras rūsys; įmokėti $3.000, pil
no kaina $12.000.

SYMINGTON — Wallace, 8 k. mū- 
rinis, pus. atskiros, 2 virtuvės, 
olyv. šildymas, garažas; įmo
kėti $5.000, pilna kaina $13.- 
500.

ST. CLARENS — Bloor, 10 k. 2-juose 
ougštuose, atskiras, 3 virtuvės, 
privažiavimas, didžiulis sklypas. 
Užėmimas tuojau; įmokėti 
$5.500, pilna kaino $18.000.

JA VALSTYBES
BALFas prašo rūbų vajų pra

vesti kiek galima didesniu mas
tu. kiekvieną aukotoją prašo 
aukoti kiek galima daugiau. Pra
ėjusiose rinkliavose kasmet pasi
sekdavo savo tarpe surinkti iki 
70.000 svarų rūbų, gi skirtumą, 
BALFo pirmininkui paprašius, 
NCWC _ “ _ 
ganizacija — duodavo iš tų rūbų, 
kuriuos ji surinkdavo bažnyčiose 
Padėkos dieną. Tačiau ši organi
zacija pranešė BALFo pirminin
kui, kad šiais metais ią surinktų 
rūbų Padėkos dienos proga per 
parapijas lietuviams , tremti
niams negalės nei kiek skirti, 
nes šiuo metu į juos kreipiasi 
milijonai naujų pabėgėlių ir ka
ro aukų iš Rytų Vokietijos, Ko
rėjos ir Tolimųjų Rytų. Taigi vi
si tos organizacijos rūbų ištekliai 
bus pasiųsti naujai atsiradu- 
siems vargšams.

BALFas Italijos lietuviams 
siunčia 15.000 svarų pieno mil
telių. Be to, BALFo pirmininkas 
daro pastangų gauti iš valdžios 
dar 40.000 sv. sviesto.

Šeštoji Amerikos lietuvių eko
nominė konferencija šaukiama 
Čikagoje lapkričio 28-29 d. Ame
rikos lietuvių kongreso metu. Ją 
įšaukia Illinois Liet. Prekybos 
Butas ir A. Liet. Ekonominis 
centras. Konferencijoje bus visa 
eilė pranešimų bei paskaitų eko
nominės krašto raidos ir per
spektyvų klausimais.

Niujorko lietuvių protestantų 
parapija spalio 25 d. atšventė sa
vo 2 metų sukaktį. Parapijiečių 
sąraše jau esą per 200 narių.

LK Kūrėjų Savanorių Sąj. 
centro organų rinkimai įvyko 
korespondenciniu būdu. Į C. 
Valdybą išrinkti: Jurgis Bobe
lis, Jonas Liepinaitis, Adolfas 
Juodka ir Vincas Rėkus (vis; 
čikagiečiai) ir Pranas Kaunas iš 
Toronto. Kandidatais: Pr. Vai
nauskas ir Kr.Gudaitis.

Į rev. kom.: Kazys Ališauskas 
ir Juozas Tumas iš Čikagos, Leo
nas Balzaras iš Montrealio.

Į vyr. garbės teismą: Kazys 
Musteikis, Jonas Variakojis ir 
Kazys Babickas.

Kun. dr. Damazas Mozeris, 
dirbęs Čikagos arkivyskupijos 
kurijoje viceoficiolu, arkivysku
pui kardinolui Strich rekomen
davus, Šv, Tėvo pakeltas į pre
latus. ’
VOKIETIJA

Šiaurės Vokietijos vargo ' ir 
skurdo suspausti lietuviai džiau
giasi gavę per BALFą iš Ameri
kos ir Kanados lietuvių paramos 
sviesto ir cukraus pavidalu.

Pinneberge neliko nei vieno 
lietuvio studento. • Petkauskas, 
studijavęs Kiel universitete, 
emigravo į Kanadą. Pranas Jur
kus — studijavęs Hamburge tei
sę, persikėlė tęsti mokslo Bonnos 
universitete. Alfa Grinkevičius, 
studijavęs Hamburge filosofiją, 
nutarė gįžti prie medicinos. Jis 
jau trečiame medicinos semest
re. Turi nemaža finansinių sun
kumų, nes, būdamas tbc ligo
nis, negalėjo užsidirbti, o dabar 
dar negauna jokios stipendijos 
ar šiaip finansinės paramos. Se-1 
mestras kainuoja apie 200 DM. 
Kas norėtų jam pagelbėti, tema- 
loni aukas siųsti: Alfa Grinkevi
čius, (24a) Hamburg 6, Studen- 
tenheim, Sternschanze, Germa
ny.

Ieva Stiklioriūtė-Banevičienė 
vėl atsidūrė ligoninėje. Pakol 
kas jos savijauta nebloga, aplin
ka galėtų būti geresnė, sveikata 
pamažu stiprėja. Jinai pati yra 
laiminga, kad artimieji jos nepa
miršta. Jos adresas: Ieva Bane
vičius, (24) Moeln, Sanatorium.

A.a. Julija Grabauskytė, gim. 
1'884. XII. 10 d. Eržvilke, mirė 
1953. X. 27 d. Schirnau b. Buens
dorf. Palaidota spal. 29 d. Buens
dorf, Vokietijoje. Norintieji gau
ti daugiau žinių apie mirusią te
sikreipia į dr. L. Stelmokas, (24) 
Rendsburg, Wrangel Kaserne.

Spaackenberg - Geestacht. Čia 
yra gražiausios ir tvarkingiau
sios lietuviškos kapinės visoje 
Vokietijoje. Už tai priklauso pa
garba ir nuoširdi visų lietuvių 
padėka vietos lietuvių komite* 
tui, kuris laiko savo šventa pa
reiga uoliai rūpintis mirusiųjų 
kapais. Kiekvienas lietuviškas 
kapas turi paminklinį kryžių ar 
lentą su aiškiu, gražiu lietuvišku 
užrašu. Patys kapai yra labai 
švarūs, apsodinti gražiomis gė
lėmis, papuošti vainikais, 6 Vėli-

katalikų labdaros or

LAUGTON, Ont

Yurime daugelį kitų lobai gerų ir įvairiomis kamanas bei įmokėjimois namų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

F. Jonynas
Telefone* istolgos OL. 8444 

Namų OL. 2434

P. Dambrauskas
Tdef. fsteigos OL 8443 

Nemų JU. 4198

V. Jučas
Biznio tdef. OL 8444 
Namą tdef. OL 4718

Mūsų padėka visiems kaimynams, sve- 
* čiams iš Hamiltono, Niogor Falls,' už 
j malonų atsilankymo į mūsų sūnelio Roy 
’ krikštynas iruž vertingas dovanos. Mūsų 
! atskiro padėka kūmoms, p. E. Tuinylie- 
’ nei ir dr. L. Levinskui, taip pat pp. Ma- 
i Žeikams ir Dambrauskams už tofkinin- 
! kavimą. Dar kartą tariame visiems šir- 
I dingiausią ačiū!

O. ir Galdikai ir sūnus V. Roy.

nių vakarą gausiomis žvakutė
mis. Kapai paskutiniais metais 
gerokai išaugo. Kas juos dabar 
iš ankstyvesniųjų spakenbėrgie- 
čių pamatytų — tikrai stebėtųsi. 
Šiais metais per Vėlines atlai
kė čia pamaldas kun. V. Šarka.

Schwetzingene rugsėjo 14 d. 
visuotiniame Lietuvių Darbo 
Kuopos 8591 vyrų susirinkime 
įsteigta nauja VLB apylinkė ir 
išrinkta nauja valdyba: pirmi
ninkas—J. Petkelis, sekretorius
— A. Paliliūnas ir iždininkas — 
L. Rimkus. Valdyba stengsis ap
jungti ne tik kuopoje tarnaujan
čius lietuvius, bet ir išsiblaškiu
sius pavieniai gyvenančius tau
tiečius aplink visą Schwetzin- 
geną.

Rotenburg/Hann. P. Silinskas
— žemaitis, savanoris-kūrėjas, 
išsinuomavo čia keliolikos hek
tarų ūkį. Pavyzdingai tvarkosi ir 
gerai gyvena su žmona ir dviem 
sūnumis. Jauniausias sūnus Va
lentinas, kuris dabar lanko vie
tos technikos mokyklą ir atlie
kamu laiku sportuoja, visoje ap
skrityje yra žinomas kaip puikus 
atletas. Jo vienas stalčius yra 
pilnas įvairiausių diplomų ir do
vanų, laimėtų įvairių rungtynių 
bei sporto švenčių proga.

Lapkričio 5 d. juos aplankė gi
minaitis kun. P. Girčius, kaip sa
vo “parapijietį”. Neseniais P. Ši- 
linskas priglaudė mūsų sergan
tį tautietį Aleksą Povilaitį, bu
vusį ligoninėje, nervų klinikoje.

Seedorfe lietuvių neperdau- 
giausia. Gyvenimas čia labai pil
kas. Beveik visi gyventojai yra 
bedarbiai, gyvena iš pašalių. 
•Laimingi jie, kai sulaukia kokį 
svetį iš centrinių lietuviškų or
ganizacijų, kuris juos pasisten
gia suprasti, užjausti ir pagal iš
gales padėti.

Nežiūrint didelio vargo ir 
skurdo, veikia čia kukli lietuviš
ka vargo mokykla. Jai vadovau
ja p. Beinarauskienė. Katalikus 
čia religiniai aptarnauja kun. P. 
Girčius, o evangelikus — kun. 
Keleris.

Lapkričio 5 d. atlaikė lietu
viams pamaldas kun./V. Šarka, 
o kun. P. Girčius padalijo Ame
rikos vyskupų dovanotas lietu
viškas maldaknyges ir rožančius.

Rennhofo pilies, Vasario 16 
gimnazijos remonto darbai baig
ti. Iš bendro pilies 1.539 kv. nr. 
ploto klasėms ir mokytojų kam
bariams numatoma panaudoti 
313,5 kv. m. arba 20%. Bendra
bučio ir auklėtojų butams — 
473,33 kv. m., arba 30%'. Didžio
ji salė ir biuro patalpos užima 4 
122 k v. m. grindų ploto arba 8%. 
Tiesioginiai nenaudojamo grin
dų ploto, kaip koridoriai, laiptai, 
prausyklos, sudaro 630,2 kv. m.
D. BRITANIJA

DBLS suvažiavime, įvykusia
me Londone spalio 24-25 d., da
lyvavo 32 atstovai iš 22 skyrių, 
kuriuose yra 1224 narių. Nebuvo, 
atstovaujama 17 skyrių, turinčių 
196 narius. Dabar sąjungoje yra 
1420 narių, o skyrių 39, apygar
dų 4. \

Sąjungos pirmininku išrink-\ 
tas M. Bajorinas, yaldybon kun. \ 
Kazlauskas, J. Vilčinskas, L. Tri- \ 
lupaitis ir S. Žymantas. Tarybon 
išrinkti: P. Varkala, dr. K. Val
teris, F. Neveravičius, A. Pu
žauskas ir J. Kudla. Rev. komi
sijom J. Benderius, A. Pakalnis 
ir V. Kvietkauskas. Garbės teis
man: N. Mockus, Blinstrubas, J. 
Petrušaitis, E. Jakutienė ir J. 
Kalibatienė. Patikėtiniais L. Na
mų Šerams valdyti išrinkti: P. 
Varkala, T. Vidugiris ir J. Vil
činskas/

Suvažiavime paaiškėjo sunki 
finansinė Sąjungos padėtis. Dau
giausia nuostolių duoda laikraš
tis “Europos Lietuvis”. Skolų esą 
jau 1386 svarai. Suvažiavimas 
nutarė skoloms padengti rinkti 
laisvas aukas. Kitos siūlytos 
priemonės nebuvo priimtos.

Anglijos lietuviai Kersteno 
priėmimo reikalui buvo suauko
ję 269 svarus. Iš tos sumos išleis
ta tik 64 svarai, o kiti palikti 
DBLS C. Valdybos kasoje pa
dengti išlaidoms, kurių susida
rys su Kersteno komisijos tyri
nėjimais.

DBLS Londono centrinis sky
rius, kuriam priklauso atskirai 
po kraštą išblaškyti lietuviai, 
korespondenciniu būdu išrinko 
naują valdybą: T. Vidugiris, J. 
Liustikaitė, Zdanavičius, Vi- 
leinskas ir A. Briedis. Rev. kom. 
kun. A. Kazlauskas, R. Baublys, 
A. Žukauskas. .

Min. Balutis palengva sveiks
ta, tačiau iš lovos dar nekelia ir. 
prie darbo dar ilgai negalės > 
grįžti.

Aktorius John Gielgud, kuris 
birželio mėn.' buvo įbajorintas, 
gavo Sir titulą, dabar 49 m. vien
gungis, spalio 21 d. Vakarų Lon
dono miesto teismo nubaustas 
10 svarų bauda už nemoralius 
kėslus. *
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Dievo ir tėvynės reikalais
Laisvame pasaulyje kur ir ko

kiose sąlygose lietuviai begy
ventų, mes neturime kaip paly
ginti save su tautos kameinu, 
kenčiančiu. Lietuvoje ir Rusijo
je. Šita mūsų šiandieninė laimin
gųjų padėtįs mums uždeda tam 
tikrų pareigų tautos ir tėvynės 
atžvilgiu. Mažą dalelę tų parei
gų mes atliekame remdami be
sidarbuojančius Lietuvos išlais
vinimui, lietuvybės palaikymui, 
šelpdami vargstančius lietuvius 
Europoje. Jeigu šiems tikslams 
mes atiduotume ligi paskutinio 
cento, tai vistiek mums liktų dar 
labai daug — laisvė kurti visa, 
kas telpa tautinės ir bendrai 
kultūros sąvokoje, laisvė kovoti 
ir darbuotis už Dievą, už tautą 
ir tėvynę, laistė darbuotis visos 
žmonijos labui.’Mūsų tautos da
bartinės tragedijos akivaizdoje 
lietuviui katalikui, kartu su ki
tomis problemomis, turi rūpėti 
Lietuvoje dabar ir ateityje kata
likybės likimas.. Nėra ko daug 
aiškinti, kokia dabar jos būklė 
Lietuvoje: vienas 79 metų vys
kupas, baigiami išnaikinti kuni
gai, nėra vienuolynų, katalikiš
kų organizacijų, mokyklų, spau
dos. Net melstis reikia jau slap
tomis. Jaunimo ir mažųjų sąži
nės ir papročiai visaip žalojami. 
Gresia rimtas pavojus giliai su
žaloti mūsų tautos ligšiolinę 
krikščionišką dvasią, tradicijas, 
papročius. Šioj baisioj valandoj 

v mūsų pagalba negali jų pasiekti;
Tačiau mes turime būti pasi

ryžę ir pasiruošę, atėjus laikui, 
suteikti tokią pagalbą,’kokia tik 
bus reikalinga. Dabar laikas tai 
suprasti, kad efektyvi pagalba 
vieną dieną negalės būti suor
ganizuota: ji turi būti pakanka
mai paruošta iš anksto. Mūsų 
tautos net biologinis gajumas, 
jos stiprybė, jos gyvenimo bū
das, visa tautos dvasia daug pri
klausys nuo to, kaip greitai ir 
kaip stipriai laisvo pasaulio lie
tuviai katalikai ateis savo tautai 
pagalbon. Dabar mes stengiamės 
paruošti darbininkų, tačiau tik 
to nepakanka. Mes turime turė
ti iš anksto paruoštą ir pakan
kamą medžiaginę pagalbą. Be 
jos visos kitos ir gražiausios pa
stangos nebūtų reikiamai efek
tyvios. Tai suprasdami tremtyje 
esą Lietuvos Kat. vyskupai nu
tarėme paskelbti • visame laisva
me pasaulyje FONDĄ tikslu pa
remti Lietuvoje katalikybės , ąt- 

' . gaivinimą atėjus tinkamam lai
kui. Jis turės atatekti tiems Lie-

tuvos Kat. vyskupams, kurie ta
da Lietuvoje valdys Katalikų 
Bažnyčią.

Fondo būstinė yra Amerikos 
Suvienytose1 Valstijose? Kitų 
vyskupų . įgaliotam man tenka 
būti to FONDO tvarkytoju.

Reikia tikėtis, kad laisvo pa
saulio' lietuviai katalikai ir mū
sų tautos prieteliai šį reikalą 
tinkamai įvertins ir parems tiek, 
kad Lietuvoje ir Rusijoje ken
čiantiems lietuviams katalikams 
mes galėtume kiekvienas drą
siai pranešti, jog tautos kančių 
metu aš buvau laisvame pasau
lyje ne vien save gelbėdamas — 
buvau savo tautos labui.

Visi persiimkime, kad šis rei
kalas yra svarbesnis už mūsų vi
sus kasdieninius reikalus. Atsi
liepkime garbingai mūsų katali
kiškos tautos katalikišką ateitį 
užtikrinti. Vysk. V. Brizgys.

MAžy
Gerai išauklėt jauną žmogų, 

tai lygu, kad padaryt jį laimin
gu. Kurie tėvai nenorės matyt 
savo vaikus laimingais, ar kurie 
vaikai nenorės būt gyvenime 
laimingi. Tokių sunku surasti. 
Reiškia, auklėjimas yra labai 
svarbus dalykas ir būtinai rei
kalingas. Jo svarbiausia užduo
tis yra geros valios išauginimas 
vaikuose.

Noriu čia kalbėt apie vaikų 
valios lavinimą dar prieš mo
kyklą, tarp 3 ir 6 metų. Šitas 
laikotarpis svarbus dėlto, kad 
vaikas turi būt pastatytas nuo 
pradžios ant gero, o ne ant klai
dingo pagrindo. Vaikas turi būt 
įpratintas dar prieš mokyklą, 
kur reikia, atsižadėt savo valios, 
kitų paklusti ir mokėt save nu
galėt. Mokykla išsyk pareikalaus 
iš vaiko didelio savęs atsižadėji
mo: nori, nenori, vaikui teks

VAIKU AUKLĖJIMAS Is kultūros ir knygų pasaulio

Mokslas universitetuoseKanados
’J

(Iš ciklo, kuriuo Konodos Lietuvių Studentų Sųjungo nori supažindinti 
visuomenę su studijomis čionykščiuose universitetuose).

Farmacijos fakultetas
Farmaciją ir chemiją galima 

laikyti dviem labai mažai besi
skiriančiom seserim. Mes nega
lime užtikrinti, kur baigiasi far
macija ir prasideda chemija.

Seniau šiame kontinente far
macijos studijoms užtekdavo 
dviejų metų. Dabar jau reikia 
4 metu. Nors ir dideli konserva
toriai, tačiau ir patys anglai su
prato reikalą studijas pagilinti ir 
pratęsti.

Mokslo metai prasideda rugsė
jo mėn. ir baigiasi gegužės -30 d. 
Palyginus, tai nėra ilgas laikas, 
bet už tai darbas yra gilus ir in
tensyvus. Laboratorijos, paskai
tos, kaip ir kituose fakultetuo
se, tęsiasi kiekvieną dieną nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro su 
išimtimis šeštadienį ir sekma
dienį. Mokslas, įskaitant knygas 
ir laboratorijas,. kainuoja apie 
$450 metams. Baigus keturių 
metų kursą automatiškai įgyja
mas bakalauro laipsnis farma
cijos srityje (University of To
ronto). Norint gauti licenciją 
nuosavai vaistinei atidaryti, rei
kia turėti 12-kos mėnesių prak
tiką, kurią galima atlikti vaisti
nėje prieš pradedant studijas

vasaros atostogų laiku, arba jau 
užbaigus studijas.

Kas šiandieną apibūdina far
maciją tik kaipo biznį — tas gal
būt nėra giliau pažvelgęs į šio 
reikalo esmę, nes ne vien tik 
“drugstore”, bet dar ilga eilė far
macinių laboratorijų laukia 
darbščių rankų. Įvairios farma
cijos tyrimų '■laboratorijos sam
dosi chemikus ir biologus, far
macininkų tyrėjų labai trūksta. 
Taip pat ligoninėse, medicinos 
klinikose, vaistininkas laukia
mas ne tik grynai savo tiesiogi
niame darbe, bet ir administra- 
tyviniame bare, kur jo žinios 
(pvz. maisto chemiko ir pan.) 
gali būti labai naudingos.

Pagrindinė farmacijos prasmė 
yra kova prieš ligą.

Nuo alchemijos iki antibiolo- 
gijos laikų yra farmacininko, 
lygiai kaip ir chemiko, svajonė 
išrasti ne tik nuostabųjį, bet ir 
stebuklingąjį vaistą.

Vaistininkas y»a ir techninis 
ir mokslinis darbuotojas, prakti
kas, mokytojas ir adminstrato- 
rius, tad galimybės yra plačios. 
Jaunam žmogui sprendžiant, ko
kią sritį studijoms pasirinkti, 
farmacija vertėtu susidomėti.

Xfwaire for the heft €uro/iean Pictures SL6 CMiyeff. Ki65J9

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

kalėdinės 
atvirutės!

■*

Kalėdiniams sveikinimams 
šiemet išleidome šešiolika 
rūšių spalvotų lietuviškų 
atviručių.

Kaina 10 centų su voku.

Sp. B-vė “Žiburiai”,
941 Dundas St. W., Toronto

Nuo lapkričio 16 iki lapkričio 21 d. (nuo pirmadienio iki šešta- 
dienip), kasdien nuo 6.30 ir 8.30 vai. vak„ šeštadienį nuo 2.30 vai. 
p'p. pradedamas rodyti puikus prasmingas pagal didžiojo italo 
istoriko Manzoni parašytą novelę “I promesši sposi” filmas

“ S U Ž A D Ė T i N I A I
(su angliškais parašais)

Romoje, New Yorke šis filmas rodomas be pertraukos.

PUIKŪS PRIED Al
s ■ •

VISUS MALONIAI KVIEČIAME

ramiai išsėdėt daug valandų, 
išklausyt, arba išdirbt daug va
landų, išlaikyt drausmę: nekal
bėt, nevaikščiot, net nejudėt ir 
1.1. Jei vaikas bus be jokios 
drausmės, jam bus labai sunku 
prie mokyklos tvarkos priside
rini Jis gaus ir pastabų ir net 
bausmių. Tada .jo širdy sukils 
pyktis prieš mokytoją, ar prieš 
draugus, iki neapykantos, net 
keršto- — mažiausiai nepasiten
kinimo mokyklos aplinka.

