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Duona ir Tiesa

•....

“Duoną mums duoda ne Kristus, o mašinos ir kolūkiai!”
“Mes pamiršom Dievą. Dabar gyvename geriau be Dievo ir be 

popiežių; dabar yra daugiau kviečių dirvose...!” x
Šitokie šūkiai ataidi iš anapus geležinės uždangos. Jie buvo 

mesti raudonosios revoliucijos įkarštyje ir vis tebėra kartojami 
mitinginių spaudos ir radijo propagandistų.

Keista. Jei Dievą užmiršot, kam apie jį kalbate ir dar taip 
plačiai? Juk kas pav. kalba apie pernykštį sniegą, kuris niekam 
neberūpi? Jau pats faktas, kad šaukiate apie Dievo užmiršimą, 
rodo, kad jo užmiršti negalite. Jau ketvirta dešimtis metų kaip 
šaukiate ir vis tą patį — “užmiršom Dievą”. Jūs deginot Jį, šaudėt, 
mušėt, į. kalėjimus kišot, į Sibiro taigas siuntėt, po teismus tam- 
pėt, siekdami Jį sunaikinti, išrauti iš žmonių atminties ir širdies. 
Ir kas atsitiko? Jūs'neįstengėt Jo užmiršti! Savo nuolat kartoja- - 
m u šauksmu apie užmiršimą j ūsv nesąmoningai liudijate, kad 
žmonijos širdyje yra neužmirštamų dalykų. Ne tik neužmirštamų, 
bet ir nesunaikinamų, nesudeginamų. Galite išgriauti šimtme
čiais statytas katedras, galite sudeginti šventraščius, galite iš
marinti vyskupus ir kunigus, galite uždaryti juos visus kalėj i- 
muosna, — bet Dievo užmiršti ar sunaikinti negalite.

Tokių dievažudžių bandymų istorija yra suregistravusi daug. 
Visi jie yra pasibaigę ne Dievo sunaikinimu, bet savęs. Pvz. 
ir Benito Mussolini savo didybės metais buvo pasinešęs tikėjimo 
persekiojimo keliu. Veikiai betgi pastebėjo, kad kova prieš reli
giją yra panaši į oro plakimą: gali duoti smūgį po smūgio, bet tave 
apsupantis oras vistiek nesitraukia...

Ir veltui šauksite jūs vargšai propagandistai, veltui kryžiavosi- 
tės Dievą užmiršę. Neįtikinsite, nes patys tuo netikite. Kaip ne
galite šaukti, kad užmiršot duoną, kad esate nebereikalingi oro, 
taip negalite užmiršti ir Dievo. Jūsų šauksmas, tol girdimas, kol 
galimas yra melas. .

Arčiau užmiršimo yra tų kraštų žmonės, kuriems niekas apie 
Dievą nebekalba, kur medžiaginių gėrybių gausa nustelbia Tiesą. 
Tikrai keista, bet teisinga. Šalia didingų katedrų, puošnių diev- 
namių gyvena žmonės, kurie jų nebemato. Ir jie anaiptol jų ne
griauna, nedegina, atvirai neniekina, o tik paprasčiausiai — jų 
nemato ir jų buvimo nejaučia. Jie tikrai galėtų sakyti: “Duoną 
mums duoda ne Kristus, o mašinos!” To jie, tiesa, nesako, bet savo 

_ tylėjimu tai tik dar labiau pabrėžia.
Ak, kraštai už geležinės uždangos daug kuo skiriasi nuo lais

vųjų šalių. Dvasiniame betgi jų veide yra šis tas ir bendro. Visur 
yra-gana -plačių. visuomenės-.sIuegsnnĮ, kurių. karalystės riba, pa-. 
sibaigia ties duona. Vienur garsiai šaukiama apie duoną ir .maši
nas be Kristaus, kitur — patylomis pritariama. Vienur siekiama 
Dievo užmiršimo triukšmingai ir kruvinai, kitur — migdančiomis 
priemonėmis. Šia prasme yra tad bendra linkmė — kurti tiktai 
duonos karalystę. Tai nėra visuotinė linkmė, tačiau labai plačiai 
išsišakojusi. Ir ji skverbiasi vis į platesnius žmonijos sluogsnius.

Kitoj gi pusėj stovi Tiesos karalystė. Jai rūpi iškelti žmogų 
iki tikrojo žmogiškumo augštumų. Juk jis yra gyvas ne vien duo
na. Jo gyvybei reikia dar ir kitų dalykų ir tai daug didesnių, ku
rie pajėgtų gaivinti bei taurinti jo dvasią. Kitaip tariant, jam reU 
kia pakilti iki Tiesos karalystės, t.y. tos karalystės, kurios centre* 
stovi pati dieviškoji Tiesa — Kristus.

Šia linkme eina krikščionybė. Nekartą kovodama liūtų narve 
su duonos karalystės atstovais, ji neatsisako savo esminės paskir
ties— liudyti ir kurti Tiesos karalystę.

Kristaus Karaliaus dieną visas katalikiškasis pasaulis prisime
na šią savo misiją, kuri nusitiesia toli už bažnyčios sienų. Ne tik 
kunigai turi išeiti iš zakristijų, bet ir pasauliečiai iš asmeninio pri
vatumo. Jei drįstama viešai kovoti už duonos karalystę, juo labiau 
reikia išdrįsti išeiti viešumon kovojant už Tiesos karalystę. Pr. G.

PAVERGTOS TAUTOS PROTESTUOJA
Spalio 22 d. JT posėdžiuose da

lyvaujančios delegacijos gavo 
ryškų įspėjimą dėl jų rengiamos 
naujos agresijos aptarties. Tas 
įspėjimas atėjo iš Pavergtųjų 
Tautų Seimo, kuris šiandien vėl 
buvo susirinkęs visuotinio posė
džio Niujorke, tiesiog skersai 
gatvę prieš Jungtinių Tautų rū
mus.

Seimas, kuriame dalyvauja 9 
Sovietų Sąjungos okupuotų ar 
jos kitaip užviešpatautų tautų 
delegacijos, pareiškė, kad Jung
tinėse Tautose siūlomasis naujas 
agresijos apibūdinimas tik patar 
nautų tolimesniems komunisti
nės agresijos veiksmams paleng
vinti bei pateisinti. Šio seimo

KIPRIEČIO LAIŠKAS ERZINA BRITUS
Graikai, ruošdamiesi diskusi

joms JT dėl Kipro salos, varo 
propagandą. Kaip žinoma, į Niu
jorką yra atvykusi ir Kįpro sa
los delegacija su savo arKivysku- 
pu priešaky. Ji daro viską, kad 
laimėtų JT atstovų palankumą 
savo bylai. Praėjusią savaitę JT 
gen. sekretorius Dag Hammars- 
kjold gavo Nikosia miesto bur
mistro Themistocles Dervis laiš
ką, kuriame jis. skundžiasi dėl 
britų valdymo Kipro saloje ir 

priimtoje tuo reikalu rezoliuci
joje siūloma JT visų pirma ati
džiai peržvelgti čia pat nurody
tus jau įvykdytuosius sovietų 
agresijos veiksmus, atitaisyti jų 
sukurtą padėtį, ir tik tada įgy
vendinti naują tarptautinę ne
puolimo sutartį. - ''

Prie to prijungta ir kita šio 
seimo rezoliucija, kurioje laisvų 
kraštų delegacijos Jungtinėse 
Tautose devynių pavergtų tautų 
vardu raginamos pasmerkti so
vietų įvykdytuosius agresijos 
veiksmus ir sudaryti sąlygas pa
vergtųjų tautų nepriklausomy
bei bei suverenumui atstatyti. 
Be to priimta eilė rezoliucijų dėl 
Sovietų vykdomų persekiojimų, 
kurios taip pat perduotos JT.

prašo JT pravesti plebiscitą. Šį 
laišką gen. sekretorius išdalino 
visiems JT nariams, juoba, kad 
buvo gautas per oficialią Grai
kijos delegaciją. Britams tai la
bai nepatiko, ir jų delegacijos 
pirm. Sir Pierson Dixon atnešė 
tą laišką į JT gen. sekretoriaus 
biurą protestuodamas prieš yjo 
paskelbimą. Esą, Kipro sala pri
klausanti D. Britanijai ir laiško 
autorius neturįs teisės rašyti 
Graikijos delegacijai, pastaroji

ui

“Mano karalystė ne iš šio pasaulį-o”

Naujos Prancūzijos viltys
MIN. PIRM. MENDES- FRANCE PRANAŠAUJA DIDŽIĄ ATEITĮ RESPUBLIKAI i _

■ Nemažas Mendes - France lai-!De Gaulle buvo Prancūzijos vil- 
mėjimas buvo ir savosios radical tis, o Mendes - France — jo mi- 
- socialistų partijos palenkimas nisteris ekonominiams reika

lams. Dabar De Gaulle traukiasi, 
o Mendes - France kyla, o su juo 
ir Prancūzijos viltys. Radical - 
socialistų suvažiavime jis pareiš
kė: “Vos prieš 4 mėn. žmonės 
kalbėjo apie Prancūziją kaip 
apie Europos ligonį. Dabar gi 
esame tikri, kad ateina Respub
likai didelė ateitis”. Dėdamas 
kertinį akmenį vienai mokyklai, 
jis kalbėjo: “Vėjas kyla, rytas 
aušta, o su juo ir nauja Prancū
zijos aušra”.

Ateitis parodys, ar šios viltys 
tėra laikinis sušvytėjimas ar iš- 
tikro naujos Prancūzijos pra
džia. .

Beorganizuojant Vak. Europą 
iki šiol Prancūzija buvo atkak
lus stabdis — ilgai ji delsė su 
EGB ratifikavimu, kol pagaliau 
ją sugriovė. Be to, pastarųjų sa
vaičių tardymai parodė, kaip 
lengvai karinės Vakariečių pa
slaptys patekdavo į komunistų 
rankas, o per jas — Maskvai ir 
Peipingui. Pridėjus ekonomines 
negales ir politinį susiskaldymą, 
buvo matyti krašto nesugebėji
mas būti didžia valstybe. JAV 
ir D. Britanija buvo benumojan- 
čios ranka į Prancūziją. Jos ėmė 
rodyti daugiau dėmesio V. Vo
kietijai nei Prancūzijai.

Nelauktai išplaukė į min. pir
mininkus mažo ūgio Pierre Men
des - France. Daug kas pranaša
vo greitą jo galą, nes jo laukė 
labai sunkios problemos. Įvyko 
betgi kitaip. Pravardžiuotas “žy
deliu” ir “ambicingu intelektua
lu”, Mendes - France, 47' m. am
žiaus, šiandieną tapo populia
riausiu Prancūzijos politiku. Ji
sai per trumpą laiką aptvarkė 
Indokinijos ir Tuniso klausimą; 
įtikino parlamentą balsuoti už 
Vokietijos apginklavimą ir jos 
priėmimą į Š. Atlanto Sąjungą; 
palenkė savo pusėn visą socialis
tų partiją, kuri atidavė visus 
105 balsų jo vyriausybei. Ir dar 
daugiau — socialistai sutiko įei
ti jo vyriausybėn ir užimti pa
siūlytas ketūrfhs ministerijas.

neturinti teisės jo įteikti JT gen. 
sekretoriui, o šis — jo viešai da
linti JT atstovams. JT gen. sek
retoriaus atstovas pareiškė, kad 
tokiais atvejais yra visuomet 
taip daroma.

Tai jau antras JT gen. sekre
toriaus užpuolimas per pastarą
sias dvi savaites. Pirmasis buvo 
iš JAV delegacijos pusės už tai, 
kad jis išdalinęs atstovams kom. 
Kinijos skundą dėl JAV kišimosi 
į Formozos reikalą.

....

jo politikai. Čia jis turėjo stiprią 
opoziciją, bet atvykęs į 41-jį par
tijos suvažiavimą Marseille ją 
nugalėjo. Reikia žinoti, kad ra- 
dikal - socialistų partija, suside
danti iš teisininkų, pramoninin
kų, ūkininkų ir pan.,\turi daug 
individualistų, kurių politika nė
ra pastovi. Neveltui yra tad juo
kaujama, kad jų partija panaši 
ridisiui: paviršiuje raudona, vi
duje —balta ir apdėta sviesto 
sluogsniu.'

Laimėjęs kairiam sparne, 
Mendes - France atsisuko į deši
nę ir tai kraštutinę —- De Gaulle 
šalininkus. Paryžiuje, La Pe
rouse viešbutyje, turėjo jiedu 90 
min. pasikalbėjųną. De Gaulle 
pareiškė savo pasitenkinimą 
Mendes - France darbais, pažadė
jo savo paramą ir netgi pareiškė 
pasitrauksiąs lapkričio mėn. iš 
politinio gyvenimo palikdamas 
laisvas rankas savo 70 šalininkų 
parlamente balsuoti kaip jie no
ri.

IV Respublikos pradžioj gen.

Kom-Kinija vėl atmesta
JT dar kartą iškilo Kinijos at

stovavimo klausimas, kai • teko 
svarstyti įgaliojimus - krfeden- 
cialus. Balsuojant paaiškėjo, kad 
ir šį kartą JT nėra palankumo 
Kom-Kinijai: 35 balsais pripa
žino kiniečių nacionalistų T. S. 
Tsiang kaip teisėtą Kinijos at
stovą. Dešimt kraštų — sovieti
nis blokas, Indija, Indonezija, 
Burma, Švedija ir Jugoslavija 
balsavo prieš, o Danija, Izraelis 
ir Norvegija susilaikė. Indijos 
atstovas Krišna Menon siūlė bal
savimą atidėti, tačiau nesėkmin
gai. Vėliau jis pareiškė, kad Ki
nijos kredencialų klausimas ne
turėjo būti keliamas, nes jau se
sijos pradžioje jis buvęs neigia
mai išspręstas. Drauge su sovie- vo internuotas Formozoj.

Tautinė Bažnyčia 
Lietuvoje?

Šveicarų agentūros KIPA ži
niomis, Lietuvoje pradėtas nau
jas Katalikų Bažnyčios puoli
mas, kurio tikslas esąs atskirti 
ją nuo šv. Sosto. Liepos mėn. 
įsteigta Vilniuje speciali propa
gandos įstaiga, kuri veikianti pa
gal Maskvos nurodymus. Kiek
viename mieste ir net miestely
je įsteigti jos skyriai. Jiems į 
pagalbą ateinanti spauda ir ra
dijas.

Maskvoje sovietų ruošiama 
trečioji Bažnyčių konferencija, 
kur būsiąs paskelbtas Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios atsiskyrimas 
nuo šv. Sosto.

Lenkijoj naujas 
administracinis 

padalinimas
Rugsėjo pabaigoje sušauktas 

Lenkijos bolševikinis seimas pa
keitė krašto administracinį pa
dalinimą. Valsčiai panaikinti. 
Žemiausias vienetas, turįs savo 
tarybą, dabar yra vadinamas 
“gromada”, turinti maždaug 
3000 gyventojų. Iš jų susidaro 
pavietai, o iš šių vaivadijos. Ta
rybų narių skaičius nustatytas 
nevienodas. Vaivadijose po 100- 
150, pavietuose 50-75, gromado- 
se po 9-27. Varšuvos tarybai pa-, 
skirta 250, Lodzės 2000, mieste
liams, turintiems mažiau 5000 
gyv. — po 16-30. Pirmieji naujų 
tarybų rinkimai bus gruodžio 
5 dieną.

— Roma. — Iš pusiau oficialių 
sluogsnių pranešama, kad ne
trukus prasidėsią derybos dėl 
Amerikiečių bazės įrengimo 
Trieste, kaip kad yra Livorno. 
Italai esą tam palankūs .,nes tai 
išspręstų klausimą, iš ko 
Triesto uostas turi gyventi, 
jis neturi užnugario.

gi 
kai

tiktų atstovu jis tvirtino, kad 
Kom-Kinija galinti teisėtai būti 
atstovaujama JT.

JT savo posėdyje taip pat ati
dėjo sovietų kaltinimą JAV, dėl 
Formozos lapkričio 2 dienai. Ta 
proga Višinskis pakartojo Kom - 
Kinijos priekaištus, esą JAV val
dančios Formozj, kuri teisėtai 
turinti priklausyti Kom-Kinijai. 
Nacionalistų kipiečių atstovas 
Tsiang atkirto pareikšdamas, 
kad JAV tiek valdo Formozą, 
kiek Kinija1— Niujorką.

— Vašingtonas. — Valstybės ir 
Teisingumo Departamentai nu
sprendė, kad reikia įsileisti į 
JAV 22 lenkų jūrininkus, kurie 
paprašė globos, kai jų laivas bu-

Savaitės įvykiai
V. VOKIETIJAI SUTEIKIAMA PILNA NEPRIKLAUSOMYBĖ; 
LEIDŽIAMA ORGANIZUOTI 12 DIVIZIJŲ ARMIJĄ; JI PRI
IMAMA PILNATEISIU NARIU: Į BRIUSELIO SĄJUNGĄ IR Š. 
ATLANTO SĄJUNGĄ. SUTARTA IR DĖL SAARO.

Praėjusi savaitė buvo didelės politinės reikšmės sprendimų me
tas. Paryžiuje buvo susirinkę didieji politikos šulai baigti Lon
done pradėto V. Europos apjungimo. Pirmas nutarimas buvo pa
darytas trijų didžiųjų — JAV, D. Britanijos ir Pancūzijos, daly
vaujant V. Vokietijai, — duoti pilną nepiklausomybę šiai pastara
jai, išskyrus keletą antraeilės reikšmės, išimčių. Šį nutarimą sekė 
antras, padarytas Briuselio Sąjungos narių — D. Britanijos, Pran
cūzijos^. Belgijos, Olandijos ir Liuksemburgo — priimti pilnatei-
siais nariais V. Vokietiją ir Ita
liją. Tuo būdu iš Briuselio Są- 
jungos-įšaugo didesnis vienetas, 
kuris atstos palaidotą EGB ir 
vadinsis Vakarų Europos Unija 
— VEU. Trečiu nutarimu, pada
rytu VEŪ valstybių, JAV ir Ka
nados, apribojama V. Vokieti
jos kariuomenė ir nustatoma jos 
kontrolė. Leista 500.000 vyrų ar
mija. Ji .gali būti didnama tiktai 
VEU leidimu.

Po šių nutarimų V. Vokietija 
liko pakviesta 15 Š. Atlanto S. 
nariu, ir kancleris dr. Adenaue- 
ris dalyvavo jos tarybos posė
dyje.

Susirūpinimo buvo sukėlęs 
Saaro klausimas. Kai Mendes - 
France pareiškė nesirašysiąs jo
kios sutarties, jei nebus išspręs
tas Saaro klausimas, buvo imta 
baimintis, kad ketverių metų pa
stangos V. Europai apjungti ga
linčios vėl sudužti. Ir tai juo la
biau, kad M.-France davė tik 72 
vai. laiko kancl. Adenaueriui ap- 
sispręsti. Jgagtąrasis išsikvietė 
Paryžiu&visų' ^partijų vadus jr 
po įtemptų pasitarimų abiejose 
pusėse pagaliau buvo susitarta 
duoti Saaro kraštui, specialų eu
ropinį statutą, garantuojamą 
VEU, pravesti plebiscitą, paskir
ti neutralų augšt. komisarą, ku
ris atstovautų Saarą užsienio 
reikaluose; ekonominėje srityje 
naudotis Saaro turtais abiems— 
Prancūzijai ir Vokietijai, nors 
iki taikos sutarties Saaras pasi
liks įjungtas į Prancūzijos ūkį.

Maskvos grašis
Vos spėjo pasirašyti Paryžiu

je vakariečiai sutartus protoko- 
•lus, Maskva atskubėjo su savo 
grašiu: pasikvietė JAV, D. Bri
tanijos, Prancūzijos ambasado
rius ir įteikė, pakartotinį siūly
mą: šaukti lapkričio mėn. ketu
rių didžiųjų konferenciją Vokie
tijos suvienijimui svarstyti. Ji 
sutinka netgi kalbėtis dėl laisvų 
rinkimų' ir atitraukti okupacinę 
kariuomenę. Taip pat ji rodo no-

Angly parlamentas prieš komikus
Anglų visuomenėj kilo stipri 

reakcija prieš plačiai paplitusius 
vad. komikus. Parlamento atsto
vai iškėlė šį klausimą viešumon 
reikalaudami, kad vyriausybė 
uždraustų komikų pardavinėji
mą Anglijoj. Vidaus reikalų mi- 
nisteris G. Lloyd Georg pripaži
no, kad reikia imtis priemonių 
prieš žemo lygio komikus, kurių 
didžioji dalis yra spausdinama 

^Anglijoj iš JAV gaunamų matri
cų. Jis buvo betgi nuomonės, 
kad visiškas jų uždraudimas ne
įmanomas. Tuo reikalu jis sakė
si tarsiąsis su Canterbury arki
vyskupu Geoffrey Fisher, kuris 
yra Anglijos bažnytinės auklėji
mo tarybos pirmininkas.

Kaikurie darbiečių atstovai 
reikalaute reikalavo, kad komi
kai būtų cenzūruojami kaip ir 
kiti nepadorūs leidiniai pagal 
esamus įstatymus. Vidaus reik, 
ministeris teisinosi, kad labai ne
lengva Jai padaryti, nes sunku 
nustatyti, kurie komikai yra ne
moralūs. z

Visuomenė nerimsta ir toliau. 
Ją ypač sujaudino įvykis Glas- 
gowe, kur šimtai vaikų, prisi

rą iš naujo kalbėtis Austrijos 
klausimu, kuris tiek kartų buvo 
svarstytas ir neišspręstas vien 
dėl sovietų užsispyimo. Šitokia 
kalba prabyla Maskva, pajutusi 
stipresnį vakariečių ėjimą. Tuo 
būdu ji vėl bando VEU pajėgu
mą. Šį kartą ji vargiai gali tikė
tis Prancūzijos atsimetimo. Ko
mentatorių nuomone, Prancūzi
jos parlamente nėra pasipriešini
mo VEU, išskyrus komunistus. 
Suvienijimo idėja daugiau gali 
sužavėti vokiečius. Kaip vaka
riečiai atsakys į paskutinę Mask
vos notą, paaiškės vėliau.

Britų - Egipto sutartis
Kaire, parlamento rūmuose, 

buvo pasirašyta Britų - Egipto 
sutartis, pagal kurią britų ka
riuomenė per 20 mėn. turi pasi
traukti iš Suezo kanalo. Sutartį 
pasirašė Egipto min. pirm. pulk. 
Įeit. G. A. Nasser, 36 m., ir britų 
ministeris A. Nutting, 34 m. Tai 
eilės mėnesių derybų vaisius, dėl 
kurio egįptięčį?7 jau seniai ko-

grįžti į Sueso sritį per 7 in.,_ jei 
būtų užpulta Turkija arba kuri' 
arabų valstybė. Po 7 m. abu 
kraštai tarsis dėl sutarties pra
tęsimo. Pasitraukus kariuome
nei, Sueso kanalą valdys Egip
tas, bet techninius įrengimus 
prižiūrės 1200 civilinių britų pi
liečių.

Triesto sutartis patvirtinta
Min. pirm. M. Scelbos vyriau

sybė, gavusi pasitikėjimą senate 
dėl Triesto sutarties su Jugosla
vija, prisistatė seimui. Čia įvy
ko ištisą naktį trukę ginčai ir net 
muštynės — buvo sužesiti 7 at
stovai ir penki sargai. Visdėlto 
vyriausybei pareikštas pasitikė
jimas 295 balsais prieš 265. Bal
savo priešckomunistai, vad. kai
rieji socialistai, monarchistai ir 
fašistai. Seimas taip pat priėmė 
30 milijardų vidaus paskolą at
gauto Triesto srities ūkiui pa
remti. • 

skaitę komikų pasileido į kapi
nes ieškoti “vampyro su geleži
niais dantimis”.

JAV komikai Anglijoj yra di
delė pramonė. Per pastaruosius 
10 metų išparduota 80 milijonų. 
Jų leidyklų apyvarta siekia 6 
mil. dolerių.

Darbininkų kolonijos Austrijoj
Vienoje katalikų darbininkų 

kooperatyvas baigė naujų devy
nių namų statybą “Starchant - 
Siedlung” kolonijoje. Jo Em. 
kardinolas Innitzer pašventino 
juos, dalyvaujant min. pirminin
kui Raab.

Naujoji darbininkų kooperaty
vo kolonija yra apgyvendinusi 
500 šeimų, turinčių 1800 asmenų. 
Pats kooperatyvas buvo įsteigtas 
1921 m. Šiandieną jis turi 45 
darbininkų kolonijas.

— Karachi. — Pakistano gen. 
gubernatorius paleido seimą ir 
vyriausybę motyvuodamas tuo, 
kad per 7 m. jieneįstengė pa
ruošti konstitucijos. Naują vy
riausybę sudaryti pavedė buv. 
min. pirm. Ali.

Šį sekmadieni? vyks Kanados Lietuviu^ Bendruomenės Krašto Tarybos rinkimai
z . ' / •

Kiekvieno Kanados lietuvio pareiga rinkimuose dalyvauti. Parodykime, kad visi suprantame savo pareigas Lietuvai ir lietuvybei ISeivUoje! Juo 
daugiau dalyvaus rinkimuose, tuo didesnis bus paskatinimas ir padrąsinimas tiems, kurie bus išrinkti! Paremkime juos nors šitaip!
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Yra karalystė
• Kristus buvo tikinčiųjų įvai

riai vaizduojamas: vieniems dau
giau rūpėjo atskleisti jo žmogiš
kąją prigimtį, kitiems — dieviš
kąją. Taip suprato ir evangelis
tai: šv. Matas, šv. Morkus ir šv. 
Lukas kalba apie žmogaus Sūnų, 
kuris, gydydamas, stebuklus da
rydamas ir mokydamas, keliau
ja per žydų žemę; šv. Jonas aiš
kiai kalba apie Kristaus dieviš
kumą. O savo Apreiškime Pat
mos saloje jis mato visų karalių 
Karalių — Kristų dangaus gar-

Pirmaisiais krikščionybės am
žiais, maždaug iki ankstybųjų 
viduramžių, daugiau vyravo 
Kristaus Karaliaus idėja. Tada ir 
ant kryžiaus Kristus buvo vaiz
duojamas su arnotu ir karališku 
vainiku. Triumfuojąs Išganyto
jas tų laikų žmogui buvo supran
tamesnis.

Vėlesnieji viduramžiai liudija 
kenčiančio Kristaus vaizdavimą. 
Persekiojimai, karai nelaimin
gųjų dėmesį nukreipia į kančią. 
Kenčiąs Kristus buvo jų paguo
da ir stiprybė. Bažnyčiose ir kop- 
lyčose vis dažniau matyti kan
čios paveikslai, ženklai, kryžiai.

Ir mūsų tautai Kristaus erškė
čiai, vinys, pervertas šonas ir 
tulžis gerai suprantami. Ir mū
sų krašte ne tiek triumfuojąs, 
kiek kenčiąs Išganytojas vaiz
duojamas: tėviškės pakelėse pa
rimo Rūpintojėliai, kryžkelėse 
pakilo. kryžiai. Vienišo kryžiaus 
ar Rūpintojėlio artumoje kovo
jąs ir kenčiąs lietuvis randa sie
lai gaivios paguodos, vilties. 
Kryžiais ir Rūpintojėliais lietu
vis išreiškia giliausią Kristaus 
Karaliaus mistiką, būdingą mū
sų tautai. Lietuvis ir kentėdamas 
niekada nepraranda viešpatau
jančios, karališkos Kristaus dva- 
šibš. Nuostabia Rūpintojėlių mis
tika jis skelbia pasauliui, kad 
Kristus jam yra ir > bus ne tik 
Įėneiąs ir mirštąs, bet nuolat 
būdįs ir triumfūbjąs: Kristus 
Karalius visur ir visada:

Lietuvis yra jautriausiai įsi
jautęs į tai, ką skelbė pranašai, 
ypač pranašas Izaijas; ką skelbė 
apaštalai, seniausia krikščionių 
tradicija ir pati Kristaus kara
liškoji kilmė iš Dovydo giminės. 
Pats Išganytojas mirties išvaka
rėse pakartotinai pareiškė, kad 
Jis yra Karalius (Jon. 18,33-38). 
Kristus pirmiausia yra Išgany
tojas, bet ne dėl to jis Išganyto
jas, kad budeliai jį kankino ir 
nužudė, bet kad Jis mirtį nuga
lėjo, prisikėlė- Jis viešpatauja 
kaip dangaus ir žemės Karalius, 
nes Jo karalystė yra ne iš šio pa
saulio ... Deja, nevisi krikščio
nys turi tik vargti, kentėti, būti 
piktadarių stumdomi — vis ant

f

kryžiaus kyboti. Niekad nesikei
čianti, bet kartu nauja prasmė 
glūdi krikščioniško skausmo ir 
džiaugsmo ašaroje; nauja gyvy
bė krikščionio siela teka, nors 
pasaulis gedulo himnus jam gie
dotų. Kristus visada triumfuo
jąs. Jam tarnauti — reiškia vieš
patauti, nekartą girdėjome. Ne
visi linkę su Kristumi viešpatau
ti, todėl ir pradėjo^blėsti kara
liškoji Kristaus idėja gyvenimo 
kovoje. Šv. Tėvas Pijus XI, 
įsteigdamas 1925 m. Kristaus Ka
raliaus šventę, norėjo tikintie
siems priminti vispusišką Kris
taus supratimą: Išganytoją, Ka
ralių, Draugą... Norėjo primin
ti, kad yra karalystė, kurios val
džios -įstatymas yra meilė, val
dymo forma — teisingumas ir 
meilė, karalystės tikslas — pa
laiminta amžinybė. Tai Tiesos, 
Meilės ir Gailestingumo kara
lystės Viešpats — Amžių Kara
lius — Kristus. /

Tomas Žiūraitis, OP.

Budėti Vilniaus gynybos bare
ŽURNALISTO JERONIMO CICĖNO ŽODIS VILNIAUS DIENĄ, SPALIO 9 D. TORONTE

Gerbiamosios ir gerbiamieji,
10 metų tremtięs - nelemtięs, 

10. metų kad ir po stogu, bet nė 
namuos, ąęs ne gimtuos, 10 metų 
— laiko tarpas rūstus lyg tarp 
kalnų pragarmė, ir vistik spalį 
kiekvieną renkamės kad ir ma
žę j ančian būrin, ir grįžtam šir
dim ir mintim į tada, į prieš 34 
metus, kai netekta sostinės —, 
mūsų mieštų miesto Vilniaus.

Kas prasmė? — gali dažnas 
paklausti. Iš tiesų, tauta nuo 
1920 m. spalio 9-sios. pergyveno 
daug ir giedros ir grėsmės. Ko
dėl neminėti spalio 10-tosios, kai 
Maskvos diktatu grąžinta mums 
Vilnius? Kodėl nėapsistoti ties 
spalio 28-ąja, kai Lietuvos kariai 
po tiekos ryžto ir lūkesčių par
grįžo sostinėn? Manding, -kiek
viena iš šitų datų savaime pa- 
mąstytina, betgi spalio 9-toji — 
šitai visai kitos tarties, minėta 
andai ir minėtina ryt - poryt visti 
senuoju užsispyrimu ir valia.

Beje, klydo ir klysta, jei kas 
mano, kad Spalio 9-toji — tatai 
mūsų pralaimėjimo diena. Nieku 
būdu! Tąsyk atsitraukta, bet ne 
kapituliuota. Atsitraukus gi ne
verkta, rankų nenuleista, bet 
ryžtasi grįžti kiekvieną valandą, 
prisiekta budėti ties kiekviena 
tėvų žemės pėda, ir teisių į sos
tinę, į tėvų amžinąjį palikimą 
nei tada nei* vėliau niekas doras

10 METy BENAMIAI
Jau sukako 10 metų, kaip męs 

paskutiniai tremtiniai siaubo pa
imti palikome mūsų brangiąją 
tėvynę. Palikome neturėdami 
net laiko pasakyti: “Sudiev, tė
vyne, gal paskutinį kartą aš ta
ve matau”. Gal mums nė vienam 
neatėjo mintis, kad gal tik už 10 
ar 15 metų teks pamatyti. O gal 
ir visai ne? *

Spalio 17 sukako 10 metų nuo 
tos dienos, kuomet mes paskuti
niai Suvalkijos sūnūs ir dukros 
iš savo tėvų ir gimtosios žemės 
turėjome išbėgti nuo besiarti
nančio karo pabūklų trenksmo, 
žudančios ugnies ir besiveržian
čio raudonojo slibino, kurio atė
jimas mums mirtį tenęšė, gal dar 
baisesnę kaip patrankos ugnį ar 
lėktuvo bombą, ar kulkosvaidžio 
serija. Reiškė būti ištremtam į 
tolimą šaltą Sibirą ilgai kančiai 
ir ilgai mirčiai.

Mes išbėgome nuo tų didelių 
pavojų į nežinomybę, į tolimą 
kelionę pėsti visai nepasiruošę 
tokiai tolimai kelionei į barakų 
gyvenimą, į emigraciją į visus 
pasaulio kraštus. Mes išblaškyti 
tremtiniai po platų pasaulį, gal 
nevienas prisiminėm tą šiurpią 
tragediją, kaip gyvenome susi
spaudę mažame Lietuvos kam
pelyje Suvalkijoje, prie pat Vo
kietijos sienos keleriuose vals
čiuose po 50-60 asmenų kiekvie
noje sodyboje, dar gainiojami tų 
pačių besitraukiančių vokiečių 
ir kaip 1944 m. spalio 17 d. su 
panika išbėgome daugelis nepa
sakę sudiev broliui ar sesei, tė-

.vui, motinai. Visi bėgome, tik 
nevisi vienu keliu, kiti ir laukais. 
O 'mums gedulo maršus grojo 
priešlėktuvinės patrankos, akom 
ponuojant kulkosvaidžiam, būg
nais sprogstančios lėktuvų bom
bos, yaiku kliksmas, gyvulių 
baubimas, ir nuo grandinių ne
paleistų paliktų Šimų kaukimas. 
Dar iš toli atsisukę žiūrėjome. 

Į kaip kilo juodi tiršti dūmai iš 
;mūsų sodybų, pavirstančių pele- 
inų krūvomis:
L Nevisi turėjo laimės pabėgti 
;nuo to žudančio karo, siautimo. 
; Vieni suvirto į griovius beislėp- 
tuves nuo užlekiančių lėktuvų 
slėptis, o išlindę rado šeiminin
kus atžymėtus su piautuvu ir 
kūju. Kiti dar gerokai bastėsi po 
Rytprūsių žemę belūkuniuoda- 
mi, gal neilgai karas tęsis, kad 
tik nenutoltų nuo tėvynės ir 
juos ten pasigavo sovietų arini- 
ja'. Daugelis buvo nukauti iš lėk
tuvų ar" išmestų bombų.

Taip, turiu prisipažinti, kad ir 
aš nenoriu prisiminti tokio bai
saus vaizdo, kuris mane nupurto 
vien prisiminus. Nenoriu girdėti 
smingančių lėktuvų ūžimo, dus
lių bombų sprogimų. Nenoriu 
girdėti ir matyti žmonių išgąs
čių, kliksmo. Nenoriu matyti ky
lančių iš mūsų sodybų juodų, 
kaip debesys, dūmų. Bet vis tik 

’ pasąmonėje kyla mintis, kad jau 
10 metų be tėvynės, be savųjų. 
Ir vėliai mintis man veržiasi, 
kad visa tai pasibaigs ir motinos 
mus vėl išvys?

Jonas Griovelis.

Balsuokite už
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LIBERALŲ KANDIDATĄ TRINITY RAJONE ų
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PIRMADIENĮ, LAPKRIČIO 8 DIENĄ.

Liberalų vyriausybė įrodė, kad ji yra visų žmonių 
vyriausybė. Ji pravedė įstatymus liečiančius —
Geresnę jūsų vaikų ateitį ir sveikatą,
Sanitarinę motinų ir kūdikių priežiūrą,
Pastovų darbą,
Geresnes darbo sąlygas,
Augštesnius atlyginimus, z
Geresnį gyvenimą seneliams,
Užtikrintą rytojų,
Šviesesnę ateitį visiems.

gynybą nuo agresorių. Don Carrick, jūsų liberalų 
kandidatas. Galite pasitikėti, kad jis stengsis 
luinai atstovauti jūsų reikalus.

Balsuokite už CARRICK - Išrinkite CARRICK
Informacijų kreipkitės į artimiausią jums Liberalų Komiteto būstinę.

KOMITETO BŪSTINES: 
CENTRINĖ BŪSTINĖ ’

586 Christie Street Telefonai: LO. 4874 ir LO. 9812
St. West Tek LO. 3932.

StTel. LL.4931.

ir sąžiningas nuginčyti neišdrįso. 
Tautų Sąjunga Suvalkų sutar
ties sulaužymą pavadino tikru 
vardu, ir nutarimas ilgus metus 
kabojo skelbimų lentoj, kol pats 
prabluko, šiaip nuimti niekas 
nesiryžo. Vienašališkas ambasa
dorių konferencijos sprendimas 
tai de facto, bet ne de jure Vil
niaus lenkams pripažinimas. Lie
tuva protestavo, kaip ir prieš 
Pilsudskio - Želigovskio smurtą. 
“Tarptautinė teisė su Lietuva” 
— pareiškė nei kiek neabejoda
mi ano meto Šveicarijos ir kitų 
šalių teisės' žinovai.

“Teisė su Lietuva, bet Lietu
va po ginklu!” — sušuko tąsyk 
Vaižgantas, ir kvietė tautą kaip 
vienas iš Lietuvos Gynimo Ko
miteto organizatorių: ,

“Ei, Lietuvos pilieti! Kas esi, 
vistįek kaimynai tave pravar
džiuoja kietasprandžiu ’užsispy
rėliu. Tai būk pasiryžėlis. Bran
gus daiktas nepigus. Pirkis lais
vę, nepriklausomybę metais ir 
visu širdies ir kišenės turtu. Gal 
bus dar sunkiau. Ir vis dėlto tai 
nereiks, jog nesulauksi paleng
vėjimo. Jei lauksi, sulauksi. Ži
noma, ne sudėjęs rankas”. ’

Šitie Vaižganto žodžiai atsi- 
mintipi ir mums tremtiniams ir 
emigrantams. Neturime, ak, že
mės savos po kojom, bet kovoja
me užu ją, ir kovojame užu visą 
Lietuvos respublikos ribose. Tai 
įpareigoja. Tai saisto kiekvieną 
mūsų žygį. Mes privaĮpme, bet 
lygia greta budrūs ir viskam pa
siruošę, Vilniaus nuo lenkų gy
nybos bare. Deja, ne mūsų kaltė, 
kad šiuo atveju abiejų tautų ko
va prieš komunistinės Rusijos 
imperializmą apkrenta nepasiti
kėjimo šešėliu. Vilnių atgavus 
Lietuva deklaravo, kad nuo anos 
valandos lenkų tautai, viską ne
gera praeity palikdama, tiesia 
ranką sugyventi su kaimynu. 
Lietuvos užsienių reikalų minis- 
terio Urbšio-“ deklaraciją lenkų 
egžilinė vyriausybė šlykščiai iš
juokė, atseit — ne tik apie taiką, 
bet ir apie paliaubas pagalvoti 
nesugebėjo. Ar 1954-aisiais Vieš
paties metais padėtis pasikeitus? 
Deja, ne. Šitą "tiesą mes privalo
me įsisąmoninti ir'nepabijoti iš
vadų, nors ir griežčiausių.

f Plati čia vilnis, pet stabterėki
me bent iš tolo. Kersteno komi
tete lenkai įgrūdo pastabą, kad 
Vilniaus ir Vilniaus krašto mi
nėjimas nepažeidžia 1939-jų me- 

. tų, vadinasi, prieškario sienų. Ži
notinas, ka<Į ir nemalonus JA 
Valstybių įtarpas į. ministro Ža- 
deikio ir valstybės departamen
to pasiinformavimą po 1939-ųjų 
spalio 10-osios. ty. prieš įžen
giant į Vilnių. Tiesa, geras mum 
precedentas yra Bieruto Lenki
jos - Sovietų Sąjungos sienų nu
statymų sutartis, kurią užgyrė 
Mikolaijczyk, o visai pilnai pa
rėmė Didž. Britanijos vyriausy
bė, JA Valstybėms bent viešai 
nesipriešinant. Bet vienas kitas 
pragiedrulis dar neburia giedros 
ir pavasario.

Kai dar stovykliniais laikais 
“Žiburių” redakcija kreipėsi į 
lenkų egzilinės vyriausybės pre
zidentą, ans lenkų - lietuvių rei
kalais tiek tepareiškė:

— Teritorinius klausimus, va
dinas, Vilniaus bylą — tegalės 
narplioti laisva* Lenkija, žinia, 
1939 metų sienose atsistatysian- 
čioji.

“Britanijos Lietuvis” lietuvių- 
lenkų reikalais kreipėsi nuomo
nės pas rašytoją Nowokowskį,. 
kurs lankydamasis Neprikl. Lie-?

P^es .W 
valkų sutarties komentarus-Ka
ro Mažėjuje. Nowokowski iš 
jautraus sienų klausimo išslydo 
lyg ungurys: jūs, litwini, girdi, 
grįšite iš tremties į savo tėvynę, 
mes, lenkai, į savo, ir pradėsime 
naują gyvenimą — baigė. Nau
ją? O gal nuo naujo Pilsudskio 
ir Zeligowskio? Želigowskis mi
rė, kūnas pervežtas Lenkijon, 
bet laidotuvių akte, Londone su
darytame, pastebėta: “... lig lai
ko, iki Lenkija atgaus laisvę”, 
tada, žinia, “do Wilna”.

Kaip elegantiški ir galantiški 
lenkų tremties politikai, matyti 
iŠ išgarsėjusio ministro Lozorai
čio ir gen. Anderso neseniai Lon
done įvykusio susitikimo. Dip
lomatijos šefo žinutėje spaudai 
pasakyta: “revizituota”. Lenkai 
tą faktą kitaip įvertino. Jų sko
nio reikalas. Mus, kuriems Vil
niaus reikalas yra skersvėjų ne- 
nupučiama vėliava, didžiai iškal
bus yra šis nutikimas:

— po pasimatymo su ministru 
Lozoraičiu gen. Anders čia pat 
nuskubėjo į 
yilniaus lenkų 
9 Sutapimas? < 
sistema? Manding, antrasis tar- 
muo arčiau tiesos.

, Be ręikalo ir ne vietoje sis ap-

kurį |aukė

tss, atokiau nuo politikos gy- 
venantis. Žaizdos, deja, pūliuoja

nuo pat 1920-ųjų Spalio 9-tosios. 
Nepagydomo drovumu nepagy- 
dysi. Tai aišku. Tai diktuoja mū
sų savisauga, juo labiau — pra
eities patyrimai.

O grįžteriant į savo tarpą: — 
ar Vilnius nėra posūnių, jei gra
žiau nesakant: — keblion padė- 
tin įstumiantis pamestinukas?

10 tremties metų, ir nešumota 
išleisti prof. Ivinskio studijos 
“Lietuvos sienų reikalu”. Ši kny
ga privali kiekvienoje tremties 
šeimoje, šalimais lietuviškojo 
kalendoriaus ir lietuviškojo ele
mentoriaus.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga, kaip žinome, memoran
dume VLIKui priminė, kad ly
giomis teisėmis būtų pakviestas 
josios atstovas. Jis atstovautų ne 
kokią partiją, bet patį Vilnių — 
sostinę.. Ar Vlikas tai svarstė, 
rodos, kad — atidėjo. Gręitomis 
sušauktame veiksnių pasitarime 
Niujorke nutarta įsteigti komisi
jos Lietuvos Rytų ir Vakarų pro
blemoms nagrinėti. Vienu šūviu 
keli zuikiai: — Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos balsas dingo 
savųjų veiksnių tyruos, netgi 
Vykdomojoj Taryboj nebesuda- 
rąnt, kaip anksčiau žadėta, Vil
niaus reikalams ręferęųtūros. 
'“Nekelti sritinių reikalų!”—atė
jo aidas iš už vandenyno, ir keli 
mūsų pačių laikraščiai dar pasi- 

’ šaipė, lyg anie išdaigininkai mo
tinos pakasynose.

O tuo tarpu lenkai tremtiniai, 
besisielodami naujos vyriausy
bės ir naujojo prezidento reika
lais, vadovaujasi sena išmintimi: 
— lygiai su partijų ar kovos są
jūdžiu atstovais vyriausioje tau
tos taryboje iš/pat tremties pra
džios dalyvauja ir.. .Ziem Pol- 
nocno Wschodnich atstovai Ai 
man, pas lenkus Vilnius — teri
torinio integralumo byla, o pas 
mus... kažkokių sritininkų už
gaidos.

Juoktis ar raudoti? Nei viena, 
nei antra! Gyventi ir vadovautis 
ta nuojauta ir ta išmintimi, ku
ria tauta gyveno ir vadovavosi 
laisvės metais, kiekvieną Spalio 
9-tąją. Va, tai gairės ir va, šūkis

(Nukelta į 6 psl.)' ,t I

Užtenka 
paskambinti

CRYSLERTO GAMYBOS AUTOMOBILIAI '
PLYMOUTH ir CRYSLER. ' Skambinti Werner Graf

MU. 8188, namų OL. 6166

LIETUVIŠKOS RABUO PROGRAMOS
“TĖVYNĖS PRISIMINIMAI” •

šeštadieniais 3 - 4 vai. po pietų 
banga 620 (St. Catharines CKTB) 

sekmadieniais 9.30 - 10 vai. rytę 
banga 1090 (Brampton CFJB)

Programų vedėjas J. R. SIMANAVIČIUS
77 Salem Ave., Toronto, Ont. Telef. OL. 1274

Juozas ŽEMAITIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

No. 3 Highway West, Simcoe, Ont. Telefonas 2085 W ‘

Dabar yra pats patogiausias laikas pirkti tabako ūkius.
$4.000 įmokėti, pilnoi kaina $30.000, 60 akrų, 25 sodįnimo teisė, 4 džiovyk

los, gera mašinerija įskaitant traktorių.
$5.000 įmokėti, pilna kaina $35.00p, 65 akrai, 25 sodinimo teisė, trobesiai 

ir mašinerija labai geri.
$6.000 įmokėti, pilno kaina $30.000, 50 akrų, 20 sodinimo teisė, trobesiai ir 

mašinerija puikūs.
$7.000 įmokėti, pilna kaina $34.000, 120 akrų, 27 sodinimo teisė, trobesiai 

pakenčiami, žemė gera, traktorius ir mašinerija gerame stovyje .
$10.000 įmokėti, pilna kaina $30.000, 157 akrai, 70 akrų tabokinės žemės, 

mūrinis 11 kambarių namas, prie haivės, gerame tabako distrikte.
$12.000 įmokėti, pilna kaina $44.000, 90 akrų, 27 sodinimo teisė, geri tro

besiai, naujas traktorius, labai gražūs, lygūs laukai.
$18.000 įmokėti, pilna kaina $72.000, 18T akras, 43 sodinimo teisė, trobesiai 

ir mašinerija labai geri, ūkis randasi miesto pakraštyje.
$25.000 įmokėti, pilna kaina $110.000, 120 akrų, 50 sodinimo teisė, visa 

žemė tinkama tabakui auginti, trobesiai labai geri, geras tabako derlius.
$25.000 įmokėti, pilna kaina $120.000, 230 akrų, 63 sodinimo teisė, 9 džio

vyklos, du gyvenami namai, trys traktoriai, šiais metais tabako derlius virš 
500 tonų, augštos vertės tabakas, gerame distrikte. ,

Mes turime įvairaus dydžio tabako bei mišrių "ūkių, gasolino 
stočių, su krautuvėmis, restoranu geruose judėjimo distriktuo- 
se, motelių, bei hotelių.

ARNOLDAS ŽEMAITIS
No. 3 Highway Wes, Simcoe, Ont. Telef. 2085 W 

(Sekmadieniais 147 Grant Ave., Hamilton, Ont. Tel. JA. 2 5787)

ANTANAS ARIMAS
R. R. No. 1, Vienna, Ont Telef. 5 r 12 Port Burwell, Ont

VLADAS BACĖNAS
R. R. No. 2 Woodstock, Ont Telef. 20 r 3 Innerkip.

Šiauliai 1940 metais
Savitarpinės pagalbos sutartį 

sudarius su SSSR, Lietuvos pa
dangė niaukėsi. Artinosi audra, 
kurią daugelis lietuvių, jau iš 
anksto, pergyveno savo širdyse.

Rusų kariuomenės įgulos įves
tos į Lietuvos teritoriją. Vieni 
dar tikisi, kad rusai Lietuvos tei
ses gerbs, nes tai, esą, užtikrinęs 
ir pats Stalinas. Kiti jau matė 
aiškią Lietuvos pražūtį.

Lietuviai parsidavėliai iš anks
to, ligi smulkmenų Lietuvos li
kimą žinojo.

Tuo laiku gyvenau Šiaulių 
mieste ir dirbau policijos vado 
įstaigoje (Apskr. v-ko įstaiga 
prie Sukilėlių kalnelio).

Gavome žinių, kad Kaune, 
komunistai gatvės valkatos su 
Justu Paleckiu priešakyje, ban
dė paleisti iš Kauno SD kalėjimo 
kalinius. Visi policijos sulaikyti. 
Kauno apskr. v-ko administraci
nės baudos nutarimu Įrnvo siun
čiami į Dimitravą. Kadangi Šiau- 
liai buvo areštuotų persiuntimo 
punktas, tai po keleto, dienų vi
są būrį atvežė į Šiaulius. Buvo 
apie 30 asmenų, y.isdkio amžiaus' 

;y^rų- it“ m o tėrų. dhugumo j e»žy
dų, Lietuvoje gimusių rusų ir ke
letas lietuvių. Jų tarpe Justas 
Paleckis. Apsirengęs odiniif ap
nešiotu puspalčiu; apsiavęs ilgais 
pusbačiais, su juoda barėte. At
rodė tikrai proletariškai. Visi bu
vo siunčiami į Telšius, tolimes
niam persiuntimui į Dimitravą.

Etapo skyriaus vedėjo vald. 
Pečiausko (rusų nužudytas) pa
prašytas sutikau padėti miijėtą 
ekspediciją palydėti įsTelšius.

Traukiniui pajudėjus, Justas 
Paleckis atsistojęs kūpės vidury
je, karščiuodamasis pradėjo kal
bėti. Pirmiausia kreipėsi į areš- 
tuotosius: “Draugai, nenusimin
kit, mės grįšime greit atgal, grį
šime garbingai o į mūsų vietą 
važiuos fie smetonininkai (paro
dė į mus). Aš grįšiu už 2 mėne
sių, nes turiu tikras žinias, o už 
8 mėnesių Lietuva bus Tarybų 
Sąjungos dalis”.

Pasirodė, buvo jo tiesa. \
Praėjus dviems mėnesiams, 

rusų valdžios spaudimu, mūsų 
vyriausybė Justą Paleckį palei
do, o pp aątuonių mėnesių Lie
tuvos padangę kaitino “tarybinę 
saule” su Paleckiu prišakyje. 
Tik dabar netikintiems Tamo- 
šiams akys atsivėrė. Bet kelio at-

Juozas Šimonietis

sų mostais išspruko pro žaliąją 
sieną, o nespėjusieji žiūrėjo per 
mažą langelį iš NKVD rūsių.