Tai blogio šaknis, kuri sunkiai 
duosis vėliau ^išraunama iš vai
ko . širdies, o neišrauta blogai 
atsilieps į jo būdą. Auklėjimo 
principas arba taisyklė — rū
pintis neįleisti į vaiko širdį blo
gio, neduot, kad ten jis įleistų 
pikto šaknį.

Tarpe 3-6 metų smarkiai vys
tosi visi 5 kūno pojūčiai, labiau
siai- skonio pajautimas, valgio, 
gėrymo noras, pasigardžiavimas. 
Vaikas, suprantama, sveikas vai
kas; turi gerą apetitą, geidžia 
gardžių valgių, ypač saldžių; ap
sisukdamas prašo valgyt, gert. 
Šitą vaikų norą galima gražiai 
išnaudoti auklėjimui.

Maisto vaikas reikalingas, kad 
augtų. To jam nereikia gailėti. 
Maitinimas turi tačiau būti ra
cionalus, pagal gydytojo nusta
tytą .kiekį. Nereikia “peršert” 
vaikų. Pergausus maitinimas 
per greit išaugina kūną ir su- 
brendina, ypač šiame klimate o 
mažiems būna priežastis ligų. 
Jei tik viduriai nespėja priimto 
maisto suvirškinti, tikriau sa
kant, perdegint, tas nuodija or
ganizmą, stabdo keitimosi proce
są ir vaikas ima karščiuoti. Ne
virškinimas dažniausiai įvyksta 
tada, kada vaikas peršąlą. Nuo 
pasniko niekas nesuserga, o nuo 
persivalgymo pasak vieno pro
fesoriaus, 40-60%. •

Toliau, niekad nereikia vai
kus maitinti riebiais ir stipriais 
valgiais. Prastais valgiais augi
nami bus mokslui gabesni.

Antras vaikams reikalingas 
dalykas — tai judėjimas. Žmo
gus, pasak šv. Rašto, sutvertas 
dirbti, kaip paukštis skraidyti; 
Vaiko judėjimas, tai darbas, be 
kurio jis neaugtų, nestiprėtų. 
Nors suaugusiems vaikų triukš
mas nemalonus, įkyrus, bet vai
kui jo drausti negalima, tik rei
kia duot jam tinkamą vietą ir 
tinkamus žaislus. Kad. harmoniš- 
kai kurias'vystytųsi, vaikai turi 
ne vien bėgioti, koj as lavint, bet 
ir rankas — ką nors stumdyt, 
traukyti, ant rankų suptis, kil
notis ir pan. Geriausias rankom 
sportas tai smuikas ir piano. Ne
reikia draust vaikams džiaugtis, 
būt linksmiems. Kas augalui 
saulė, tas vaikui džiaugsmas...

Trečias - vaiko troškimas, tai 
jo siekimas visiškos laisvės. Vai
kas nenori būt varžomas, visa
dos reikalauja, kad jo norus,, tė
vai ir vyresnieji patenkintų. Čia 
opiausias valios lavinimo daly
kas. Tėvai, ypač motinos, mylė- 

.. darni mažuosius, jiems pataikau
ja, višūS jų norus vykdo ir iš- 
į paikina, sugadina. Vaikas tampa 
Į diktatorium šeimoje. Imasi viso
kių priemonių, kad jo norai 
būtų patenkinti: verksmu, gra
žiu prašymu, nusiskundimu, pa
žadėjimais ką nors padaryti sa
vo tikslo atsiekia. Jis gerai žino

būdus ir priemones, kuriomis 
gali paveikti tėvus. Jeigu vieną 
kitą kartą jam nepasiseka, vai
kas jau parodo užsispyrimą ir 
piktą valią, rodo savo nemeilę, 
neapykantą tėvams .>. žvelgia 
kreiva akim į tėvą, motiną, niur
na, grūmoja ir dar blogiau.

Žinant vaikų norus, kaip mais
to — pasigardžiavimo, judėjimo, 
laisvės troškimo, nesunku tvar
kyti vaiko valią. Pagrindinės tai
syklės čia bus tos:

1. Nevisuomet išklausyti vaiko 
prašymą. Jei visada bus išklau
syta, tai jis jausis vyresnis už 
tėvus, pradės tėvams įsakinėti. 
Vaikui įpratus matyti patenkin
tą kiekvieną užgaidą, nebus gali
mybės jį sudraust nuo neleistinų 
darbų, kai jis paūgės. Karts nuo 
karto reikia pastatyti vaiką į 
bandymą. Sakysim, jis ko nors 
prašo, jam tvirtai pareikšti, kad 
šito negausi arba šį kartą negau
si. Jei vaikas pradės ožiuotis, 
dar kartą griežtai atsakyti. Jei 
dar nenusileidžia, pasakyti: jei 
nenurimsi — bausiu, girdi, su
pratai? Jei dar. nenusileis — nu
bausti. Tegu žino, kad negalima 
iš tėvų išreikalauti. y f

2. Ne tuojau patenkinti vaiko 
norą, jei tai neskubu. Tegu vai
kas palaukia valandžiukę ir su
pranta, kad jis priklauso nuo tė?y 
vo, motinos, o ne atvirkščiai. 
Motinos čia pirma tepasikalba 
su vaikais: Truputį palauk, duo
siu, jei manęs klausyti, jei tą ir 
tą padarysi, jei taip ir taip elg
siesi. Arba, norint primink vai
ko negerą pasielgimą, sako: ne
duosiu, kad tu tą ir tą negerai 
padarei. Ir kai vaikas susipranta, 
pažada taip daugiau nedaryti, 
tada tik motina duoda.

3. Niekuomet nereikia išklau
syti vaiko, kai jis užsispiria^ 
duok jam ir gana... Toks užsi
spyrimas yra labai negeras reiš
kinys. Su juo reikia ir geruoju ir 
piktuoju kovot. Galima suprast, 
kas dėtųsi šeimoje, jei kiekvie
nas jos narys norėtų savo valią 
įvykdyti. Kai vaikas nekantrus, 
ima pykt, verkt, trankytis, dras
kytis, tada jokiu būdu negalima 
tenkint jo noro, bet stengtis pa
laužti jo piktą valią. Geria’usiai 
tylėti, nieko nedaryti, šypsotis, 
palaukti, k&l jam praeis piktu
mas. Kai jis pradės gražiai kal
bint tėvą-motiną, tada jam pa
sakyt, kad tokiu piktu būdu jis 
niekada nieko negausiąs. Reikia 
tikėt, kad jis supras ir kitą kartą 
nesiožiuos. Motinos gerai su
pranta vaikų “ožiukus”, tad turi 
rūpintis, kad jie neįsivyrautų. O 
jei vaikas jau turi “ožiuką”, rei
kia imtis griežtesnių priemonių, 
kad jį išvaryt.

4. Negalima vaikams patai
kauti. Visiškai blogas vaikų auk
lėjimas, kai tėvai pildo visas jų 
užgaidas. Tuo greičiau nusideda 
motinos, kurios vaikus labai my
li ir perdaug jų gailisi. Ir meilės 
negalima perdaug rodyt. Visa 
turi būti su saiku. Kiti tėvai vai
kus patenkina, bijodami juos su
pykint. Tai negerai. Vaikas pa
jutęs šitą tėvų silpnybę, nesi
duos tvarkomas, tik rodys savo 
valią. Tik kai jis žinos, kad ne
gali tėvų priversti, kad, priešin
gai, jis turi prie tėvų prisitaikyt 
ir taikysis, tada jis bus laimėtas.

5. Tvarkant vaiko. valią, reik

Vinco Krėvės “Rytų pasakas” 
dar prieš Kalėdas išleidžia “Ter
ra”. Leidinyje 8 rytietiškos apy
sakos.

J. Paukštelio romaną “Kaimy
nai”, kuris 1939 m. buvo premi
juotas,’išleidžia Stp. Zobarskas.

St Būdavo knygą “Uždraus
tas stebuklas” leidžia “Gabija”.

Pelėdos, čikagiškės, leidimą 
vėl susigrąžino A. Vilainis - Šid
lauskas ir jau išleido vieną nu
merį. ,

Štutgarto LB Apylinkė orga
nizuoja biblioteką ir prašo lei
dyklas bei pavienius asmenis 
paaukoti knygų, laikraščių bei 
žurnalų. Siųsti šiuo adresu: Li- 
tauisches Komitee, Stuttgart —, 
Bad Constatt, Steinhalden str. 
153, W. Germany.

Vasario 16 gimnazijos paren
giamosiose ir žemesnėsėse klasė
se lietuvių kalbą dėstyti paskir
ta Albina Gavelienė-Dumbliaus- 
kaitė. Jos šeima yra išemigravu
si į JAV, o ji dėl nesveikatofe 
negalėjo emigruoti.

Prof. Z. Ivinskis Gregorianur 
mo universitete istoriją studi
juojantiems lietuviams kuni
gams pereitais metais skaitė vi
są eilę paskaitų apie Lietuvos 
istorijos šaltinius. Šiemet tos pa
skaitos bus taip pat tęsiamos.

Augsburgo miestas savo 2000 
metų gyvenimo sukakčiai (1955 
m.) ruošia specialų leidinį, ku
riame bus paliestas ir tremtinių 
gyvenimas mieste. Miestas yra 
paprašęs lietuvių apylinkės ko
mitetą žinių apie lietuvius trem
tinius, . gyvenusius Augsburge. 
Komitetas savo rėžtu prašo bu
vusius tremtinius prisiųsti kas 
turi kokios statistinės medžia
gos, taip pat apie lietuvių kry
žių, prisiųsti -šiuo adresu: W. 
Augusta tis, Kriegshaber, Lan- 
germarkstr. 42-4, Germany.

Lietuviškos maldaknygės. Vo- 
kitijojė prieš du mėnesius pasi-

rodė nauja laida lietuviškos kan. 
dr. F. Bartkaus “Būk mums ma
lonus” maldaknygės laida. Ją iš
leido kun. kan. dr. J. Končius 
Amerikos vyskupų pinigais. Šios 
maldaknygės ir nauji gražūs ro
žančiai yra dabar įvairiose lie
tuviškose kolonijose dalijamos.

Lietuvių Enciklopedijos pir
mojo tomo pasirodymo paminė
jimas, suruoštas Bostono Jiet. ra
šytojų klube lapkričio 8 *d., pra
ėjo pakilioje nuotaikoje. Pasa
kyta visa eilė kalbų, gauta daug 
sveikinimų. Ta proga buvo pra
nešta, kad Bostono liet, teisinin
kai ir rašytojų klubas rūpinasi 
sukurti LE geležinį fondą, kuris 
užsakytų LE pakankamą skai
čių egzempliorių nepriklausomai 
Lietuvai. Vienas Bostono lietu
vis į tą fondą per rašytojų klu
bą jau paaukojo $800. Jis betgi 
atsisakė savo pavardę skelbti.

Bostono Liet. Rašytojų Klubo 
valdyba visiems iškilmių daly
viams ir prisiuntusiems sveiki
nimus dėkoja per spaudą. (Baig
dami laikraštį ruošti gavę tokią 
ilgą padėką, mes jos jau nespė
jome ištisai išspausdinti. Red.).

Lietuvių Enciklopedijos 
prenumeratoriams

Šiomis dienomis LE leidykla, 
pradėjusi ekspedijuoti I-jį tomą, 
patyrė, kad JAV paštas siuntų 
išperkamuoju mokesčiu į Kana
dą nepriima. Todėl labąi prašo
me visus LE prenumeratorius' 
tuojau išsiųsti $7.50-Į-48c pašto 
išlaidų, viso $7.98, šiuo adresu: . * 
Mr. Juozas Kapočius, 366 W. ' 1 
Broadway, So. Boston 27, Mass., 
USA. Kam būtų patogiau, gali 
kreiptis į LE platintoją (pas kurį 
LE yra užsisakęs), kuris mielai . 
patarnaus pinigų persiuntime. 
Ta pačia proga prašome nedel
siant panešti apie adresų pasi
keitimus LE platintojams arba 
tiesiog LE leidyklai.

'' V. Meilus,
LE Įgaliotinis Ontario prov.

kia kartais tiesioginiai reikalaut 
klusnumo. Tėvas ar motina duo
da vaikui betkokį įsakymą ir 
žiūri, ar paklausys ar ne. Jei ne
klausytų — priverst klausyt.

Kiti vėl, norėdami, kad vaikas 
paklausytų, tuojau žada už tai 
ką nors duoti. Dovanos pažadė
jimas gali būti tik sunkesniem, 
didesniem darbam atlikti, bet ne 
paprastiem ir ne nuolatos; būtų 
vaikų gadinimas, juo labiau, jei 
pažadai neištesimi. Pripratinti 
prie pažadų vaikai tik ir laukia, 
kad ką gautų, o negavę neklau
so. •'

Pagaliau reikia vaikus auklėt, 
o ne dresiruot. Aštrumu, gąsdi
nimu, mušimu gal lengviau ir 
greičiau pripratint vaikus klau
syti ir tvarkytis. Bet tai nebus 
auklėjimas, tik dresiravimas, 
kaip ir gyvulių. Griežta draus
mė vaikui bus nepakenčiama, 
įkyri. Jis tik ir lauks, kad išsi- 
laisvint iŠ tėvų valios, o išsilais
vinęs blogai tvarkysis. Per daug 
varžyt vaikus ir neduot jiems 
jokios laisvės, taipgi bloga. Auk
lėjimas turi privest prie to, kad 
vaikai, suprasdami gerų veiks
mų padorumą, naudą, grožį, pa
tys jų siektų ir stengtųsi pado
riai elgtis, o pažinę blogybes, 
patys jų vengtų.

Kun. J. Danielius.

Redakcijai prisiųsta
S. M., Lengvas būdas išmokt 

angliškai, So Boston, Mass, Ke
leivio spaųday ir lėšomis 1953, 
80 psl. Kaina 75 c. .

Pelėda, Juokdarybos susivie
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metai, 1953, spalis, Nr. 10,26 psl.

Tėviškėlė, lietuvių vaikų laik
raštis, 1953 m. spalis, 24 psl.
» Šv. Pranciškaus Varpelis, 1953 
m. lapkritis, Nr. 11, 337-368 psl.

KNYGA 
KIEKVIENAI 
ŠEIMAI

Kun. Dr. Jono Gutausko 
VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA

Religinis vaiko auklėjimas ryšium 
su jo dvasine raida.

I dalis: vaiko kelias i pasaulį — dva
sinė Ir fizinė raida;

U dalis: vaiko kelias į religiją — re
liginis vystymasis;

III dalis: religinis vaiko auklėjimas
šeimoje ir mokykloje;

IV dalis: ypatingieji religinio auklė
jimo uždaviniai.

Knyga tėvams, mokytojams ir tiems, 
kurie domisi vaiko psichologija.

32$ ir VIII psl. Kaina $3. 
Užsakymus ir pinigus siųsti: Spaudos 
B-vė "Žiburiai'*, 941 Dundas Str. W.,

Toronto, Ont., Canada.

ALOYZAS BARONAS

UŽ6ESES SMK AA
ROMANAS
' 18 • ■■■

Vosylius galvoja. Baisiai sunku apsispręsti, nors jo
kio apsisprendimo nereikia. Pasirinkimas vienas. ‘ Pra
keiktas ąžuolas”, pagalvoja Vosylius, “prakeiktas gob
šumas”, pasitaiso mintyse.

— Greičiau! — ragina vienas sargybinių.
— Nebijok, nebūsi vienas, vakar miestely daug pri- 

gaudėm, — sako kitas, jaunesnis, sėdįs už vairo.
— Aš noriu nueiti namo, — lėtai grįžtelia Vosylius 

miško link. z
Pamiškė tuščia. Kaminskas susiorientavimui turėjo 

laiko ir nuotolio.
— Tu supranti vokiškai? — nustemba vokietis, lais

vai laikydamas Šautuvą, lyg nelabai tereikalingą daiktą.
— Truputį.
— Tai gerai, lipk. Lengvesnio darbo gausi, — pasako 

jie ir beveik stumtelia Vosylių mašinos link.
Kelias dulka, saulė mušasi pro dulkes, ir važiuojan

čio akys veržiasi pro spindulius ir dulk ėjimą, lyg no
rėdamos atsiplėšt^ gabalą dirvos, paliekančių trobų ar 
parudavusios ir dulkinos pakelės žalumos. Lekia smul
kios, atrodančios greit bebaigiu griūti sodybos, lekia 
saulė, pakilusi virš miško, ir gelsvi pakelės krūmeliai.

III
Didžiuliai dvaro pastatai, medžiai ir lentpjūvė. Jie 

skendi sniege ir tylumoj. Žiema brenda savo pačios iš
bertu sniegu. Ji neišbrenda ir stovi. Ilgai. Kelinta sa
vaitė. Pikta ir neatiaidi. Ne žiema kankina Vosylių. Ji 
išbrendama, tik ilgesys ne. Jis susirišęs su žiema. Jis 
ir gilūs taip pat, tik šiltas. Neatleidžiąs nė vienos.dienos, 
kaip šaltis. Ar varto .lentpjūvėj rąstus, ar klauso šei
mininko keikimo, ar žiūri į šeimininko šviesiaplaukę 
Gerdą, ar šeria gyvulius ir ploja jaunam bėriui per 
šnerves ir sprandą, — Vosylius visada galvoja apie na
mus, su kuriais jokio ryšio. Tik sapnai ir galvojimas. 
Ir laukimas čia ir ten. O Kaminskas liko. Jis nėra žiop
lys. O, kad čia būtų koks artimas, žinąs tuos žmones,

laukus, namus ir atmenąs tavo vaikystės žingsnius! Bet 
nieko nėra, išskyrus nepabaigiamą sniegą. Rodos, nie
kada nebus pavasario ir niekada nepasibaigs kelias į 
daržinę, lentpjūvę ir mažą kambarėlį šalia tvarto. • ;

Vosylius atsikelia anksti. Pašeria gyvulius ir eina į 
lentpjūvę. Senis vokietis leidžia mašinas, o Vosylius 
su kitu tokiu pat, sugautu kažkur Lenkijos gilumoj,' 
verčia dalbomis rąstus. Paskui ratukais juos stumia prie 
pjūklo*. Po to kilnoja lentas. Atvažiuoja sunkvežimiai; 
ir išveža kažkur tolyn. Gamina ką nors iš jų karui. 
Taip kasdien. Vėlai gula. Valgo virtuvėj mažai ir sku
biai. Kartu su liesu ir perskubiai išbėgusiu au'gštyn Jo- ; 
nu ir senyva moterim Morta. Kuri taip pat iš kažkur 
labai toli. Iš begalinių.rytų. Viso? dienos — darbas ir lau
kimas. Abu sunkūs, bet žmonės j ieško vilties. Ji ateina 
iš anapus Lamanšo, paskui didėja čia. Tarp aplinkui 
esančių nelaimės draugų, besikankinančių darbe ir lau
kime. Pareiga tėvynei, sau pačiam, Dievui ir sąžinę! 
maišosi kaip sniegas tarp pastatų ir medžių, kurio vėjas 
negali nuvyti per lauką.

Atsikėlęs Vosylius apsiauna tais pačiais batais, su 
kuriais jį pagavo, apsiskuta šviesią barzdą, nes šeimi
ninkas nemėgsta barzdotų, pasižiūri į mažą veidrodėlį 
ir galvoja: *‘Ne, rodos, nebuvo šitos raukšlės. Čia pakei
čiau vardą. Vadina mane Petru, bet veidas irgi pasi
keitė. Kaskart vis labiau atrodo lyg nebe tavo. Laikas 
neatlaidus. Skuba jis, kaip ir žmonės, ir gal niekada 
neteks gyventi su Gražina. Galbūt kada nors susitiks, 
bet bus labai vėlai. Bus seni ir laiko nugražinti. Karas 
juk vieną dieną baigsis. Baigiasi drabužiai, batai, dienos, 
naktys ir darbai .Ateis tvarka, ir Gražina ateis į jo na
mus. Ir gal bus tai tik po daugelio metų. O šitoj pek
loj lekia pakinkyta jaunystė. Velka rąstus, šieną, lentas 
ir laukimą, sunkesnį už tuos daug sveriančius daiktus. 
Vosylius patrina veido odą. Reikėtų dėl Gražinos išlikti 
tokiam kaip dabar. Atsigautų labai greit. Reikia mie
go ir maisto.

Vosylius nueina į tvartą. Morta melžia karves. Pie
no galima būtų ičgert, bet Morta bijo duot. Ji čia te
laukia, kada galės grįžt namo. Nori pamatyti kažkur 
dingusį sūnų. Ir dėl to pamatymo yra kruopšti ir są
žininga. Vosylius žiūri į ją, einančią prie kitos karvės, 
paskui uždeda arkliams dobilų ir, eidamas atgal, sako:

— Turi pieno?
— Pieno, vaikei? Jie už lašą muša.

' Vosyliui pasidaro gėda prašymo. Lyg vaikas birtų.

Todėl skubiai keičia pasikalbėjimą:
— Kas girdėti? Vakar su šeimininke buvai pas kai

mynus nuėjusi. Sutikai ką nors?
Morta stovi su kibiru. Mažutė tokia, juodon skarelėn 

paskendus. Ji bailiai apsižvalgo. Pažiūri Į karvę tingią 
ir miegūstą, lyg jai būtų nuobodu klausytis šito pasi
kalbėjimo, ir taria:

— Buvau sutikus porą. Girdėję radiją. Liepia nenū- 
' simint. Liepia degint ir griaut. Sako, lengviau bus fron
te ir karo galas greičiau ateis.

— Vis ateis, — sako Vosylius ir pagalvoja, jog, jis 
viską daro, kad ko ilgiau jis nesibaigtų. Dirba. Nešioja 
rąstus ir šieną. Matyt, tą patį pagalvoja ir Morta. Ji 
net pieno bijo duoti išgert. Susigėdusi taria dar ty
liau ir bailiau:

— Išgerk truputį.
Vosylius pasiima šiaudą ir traukia per jį keletą ilgų 

gurkšnių. Bet užgirsta žingsnius ir numeta šiaudą. Įei
na šeimininkas. Senyvas ir stambus. Auliniais batais. 
Ant jų kaba sniegas. Senis žiūri ir sako kietai ir nepiktai:

— Ko stovite? Laikas nestovi. Ir į pieną nereikia 
žiūrėti. Akis gadina.