Iš pogrindžio išlindo visas ko
munistuojantis elementas ir kaip 
plėšrūs žvėrys pradėjo ieškoti 
aukų. ;

“Kas buvo niekas — tas bus 
viskuo”, — šaukė girti ir užki
musiais balsais gatvių valkatos 
rėkaudami internacionalą.

Žodžius vykdo darbais
Šiaulių apškri viršininko įstai

gos tarnautojai kol kas dar buvo 
palikti ramybėje, tik atleistas 
apskr. viršininkas Vitkus, į jo 
vietą paskirtas Šiaulietis Č. Liu
tikas. Naujasis viršininkas buvo 
patriotas lietuvis, tik kairių pa
žiūrų, tad ir jo dienos buvo ne
ilgos.

Paleckio “vyriausybė” didžiau
sią dėmesį kreipė į policiją. Po
licijos d-to direktoriumi pasky
rus Bručkų, prasidėjo policijos 
“sąžinės” perkratimas. Policiją 
— pavadino milicija.

Šiaulių apskr. policijos vadas 
J. Daniūnas atleidžiamas iš tar
nybos, saugumo milicijos, areš
tuojamas ir pariunčiamas į Kau
no SD kalėjimą. Į jo vietą pri
siuntė buvusį nuovados v-ką A. 
Mikoliūną. Vyras augšto ūgio, 
su barzdele, patriotais, komunis
tinės santvarkos labai nekentė 
ir buvo prieš ją griežtai nusista
tęs. Prie milicijos paskria poli
tinį komisarą, vadinamą politi
niu vadovu. Tas pareigas Užėmė 
iš kalėjimo paleistas A Simutis. 
Jis išsėdėjo Šiaulių kalėjime 4 
metus už vagystę ir raudonos vė
liavos iškabinimą^

Naujasis milicijos (policijos) 
vadas, pirmomis tarnybos dieno
mis Šiauliuose pergyveno skau
da įvykį. Berods iš vidaus reik, 
ministerijos gauna įsakymą tuč 
tuojau vykti į Latvijos pasienį 
ir perimti, Latvijoje areštuotu, 
buv. ministerį pirrpininką Merkį 
su šeima.

Vaikščiojo nusiminęs nervino
si, tarėsi su tarnautojais, bet įsa
kymas lieka įsakymu, nutarė 
vykti. Merkį atvežė į Šiaulius. 
Tolimesnio likimo nežinau.

kardai, per 
nė liekana.

ius Lietuvos 
eji gerais ru- mis

DU SU PUSE MĖNESIO 
BOLŠEVIKŲ MILICIJOJE

raidžių padarė ir žodžius — duo
kit valgyt milicijai. Įsteigė pa
galbinę miliciją. Į ją priimdavo 
visokius gatvių valkatas, nes su 
jais numatė pakeisti buvusius 
policijos tarnautojus.

Masinis buvusių policijos tar
nautojų atleidimas. Jų pareigos 
perduodamos pagalbinei milici
jai. Šiaulių mieste ir apskrityje, 
atleidžia beveik visus policijos 
tarnautojus.

Milicijos vadas A. M., miesto 
nuovados viršininkas I. Gylys 
(išvežtas}, valdininkas S. Stri
maitis ir aš gauname įsakymą 
pasilikti tarnyboje. Prašėme at
leidžiami, bet gavome griežtą at
saką, kad turime pasilikti “liau
dies tarnyboje. Gylys turi per
imti visą miesto ir apskrities mi
licijos piniginę atskaitomybę, 
Strimaitis skyrių kovai su speku
liacija, b aš raštinę.

Keliamės į kitas patalpas
Rodos rugpjūčio pabaigoje 

persikeliame į naujas patalpas 
Aušros Alėjoje, buvusius apy
gardos teismo rūmus. Pastatai 
erdvūs, moderniška statyba. Už
imame pirmąjį augštą, o antrą
jį užima NKVD.

Milicijos vadą A. Mikoliūną 
atleidžia iš tarnybos. Atsisveiki
name, o jis patenkintas ištrūkęs 
iš nemalonių pareigų.

Gauname naują viršininką, 
buvusį kalinį “draugą” J. Šuna- 
kevičių ir jo pavaduotoją rusą 
Višniov.

Naujasis viršininkas tikras 
proletaras, beveik beraštis, var
giai pasirašo savo pavardę.

Iš pirmos dienos turi parašyti 
curriculum vitae, pats negali, tu
riu malonumą padaryti aš. Pa
rašiau. Gimęs neturtingoje šei
moje, iš mažens tarnavęs pas 
ūkininkus, mokykloje nebuvęs, 
24 metų pradėjęs dirbti lentpjū
vėje. Ten pasisavinęs 200 litų ne
va politinių kalinių šelpimui, 
mėtydavęs atsišaukimus ir ka
binėdavęs raudonas vėliavas. 
Saugumo policijos suimtas ir 
Šiaulių apygardos teismo nu
baustas 5 metusįSD kalėjimo. Iš 
kalėjimo paleistas “liaudies vy
riausybės” ir paskirtas Šiaulių 
miesto ir apskrities milicijos va
du. (Bus daugiau).

nė liekana. Po kelių savaičių vi
sai panaikino* uniformą ir įsakė 
ant civilių drabužių rankovės 

raižti su raidė- 
dariai tuoj iŠ tų

VOKIETIS KIRPĖJAS 

ATIDARĖ
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Atvirai apie dabartine, S. Rusija
\ I / *

Madride prabils 
lietuviškas radijas

(Tęsinys iš praeito nr.)
MVD vergu iinperija

Taip pasisakęs dėl valdžios, S. 
su šeštuoju straipsniu pereina 
prie piliečių gyvenimo apibūdi
nimo. Pirmiausia jis pavaizduo
ja piliečio gyvenimą trim pa
vyzdžiais — staliaus su šeima, 

‘ leidyklos tarnautojo taip patsų 
šeima ir 60 metų našlės, vieno 

r fabriko felšerės, kurios vyrias 
mirė Sibire ištremtas, o sūnus 
kare žuvo. Jei šios gyvenimas 
beviltiškas, staliaus vargingas, 
tai inteligento vien nepasiekia
mų svajonių pilnas.Salisbury yra nemažai keliavęs po Sovietų Sąjungą, net po Sibirą ir azijines respublikas, t.y. po sritis valdomas MVD, apgyventas trenftinių ir kalinių darbo stovyklose. Šitos vergų 
imperijos sostinė esąs Chaba- rovskas prie Amūro, o pati im- perija nuo Chabarovsko tęsiantis 2.700 mylių į vakarus iki Novosibirsko, apie 2000 mylių Š. poliaus link, pietuose iki Man- džuriįos ir iki Sachalino. Priklausą šiai vergų imperijai ir Karagandos plieno centras, Bal- kašb vario kasyklos, Tadžikistano uranijaus kasyklos ir 1.1. Visur viskas apdirbama vergų, vadovaujant valstybei valstybėje — MVD aparatui.Čia kiekvienas žmogaus judesys suvaržytas ir sekamas. Visame šitame milžiniškame plote viešpatauja MVD žiaurus režimas laisvės (net sovietinės) netekusiems ‘žmonėms. Niekas čia laisvai nepajudės netikrintas ir be specialių leidimų. Beveik viskas, kas yra dirbama, čia yra dirbama kalinių arba tremtinių. Prie statybų dirba visur kaliniai ir visi su tuo taip apsipratę, kad niekas į juos jau nebekreipia nei dėmesio. Bet Birobidžane, kol jis ten buvęs, kalinių darbai mieste prie statybų buvę sulaikyti. Jam tekę tik pamatyti augštas lentų aptvaras apie statybas su bokšteliais kampifbse sargybų kulkosvaidininkams.Po Stalino mirties buvę matyti tam tikrų pasikeitimų, bet šitoje MVD imperijoje, valdomoje iš Chabarovsko, niekas nepasikeitę. Įžengti čia galima tik su specialiais leidimais, lygiai kaip iš ’čia* išvykti. Esą, kai atvyksti i rytinį ir šiaurinį Sibirą, pamatai kalinišką gyvenimą visoje nuogybėje, nes ten jis vyrauja, ten jis henuslepiamas, tad nei neslepiamas. Kaliniai, jų darbas, kalėjimai bei kacetai ir MVD aparatas kaliniams valdyti yra neatskiriama dalis šių kraštų gyvenimo.. Tenykščiuose kraštuose nesą didelio skirtumo tarp kalinių darbo ir vadinamųjų laisvųjų darbo prievolės. Skirtumas tarp kalinio ir laisvo darbininko darbo sąlygų esąs nedidelis. Salisbury pastebi, kad amerikietis ir apskritai vakarietis galįs atsakyti, jog yra didelis skirtumas dvasinis, nes laisvam netenka būti varomam bei saugojamam ginkluoto MVDisto ir netenka gyventi už vielų tvorų. Betgi kas matęs kaip laisvieji ir kaliniai dirbą lygiai tokiose pat sąlygose, kaip laisvieji gyveną taip pat baisiuose barakuose, tas galįs abejoti ar esą didelio skirtumo jų dvasinėse būsenose. Bet kalinių darbas ten visur pirmaująs ir kiekvienam lankytame mieste jam tekę matyti darbininkus

jis priverstinio darbo kalinių 
stovyklas nė tik Chabaroyske, 
Jakutske, Birobidžane, Čitoje, 
arba Karagandoje, bet taip pat 
Donbase, Ordžonikidzeje, prie 
Volgos kanalo, ty. ir Europinėje 
Sovietų Sąj. dalyje, kur tik ko
kie didesni projektai vykdomi.Salisbury iškelia dar vieną beteisių sovietų piliečių klasę — tremtinius^ kurių yra milijonai. Jau per 1941 m. deportacijas buvusieji Lietuvoje patyrė, kad tremiaĮniešiems buvo žadamas dvejopas likimas. Vieni buvo pa- skelbiami suimtais ir išsiunčiami į darbo stovyklas — dažniausiai tų pačių šeimų vyrai, ypač vaikai ir moterys ištremti “laisvai” ‘ apsigyventi kurioje nors toliinoję srityje. Salisbury pirmasis laisvam pasauliui paaiškina, kad šitokie žmonės so- ietų sąjungoje žinomi “specų” (ne specialistų) vardu. Jie visi savo pasuose turi ryškų antspaudą “Spec”, kas reiškę kad jam leidžiama gyventi tik paskirtoje vietoje — paskirtame mieste ar paskirtoje srityje. Kiekvienas užtiktas už sau skirtos srities ribų tuojaus suimamas. Šitokį antspaudą su privalomos gyventi vietos nurodymu turi visi tremtiniai — milijonai, kurie į tremtį pateko dėl neatsargaus žodžio arba, kad, nelaimei gyveno tokioje srityje ar rajone, kur veik visi gyventojai buvo ištremti, pav. Pavolgio vokiečiai, Krimo totoriai, daugybė Kaukazo kilčių, Odesos bei Niko^olio graikai arba pabaltiečiai. Maskvoje apie “spėcus” jam netekę nieko girdėti, bet kelionėje už Uralo jis sutikęs jų įvairiausių rūšių. Pavolgio vokiečių sostinę Engels la- vo- ne- su-

o kiti,

kad ypač daug “specų” esą pri
varyta iš Pabaltijo. Ten sutiktas 
vienas estas jam pasakojęs, kad 
daugiau pusės Estijos gyventojų 
esą jau ištremti, o jų vietoje ap
gyvendinta rusų.Daugumas buvusių kalinių paleisti iš darbo stovyklų arba kalėjimų negaupą teisės grįžti į namus, bet lieką su “Spec” įspaudu ir įrašu, kur privalo gyventi arba kur negali gyventi. Taip daugumui puvusių kalinių maskviečių įrašoma, kad nevalia apsigyventi atčiau kaip 100 kilometrų nuo Maskvos. Dėl to tokių “specų” tūkstančiai esą įsikūrę miestuose už 100 klm nuo Maskvos, kad lengviau galėtų juos aplankyti šeimos gyveną Maskvoje. Kurie su “spec” įspaudu sugaunami Maskvoje, esą pasiunčiami atgal į darbo stovyklą.Šiaip Sovietų Sąj. keliavimas esąs nevaržomas, tačiau minėtoje MVD “imperijoje” kiekvienas perkąs bilietą lėktuvu ar ge-

1949 m. susitarus su Ispanijos vyriausybe VLlKo Informacijos Tarnyba, nutęsusį net penkis metus, šiuo laiku organizuoja prie naujosios galingiausios Madrido radiofono stoties lietuvių grupę. Į ją minimi keli ispaniškai kalbą lietuviai žurnalistai — Petras Babickas, Kazys Čibiras - Verax ir kiti. Madrido radio anti-komunistinės programos laikomos vienos populiariausių Tarybų Sąjungos pavergtojoje teritorijoje. Subūrus rinktines pajėgas ir lietuviška Madrido programa prasimuš į šį lygį, nors stipriai reiškiasi ir “Am. Balso” lietuviškas Mūncheno skyrius,-šiuo metu gerai girdimas rytiniuose JAV ir Kanados pakraščiuose. Po jo seka Romos, Vatikano ir Niujorko - Vašingtono lietuviški radiofonai. Sudėjus visas šias programas, pavergtiejiležinkeliu keliauti turįs parodyti lietuviai, sakoma, esą geriau in- pasą. Keliaujant betkuriomis formuoti apie padėtį laisvajame priemonėmis ten nuolat esą da- pasaulyje ir lietuviškam laisvam romos dokumentų kontrolės.(Bus daugiau) gyvenime nei daugelis Čikagos, Toronto ar Brooklyno lietuvių.

Prasidėjusi emigracijos banga 
daugelį tautiečių iš Vokietijos 
stovyklų nubloškė į Angliją. 
Kiekvienas stengėsi kaip nors 
pakliūti į didesnį būrį savo tau
tiečių ir pažįstamų. Nelengva tai 
buvo pasiekti. Tik vėliau, viens 
kitam padedant, pasisekdavo su
siburti, po keletą ar keliolika.Ir man šiaip taip pavyko pakliūti į vieną hostelį. Išskyrus vieną kitą vedusių porą, buvome kelių tautybių viengungiai ir viengungės. Visi dirbome tekstilės pramonėje. Mūsų grupė savo gausumu ir geru tarpusavio sugyvenimu, skyrėsi iš kitų tautybių.Tiesa, didelių išminčių nebuvo. Išskyrus vieną seną kavalierių, buvusį bent keturių armijų pulkininką, kuris ir skaitėsi mūsų tarpe vyriausias ir išmintingiausias. Visi jį; kaip vyresnio amžiaus žmogų, gerbė ir mylėjo. Tarp savęs vadindavom jį senuku.Visuomet ir visomis progomis: išgėrimų, sužadėtuvių. ar • vestuvių turėdavo ir jis dalyvauti. Išgėręs — o tai jis mėgdavo — paprastai pasidarydavo iškalbingesnis, ir visų mūsų jaunuoliškų

SENUKAS” MUS ŠVIETĖ, BET
KAI KŪRĖSI SANTARVĖ

S. tekę matyti praplaukiant vu Volga. Jis jau, buvęs be kiečių, bet ten sustoti buvę galima. Kelionėse jam tekę tikti vokiečių Stalinabade, džikistano sostinėje, taip krašte išmėtytų po kolchozus. Vokiečių gausumas Stalinabade padaręs įtakos ir miesto išvaizdai, jo švarai, tvarkai ir architektūrai. Tik vokiečių statomuose namuose gyveną ne jie, o rusų biurokratai. Naujuose pačių vokiečių statytuose, namuose “spe- cams” vokiečiams gyventi uždrausta. Jie gyvena Tadžikų landynėse. Čia Salisbury prisimena vieną būdingą pasikalbėjimą su Stalinabado taksi šoferiu, iš Pa- volgio atitremtu vokiečiu “spe- cu”: “Tamsta ne rusas?” — “Ne”. “Tamsta pabaltietis?” — toliau klausęs šoferis. Čia S. pastebi, kad pabaltiečiai esą geriau apsirėdę, tad gilumos Sovietų Sąj. gyventojai visada maišą juos su užsieniečiais. Toliau šoferis klausęs ar jis ne lenkas, ar ne čekas, kol gavęs atsakymą kad amerikietis. Tai išgirdęs, vokietis net apstulbęs — taip retas ten užsienietis ir dar amerikietis, — o po to net parodęs savo pasą su “spec” įspaudu.“Specų” tarpe pasitaiką ir sovietinės inteligentijos. Taip Alma Atoje tekę užtikti buvusį so-' vietų karo, komisijos Tokio vertėją, kuris “spec” įspaudą pase gavęs dėl parodytų' simpatijų vakarietiškai kultūrai ir pasidaręs gidu buvusios Trockio vilos.Čia Salisbury užakcentuoja,
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MVD valdomoji Sovietų Sąjungos dalis. Skaitmenimis pažymėta: 1 vergų imperijos valdovų “soe» tinė” Chabarovškas ir žymesnieji darbo vergų stovyklų rajonai— 2 Jakutsl^as, 3 Magadanas, 4 Čita, 5 Karaganda bei Balkašas ' 4 I
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ALKOHOLIS DIPLOMATINĖJE

REIKALAUKITE

&

nailonu sustiprintais kuinais ir pirštais

DARBO KOJINIO
jos laiko ilgiau už kitas

Jot tikrai laikyt ilgiau 
—labai patogios n«iio- 
ti, lobai vertinga* — 
PENMANS DARBO

X7W vienam darbui' — tai
«iaUHOni gariaątiat kajmėt pi- 

WORK SOCKS Sritie. '

Taip pat apatiniai - viriuttaiai rūbai
1 GARSŪS NUO 1M8 METŲ * W!

Vakarų diplomatai jau nuo seniau yra pastebėję, kad jų sovietiniai kolegos, kurie įvairių puotų metu yra tiek nepaprastai malonūs ir draugiški, visada ne- vengią stiprokai išgerti bei mėgs tą naktinių puotų gyvenimą, visiškai kitoniškais rodosi prie derybų stalo, ministerijų ar ambasadų kabinetuose, ir tai, tuč tuojaus, jau rytojaus mėtą, iškilmingoms išgertuvėms pasibaigus.Tuo būdu, akylesni šios pusės stebėtojai suprato paprastą raudonųjų triuką: atitinkamu metu, vodkos ir kąviaro pagalba minkš tinti rytdienos Vakarų pasaulio derybininkus. Na, ir kas drįstų nuneigti, kad Maskvos pareigūnams tas iki šiol nesisekė? Ne be to, kad rusai jau senokai yra pasižymėję savo dideliu ir nenumaldomu noru pasirodyti, pasireklamuoti. Tuo būdu “proletariato gynėjų” pokyliai visada pasižymi nepaprastų valgių įvairumu ir gausumu, neįprastais alkoholinių gėrimų kiekiais, neapsieinant ir be šokių ar dainų. Visa, kaip jau įprasta, lydi nesi- ; baigianti tostų virtinė. Ne taip jau seniai, vieno baliaus metu 'Bęrlyne sovietiniai šeimininkai būtinai įsimanė gerokai pavaišinti, “pamylėti” žinomąjį amerikiečių finansinį patarėją, Detroito bankininką, Joseph M. Dodge. Pasigavę, beveik prievarta įpylė degtinės pagarbaus amerikiečio gerklėm Žinia, jokio incidento dėl to nebūta, nes, matyt, visi jau buvo kiek daugiau, kaip įprasta, pasivaišinę, įsidrąsinę. Ruskeliai, tada norėjo ypač vaišingais pasirodyti.
Be to, pastebėta, tokiomis pro

gomis rusai būtinai nori ameri
kiečius svečius nugirdyti. Kai 
kada vartojami net ir nevisai 
švankūs metodai. Plačiai žino
mas jų triukas, svečiams pilti 
degtinę, o savo stikliukus, nežy
miai papildyti gryniausiu vande
nėliu. Bet nežiūrint visų rūšių 
rusų susivaldymo, sakoma, kad 
toks V. M. Molotovas yra visiš
kai neblogas ir daug pakelti ga
lįs gėrėjas ne visada ir savo sai
ką žinanti asmenybė. Užtat, va
kariečiams jau nekartą yra tekę 
matyti jį girtą, laisvai ir daug 
kalbantį, nesivaržantį ar net pa
darantį kai kurių nevykusių iš
sišokimų.

Bet sykį, tai būta Valstybės 
i Sekretoriumi esant Cordell Hull.

ir amerikiečiai sumanė gerokai nustebinti rusus. Ambasados patalpose Maskvoje buvo suruoštas nemažas pokylis, o atvykę raudonųjų elito atstovai iš nustebimo turėję net išsižioti, išvydę ambasados rūmų didžiausią j į kambarį išdekoruotą ir taip paruoštą, kad išties galėtumei jaustis esąs kur šiltųjų kraštų zonoje. Čia ir graži žolytė didelių saulės lempų šildoma, čia pat ganosi ir būrelis gyvų ožių, dideliais šakotais ragais pasipuošusių, o palubėje, tarp specialių tinklų, sau laisvai skraidė įvairūs laukiniai paukščiai. Būta žiemos meto ir Kremliaus ponija tikrai reginio likosi sužavėta. Kiek vėliau, jau buvo tiek įsilinksminta, kad kai kas jau buvo bemaną pradėti tų paukščių medžioklę. Išvadoje tinklai buvo sudraikyti, paukščiai laisvai iš-

TARNYBOJEskraidė po visus kambarius ir užtruko keletą dienų, kol juos sugaudė. Bet kaip ten bebuvo, rusai buvo priblokšti. /Vėliau, panašių teatro scenų jau buvo atsisakyta, o visą vaišių iniciatyvą ir vėl perėmė rusai, kurie išnaudoja kiekvieną, kad ir mažiausią progą, nugirdyti savo užsienio svečius. Kad ne visada su blaiviomis vakarų politikų galvomis rusai turi darbo, tik jau aiškiausiai rodo ir šios dienos pasaulio politinė padėtis. Sakoma, kad'alkoholis ir benzinas maišyti yra lygu savižudy bei, bet kaip reikėtų pavadinti politikos ir degtinės mišinį? O, tas mišinys jau pernelyg dažnai pradėtas naudoti ir tai galėtų reikšti visą, tik jokiu būdu ne mažiau už savižudybės sąvoką.

dienų aktualiausias temas nukreipdavo į politiką. Didesnę savo gyvenimo dalį praleidęs įvairiose ir prie visokių diktatorių režimų armijose, turėjo nemažai medžiagos prisirinkęs, kuri lėmė jo galvoseną. Žodis demokratija jam reiškė kažkokį “supuvusį daiktą”, nors pats save laikė didžiausiu demokratu.Aiškiai jutom, kad jam anekdotai sklandžiau išeidavo rusiškai, negu lietuviškai. Bet niėkas niekada nesuabejodavo jo lietuviškumu ir patriotizmu. Visų akyse jis buVo savo laiko labai narsus ir garbingas karys, tik jau ne politikas. Vakarietiškų kalbų nemokėdamas negalėjo sekti spaudos ir daryti kokią nors pažangą. Jis ir pats prisipažindavo, kad dabar sparčiais žingsniais atsiliekąs nuo kultūros.Tuo tarpu mes, jaunesni, pradėdavom, nors su žodynu, įkan- dinėti laisvą demokratinę spaudą ir radiją. Kiekvienas, gyvendamas dar netolimos praeities prisiminimais — pajusdavom didelį skirtumą senuko politikoje. Jeigu kartais kas jo paklausdavo, jis karštai įrodinėdavo savo ' “demokratijos” teisingumą.Diskusijų dėl lietuviškų tremties politinių veiksnių, bent tuo tarpu, nevesdavom. Visi priklausėm Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungai, VLIKą laikėme vyriausiu veiksniu ir kiekvienas mielai, pagal savo išgales, atiduodavom grašį Tautos Fondui. Neatsilikdavo nuo mūsų ir senukas. Taip ir slinko dienos vienoda vaga.Vėliau mūsų senukas netikėtai susirado netoli gyvenantį sau draugą, lygų laipsniu, išsilavinimu ir “demokratija”. Išgėręs su pasididžiavimu pasakodavo, kaip būdamas Kaune, II pėst. pulke, vieną naktį išsivedęs iš kareivinių ginkluotą kulkosvaidžiais kareivių kuopą, praleidęs Juozapavičiaus ‘prospektu riedančias tanketes, sulaikęs užpakalyje žygiuojantį link prezidentūros visą IV pėst. pulką. Už tai jis vėliau kilęs “kaip ant mielių”. -Užsimezgė juodviejų draugystė. Savaitgaliais vis dažniau Senukas pradėdavo kažkur išvažiuoti ir grįždavo dar neišsipagiriojęs. Nieks dėl to nesijaudino. Betkurį savaitgalį vėl susirinkę prie putojančių alaus stiklų, užklausdavom ką naujo parvežęs.Iš pradžių nelabai jis norėjo ką nors pradėti, bet pamaišius dar po vieną kitą iš mažesnių, “kilniosios”, suminkštėdavo širdis ir išsitardavo, kad jis važinėjęs į posėdžius. Ten esą svarstoma, kaip galimai greičiau atneš- ti'ltėvyhei laisvę’. Susidarė įspūdis, kad mūsų Senukas smarkiai veikia Kiekvienas buvome tėvynės ilgesio apsvaigintas. Mes kartu lyg ir jautėm gėdą, kad būdami jauni nieko neveikiame. Smalsumo vedami, nedrąsiai

pradėdavom jį klausinėti. Žadėjom ir mes visomis išgalėmis prisidėti. , •Kartą Senukas, patraukęs gurkšnį alaus, visus peržvelgęs pradėjo:p— VLIKas Lietuvos neišva-. duos. Jo veiklą toliau remti ne
reikia. Ten visi susirinkę partiniai, kurie savo partijų reikalus stato augščiau už viską. Lietu- " voje jokių partijų nebuvo. Buvo tik jų vadai, kurie iš seno papratimo ir dabar tai daro. Kuris iš jūsų priklausėt kokiai partijai?Mūsų amžius dar nebuvo pribrendęs, kad būtume turėję teisės Lietuvoje balsuoti. Jeigu.vienas kitas būtų galėjęs balsuoti, tai tada jau buvo nauja tvarka, kad valdžią rinko ^patingi atstovai”. Tad visų atsakymas buvo ne. Senukas tęsė toliau:— Aš jau seniai priklausau mūsų slaptai rezistencijos santarvei, kuri palaiko ryšį su kraštu. Mes daug posėdžių turėjom. Svarstėm įvairius tėvynės vadovavimo klausymus ir visi priėjom išvados, kad bent šiuo laiku mes, išeidami į viešumą su savo veikla, tėvynei laisvės ne- atnešim, bet tik jos padėtį pa- bloginsim. Lietuvai reikalinga tik viena partija apimanti visus lietuvius. Mūsų uždavinys ir toliau platinti tą mintį tremtinių tarpe. Tuo tarpu tik tiems, kuriuos mes randame prijaučiančiais. Netrukus įvyks mūsų augščiausias posėdis, į kurį atvyks -ir mūsų šefas. Bus galutinai nustatyta tolimesnė mūsų, veiklos eiga. Apie tai aš vėliau daugiau papasakosiu. O dabar išgerkim! Senovės lietuviai būdavo pašneka, pašneka ir nuge- - ria. Sveiki!Senuko kalba nejaukiai visus nuteikė. Karteliui nustumti paskubomis išvertėm nugaravusio alaus stiklus iki dugnui. Metas jau buvo miegoti. Pradėjom skirstytis. Senukui nuėjus gulti, vienas tuojau išsitarė:— Man atrodo, kad mūsų Senukas nori būti mažiausiai naujo diktatoriaus karo ministeriu;Kitas pritarė: '— Nieko nuostabaus. Praeityje už gerą algą iš įvairių vadų ir tėvų, baubė kaip jautis ant kareivinių, negali ir dabar pamiršti tų laikų. Jam tie laikai vai- .densis iki grabo lentos. Defno- ~J krato mes iš jo nepadarysim. f Geriau einam gulti. Rytoj, “politiką” sutvarkysim prie mašinų.— Visi patraukėm į savo guolius.Vieną savaitgalį Senukas vėl išvyko. Grįžo labai “nesveikas”. Bandėm gydyti jo paties mums kartais patartu receptu: nuo ko i apsirgai, tuo ir gydykis. Susine- šėm įvairių bonkų likučius ir pradėjom senuką “gydyti”, o patys “nusigydyti”. Po kelių stikliukų visų nuotaika pasitaisė.— Tai turbūt šis posėdis kainavo pora “giriių”? — vienas užklausė senuką.— O ne. Matote, nei pats negaliu susigaudyti, iš kur toks ge- (Nukelta į 8 psl.)

“District Estate Brokers”

Studentai ir parengimaiLietuvoje tautiniai ir įsileisdavo kainos. Toronte dabar jau yra virš 40 studentų, bet jie negali pasinaudoti ta lietuviška studentiška privilegija. Kodėl visuomenė į juos jau jokio dėmesio nekreipia? Ar jie turi lengvas studijų sąlygas? Juk čia studentas finansiškai verčiasi labai sunkiai ir studentiškas doleris yra lygus dirbančiojo dešimtinei. Jis dažniausiai neišgali tramvajaus bilieto nusipirkti, nekalbant jau apie eilę kitų dalykų.Faktas kad studentas negali pasinaudoti lietuviškais paren-

jvairūs kultūriniai, paprasti parengimai studentus už pusę

IŠTARIAMA: FEIS-ELL

Reiškia, kad šios lignino nosi
naitės nepaprastai patogios ir 
minkštos — jos visuomet švel
nios nosiai. Prašykite “FACE- 
ELLE” lignino nosinaičių.

3ace-eUe

gimais. Jis negali mokėti po vie-, ną, du ar tris dolerius už bilietą — ir taip kelių metų bėgyje pamažu atsiskiria nuo lietuvių visuomenės.Per lietuvišką radijo valandėlę buvo skelbiama, kad studentams yra duodama nuolaida į “Čiurlionio” ansamblio koncertą. Deja, praktiškai nebuvo vykdoma. Bilietų pardavėjai tos nuolaidos nedarė. Buvo gražus pavyzdys parodytas iš rengėjų pusės, bet būtų dar gražiau buvę, jei studentai būtų galėję juo pasinaudoti. (Red. pasiteiravus patyrė, kad autoriui ir gal dar vienam kitam studentui nuolaidos nebuvo sutęikta per nesusipratimą. Dalis studentų tuo tikrai pasinaudoję, o autoriui ir kitiems, kurie gal negavo nuolaidos, rengėjai esą pasiryžę permokėjimą grąžinti).
Būtų labai malonu, kad ir kiti 

lietuviški parengimai tą parodyr 
tą pavyzdį pasektų tuo studen
tams suteikdami didelę moralinę 
pagalbą. Studentai už tai būtų 
labai-dėkingi ir ta proga tikrai 
pasinaudotų. t

Nieko nėra už dyką, tą stu
dentai gerai supranta, tad tik 
prašo, kad jų dcderiš būtų lygus 
bent dviem dirbančiojo dole
riams. Tegu studentiška kortelė
praveria plačiau lietuviškų pa
rengimų duris.

Toronto Un-teto studentas.

NAMAI PARDAVIMUI:

Rosemou nte:

1. Dupleksas po S kambarius. Naujas, 
centrai, šildymas. Kaina $16.000.

2. Trijų šeimų. Vienas po 5 kamba
rius ir du po tris kambarius, gara-

- žas. Naujas. Kaina $21.500, įmo
kėti $7.000. - *

3. Trijų šeimų. Vienas po 5 kamba
rius ir du po tris kambarius, nešil
domi. Naujas. Kaina $18.250.

4. Dviejų šeimų po 5 kambarius. 6th 
Avė. prie Str Joseph Blvd. Kaino 
$13.600, įmokėti $4.000.

Ūkiai:
1. 216 akrų žemės. 24 karvės, trak

torius, geros mašinos žemės apdir
bimui, trobesiai, arti prie miestu
ko. Nuo Montrealio 65 mylios. Pa
skola $4.500 iš 216%, 35 me
tams. Kaina $13.500, įmokėti 
$6.000.

2. 140 akrų žemės. 14 karvių in
ventorius. 58 mylios nuo Montrea- 
lio, 1 mylia nuo pogrindinio kelio. 
Kaina $10.500, įmokėti $4.000.

PASKOLOS NAMAMS: 5%% netoli užbaigimo ir iš 6% statybos eigoje. 50r/ namo vertės. Taip pat 2-ji “mortgage”.
Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į pirmąją Montrealyje 

lietuvių Real Estate įstaigą. ___

MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!
NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS

A. GRAŽYS, A. MARKEVIČIUS,
Tęlef. RA. 1-3148 Telef. OR. 1-9816

ĮSTAIGA: 177 Sherbrooke St W., kambarys 5, Montreal, Que. 
TELEFONAI: PL. 8501

Res: P. ADAMONIS, PO. 6-6495 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

’ TORONTU!. HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

* Kontraktorrus K. TRUMPICKAS
|rengiomi nouji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamas 
senas krosnys i -naujas, modemiškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas.

(rengiami alyvos apšildymai (Oil Bumerioi), j senas Jcrosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas . Įvairių firmų krosnių ir-Oil ftirnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iŠ urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl jreagimei derami 

žymiai papigintomis kainomis ir Htimokėjimui dviems metams.

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Tekt LO. 8951 
.TONE: 18 SPAQINA AVE. Telef. IX 92835.II
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Pavergtoje tėvynėje
Varo plėšti svetimų -dirvonų, 

.o savieji apleisti
Kelmės rajono partijos komi

teto sekretorius Varškevičius 
Per Vilniaus radiją buvo pa- rugsėjo 12 d. per Vilniaus radiją 

skaitytas ž. ū. ministerijos dįr-1išgyrė “Gegužės pirmo-
vožemių planavimo skyriaus vir
šininko Kriukelio pranešimas 
apie naujų žemių įsisavinimą. 
Ką reiškia šis raudonojo virši
ninko pasisakymas, paaiškėjo 
tik įpusėjus skaitymą. Naujų že
mių įsisavinimą jis supranta ne 
nežinomų žemių atradimą, bet 
dirvonuojančios žemės peverti- 
mą dirbama žeme. Jis teigia, kad 
šiuo metu pavergtoje Lietuvoje 
galima rasti didelius dirvonuo
jančios žemės plotus, spėjusius 
jau net apdugti krūmais. Dėl 
vaizdumo jis pateikė keletą pa
vyzdžių. Ariogalos rajono kol
chozuose dirvonų esą apie 8000 
ha, Vilkaviškio, Pagėgių Kybar
tų ir Šiaulių rajonuose — kiek
viename daugiau kaip po 5000 
ha. Toliau jis pamini, kad Uk
mergės rajone dirvonų esama 
6000ha. o Šilutės — net 8000 ha. 
Vadinasi, atsirado dideli dirvo
nų plotai net tokiose vietovėse, 
kur seniau jų visai nebuvo. Jie 
apaugo krūmais tuo laiku, kai 
Lietuvos žemės ūkis buvo sukol- 
chozintaš, o iš ūkininkų atimti 
gyvuliai, žemės ūkio mašinos ir 
daugelis ūkininkų ištremti į 
“plačiosios tėvynės” užkampius. 
Kas tuos dirvonus, ’turi plėšti, 
kuo ir kada išarti, viršininkas 
Kriukelis dėl to nesisieloja. Jis 
tik pataria, ką reiktų daryti 
prieš pradedant dirvonus plėšti. 
Girdi, reikia iškirsti krūmus ir 
išrankioti akmenis. O kas toliau? 
Negi jis pasakys, kad, užuot 
siuntus jaunuolius Į Rusiją dir
vonų plėšti, tiksliau būtų juos 
panaudoti saviesiems dirvonams 
arti. Taip pat jis nedrįs tvirtinti, 
kad tais reikalais turi pirmoje 
eilėje pasirūpinti taip giriamos 
mašinų ir traktorių stotys. Tos 
stotys yra ne jo ministerijos, bet 
Maskvos galioje. MTS darbo pla
nus tvirtina Maskva, nes visos 
pavergtoje- Lietuvoje esančios 
mašinų ir traktorių stotys tie
siog jai priklauso. Maskva nu
stato ne vien atlyginimą už tą 
arbą, bet jomiš Šfjasinauoja Lie
tuvos žemės ūkį apiplėšti ir kol- 
chozininkus nuskurdinti. .

HAMILTON Ont
Kristaus Karaliaus šventės mi

nėjimą - akademiją spalio 31 d. 
ruošią ateitininkų kuopa para-* 
pijos salėje, 59 Dundum St. N., 
5 vai. vak- su atatinkama šiai 
šventei paskaita.

Meninę dalį atliks sol. Ščepa-* 
vičienė iš Toronto ir vietos atei
tininkai.

' Hamiltono tikinčioji lietuvių 
visuomenė maloniai kviečiama 
šiame minėjime skaitlingai da
lyvauti.

Jer. Cicėnas, žinomas vilnie
tis žurnalistas, spalio 17 d., sek
madienį, parapijos salėje, tuojau 
po pamaldų skaitė paskaitą į ku
rią susirinko apie 100 hamilto- 
niečių.

Prie įėjimo surinkta $27 aukų 
V. Biržiškai paremti fondui.

Paskaitą orfganizavo apylin
kės valdyba.

Gerumo pavyzdys. Nesąniai 
lietuviškoje spaudoje pasirodė 
aprašymai ir nuotraukos Vandos 
Lingytės, 13 m. amžiaus lietu
vaitės sunkiai sergančios Vokie-

sios“ kolchozą. Bet kolchozinin- 
kų skurdo vis tiek nepaslėpė. Iš 
jo liaupsinimų paaiškėjo, kad 
peernai kolchozininkams buvo 
atlyginta tik po kilogrmą dirsė
tų grūdų ir 700 gramų šieno už 
darbadienį. I

Specialistų vedimai tebeina
Kad išvežamieji į Sibirą ir į 

£itas tolimiausias Sov. Sąjungos 
sritis savo laiškais fer daug ne
keltų tarp žmonių nerimo, tai 
komunistinė propaganda nuola
tos skelbia “plėšinių pirmūnų” 
tikrus ar tik jų vardu parašytus 
laiškus, kuriais visokiais būdais 
giriamas naujas gyvenimas ir 
“plėšiniuose” tariamai pasiekti 
laimėjimai. Štai spalio 3 d. Vil
niaus radijas vėl paskelbė į Ak
molinsko sritį išsiųstų Kauno ir i tijoje. Būdama .5 m. ji susirgo 
Alytaus auto transporto konto- į nugarkaulio Tb ir jau aštūoni 
ros šofej-ių laiškus, kuriuose ra- metai ji guli gipse. Šia proga pra
šoma, kad šoferiai Skarancovas, soma lietuvių piniginės pagal- 
Belevičius, Miglinas ir Obucho- bos jos ligai galutinai nugalėti, 
vas esą įrašyti į Akmolinsko sri- į prašymą atsiliepė su pinigi- 
tiėš^ “garbės lentą”. Jie esą pa- ne parama šie hamiltoniečiai: $6

soma, kad šoferiai Skarancovas,

vas esą įrašyti į Akmolinsko sri- 

siekę “augštus darbo rodiklius 
pervežant pirmojo derliaus grū
dus”. .. Vilniaus radijas atvirai 
pripažįsta, kad “partijai pašau
kus, šimtai T. L. jaunuolių ir 
merginų išvyko į naujų žemių 
įsisavinimo rajonus”. Iš Čkalovo 
srities Adamovskio tarybinio 
ūkio garliaviškė Aldona Budre- 
vičiūtė, ten turinti baudžiavą 
vilkti su savo broliu Vincu, laiš
ke taip pat prisipažįsta, kad tarp 
minimojo ūkio mechanizatorių 
esą “daug ir. iš mūsų respubli
kos”. Jie^ jau “įsisavino” 32.000 
ha. Ji pati traktorium DT 54 su
arusi 430 ha dirvonų. Pastebėję 
tokį augštą jos “išdirbį”, bolše
vikiniai vadovai pagaliau užso
dino ant traktoriaus ir jos brolį, 
anksčiau turėjusį dirbti tik pri- 
kabinėtoju. Greta esą organizuo
jami dar 4. sovchozai, į kuriuos 
“įsisavinti derlingų stepių že
mių”, figi tol niekieno nenaudo-, 
tų, ji’ kviečia atvykti ir kitus sa
vo draugus. Matyti, tokiais kvie
timais bolševikai tikisi daugiau 
sutrauksią kandidatų, negu tie
siog paskirdami į darbūs.

TAUTINIU GRUPIU ČEMPIJONAS
Rašo vienas iš neokanadiečių redaktorių

|B Joks kitas kapadietis nėra 
K tiek žinomas tautinių ma- 

žumų sluogniucse kaip Wil-
Hl son Woodside. Ir tai visiš- 
į.;'.? kai suprantama. Per »20 m. 

viešosios veiklos, kaip žur- 
M nalistas ir radio komentato-

rius jis kovojo nuolatos uz «5*' '"”7 
tautinių mažumų interesus ~ **

gfe ir teises. Mes jį dažnai su- 
3 tikdavome kaip kalbėtoją 

mūsų įvairių tautinių šven- 
čių ir politinių susibūrimų

H progomis 'y. . •^eSIįIbI
UI Kai Hitleris paėmė vai- 
A džią Vokietijoje, Woodside 

tuoj pat perspėjo, kad na-
| > ciai svajoja užimti pasaulį. 
||| Jo pozicija ir nusistatymas 
|i| nepasikeitė ir vakariečių 

bei sovietų draugystės me-
£tais. Jo neužliūliavo viliojančios dainos. ,

Willson Woodside buvo vienas iš pirmųjų, galbūt visai 
O pirmas žurnalistas Kanadoje, kuris demaskavo sovietų po- 
X- litiką. Jis puikiai -žinojo ir tikruosius Katyno žudikus. Jis 
■ šaukė, kad tūkstančiai lenkų karininkų buvo tikrai išžu- J 
"f ■ dyti. Tuo pačiu laiku jis viešai paskelbė sovietų išžudytus A 
III ukrainiečius Vinicoje bei didžiuosius trėmimus Pabaltijo || 

valstybėse. Taip pat jis puolė vakariečių nuolaidas sovie- B 
tams mažųjų tautų s'ąskaiton Teherane ir Jaltojė.

Karo metu ir vėliau ^Villson Woodside bendradarbiavo || 
S nuolatos su tautiniais komitetais ir tautinių mažumų or- 
B ganizacijomis. Būdamas Tarptautinio Gelbėjimo Komiteto A 

direkoriumi jis daug padėjo politiniams pabėgėliams iš už || 
geležinės uždangos. Jis taip pat daug pasidarbavo įstei-

S giant įvairias naujųjų kanadiečių pagalbos įstaigas, kurios O 
w dirba, kad pagelbėtų naujiesiems ateiviams surasti darbus J 

pagal savo specialybes ir pan.
j| , Woodside metų metus rašo, kad vakariečiai- turėtų ves- S 
gi! ti pavergtųjų tautų išlaisvinimo politiką. Mes netikime, || 

kad Kanadoje galėtų būti kitas tinkamesnis atsovas, kuris gi 
» galėtų stoti už tautines mažumas, jų tėvynes, jų interesus || 
S ir teises. Bė abejonės visi tautinių mažumų piliečiai pilnai A 
H rems jo kandidatūrą

V. Venckevičius, po $5: Mrs. Mu- 
zyka, Mrs. Paladicht ir Vainie
nė Ona. Viso $21. Jie savo aukas 
įteikė Vasario 16 gimnazijai rem
ti k-jai, prašydami jas persiųsti
V. Lingytei. Spalio 20 d. pinigai 
pasiųsti BALFui, prašant juos 
perduoti- sergančiosios tėvams.

Jei dar kas nors norėtų parem
ti V. Lingytę, prašomi aukas 
įteikti J. Mikšiui, St. Bakšiui ar 
Alb' Grajauskaitei.

Salomėja Lukoševičiūtė, TFA. 
Kanadoje Hamiltono sk. v-bos 
sekretorė pradėjo vakarais Mc 
Master universitete studijas.

Tai bene pirmoji lietuvaitė 
studentė Hamitlone. Geriausio 
pasisekimo!

Turint daug darbo S. L. teko 
atsisakyti iš TF metinio vajaus 
talkos. Šiame. darbe ją pakeitė 
Balys Daugilis sutikdamas ap
lankyti visus lietuvius gyvenan
čius Wentworth N. — Main St. 
E. — James St. S. — kalno pa
šlaitės rajone.

Vasario 16 gimnazijai spalio 
20 d. pasiųsta: $120 rėmėjų bū
relių Nr. Nr. 212, 213 ir 214 au
kos jos išlaikymui ųž š.rų. liepos 
ir rugpjūčio mėnesius."

Nuo rugsėjo 1 d. suorganizuo
tas dar vienas būrelis, kuriam 
maloniai sutiko vadovauti Vin
cas Markevičius, 145 Hunter St.
W. , tel. JA. 7-3126 ir naujas bū
relis saleziečių gimnazijai rem
ti, kuriam vadovauja Vacys La- 
niauskas, 34 Fairhalt Rd. S., tel. 
LI. 4-1885.

Tokiu būdu nuo rugsėjo 1 d. 
Hamiltone veikia 5 būreliai Va
sario 16 gimnazijai ir 2 būreliai 
saleziečių gimnazijai remti.

Vasario 16 gimnazijai remti 
komisija Hamiltone, kurios ži
nioje veikia 4 būreliai Vas. 16 
gimnazijai ir 1 būrelis saleziečių 
gimn. išlaikyti, spalio 16 d. nuta
rė tarpininkauti aukų persiunti
me ne tik Vasario 16 gimn., bet 
ir saleziečių.

Katalikių Moterų Dr-jos Ha
miltono sk. lapkričio 6 d. rengia 
smagius šokius Rainbow Room 
salėje, kuri yra įies King ir San
ford gatvių sankryža.

Praėjusiais metais 2-rą Kalėdų 
dieną šios d-jos ruoštas toje pa
čioje salėje vaaras tukrėjo dide
lį pasisekimą. Tikimės, kad ir šį 
kartą hamiltoniečiai savo atsi
lankymu parems kilnų katalikių 
jnoterų karitatyvinį darbą.

— Pripuolamai teko patirti, 
kad vienos didžiausių baldų pre
kybos Ideal Furniture Ltd., sa
vininko Waserman tėvai yra gy
venę Lietuvoje. Jaunasis Waser
man irgi rodo daug palankumo j

KLB Tarybos, Hamiltono Apy
linkės Rinkimų Komisija skel
bia: .

1. Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto Tarybos rinkimai 
įvyksta 1954 m. spalio 31 dieną.

2. Hamiltono apylinkės balsa
vimo būstinė yra Lietuvių^para- 
pijos salėje, 58 Dundurn St. W. 
Balsavimo būstinė, rinkimų die
ną, bus atidaryta nuo 9 vai. ryto 
ligi 9 vai. vakaro.

3. Balsuotojų sąrašai pasitikri
nimui yra atskleisti nuo 1954 m. 
spalio 20 d. ligi balsavimo die
nai pas E. Sudiką 14 Canada St., 
tel. JA. 7-6045 kasdien nuo 6 ligi 
8 vai. p.p. Kaip rinkikų sąrašų 
pasitikrinimo, taip ir kita rinki
mų reikalu informacija suteikia
ma telefonu tuo pat laiku.

4. KLB Tarybos, Hamiltono 
Apylinkės Rinkimų Komisija 
prašo visų organizacijų ir* pavie
nių asmenų, balsavimui baigian
tis, atvykti į balsavimo Rūstinę 
ir pagelbėti komisijai ^įskai
čiuoti paduotus balsus.

5. Iš paskelbto Vyr. Balsavi
mo Komisijos kandidatų sąrašo 
galima balsuoti nedaugiau kaip 
už 30 kandidatų.

6. Balsuoti yra kiekvieno su- 
sipratusio lietuvio tautiniai 
bendruomeninė pareiga. Kiek
vienas, turįs balsavimo teisę, ga
li balsuoti tik pats asmeniškai.

KLB Krašto Tarybos, 
Hamiltono Ap. Rinkimų K-ja.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES »
z BALFui per 10 metų grynais 
pinigais lietuviai suaukojo $563 
832.70, o nelietuviai davė $906.
175.65. Viso pinigais gauta $1.- 
470.008.35. Be pinigų gauta ir gė
rybių, kurių įkainavimas: $2.- 
437.782.16. Tad pinigais ir gėry
bių įkainavimais BALFas per 10 
metų gavo $3.907.790.51. Sušelp
ta pinigais, pirktomis ir suauko
tomis gėrybėmis už $3.450.768.80. 
Tiesioginiai šalpai išleista 88.8% 
išlaidų; administracijai, •imigra
cijai apie 8%; o algoms tik 3.2%.

BALFas rugsėjo mėn. iš Ka
nados — Longlake, Ont. Al. Pui
dos — yra gavęs aukų $50. Va
sario 16 gimnazijai Toronto bū
relio Nr. 63 prisiųsta $20.

Išviso BALFas per rugsėjo 
mėn. yra surinkęs $824, Vasario 
16 gimnazijai $2134; drabužių ir 
avalynės surinkta 2.241 sv.

Vytautas Mileris, iš Detroito, 
išvyko Vokietijon, tęsti ir gilinti 
medicinos studijas. Detroite gy
vendamas, jis daug kam padėjo 
susirasti įvairių rūšių darbų. Pa
žįstami ir bičiuliai jam linki ga
limai greičiau atsiekti savąjį 
tiksią ir grįžti atgal Detroitan.
VOKIETIJA

Vasario 16 gimnazijai ameri
kiečių kariuomenė padovanojo 
du barakus, už kuriuos varžyti
nėse buvo jau siūlyta 3000 DM.

Juos gimnazijai išrūpino pabal- 
tiečių ryšių karininkas kap. 
'Venckus. Barakus pervežė ir pa
statė gimnazijos sklype kuopų 
vyrai.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Block South of St Clair 
TORONTO, ONT.

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti*

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

TEK junction 4773
Namų tel. CE 1-3444 

Sav. G. KERAITIS
i

lietuviams, duodamas savo pre
kyboj darbo ir šiaip jau parem
damas lietuviškus reikalus. TF 
išleistame metraštyje įdėjo skel
bimą net už $20. Šios baldų pre
kybos krautuvės yra 229 ir 245 
King St. E. Sk. St.

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

Darbo valandos: 
1-3, 6-8 vai. po pietų ir pagal 

susitarimą.

57 Burris St, Hamilton, Ont 
Telef. JA. 8-8275.

VAISIŲ IR UOGŲ MtGUŲ 
DtMESIUI!

Spalio mėnuo pats geriausios laikas 
sodinti vaismedžius: kriautes, obelis, 
vyžnias, slyvaA pyžius ir kit. ir vais
krūmius: ogrostus,Oterbentus, avietes 
ir kt.