Morta ir Vosylius išeina į kiemą. Vosylius virtuvėj 
išgeria kavos puodelį su juodos duonos rieke. Drauge 
su juo ir Jonas. Jie valgo tylėdami. Jonas, atrodo, turi 
pradžią džiovos, jis toks tylus ir išgesęs. Vėliau juodu 
eina į lentpjūvę. Švilpia kieme vėjas pro suverstų rąstų 
ir lentų krūvas. Maišo kvapias pjuvenas ir sniegą.'Atė
jęs mašinistas vokietis paleidžia mašinas. Vosylius su 
Jonu stumia rąstus vežimėliais. Abudu šyla, jų kaktos 
rasoja. Maži karoliukai išsiveržia, jų negali sušaldyti 
šaltis ir nupūsti vėjas. Lentos, rąstai ir triukšmas.

— Negi šiandien nebus aliarmo? — klausia Jonas. 
Jiedu lėtai ir sunkiai stumia bėgiais rąstą.

— Apsiniaukę. Vėjas, — atsako Vosylius.
— Žiūrėk, saulė lenda. Oras tik skridimui, — guo

džiasi Jonas, ir vėl abu kantriai stumia vežimėlį, valan
das ir piktas mintis.

Netoli lentpjūvės šeimininko namai. Jie beveik susi
jungia su lentpjūve. Tokie dideli ir griozdiški. Po jais 
yra rūsys. Didžiulis, kuriame buvo kažkada alaus ir vy
no sandėliai. Rūsys gilokas. Į jį veda maži laiptai ir ei
na elektrinis keltuvas. Paprastas. Sukasi lynas ir trau
kia žemyn ar augštyn nedidelę platformą. Kai būna ori
nis puolimas, ant jos sudeda rašomąją mašinėlę, laga
minus, skaičiavimo mašiną, sustoja keletas žmdnių ir

nusileidžia žemyn. Kai viskas praeina — vėl augštyn. 
Vosylius kaikada lipa laiptais. Jais lipa kartais ir kiti. 
Tik daiktus nuveža. Bet niekada tuo vežimėliu neva
žiuoja šeimininko duktė. Plonomis kojomis lipa porą de
šimčių cemento laiptelių. Ji purto šviesias garbanas ir, 
maloniai šypsodamasi ir tėvui, ir senai,.pagal tėvą gal 
net persenai motinai, ir Vosyliui, ir liesam Jonui, ir 
mašinistui, kuris vis šniaukščia tabaką ir čiaudi, taria:

— Aš bijau. Labai bijau. Ne, aš geriau lipsiu. Gerai, 
kad mano mašinėles ir daiktus nuveža t. /

Vosyliui truputį patinka ta mergina. Gražinos akys 
prisimerkę, o šios didelės. ^Plačios, kaip mėlynos lėkštės. 
Ją Vosylius tepamato tik per oro aliarmus. Vosyliui tie 
puolimai malonūs ne tik dėl poilsio, bet ir dėl daugelio 
kitų dalykų. Jis jaučia, kad ten viršuj lėktuvais praskren
da jo draugai, be to, malonu pažiūrėti į Gerdą. Mielą 
žmogų. Gležną. Net važiuoti keltuvu bijantį. Paskui 
vėl Vosylius galvoja apie namus ir motiną ir karo galą. 
Apie mokslą ir gyvenimo pabaigą. Tiek daug galima 
prigalvoti diena dienon. Mėnesiais. O Gerdą mato tik 
retkarčiais. Ji sėdi raštinėj drauge su tėvu. Kai paskel
biamas aliarmas, tada jis turi paimti nuo jos stalo ra
šomąją mašinėlę ir skaičiavimo mašiną nunešti ligi kel
tuvo. Tada Vosylius į ją žiūri išdidžiai ir laisvai. Tegu 
žino, kad visa laikina, kad yra nepralaimėjusių jo draugų 
ir kad kartais vienas, kartais kitas turi švietalą. Kas jam? 
Juk jis žmogus. Besimaišąs toj maišatyj, iš kurios, ne
aišku, kas išeis laimėtojas.

Vosylius su Jonu vis stumdo vežimėlius. Nors laikas 
eina nudegusiom kojom, bet atrodo, kad tuoj turėtų 
būti pietų pertrauka. Poros valandų.

Diena skaidrėja. Giedra ir šaltis. Aplinkui spindėji
mas šviesus. Sniegas pavirto į netikrų karolių krūvas, 
arba neištirpusios druskos kalnais. Vosylius, Jonas ir 
senis krauna lentas.

— Negi nebus aliarmo? — sako Jonas.
— Pavargai? — klausia Vosylius, — tuoj pertrauka. 

Pakentėk. .
t Taip, o gali atskristi'kaip tik tada, kai ji bus? Ir 

nebėra laisvalaikio. Nusibodo kentėti. Paskui vėl šešias 
valandas dirbk nepailsėjęs. v x

Šilima iškviečia šeimininką iš kambario laukan. Jis 
pereina kiemą ir stovi pasirėmęs lazda ir žvilgsniu į 
lentų krūvą. Augštai girdėti ūžimas. Nepaklausė prieš 
išeidamas radijo. Jei ne ta lentpjūvė, neitų į slėptuvę.

(Nukelta į 7 psl.)
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R. TESLIA
REAL ESTATE

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

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

PARDUODANT ar PERKANT namą mielai Jums 
patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų’tautiečiai: / " « -3-

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

PARDUODAMA:
Indian Rd. — High Park Blvd.,

12 did. kamb. (2 otsikiri butai), 
'— per du ougštus, mūrinis, atski

ras, 2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu dildomas, didelis kiemas ir ^.bai didelis
garažas. įmokėti $8.000, viso 
$20.500. ,

Indian Rd. .— Westminster Ave*,
10 did. komb., atskiras, mūrinis, 
vandeniu-alyva šildomas, 2 vir

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

Bloor — Indian Rd.,
9 did. komb., atskiras, gero mū
ro, vandeniu-alyva šildomas, 2 
vonios, 2 virtuvės, vienas komb. 
rūsy, gražus kiemas ir vieta ga
ražui. įmokėti $6.000. Kaina 
$18.000, geras pirkimas.

Bloor — Christie,
7 komb., mūrinis, vandeniu-oly- 
va šildomas, moderni virtuvė, 
mas apynoujis, privatus įvažia- 
vim. ir garažas. Įmokėti $4.500.

_ Kaina $15.500.

Indian Grove — Indian Trail,
13 did. ir gražių kamb., atskiras, 
mūrinis, vandeniu šildomas, 3 
modernios virtuvės, 3 vonios, la- 

kiemas, 2 mūriniai
garažai, geros pajamų namas, 
įmokėti $12.000, kaina 27.000

* dol. Vieno skola balansui.
Delaware — College,

8 did. komb., mūrinis, alyva Šil
domas, 2 virtuvės, gražus kie- 

i mas ir įvažiavimas. {mokėti 
$5.500, kaina $15.500.

Pacific prie Bloor,
8 kamb. per 2 augštus, mūri lis, 
2 virtuvės, alyva šildomas, k.bai 
didelis kiemas. įmokėti $6.Cf)0. 
Kaino $15.900.

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

Bloor — Crowford,
5 did. komb., atskiras, vieta ga

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

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

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

Kino teatras su visu įrengimu, 450 
. vietų, krautuvė ir 4 kamb. vie

name visiškai gerame pastote; 
namas vandeniu-stocker apšildo
mas; 3 vonios; kino grynos me
tinis pelnas $9.000; kaina apie 

< $50.000, įmokėti virš $15.000.
Maisto krautuvė, Bloor St. prie Os

sington, ir 7 kambariai, krautu
vės savait. apyvarta iki $2.000, 
nuoma 7 metai, krautuvė su ge
rais įrengimais, kambariai šva
rūs, prie namo garažas. Kaina 
9.000 įskaitant ir 1952 metų 
Ford sunkvežimį. Įmokėti pagal 
susitarimą. Lietuviams gera vie
ta ir yra galimybė išplėsti biznį.

Rūkalų - suvenyrų krautuvė. Ronces- 
volles Avė., savaitinė apyvarta 
virš $1.200, nuoma 9 mt., pra
šo $10.000 su visom prekėm ir 
visu moderniu krautuvės apsta
tymu. Įmok. nedaugiau $8.000.

10 akrų ir namas iš 4 kamb., 3' my
lios nuo Fordo fabriko, įnešti 
$3.500. Kaino $7.000.

Siuvykla - krautuvė, narnos įš 7 k., 
Queen St. netoli Manning Ave. 
Krautuvė moderniai įrengta, aly
va apšild., garažas', jokio rrior- 
giiaus nėra. Prašo $17.500, 
įmokėti apie $8.000.

Sklypas, Sheppard & Bathurst. Kai
na $850, sklypo dydis 50x100. 
pigus sklypas prie Coxwelk St.

$18.300, nepaprastai geros ątsikros 
namas, tarp Davenport ir St. 
Clair, prie Oakwood. 9 ruimin
gi, liuksusiniai, Šviesūs kembo-' 
ridi, 2 modernios virtuvės, kiet- 
medžio grindys, vand.-alyva ap
šildomos, garažas.

$4.000 įmokėti, didžiulis atskiros na
mas, College St., netoli nuo bū
simos lietuvių bažnyčios, 10 di
deli ir šviesūs kambariai, 3 vir
tuvės, garažui vieta, didelis kie
mas. Prašo $16.500. Tuojau ga
lima užimti. ,

$3.000 įmokėti, Wallace Ave., pu
siau atskirai, gero mūro, 6 k., 
didžiulė virtuvė, garažui vieta.

$4.000 įmokėti, Dunn Avė., atskiros, 
mūrinis, 8 k. nepereidami, kiet
medžio grindys, išskyrus 1 k., 
alyva opišldomas, dvigubos ga
ražas. Margičius 7 metams.

$5.000 įmokėti. Cowon Ave., otski- 
1 ras, 10 nepereinami kambariai, 

kietmedžio grindys, visą nomą 
tuojau galima užimti.
J. KAUKELIS *

: Telef. EM. 8-2646, EM. 8-2648 
r Toronto \

575 Queen Str. W. (prie Bathurst) 
į Namų telef.: KE. 7536
nesant biure ar namuose prašome pa- 

' likti savo telefoną.

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 name! Ga
lima juos įsigyti už $10.000 gry 
nais, kito suma lieka išsimokėtinai 
patogiomis sąlygomis. Namas lo
bai gerame stovyje, apynoujis. Da
bartinis savininkas turi 4 kamba
rius sau ir $600 pajamų į mėne
sį. Įsigyk tokį namą ir nereikės 
vargti fabrike—- čia uždirbsi dau
giau!

2. $4.000 grynais galima pirkti 8 
kambarių 2 augštų namą. Šeridan 
gatvėj prie Dundas. Liktų vieno 
skola.

3. Už $3.500 — grynais namas su 
krautuve. Be krautuvės dar 6 kam
bariai. Alyva šildomas. Garažas. 
Pilna kaina $13.000. Dundos gat
vėj prie Annette.

4. $10.500 —pilna kaino už 6 kam
barių namę. Garažas. Ameriko
niškas išdėstymas — tinka tik 
vienai šeimai gyventi. Montrose 
gatvėje virš College.

5. $5.000—-grynais, ,
• $15.800 -— pilna kaino.

Už 8 kambarių atskirą namą. 
Gladstone gatvėje virš College.

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

7. $7.000 grynais už 13 kambarių su 
3 voniomis, 3 virtuvėmis, 2 gara
žais, didelį mūrinį namą. Kaina 
$22.000. Namas, kuris daro pini
gą. Dovercourt gatvėj žemiau 
Dundos.

8. $1.500 — grynais, 
Pilna kaina$8.500?
5 komborių namelis. Vandens šil
dymas ir garažas, arti susisieki
mas/ Tai vis pliusai. Minusai — 
kambariai pereinami, grindys pa
krypę, rūsio tik biskis, sienos ne
aiškios sudėties. Galima gyventi 
ir laukti geresnių progų. Visai ar
ti Boloros ir Ossington gatvės.

9. 8 kambariai per 2 augštus. Na
mas 18 metų. Liuksusinis vidus. 
$20.500 — kaino. Roxton gatvėj 
tarp Dundos ir College.

10. 7 kambarių per 2 ougštus atski
ros naujas namas. Viskas moder
niškai. įrengto. Kaina $22.000. 
Virš Blooro Pendrith gatvėje. Arti 
susisiekimo.

Nf.~4rX203>

$15.900. Dundas

$17.500.

įmokėjimUi padidinti vieti

įmokėjimots.

t

West (prie Dufferin), Toronto
J. KARPIS

I..
TORONTO — HAMILTON —LONDON

John J. Ellis Lietuvis siuvėjas

šildomas.
leen — Crowford, 

mūrinis, 8 kamb. Balanse vie
na skola.

SKAMBINKITE:
B. Sergantis 

OL 7511

$22.500. St. Cloir — Oakwood, mo
dernus atskiras namas.Be.paminėtų, dar turime daugybę na

mų įvairiose miesto dalyse p^sn įvai
riais

pusiau atskiras namas, Rū
sy įrengtos dušas. Gražus 
sodas. |vaŽldvimas į garo-

KUZMAS - BALTAKYS - PLIOPLYS
OL. 7997 arba LA. 1250 OL.. 7996 arba LL. 8310 Tai. OL. 7997 

Namų RO. 3345

REAL ESTATE LIMITED
BRANCHES

S AR N IA — KITCHENER — PETERBOROUGH

Pr. Grybas
1072 BLOOR ST. W., TORONTO. Telef. ME. 2471. Nemu LA. 2007

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo įstaiga.

SAUGU — PATIKIMA / .
Pirkdami ir parduodami pasitarkite šu mūsų ekspertais, .Mes turime šimtaus įvairiausių na

mų. Taip pat duodame paskolas.
$11.900. Egitnton — Norttf Gražus 

5 kambarių mūrinis bun
galow, 3 m. senūfhor Rūsy 
įrengtas atskiros kambarys.

$12.900. High Par. 6 komb. mūrinis

$16.000. Roncesvolles — Howard 
Pk,, Mūrinis 8 komborių 
nomos, 3 virtuvės, dideli 
kambariai, loboi gerame 
rajone, patogus išnuomoti, 
geros pajamos, parduoda
mos dėl išvažiavimo.

$14.500. Annette — Jone, 6 kam
barių mūrinis namas, ro
mioje gatvėje, parko ra
jone, alyvos šildymas, kiet
medžio grindys, garažas, 
įmokėti $5.000. 
Roncesvolles — Wright 
Ave., mūrinis 9 kambarių 
nomos, alyvos šildymas, 2 
virtuvės, dvigubas garažas, 
įmokėki apie $5-6.000. 
High 'Park. 10 kambarių, 
atskiras mūrinis namas, 
vandeniu-alyva šildomas^ 3 
virtuvės, 2 vonios, 2 gara
žai, kietmedžio grindys vi
suose ougštuose. Dideli 
kambariai, patogus išnuo
moti arti prie susisiekimo. 
Įmokėti $7-8.000.

SKAMBINKITE:
A. Kiršonis

OL. 7511 ,

$21.500.

T • • t PARDUOTI AR PIRKTI
f NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, y e / nu n m baBdykite paskambinti miuns.

MIELI HAMILTONIEČIAI!
Pcrkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

B.'KRONAS
REAL ESTATE AND INSURANCE

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

• •

R; TESLIA
REAL ESTATE BROKER

862 BLOOR STREET WEST . 575 QUEEN STREET WEST 
TORONTO

Dovercourt. At
skiros, 8 didelių kambarių 
mūrinis namas gerame stą- 
vyje. 2 virtuvės, garažas ir 
gražus kiemas.

$16.900. Oakwood^—St. Cloir. Nau
jų plytų atskiras namas, 7 

i komb. per du ougštus.^ Mo* 
dėmi virtuvė ir garažas.

$20.500. High Park. Atskiras mūri
nis 6 didelių karnoj namas 
su atskirų įvdŽio^iMu į ga
ražą. Apšildomas alyva.

$9.500. Dundos — Bathurst. 8 k. 
mūrinis nomos. {mokėti 
$2.500. Vieta garažui. Ge
ros šiltu oru šildymas.

$12.800. Porkdole rajone 7 komb. 
ont dviejų augštų mūrinis 
nomos. 2 modernios virtu
vės, nedidelis įmokėjimas.

$12.500. High Pork rajone, netoli 
Bloor ir Roncesvallees, 6 k. 
atskiras mūrinis namas. 
Vieta garažui.

$14.900. Bloor — Indian Rd. 8 k. 
mūrinis nomos, olyvo šildo
mas. Garažas.

$14.000. Davenport -r- Oakwxx*i, . 6 
komborių mūrinis nomos. 

w Alyva ' .šildomas, moderni 
virtuvė. Garažas.

$16.000, netoli liet, naujai statomos 
bažnyčios, College St., 10 k., 
mūrinis, atskiros, 2 virtuvės, 
įvažiavimas į kiemą.

$4.000 įmokėti, Dundas — Brock, 
mūrinis, atskiros, 6 kamb., la
bai gerame stovyje, 2 moder
nios virtuvės.

$12.500 plina kaina, College — Do
vercourt Rd., mūrinis, 6 kamb., 
pusiau atskiros, įvažiavimas į 
kiemą, žemas įmokėjimas.

$13.500, Runnemyde — Annette, 6 
kamb., mūrinis, atskiras, 2 ga
ražai.

$13.800, Bloor — Runnemyde, atski
ras mūrinis, 6 komb., 2 virtuvės, 
labai didelis kiemas, 2 įvažia
vimai.

$9.000 įmokėti, Bloor — Dovercourt, 
atskiras, mūrinis, 14 kamb., 

aliejum šildomos,' 3 virtuvės, dide
lis kiemas, 15 garažų.

$6.000 įmokėti, Bloor —r Winderme
re, atskiras, rauplėtų plytų, 7 
kambarių per 2 ougštus, alie- 

' jumi šildomos, garažas, didelis 
kiemas. „

$6.5500 įmokėti, Bloor — Runne- 
myde^ atskiros, 7 kamb. per du 
ougštus, viskas puikiausiame 
stovyje. Garažas.

$15.500, Roncesvolles Howard 
Park, 8 kamb., mūrinis, gero 
plono, 3 virtuvės, labai gera 
vieta išnuomavimui.

$8.000 įmokėti, Bloor — Alhambra, 
atskiras, mūrinis, 9 kamb, 3 vir
tuves, vdnd.-aliejumi šildomas, 
puikus namas, garažas.

$17.500, Bloor — Pacific, 9 komb., 
mūrinis, 2 virtuvės, 2 garažai, 
vond.-olieji

$3.000 įmokėti,

MES SKOLINAME pinigus į 
tik už Jūsų parašą. Galime paskolinti *tiek, kiek Jūs turi
te savo pinigų jmokėjimui. Pvz. Jei Jūs turite $2.000, mes 
galime paskolinti Jums kitus $2.000; jei Jūs turite $3.000 
mes galime paskolinti kitus $3.000.

PRAŠAU SKAMBINTI

V. Morkis
OL. 7511

1460 Dundas St.
HAMILTO'IO LIETUVIAI. Visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo' reikalais kreipkitės 
į šios įstaigos atstovus Hamiltone J» ValeVICillS IT A. PranckOViCIUS Visokeriopas 
informacijas' suteiks bei patars namų problemose nemokamai. Skambinkite ar užeikite į įstaigą

913 MAIN ST. EAST, HAMILTON — PHONE 9-4121
I 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
$11.500, įmokėti $3.000. Bloor — 

St. Clorens, 6 kamb. namas, mo
dernus, alyvos šildymas, mod. vir- 
; ■

$1*5.000, įmokėti $4.500. Bloor — 
Ossington, mūrinis, 6 didelių k. 

namas, karšto vandens-alyvos šil
dymas, 2 modernios virtuvės. 
Garažas.

$16.000, įmokėti $6.000. Roncesval- 
les rajone, 7 kamb. mūrinis na
mas, modernus alyvos šildymas, 
dvigubas garažas, nepereinami 
kambariai.

$16.000, įmokėti $5.000. Dundos— 
Dovercourt rajone, 8 kamb., 
mūrinis namas, centralinis ših 
dymas, 2 virtuvės. <

$18.000, įmokėti $6.000. Bioor — 
Dufferin, 9 kamb., mūrinis na
mas, 2 virtuvės, modernus aly- 

» vos šildymas, dvigubas garažas, 
šoninis įvažiavimas.

$25.000, įmokėti $10.000. High 
Pork -— Bloor rajone, 10 kamb., 
mūrinis, atskiros namas, keršte 
vandens-alyvos šildymas, 2 mo
dern. virtuvės ir 2 vonios. Dvi
gubos garažas ir šoninis įvažia
vimas.

$24.000, įmokėti $10.000. Ronces- 
valies Avė., didelė krautuvė ir 2 
butai po 5 kamb., karšto van
dens šildymas, vieta garažui.

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793, LO. 5176 

Nematei. MU. 0746

gaŪKŠČIAVSIOS RŪŠIES MIKO Į^/

m
y Mm sidabro papuošalai, keramika. \ 

odosirmetio išairbiniai.Lirtuviškos \ 
i^jrkifųlautuklasikines muaikos^^

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1609 DUNDAS STR. W. (kampas Dundas - Brock) TORONTO

DĖMESIO! DĖMESIO!

VALGYKLOJE WWC”
870 DUNDAS STREET WEST TORONTO, ONT.

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

REALTOR
1072 BLOOR ST. W. - - Tel. ME. 2471

Norėdami pirkti ar parduoti namą ar kitokią nuosavybę 
prašome kreiptis į šią lietuviams gerai žinomą nuosa
vybių pirkimo-pardavimo Įstaigą, nes čia Jūs rasite 
didžiausi namų, biznių ir sklypų pasirinkimą Toronte 
ir apylinkėse

ADELAIDE—NIAGARA
$9.000, įmokėti $2.500. Priekis mūro. Pusiau atskiras, 6 kambarių namas< 

Garažas. *
FULLER —QUEEN

$12.000, įmokėti $3.500. Mūrinis, pusiau atskiras, 6 kambarių namas, garažas. 
HUMBERSIDE — MEDLAND

$17.500, įmokėti $8.000. Mūrinis, visai, atskiras, 9 nepereinamų kambarių 
namas, 2 virtuvės, 3 garažais
I COLLEGE — LIPPINCOT

$18.500, įmokėti $6.000. Mūrinis visai atskiras, 10 nepereinamų kambarių 
namas, 2 virtuvės. Vandeniu-alwo šildomas. Labai geras išnuomavimui

BATHURST — DUNDAS
$24.000, įmokčtL$7.000.^ Krautuvė ir 8 kambariai. Vandens šildymas, garažas. 