Jg gausite pas A. MACĮ, 
NILESTOWNE, Hamilton Rd.,

SKELBIMAS - KVIETIMAS
Šių metų spalio mėn. 30 d. WINDSORE, 2520 Seminole St.,
Kroatų salėje ruošiamas ~~ •

linksmas šokių vakaras. ,
Gros vienas iš žymesnių Windsore — vokiečių orkestras.
KVIEČIAME VISUS! . Salė atidaroma 7 vai. v.

KLB Windsoro apylinkės valdyba.

WINDSOR, Ont
Rinkimai į KLB Krašto Tary

bą Windsore įyks spalio 31 dieną 
(sekmadienį). Balsavimo būstin. 
adresas: 1119 Marion Ave, A. M. 
Skeiverių namuose. Bąlsuoti yra 
kiekvieno lietuvio bendruomeni
nė pareiga. Iš išstatytų 45 kandi
datų reikės išęirrikti 30 asmenų į 
Kanados KraštoJTarybą 2-jų me
tų terminui.

Balsuok už ka nori, bet bal
suok.

Apylinkės Rinkiminę komisi
ją sudaro: Ražauskas Juozas, Za- 
torskis Edvardas ir Skeiveris 
Antanas.

Kandidatu į KLB K. Krašto 
Tarybą visuotinis apylinkės na
rių susirinkimas išstatė Janušką 
Petrą.' ■ »

Pasikeitimai apyl. valdyboje. 
Barisas Vytautas, ėjęs vicepirmi
ninko ir Švietimo vadovo parei
gas , iš valdybos pasitraukė. Įėjo 
valdybon pirmuoju kandidatu 
buvęs Statkevičius Ignas, kuris 
jau baigia suorganizuoti vietos 
vaikučiams šeštadieninę pradž. 
mokyklą.

Šeštadieninėje mokykloje su
tiko mokytojauti Čiuprinskaitė 
Marija, neseniai baigusi Windso
re augštesniąją mokyklą, pasito
bulinusi Toronto mokytojų kur
suose, dabar mokytojaujanti vie-

noje Windsoro miesto pradžios 
mokykloje.

Op. sol. Kardelienės koncertas, 
ruoštas spalio 9 d., dėl jos sun
kios ligos neįvyko. Dėka apyl. 
valdybos skubių žygių tą pačią 
dieną koncertas įvyko, bet jame 
girdėjome buv. Lietuvos valst. 
operos solistę Pr. Radzevičiūtę.

Linksmavakaris ruošiamas 
spalio 30 d. kroatų salėje. Šo
kiams gros didysis vokiečių or
kestras. Salė atdara nuo 6 vai. 
vakaro. Veiks turtingas bufetas. 
Linksmavakarį ruošia Bendruo
menės apylinkės valdyba.

SIMCOE, Ont
Padėka

Sena, bet teisinga patarlė: Pažinsi 
rę prieteiį ištikus nelaimei.

Aš tai patyriau susirgęs.
Man būnant Simcoe ligoninėj lankiu

siems ir už dovanas bei gėles tariu šir
dingą ačiū p.p. J. O. Strodomskiams, M. 
O. Tuinilams, G. E. Rugieniams, Dum- 
šams. Veiveriams, A. V. Mažeikoms, 
Norkams; ypatingai ačiū A.‘ Ščepavičie? 
nei, A. Augučiui, V. Dundžiui, kun. Ric- 
kui, Taipgi ypatingo tariu ačiū J. Stro- 
domskiui už pervežimą manęs iš Simcoe 
ligoninės į Londono ligoninę.

Londone taipgi geraširdžiai lankė ma
ne p.p. Balaišiai, Kisieliai, Statkienė An
gelė, Vaitkus iš Toronto, J. O. Liutkus, 
V. A. Balsiai, A. Sakevičius, Alšėnienė, 
Stonkus, Žilvytis. Nuoširdus ačiū J. Nar- 
kavičiui, kuris visą laiką vedė mūsų ta
bako ūkį. E. O. Narušiai.

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės j mūsų atstovą

Zigma^ Didzbali
1294 KING ST. E.,' HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

R. TESLIA Real Estate

ge-

ŠVEICARIJA
Šveicarijoje šiuo laiku gyvena, 

Kr. Valdybomis žiniomsi, 86 lie
tuviai, kurių 25 šeimos: grynai 
lietuviškos 12, ir mišrios — 13.' 
Mišriose šeimose priskaitoma ir 
prof. Ereto šeima, tačiau darbuo
tės bei dvasios atžvilgiu ši šei
ma yra reikalinga skaityti gry
nai lietuviška. Vierigungių yra 
33, jų tarpe 6 našliai ir 1 išsi
skyręs. Šveicarijoje gyvena 14 
ligonių bei nedarbingų lietuvių. 
Vaikų — 8. Be to, čia gyvena 
apie 50 lietuvaičių vienuolių, su 
kuriomis Kr. Valdyba neturi ar
timesnio ryšio. Daugumas yra 
susibūrę Zūricho ir Berno apy
linkėse. Pavieniai lietuviai gy
vena prancūziškoje vakarų Švei
carijos dalyje ir Tessine. Krašto 
Valdybos būstinė yra Zūriche. 
Šveicarijoje gyvenąs kun. Jonas 
Juraitis yra paskirtas vienos pa
rapijos klebonu ir turi Garbės 
Piliečio Jitulą.
BRAZILIJA

Vila Zėlinoje rugsėjo 11 d. Se
selių Pranciškiečhį gimnazijos 
salėje įvyko Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės choro rėmėjų su
važiavimas.

Programoje buvo oficialioji, 
meninė dalis, bendros vaišės ir 
pobūvis. Sveikinimo žodį tarė 
Lietuvos konsulas Al. Polišaitis. 
Prof. A. Stonis kalbėjo apie lie
tuviškos dainos reikšmę mūsų 
bendravime. Pirmininkavęs kun. 
P. RagažinsMas užbaigai kvietė 
visus remti ir toliau vienintelį 
Brazilijoje lietuvių chorą.

Meninė vakaro dalis praėjo su 
dideliu pasisekimu. Pasirodė: so
listai, vyrų kvartetas, mergaičių 
sekstetas, choras diriguojamas 
J. Antanaičio, taujt. šokių grupė 
ved. J. Ambrozaitienės - Taraso- 
vaitės pašoko keletą šokių.

Vakarienės metu sveikinimo 
žodį tarė didelis lietuvių draugas- 
prof. J. Ferreira Carrata, pasi
gėrėjęs choru ir lietuviška daina.

LKB Choras rugsėjo 16 d; dai
navo per televizijos stotį “Tupy” 
Canal 3. Išpildytas J. Strausso 
“Žydrasis Dunojus” kartu su te
levizijos didžiuoju orkestru di
riguojant televizijos maestro R. 
Puglieri. Koncerto metu per te
leviziją buvo rodoma įvairūs 
Dunojaus vaizdai, baletas ir lie
tuvių choras nuo scenos. Prane
šėjas prieš koncertą pasveikino 
lietuvių chorą tame koncerte ir 
pabaigoje pasakė viešą padėkos 
žodį. Visas koncertas stoties apa
ratais buvo įrašytas į plokšteles.

Tai yra jau penktas viešas 
choro pasirodymas paskutinių 
dviejų mėnesių bėgyje ir pri
klauso prie jo didžiųjų laimėji
mų suteikdamas jam galimybių 
tapti populiariu šiame krašte.

Tenka pabrėžti, kad choro 
veikla pastaruoju'mėtų pagyvė
jo. Lapkričio mėn. pradžioje ruo
šiamasi pasirodyti scenoje suvai
dinant pjesę “Valkatą“.

Mookoje Lietuvos Parodos 
Komitetas spalio 9 d. suruošė di
delį šeimyninį vakarą, kurio 
programą atliko lietuvių koloni
jos meninės pajėgos.

Lietuvikos kolonijos gyveni
mas Sao Paulo pagyvėjo' ne tik 
organizacinėje veikloje. Šiais 
metais susikūrė nemažaixnaujų 
šeimų ir ypatingai džiugu, kada 
lietuviškas.^ jaunimas būriuojasi 
savo tarpe, tuo būdu apsaugoda
mas šeimas nho nutautėjimo.

Taipogi labai džiugu, kad po 
Pietų Kryžiaus padange pasiro
do ir . literatūriniai kūriniai. 
Šiais metais pasirodė trys nau
jos, dėmesio vertos knygos: Ka
rdės Požėraitės “Didvyrių že
mė”, Venancijaus..Ališo “Casca-

Lietuvių Ar-
10 d. atšventė

-Visais nekilnojamo turto pirkimo bei parda
vimo reikalais kreipkitės į didžiausios Ka
nadoje REAL ESTATE įstaigos atstovus 
HAMILTONE

A. Pranckevičius
Visokeriopas informacijas suteiks barnų problemose ir patars.

Skambinkite ar užeikite į įstaigą

913 Main St. E., Hamilton, Tel. LI. 9-4121

OFFICES: Toronto - Homilton * London - Somlo - Kitchener - Peterborough • 
Windsor - Richmond Hill - Woodstock - Guelph.

St. Catherines, Ont.
Ši maža lietuvių kolonija, kaip 

ir visos kitos, ruošiasi dideliai 
pareigai — rinkimams.

Nors apgailestaujama, kad St. 
Catherines apylinkės lietuviai 
neišstatė nei vieno kandidato į 
Kanados Kr. Tarybą, bet balsuo
dami pareikšime pasitikėjimą 
vienais ar kitais visuomeninį 
darbą galinčiais dirbti tautie
čiais iš mūsų kaimyninių kolo
nijų.

St. Catherines lietuvių rinki
minė komisija savo posėdyje ra
do patogiausia pravesti balsavi
mą visiems žinomoje vienuolyno 
patalpoje, 73 Rolls Avė.

Tautiečiai, norintieji pasitik
rinti ar esate įtraukti į šios kolo
nijos rinkikų sąrašą, galite tai

ta Cristalina” ip “Lituania ilius- * 
trada” — knyga apie Lietuvą 
portugalų kalba.
ARGENTINA

Susi vienijimas 
gentinoje liepos
savo gyvavimo 40 metų sukaktį. 
Susivienijimas turi 8 skyrius, tu
ri B. Aires priemiesty Launs sa- . 
vą sodybą — medžiais apaugusį 
sklypą ir pastatą žiemos meto 
kultūriniams parengimams.

Buv. Pabaltijo kariai Buenos 
Aires mieste pasirašė draugišku
mo sutartį, kuria žadasi bendrai 
kovoti prieš tų kraštų komunis
tinį okupantą. Prieš pasirašymo 
aktą kalbėjo visų trijų kraštų 
atitinkamų organizacijų pirmi
ninkai. Iš lietuvių žodį tarė ats. 
gen. T. Daukantas. Be to, iškil
mėse ^dalyvavo dar Argentinos 
LB pirm. Ign. Padvalskis, agr. 
Šantaras ir kt. Taip pat savo at
stovus atsiuntė ukrainiečių, gu
dų, kroatų, vengrų, lenkų ir kt. 
buvusieji kariai.

Eva Peron mieste trylikos tau
tų bažnytinėje procesijoje gra
žiai pasirodė ir lietuviai. Proce
sijos pabaigoje mišias atlaikė 
nuncijus arkiv. Zanin, savo.pa
moksle taip pat primindamas 
Lietuvos Marijos šventovę .—<■ 
Aušros Vartus. •

“Nemunas”, seniausia lietuvių 
draugija P. Amerikoje, minėjo 
45 metų gyvavimo sukaktį. Ta 
proga draugijos vadovybė gavo 
daug nuoširdžių sveikinimų. 
D-jos pirmininkui J. Baubinui 
įteikti Gedimino Stulpai.

> “Argentinos L. Balso” spaus
tuvė keliama į nuosavus namus. 
Jų įruošimas pareikalavo apie 
porą metų įtempto darbo ir apie 
pusę milijono pezų sumos.

Argentinoje esama per 100 lie
tuvių studentų. ALB paskelbė jų 
daugumo pavardes ir paprašė, 
kad siųstų žinias apie studijuo
jančius, kurių pavardės dar nė
ra suregistruotos. Daugiausiai 
studijuoja mediciną ir inžineriją, 
paskum : farręokologiją, odonto
logiją, agronomiją ir teisę.
URUGVAJUS

ULB visuotin. susirinkime į 
krašto tarybą išrinkti: A. Bra
zys, V. Dorelis, E. Jusys, A. Kau- 
šinis, A. Mačanauskas, B. Mesio- 
nis, kun.. VI. Mikalauskas, SJ, 
M. Svečiulis, O. Svečiulienė, U. 
Vaitelienė ir O. Zubkienė. Rug
sėjo 19 d.. į ULB valdybą išrink-’ 
ti: M. Svečiulis pirm., kun. VI. 
Mikalauskas, SJ, sekretoriuih ir 
A. Mačanskas iždininku. Į tary
bos prezidiumą: E. Jusys pirm., 
O. Zubkienė vicepirm., A. Kau
linis sekretorium. Į kontrolės 
komisiją: V. Dorelis pirm., A. 
Brazys ir B. Mesionis nariais. Į 
garbės teismą: kun. St. Grigaliū
nas pirm., A. Mačanskienė ir J. 
Dorelis — nariais. ,Už-nuopelnus 
Bendruomenę organizuojant ir 
jai-iki šiol vadovaujant buv. val
dybos pirm. St. Grigaliūnas vie
nu blsu išrinktas garbės pirmi
ninku. . ,v

Liet. Kultūros D-ja Urugvaju
je šiemet mini jau 25 savo gy
vavimo metus. Tai nesrovinė or
ganizacija, turinti nuosavas pa
talpas, veikliai dalyvaujanti ko
lonijos tautinėje bei kultūrinėje 
veikloje, turinti knygyną ir kai 
kada lituanistikos kursus. Savo 
sidabrinei sukakčiai paminėti bu 
vo surengusi jaukų pobūvį,, į ku
rį atsilankė Lietuvos laisvinimo 
veiksnių atstovai ir porą šimtų 
jos marių bei bičiulių. Šiemet 
draugijai vadovauja A. Brazys ir 
vicepirm. M. Svečiulis.

Dėl savo ilgos ligos nuo kolo
nijos laikinai nutolęs min. dr. K. 
Graužinis Tautos šventės minė
jimo proga vėl su tautiečiais su
sitiko Kult; Draugijos parengi
me, kur pasakė dienai pritaiky
tą žodį apie Lietuvos laisvinimo 
akcijos eigą. Šventės tema kal
bėjo dar senas kultūrietis Jul. 
Jazauskas. Su patriotinių dainų 
rinkiniu gražiai pasirodė V. Do
relio vadovaujamas choras.
AUSTRALIJA

Rugsėjis — Tautos Fondo mė
nuo. Australijos lietuviai, suin
tensyvindami lėšų telkimą Lie
tuvos laisvinimo akcijai, rugsėjo 
mėnesį paskelbė Tautos Fondo 
mėnesiu. Per apylinkių vaidybas 
ir seniūnijų vadovybes buvo pla
tinami Lietuvio pasai ir Tautos 
Fondo ženkliukai.

Melburne įsteigta' parapijos 
sekmadienio mokykla. Mokyklą 
lanko 34 
tojai. Tai 
esančių 
Gruodžio 
šaukiamas pirmasis Australijos 
lietuvių katalikų org-jų atstovų,

ir dirba 3 moky- 
iš Melburno 

mokyklų. 
Melburne

tusia

atlikt.aukščiau minėtoje vietoje, kapelionų ir Kat. Akcijos dar
buotojų suvažiavimas. Jo tiks
las — apjungti lietuviškų, kata-

Rinkimai * kiap' jau. gal būt, 
spaudoje skaitėte bus spalio 61 ____________
d., sekmadienį. Tą dieną rinki- Ūkiško veikimo planus Austra-
mų vietoje budės rinkiminės ko
misijos nariai ir galėsite atlikti 
balsavimą nuo 9 vai. ryto iki 9 
vai. vak. ,Rinkimų Komisija.

liioje. ' •.............
Melburne atidarytas ir gražiai 
veikia parapijos kioskas. Kiosko- 
vedėjas — Br. Zumeris.



KANDIDATAI ĮII KRAŠTO TARYBA
Šį sekmadienį, spalio 31 d., vyks KLB Krašto Tarybos rinkimai. 

Kiekvieno lietuvio pareiga balsuoti. Kad kiekvienas galėtų iš anks
to pasirinkti 30 kandidatų, už kuriuos balsuos, sąrašą pakartojame.

Balsuoti turi teisę visi, ir nesumokėję solidarumo mokesčio.
Eil.
Nr. Pavardė, vardas Amž. Profesija Gyv. vieta

1. Abromaitis Mečys,
2. Andriuškevičius Kostas,
3. Antanaitis Vladas,
4. Arštikaitytė Marija,
5. Barisas Vytautas,
6. Baronas Kazys,
7. Čepas Silvestras,

Dalius Stasys, 
Giedraitis Juozas, 
Gidžiūnas Viktoras, 
Giriūnienė - Kudirkaitė 
Vitalija, 
Gurevičius Antanas,

13. Gutauskas Jonas,
14. Yokubynas Jonas,
15. Yokubynienė Marija F.,
16. Jankūnas Albertas,
17. Januška Petras,
18. Jokūbaitis Stasys,
19. Juozapavičius Antanas,
20. Jurkevičienė Emilija,
21. Kardelis Jonas,
22. Kęsgailą Steponas,
23. Ketvirtis Antanas,
24. Kojelaitis Aleksas,
25. Kšivickis Jonas,
26. Lapinas Aleksandras,
27. Lelis Petras,
28. Mališka Izidorius,
29. Matusevičiūtė Izabelė,
30. Mikšys Jonas,
31. Naruševičius Jonas,
32. Norkus Kęstutis,
33. Povilaitis Bronius,

30,

40,
31,
39,

8.
9.

10.
11.

12.

34. Pulkys Algirdas,
35. Rinkūnas Antanas,
36. Rudinskas Pranas,
37. Sakalauskas Balys,
38. Sližys Jokūbas,
39.
40. Sutkaitis Stasys,
41. Šalkauskis Algirdas,
42. Šapoka Adolfas,
43. Tadarauskas Juozas,
44. Vaidotas Vaclovas,
45. Valys Feliksas,

Stonkus Juozas,

32,
33,
62,

41,
42,
48, 
58,
49, 
46, 
38,
37,
38, 
37, 
61,
43, 
35, 
41,

55, 
50, 
35, 
43, 
50,
27,
28,
47,

35
45.
42.
39.
61.
42.
41.
51.
48.
40.

46.

Mechanikas, Toronto;
Agronomas, Montreal;
Tarnautojas, Hamilton;
Med. daktarė, Toronto;
Dipl. miškininkas, Windsor;
Dipl, ekonomistas, Hamilton;
Veter, gydytojas, Toronto;
Tarnautojas, Hamilton;
Karininkas, Hamilton;
Kun. vienuolis, Dr., Toronto;,

Dantų gydytoja, Montreal; 
Darbininkas, Toronto; 
Kunigas, Dr., Toronto; 
Siuvėjas, Toronto;
Namų šeimininkė, Toronto;
Darbininkas, Hamilton;
Ekonomistas, Windsor;
Tarnautojas, Toronto; • . 
Dr. inžinierius, Toronto; 
Buhalterė, Toronto;
Žurnalistas, Montreal;
Darbininkas, Montreal;
Inžinierius, Torohto;
Tabako augintojas, Rodney;
Dipl, inžinierius, Hamilton;
Dipl, teisininkas, Montreal;
Inžinierius, Toronto;
Inžinierius, Montreal;
Mokytoja, Toronto;-
Mokytojas, Hamilton;, 
Tabakcųaugintojas, Rodney; 
Tarnautojas, Hamilton;
Dr., agronomas, Macdonald 

College, P. Q.;
Dažytojas, Toronto;
Mokytojas, Toronto;
Agronomas, Montreal;
Ekonomistas, Toronto; . , 

-Dipl. inžinierius, Toronto;
Darbininkas, Hamilton;
Darbininkas, Toronto;
Inžinierius, Toronto;
Redaktorius, Dr., Toronto;
Kunigas, Drv Hamilton;
Ūkininkas, Toronto;
Teisininkas, Toronto;

M:

Naujai statomas aliuminijaus miestas Kitimai, B.C.

KULTURBOLŠEVIZMAS YRA RUSIFIKACIJA

Žalgirio šauklys ar Pilėny dezertyras?
išlikę kacętų kankiniai, vyrai iš * 
prievartos ginklo dalinių, iš be
laisvės bado ir kitokiais būdais 
šiapus atsidūrę tautiečiai iš D. 
ir Maž. Lietuvos.

Jau pats faktas, kad tokios 
masės įvairių tautų žmonių den- 

Į gėsi rudojo genocido meisterio 
teritorijoj, krikščionišką vakarų 
civilizuotą pasaulį sukrėtė: koks * 
barbaras yra raudonasis? Globa 
benamių pirmą sykį istorijoje 
taip grandioziškai buvo suorga
nizuota.

Bet vakarų žmogaus didybės 
ir garbės, su Jcokia jis kadaise 
kūrė šią civilizaciją ir ją gynė,

1 jau laukė laidotuvių biuro direk
torius. Pavergtos tautos leista 
užsklęsti geležine uždanga, vie
toj Atlanto Chartos ir atominės 
bombos istorijos veiksniu Jungt. 
Tautose priimtas sovietų veto.

Gerosios vilties žaigždė tai bu
vo tik meteoras sutiškęs ant San 
Francisko. Įvykių eiga įrodė, kad 
pasitraukimas tai didelės vertės 
manevras tautos likiminėje ko
voje. Taigi istorija uždėjo viešą 
gaivališkam išvykimo žygiui ap- 
rebatą.

Istorija, visiems laisviems pa
saulio lietuviams netekusiems 
tėvynės, nežiūrint ar jis prasi
veržė per ugnį, ar atvyko su ka- 
cetininkų transportais, ar kadai
se, anais nerūpestingais laikais, 

Traukėsi puikiai dirigavę orga- atkeliavo patogiai kaip diploma- 
nizuotą tautinį pasipriešinimą, tas, uždėjo vieną cenzą: visi yra

Jau dešimt metų. Lygiai prieš 
dešimt metų rudeniop kolono
mis, grupėmis ir pavieniui, įvai
riomis keliavimo priemonėmis 
traukė masės tautų mišinys pla
čiais Rytprūsių keliais į vakarus, 
traukės nuo moderniškų rytų 
barbahj, nuo antplūdžio komu
nizmo apginkluoto kapitalizmo 
bilijonais.

Žygyje buvo ir dešimtys tūks
tančių lietuvių, paskiri ir šeimos 
su vaikais, kūdikiais — tautos 
dalis. Tai buvo dalis tų, kurie 
giedojo Tautos himną raud. oku
pantų propagandai suvarytame 
istoriniame mokytojų suvažiavi
me Kaune, dalis tų, kurie didvy
rišku sukilimu išmušdami raud. 
armijos įgulas išvydami jų ko
vos dalinius iš viso krašto už
baigė pirmąją bolševikų okupa
ciją ir pastatė Laik. Vyriausybę, 
dalis tų, kurie karių uniformose 
atsipalaidavo iš raudon. armijos 
vad. liet, korpo sukurdami jau
dinančių heroj izmo pavyzdžių 
Vilniaus krašto miškų gilumoje.

Keliavo išsilaužęs iš kalėjimo 
už reakciją prieš kruviną reži
mą, egzekucijų dafr nepribaigtas 
kankinys, stebuklingai išlikęs iš 
Červinės mirties kolonos liudi
ninkas ir atsigavusi Praveniškių 
auka.

Tarp jų buvo savanoris kūrė
jas ir Neprikl. Akto Signataras.

sužlugdę daug didelįų okupanto 
kėslų, pogrindžio spauda ir agen
tūrine informacija jungę visuo
menę ir kėlę nuotaikas antinaci- 
nės rezistencijos kadrai.

Leidos į žygį tautos dalis pa
gal situaciją ir perspektyvas pa
sirinkusi alternatyvinį rezisten
cijos būdą. Išsilaisvinimas iš to
talinio pavergimo su išorės pa
galba — dažniausias istorijoj’pa
vyzdys.

Išvykimas tai buvo rįžtingas 
įsiungimas aktyviai į tragišką 
veiksmą tuoj pat, kai buvo gun
dymų dar likti. Sielvartų žaiz
dos, kelionės vargai, apkasai, pa
skirstymo lageriai, bauerių bau
džiava, karo pramonės darbai 
bombonešių šešėlyje ir ugnyje, 
frontų replės, egzistencija iš kor
telių juk tai buvo ne staigmena. 
Aukų pakeliui liko. Kokia dalis 
— nedrąsu spėti ir perdėti vie
naip ar kitaip* Tai buvo žygis be 
vadų ir aprūpiriimo tarnybų. Bet 
jie žuvo kovoje — prasiveržime. 
Daug bolševikai spėjo susemti

skiria išti-i _ .... TT
a kad tiek' Gelbėjimosi epas baigėsi UN

totališkai pavergtos Lietuvos pa
siuntiniai, įgaliotiniai ir atstovai; 
nežiūrint ar jie savo ir šeimos 
egzistencijos problemą turi 
spręsti savu rūpesčiu, ar jie atly
ginami ministerio alga iš Liet. 
Respublikos atsargų fondo. Isto
rija visus lygiaverčiai pastatė 
prieš griežtą vertinimą — Žalgi
rio šauklys ar Pilėnų kovoje be
sigrumiančios tautos dezertyras.

Dešimt metų kai Lietuva vėl 
bolševizmo terore ir siaube. Ko
kios niūrios dienos ir klaikios 
naktys buvo... Kiek suniokoji- ' 
mo, kiek aukh! Tada, per pirmą
jį raud. uragano antplūdį, tik per 
vienus metus. O dešimt, dešimt 
tokių metų... Ten Tėvynė, ten 
sodybos.... gretinasi Maironis ir 
“Lietuvos Archyvas”.

Tačiau juk ten dar laukia, su 
atodūsiais nekantriai: Ką jie ten 
veikia? Juk tiek daug jų išvyko

Ukrainiečiai vėl išleido pasi- ' gerai atsimena dar iš laisvės lai
kų užsienyje, tą puikiausią pro
pagandos priemonę, sugebėjusią 
suvilioti net tokius didvyrius 
kaip Krėvė. Kultūrbolševizmas 
triumfavo užpraėjusį savaitgalį 
Niujorke, kada tarptautinė pub
lika Carnegie. Hall nepaprastai 
palankiai priėmė paskutiniąją D. 
Šostakovičiaus 10 simfoniją; ji 
buvusi “stipriausia, didžiausia, 
milžiniška, išduodanti kūrėjo 
tikrąją nepriklausomybę ir geni
jų”. Simfonija nuolat lydima 
audringų katučių, o Andriejus 
Višinskis žavėjo visus savo ga
lantiškumu ir inteligencija' Jis 
pasveikino viešai dirigentą Mit- 
ropolos ir prižadėjo tudj pat

gerėtiną savo žurnalą anglų kal
boje “The Ukrainian Quarterly”, 
lietuviams ginčijantis, kam de
rėtų tokia informacija — “nie
kais” užsiimti. ALT sako, kad 
Bendruomenei, o VLIKas, kad 
LL Komitetui — išdavoje lietu
viai mokslininkai ir žurnalistai 
ieško vietos savo rašiniams pas 
slavus. Kazys Gečys, dvigubas 
daktaras, daugiausia cituodama? 
estų šaltinius, įrodo, kad kultūr- 
bolševizmas pačioj TSRS yra 
tikrumoje rusifikacija. lietuviai

ŠEFAS LABAI SUPYKO.
MŪSŲ EUROPOS KORESPONDENTŲ

Romoje pastarosiomis savaitė
mis pasidarė vėl linksmiau, kai 
atėjo žinia apjep. Lozoraičio 
skundą Vokietijos Krašto Val
dybai.

Vasaros metu į Romą nuvyko 
Vasario 16 gimnazijos mokinių 
ateitininkų ekskursija, kuri ne
aplankiusi Vatikano atstovybės. 
P. Lozoraitis dėl to pasiuntęs 
skundą Vok. Krašto Valdybai, 
jog tai esą nesuderinama su tau
tinio auklėjimo reikalavimais.

Gal ir gerai, kad ponas šefas 
rūpinasi jaunimu, gal savos jau
nystės prisiminimai verčia. Bet 
ar ateitininkų gimnazistų eks
kursija ištikrųjų nebandė pama
tyti mūsiškio dvaro, čia Romoje 
niekas nežino. Visi betgi žino, 
kad atstovybėje ką nors užtikti 
nelengva. Paties ministerio Gird
vainio ten niekad niekas nema
to, nes jis arba “negaluoja” arba 
kur “išvykęs”. Viską tvarkąs 
sekretorius jaunasis St. Lozorai
tis sučiumpamas apie 11-12 vai., 
jei pasiskambinama iš anksto. 
Kokių nors viešai žinomų pri
ėmimo valandų atstovybė netu
ri. Min. Girdvainio nepasisekė 
pamatyti juk net kongresmanui 
Kerstenui su'inž. A. Rudžiu bei 
p-le Kižyte. Kad atstovybė ne
veiksminga visi žino, bet ką tie 
ponai, apsirūpinę dolerinėmis 
algomis, veikia, visiems paslap
tis. Tautinių švenčių metu, kai 
jau visdėlto reikia atstovybės du
ris atidaryti, min. Girdvainis pa
sirodo “užpečky”, o priiminėja 
svečius^bei kalbas sako p. šefas 
su šeima. Ministeris tada papras
tai “serga”. Juokinga, bet jau ši
tokia čionykštės atstovybės tvar
ka. Dėlto pp. šefų pasigedimas? 
gimnazistų ekskursijų čia duoda 
gražios progos gardžiaipasijuok- 
ti.- O patrijotizmo mokyti, žmo-

nės sako, reikią palikti kam ki
tam, kas savo gyvenime tauty
bės pagal tarnybas nesirinko.

Juk visi voroniežiškiai atsime
na — Augustaitis ne perseniai 
rašė apie tai ir spaudoje, Eur. 
Lietuvyje — kad p. Lozoraitis 
gimnaziją baigė dar kaip lenkas. 
Tai išryškėdavo per tikybos pa
mokas — p. L. su keletu kitų mo
kinių tikybos pamokoms eidavo 
pas lenką kunigą (Pono St. Lo
zoraičio tėvas buvo lietuvis ad
vokatas, o motina lenkė. Pagal 
motiną ir jis jaunystėje save 
laikė lenku. Red.). Grįžęs į Lie
tuvą, p. Lozoraitis nuėjo tarnau
ti į užsienių r. ministeriją, kai jo 
gimnazijos draugai stojo savano
riais į karo mokyklą.

Kad p. L. gražiai lenkiškai pa
sikalba su kokiuo monšignoru 
nuo Panevėčio, čia niekas nesi
stebi. Apsiprato. Bet kad patrio
tizmo mokytojas visdėlto nepasi
rodė nei Taut, šventės pamaldo
se, nei Santa Maria Maggiore ba
zilikoje visų tremtinių organi
zuotose pamaldose — net tada, 
kai šv. mišias laikė paskutinis 
nuncijus Lietuvai Centoz, Ro
mos lietuviai atsimena?

Įdomi šeima. Tėvas šefas, sū
nus atstovybės sekretorius, o 
antrasis sūnus dar laukia savo 
eilės. “Kišenpinigių” jis užsidir
ba 30 dolerių per mėnesį už tai, 
kad padaro per mėnesį 4 pasikal
bėjimus per lietuviškąjį Romos 
radiją. Italijoje daugelis lietuvių 
pragyvena už daug mažiau. Ir 
tai nenuostabu. Kaip gi savo vai
kais nesirūpinsi. Bet keista, kad 
iš Vašingtono atstovybės paskir
tųjų sumų tos radijo valandėlės 
nuolatiniam vedėjui dr. Gailiui 
nebeduodama nieko. O jis turi ir 
šeimą. Jį dabar išlaiko ... VLI 
Kas. K. R.

PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba paskelbė naujosios Krašto 
Tarybos posėdį šaukianti š.m. 
spalio pabaigoje. Tačiau dėl pa
pildomų rinkimų Stuttgarte, 
kaip tenka patirti, vėl teikiamas 
garbės teismui skundas. Apskri
tai, Stuttgarto apylinkė su savo 
“papildomaisiais rinkimais”, tur 
būt, įeis į Lietuvos istoriją ... Ir 
kitos apylinkės, pasekusios tuo 
“gražiu pavyzdžiu”, žada ateity
je panašiu būdu “rinkti” "ir. kai 
jau bus žinomi rezultatai, vėl su
siorganizuoti arba panašiu būdu 
iškombinuoti “papildomuosius 
rinkimus”, kurių statistiniai su
sitelkimai rodo labai įdomų vaiz
dą ... Matyti, vis esama žmonių, 
-kuriems terūpi tik savas kremas, 
bet ne rimtas darbas.,..

VLIKo Vykd. Taryboje dar
bas intensyviai dirbamas toliau. 
Paskelbtosios apyskaitos paro
dė, kad nudirbama be triukšmo 
ir nesigarsinant kur kas daugiau, 
negu vienos partijos ir jos sateli
tinėje spaudoje stengiamasi “iš
garsinti”. Dabar toje spaudoje 
vėl sustiprintas VLIKo ir jo 
bendradarbių niekinimas. Į juos 
turėtų bent kartas nuo karto, 
ypač kai iškraipomi faktai ir 
skelbiama per akis aiški netie
sa, reaguoti oficialiai ir pačios 
VT atitinkamos žinybos. Bendro 
darbo trukdytojus pašalinus iš 
atsakingų barų, susiklausymas 
ir vidaus darna dėl to tik' padi
dėjo. Kai per tam tikrą spaudą 
įrodinėjama, kad “pats menkiau
sias buv. VT bendradarbis “ant 
savo pečių išnešęs” visą VT dar
bo naštą ir palaikęs VLIKo gar
bę, žinantieji realybę, tik šaiposi. 
Tenka manyti, kad su laiku buą 
galima paskelbti ir faktų, daug 
ką nušviečiančių visai kitaip, ne
gu iš anksto mėginama pro par
tinius akinius nušviesti, viską, 
kas ne iš tos partijos išėjo, sunie
kinant, sudergiant ir fariziejiš- 
kai sumenkinant. Jei taip rašytų 
visi ir visos 10 VLIKą sudaran
čių partijų, kas iŠ visko beliktų! 
Na, bet jei menkiausieji darbi
ninkai nori vilką prisišaukti iš 
girios, tai ir kiti, kaip girdėti, 
su tokiais vilkais žada kaip dera 
pasielgti, juo labiau, kad čia yra 
tikrai pagrindo... V. M.

Lenkai draudžia draugystę 
su vokiečiais

The Polish American Con
gress, savo lenkų kalba leidinyje 

’užprotestavo, kad amerikiečiai 
šiuo metu lygiai pataikauja vo
kiečiams, kaip anksčiau buvo pa
taikauta rusams ir dėlto gailėsis. 
Amerikos lenkai eina taip toli, 
kad tvirtina, jog karo atveju su 
rusais, pavergtosios tautos įžy
giavusią vokiečių kariuomenę 
laikys naujais okupantais bet ne 
išlaisvintojais. Taip galvoją dau
guma egzilų politikų. Eilė lenkų 
laikraščių siūlytų JAV daugiau 
dėmesio skirti pavergtosioms 
tautoms ir jau dabar formuoti 

...... . . karinius jų branduolius. Šie da-
pašiųsti telegramą pačiam Šosta- j ]įniai turėtų būti lygiagrečiai su 
kovičiui, atpasakojant šio kon- - •• • •• • - -
certo įspūdžius. Žinoma, “kas 
Dievo — Dievui, kas ciesoriaus 
— ciesoriui”, tJĖžau kažkaip ir 
nesmagu, kad bolševizmas nors 
propagandai įgalina kūrybą, kai 
laisvajame pasaulyje džiūgauja
me, jei Charles Norkus dabar tu
ri aiškių galimybių tapti kitu 
Amerikos ir lietuvių bokso čem
pionu! Tai ir viskas, ką turi ir 
TSRS — Algirdą Šociką.

45 METUS
. dauguma Kanados vy
rų ir moterų nešioja Tip Top 
Tailors pagal užsakymą siū
tus rūbus. Tik Tip Top siu
vėjai kiekvienom TIKRAI 
individualiai patarnauja.

Jūs pasirenkate medžiagos 
rūšy. Jūs pasirenkate pagei
daujamą stilių. Jūs pasiren
kate pageidaujamą spalvą. 
Mes kerpame ranka ir siuva
me pagal išmatavimuSL

KANADOJE 
.GERIAUSIOS 
RŪŠIES 
RŪBAI 
Vyrams ir 
moterims. «

T-30

kitais įjungti į Vakarų Europos 
Uniją (taip yra pakrikštyta nau
joji 7 valstybių karinė organiza- 
cija). . ? '

Latviai nepraleidžia progos
Amerikos spauda apžavėta Vi

šinskio “permainos”, 
sus puslapius ir gera, kad tiek 
latvių politikai, tiek diplomatai 
nepraleidžia progos iškelti Vi
šinskio tikrąją prigimti.

Latvijos Charge D’Affaires 
Vašingtone Arnolds Spekkė spa
lio 5 d. priminė Višinskio nuo
pelnus užgrobiant Pabaltijį, o 
spalio 15 d. tam pačiam NY 
Times, Vilis Masens. Paveergtų- 
jų Tautų Seimo pirmininkas per
spėjo šiuo netiesioginiu būdu 
Jungtines Tautas, budėti ir ne
tikėti sovietiniais pažadais.

Gen. Smith apie JAV politiką
Išeidamas į pelningą plieno 

pramonę, 
generolas 
NYTimes 
nugairino 
tojo ir jo vyriausybės idėjas: 
“Mes išlaikėme jėgų balansą; ka
rai kovojami žmonių, o laimimi 
produkcijos; negalėjome vesti 
kitokios užsienių politikos. Ato
miniai ginklai gal ir nebus nau
dojami, bet šitokiam karui pri
valu būt pasiruošusiems; Mask
va neilgai bus valdoma triumvi
rato, turės išaiškėti tironas; Mo
lotovas šiuo metu yra nepriklau- 
somesnis nuo Politbiuro nei 
anksčiau; Kom-Kinija nepaliks 
Maskvos; Amerika nebuvo tie
siogiai grąsinama iki šiol ir ji 
todėl nenorėjo provokuoti TS 
RS; 1945 metais mes turėjome 
pataikauti sovietams, nes to rei
kalavo pasaulio viešoji opinija; 
aš pats užginčijau Churchillį, 
kai .1945 m. jis reikalavo neuž
leisti teritorijų rusams, iki jie 
įvykdys savo ankstyvesnius pa
žadus. Prancūzų komunistai ne
bus su mumis-dabar, kaip jie bu
vo 1944 (?)... Išlaisvinimai 1945 
prasme nebėra įmanomi hidro- 
atominiam amžiuje; Kaimynų 
namui užsidegus būtina gaisro 
gesinimo organizacija”
Smith nesiteikė aiškiau pasisa
kyti pavergtųjų klausimu.

Almus.* I

RA stovyklose. Čia prisijungė

ta žvilgsniai Į vakarus, juk rei
kia save paguosti viltim: jie ten 
daro ką nors, tie laisvieji Gedi
mino vilkai. Stasys Sutkaitis.

Lietuviai JAValstybiy politikoje
Kadangi senųjų ateivių inte

ligentijos lygis buvo žemokas, o 
dalelė inteligentų kuo skubiau
siai nuo darbininkijos atsiribojo, 
tokiam Brooklyne ir Niujorke 
atskiri asmenys be jokių įgalio- pabaltiečius atstovauja )V. Kvet-

Niujorke bent trys asmenys tai 
neigia, priskirdami šias pareigas 
sau. Ne ką geriau tvarkosi ir lie
tuviai respublikonai. Vašingtone 
laikoma kad lietuvius ir visus

Dulles pasekretorius 
Bedell Smith suteikė 
pasikalbėjimą, kuris 

Prezidento - išlaisvin-

jimų atstovaudavo demokratus 
ar respublikonus kad “iš vis lie
tuviai būtų atstovaujami”. Nau
jakuriams tapus piliečiais ir su
sidomėjus Amerikos politiniu 
gyvenimu patirta nemaloni tei
sybė. Atgaivinus'kažkada veiku
sį demokratų klubą, kilo atviras 
konfliktas tarp minėtų “repre
zentantų” ir dabartinių organi
zatorių. Pastarieji buvo palan
kiai sutikti demokratų partijoje, 
kurioj jausta, kad su lietuvių 
“reprezentavimusi” kažkas ne
tvarkoj. Šiuo metu Niujorke vei
kiąs Demokratų lietuvių komite
tas aktyviai reiškiasi rinkiminė
je kampanijoje, dalyvauja su ki
tomis JAV tautybėmis demokra
tų posėdžiuose Waldorf - Astoria ■ 
ir Harrimano būstinėje. Jis tu
rįs betgi sunkumų su senaisiais 
“reprezentantais”, kurie kiekvie
nas save laiko ar tai Niujorko 
valstybės visų lietuvių demokra
tų pirmininku, ar visos Ameri
kos lietuvių demokratų pirmi
ninku, kartu atstodami visą or
ganizaciją. Pasiteiravus vienoj 
demokratų įstaigoj patirta, kad 
dr. Pijus Grigaitis ten žinomas 
kaip JAV lietuvių demokratų 
komiteto pirmininkas, tuo tarpu

kus iš Wilkes Barre, Pa., tačiau 
respublikonų veiklos niekur ne
pastebima. Retkarčiais Čikagoje 
respublikoniškumu pasigiria A. 
Olis, Brooklyne J. Tysliava, o 
“nutaikęs progą, su pačiu Prezi
dentu nusifotografuoja A. Tre
čiokas iš Newarko. N.J. lietuviai 
rausta, kai jie sužino šitokias 
smulkmenas iš pačių amerikie
čių politikų. Viliamasi, kad šį 
padėtis naujakurių organizato
rių taktu ir senųjų reprezentan
tų supratimu bus palankiai iš
spręsta visų suinteresuotų labui.

PRATURTINSI SAVO GYVENIMĄ 
PADIDINDAMAS SAVO UŽDARBI

Anglų kalbos kursai 
pradedantiems ir pažengusiems prade
dant rugsėju antradieniais ir trečia
dieniais.

Kvalifikuotas, patyręs mokytojos.
40 savaičių — $40.00 plius registra

cijos mokestis.
Geros sęlygos. Centrinės“ klasės. 
Taip pat: pavienis ar grupinis moky
mas visų dalykų. Visų kalbų vertimai. 

Vedėjas John Duffie, B.Sc., Ph.D.
106 Adelaide W. EM. 3-7700

— New Delhi.—Kalbama, kačt 
Indijos premjeras Nehru pasi
trauksiąs.

gen.

Pirmą kartą Kanadoje !
Pasaulyje garsūs 
vokiečių “54” mo
delio High-Fidel
ity AM ir FM ra
dijai

SABA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
. priėmimas.
Specialiai paga

minti Kanadai
Atvykite, pademonstruosime veltui. Garantuoti pataisymai, 

atliekami specialistų radijo mechanikų.
ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.

926 Dundas St W., Toronto - EM. 4-1633
• (priešais šv. Jono Krikštytojo lietuvių baŽhyčią)

Taip pat pasenus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kitų dalykų bei dovanų iš Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų.

Maloniai ir sąžiningai Jums 
patarnaus lietuviškoj moterį 
kirpykloj, Hamiltone,

CONCESSION 
BEAUTY SALON 
Ilgalaikiai sušukavimai, 

geras, kirpimas bei 
modernios šukuosenos.
409 Concession Street 

Tel. JA. 9-2321
Savininkė BIRUTĖ RAUCKIS

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir įstatau naujas krosnis ir oilburnerius.

Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. TėL OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS.

Kiekviena 
taupomoji 
sąskaita 

yra 
labai svarbi
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Budėti Vilniaus gynybos bare
(Atkelta iš 2 psL) toriais ir maldaknygėmis. Vaiz-

Svetimi kapitalai Kanadoje
mus užklupusiame naktovidyje! 

Kalbėkime atvirai:
— Mūsų veiksniai gali eiti 

augštosios politikos keliu, bet 
mes, tremties masės, kaip ėję 
tebeikime pilkosios politikos 
vieškeliu!

Yra žinoma pilkųjų didvyrių 
sąvoka, tebūnie įdiegtas ir pilkų
jų politikų reikalas. Augštieji 
gali dairytis ir daryti vingių, pil
kieji — jokių audrų bangų nesu
aižomas granitas, tautos balsas 
ir sąžinė.

Spalio 9-tąją beminėdami, ak, 
negeidžiame keršto, nepuoselė- 
jame neapkantos savo pietų kai
mynui — lenkams tremtiniams, 
juo labiau — visai lenkų tautai, 
kuri anapus kenčia kaip ir pati 
Lietuva. Mes pasiruošę netgi jų 
praeities klaidas atleisti. Atleidi
mas tačiau turi būti nuoširdus, ir 
todėl sąmoningai pasveriame 
1919-1939 m. būvyje Vilniaus 
krašto lietuvių kančias ir krau
ją. Kaina brangi, bet mes josios 
nereikalaujame, tenorime vienui 
vieno:.

— Viešpats su jumis, bet nebe- 
sikėsinkit daugiau į mūsų kraš
tą!

Ši sąlyga pirmutinė ir pasku
tinė ir josios lenkai ir šiapus ir 
anapus deja nenori netgi girdė
ti. Vilniaus krašto lietuvių nio
kotojas vaivada Bočianski trem
tyje, bet jo politikai pritaręs ir 
mūsų kariuomenei į Vilnių žen
giant varpais skambinti uždrau
dęs arkiv. Jalbrzykowski Lenki
jon repatriavo ir veikia Balsto
gėje. Iki 1952 m. jis antspauduos 
ir raštuos (metrikose ir pan.) žy
mėjo: “Vilniaus vyskupija”... — 
šitą veikimą sutrukdė komu
nistinės Lenkijos vyriausybė. Ar 
savo iniciatyva? Pasirodo, da
bartinės Lietuvos teisingumo 
sluogsniams Maskvą paprašius. 
Maskva, kaip paprastai, veda 
dvigubą žaidimą. Arkivyskupą 
paspaudė, bet tuo pat metu įstei
gė Vilniuje lenkams mokyto
jams ruošti seminariją. Beje, yra 
žinių, kad į išrepatriavusiųjų 
lenkų vietą 1952-53 m. atkelta 
lenkų iš Sovietų Sąjungos sričių. 
Tie lenkai jau prieš 1939 m. bu
vo sukomunistinti. Dabar suvež
ti jie mūsų žemėn lenkus vaidin
ti. ’• r ~'

Neseniai vienas anglas žurna
listas (David Penderyn) paskel
bė savo įspūdžius iš Lenkijos 
1949 m. Pasirodo, augštuos ir at
sakinguos postuos lenkai inte
lektualai tikisi, kad Bierut iki 
šiol apgynęs Oderio-Neisės li
niją, atgaus Vilnių ir Lvivą. Ir... 
komunistinės Lenkijos laivai 
“Wilno”, “Treki” plaukia į pa
saulį, antai — į Kiniją.

Mums privalu sekti lenkų di
versiją abipus geležinės uždan
gos. Kas knygos anapus, sunku 
beatsiekti, bet šiapus lenkai 
tremtiniai apie Vilnių — “amži
nai lenkų miestą”—kalba, nepil- 
nais duomenimis, 27 -spec, spau
diniuose lenkų kalba ir 59 spau
diniuose anglų, italų, ispanų, 
prancūzų ir kt. kalbomis. O mes? 
Mes iš tikro tragiškai neišdrįs- 
dami galvoti, numojam ranka: 
“sritiniai reikalai”. Juokinga ar 
graudu, bet Elta neseka lenkų 
tremties spaudos (? Red.), vadi
nas •— jų veidų ir veiksmų. Lyg 
sąmoningai mes patys ruoštu- 
mėm įgarsėjusią Bastūnų spra
gi

Grįškime į pilkąją politiką. At
gavus Vilnių, būdavo, kas vaka
ras vyksta iškilmingas vėliavos 
Pilies kalne nuleidimas. Į trimi
tą, ten,, bokšte, atsišaukiama nuo 
Katedros, iš Šventaragio slėnio: 
“Budėk!” Lijundra ar pusnys, 
giedras ar paūkavęs vakaras^ — 
garbės kuopa grįžta, ak, būdavo, 
Gedimino gt. į Panerį. Karių vei
dai iš po šalmų susikaupime ir 
rimti. Juodi šautuvų vamzdžiai 
ir blizgą durtuvų ašmenys. Dai
na. Daina. Žengia ginklo vyrai. 
Minia lyg užburta. Įsiklausiusi 
savin ir praeitin. Sakyk, kartu su 
kariais eina — skuba visa sosti
nės ir Vilniaus krašto kančia ir 
valia. Sukilėliai Sierakausko, 
Kalinausko. Su vadais ir be jų. 
Ana, rodos, pralenktinomis sku
ba Juozapota iš “Liūdnos pasa
kos“. Kažkokie griaučiai neša 
kartuves iš Lukiškių aikštės, 
Muravjovo laikų. Sankryžoj mi- 
linėti vyrai iš Kražių, tardyti ir 
teisti, andai, kas “anei rašto, anei 
druko”. Moja kariams kruvinais 
delnais 1905 metų tautinės revo
liucijos dalyviai, Didžiojo Vil
niaus Seimo nariai. Daina. Dai
na. Ji jau už Žaliojo tilto, bet 
žmogus dar tebestovi gatvėj. Ta
ve apima jausmas, lyg čia pat 
kartu stovėtų, kartu stebėtų Va
sario 16-sios deklaraciją pasira
šę vyrai, pirmieji savanoriai — 
partizanai. Dar paradas nebaig
tas, ir negreit nakty sutirps nau
jos palydos. Va, purvą iki kelių 
bridę su grandiniais vyrai šau
kia: “Čia mūsų žemė!” Moterė
lės su lino skarelėmis, vaikučiai 
su žandaru, suplėšytais elerpcn-

das keičia vaizdą. Užkaltos mo
kyklų durys. Išniekintas nežino
mojo kareivio kapas. Išvartalioti
— sulaužyti kryžiai. Suplėšytos 
tautinės ir bažnytinės vėliavos. 
Žvalgybos rūsiuos išsukeliotais 
veidais. Išnarintom kojom. Su
degintais padais. “Čia mūsų že
mė!” — eina riksmas lyg gais
ras. Vėl daina: “Vilniaus kalne
liai, sveikiname jus...”

Bičiuli, taip būdavo, kai Vil
nius grįžo į Lietuvos Respubli
ką, grįžo savin. O šiandien? Pa
sklidę po pasaulį, sotūs, bet šir
dy su žaizda, ai man, skubam 
mintimi lyg valtimi iš jūrų aud
ros, iš nakties. Viešpatie, kaip 
šviesu ir grūdu pagalvoti: — kur 
gi vėl ta valanda, kai Lietuva 
gerbs ir šlovins anapus geležinės 
uždangos ir ginklu, ir pasyviuo
ju pasipriešinimu Tėvynę gynu
sius, josios kalbą, būdą ir tradi
cijas tausojusius tėvynainius. 
Vėl žengs garbės kuopa. Vyrų 
veidai rimty .Blizgės durtuvų aš
menys lyg saulėleidis Nery. ^Ša- 
ligatviuos minios..— Ar mes, 
tremtiniai, būsim verti įnirt į tą 
minią, ir gyventi visą džiaugs
mą — paguodą?