Norintiems pradėti betkokį biznį labai geras pirkinys* *

Nebijokite kreiptis, jei Jums trūksta pinigų {mokėjimui.
. / Mes sudarome paskolas^ _ _

2102 DUNDAS ST. W., Toronto - Telefonas 2220 
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus (pagal išmatavimą) t

John J. Ellis
Svarbiausias Toronto Realtorhis

383 RONCESVALLES AVE. Telef. LA. 8000
Mūsų firma su keturiomis kontoromis Toronte ir virš 100 
tarnautojų tikrai gali pasiūlyti patį didžiausį namų ir biznių 
pasirinkimą '

ŠIOS SAVAITĖS PAVYZDŽIAI:' - • 
$12.800. 8 komb., pusiau atskiros. 2 garažai. Kietos grindys. High Parko ra- 

jone. Įmokėti apie $4.000.
$14.500. 7 kamb. per 2 ougštus. Visiškai atskiros, labai gerų plytų, nepereina

mi kambariai, kvadratinis planas. Kietos grindys, lobai švarus ir jouhus. 
Įmokėti apie $4.000. Rusholme rajone.

$15.500 pilna kaina. Atskiras, privatus įvažiavimas, garažas. Karštu vandeniu- 
alyva šildomas. Apie 16 m. senumo. Labai gražus iš vidaus ir iš lauko. 
Įmokėti'$5.000. St. John gatvėje. . _ ‘

$23.000 pilnai kaina. Atskiros, privatus įvažiavimas, garažas. 9 kambariai 
per 2 ougštus. Karštu vandeniu-alyva apšildomos, apie 18 trr. senumo, 
puikioje Rusholme gatvėje, prie naujai statomos bažnyčios.

Visus Jūsų nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo ir iškei
timo rūpesčius patikėkite kreipdamiesi į .

VYTAUTAS LUNYS
Telef. OL. 6321 - - - - Buto LA. 6338

John J. Ellis
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W. — TEL. MElrose 2471

Visuomet didžiausias namų pasirinkimas mūsų firmoje, nes yra 
laikoma viena iš rimčiausių, didžiausių ir patikimiausių Toronte. 
Kiekvieną di^ną gauname daug narnų, todėl ir pasirinkimas 
geriausias.

t CAMPBELL AVE. BLOOR ST. W.
$11.000, įmokėti $3.000. Pl&au atskiros 6 kamb. gražios išvaizdos, gerai su

tvarkytos tikro mūro namas. 2 modernios virtuvės. Geros pirkinys, nes sa
vininkas išeitxj į biznį. CJ

ST. JAMES AVE:

JOHK J. LLL1S
1072 BLOOR ST. W. — TEL. ME. 2471

Įgyto pasitikėjimo dėlei mūsų firma išaugo sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku Čia rasite didesnį namų ir kitų nuosavybių pasirinkimų 
negu kur kitur. Kiekivcnu metu šimtai namų visuose Toronto rajo
nuose. Ypatingas mūsų dėmesys < skiriamas patarnauti klijcntams 
norintiems įsigyti namus High Parko ir kituose goresniuose rajonuose.

JANE ST. CLAIR
$9.950. Penkių kambarių mūrinis bungalow, garažas. Neturi morgičių.

ONTARIO ST. — rytuose
$9.500, įmokėti $2.000. Šešių kambarių namas.

,DUNDAS
$11.500. Avalynės krautuvė Jaranti, apie $15.000 metinės apyvartas. Trijų 

kambarių ir virtuvės butas prie krautuvės. Kainų sudaro prekės ir įrengimai. 
Lietuviams labai tinkamas rajonas.

LANSDOWNE
$14.900, įmokėti $1.500, daugiau įmokant būtų pigiau. Mūrinis 8 kambarių 

namas. Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
ROXTON RD. — HARBORD

$17.000, įmokėti $6.000. Mūrinis 8 kambarių namas, nepereinami kambariai 
alyvos Šildymas, 2 virtuvės, dvigubas garažas, geros kiemas. Neturi mor 
gičių.

BLOOR E. — PARLIAMENT
$13.500, įmokėti tik apie $3.500, 8 nepereinamų didelių komborių mūrinis 

namas. 2 garažai — naujai atremontuotas, galima dar nuderėti.

* INDIAN GROVE — BLOOR
$14.800, su didešniu įmokėjimą. Pusiau atskiros, 7 kambarių per 2 augštus 

gero mūro namas, alyva naujos šildymas. Gražus, didelis kiemas — 2 
garažai.

Suite 410

W. A. LENCKI, B.A., L.LJJ.

Advokatas — Notaras
MIELAS TAUTIETI! Mielai Jum patarnausiu ir patarsiu namų ar bitnių

P. MALIŠAUSKAS
Telefonas EM. 6-4182

agentas, kuris kiekvienam greitai patarnauja ir nepavargsta!
Toronto

1072 Bleat St. W. — Toroeto — TeJ ME. 24H, bato tol. KE. 7425.

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt. •

394 Bay St, Toronto, Ont 
Telef.: EM.4-9912

100 Adelaide ^St W. ’*

Room 107

HUMBERSIDE — MEDLAND — HIGH PARK
$17.500, įmokėti apie $8.000. Visai atskiras, 9 nepereinamų kambarių mūro 

namas, 2 virtuvės, vandeniu šildomos su stokeriu — 3 garažai. Puiki 
proga nusipirkti gerą namą

GLENLAKE

— gražioje" vietoje.

GLENDONWYNNE AVE.
$18.000, įmokėti apie $8.000, atskiras 7 kamb., per 2 augštus, lobai gražus 

rupuotų plytų ^narnos, vandeniu-alyva šildomas. Dvigubos sklypas — ga
ražas po namu.

PACIFIC AVE. — BLOOR STR. W.
$18.500, įmokėti o0ie $6.000, 11 komborių geras mūrinis namas, vondeniu- 

olyvo šildomas, geras planas -^ didelis, kiemas ir 2 garažai.

EVELYN AVE. — ANNETTE
$24.000, įmokėti Hk opi® $7.’000. »Vi$ai atskiras, beveik naujas, 12 komborių 

dupleksas. Didelis kiemas — 2 garažai. Pastotas gražus ir iŠ lauko ir 
iš vidaus.

QUEBEC
$17.000, įmokėti $5.000. Visai atskiras, mūrinis, dviejų augštų, 8 kambarių 

namas, alyvos šildymas, garažas su privačiu įvažiavimu.
HIGH PARK AVE.

$23.900, įmokėti $7.000. Visai atskiras, mūrinis, dviejų atskirų butų namas. 
12 kambarių, 6+6, vandens-alyvos šildymas, 3 garažai su bendru įvažia
vimu.

INDIAN RD. — HUMBERSIDE
$22.500, įmokėti $8.000. Visai atskiras, mūrinis, 9 kambarių namas, alyvos 

šildymas, garažas. Užpakalyje narna yra naujai pastatytas mūrinis pasto
tas 27,6 ii 38 dydžio tinkamas dirbtuvei ar sandėliui. Vertinga nuosavybė.

FAIRVIEW — ANNETTE
$16.500, įmokėti $5.000. Visai atskiras, mūrinis, 9 komborių nomas, square 

planas, dvi virtuvės, garažas.
WALMER RD. — ST. CLAIR z

$29.000, įmokėti $8.500. Visai atskiras, mūrinis, 14 kambarių namas par
duodamas su baldais. Vandeniu-alyva šildamas, garažas. Pajamos apie 
$100 i savaitę.

/ , ' - * ' ’ ¥ *’ * • ‘ ’ ''

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

1072 BLOOR ST. W. TORONTO
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LAPKRIČIO 7-SIOS NAUJA PRASMĖ
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Rošo LAIMA KUTVĖLIENE

Skaitykime savo spaudą
PLB KANADOS KRAŠTO APYLINKIŲ VALDYBOMS
Nereikia niekam aiškinti sa

vos spaudos reikšmės tremty. 
Lietuvoj, kur buvo visai kitos 
sąlygos, ir tai buvo viskas daro
ma, kad tik didesnis skaičius ir 
prenumeruotųsi ir skaitytų 
spaudą. Buvo net paleistas labai 
charakteringas posakis, kad tik 
“laukiniai laikraščių neskaito”.

Šiandien esant apsuptiems 
svetimybių jūros, šita reikšmė 
šimtą kartų padaugėjo. Sunku 
įsivaizduoti lietuvį, gyvenantį 
išeivijoje ir neskaitantį lietuviš
ko laikraščio. Kaip turi būti 
siauras jo supratimas apie viską, 
kas dedasi aplink mus, kas de
dasi kitose šalyse, kas dedasi 
pas kitus lietuvius. Kaip galime 
norėti, kad jis — neskaitantis 
laikraščių — pildytų kitas lie
tuvio pareigas. Jam išviso sve
timi lietuvių reikalai, nes jis jų 
nežino ir nesupranta. Jis nežino 
kaip vargsta lietuvis likęs Vo
kietijoje be sveikatos, be darbo, 
be pinigo. Jis nesupranta padė
ties ir tų vaikų, kurie mokosi 
ar tai lietuviškoje gimnazijoje 

•ar kurioj vargo mokykloj. Jis 
nesupranta visai ir kas darosi 
okupuotoje tėvynėje. Žinios 
nors labai šykščios bet vis tik 
ateina ir spauda duoda apytikrį 
vaizdą.

Kokią tik gyenimo dalį bepa- 
imsi, be laikraščio nieko nesu
prasi. Ir todėl, norėdami išlai
kyti ir lietuviškumą ir vieni ki
tus geriau suprasti, mes turime 
skaityti savo spaudą. Ji yra ir 
bus tas ryšys, kuris mus jungia 
ne tik šiame krašte bet ir visa
me pasauly.

Svetimoji spauda, reikia ir ją 
skaityti, negali ir niekad negalės 
atstoti mūsosios'. Mes turime 
mesti šūki — lietuvis skaito lie
tuvišką laikraštį! Ir mes turime 
padėti vienas kitam, kad tas 
laikraštis mus pasiektų.

Kr. Valdyba, apsvarsčiusi šį 
reikalą ir turėdama galvoj e gra
žų pereitų metų Hamiltono 
bendruomenės spaudos vajaus 
pasisekimą, nutarė tokį spaudos 
vajų paskelbti visoje Kanadoje. 
Šiuo ir skelbiama, kad gruodis - 
sausis yra spaudos vajaus mėne
siai. Apylinkių Valdybos prašo
mos ir įgaliojamos šį spaudos 
vajų pravesti ir įgyvendinti. 
Praveda arba jos pačios, arba 

• sudarydamos specialius spaudos 
vajaus komitetus. Suranda spau
dos vajaus talkininkus, kurie 
aplanko kiekvieną lietuvį, pa-

siūlant jam užsisakyti bent vie
ną lietuvišką laikraštį. Talkinin
kai per Apylinkės Valdybą turi 
visų laikraščių įgaliojimus, ne
žiūrint kokios politinės ar kitos 
pakraipos jis būtų (išskiriant, 
žinoma, komunistinius). Bet 
daugiausia atkreipiant dėmesio 
į Kanadoj leidžiamus.

Kiekviena apylinkė atsiskaito 
su laikraščių leidėjais pati.

Pasibaigus spaudos vajui, Kr. 
Valdyba prašo visus davinius 
prisiųsti Kr. Valdybai, kuri su
grupavus paskelbs davinius 
spaudoj. Bus reikalinga turėti 
sekančias žinias:

1. Talkininkų pavardės ir jų 
pasiekti rezultatai;

2. kiek aplankyta lietuvių (pa
vienių ar šeimų);

3. kiek ir kokių laikraščių už- 
' sakyta.

Būtų gerai, ( kad kiekviena 
apylinkės Valdyba pasistengtų 
kuo nors atžymėti savo talkinin
kus. Laikraščių leidėjai bus pa
raginti skirti spaudos talkinin
kams, ypač pasekmingesniems, 
kokias nors dovanas.

Visas žinias apie spaudos va
jų Kr, Valdyba prašo prisiųsti 
ligi vasario mėn. 15 d.

J. Matulionis
PLB Kanados Kr. Valdybos 

Pirmininkas;
V. Vaidotas, 
Sekretorius.

Kasmet visas bolševikinis pa
saulis su didele pompa švenčia 
lapkričio 7 d. kaip bolševizmo 
laimėjimo dieną. 1917 m. lapkri
čio 7 d. (senuoju stilium spalio 
25 d.) bolševikai pagrobė Rusi
jos valdžią. Minėdami to val
džios pagrobimo metines, bolše
vikai stengiasi pagrobimą ir bol
ševizmo įsigalėjimą pavaizduoti 
kaip darbo žmonių laimėjimą, 
kaip laisvės laimėjimą. Faktiš
kai visi žinome, kad bolševiz
mas neša baisiausią žmogaus pa
vergimą ir nužmoginimą, tačiau 
ligi šiol niekas nebuvo ėmęsis 
iniciatyvos lapkričio 7-ajai duoti 
jos tikrąją prasmę. Buvo sten
giamasi ta proga nušviesti bol
ševizmo tikroji vertė, bet nebu
vo tai dienai duotas pozityvus 
turinys. Tik šiemet, pagaliau, 
lapkričio 7-oji paskelbta Nežino
mojo Politinio Kalinio Diena. 
Ką tatai reiškia? Tatai reiškia, 
kad lapkričio 7 d. įsigalėjusi bol
ševikinė sistema yra žmogaus 
pavergimo sistema ir kad visų 
totalistinių režimų kankiniams 
prisiminti diena yra tinkamiau
sia bolševikinio režimo pradžios 
diena. Bolševizmo laimėjimo 
diena buvo žmogfeus laisvės pra
laimėjimo diena, buvo masinių 
politinių žudynių pradžios die
na. Hitleris tebuvo Stalino pa
mėgdžiotojas. Buchenwaldas, 
Dachau, Oranienburgas buvo tik 
pamėgdžiojimas Kolymos, Na- 
rymsko, Vorkutos, Solovkų, Ma-

gadano ir kt Sovietų Sąjungos 
naikinamųjų įstaigų.

Todėl visai teisingai nuspren
dė Niujorke 1 susirinkę įvairių 
tautų buv. politinių kalinių or
ganizacijų atstovai, lapkričio 7 
d. proklamuodami Nežinomojo 
Politinio Kalinio Diena, ir ta 
proga kreipdamasis į visą laisvą
jį pasaulį, kad nuo šiol lapkri
čio 7-oji kasmet būtų visame pa
saulyje minima kaip Nežinomo
jo Politinio Kalinio Diena.

Jau šių metų Nežinomojo Po
litinio Kalinio Dienai iškilmin
gai paminėti Niujorke buvo su
sidaręs specialus tarptautinis 
komitetas, kuris išleido “Lapkri
čio 7-sios manifestą” ir surengė 
minėjimą salėje bei piketavimą 
Sovietų Sąjungos delegacijos 
prie JT.

NPKD minėjimas įvyko di
džiojoje Hunter College salėje. 
Minėjimą pradedant į estradą 
buv. polit. kaliniai išnešė pla
katus su vardais pačių didžiųjų 
KZ: Kolyma, Karaganda, Ja- 
kutsk, Vorkuta, Buchenwald, 
Praveniškės ir kt. V. Sidzikaus
kas nušvietė Nežinomojo Politi
nio Kalinio Dienos prasmę, JV 
kongreso atstovas Ch. Kerste- 
nas pasakė minėjimui pritaiky
tą kalbą, pažymėdamas, kad pa-

vergtųjų laisvės atgavimas “yra 
gyvybės klausimas visam lais
vajam pasauliui”. Iš “Lapkričio 
7 d. Manifesto” kiekvienos tau
tos politinių kalinių atstovas sa
va kalba paskaitė priesaikos 
tekstą. Skaitant priesaiką, švie
soms salėje užgęsus, didžiuliame 
ekrane pasirodydavo to krašto 
žemėlapis su jame atžymėtomis 
koncentrac. stovyklomis. Prie
saikos tekstą paskaičius, minėji
mo vedėjas V. Sidzikauskas ang
liškai trumpai informuodavo 
apie tų stovyklų ir jose laikomų 
kalinių kiekį. Įspūdis buvo su
krečiantis.

Minėjimą sveikino eilė JAV 
senatorių, darbininkų unijų vei
kėjų, žinomasis kovotojas su KZ 
David Rousset iš Europos ir kt. 
Minėjimo dalyviai priėmė revo
liuciją JT ir JT nariams, kad 
darytų žygių panaikinti KZ ir 
neteisėtus areštus, kad JT ne
būtų vietos toms valstybėms, 
kurios šitokias politines priemo
nes vartoja.

Po minėjimo dalis dalyvių su 
plakatais patraukė prie Sovietų 
Sąjungos atstovybės prie JT.

Kaikurių Amerikos valstybių 
gubernatoriai lapkričio 7 d. pa
skelbė oficialiai kaip Nežinomo
jo Politinio Kalinio Dieną.

/ ■< Kor. ;:

Šalpos piniginis vajus Toronte

7 PUSI*

Ar jūs nesiruošiate pirkti namą? Priimkite patarimo žodį ir būkite atsargūs. 
Bandykite neskubėti. Neužmirškite, kad darote svarbų savo gyvenime žingsnį. 
Geresnes Prekybos Biuras pataria, kad namo pirkėjas pirmiausia turi pa
teikti advokatui namo dokumentus. Tai yra būtino. Be to, apžiūrėk ar namas 
lengvai pasiekiamas, kokie namai aplink šį namų (nepirk geriausio šio rajo
no namo!), taksų dydis, ar reikalingi vietiniai pagerinimai (šaligatviai, kie
mas ir tt.), ar arti mokyklos. Apžiūrėk kokie šio rajono įstatymai (ar namas 
nėra fabrikų rajone?). Ir prisiminkite, kad namas už žemę kainą, nevisuo- 
suomet "geriausios pirkinys". Namų rinkoje yra daugybe puikių namų.

Kolbbnt opie namų pirkimų, nepamirškite investocijų perkant namų bal
dus. Jūs žinote, kad Kanadoje moterys daug dėmesio kreipia į nomų apy
vokos dalykų kokybę ir jų veikimų. Ir oš pilnai sutinku su jų pažiūra: nėra 
priežasties, kodėl moteris turėtų būti namų vergu, jei tiek daug dalykų yra 
išrasta joms padėti. Pavyzdžiui kaip ir GURNEY virimo krosnis. Mono 
blizganti bako GURNEY krosnis yra vienas iš dalykų Kanadoje, kuriuos oš 
nepaprastai mėgstu. Todėl šeimos maisto paruošimas yra tik juokas!

Mes tik dabar atsigauname nuo pergyvenimų mūsų vyriausio sūnaus gimta
dienį! Jis buvo patenkintas gavęs ledų ir torto dovanų su įprastais saldainių 
ir sausainių priedais. Pirkdama dovanos ir ieškodama ko nors saldainiams ap
vynioti, staiga atsiminiau FACE-ELLE lignino nosinaites
buvo išspręsta. Jos gaminamos trijų puikių spalvų pavyzdžiais -— mėlynos, 
ružavos ir geltonos — visos trys spalvos vienroje dėžutėje. Saldainių rieš
kutės, įpakuotos kelių spalvų FACE-ELLE nosinaitėse ir perrištos juostele — 

*žymiai pagražina iškilmių stalą. ; ~

ir problema

Naujas greitasis traukinys
keliauti standartiniu bilietu, tik 
be sunkaus bagažo.

Traukinys turi “Budd” bėgių 
diselinius vagonus, kurių kiek
vienas kainuoja $186.000, žymiai 
daugiau, palyginus su standarti
nio vėdinimo keleiviniais vago
nais, kurių kaina $120.000. Jie 
sveria 126.000 svarų, kai standar

tinis keleivinis vagonas sveria 
to. Lapkričio 30 d. kelias bus iš- 90.000 svarų. Yra varomi dviejų 
plėstas nuo Detroito iki Toron- 275 arklio jėgų motorų, kurie 
to ir papildant naujais vagonais sujungti ašimis. Pradedant judė- 
Londone. Traukinys išvažiuos? ti, jie gali nukeliauti 5 mylias 
iš Detroito 6 vai. rytą ir bus To
ronte 10 vai. ir 20 min. prieš piet.

Šitokio traukinio daugiausia 
pageidavo Ontario pietryčių biz
nieriai, kurie nori aplankyti To
ronto kompanijas, atlikti reika
lus ir sugrįžti namo pietums. 
Traukinys išvyksta—iš- Toronto 
darbo dienomis 3.55 vai. po pietų 
ir atvyksta Detroitan 8.15 vai. 
vakare. Traukiniu bus galima

(C.Sc.) — The Canadian Paci
fic Railway neseniai paskelbė 
naujo Kanados greičiausio trau
kinio tvarkaraštį. Traukinys 
kursuos tarp Detroito ir Toron
to vidutiniu 55 mylių per valan
dą greičiu (įskaitant ir sustoji
mo vietas).

Nuo lapkričio 9 d. traukinys 
kursuoja tarp Londono ir Toron-

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
$5.000 įmokėti, pilna kaino $28.000, 75 akrai, 25 sodinimo teise, visi nauji 

trobesiai, gero mašinerija Įskaitant traktorių.
$8:000 įmokėti, plina koina $50.000, 5 džiovyklos, geri trobesiai. 30 sodi

nimo teisė, 1000 akrų ūkis.
$10.000 įmokėti, $56.000 pilna kaina, 100 akrų, 33 sodinimo teisė, lobai 

gerame stovyje trobesiai, gera mašinerija, laistymo įrengimas' — irri
gation system.

$12.000 įmokėti, pilno koine $56.000, 100 akrų, 34 sodinimo teisė, du gyv- 
namai, 6 džiovyklos, gera mašinerija, prie miestelio.

<
nimo teisė, iš šių metų 42 akrų sodinimo gouta 40 tonų tabako 
parduoto po 48c už svarą <—• $38.400 brutto pajamų.

Turime didelį pasirinkimą įvairaus dydžio ir įvairiu kainu tabako ūkiu

JUOZAS ŽEMAITIS "
113 NORFOLK ST. S., SIMCOE, ONT. TEL. 1243M

$ 12.000 įmokėti, pilno kaino $80.000, 110 okrų viso tabako žemė, 53 sodi
nimo teisė, iš siu metu 42 akru sodinimo aouta 40 tonu tabako ir

STEVE GERBAUZ REAL ESTATE BROKER, SIMCOE, ONT.

per penkias minutes.
Naujojo traukinio didžiausias 

greitis nėra labai didelis: 85 my
lios per valandą. Kaikurie garo 
keleiviniai traukiniai pasiekia 
net 120 mylių per valandą Ka
nados geležinkeliuose. _ Naujasis 
Vienetas tačiau Tufr specialius 
stabdžius, kurie traukinio greitį 
nuo 52 mylių per vai. gali su
mažinti iki 49 mylių vienos my
lios nuotolyje.