Į šitai privalu atsakyti darbu. 
Darbu ir budrumu. Spalio'9-toji!
— ir kai andai šūvis, sirenos ir 
varpų dūžiai, ir tylos minutė, bu
vo tai 3 milionų protestas prieš 
smurtą ir klastą visokią. Po
draug priesaika nepripažinti ’ir 
bjaurėtis vergija, už laisvę ir užu 
nepriklausomybę galinėtis iki 
teisė ir teisingumas bus atstaty
ta. Ak, rankinėmis granatomis, 
durtuvų ataka, pirmyn su vėjuj 
plazdančia trispalve, pro Radvi
liškį, Giedraičius, Širvintus, mū
šiuos paliai Baltijos krantus. Pil
kasis didvyriškumas, kaip ir ties 
rateliu (Vargo Mokykla), ties 
“Aušra”, “Varpu” ir “Aukso Al
toriumi”.

Mes, iškilę svetur, turim man
datą ginti Tėvynės visatą. Mums 
nėra sritinių reikalų, nes Tėvy
nė nedaloma, ir budėtina visų 
pirma labiausiai puolamame ba
re — šiuosyk Vilniaus fronte. 
Kai pakilom tremtin, Vilnius — 
mūsų garbė ir pareiga — skendo 
gaisrų debesyse. Tą atošvaistą 
neškim širdy lyg-žibintą. Turė
sim juk grįžti tuo pačiu paneriu 
takeliu, grįžti ir padėkos maldoj 
ir statybos dainoj atkurti Vilnių 
iš degėsių. Ners dar naktis, bet 
eime, darbais ir valia, vis pir
myn, eime, kad neliktumėm kur 
svetimam patvory, kad su nauja 
aušra Tėvynę pasiekti suspėtu
mėm. Mūs įžadas ir kovos vieša 
žinia — per amžius amžinuosius 
sava ir laisva Lietuva!

(C. Sc.) Buvo laikai, kada ka-
nadiečiams nelabai patiko JAV 
finansinė įtaka šiame krašte ir 
tautinis išdidumas reikalavo 
kad mes turėtume daugiau dirb
ti dėl mūsų pačių ir mažiau pri
klausyti nuo kitų investicijų. Pa
galiau visas arba faktiškai visas 
kapitalas investuotas Kanadoje 
galėtų būti kanadiečių. Bet šitoji 
diena, atrodo, yra dar toli, nes 
Kanada neturi tiek pinigų, kiek 
reikalinga jos pramonei arba ža
liavoms išvystyti.

Amerikiečiai turi dabar $8.- 
600.000.000 Kanados fabrikuose 
ir Kanados resursų išvystymuo
se. Pavyzdžiui, didžiosios auto
mobilių kompanijos, kai kurie 
milžiniški elektrinių prietaisų 
gamintojai ir keletas apdraudi
mo kompanijų yra žymia dalimi 
finansuojami amerikiečių. Turi
me šimtus milijonų amerikiečių 
dolerių kasyklų, žibalo šaltinių, 
geležies rūdos pramonėje ir 1.1. 
Milžiniškos Kitimat aluminijaus 
įmonės Britų Kolumbijoje ir ge
ležies rūdos pramonė Labradoęe 
yra didele dalimi finansuojami 
amerikiečių. Iš kitos pusės kana
diečiai kontroliuoja savo ban
kus,. geležinkelius, laikraščius, 
radijo stotis, oro linijas, didžiau-

Carrick liberalų 
kandidatas

Donald Carrick draugai džiau
giasi, kad Šis advokatas, sporti
ninkas, karys ir pavyzdingas pi
lietis parinktas liberalų partijos 
kandidatu sekantiems rinki
mams Toronto Trinity rajone.

D. Carrick yra garsus visoje 
Kanadoje savo pasiektais laimė
jimais sporto srityje. 1925-27 me
tais jis laimėjo Kanados mėgėjų 
golfo čempionatą, o vėliau ir 
pussunkio svorio bokso čempijo- 
no vardą bei atstovavo Kanadą 
olimpiniuose žaidimuose. Be šių 
gana skirtingų sporto rūšių, jis 
taip pat buvo žinomas futbolo 
žaidėjas.

Ir advokatūros darbe jis pasi
žymėjo, ypatingai vadinamaja
me Kanados “trustų laužyme”.

Kariuomenėje D. Carrick grei
tai buvo pakeltas į pulkininko 
leitenanto laipsnį. Savo karinius 
uždavinius jis atlikdavo su ypa
tingu rūpestingumu, pav. atlik
damas tarnybą svetimuose kraš
tuose, jis tuojau išmokdavo šio 
krašto kalbą.

Don Carrick, puikiai atlieka 
savo pareigas visuomeniniame 
ir šeimos gyvenime, tikėkimės, 
kad su nemažesniu entuziazmu 
jis stengsis tarnauti savo Trinity 
rajono žmonėms, pažindamas jų 
siekimus ir reikalus. (Skelb.)

Garantuotos anglys yra geriausios !

Visų rūšių anglis ir malkas užsa 
kykite per mūsų atstovus

VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS

DOMINION 
COAL &WOOD

SKAMBINTI TELEFONU LY. 0305
(Nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)

SERIJOS Nr. 25.

Calvert Žinios apie Kanadą
Tai vienas iš straipsnių serijos, parašytų specialiai neokanadiečiams.

GALVOJATE APIE NAMĄ?
Begyvenant vistiek vieną kartą ateina momentas, kuomet mes pradedame 

rimtai galvoti apie namą. Nebūtinai jis turėtų būti lobai didelis ar liuksusinis; 
užtenka tik namelio, galbūt, tik su pakankamu skaičiumi kambarių, kad tilptų^ 
visa šeima, na, ir kiemo, kur vaikams užtektų vietos pažaisti. Mums reikia 
namo, kurį galėtumėme pavadinti nuosavu.

z Dabar, jei tai būtų ne Kanadoje, galbūt, šios svajonės ir liktų tik sva
jonėmis. Bet mes ESAME Kanadoje, čia tikrai yra galimybės kiekvienam imi
grantui po tam tikro laiko įsigyti nuosavą namą, anksčiau ar vėliau. Paprastai 
po tam tikro laiko sutaupoma tomtrkra suma, pvz. kad ir trijų mėnesių algos 
dydžio, kurios užtenka pirmom įmokėjimui už namą. Įmokėjimas yra svar
biausias dalykas. 7 i ,

Žinoma, {mokėjimai priklauso nuo bendros namo kainos, nuo namo rūšies, 
jo senumo, jo padėties, vietos ir tt. Bet be kainos dar yra visa eilė dalykų, ku
riuos tenka įsidėmėti.Pavyzdžiui: kaip toli nuo mokyklos, bažnyčios, krautuvių? 
Kokie tom rajone kiti viešieji patarnavimai bei įrengimai, pvz.: elektra, tele
fonas, vandentiekis, šiukšlių išvežimas, susisiekimas? Kitos mažiau svarbios Są
lygos: mokesčiai ir kitos išlaikymo išlaidos.

Pirmas žingsnis surasti tinkamą namą — nuvykti į savo rajono vyriausybės 
laikomą vod. Central Mortgage and Housing Corporation, kur galima sužinoti 
viską apie namus statomus pagal National Housing Act. Pirkdami tokį namą, 
gausite geriausias morgiČių išmokėjimo sąlygas.

Dažnai patartina pasinaudoti bet kuria nuosavybių — real estate — 
agentūra. Bet būkite tikras, kad turite reikalą su gero finna. Kaip ir visur, ir 
čia yra per naktį atsiradusių nuosavybių operatorių, kurie tik nori skubiai par
duoti ir gauti priklausantį procentą. Jei abejoji bet kuria iŠ šių įstaigų, kreipkis 
geriau į artimiausią vod. Better Business Bureau.

Nuosavybių pardavėjai paprastai yra šios rūšies ekspertai, pasirengę pa
dėti jums įsigyti tinkamą namą. Tik, deja, mažai iš jų kuris turi stątybininko 
patyrimą. Todėl, kiekvienas tikras agentas nieko prieš neturės, jei kortu pasiim
site statybos specialistą, kuris apžiūrės jųsų perkamo nomo konstrukciją.

Pagaliau, kad ir rodote, jog namas yra tinkamos, nereiškia, kad jau galite 
padėti savo parašą. O kaip atrodo jūsų naujieji kaimynai? Kol neapžiūrėsite ir 
neįsitikinsite, kad otsidūrėtę pageidaujamoje kaimynystėje, nepadarykite galu
tinio sprendimo. Jei perkate namą, žinokite, kad jame galite gyventi ilgus metus 
ir gallkit toje aplinkoje užaugs jūsų vaikai. «

Nčmą sumedžioti nėra jau taip lengvo. Apsimoka būti kantriom, nes tik 
įsigiję namą pradėsite tikrai gyventi ir įsijungti pilnai į Kanados gyvenimą.

Calvert
’ M

DISTILLERS LIMITED
AMHStSTMAG, ONTARIO

šia dalimi savo dideles krautu
ves ir pan. įstaigas.

The Toronto Star tuo klausi
mu rašo:

“Nėra klausimo, kad ameri
kiečių kontrolė, kuri pasireiškia
mūsų pramonės pagrindinėse ša
kose, padaro įtakos mūsų ūkiui. 
Bet ar ši įtaka yra kenksminga, 
kaip kai kas iš mūsų galvoja, 
yra visiškai kitas klausimas. Iš
tiktųjų, ar būtų mūsų gyvenimo- 
lygis be šio didelio amerikiečių 
investaviftio toks augštas, koks 
jis yra šiandieną?

“Investavimo fondai, nesvar
bu iš kur jie kiltų, yra ta pajėga, 
kuri padeda mūsų ūkiui augti, 
kuri išvysto mūsų turtingus ži
balo ir mineralų šaltinius ir pa
stato mūsų Kitimatus ir St. Law
rence jūros kelius. Be amerikie
čių kapitalo būtų mažesnis iš
vystymas ir be greito išvystymo, 
mes žinome, mūsų gyvenimo ly
gis būtų žemesnis...

“Tačiau būtų galima manyti, 
kad amerikiečių investicijos di
dėja. Ištiktųjų betgi svetimša
lių investicijų nuošimtis nuolat 
mažėja. Pav., 1939 m. negyve
nantiems Kanadoje priklausė 39 
nuoš. Kanados pramonės. 1951 
m. padidėjęs kanadiečių inves
tavimas šį nuošimtį sumažino 
iki 32% ir šiandieną jis yra, tur
būt, dar mažesnis.

“Kitais žodžiais tariant, kana
diečiams priklauso didžiausia 
dalis jų pramonės. Kai mūsų gy
ventojų skaičius didėja ir'mūsų 
valstybės turtas auga, mes. gali
me tikėti, kad mums dar dau
giau priklausys. Nes mūsų di
desnis turtingumas įgalins mus 
perimti mūsų pačių žemės tur
tus bei pramonę.

“Kol ši diena ateis, mes turi
me pagrindo būti dėkingi tam 
pasitikėjimui, kurį amerikiečiai 
investuotojai turi Kanadai. Nes 
be jų pagalbos Kanada nebūtų 
toks kraštas, koks jis yra šian
dieną”.

1954 m. iš Lietuvos 
pabėgo 21

Jungtinėse Tautose pasikolio- 
jimai tarp sovietų ir amerikie
čių eina sena tvarka. Sovietui 
vienoj komisijoj užsipuolus ame
rikiečius, kad jie neleidžią pa
bėgėliams grįžti namo (?) ame
rikiečių delegacijos narys pa
skaitė šių metų pirmosios dalies 
statistiką: Iš TSRS valdomos te
ritorijos dalies pabėgo 99.824 as
menys. Didžiausia dalis iš Vokie
tijos, mažiausia (21 asmuo) iš 
Pabaltijo kraštų. Keista, kad 
mūsų spauda apie juos dar nieko 
nežino — gal jie buvo gudresni 
nei danai su Rapolyte, o gal tai 
žydai, kuriems per amžius ne
egzistavo jokios sienos ir zonos.

— Roma. — Vyriausybė leido 
pagaliau viešai palaidoti Benito 
Mussolini palaikus. Buvusi jo 
žmona su sūnumi Romano išvy
ko jo gimtinėn apžiūrėti vietos, 
kur bus palaidotas Duče. ■

SLOGOS
ATSIKRATYSITE NE DIENOMIS, 

BET VALANDOMIS!

Tuojau sustabdyk skausmus visame 
kūne — temperature? ir slogos kanki
nimus tik MINUČIŲ laikotarpyje 
BUCKLEY'S Cinnomated KAPSULĖ
MIS. VALANDŲ, bet ne dienų laiko
tarpyje — jūsų slogo pagydomo ne 
vieno, bet keturių įvairių slogų paša
linančių rūšių vaistų mišinio, kuris 
pašalina slogos simptomus GREITAI.

12 kops. 35c. Šeimos dydžio 79c.

Pagydys Jas greitai arba sugrąžins 
pinigus dvigubai.

h

T RINITY TELIEKA LIB E R A L Ų!
__  - * v

BALSUOK UZ

CARUI CK
1954 m. LAPKRIČIO 8 DIENĄ.

k

Liberalą partija-visy žmoniy partija. 
JI STOJA UŽ VIENYBĘ, TOLERANCIJĄ 

IR LYGYBĘ!

TRINITY YRA LIBERALŲ 
LAI IR LIEKA TOKIA PAT !

Balsuok už

CARRICK

b.

S
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SPORTO AKTUALIJOS

r— Spalio 3 d. Lietuvių Sporto klubas Arsenai nuvykęs į Mask- 
Klubo Niujorke futbolininkai vą pralaimėjo Maskvos Dynamo 
turėjo lygos pirmenybių rung
tynes su Newarko S. C., kurios

vą pralaimėjo Maskvos Dynamo

baigėsi lygiomis, gana neįpras
ta pasekme — 0 :0. Šiuo metu 
LSK komanda stovi aštuntoj 
vietoj.

— Žymusis čekų tolimų dis
tancijų bėgikas Emil Zatopek 
pareiškė, kad sekančioj Olimpia
doj Australijoj dalyvaus tiktai 
maratono bėgime. Spėjama, kad 
pablogėjusi sveikata privertė 
Zatopeką nuo platesnių varžybų 
atsisakyti.

— Pasaulinės krepšinio pir= 
menybės šiemet prasidės spalio 
22 d. Brazilijos sostinėj Rio de 
Janeiro.

— Spalio 4 d. JAV lauko te
niso komanda Meksikoje laimė
jo Amerikos kontinento baigmi
nes pirmenybes, nugalėdama 
meksikiečius 4:1. Gruodžio mėn. 
JAV lauko tenisininkai vyks į 
Australiją rungtis su Europos 
meisteriais — švedais. Šių žai
dynių laimėtojai gruodžio 29-31 
d. susitiks su Australijos koman
da galutinėms varžyboms dėl 
pereinamosios Daviš taurės.

— Neperseniausiai Maskvoj 
Sovietų Rusijos valstybinė fut
bolo komanda nugalėjo Švediją 
7 : 0. Šiomis dienomis žymusis 
Anglijos profesionalinio futbolo

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles —-$1.60 mėnesiui.
MeZamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė.
KOSMETIKA: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui.
Skubiam pristatymui į namus
Telefonas LL. 1944

Jonas V. Margis, Phm. B.

komandai pasekme 0:5. Tai buvo 
pirmas anglų futbolo profesiona
lų apsilankymas Rusijoj. Žino
ma, iš to didelių spėliojimų apie 
Maskvos futbolininkų stiprumą 
negalima daryti, nes Arsenai 
šiemet Anglijos lygoj stovi vos 
penkioliktoj vietoj.

— Šių metų spalio mėn. pir
momis dienomis Japonijos sosti
nėj Tokio įvyko lengv. atletikos 
pirmenybės tarp vokiečių ir ja
ponų. Vokietijos sportininkai nė
ra lankęsi Jąponijoj virš 20 me
tų. Iš septyniolikos varžybų vo
kiečiai laimėjo 14 pirmųjų vietų, 
sudorodami šeimininkus 104 : 75 
taškų santykiu.

— Pasaulio sunkumų kilnoji 
mo pirmenybėse Vienoje rusai 
apgynė komandinį meisterio ti
tulą. Iš septynių svorių klasių 
amerikiečiai dalyvavo tik kėtu- 
riose, iš kurių trys tapo laimė
tojais. Rusai, dalyvaudami viso
se septyniose svorio grupėse, ga
vo 4-rias pirmąsias vietas. Nau
jus pasaulio sunkumų kilnojimo 
rekordus pasiekė sunk, svorio 
amerikietis Norbert Schemans- 
ky (1.074 1b), vidutiniai sunkaus 
svorio rusas Vorobjev (1.014 1b), 
pusiau sunkaus svorio amerikie
tis Tommy Kono (959 1b) ir 
plunksnos svorio rusas Čimiš- 
kian (770 1b).

— Londono ir Maskvos lengv. 
atletikos pirmenybėse buvo pa
gerinti trys pasaulio rekordai. 
Anglų ' lengvatletus atstovavo 
grynai londoniečiai, o tuo tarpu 
rusai vietoj Maskvos komandos 
pašiuntė stipriausią rinktinę iš 
viso krašto. Londono ChrisCha- 
taway pasiekė naują rekordą 
5.000 metrų bėgime, sensacingo
je baigmėje vos pralenkdamas 
rusą Vladimir Kuc. Chataway 
laikas 13:51.6. Anksčiau 5.000 
metrų rekordas (13:56.6) .' pri
klausė Kuc, kurį jis buvo pasie
kęs šiemet rugpiūčio mėn. Švei
carijoj. Vladimir Kuc tose pačio
se lenktynėse sulaužė trijų my
lių pasaulio rekordą pasekme 
13:27, pagerindamas savo paties 
13:27.8 pasiektą taip pat Šveica
rijoj. Rusijos Yurij Litujev pa
gerino 440 jardų kliūtinio bėgi
mo pasaulio rekordą, nubėgda
mas per 51.3 sekundžių. Iki šiol 
rekordas (51.6) priklausė ameri
kiečiui Charlie Moore pasiektas 
1952 m. Londone.

Rusai žaidynes laimėjo sekan
čiu taškų santykiu: vyrų grupė 
103:57, moterų1 — 56:32. Nežiū
rint rusų persvaros, Londono 
publika labiausiai kėlė ovacijas 
Chris Chataway, kuris iki šiol 
net keturis kartus dalyvavo re
kordinėse lenktynėse, visada at

bėgdamas* antruoju. Šį kartą ta
čiau nenuilstamam anglui pasi
sekė įrašyti ir savo vardą į žy
miausių pasaulio sportininkų 
tarpą. ’■

— Spalio 10 d. Stockholme 
švedai nugalėjo Danijos futbolo 
komandą pasekme 5:2.

Kitose tarptautinėse futbolo 
rungtynėse prancūzai nugalėjo 
vokiečius 3:1, vengrai laimėjo 
Šveicarijoj 3:0 ir jugoslavai įvei
kė turkus 5:1.

—• Rugsėjo mėn. pradžioje Ki
jeve įvyko Sovietų Rusijos krep
šinio pirmenybės. Tbiliso gruzi
nų komanda, laimėjusi visus su
sitikimus, antri metai iš eilės ieš
kovėj S.R. krepšinio meisterio 
vardą. Pirmenybėse dalyvavo 
net penki Pabaltijo valstybių 
klubai, iš kurių Kauno “Žalgiris” 
liko trečioj vietoj, Rygos K. N 
ketvirtoj, Talino “Kalevas” aš
tuntoj, Rygos “Spartakas” de
vintoj ir Klaipėdos “Žalgiris” 
dešimtoj vietoj.

— Spalio 17 d. Lietuvių S. K. 
futbolininkai Niujorke turėjo 
augštosios lygos pirmenybių 
rungtynes su GeTman Įiunga- 
rian komanda. Lietuvius ir šį 
kartą lydėjo nesėkmė. Po labai 
gyvos ir kietos kovos mūsiškiai 
turėjo nusilenkti pernykščiam 
lygos meisteriui pasekme 4:5., 
Lietuviu II-ji komanda pralai
mėjo 0:4.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

"PARAMA”,
Indėliai apdrausti. Augžtos palūka
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. TeL 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vok.

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 va( p.p.

PASAULYJE 
’ GARSIOS 
VOKIŠKOS 

PERLON 
MOTERIŠKOS 

KOJINĖS. 
, Lietuviškos ir 

vokiškos 
patefono 

plokštelės. 
DOVANOS H 

su lietuviškais 
motyvais ir 
importuotos.

4711 
vokiečių kos

metikos prekės.
WALTER I 
KOPPEL

669 YONGE ST. 
TORONTO

Tek WA. 44596
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iv. Pranciškus “Saulės giesmėjePA1KUI0 MIGRACINĖS KELIONĖS
ne ir vandenyje juda lis pasilieka žieiųai neišskridoOre, žemėje ir vandenyje juda 

— keliauja ne vien protingasis
žmogus ar jo genijaus išradaį, 
bet tolimesnes ar artimesnes ke
liones keliauja gyviai — augalai, 
žuvys, gyvuliai ir paukščiai. Ke
lionės, pagal paskirtį, laiką ir 
priežastį, įvairiai vadinamos. Mi
gracija reikštų periodinį bet ko
kio gyvio iš vienos vietos iške
liavimą į kitą ir .jo grįžimą atgal. 
Priežasčių esti tam įvairių, kaip 
prisitaikymas prie klimato per
mainų, išvengti šaltų žiemų, 
maisto nepriteklius, ieškant ra
mesnės vietos, patogesnių sąly
gų perėjimo laikui ar net lyties 
partnerio.

Gyvuliai migruoja žeme, žu
vys— vandenyse. Kai kurios žu
vys iš arčiau, kaip upėtakiai, ki
tos iš ‘toliau — lašišos, pamečiui 
migruoja į ramius ir neršti pa
lankius vandenius. O gimęs. Sa- 
ragaso jūroje unguriukas be 
sekstanto pagalbos perplaukia 
platųjį Atlantą, čia išsisklaido po 
įvairias Europos upeš ir subren
dęs .po trijų metų grįžta atgal į 
savo gimimo vietą. Šios žuvys 
turi savus kelius ir atitinkamą 
laiką keliauti, į nuskiltą vietą. 
Atsižvelgiant į kelionių tolius, 
Vienas pavadintume trumpų, ki
tas ilgų distancijų migracinėmis 
žuvimis. Tačiau šiuo kartu dau
giau paminėsime paukščių mig
racines kelioifes, kurios kaip tik 
ankstyvo rudėriio metu judriau
sios.

Paukščiai skrenda į pietus
Kai prisiminimuose grįžtame į 

rudenio nuauksintus tėviškės 
laukus ir ten vaikščiojame vora
tinkliais nudraikytomis rugieno
mis ir br aidžioj ame pageltusių 
lapų kilimais, rodos, vėl girdime 
paskutiniuosius paukščių atsi
sveikinimo klykavimus. Širdis, 
persisunkia skausmu, kažkoks il
gesys užvaldo mus -ir klausiam 
savęs: kodėl palieka jie savo na-, 
mus, kur iškeliauja ir ar besu
grįš jie atgalios?

•Iš Lietuvoje priskaitomų 270 
rūšių paukščių tik apie trečda-

_  pasilieka žierųai neišskridę į 
šiltuosius kraštus. Kaikurie kei
čia savo gyvenamąsias vietas pa
galy reikalą — šiltesnėmis žiemo
mis pasilieka vietoje, o šaltesnė
mis patraukia kiek, toliau į pie
tus. Šį kartą mums įdomiausia 
tie paukščių karalijos nariai, ku
rie kiekvieną rudenį išskrenda į 
pietus, o pavasariais grįžta atgal. 
Tokias keliones, ornitologų tvir
kinimais, jaū prieš daug tūkstan
čių metų, net Aliuviniame am
žiuje, paukščiai kasmet kartoda
vo. Kai kurie iš jų padaro ilgiau
sias keliones. Štai paukščiai,, va
saros metų suka lizdus Hudson 
įlankoje, Kanadoje, rudens me
tu išlekia į pietus per Atlantą į 
Braziliją. Pasilsėję kelionę tęsia 
iki pasiekia Argentiną. Šis ke
lias sudaro net 10.000 mylių! Šių 
paukščių kelio maršrutas keičia
si jiems grįžtant, būtent, skren
da išilgai Andų kalnus, per vidu
rio Meksiką ir JAV. Pastebėta, 
daugelio migracinių paukščių 
pirmiausia išskrenda jaunikliai, 
tik paskui seniai. ’
. Kalbant apie Lietuvos keliau
jančius paukščius tai vieni apsi
stodavo vasąrai, kiti praskrisda
vo ar paviešėdavo 'kurį laiką ir 
traukdavo toliau į šiaurę — į 
Suomiją, ar net Arktiką. Tai bu
vo kaikurios ančių, gervių, žąsų 
ir gulbių rūšys. Be šių Lietuvoje 
vasaromis gyvendavo visa eilė; 
daugiau ar mažiau 'pažįstamų' 
migracinių paukščių. Štai pava-į 

, sario pranašas vieversys ir jud
rioji pempė, sveikinusi skaidriu 
“gy-vi”, ankstį rytą čiulbantis 
šnekutis varnėnas, pakluonėse 
ratus sukantis gandras, ar pava
sariui įšilus sau gūžtas lipdanti 
kregždė, meilės giesmininkė 
lakštingala bei be persto j imo ku
kuojanti gegutė — visi jie užau
ginę 'vaikelius rudeniop trauk-, 
davo į pietus. Taip žiemą pra
leisdavo Egipte kregždės, meldi- 
nės, vyturėliai, pečelindos, kuo
duočiai, o gegutės, lakštingalos, 
gervės, putpelės, volungės nu
skrisdavo dar toliau.