Vagonai yra padaryti iš pir
mos rūšies plieno, motorą pa
grindinai peržiūrėti reikia tik 
po 100.000 mylių ir tai gali bū
ti atlikta be. jokių specialių dirb
tuvių. Vagonai aprūpinti spy
ruoklėmis švelniam važiavimui 
ir turi dūžių naikintojus, o bėgių 
išlyginimas pašalina bėgių su
jungimo triukšmą.

Kanada truputį pasivėlino 
šiuos vagonus įsigyti. Šio tipo 
vagonai jau veikia kaikuriose 
Jungt. Valstybių linijose, Aust- 
ralijoje, Indijoje, Saudi Arabi
joje ir Kuboje. Jų didžiausia 
vertė geležinkeliams yra ta, kad 
jie duoda pelno ten, kur garo 
traukiniai turėjo nuolatinį de
ficitą.

KLB Šalpos Fohdo Toronto Apylinkės 
K-tas savo posėdyje birželio 8 d. nuta
rė piniginę rinkliavų vykdyti lankant 
tautiečių namus,/ kadangi savanoriškas 
aukų rinkimo budos, atnešant aukų į 
Lietuvių Namus, nedavė vaisių.

Toronto miestds buvo suskirstytas į 
13 rajonų, sudaryti surašai lietuvių, gy
venančių kiekviename iš jų. Surasti au
kų rinkėjai po 2 į rajonų. Kadangi toks 
-užsimojimas pareikalavo daug kruopš
taus darbo ir pastangų, aukų rinkliava 
užsitęsė nuo birželio 15 d. iki lapkričio 
1 d. L

Užbaigus šį milžiniškų darbų, Toronto 
Apyl. K-tas reiškia viešų padėkų visiems 
aukų rinkėjoms ir Toronto lietuviškai 
visuomenei, .noriai aukojusiai sušelpti 
Vokietijoje likusiuš tautiečius, kurių pa
dėkos laiškai jau nekartų buvo skelbti 
spaudoje.

Žemiau talpinamas surašąs Toronto 
lietuvių, aukojusių Šalpos Fondo Toronto 
Apyl. K-tui:' ‘

$15. Kl. Dalinda.
Po $10. J. Bakšys, P. Budreiko, St. 

Čepo, K. Grigaitis, dr J. Yčas, Kalendrai, 
dr. A. Pačevičius* I, Skurdelis.

$7.50. Kl. Meilūnas.
Po $6. — "Nepriklausomo Lietuva", 

"Tėviškės Žiburiai", Liet. Radijo Valan
da ir B. Matulevičius.

Po $5. — Adomavičius, B. Arūnas, 
V. Augėnas, A. Avižius, V. Balsys/ S. 
Brizgytė, P. BaleiŠis, K. Budrickas, A. 
Bumbulis, J.B., P. Čeponis, S. Čepas, 
V. Dagilis, Danaitienė, A. Diržys, L 
Didžbalis, A. Dragūnas, A. Gerulis, V. 
Girčys, B. Grikienis, B. Genčius, K. Gon
tą, R. Gurinskas, E. Grybauskas, V. Jo
nynas, V. Juodišius, A. Grybas, B. Jo- 
caitis, K. Koreckas, A. Koluza, J. Kyie- 
cinskos, Kauliai, A. Kruznia’uskas, L. 
Korbūnas, E. Klupšas, Krivos, V. Kaly
čius, P. Kirstukas, S. Kryževičius, J. 
Kaknevičius, Laugalys, Lėlys, A. Lauru- 
šaitienė, A. Laurinavičius, Laurinavičius, 
Lapinskas, J. Lapinskas, V. Liubinskas, 
K. Liutkus, J. Mažonienė, T. Miliušis, 
J. Milkinta's, Mikšys, A. Minioto, dr. P. 
Morkis, Maziliauskas, Malinauskas, S. 
Naikauskas, F. Noreika, V Orentas, K. 
Ožalos, M. Plusčiauskas, Petravičius, 
Pleinys, Ig. Pokarna, Piktšilingis, A. 
Pundzius, J. Povilonis, C. Pšezdzieckis, 
N. Pečiulytė, J. Prakapas, J. Polėka, V. 
Pocius, Pociai, M. Repečka, A. Raščiū- 
nos, A. Saulius, Šveikauskas, P. Skob- 
liauskas, J. Šulcas, Br. Strikaitytė, S. 
Stasiulis, V. Skuskauskas, Šodeikiai, J.

E. Stankevičiai, V. Sutkus, Ščepavičiai, 
Treigys, Tamašauskai, Tomulionis, M. 
TelyčėnaS; Tauj^nis, Telšinskas, S. Trei
gys, "Tulpė" svetainė, S. Vanagaitė, E. 
V. Vaidotai, J. Vaitkus, dr. A. Valatka, 
L. Vyšniauskas, S. Vaitkevičienė, S. Um- 
brdžiūnas, V. Urbonas, A. Žaldakienė, 
P. Žemaitis, R. Žulys, B. Žulytė.

Po $4. —- K. Ališauskas, A. Ašoklis, 
K. Baliūnas, Bleizgys, E. Čiuplinskas, B. 
Jurėnas, Kašinškas, O. Kimantas, Kri- 
lavičius, A. Pumerytė, B. Radzevičius, 
Skirgaila, Skučai, V. Vaidotas.

Po $3.---- P. Ažubalis; K. Aporavi-
čius, L. Bilkstys, Balsys, J. Baucys, Čiup
linskas, T. Dambrauskas, J. Dvylaitis, 
J. Empokeris, V. Gataveckas, Grigonis, 
Jagėla, Jankaitis, Janulevičia, St. Ja
kubauskas, J. Krivickas, Keraitįs, Irme- 
niene, K. Juzumas, Kaknevičius, Kalėda, 
A. Klimas, Kazlauskaitė, A. Kriščiūnas.
S. Kviėcinskas, Leonavičiūtė, V. Liuima, 
Matukas, O. Matukienė, V. Motiekūnas,
T. Mackevičius, R. Paškauskas, M. Pet
raitytė, J. Petkevičius, St. Racickas,'J. 
Rzešauskas, Rutkauskaitė, A. Staloins- 
kis, Pr. Stripinis, T. Skudra, M .Sokolo
vas,O. Šimkus, A. Šmigelskis, T. Valius, 
Vaitos, B. Vilimas, T. Žilys, Bl Zubric- 
kas, Žutautas, A. Žirys..

Po Sekonis, J. Micke
vičius/

Po $2. — Aleksienė, Augustinavičius, 
Astrauskas, A. Aukštakalnis, Astraus
kas, A. Alseika, P. Andrevičius, Aksti
nas, Abromaitis, Alšėnas, J. Andriulis, 
V. Aušrotas, Br. Augustoitė, G. L. An- 
driulaičiai, A. Budriūnos, Bendikos, Bie- 
lašauskos, Boksą, J. Bernatonis, J. Ber- 
žinskas, V. Balsys, Butvydas, J. Balt
akis, A. Barauskas, S. Butkevičienė, P. 
Butinas, Brazienė, Bivainis, J. Birgelas, 
J. Beržinskos, Beinorienė, L. Bartusevi
čius, K. Cinčikas, A. Čeponis, S. Cipli
jauskas, V. Čiulinskicnė, Čepulkouskie 
nė, Čepouskos, B. Čepaitis, P. čėčys, 
A. čižikas, J. Čekei is, B. Čepaitis, Čer
niauskas, J. Danaitis, J. Dobužinskas, 
A. Daukša, V. Doilydė, A. Dobrovolskis, 
P. Dambrauskas, P. Dundys, R. Draud- 
vila, V. Dalindo, P. Docevičius, Docienė, 
S. Dargis, A. Dragošius, T. Dementavi- 
čius, Jagėlienė, Jakimavičius, Ivanaus
kas, Ivanauskienė, Juodikaitis, E. Jan
kutė, G. Jonušienė, A. Jasiukas, J. Jo- 
sinevičius, P. Juodzentis, Jankaitis, Iš
kauskas, Jonaičiai, M. Gvildys, J. Gvil
dys, K. Gurinskos, K. Gaputis, P. Girnius, 
V. Gulbinas, Gocionis, T. Gribavičius, 

(Nukelta į 9 psl.)

Dažnai girdžiu žmones ginčijantis, koks skirtumas tarp 
TAUPOMOSIOS ir EINAMOSIOS SĄSKAITOS. Taip, 
skirtumas yra, ir tai tik mūsų patogumui. Mano kai
mynystėje esąs IMPERIAL BANK OF CANADA laiko 
abi: EINAMĄJĄ ir TAUPOMĄJĄ SĄSKAITAS. Aš iš
moku sąskaitas einamąja, o bankas man kas mėnesį 
grąžina išnaudotus čekius, kurie atstoja pakvitavimus 
ir mėnesinį balansą. Ką aš sutaupau, apmokėjus visas 
išlaidos, pasidedu į savo IMPERIAL banko taupomąją 
sąskaitą, kuri bmoka man geras palūkanas. Dėl viso šito
kreipkitės Į artimiausio IMPERIAL BANK OF CANADA skyriaus vedėją, jis 
suteiks patarimus apie banką, kuris "išaugo iŠ savo darbo".

Dougelis mono draugų neokanadiečių, kaip ir aš pati, dažnai pakalba apie 
šio krašto ir Europos kasdieninius papročius. Pavyzdžiui nmuose, jei yra sve

čių, mes laikome ant stalo maistų per visų vakarų, tuo 
tarpu kanadiečiai vaišina svečius vėlai vakare. Ir vėly
vo vakaro užkandžioms štai kų pateikite: į karštų 
krosnį Įdėkite sūrio riekelę, pomidorų riekelę lašinių 
ir DEMPSTER'S duonos. Tai bus puikus užkandis. Iš 
viso, DEMPSTER'S duona visuomet skani.-Ir jei jūs iš
bandysite DEMPSTER'S duonų, sutiksite su mono 
nuomone!

Olandiška silkė yra vaginantis, 
sveikas maistas . . . savo mais
tui skirtus dolerius sunaudok 
ekonomiškoms "vitaminų pil
noms" Olandų silkėms pirkti.

OLANDIŠKOS

- DŽIOYINTOS'IR SŪDYTOS JŪROJE^ -

Pažvelkite į užrašą 
"THE FISHING'DUTCHMAN" 

-—tai garantuoja, kad čia tikros 
Olandiškos silkės.

Veltui informacijų knygelei gauti rašyk; 
HOLLAND HERRING FISHERIES ASSOCIATION 
Room 711, Terminal Building, Toronto, Ont.

UŽGESĘS SNIEGAS
(Atkelta iš 5 psl.)

Netrukdytų darbo. Bet tada ir nebūtų ko trukdyti. Ne
dirbtų karo pramonei. Ko gero ir patį tada pašauktų į 
kariuomenę. “Geriau aliarmas negu frontas”, pamąsto 
senis ir žiūri į dirbančius. Jo žvilgsnis plaka, kaip bo
tagas. Vaikinai stengiasi. Ir jie girdi per druskinį lauką 
iš miestelio ateinantį sirenos garsą. Tai dvigubina jėgas 
ir atsvarą prieš šeimininko žvilgsnių aštrų švilpimą. “Vi
si j rūsį!” norėtų pasakyti senis, bet pagalvoja: “Galbūt 
skrenda pro šalį”. Skubiai grįžta į vidų ir, kai išgirsta 
radiją, išeina į lauką ir nuo tolo švilpia. Vosylius atsi
gręžia, ir senis pamoja ranka į dangų ir pastatus. Ma
šinistas sustabdo mašinas. Vėliau iš kambarių išneša 
šeimininkų lagaminus ir sudeda ant keltuvo. Vosylius 
paima rašomąją mašinėlę nuo stalo iš po pat Gerdos 
nosies. Ji šypsosi ir keliasi. Ir Vosyliui labai neaišku, 
kodėl ji šypsos. Prie mašinėlės ant stalo jis pastebi pud
rinę. Taip, ji pudruojąs!, ir lūpos jos dažytos. Bet kokiem 

• velniam! “Juk nė vieno jauno vyro, išskyrus mane, šitam 
name, o ir visam kaime beveik nėra”. Yra, bet jie visi 
nevokiečiai. Mašinėlę nuneša, padeda ant platformos, 
sugrįžta atgal ir paima skaičiavimo mašiną. Visoje raš
tinėje tik Vosylius ir Gerda. Ir skaičiavimo mašina jo 
rankose. Visi kiti žmonės ir daiktai ant platformėlės. 
Sako, lėktuvų dar kelios bangos skrendančios. Gerda 
atsikelia ir eina pirma*jo. Jos gražios kojos dirbtiniu 
šilku apvilktos. “Kam ji taip puošiasi?” vėl pagalvoja 
Vosylius. Tai visai bereikalinga. Negi prieš tėvą ar mo
tiną. Puošiasi kiekvienas sau, bet šitokioj skylėj gyve
nant truputį perdaug. Kai Vosylius padeda mašiną ant 
keltuvė, Gerda jau palipusi žemyn. Pro lauko duris įeina 
šalčio banga ir kažkoks tolimas dundenimas. Kažkur 
sprendžiamas kelių, ar keliolikos žmonių likimas. Vienas 
lagaminėlis nuslysta nuo keltuvo, patenka po ratais, ir 
platforma nušoka nuo bėgių. Ji laikosi ant lyno, bet 
nejuda nei pirmyn nei atgal. Į truktelėjimą atsigręžus 
Gerda iš apačios šaukia:

— Ačiū Dievui. Vieną kartą ta mašina pagedo. Toks 
netikęs daiktas. Galima nukrist.

Sukelia daiktus. Senis, Morta ir Jonas sunešioja ry
šulius ir lagaminus. Mašinistas jaudinasi ir šūkauja. Jis* 
nori būtinai užkelti platformą. Ji sunki ir traukia žemyn 
lyną. Ęet iš lauko ateina dundėjimas. Tolima perkūnija.

Net pastatai truputį nusipurto, kaip žmogus staiga tem
peratūrai pasikeitus. Paskui dundėjimą, tikriau kartu, 
eina baimė. Vosylius žiūri ne į nusiminusius ir rimtai 
sėdinčius ant dėžių Gerdos tėvą ir motiną, į snaudžiantį 
Joną, į kažko virpančias Mortos lūpas ar drebančias 
mašinisto rankas, kuris šiuo metu bijo labiau šeiminin
ko, o ne bombų, nes dėl jo kaltės platforma nušoko: jis 
žiūri į prie radijo stovinčios Gerdos šviesius plaukus 
ir dideles akis. Į trapią merginą. Gražią. Kojinės šilko. 
Lūpos dažytos. Antakių ploni ruoželiai. Vosylius irgi 
vyras. Ir dar ne lenkas, o lietuvis. Mokęsis. Pakenčiamai 
atrodąs. Ir plaukai šviesūs. Tai labai rasiška. O Gerda 
puiki. Baili kaip stirna ir nuaugus taip pat. Kęstutis 
Vosylius prieina prie jos arčiau:

— Kodėl jūs sakėte, kad gerai, jog vežimėlįs nušoko?
Jos.balti dantys laksto tarp rausvų lūpų. Labai švie

siai dažytų. Jos juokas pakelia galvas. Linksmumas la
bai nelaiku. Bet, kad jis geriau kaip ašaros, pagalvoja 
ir kiti. Ir nė vienas neištaria žodžio. Tik Gerda pasako:

— Todėl, kad nekenčiu mašinų.
— O kodėl nekenčiate?
— Nekenčiu viso, kas be jausmo. Myliu gyvulius 

ir gėles.
— O žmones? — paklausia Vosylius.
— Žmones? Jeigu jie geri ir nepavirtę mašinom.
— Ką tai reiškia?
— Tai žmonės, kurie nejaučia, nemyli ir viską atlieka 

kaip mechanizmas, užsuktas kieno nors iš šalies.
Vosylius norėtų paklausti, ar jis žmojgus, ar ne, bet 

Gerdos tėvas pakelia savo žvilgsnį. Jo juodi antakiai 
vešlūs ir po jais akys siauros ir mažos. Vosylius negali 
suprasti, kodėl tokios mažos tėvo ir tokios didelės Ger
dos. O motinos irgi tokios mažos putniam ir blyškiam 
veide. Ir tėvas, pakėlęs žvilgsnį, ištaria tik vieną žodį:

— Gerda.
Keistai nuskamba šis žodis. Jeigu Vosylius jį ištartų, 

būtų visai kitaip, žodžiai turi skirtingus skambėjimus, 
kaip daiktai spalvas. Vosylius atsisėda ant kažkokios 
dėžės, ir tada senio piktas žvilgsnis nusileidžia, motinos 
nustebęs veidas pasineria į rankas, o Mortos į kelius. 
Tik Jonas nepakelia galvos. Jis snausdamas galvoja apie 
miegą ir duoną. Jo laisvė remiasi tais dviem dalykais. 
Maža žmogui trūksta. Dar gal ką nors sakytų senis, bet 
dundėjimas eina laukais, lenda į namus, rūsį, ausis ir 
kraują. Prakeiktas ir palaimintas. Vosylius sėdi vis ant 
tos pačios dėžės ir galvoja apie Gražiną, motiną ir švie

siaplaukę, bijančią mašinos.
Ot, taip pasibaigtų viskas. Jis lieka čia. Su Gerda. 

Ir lentpjūve. Viskas jo. O Gražina kažkur Lygumų so
džiuj. Mažutė Gražina. Na, juk šventvagiška taip galvoti. 
Tėvynės, merginos išdavimas. O kas neišdavimas? Ne
išdavimas juos visus dabar čia užmušti. Atrodo net ne 
žmogžudystė toks veiksmas. Kas kitaip daro, tas išduoda. 
Bet argi išdavimas mylėti merginą, kuri yra tavo prie
šas? Kristus liepė ir priešą mylėti. Gerda toks mielas 
šviesumas. Kas dėl to tėvynei? Bet reikia vyti iš gal
vos šias mintis. Prakeikimas.

Jis pasiremia ant kelio viena ranka. Kaulėta ranka 
į liesą veidą. Trūksta maisto ir džiaugsmo. Tuštuma. 
Viskas mažėja. Senka kūnas ir dvasia. “Ne”, pasako gar
siai Vosylius. “Ne. Liaukis kvailai mąstyt. Lauke sie
nojai ir šaltis. T:, kad ateitų pavasaris!”

Radijas skelbia, kad viskas praėjo. Vėl keliasi laip
tais į viršų, vėl jis neša rašomąją mašinėlę. Kiti velka 
lagaminus. Jis sugrįžta, paima skaičiavimo mašiną. Kel
tuvas nebeveikia, ir visi lipa laiptais. Nežmoniškai sunki 
mašina. Lyg ji būtų skaičiusi dienas ir jos būtų likusios 
viduj. Kai užlipa į viršų, Gerda sėdi savo vietoj ir žiūri 
į mažą veidrodėlį. “Velniam ji čia žiūri pati į save? 
Niekas jos čia nematys. Taip, aš. Aš vienas tikras vyras. 
Vosylius nusišypso jai. Keistai ir bijodamas. Bijojimas 
— pralaimėjimo ženklas. Bailių nekenčia moterys. Ir 
Vosylius atsigriebia sakiniu:

— Aš norėčiau tas mašinas visada nešioti.
— Jos nėra lengvos, — sako ji, ir negalima žinoti, 

ar suprato sakinį. Vosyliaus veidas kaista. Lauke buvo 
šalta, o čia karšta. Staigus temperatūros pasikeitimas, 
lyg gėda, degina skruostus. Bet jis vistiek tęsia:

— Kad jus pamatyčiau.
— Išeikit! — ištaria ji, ir negalima suprasti, rimtai 

ar nerimtai ji sako. Nei pykčio nei pajuokos gaidos 
šitam žodyje, Vosylius supranta tik, kad reikia išeiti. 
Šis žodis jam labai nesvetimas. Daug kartų girdėtas. 
Jis panašiai sakydavo šuniui, panašiai čia sako jam; Vo
sylius apsisuka ir eina. Tokia baisi neapykanta užlieja 
jo akis. “Visi jie velniai”, pagalvoja, bet tuo laiku už
pakalyj suskamba lyriškas balsas:

— Nepykit. Aš nevarau tavęs. Bet aš negaliu jūsų 
čia laikyti ir leisti jums niekus kalbėti.

Vosylius sunkiai nulipa laipteliais. “Visdėlto esama 
žmonių. Ji tikras žmogus. Jr nekenčia bedvasių daiktų. 
Turi sielą toji šviesiaplaukė vokietė. Ji geras žmogus, 

o pasaulyje tetrūksta vieno — gerumo”.
Vosylius ir mašinistas su Jonu ilgai kankinasi, kol 

užkelia platformą. Bet Vosylius dar kartą sutiktų ją 
kelti, jei galėtų sutikti Gerdą. Paskui jie srebia burokų 
sriubą. Bjaurią ir skanią. Pagerintą geriausiu priesko
niu — alkanumu. Po pietų Vosylius paklausia:

— Sakyk, Jonai, ar tau neatrodo, kad mūsų šeiminin
ko duktė graži ir gera? -

— Ne, — sako šis tiesiai, —neatrodo. Ji pikta, kaip 
ir jos tėvas.

— Kodėl?
— Aš nežinau. Aš manau, kad kiekvienas, vokietis 

vertas mušti, — sako Jonas, ir Vosyliui truputį paleng
vėja. “Tik iš to tu sprendi?” murmtelia sau, paskui ta
ria garsiai: . '

— O man atrodo, kad ji truputį geresnė.
— O ką? Gavai duonos? Išvirė geresnės sriubos? At

ėjo pažiūrėti, kaip tu guli? Pasiuntė į namus laišką? 
Ką ji tau gero padarė?

— Nieko, — atsako Vosylius, — bet ji šypsos. Ji bent 
kalba su mumis.

— Niekada ji su manim nekalbėjo, — pažiūri į Vo
sylių Jonas degančiom akim iš lieso veido. Labai balto. 
Kitokio baltumo negu sniegas. Rąstai sunkūs, ir vėjas 
vėl darosi žvarbus, bet jo veidan neišspaudžia nė tru
pučio kraujo.

“Galbūt jis turi tiesos”, pagalvoja Vosylius, “galbūt”. 
Ir nebesako nieko, nes mašinistas šaukia juos ir rodo, 
kur sukrauti lentas. Vosylius stebi senį, juokingai mažą, 
sausą ir šniaukščiantį tabaką. Ir piktą. Bet jo nebaisu. 
Jis keikia, loja, kaip šuo, tačiau nekanda. “Tai kas tada 
blogas? Šeimininkas blogas, nes laiko juos lyg belaisvius. 
Bet karas, kitaip negali būti”. Jie kilnoja lentas ir per 
lentas ilgai žiūri vienas į kitą. “Tai kas tada kaltas? 
Kiekvienas žmogus. Visi tą pragarą kūrė”. Vosylius vėl 
stebi senį, besikrapštantį prie mašinos. Argi jis galėtų 
dabar seniui pakenkt ir mašiną sugadini, kaip liepia iš 
už Lamanšo? Padaro ką nors, ir kankinasi Gerda. Akys 
pilnos ašarų, ir ant krūtinės ašaros krinta. Ir į sniegą 
krinta, ir galima suskaityti, kiek jų. Ne, niekada negalės 
jie su Jonu nusikalsti šiam ūkiui. Jie pabėgs, ir Gerda 
galvos, kad Vosylius buvo niekšas. Ji nesupras, kad ir 
jis savo tėvynę myli.

Kai po vakaro aštuonių pašeria arklius ir grįžta į 
savo barakėlį, Jonas, kritęs į mažytę lovą, sako:

— Aš nebegaliu. Aš bėgsiu. (bus daugiau)
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Parduodame visų rūšių siuvamas mašinas 
kabinetines ir zig-zag

Kaina - pradedant 575.00
Siuvama mašina — puikiausia dovana švenčių proga!

ANOMIS LIŪDNOMIS DIENOMIS

Veritas Sewing Mashine Company

880 QUEEN ST. W., TORONTO

Tel. OL. 4717, Buto MU. 2043

Prašyti J. Tumosos

Kolbome lietuvių ir vokiečių kolbomis.

VELTUI! VELTUI! VELTUI!
tepame, jei keičiate alyvą ar taisote savo automobili pas mus. Tik atsineš
kite šio skelbimo iškarpą, arba paminėkite, kad apie tai skaitėte "Tėviškės 
Žiburiuose"
ATLIEKAME visus auto taisymo ir apžiirėjimo 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

PARENGIAME MAŠINAS ŽIEMAI !

džiaukis

Švelniausiomis, geriausio skonio
CIGARETĖMIS

Lietuviškai kalbąs kailininkas 
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymų kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui
BERGMAN FUR CO TORONTO,

197 Spūdina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

W^^^M"*®-"*****^*^***^""***^**"^*—

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

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

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

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

SpecialyKė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų. 
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų Valymo patyrimas

(Atkelta iš 3 psl.) 
Kviklys prikišo tik, kad sovietai 
neatidavė visų lietuviškų sričių 
ir kaip visi po jo kalbėję pasi
kliovė “Mes tikėsime į Sovietų 
Rusijos gerąją valią ir mūsų tau
tinių aspiracijų supratimą”. Pla
čiau bylojo A. Merkys, vėliau 
“perdavęs” Lietuvos vyriausybę 
Justinui:

"Šia proga negaliu susilaikyti nepa
reiškęs savo pasitenkinimo SS augštgįa 
vadovybe, kuri visais laikais, taigi ir šiuo 
metu, rodė didelio ir nuoširdaus supra
timo gyvybinių mūsų tautos interesų ir 
Šiandien, užuot metusi į svarstykles savo 
didelę militarinę persvarų, padėjo ant jų 

i teisę ir teisingumų ... Ilgų metų paty
rimas rodo, jog mes neturime pagrindo 

š nepasitikėti gera Sovietų Sųjungos valia 
ir atvirai rodomu draugingumu. Viena ta
čiau turėtų būti aišku: nenormaliu laiku 
sudaryti šie dėsniai turės nustoti veikti 
Europos krizei pasibaigus. Pasirašydama 
sutartį, mūsų vyriausybė įsipareigojo 
prieš tautų, kad Lietuvos valstybės su
verenumas bus stropiai saugojamas ir 
kod nei mūsų valstybės teisinė santvar
ka, nei jos ekonominė ir socialinė struk
tūra nebus pažeista''. ..

Deja, bolševikų geros valios 
nebuvo ir Lietuvos Prezidentas, 
panikoje pasitraukęs, gal ir dėl 
M. Noel minėtų priežasčių, pa
galbos Lietuvai neieškojo pas Jo 
Didenybės Karališkąją Vyriau
sybę Londone, o Mr Churchillis 
savo paskutiniajame tome ir po
litikoje iki šioliai neprisiminė 
jam “persmulkios Pabaltijo pro
blemos”.

Amerika jaūčia savo 
Įsipareigojimą

' Priėmęs nuo komunistų pabė
gusį Lietuvos pr^identą A. 
Smetoną, tuometinis JAV Pre
zidentas F. D. Roosevelt paverg
tiesiems lietuviams suteikė daug 
vilčių, nors per 13 metų jomis 
daug kas apsivylė: Churchill 
apibūdina Jaltos konferencijoje 
spręsto Rytų Europos likimo ne
vienodą JAV, JK ir TSRS val
dovų supratimą. Rooseveltui — 
ši problema buvusi “a distant 
view”. (JAV gyveną 6 milijonai 
lenkų, dauguma antrosios gene
racijos, beveik sutinka su Cour- 
zon linijos Vilniaus ir Lvivo ne
tekimu ir etc); Churčhilliui — 
tai buvo “garbės” klausimas, o 
Stalinui ir garbės ir “saugumo”. 
Churchillis pakartoja Urbšio pa
reiškimą, jog Stalinas parodęs 
daug “supratimo”. Galiausiai net 
pats JAV Prezidentas sutikęs, 
jog sprendžiant šiuos klausimus 
negalima remtis vien tik “emi
gres”. Churchill tarp kitko pri
simena, jog jei Stalinas siekęs, 
kad Jungtinėse Tautose TSRS 
dar “atstovautų Ukrainą, Gudi
ją ir Lietuvą. Jie vakariečiai pa
sipriešinę.

“Mažų tautų užtarėjai?
Amerikiečiai Varžosi su bol

ševikais dėl mažųjų tautų apsi-

sprendimo teisės. Skirtumas tik, 
kad pirmieji nuoširdžiai vykdo 
ką tarę, gi bolševikai, kur kas 
geriau orietuodamiesi Rytų Eu
ropos problemose ir žinodami 
jos išeitis, naudoja jas savie
siems tikslams, apgaudinėdami 
naivesnius valstybininkus ir 
propagandistus. '

Iškilo tautų apsisprendimo 
teisė, įgalinusi Lietuvos atsiga
vimą po ilgametės vergijos.

Britų užs. reik. min. Arthur 
J. Balfour, sionizmo čempionas, 
Woorow Wilsonui, tuometiniam 
JAV prezidentui, prisipažino 
dėl slaptos Sykes-Picot sutar
ties 1917. 5. 17., Londono sutar
ties ir kitų “slaptų susitarimų 
tarp Britanijos, Prancūzijos, Ru
sijos, Italijos ir Japonijos, ku
riomis planuota savanaudiškai 
susitvarkyti su nugalėtaisiais, 
apeinant Amerika ir jos “idea
lus”. Wilson, uoliai reikalavęs 
stoti sąjungininkams pagalbon, 
pasijuto nemalonioj padėty, bet 
tikėjosi, jog sutartys neiškils. 
Tačiau Leo Trocky, “iš nieko ta
pęs viskuom”, 1917. 11. 22. visus 
šiuos slaptuosius susitarimus pa
skelbė viešumai, kad sujuodinti 
“kapitalistus”. Netrukus jis pa
skelbė ir tautų išlaisvinimo idė
ją. Stalinas tebuvo tik Trockio 
klapčiukas tuo metu.

Trockio prestižas pavergtose 
tautose pakilo nepaprastai. Ed
gar Šisson, “American Commit
tee on Public Information at 
Petrograd”, pasiuntė savo bosui 
Vašingtone skubiausią telegra
mą, kad Prezidentas nedelsda
mas deklaruotų “Amerikos anti- 
imperialištiniuš tikslus ir demo
kratinės taikos siekimą”, kad pa
veiktų Rusijos pavergtas tautas 
ir Vokietiją. Lygiai po penkių 
dienų Wilsonas paskelbė savo 
garsiuosius 14 punktų, nors ne
drąsiai juos bandė prakišti jau

ad-
yra 
kad

prieš metus. “The London Daily 
Mail” nusikvatojo tik — Wilso
nas paskelbęs “abstraktų ateities 
tarptautinės moralės pontifikali- 
nį pareiškimą”. Trockis gi 1917. 
12. 27 Lietuvos, Kuršo ir kitų 
regionų reikalą įtraukė Lietu
vos Brastos sutarties projektan, 
tuo būdu pastatydamas vakarie
čius prieš įvykusį faktą. Prezi
dentas Wilson, gal veikiamas 
“vienos Rusijos” šalininkų, ban
dė dar su Trockiu kaip nors su
sitarti, ir net kuo nuoširdžiau
siai sveikino Kompartijų Ketvir
tąjį Kongresą 1918. 3. 14. “Prin
cipiniai” jo sveikinimą atmetus, 
jis pasišovė remti išsilaisvinan
čias tautas (US Foreign Rela
tione, 1918).

Amerikos nusistatymas 
šiandien
Ypatingai paskutiniosios 

ministracijos nusistatymas 
išaiškėjęs. Reikėjo 30 metų
Amerika pažintų tikrąjį maskvi- 
nio komunizmo —’rusiškojo im
perializmo derinį. Kersteno Ko
misijos pereitą savaitę pradėtas 
darbas parodys, kiek Amerikos 
tauta šį derinį yra perpratusi ir 
kiek orientuojasi mums taip rū
pimoje, bet Amerikai, taip “toli
moje” tragedijoje prie Baltijos 
ir Juodųjų Jūrų. Mes, Kersteno 
Komisijai pradėjus darbą, tega
lime šūktelti likusiems tėvynėje: 
“Matote, Amerikos Rooseveltas 
nemelavo! Nes Petro Babicko 
pranašiškais žodžiais praeityje 
“Gyvenime yra gyvas dėsnis: 
kaip tu, taip ir tau. Nesvarbu, 
kad atpildas ateis vėliau, bet jis 
ateis. Jau vien tai verčia mus 
pagalvoti apie tai, kad nebūtu
me savanaudžiai, o, atvirkščiai, 
kiek galima draugiškesni su ki
tais. Nemanykime, kad tas kito
niškas gyvenimas toli”... Iš tik
ro, tik 14 metų! A. Zienius.

Skraidantis dviratis
Lakioja padangėmis lėktuvai 

milžinai, raižo orą greituoliai 
sprausminiai, bet vis tai eiliniam 
žmogeliui nepasiekiamos maši
nos. O kad taip kas išrastų koki 
skraidantį dviratį!

Pasirodo, kad dėl to jau daug 
kas suka galvą, o amerikietis dr. 
August Raspet (Mississippi) sa
kosi tokį skraidantį dviratį jau 
ir sukonstruayęs. Visas įrengi
mas svėriąs' 160 svarų, o sparnų 
ilgis 12 metrų. Jo šitai mašinai 
varyti tereikia % PS (arklio įė- 
gos) t.y. tiek, kiek vidutinio 
tvirtumo vyras gali pasiekti dvi
račio pedalus mindamas.

. Startuojant reikią pasiekti 25 
km. per valandą greitį. Pasie
kus tokį greitį lėktuvėlis pakyla 
nuo žėmės ir skraido maždaug

15 m. augštyje tol, kol “lakūnas” 
pajėgia minti. Konstruojant tokį 
lengvutį lėktuvą, buvo didelė 
problema, kaip nugalėti oro pa
sipriešinimą, kaip jį suvesti iki 
minimumo. 'Tai esą išspręsta 
ypatinga sparnų konstrukcija — 
juose esą 1.2 milijonai skylučių, 
kurios sujungtos su specialiu 
siurbliu.

Ar dr. Raspets mašina ištikimų
jų pasirodys praktiška vienam 
žmogui skraidyti savo paties jė
ga, dar sunku spėti, ypač, kad 
konstrukcijos paslapčių jis dar 
neskelbia, tačiau jau yra aišku, 
kad kaikurie jo bandymų paty
rimai galės būti naudingi avia
cijos pramonei. Ypač galinti bū
ti naudinga naujoji sparnų kons
trukcija.

Geriausiai rūšiai, veikimui ir patenkinimui

/CONE C.C.M. triračius

C.C.M. dviračiu*

C.C.M triračius * C.C.M vežimėlius C.C.M. Čiuožimo komplektus

Mann & Martel
• REALTORS

2336 BLOOR ST.West, prie Windermere. Tel. MU. 825S

Jjerai žinoma ir lietuvių išbandyto namų pirkimo-pardavimo ištaiga. 
Galimas pasirinkimas visuose miesto rajonuose ir įvairiomis kainomis.

KELETAS PAVYZDŽIU:

$1.600 įmokėti, prie Bloor, 10 kamb. (2 butai po 5 kamb.), mūrinis, neper- 
daug mondrus, bet geros ir pigus .Viso $11.500.

$2.500 įmokėti, prie Runnymede, 6 kamb., pusiau atskiras, neblogas, prie 
gero susisiekimo, dideli kambariai, vieta garažui. Viso $8.500.

$4.500 įmokėti, 13 kamb., netoli Queen, mūrinis pajamų namas. Proga užsi
dirbti pinigo geresniam. Viso $14.000.

$5.000 įmokėti, 8 kamb., Indian Rd., pusiau atskiras, be garažo, bet labai 
geras namas. Viso $14.500.

$7.500 įmokėti, puikus nuomavimui, Roncesvolles rajone, 9 kamb. atskiras, 
mūrinis, alyvos šildymas. Viso $18.300. Pasinaudokite proga!

$6.000 įmokėti, 7 kamb. labaigeras 2-jų ougštų, atskiras mūrinis namas yra 
garažas. Viso $18.000

PASINAUDOKITE PROGA! J mokėjimo padidinimui išrūpinu paskolas iš 
banko be jokiu bonų 2-jų metų išsimokėjimui ir tik iŠ3 %.

MŪSŲ ATSTOVAS

J. TAM ULIONIS
Visais namu pirkimo - pardavimo reikalais pa tarnauja.

Kreiptis asmeniškai ar

Telef. Įstaigos MU. 8255, namą telef. OL. 8074

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

Sav. G. KERAITIS

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair 

TORONTO, ONT.

PRANEŠIMAS
Turint neaiškumų dėl i varių 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

Naujas gėlių salionas
IRIS-SAUNDERS

588 BLOOR ST. W. - TORONTO - ME. 5665
Gražios gėlių puokštės nuotakoms ir kitomis progomis. 
Orchidėjos, gardinijos, rožės ir tt. Palmės, žydį augalai 
pigiausiomis kainomis. Turime nuosavus šiltadaržius

Kalbame Įvairiomis kalbomis.

Dr. GUNDARS DRILL IS
M.D. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton
V GIMDYMO PAGALBA

Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 vai. vak. ir pagal telefonini susitarimą tel. 9-6634

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

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

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

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. 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 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

GALAS KOSULIUI!

TAUPYK
Pirkdamas pas PHILLIPS pačius puikiausius minkštus baldus tikrai sutaupysi. 
PHILLIPS CHESTERFIEL MFG. parduoda tiesiai klijentams. Pirkdamas tiesiai iŠ 
mūsų fabriko sutaupysi 50% kainos, nemokėdamas nei cento baldų prekybinin
kams. Mūsų ilgametė praktika — miegamųjų sofų srityje. Mes patarnaujame 
visiems visas 24 valondds.

Išbohdykite tuojau DIANA DROPS, eurof>iškus vaistus, 
kuriuos jau daug metų vartoja kiekvienas europietis. 
Dabar Šie vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje.

Pora DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kortus į dienų, tuojau gali iš
gydyti kietų kosulį, kutį Jūs gavote nuo persišaldymo. 
Šie vaistai’ pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga
liavimui ir kitokiom rtouddĮimui.

* Jūs galite Įsitikint', kod eurapiškus DIANA DROPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje. Jie 
voistoi jums podės lygtsi betna, lygioi vosonj. N*ro 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

Kaina $1.50 butelis.

Kaina *39J

PHILLIPS 
CHESTERFIELD 

MFG.
953 DUNDAS ST. W., TORONTO 

(netoli lietuvių božnyčios) 
Telef. EM. 3-1411

Kolbome slavų kolbomis.
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SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

Mann Mfcrtel
1245 BLOOR ST« W» (prie Lonsdowne)TeL OL« 8481
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo- 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$10.000 pilna kaina, Beresford — 

Bloor. Atskiras 6 k. namas, aly
vos šildymas, garažas. įmokėti 
apie $3.000.

$12.000 pilno kaina. Indian Rd. — 
Bloor. 7 k. puikių plytų namas, 
moderni virtuvė, alyvos šildy
mas, gazažas.

$13.500 pilna kaina. Mountview — 
Bloor. 8 k., mūrinis, vondens- 
alyvos šildymas, labai gerame 
stovyje.

$16.000 pilna kaina. Bloor — Win
dermere. Atskiras, 8 k. moder
nus mūro namas, vandens šildy
mas, garažas.

$14.500 pilna kaina. High Park — 
Roncesvalles. 8 k., mūrinis, 3 
virtuvės, nepereinami, šviesūs ir 
jaukūs kambariai.

$15.400 pilna kaina. Parkdale. 9 k. 
atskiras mūro namas, nepereina
mi k*, didelis sklypas.

$2.500 įmokėti. Dundas — Manning,
6 k. nepereinami, 2 virtuves, 
Kaina apie $10.000.

$2.900 įmokėti. Parkdole. 8 k., gara
žas, geri morgičiai. Kaina $11.- 
800.

$3.000 įmokėti. Emmerson — Bloor.
6 k., nepertinomi, mūrinis, 2 
virtuves, garažui vieta.

$3.500 įmokėti. St. Clarens gatvėje.
7 k. atskiras namas, vandens- 
alyvos šildymas, puikiai aliejum 
dekoruotas, didelis garažas, ku
riame įrengta dirbtuvė.

$14.900 pilno koino. Bloor —Grace.
8 k. atskiras mūra namas, von- 
dens-alyvos šildymas, garažui 
vieta.

$10.000 pilno kaina. Centriniame ra
jone, 7 k., nepereinami, gara
žui* vieta, reikš "iškrapštyti" 
nuomininkus. Nėra skolų.

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

MŪSŲ ATSTOVAS

Zigmas Ū M B R A Ž U N A S
mielai Tamstoms suteiks pločių informacijų, aprodys ir padės išsirinkti. 

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

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

(tarp Dufferin ir Lansdowne)

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

DĖMESIO VERTI PIRKINIAI:

$4.000 įmokėti — Gladstone-College — 7 kambarių mūrinis narnos, gražioj 
vietoj, nebrangus.

$4.000 įmokėti — Eglinton — 6 komb. plytinis namelis-bungaiow — didelis 
sklypas, garažas, arti susisiekimas ir krautuvės.

$6.000 įmokėti Parkdale 9 kambarių atskiras mūrinis namas, van
deniu apšildomas, 3 virtuvės, didelis kiemas, vieta garažui. Pelningas 
išnuomoti ir nebrangus. Vined atvira skola.

$10.000 įmokėti — Queen-Wilson — 12 kamb. pusiau astkiras, plytinis na
mas, vandeniu šildomas, 2 mūriniai garažai, gera nuomavimo vieta.

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

Ap. Sakevičius-Sakus
Daugelio parduodamų nuosavybių turime nuotraukas, prašome užeiti 
pasižiūrėti; prieš tai paskambinkit tei. LL. 3102.

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

‘‘Clare’s Beauty Parlour”
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa ir 

dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.
Dirba kvalifikuoti specialistai. Prašoma užsisakyti iš anksto 

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

Taiso ir parduoda Įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 
Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.

Atidaryta iki 7 vai. vak. v 272% QUEEN ST. W.. Toronto

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

Mes gaminame geriausios
kokybės produktus: ,

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

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

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 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- 
(rymas prekių veltui Atidaryta nuo 9 vai. rvto iki 9 vai. vak

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. {prie Spadina). Tel. EM. 8-8094

Sovietų blusos geriausios
Rusų vabzdžių mokslininkai 

jau seniai paskelbė įdomų atra
dimą, kad sovietų blusos ilgiau 
gyvena, negu Vakarų Europos. 
Šitas atradimas buvo patvirtirfl 
tas ir gamtininkės B- Myriam 
von Rothschild. Ji nežinanti, 
aiškina baronienė, kaip komu
nistų socialinė santvarka veikia 
i blusas, bet turinti pripažinti, 
kad Vakaruose ilgiausias blusos 
amžius siekiąs 513 dienų, tuo 
tarpu rusų mokslininkai suge
bėję blusos amžių prailginti iki 
1487 dienų. Taigi sovietiškos 
blusos . geriausios, ar geriausios 
sąlygos, kuriose jos gyvena?...t

Teisingas atsakymas
Atlantos, JAV-bėse, ugnege- 

siai paskelbė konkursą, kas ge
riausiai atsakys į klausimą: Ko
kios yra trys svarbiausios gais
ro priežastys?”

Laimėjo vienas mokinys, ku
ris trumpai ir aiškiai atsakė: 
“vyrai, moterys ir vaikai!”

Ar negalima pakeisti?
— Be jūsų dukters Jonės aš 

negaliu gyventi...
— Bet juk ji jau susižiedavusi. 

Ar jūs negalėtumėte pamėginti 
negalėti gyventi be mano vyres- 
nėsės dukters?

Skirtumas

Tiesiog iš fabriko
JUMS ,

TIKRI 
ŠVEICARIŠKI
Patys užsivedą 25 akmenų .

LAIKRODŽIAI

Įmokėti
tik $5

VYRAMS

AUTOMATINIAI
PILNAI GARANTUOTI

Nerūdijančiai plieno dėžutėj $49.50
Apvalioje auksinėje dėžutėje $54.50 
Taip pat vyriškų ir moteriškų 

ir moteriškų 17 akmenų 
automatiniai .... .i.; $39.50

įmokėti tik $5, greitas pristatymas

Chalet Watch Company,
9 Richmond St. Ė, Toronto 1.

Vardas ir pavardė...........  ..........
Adresas .............. :........ . .

Prašau siųsti □ vyr. 25 akmenų Cha
let. Pridedu S...(Pilna kaina gry
nais^. □ Aš noriu mokėti kas mėnesį 
$5 — balanso išlyginimui ir prista
čius įmokėsiu S5 paštininkui.
□ Prieš užsisakydamas, aš norėčiau 
sužinoti apie Chalet "geros garanti
jos" laikrodžius. Prašau atsiųsti ne
mokomas instrukcijas.

Moteris labai rūpinasi savo 
ateitimi tol, kol gauna vyrą. Vy
ras tuo tarpu niekada nesirūpi
na ateitimi tol, kol negauna 
žmonos.

Gramatika ar esmė
Kai vyras padaro kokią kvai

lystę, kiti vyrai sako: “Koks 
kvailas tas vyras!” Kai moteris 
padaro tokią pat kvailystę, jie 
sako: “Kokios tos moterys yra 
kvailos!”

Neprigirdi
Anglijoj, vagono kupė sėdėjo 

amerikietis, o priešais jį sena 
ponia. Keletą minučių amerikie
tis tylėdamas kramtė gumą. Ta
da senutė pasilenkė į priekį ir 
tarė:

— Labai gražu iš Jūsų pusės, 
kad bandote užmegzti pokalbį, 
tačiau turiu pasakyti, kad aš 
baisiai neprigirdžiu.

Tai kam mokyklos?
Viena amerikietė turistė pasa

koja savo pergyvenimus iš 
Stockholmo.

Netoli universiteto ji pastebė
jusi studentų minią, kurios vi
dury ant rankų nešamas iškel
tas jaunuolis, papuoštas vaini
kais. Mergaitės metė jam rožes, 
o visi šaukė: “V alio, Carl! V alio! 
Valio!...”

—-Tai, turbūt, koks žymus 
sportininkas? — pasiteiravusi 
ponia vieno švedo.

— Ne, Ponia. Tai absolventas, 
geriausias šių metų studentas — 
atsakė švedas.

— Šitaip?! Man dar niekad ne
teko matyti kad taip būtų kas 
pagerbtas dėl studijų — paste
bėjusi ponia.

— Tai kam tada jūs statote 
mokyklas? — mandagiai, bet su 
lengva pašaipa pastebėjęs šve
das.

■ Tą patį ir gavai
Du draugai valgo pietus. Vie

nas pasiima didesnį gabalą pa
tiekalo ir kerta. Antrasis sako:

— Žinai, taip nemandagu. Pir
majam imant pritinka pasiimti 
prastesnį gabalą. Tavo vietoje 
aš būčiau paėmęs šitą.

— Na, tai tu šitą ir gavai...
Ką kalbės, jei neklausė

Skyrybų teisme 6 vaikų tėvas 
buvo skundžiamas 10 metų ne
kalbėjęs su savo žmona. Teisė
jui paklausus, kaip tai galėjo 
atsitikti, vyras atsakė, kad žmo
na niekada jo nieko neklaususi.

Vistik žmona skyrybas gavo.

Paieškojimai
Ieškoma Mėta Mazurkevičiū- 

į tė, atvykusi prieš 2% metų iš 
; Londono Kanadon ir kilusi iš 
I Lazdijų, Seinų apskr. Maloniai 
į prašomi visi, kurie žino apie jo£ 
įgyv. vietą, pranešti Vikt. Matu- 

Į levičiui, Riverdale Isolation Hos
pital, Staff, Toronto, Ont.

ŠALPOS PINIGINIO VAJAUS 
TORONTE APYSKAITA 
(Atkelta iš 7 psl.)

K. Galiouskas, T. Grigaitis, Gudaitiene, 
Br. Galinienė, J. Gintotis, V. Girdouskas, 
F. Gikis, M. Giedraitiene, K. Gečys, A. 
Gotoveckas, R. Gvazdaitienė, A. Kan- 
taplis, Kaunaitis, Klimavičienė, V. Ke- 
rulis, ,V- Kudirka, V. Kuzma, J. Kriš
čiūnas, A. Kuolas, P. Kupčiūnas, A. 
Kasparavičius, 8. Kasponis, S. Klum
bys, P. Kuprėnas, P. Kairys, K. Kazlaus
kas, V. Kulys, V. Krikščiūnas, Kava
liauskienė, J. Kviecinskas, P. Kairys, A. 
Kutka, A. Kalinauskas, J. Kamickaitis, 
R. Kybartoitė, A. Karanavičius, J. Kar
ka, S. Karenas, P. Kairys, P. Kuzmic
kas, B^ Kūkalis, Z. Kazlauskis, Karka, 
A. Ketvirtis, Masiulis, Margevičius, 
Montvilas, A. Medelis, J. Morkūnas, 
MatuŠaitis, J. Macijauskas, A. Masionis, 
A. Margis, P. Mulevičius, A. Mickevi
čius, Markevičienė, A. Mikšienė, Al. 
Maslaveckis, A. Mackevičius, Mockevi
čienė, Mickevičius, P. Matulis, Mifys, 
Matusevičius, Naruševičius, Nausėdaitė, 
K. Linko, P. Lecas, O. Lemkė, I. Les- 
kauskoitė, A. Lapaitis, J. Leskauskas, 
Laučys, Ongoitienė, J. Ožinskas, P. Puš- 
korius, V. Povilaitis, J. Prisas, J. Parše- 
liūnos, S. Pulkauninkas, Požėrienė, Pi- 
voros, J. Petrauskas, T. Punkrys, S. 
Poška, V. Pudziūnas, Putna, Br. Putna, 
A. Paškevičius, P. Pranaitis, Puniškienė, 
Pranskevičienė, A. Ruzgas, Rinkūnienė, 
A. Ruzgas, Jeffreys, N. Dailidavičiūtė, 
St. Kairys, P. Razgoitis, V. Ramanaus
kas, K. Rusinąs, J. Rovas, R. Rimas, 
A. B. Ribskis, B. Račkauskas, Jurkevi
čius, J. X-, J- Staškevičius, A. Spreinoi- 
tis, A. Šalkauskis, B. Barcevičius, M. 
Dailidienė, Č. Senkevičius, A. Stepulevi- 
čius, S. Sutkoitis, A .Slivinskas, K. Si
monaitis, Stanaitis, V. Strinskas, V. 5e- 
dauskįėnė, A. Ropė, A. Stančikas, Šče- 
pavičienė, L. Šeškas, A. Urnėvičius, A. 
Ungaitis, A. Urskis, A. Totoraitis, S. 
Valickas, V. Vaitkevičius, J. Valatka, 
A. Simanavičius, A. Žemaitaitis, J. Za- 
gūnas, M. Zabulionis, J. Šturmas, A. 
Strumila, V. Šidlauskas, M. Valaitis, E. 
Vitartos, J. Šarūnas, A. Siminkevičius, 
U. Šilinskienė, A. Jonušas, P. Spranai- 
tis, J. Šipelis, Sadauskienė, O. Sliukaitė, 
J. Skolskis, B. Trirfka, Senkuvienė, Ste- 
niulienė, J. Siciūnos, I. Stasiulis, Z. Lau
rinavičius, V. Užupis, Ulbikds, Usvaltas, 
A. Venskus, S. Vaitkus, A. Underis, A. 
Vengrys, A.Žičkus, H. Zubrickas, A. 
Statulevičius, V. Vitkauskas, R. Vašto- 
kas, S. Valiukas, M. Linda, Ropė, Slap- 
šiene, Svarinskas, Starkutis, Aukudavi- 
čius, Pr. Trečiokienė, B. Trukanavičius, 
Ig. Urbonas, J. Tamulionis, Žadeikytė, 
E. Tamašiūnienė, F. Vaičiūnas.

- Aukojusių mažiau $2. pavardės ne
skelbiamos dėl vietos stokos.

Tokiu būdu rinkliava davė viso 
$1.657,70. Kadangi Toronto Šalpos Ko
mitetas susitvėrė tik š. m. gegužės mėn., 
tai neturėdamas patyrimo ir sunktai su
rasdamas tam nedėkingam darbui at
sidavusių darbininkų, pirmą savo ban
dymą užbaigė, ačiū visuomenės dosnu
mui, su neblogais rezultatais.

KLB Šalpos Fondo Toronto Apylinkės 
Komitetas.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)•
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-5 vai. Kitu laiku 

pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.
"—■7 ------- - 1111 ■ ........

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC
314 BATHURST ST.

Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696
Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAP1JA, 
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.

(tdrp Glodstone 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. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus telefonu 
RA. 0219

249 HOWLAND AVE., TORONTO
(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

Priėmimo valandos: nuo 9rV2 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Cctlvttt žinios apie Kanadą
Serijos Nr. 14.

Toi yro vienos iš straipsniu serijos, parašytų specialiai 
neokanadiečiams.

TELEFONO TARNYBA
1876 m. Brontfordo miestas, Ontario provincijoje buvo pirmojo pa

saulio tolimosios distancijos pasikalbėjimo liudininku.
Pasikalbėjimas buvo įvykdytos su aštuonių mylių ilgio vario vielos ir 

naujos mašinos, vad. "telefonu", pagalba. Kalbėjo jos išradėjos Alexander 
Graham Bell, naujas ateivis, iš Škotijos. Po dviejų metų pirmoji telefono 
tarnyba buvo įvesta Hamiltone.

Bendrai, ir Šiandie mūsų telefonas operuojamos pagal 1870 metais Bell 
išrastus principus. Žinoma, nuo to laiko daug naujų dalykų įvyko Kana
doje ir ekspertai šioje srityje tikisi naujų patobulinimų. Kanada yra vie
no iš pirmųjų valstybių, kuri įsivedė tokius dalykus, kaip automatinį iššau
kimo ir transatlantinę tarnyba. Kanados moderniško silgųjų distancijų li
nijos perduoda 18 ęasikolbėjimų tuo pačiu laiku, o naujos mikro-bangos 
gali iŠ korto perduoti iki 600 pasikalbėjimų tarp Montrealio, Toronto ir 
Otavos. Iššaukiamo net iki kelių šimtų mylių nuotolio tuo pačiu momentu, 
kai iššaukėjas dar tebelaiko rankose ragelį.

Taip pat ir radijo telefono srityje atsiekto stebėtinų rezultatų, ypoč pasi
kalbėjimuose tarp laivų ir judančių traukinių. Motorizuoto tarnyba, su au
tomobilyje instaliuotais telefonais vartojamo šiandien daugelyje Kanados 
miestų.

Nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos mūsų telefono pramonė padidėjo 
dvigubai. 1951 m. vienam žmogui išėjo 376 pasikalbėjimų vidurkis, o vie
nam telefonui 1694 pasikalbėjimai. Iš viso per metus padaryto virš 
penkių bilionų pasikalbėjimų.

Kanadoje yro komplikuoto, bet lobai tiksli telefono sistema, apimanti 
2904 lokolihes sistemas, kurių daugelis yro privačios. Didžiausioji, Bell 
Telephone Company, yro kontroliuojama privačių šėrininkų; koikurios 
sistemos yra federalinės valdžios žinioje arba provincijos bei miestų 
valdybų nuosavybėje. Koikurios žemės ūkio apylinkės turi kooperoty- 
vines telefono sistemas, kurios sujungtos su pogrindinėmis tolimos distan
cijos sistemomis

Toi yra viena iš pasaulio valstybių, kur kiekvienos, už lobai žemų 
atlyginimų, gali įstengti turėti sau telefono. 14 milionų gyventojų Šiuo 
laiku turi apie 3 it puse miliono telefonų, ir kiekvienos iš šių aparatų 
gali pasiekti apie 96% viso pasaulio telefonų!

CALVERT HOUSE mielai laukia justi komentaru ir 
sumanymų dėl mūsą sekančių straipsnių turinio. Juos 
prašome siųsti per Šio laikraščio redaktorių.

Sekantį mėnesį — GELEŽINKELIAI

Calvert DISTILLERS LIMITED
AMHERSTHURG, ONTARIO •-

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 

TORONTO
(Įėjimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimo.

Telefonas OL. 6851

Dr. JOHN REKAI -
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL RĖKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budaoešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

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

Dr. MICHAEL BALKAN Y 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St/Clair Avė., Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimo 

RA. 9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

. ir ■■ 
chirurgas 

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

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto
kampas Eucl’d Avė.

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

Akių specialistas 
v M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto
Telef. OL. 4313

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, etc.
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6-5255 
Prašoma kreiptis į

N. Cepulkauskienę

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

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

Tel. RA. 6708.

Dr. S. V. FEINMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampas Dundas) 

Telefonas LL. 5739
Darbo vai.: 1.30-3 ir 6-8 vai. .p p. 

Kalba vokiečių ir rusų kolbomis

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S 
MEAT MARKET

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

Priėmimo vol.: 2-4.30 ir 7-9 vai. pp.
3X6 Bathurst St. Toronto

Telef. EM. 8-1344

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

AKIU SPECIALISTAS

L LIINSKY. R.O.

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

Tel. RA 3924

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis

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

730 QUEEN ST. W. - - - TORONTO, ONT. 
Telefonas EM. 4-8080

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

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel RI. 5804
576 QUEEN ST. W. 

-.ai. 3-1618

VARTOTOS 

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

Prieš pirkdamos kitur, uieik ar 
paskambink

Vyt. Peseckui 
1638 BLOOR ST. W. Tef. OL. 23T1 

CHURCH MOTORS

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- 
į tuš, patefonus, visų paskirčių automa- 
■ tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 
; motorus.

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYN N E AVĖ., TORONTO

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

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

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

Tel. KE. 3881

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

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel. EM. 4-2715

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

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

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



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TORONTO, Cnt. MONTREAL, Oue.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

v MINĖJIMAS
įvyks šį sekmadienį, lapkričio 22 
d., 3 vai. pp., naujosios parapijos 
'salėje — College Theatre, Colle
ge ir Dovercourt g. kampas, su 
įdomia programa.

Pelnas skiriamas invalidų šel
pimui ir švietimo reikalams.

Toronto visuomenė maloniai 
kviečiama kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

KLB Toronto Apyl. V-ba.
Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį “Col

lege” teatro salėje įvyko PBRM 
Būrelio susirinkimas. Susirinki
me dalyvavo apie 60 naujai pri
sirašiusių narių. Platesnei veik
lai išvystyti ir BS Fondui sukel
ti daugiau aukų, narės pasiskirs
tė rateliais.

— Gruodžio 6 ir 20 dd-, 6 vai. 
pp., “College” kino salėje teat
ro ekrane bus rodomi filmai. 
Pelnas skiriamas BS Fondui.

— Parapijos klebonas T. Ber
nardinas, OFM, išvyko į JAV da
lyvauti T. Pranciškonų vadovy
bės posėdžiuose. Ta pačia proga 
jis vyks ir į Waterbury, Conn., 
laidoti didelio lietuvių pranciš
konų geradario a.a. Jurgio Ru
doko. Be gausių aukų vienuoly
nui, a.a. Jurgis Rudokas ir jo a.a. 
žmona padengė visas T. Bernar- 
dno studijų išlaidas.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Juozas Lukošiūnas ir An
gelė Saimininkaitė.

— Pakrikštyti: Rimantas’ Ed
vardas Stočkus ir Andrius 
nas Zaleckis.

Šv. Jono Krikštytojo liet, 
nyčioje sutuokta: Leonas 
pavičius ir Agnietė Nausėdaitė. 
Pakrikštyta: Ona Gražina Jocai- 
tytė ir Liudvikas Jonas Klevi- 
nas.

Lietuvių Evangelikų Susivie
nijimo parapijos pamaldos įvyks 
lapkričio 22 d. 1 vai. pp. Presby
terian Church bažnyčioje Dun
das ir Dovercourt gatvių kam
pas. Įėjimas iš Dovercourt gat
vės. Pamaldas laikys svečias iš 
Čikagos kun. P. Dilys. V-ba.

Dainos nraių susirinkimas 
įvyks šio mėnesio 22 d., 3 vai. po 
pietų, sekmadienį, pas narę M.

Arū-

baž-
Pili-

“TŽ” agentūra
Nuo sekančio sekmadienio 

Prisikėlimo parapijos pamaldų 
vietoje prie įėjimo, kur yra 
spaudos kioskas, po 11 vai. pa
maldų pradeda veikti “Tėviškės 
Žiburių” agentūra. Ten bus ga
lima susitvarkyti prenumeratas, 
skolų irkitokius reikaliukus.

Šalpos Fondo Toronto apyl. 
Komitetas

praneša, kad aukos vietoje kalė
dinių atviručių ir dovanų pirki
mo sąryšy su Toronto Šalpos 
Komiteto atsišaukimu bus pri
imamos prie bažnyčios sekma
dieniais po pamaldų. Be to. pi
nigus ir čekius, išrašytus CLC 
Relief Fund Toronto District 
vardu, galima siųsti šiuo adresu: 
235 Ossington Avė., Toronto.

Taip pat aukas bus galima as
meniškai įteikti kiekvieną dieną 
“TŽ” administracijoje ir vaka
rais Liet. Namuose p. Budreikai.

Rinkiminė komisija
Toronto apylinkės organų rin

kimams pravesti komisija, suda
ryta organizacijų atstovų susi
rinkime pereitą sekmadienį, ten 
pat padarė pirmą posėdį ir pa
siskirstė pareigomis:

pirm. J. R. Simanavičius, vi
cepirm. J. Zovė ir dr. S. Čepas; 
sekret. inž. P. Lelis, Vyt. Butri
mas ir L. Šalna; nariai — St. Pa- 
ciūnas, J. Mankus, J. Novogrods- 
kis ir A. Bumbulis.

Pirmo darbo posėdžio komisija 
renkasi šį penktadienį.

Iš Baltų Federacijos 
Toronte pranešama:

1. Į Baltų Federacijos Kanado
je pasveikinimo telegramą kara
lienės Elizabetos II karūnavimo 
proga gautas iš Buckinghamo 
Rūmų šito turinio atsakymas:

“Dear Sir, V.\-. ■
Karalienė man įsakė Jums pa

dėkoti už Jūsų malonų sveikini
mą, siųstą Jos Didenybės karū
navimo proga. Malonėkit per- ; 
duoti visiems, kurių vardu Jūs 
rašėte, Karalienės širdingiausi 
įvertinimą.

Jours sincerly parašas.
2. Š. m. lapkričio 20 d., 7.30 

vai. vakare, St. Andrew bažny
čios salėje, Jarvis ir Carlton 
gatvių kampas, Baltų Federaci-

ŠEŠTADIENį, LAPKRIČIO 21 d 
kviečiame visus hamiltoniečius, torontiečius ir kitų apylinkių lietuvius į nuotaikingą 

PriešadvenliniJialiu^Hamillone
ROYAL CONNAUGHT viešbučio Crystal salėje (kampas King ir John).

Baliuje dalyvauja gen. F. PlechavičiusTrTars sveikinimo žodį.
Trumpoje programoje, kuri prasidės 9 vai. v., pasirodys S. LukoieričiHtė—baletas ir L šturmąitytė — solo. 
Šokiams gros puikus Zonini orkestras i§ Toronto 8 osraeną sąstate! 'Staliukus prašome užsakyti telefonu ar laišku 
pas p. V. Kazlauską, 2 Fife St., Hamilton, Ont. Telef. 9-3796,-taud-rO iki 12 vai. ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Bus turtinga Kanados Katalikių Moterų Draugijos loterija, kurios pelnas skiriamas ligoniams Vokietijoje Kalėdų 
proga sušelpti! Dalis viso baliaus pelno skiriama Orvydų šeimos paramai.

>
Maloniai prašome visus lietuvius skaitlingai atvykti į šį puikųjį balių ir savo dalyvavimu paremti mūsų didžiuosius 
degančius reikalus. . .

VEIKS ĮVAIRIŲ UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ BUFETAS! PRADŽIĄ X15 v.v. įėjimas $125.

• TFA Kanadoje Hamiltono $k.

VISI KVIEČIAMI PASINAUDOTI PASKUTINE PROGA*PRIEŠ ADVENTĄ

Š.m. lapkričio mėn. 21 d. UNF Auditorijoje 297 College Str. rengiamas PRIEŠADVENTINIO 
SEZONO UŽDARYMO proga ’

LINKSMAS šeritl VALAKAS
Visi maloniai kviečiami atsilankyti. Šokiams , gros visų mėgiamas TLO “Trimitas”, kuris tai 
progai papildė repertuarą populiaria šokių muzika. Atsigaivinimui bufete gausite kietų ir 
minkštų gėrimų. - Pradžia 7.30 v.v.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Toronto Skyrius.

Lietuvos kariuomenės šventės

Dėmesio! Dėmesio!

Brolių Motuzų Spalvotame Filme
Gražūs Lietuvos vaizdai, kurie niekuomet nepasens ir amžinai pasiliks gyvi mūsų širdyse. 
BUS RODOMI GRUODŽIO 5-6 d. TORONTO LETUVIŲ NAMUOSE, 235 Ossington Avė. 
SEANSŲ PRADŽIA: šeštadienį 3 vai. ir 6 vai. p.p.; sekmadienį 3 vai. po pietų.
Gerb. Toronto visuomenė, dėl aprėžto vietų skaičiaus, yra prašoma bilietais pasirūpinti iš 
anksto. Bilietai gaunami TLN raštinėj^ 6-9 vai. vakaro." 
Įėjimas $1, iš anksto perkant 75 centai. Br. Motuzai rengėjai.

Gudelienę, 227 Indian Rd., High jos vice pirmininkas dr. Marty- 
Pąrk rajonas. Vykti: Carlton nas Anysas darys pranešimą 
gatvėkariu iki Indian Rd. apie paruoštą Baltų Federacijos

PBRMB rengiamas konstitucijos 'projektą.
op. sol. E. Kardelienės, pianisto ,'V1SĮ tautiečiai, kuriems sitas 
H Smilgevičiaus ir orkestro klausimas yra įdomus,, prašomi 
“Trimitas” koncertas, įvyks 
gruodžio 13 d., sekmadienį, “Vic
toria teatro patalpose. Įėjimo au
ka Prisikėlimo bažnyčios staty- 
bai. — $1'/' . ■ ■■ A. ?'

Programoje operų ištraukos.
lietuvių ir pasaulinių kompozi
torių dainos, piano solo ir or
kestro kūriniai.

Lietuvos karių žiniai
Sarvšv su Lietuvos kariuome

nės švente, lapkričio 20 d., penk
tadienį, ruošiamas buvusių Lie
tuvos karių ir jų šeimų susiti
kimas - alutis.

Susitikimas įvyks Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje. Renka-/ 
masi 7.30 vai .vak. Ten pat bus 
renkamas nario mokestis už 1953 
m. Susitikime bus meninė dalis, 
kurią išpildys p. Ščepavičienė, 
p. Ščepavičiūtė ir kt.

Visi kariai kviečiami atsilan
kyti. LKarių S-gos V-ba.

Išvyksta į JAV
Pastaruoju metu net kelios 

Toronto lietuvių šeimos gavo vi
zas išvykti apsigyventi JAV. 
Prieš pora savaičių jau išvyko 
Ė, ir P. Leonai, vizas turi inž. 
V. Šakalys su šeima, pp. Umbra- 
žūnai,Klimavičiai ir A. Mocke
vičius. Vizų dar laukia ir netru
kus tikisi jas gauti pp. Tamošiū
nai ir L. Kuzmickas.

Pašventintas paminklas
Praėjusį sekmadienį, dalyvau

jant giminėms ir artimiesiems, 
Toronto Vilties Kalno kapinėse 
buvo pašventintas gražus antka
pis ant a.a. Elzbietos Ašoklienės 
kapo.

Žemės ūkio 
atidaryta pereitą 
parodos Coliseum 
tęsis iki lapkričio 
parodoje išstatyta 
7000 paukščių, 1200 karvių, 1200 
jaučių, 700 avių, 700 kiaulių, 100 
ožkų. Tarpe gausių gėlių yra net 
15.000 rožių. _____

apie paruoštą Baltų Federacijos

Visi tautiečiai, kuriems šitas

paroda 
penktadienį 

patalpose ir 
21 d. Šiemet 

1300 arklių,

atsilankyti. Taip pat dalyvaus ir 
mūsų estiški bei latviški kaimy
nai. Paskaita bus vokiečių kal
ba. ■ A. ;

Už a.a. Juozo Augaičio sielą 
gedulingos pamaldos įvyks šeš
tadienį, lapkričio 21 d. 10 vai. 
šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Sol. V. Verikaitis dainuoja 
Ontario provincijoje

Sol. Vaclovas Verikaitis jau 
kuris laikas koncertuoja įvairio
se Ontario provincijos vietovė
se. Iki šiol aplankė Picton, Fer
gus, Lome Park, Iroquois Falls, 
Kirkland Lake. Vietos laikraš
čiai šiltai atsiliepė ,apie jo dai
navimą ir nė vienas nepamiršo 
pastebėti, kad jis yra lietuvis — 
naujas ateivis ir dalyvauja CBC 
radio programoje. Su juo kartu 
dalyvauja keletas jaunųjų Ka
nados ir naujųjų ateivių muzi
kų. Šiuos koncertus rengia On
tario provincijos švietimo val
dyba.

Širdinga padėka
Pažinsi draugus nelaimėje — sako

mo, ir tikrai, netikėtai ligos ištikto juos 
pažinau.

S.m. rugsėjo 13 d. naktį ištikta stai
gaus priepuolio, dr. J. Yčo rūpesčiu bu
vau paguldyto šv. Juozapo ligoninėje, 
kur išbuvau 5 savaites ir 3 dienas, šio 
progo noriu išreikšti širdingiausią padė
ka dr. J. Yčui už didelį rūpestingumo 
mane gydant; dr. A. Užupienei ir dr. A. 
Voladkai už kasdieninį manęs lankymq ir 
visa galima pagalba. Kun. P. Ažubbliui, 
Tėvams Pranciškonams ir seselei Kot- 
rynietei už dvasiniai manęs stiprinimą. 
Mono artimiausiai bičiulei poniai M. Po
cienei už seseriška globą ir jos šeimai už 
parodytą jautrumą. Ponui J. Banockiui 
už gilų atjautimą mano padėties.

Dėkoju "Dainos" grupės pirm. p. V. 
Josinevičienei ir p. VI. Sližienei už aplan
kymą ir visoms doinietėms už gražią do
vaną.

Sunku būtų visus paminėti, tai pra
šau priimti bendrą, tikrai širdingą pa
dėką, visos ponios, panelės ir ponai, ku
rie lonkėt, dobi not mano liūdną aplin
ką gėlėmis, dovanomis ir lobiausiai savo 
maloniais linkėjimais. Jūsų visų atydu- 
mas pasiliks mono atminty omžinoi.

P. Siemoškienė.

Svetainė “Tulpė“ 
dalininkai pp. Simonavičiai šei
mos aplinkybių dėliai savo dalį 
perleido pp. Basalykams, kurie 
dabar kartu su pp. Grigaičiais 
tvarko svetainę.

P. Basalykas yra ekonomistas 
ir Lietuvoje vertėsi prekyba, o 
p. Basalykienė ilgus metus Lie
tuvoje tvarkė vieną iš geriau
sių klubų Panevėžyje. Tad nau
jieji “Tulpės” dalininkai savo 
srityje yra patyrę.

Svetainėje “Tulpė” be pusry
čių, pietų ir vakarienės visuomet 
galima gauti naujai išleistų kny
gų bei laikraščių, o taip pat bi
lietų veik į visus lietuviškus pa
rengimus. Jos languose visuomet 
išstatoma visų lietuviškų paren
gimų skelbimai. Įvesta naujovė 
— už išstatymą lange skelbimo 
apie ruošiamą pobūvį su gėri
mais imamas nedidelis $5 mo
kestis, kuris perduodamas To
ronto Šalpos Komitetui varguo
menei bei Vokietijoje likusiems 
lietuviams šelpti.

-Pirmieji “Tulpės” savininkai 
pp. Grigaičiai jau ketvirti metai 
tvarko svetainę ir kartu su bu
vusiais dalininkais, o dabar su 
naujais pp. Basalykais, stengiasi 
kaip galima geriau patenkinti 
savo lankytojų reikalavimus.

Padėka
Vidurvasarį pradėtos piniginių aukų 

rinkimas šalpos reikalams lankant pa
dienius namus Toronte baigtas. Kad šis 
didžiu lis ir sunkus darbas buvo kruopš
čiai bei sumaniai otlitkas, KLB Šalpos 
Fondo Toronto Apyl. Komiteto gili pa
dėka priklauso šiems asmenims: A. An- 
kudovičiui, B. Augustoitei, P. Boleišiui, 
J. Beržinskui, "The Times" parduotu- 
vės sav., T. Borkeitaitei, S. Brizgytei, K. 
Bubeliai, P. Budreikai, I. Gotceitaitei, A, 
Grigaliūnui, A. Gvczdaitytei, A. Jonkai
tienei, J. Jasinevičiui, E. Klupšienei, A. 
Kuolui, B. Laučiui, G. Laurinovičiūtei, I. 
Leskauskaitei, K. Manglicui, L. Micke
vičiūtei, J. Morkūnui, A. Portofiejui, 
V. Pūgai, A. PuniŠkaitei, A. Rutkauskai
tei, St. Rutkauskaitei, P.-Skablcuskui, B. 
Skučaitei, Z. Staniulienei, S. Staniuly- 
tei, B. Strikaitytei, A. Taujenytei, T. Tro- 
kinienei, '• "Tulpės" valgyklos sav. K. 
Grigaičiui ir J. Simanavičiui, A. Urna- 
vičiūtei ir Vyt. Vaidotui jun.

Džiuginantis ir padrąsinantis yra fak
tas, kad šį pirmą ir organizuotą aukų 
rinkimą didžia dalimi atliko Toronto 
lietuviškasis jaunimas. Ypač nuoširdžiai 
tenka padėkoti Toronto universitete ir 
gimnazijose besimokančiam jaunimui, I 
nepagailėjusiam brangų atostogų laiką 
skirti ir šalpai. Taip pat didžios podėkos 
yra vertas darbas tų talkininkų, kurie 
naudojo savas mašinas, tuomi paaukoda
mi ne tik triūsą, bet dar patys ir susisie
kimo išlaidų turėdcyni. Be abejo/ la
biausiai dėkingumą reiškia tie, kuriuos 
surinktosios aukos pasieks.

KLB Šalpos Fondo 
Toronto Apyl. Komitetas.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St W. 
Toronto 

Reguliuojamas oras!

■ ' Ketvirtadienį — šeštadienį, lapkričio 19, 20, 21 d.d.
1. CORSICAN BROTHERS —- Douglas Fairbanks, A. Tamiroff
2. LET’S GO NAVY — Bowery Boys

Pirmadienį — trečiadienį, lapkričio 23, 24, 25 d.d.
1. PANDORA & FLYING DUTCHMAN — spalvota —

James Mason, Ava Gardner
2. TANKS ARE COMING — Steve Cochrane Mari Aldon
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

DĖMESIO PONIOMS 
IR PANELĖMS!

Vandos Žukauskienės moterų 
kirpykloje

PUSMETINIAI 
GARANTUOJAMI, 

šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
v individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Tel. KE. 4731 

219 RONCESVALLES AVE.
Toronto

O

ANGLIŲ IR MALKŲ 
užsakymus priima 

V. ir S. AUŠROTAI.
Skambinti telefonu LY. 0305. 

Keturi sandėliai Toronte. 
Dominion Coal & Wood

PARDUODAMAS 
mūrinis pastatas su geru biz- 

■- niu pažangiame tabako augi
nimo rajone. Biliardo kamba
rys su 5 stalais, 3-jų takų bow
ling alley, užkandžių baru ir 
ledų, cigarečių bei laikraščių 
kioskas, kartu 6 apartamen
tai, tinkami išnuomavimui, 1 
apt. savininkui.

Įmokėti $10.000. 
Informacijų dėliai kreipti: 

A. PUZARA
Box 38, Rodney, Ont. 

Telef. 131 M

Ižnuomojamos butas ir atskiri kambariai. 
Šildymas radijatoriais. 203 Garden Ave.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė III 
augšte. Galima ir su vaikais. Tel. KE. 
3008, kreiptis po 6 vai. vok.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte. Skambinti EM. 6-4869, pa 6 vv. 
73 Gorevale Ave.

Išnuomojamas frontinis kambarys su bal
dais dviems asmenims. Galima naudo
tis virtuve. Telef. LO. 8690.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte. Su baldais. 42 Brock Cres., tel. 
LO. 2401. 
■ ____ -____________ ___ _ _____ ___
Išnuomojamas -frontinis kdtabarys vie
nam ar dviems asmenims. galimybė 
virtis. 250 Hallam St., tel. LA. 2021. 
Skambinti nuo 17 vai.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė arba 
2 kambariai ir virtuvė lll-me augšte. 
TeL LL. 7203, 609 St. Clarens Avė.

Išnuomojamas frontinis kartibarys vyrui 
arba moteriai. Tel. OL. 1950, 1.65 Glad
stone Ave. .

Išnuomojamos ll-me augšte kambarys *ir 
virtuvė, galima su baldais ar be. l-me 
augšte du kambariai su bendro virtuve. 
Be baldų. 166 John St. Tel. EM. 4-9846.

PIGIAI PARDUODAMAS AUTOMOBILIS. 
Išvykdamas j JAV, skubiai ir nebrangiai 
parduodu Ford 1952, V8; Costumline de 
Luxe, Air condition, puikus radijo, labai 
gerame stovyje, garantijos, pilnai pa
ruoštos žiemai. Dėl finansavimo susitar
sime. Skambinti p. Zigmui MEr 0667 ar
ba OL. 8481.

Išvyksta į Paryžių
E. Gaputytė, studijavusi On

tario '.College of Arts Toronte 
skulptūrą, studijų pagilinti lap
kričio 27 d. išvyksta į Paryžių.

FILMAS Lietuvių Namuose 
šį sekmadienį bus 4.30 vai. Bus 
rodoma “Trade Winds” su Fr. 
March ir Joan Bennet.

Žuvo lietuvis
Lapkričio 16 d. rytą prie Delhi 

ant III kelio auto katastrofoje 
žuvo Povilas Paškevičius, 33 m,, 
atvykęs iš Newark, N.J. Giminės, 
arba pažįstami prašomi kreiptis 
į Dehi. Ont., policiją.

Vasario 16 gimnazijos 
Rėmėjų būrelio Nr. 176 žiniai 
Iš būrelio kaikuriems nariams 

išstojus naujais nariais įstojo:
Riauba Jonas, Girdauskas 

Juozas, Girnius Povilas, Keve- 
laitis Pranas, Martinaitis Juo
zas.

Lapkričio 2 d. pnigai, $100, pa
siųsti per Imperial Bank of Can
ada. A. Plėnys, J.’ Šarūnas.

. Po dėk o ■
PLIA Sąjungos Toronto skyriaus var

du širdingai dėkoju visiems, maloniai- 
prisidėjusiems suruošti mums Liet. Na
muose balių š.m. lapkričio 7 d. Ypatin
gai dėkoju ponioms ir panelėms Gr. Bal
sienei, V. Josinevičienei, M. Katche, Z. 
Kryževičienei, N. Kulpavičienei, Lelienei, 
A. Lemežytei, V. Sližienei, Z. Šakolienei 
ir- N. Šalkauskienei; architektams A. 
Kulpovičiui ir A. Šalkauskui; inžinie
riams P. Čeponiui, M. Gvildžiui, Z. Kup- 
rėnui, M. Meiliūnui su sūnumi ir Č. 
Pšezdzieckiui: valdybos nariams, inži
nieriams, V. Balsiui, sen., Kryževičiui, J. 
DragaŠiui ir Vaitekūnui; Liet. Nomų ad
ministratoriui P. Budreikai.

Inz. J. Sližys,
PLIAS Toronto skyriaus pirmininkas.

minėjimas yra ruošimas KLB 
Montr. Apyl. V-bos lapkričio 22 
4., sekmad>enį, sekančia progra
ma:

1.11 vai. pamaldos A V parap. 
bažnyčioje už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės karius, šaulius ir 
partizanus.

2.3.30 vai. p.p., D’Arcy McGee 
salėje, 220 Pine Avė., minėjimo 
aktas, kuriame svarbiausiu die
nos kalbėtoju^ bus bu v. Šaulių 
S-gos vadas pulk. Pr. Saladžius. 
Meninėje dalyje dalyvauja: dra
mos aktoriai A. Škėma «r L. Ba
rauskas, skautų vyčių būrelio 
tautinių šokių grupė ved. J. Ki- 
birkščio, vyrų oktetas, ved. muz. 
A. Piešinos ir orkestras “Litu
anica” ved. Z. Lapino.

Gautas iš minėjimo pelnas ski
riamas Lietuvos laisvės kovų in
validams šelpti.

Visi maloniai kviečiami skait
lingai dalyvauti.

Apylinkės V-ba.
Visų Montrealio organizacijų 

pirmininkų susirinkimą šaukia 
KLB Montrealio Apyl. V-ba lap
kričio 28 d., šeštadienį, 8 vai. v. 
ĄV parapijos patalpose aptarti 
naujos Apylinkės Valdybos rin
kimų tvarką. <

Televizijos aparato loterija, 
ruošta Apyl. V-bos. švietimo rei
kalams paremti, neišplatinus už
tektinai bilietų, atšaukiama. Bi
lietus grąžmti ir pinigus atgauti 
galima sekmadienį lapkričio 29 
d. ir gruodžio 6 d. tuoj po pa
maldų AV parapijos salėje pas 
ižd. J. Lukoševičių.

Neatsiėmę pinigų bus dėkin
gai laikomi aukojusiais švietimo 
reikalams. Valdyba.

Kalakutų baliuje, ruoštame 
KLKM D-Jjos Montrealio sky
riaus, pralaimėjo, kalakutai — 
kai svečiai skirstėsi, jų jau se
niai nebebuvo. Rengėjos nuošir
džiai dėkoja vakaro solistei J. 
Vienožinskaitėi - Adomonienei, 
akomp. V. Judzer.tavičitei, vi-

Lapkričio 21 d., 7.30 vai. 
1220 Mountain St (prie St Ca- 

. therine) įvyks
“Neringos” Skaučių Tunto ” 

VAKARAS 
Programoje: ’’premjera” Kavutė 

ir daug kitų numerių.
Veiks loterija, bufetas, šokiams 
gros Lituanica naujam papildy
tam sąstate. . Įėjimas $1. 

Visi kviečiami skaitlingai 
dalyvauti.

Krikščioniškos socialinės 
tvarkos Taryba

Š.m. lapkričio mėn. 5 d. KLĘ 
Montrealio Apyl. V-bos atstovas 
pirm. L. Balsys dalyvavo Coun
cil for Christian Social Order 
(L’Order Social Chretien) meti
nėje vakarienėje, kurion buvo 
sukviesta virš 200 svečių. Šios 
tarybos tikslas skatinti ir puose
lėti gyvenime krikščionišką so
cialinę tvarką. Joje dalyvauja 
visų krikščioniškų konfesijų at- - 
stovai, prezidiumą sudaro visų 
krikščioniškų bažnyčių, federa
linės ir provincinės valdžių, pre
kybininkų bei gamybiniųisąjun- 
gų ir darbo unijų atstovai. Ta
ryba įsisteigė 1945 rtietais. Nuo 
praeitų metų kasmet ruošiamos 
metinės vakarienės, kviečiant 
kalbėtojais žymias asmenybes^

Šiemet garbės svečiu ir kalbė
toju buvo Kanados gen. gub. V. 
Massey. Kadangi vakarienėje 
dalyvavo daug naujųjų ateivių, 
tai tarybos vicepirm. pristatyda
mas kalbėtoją papasakojo jo bio
grafiją, .kurią galima suvesti į 
“kuklus mokslo žmogus”.

J.E. savo kalboje atkreipė dė
mesį į pavojų, kurin skuba žmo
gus ir pati bendruomenė--pasi
duodanti vis didėjančiam mate- 
rialėjimui, išstumiant dvasines 
vertybes iš savo gyvenimo. 'Re
zultate turtuoliai tampa varg
šais žmogeliais, mokslinčiai — 

siems loterijos aukotojams ne- tamsuoliais; pirmieji neturi nie- 
gyvu ir K. Lukui gyvu invento- ko daugiau be savo pinigų, ant- 
rium — kalakutu, visiems vaka- rieji — be savo mokslo. Pasak 
ro svečiams, taip gausiai parė-, kalbėtojo, senosios civilizacijos 
musiemskat. moterų šalpos dar-įgriuvo importuodamos barbarus, 

gi mūsų laikai patys auginasi 
juos.

Kad sukurti mūsų laikams tin
kamą moralų žmogų, reikia sin
tezės tarp materializmo ir dva
sinio pasaulio, nuolatos ieškant 
tiesos -abiejose plotmėse; pra
gaištinga yra ir vienų intelektu
alų tendencija kryptį į moralinį 
racionalizmo neutralumą. Į mo
ralę ir intelektą aliarmuojan
čiai veikia trūkumas paprasčiau
sio kuklumo. “Kuklus žmogus 
sutapdina savo gyvenimą su 
kažkuo daug vertingesnių ir 
augštesniu, negu jis pats”, pa
brėžė J.E. gen. gubernatorius.

bą.
Skaudi nelaimė ištiko Praną 

Kličių, gyv. Ville Lasalle. Už
gautą akį reikėjo skubiai išope
ruoti.

Dr. J. Šegamogas jau priimi
nėja ligonius 4906 Wellington 
Ave., Verdun. Telef. YO. 3611.

Į “Neringos” Skaučių Tunto 
vakarą šį šeštadieni — 1220 
Mountain St.—patogiausia vyk
ti St. Catherine tramvajų iki 
Moua tain' gatvės, kuri yra tarp 
Guy ir Peel.

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.

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.
Vai.: 11-12, 2-4, 6-9. šeštadie
niais 11-1 ar pagal susitarimą.

Tel. Office: YO. 3611 ' 
Namų: PO. 6-9964.

.1;

Norėdami įsigyti tabako ūkį H
kreipkitės pas

GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE
33 Robinson St. Telefonas 1666. Simcoe,rOntario

1.65 akr., 20 akr. tabako aug. teisių. įmokėti $6.000, kaina $26.000 
2.96 akr., 21 akr. tabako aug. teisių, įmokėti $6.000, kaina $30.000 
3.70 akr., 25 akr. tabako aug. teisių, įmokėti $6.000, kaina $30.000 
4.107 ąjtr„ 30.akr. tab. ąug. teisių, įmokėti $12.000, kaina $52.000 
ir daugVblkitu. ' -

PARDUODAMAS TABAKO ŪKIS su ge
rais trobesiais, gera žeme ir didele sodi
nimo teise. Tinka dviems Šeimoms. Par
duodama dėl ligos. Platesnių informaci
jų kreiptis: R.R. 2, Port Burwell, Ont. 
J. Ono it ii. T-

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augštos 
palūkanos. Būstinė Lietuvių 
Namuose, 235 Ossington 
Avė., Toronto, Telefonas 
KE. 3027.

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA

Gėlių krautuvė. Proga atidaryti liet, gėlių krautuvę. Apyvarta $1000 mėnesiui, 
nuoma su apartamentu — $150 mėnesiui. Kaina $6.000,su visais įren
gimais ir inventoriumi.

Marguaretta — Bloor, $15.500, atskiros plytų namas, 8 kamb. per 2 ougštus, 
vandeniu-olyvo šildomos. Moderni virtuvė, 2 garažai. įmokėti $5.000. 
Įėjimas gruodžio 15 dienų

Grenadier — Ronccsvolles, $17.000, plytų namas, 2 modem, virtuvės, oru-oly- 
. va Šildomas, didelis kiemas ir garažas. įmokėti $6.000. Įėjimas už 3-jų 

savaičių.

$150 mėnesiui, kaina $6.000, su visais įren-

Bloor, $15.500, atskiras plytų namas, 8 kamb. per 2 ougštus.

Kur yra kardinolas 
Wyszynsky?

Kur laikomas suimtas Lenki
jos primas kardinolas Stp. Wy
szynsky, iki šiol nežinoma. Len
kijos katalikų pastangos šitą rei
kalą išaiškinti nedavė jokių vai
sių. Manoma, kad jis greičiausiai 
yra išvežtas į Rusiją.

Nesenai vakaruose gautas teks
tas protesto vyriausybei, kurį 
kardinolas Wyszynsky pasirašė 
kaip vyskupų konferencijos pir
mininkas ir vysk. Z. Chromanski 
kaip sekretorius. Protestas buvo 
pasiųstas porą dienų prieš kar
dinolo suėmimą. Jame protes
tuojama prieš popiežiaus, Baž
nyčios ir hierarchijos užpuldinė
jimą vykstančioje vysk. Cz. 
Kaczmarek byloje.

AL GARBĖMS
REAL ESTATE

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

Naujas mūsų skyrius:
1597 Bloor St. W. Tel. LA. 8772

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