Visame pasaulyje jie kalba 
apie Kanadę

Šiame švedų dailininko Gunnar Brusewitz 
škice matome Štockhokno “Marmorhal- 
lor”. Šioje galerijoje -Seagramo Kanados 
miestų pagodą aplankė 3L000 Švedijos pi
liečių. Jie visi atėjo pažiūrėti tik šios spal
vingos kanadiškos parodos.

Visut, ’kur tik tie paveikslai nukeliavo, 
jie laimėjo naujų draugų Kanadai. 15-koje 
valstybių, daugiau kaip 250.000 Žmonių ap
žiūrėjo 22 Kanados miestų paveikslus, įgy
dami geresnį Suprhtimą apie -Kanadą ir jos 
pasiektus laimėjimus.

Su dideliu džiaugsmu tenkaKelionėse paukščiai skrenda
tam tikra tvarka ir tam tikrame nulenkti galvas prieš “Varpo’ 
augštyje, kas padeda atspėti iš-1 choro dalyvius ir jo dirigentą 
skrendahčiuosius. vieni sudaro muziką Stasį Gailevičių: jie pir- 
voreles, kiti nuožulnias linijas Hin.iUžknc laikais
ar pleištą, susigrupuoja į mažes
nius ar didesnius palaidus bū
rius. Tokioms grupėms vadovau- ------- ■,------------------------- ------
ja senesnis ir gudresnis vadovas lietuvių ansambliams atrodė to- 
(vadovai), kurie kelią parodo, limu užkampiu, kur visada yra 
Skridimo greitį sunku nusakyti, didis pareikalavimas kultūrinio 
bet pavieniai paukščiai išvysto j importo iš Dėdės Šamo žemės, 

. ... .„j — —-nes pats Torontas savo jėgomis
nieko nesugeba padaryti. Taigi, 
“Varpo” išvyka pirmiausia buvo 
didelis Toronto lietuvių laimėji
mas propagandinėje plotmėje. 
Tačiau nemažesnių laimėjimų 
“Varpas” ’’pasiekė ir kultūrinėje 
srityje. Čikagoje jis du kartu 
koncertavo — abu kartu salė bu
vo perpildyta ir abudu kartu lie
tuviška Čikagos publika kiekvie
ną “Varpo” dainą sutiko entu
ziastingu plojimu. Recenzentai 
pripažino, kad “Varpo” choras 
turi savistovų charakterį, duoda
mi suprasti, jog vietiniams Či
kagos ansambliams būtų laikas 
rimčiau pasitempti. Žinoma, ga
lima būtų pagalvoti, kad visas 
čikagiškių entuziazmas išplaukia 
iš lietuviško vaišingumo. Svečiui 
dažnai būna daug gražių dalykų 
pasakoma į akis, tuo tarpu šir-, 
dyje slepiami visiškai priešingi 
jausmai. Tačiau tokiu atveju 
niekas nepakviečia svečio .antrą 
kartą pasisvečiuoti. Tuotarpu Či
kaga “Varpą” pakvietė antram 
koncertui sekančiais metais, va
dinasi, entuziazmo būta nemela- 
gingo.

Per darbą j laimėjimus
Kada paklausi dirigentą St 

Gailevičių, kaip “Varpas” suge
bėjo pasiekti tokių- gražių rezul
tatų, jis šypsosi: “Mėnesį .prieš 
gastroles mes repetavome 5 - 6 
kartus į savaitę”... Taigi, ir mu
zikos fronte galioja, kaip ir vi
sur gyvenime, tas pats principas. 
— per darbą į laimėjimus. Ma
terialinės naudos “Varpas” iš šių 
gastrolių neturėjo. Buvo apmo
kėta tik kelionė. Choro daly
viams teko atsisakyti poros dar
bo dienų. Kiekvienas iš jų turė
jo mažiausiai po 30 dolerių‘nuos
tolio. Tačiau “Varpas” juk nebu
vo sukurtas pasipinigavimo tikš-

gana didelį greitį, kad net geras 
“fordukas” nepajėgtų lenkty
niauti. Štai keletas pavyzdžių. 
Čiurlys į valandą padaro iki 300 
km., kregždės per 100 km. ir sa
kalai po 80 km. Iš gyvulių pasau
lio, atrodo, niekas nepralenkia— 
nes žinduolių šeimos antilopė 
teišvysto apie 100 km greitį į va
landą, o liūtas — virš 60 km. Tiki 
žmogus su savo “dirbtinu paukš
čiu” - lėktuvu, liko greičio lai-: 
mėtoju. Prie viso to tenka paša-; 
kyti, migraciniai paukščiai savo; 
kelionėse ne visi skrenda, bet 
kai kurie nebūdami geri skrai-t 
duoliai daug keliauja pėščia. Iri 
jų mtlms daugiau pažįstamų yra 
putpelės ir griežlės. Trečia gru
pė bus plaukikai, kurie į šiltus 
kraštus keliaudami daugiausiai 
plaukia, kaip narai ir čemgai. ■■

Paukščiai skrenda į pietus nes 
tik tam tikru laiku, tvarka ir bū-’ 
dais, bet nustatytais ne atsitik-; 
tiniais keliais. Paminėsiu gand-j 
rą. Gandrai į ry. Europą skrenda 
paliai Nilo upę, per Bosforo ir 
Karpatų kalnus, tuo tarpu tie, 
kurie vasarą praleidžia vak. Vo
kietijoje, skrenda per Pirėnų 
pusiasalį ir Prancūziją. Stebėti
na dar ir tai, lead po tokių ilgų 
kelionių, kaip gandrai ir kregž
dės, grįžę suranda savo senuo
sius lizdus. Tai pastebėta žieda- 
vimo pagalba.

Taip, su -išskrendančiais į pie
tus paukščiais mus apgaubia liū
desys, bet kai prisimename, kad 
pavasarį, pirmoms čiurlenančio 
upelio krantų gėlėms pražydus 
jie vėl grįš į mūsų laukus, tas 
liūdesys nuskrenda drauge su 
jais. Ir tikime tada, kad mes, 
kaip tie paukščiai, grįšime vėl į 
savo namus, nes ir mes, kaip ir 
-jie, tik laikinai iš jų pasitraukė
me ... Vyt. Barišas.

mieji dipukiškos eros laikais 
koncertavo Amerikos lietuvių 
parengimų scenose. Lig šiol To
rontas, tenka manyti, Amerikos

teis. Į jo pamatus yra įmūryta 
meilė lietuviškai dainai ir, reikia 
pasakyti, ji duoda labai gražius 
rezultatus, pilnai pateisindama 
beveik dviejų metų egzistenciją.

“Varpas” kreipiasi į 
visuomenės veikėjus

' Gal būt keistokai atrodo šio 
rašinio antraštė, kad “Varpas” 
neskamba po gastrolių, bet ji yra 
teisinga. “Varpo” vadovas St. 
Gailėvičius kreipiasi į visuome
nės veikėjus ir organizacijų va
dus prašydamas vieno /dalyko: 
ramybės. Jo prašymą galima 
būtų sutraukti į vieną sakinį: — 
Ponai, palikite “Varpą” ramybė
je ir nekvieskite jo parengimų 
programoms užpildyti. Tą juk 
puikiausiai gali atlikti solistai. 
Dabartinės “Varpo” dainos jau 
yra girdėtos dešimtis kartų. Kar
toti jas nėra jokios prasmės. Se
kančių kelių mėnesių laikotarpy
je “Varpas” bus užimtas naujo 
repertuaro paruošimu. Štai ko
dėl “Varpas” norėtų, kad jį vi
suomenė paliktų ramybėje. Iš 
savo pusės “Varpas” pažada vi
suomenei kovo mėn. pabaigoje 
ar balandžio pradžioje duoti me
tinį koncertą su visiškai nauja 
programa. Tada jis vėl ateis į pa
galbą visuomeninėms organiza
cijoms, užpildydamas jų progra
mų meninę dalį. Prašymas tik
rai yra rimtas, nes joks meninis 
ansamblis -negali gyventi senu 
kapitalu, o naujam kapitalui su
sikrauti reikia ramybės, darbo ir 
laiko.

“Varpo” žodis jaunimui
Ta pačia prpga “Varpas” krei

piasi į lietuviškąjį Toronto jau
nimą, kviesdamas jį stoti į savo 
eiles. Kiekvienas choras turi Rū
pintis prieauglio klausimu: vieni 
choristai dėl susidariusių aplin
kybių būna priversti pasitraukti, 
kiti turi užimti jų eiles. Šiuo me
tu “Varpui” labai trūksta sopra
nų ir bendrai moterų. Kartoja
me: “Varpui” trūksta moterų. 
Todėl “Varpas” nuoširdžiai krei
piasi į visus dainos mėgėjus ir 
ypač jaunimą:

— Paremkite “Varpą” ir page
rinkite jo skambumą savo gra
žiais balsais, kad jis būtų vertas 
visų -Kanados lietuvių pasidi
džiavimo. V. Kst.

Prieš kelis mėnesius knygų 
rinkoje pasirodė prof. A. Macei
nos “Saulės giesmė” arba “Šv. 
Pranciškus Asyžietis kaip krikš
čioniškojo gyvenimo šauklys”. 
(Išleido didysis lietuviškos spau
dos mecenatas prel. Pranciškus 
M. Juras. Viršelio aplanką piešė 
dail. Telesforas Valius. Spaudė 
Pranciškonų spaustuvė Brookly-

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Rašytojų suvažiavimo nutarimai

Visuotinio Lietuvių Rašytojų 
Dr-jos narių suvažiavimo, įvyku
sio 1954. IX. 26., jau trečią kartą 
iš eilės Čikagoje, priimti šie nu
tarimai:

1. Mūsų tautinio išlikimo pa
grindinė priemonė yra lietuviš
koji knyga. Deja, net ir šiais lie
tuviškos spaudos iškovojimo su
kakties metais knygos skaityto
jų skaičius žymiai ^mažėja. Kiek
vieno lietuvio pareiga pačiam 
pirkti ir propaguoti lietuviškų 
knygų pirkimą.

2. ’ Visuomenė raginama pre
numeruoti didžiojo mūsų klasiko 
Vinco Krėvės raštus, tuo suda
rant galimybę jiems užtikrintai 
pasirodyti.
. 3. Knygų leidėjai prašomi ne
leisti menkaverčių knygų, ku
rios ir skaitytojų atbaido, ir 
smukdo mūsų literatūrą.

4. Atkreipiamas Lietuvių En
ciklopedijos redakcijos dėmesys, 
kad būtų apdairiai tvarkomas li
teratūros skyrius ir plačiau apta- 
riąmi lietuvių literatūros kūrė
jai bei kūriniai.

5. Lietuviškieji veiksniai pra
šomi, bendradarbiaujant su Lie
tuvių Rašytojų Dr-ja, nedelsda
mi pasirūpinti mūsų žymiųjų 
veikalų ir lietuvių literatūros is
torijos išleidimu.

6. ^Turint galvoje jaunosios 
kartos svarbą lietuvybei išlaiky
ti, kolegos rašytojai skatinami 
duoti tinkamų kūrinių jaunimui, 
o tėvai prašomi aprūpinti vaikus 
visa negausia’ mūsų jaunimo li
teratūra.

7. Rašytojai kviečiami palai
kyti tarpusavio santykių nuošir
dumą ir kolegišką dvasią.

Visuot. Rašytojų Dr-jos narių 
susirinkime priimti trys nauji 
nariai: Kazimieras Barėnas, Jur
gis Blekaitiš ir Algirdas Lands
bergis. Garbės nariais išrinkti: 
Ignas Šeihius, gyv. Švedijoje, ir 
prof. Juozas Eretas, gyv. Šveica
rijoje. Ligšioliniai LRD garbės 
nariai yra Mykolas Biržiška, 
Vaclovas Biržiška, Ernestas Har- 
risonas if Mykolas Vaitkus.

Dr-jos adresas yra: 1436 So. 50 
Ave., Cicero, Ill., USA.

“Tėviškės Žiburiai” džiaugia
si kitu jaunu lietuviu laikrašti
ninku pasižadėjusiu reguliariai 
rašyti sporto aktualijomis — Al
giu Šflbajoriu iš Brooklyno. Jau 
anksčiau įsijungė į bendradarbių 
eiles Aleksandras Astašaitis iš 
Detroito.

Rochester?, spalio 16 d. įvyko 
neeilinis koncertas, išvedęs į 
sceną solistę ir rašytoją.

Vlada Sabaliauskienė čia daug 
sykių yra dainavusi įvairių or

ganizacijų parengimų progomis, 
šį pirmą sykį išėjo su dideliu ir 
rimtai paruoštu rečitaliu — iš
pildė 15 dalykų, pasirodydama 
pirmaeile soliste. Vlada Saba
liauskienė turi labai didelę, ne 
tiktai, gražaus balso, bet ir tur
tingos išraiškos dovaną. Kiek
vienai dainai rasta nauja spalva, 
lyg solistė kalbėtų ir tavo paties 
skausmą, ir net tavo paties bal
su. Prograrrta taip sumaniai su
daryta, kad kiekvienas, net ir 
pats abejingiausias klausytojas 
galėjo vis ką nors ir savo širdžiai 
rasti, o jei ir neieškojo, tai kas 
nors taikinte pataikė.

Solistė turi skaidrų, laisvą,' 
imponuojantį augštųjų gaidų 
fortissimo, bet jos tikroji talento 
didybė slypi ramiam piano ir 
pianisime, kai ji padaro taip, lyg 
nebe klausytum, bet jauste jaus
tum.

Akomponavęs muz. Nomeika 
visur labai gražiai įsiliejo solis
tės interpretacijon dar labiau pa
keldamas rečitalio vertę, kuris ir 
klausytojų buvo priimtas ne tik
tai gausiais plojimais, bet ir gau
sybe gėlių, kuriomis solistė bu
vo tiesiai verste užversta”..

Jurgis Jankus pirmąją koncer
to dalį pfadėjo ilgoka, ilgiau 
kaip pusvalandį skaityta novele, 
kuriai, -kaip pats pasisakė, meni
nės formos ieškojęs daugiau 20 
metų, daug Sykių ir vilties nebe
turėjęs, ir ją pagavęs tik tam 
koncertui besirengdamas. Jis, 
esą, dar nežinąs, ar toji forma 
jau esanti pakankamai gera, bet 
salės susikaupimas, su kuriuo 
neįprasto ilgumo novelė buvo iš
klausyta, galėjo ir skeptišką au
torių įtikinti, kad mūsų literatū
rai gimė dar vienas dalykas tik
rai Jankaus plunksnos vertas.

Antroj programos daly jis vi
sus pradžiugino žibėte žibančiu 
deimančiuku vaikams apie Ei

mutį, kuris keliavo į dangų ir 
atgal žemėn iš debesų kriste nu
krito. Graudu net žiūrėti buvo 
su kokiu pietizmu, ne vien vai
kai, bet ir suaugę, kvapą sulai-, 
kydami gaudė kiekvieną rašyto
jo žodį. Ir pačiam rašytojui rei
kia pripažinti ne tiktai sugebė
jimą gerai rašyti, bet ne mažes
nį sugebėjimą ir gražiai paskai
tyti. Tokio skaitymo galėtų pa
vydėti ne vienas net ir labai ge
ras aktorius.

Bebaigiant taip ir kyla galvoje 
klausimas, kur tuodu meninin
kai buvo ligi šiol. Juk abu gyve
na čia Rochesteryje jau penkeri 
metai, ir visą laiką sukinėjomės 
vieni apie kitus, ir tiek daug lai
ko turėjo prabėgti, kol sureng
tas toks koncertas. Tik pirmas, 
o turėtų būti bent penktas. Nesi
nori tikėti, kad antrojo reiktų 
laukti dar penkeris metus. Kt.

Brolių Mekų Filmų Forumas 
tęsia savo paskaitas

Rašytojai ir filmininkai Mekai 
Niujorke yra suorganizavę drau
giją filmų kultūrai kelti, kuri 
šeštadieniais Malin Studios, Niu
jorke, 225 West 46th St., ruošia 
paskaitas. Praėjusį šeštadienį 
buvo “The Comedy in Theatre 
and Films”, skaitė Denis Vaug
han. Šį šeštadienį bus “From Po
temkin to Malenkov”, skaitys 
Willen. Draugijai vadovauja: 
Adolfas Mekas, George Capsis ir 
Edourd L. de Laurot. Programą 
tvarko Jonas Mekas.

PRATĘSIAMAS PIGUSIS 
KNYGŲ MĖNUO 

iki spalių. 31 d. Per šį laiko
tarpį knygos parduodamos 
su 25 %— 70% nuolaida. A<- 
pigintų knygų sąrašas gau
namas leidykloje: Gabija, 
335 Union Ave., Brooklyn 11, 
N.Y.

Šv. Pranciškus yra nuostabi 
asmenybė. Jo nauja švento gy
venimo forma žavėjo ir tebeža
vi pasaulį. Jo idealų įgyvendini
mui kaip anuomet taip ir šian
dieną tūkstančiai jaunuolių ir 
mergaičių paaukoja visą savo 
gyvenimą, įstodami į jo įsteigtą
sias vienuolijas. Jo idealais ža
visi ir mokslininkai ir meninin
kai ir poetai, dėl to daugelis jų 
tampa tretininkais. Šv. Pranciš
kum domisi ir tie, kurie dėl savo 
puikybės ir' užsispyrimo nėra 
tikrosios Motinos Bažnyčios vai
kais.

Šiandieną literatūrą apie šv. 
Pranciškų yra tokia plati, kad 
maža tėra šventųjų, kurie šioje 
srityje galėtų prilygti. Apie šv. 
Pranciškų ir mūsų laikais para
šė veikalus tokie garsūs rašyto
jai, kaip Charleston, Sabatier, 
Joergenšon, Gemelii, Felder ir 
kiti. Dėl to džiugu, kad ir lietu
viu kalba susilaukėme šv. Pran
ciškaus -gyvenimo interpretaci
jos iš 'rimto filosofo prof. A. Ma
ceinos.

Pats veikalas pavadintas “Sau
lės giesmė”. Tokiu vardu šv. 
Pranciškus buvo pavadinęs savo 
Augščiausiojo garbei sukurtąjį 
himną kaip padėką už tvarinių 
grožį ir naudą. Toje giesmėje šv. 
Pranciškus • dėkoja Dievui už 
saulę, mėnulį, žvaigždes, vėją, 
vandenį, ugnį ir žemę! “Saulės 
giesmės” knygos autoriui tačiau 
“pats šv. Pranciškus yra saulės 
giesme”, nes visu savo gyvenimu 
jis giedojo nuolatinę giesmę 
Augščiausiojo’ ghrbei.

Knyga susideda iš keturių sky
rių. Pirmame skyriuje autorius 
kalba apie šv. Pranciškų gamto
je. Čia originalioje formoje atpa
sakojamas šventojo gamtos per
gyvenimas, josios apvaldymas ir 
jo paties santykiai su kūnu. Ant
rame skyriuje autorius bando 
atskleisti šv. Pranciškaus idealą 
neturto atžvilgiu. Čia nagrinėja
ma neturto prasmė, elgetavimas 
ir namų baimė. Trečiame sky
riuje randame Pranciškų tarp 
žmonių, būtent, jo reiškimąsi 
bendruomenėje, .jo nusižemini
mą, gailestingumą, moters per
gyvenimą ir nusistatymą moks
lo atžvilgiu. Ketvirtame skyriu
je nagrinėjami šventojo santy
kiai su Dievu. Čia aprašoma šv. 
Pranciškaus bažnyčių atnaujini
mas, apaštalavimas, džiaugsmas, 
malda, kančia ir'mirtis.

“Saulės giesmė” nėra istorinis 
šv. Pranciškaus gyvenimas, kaip

ir pats autorius įžangoje sako. 
“Knygos turinį sudaro ne istori 
nis šv. Pranciškaus gyvenimo 
aiškinimu sąmoningai nenaudo
jau, nes man norėjosi pačiam 
susidurti su šio gyenimo įvykiais 
jų tikrovėje, kol jie dar nėra 
pridengti žmogaus mintimi”. Ši 
prielaida ir padarė tai, kad šv. 
Pranciškus tapo tikrai maceiniš- 
kai interpretuotas, t.y. jis daug 
kur kitoks negu iki šiol kitų au
torių buvo suprastas ir pačių jo 
idealų sekėjų išgyventas.

Neperdaug autorius kreipia 
dėmesio if į pačius pirmuosius 
istorinius šaltinius, nes jis dau
giausia naudojasi vertimais ir 
daugiau literatūriniu nei istori
niu Joergenseno veikalu. Tas, 
žinoma, autoriaus užsibrėžtam 
tikslui nekenkia, nes šv. Pranciš
kaus gyvenimo faktai ir ten ran
dami. Sunkiau autoriui dovano
tina nesiskaitymas su šv. Pran
ciškaus Testamento ir šv. Bona
ventūros “Legenda maior et mi
nor” žiniomis apie šventojo nu
sistatymą mokslo atžvilgiu .Šv. 
Pranciškus nebuvo tikrojo moks 
lo priešas, t.y. tokio mokslo, ku
ris padeda žmogui kilti į Dievą. 
Savo testamente jis aiškiai sako: 
“Visus teologus privalome gerb
ti ir. mylėti kaip tuos, kurie 
mums teikia dvasią ir gyvybę”. 
Šv. Antaną gi skirdamas šv. Raš
to dėstytoju iš pagarbos mokslui 
vadino ji savo vyskupu. Šventa
sis buvo tik tokio mokslo prie
šas, kuris žmogų išpučia ir kelia 
puikybėn.

Knyga daro gilaus mokslinio 
veikalo įspūdį, dėl to autorius 
laimėjo ir 1954 m. “Aidų” žurna
lo mokslo veikalui skirtąją pre
miją. Skaitytojas tačiau su įdo
mumu perskaitęs knygą ir no
gėdamas įsigyti daugiau apie šv. 
Pranciškų žinių, pasiges biblio; 
grafijos, o gal net ir pilnesnių 
panaudotųjų veikalų citatų. Ma
nau, kad nei autoriui nei leidėjui 
šaltinių ir literatūros nurodymas 
nebūtų daug atsiėję, o ir pats 
eikalas būtų įgijęs didesnę vertę.

Šiaip jau knyga lengvu stiliu
mi parašyta, dėl to ji bus leng
vai suprantama ir mažesnio išsi
lavinimo žmonių. Reikia tik pa
linkėti, kad šis veikalas -puikiai 
parašytas ir skoningai išleistas 
turėtų pasisekimo ta prasme, 
kad mūsų tautiečiai, ypač jauni
mas, įsigilinęs į šv. Pranciškaus 
Asyžiečio idealus, jį pamiltų ir 
pradėtų juo sekti.

Viktoras Gidžiūnas, OFM

George DARTEN 
AKORDEONO MOKYKLA 
1129 DUNDAS ST. WEST 

Telef. OR. 6486 
(pradedantiems ir pažengusiems) 

(kampas Ossington) 
(Lietuvių Namo i)
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“Tėv. Žiburių” knygyne 
gaunamos knygos

TECHNIŠKOS
Kukonauza Anglu k. gramatika 0.75 
Komantauskas Anglų k. gram. 0.50 
Pėteraitis Anglų , kalb. žodynas 

— Amer. lietuvių vardynas . .. 
S. Biežis Būkite sveiki ........... .... 
B. Stundžia Buriavimas ir jurinirik. 
P. Andriušis Esperanto vadovėlis . 
A. Musteikis Lietuvos žemės ūkis 
—------  Lietuvos konstitucija ...........
- ------ Lietuvių kalbos vadovas .... 
J. Baltrušaitis Lith. Folk Art ........
P. Jonikas Lietuvių kalbos istorija 
J. K. Karys Nepr. Lietuvos pinigai 
- ------  Pasaulio Liet.- Bendruomenė 
-------- Pasaulio lietuvių žinynas .... 
V. Biržiška Sen. liet, knygų istorija 2.00 
V. čižiūnas Tautinis auklėjimas 
H. Daugirdienė Taupioji virėja .... 
V. Gailius Vokiečių kalb. žodynas 3.00 
A. ’Rannit Vytautas Kasiulis ........ 0.50
A. Rannit V. K. Jonynas ............  2.00

Siunčiant užsakymus paštu prašome 
pridėti 15 centų persiuntimo išlaidoms. 
Užsakymus ir pinigus siųsti: "Tėviškės 
žiburių" knygynas, 941 Dundas Str W. 
*oronto, Ont.

J.
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VALYKLA

9?

Priimame VALYMUI įvairius drabužius. Taip pat 
SKALBIAME ir TAISOME. SIUVAME vyriškus ir 
moteriškus rūbus. PASIRINKIMAS MEDŽIAGŲ. /

Paimame ir pristatome į namus.
Greitas patarnavimas ir sąžiningas europietiško 
stiliaus darbas. '

Skambinti EM. 6-2740 (laikinas)

364 KING ST. W. - TORONTO
A *

Redakcijai inMsiųsta :
Aidai 1954 m. spalio mėn. Nr. . 

8 (74), >837-384 psl.
Turinys: S. Sužiedėlis, Ateiti

ninkai tautos egzistencinėje ko
voje; V. K. Jonynas, Liet, ardhi- , 
tektūra; L. Andriękus — eilėr.; i 
J. C. Rugis, Revoliucija mokslo 
pažiūrose; E. Gruodis — eilėr.; 
Nelė Mazalaitė, Gyvenimo kny
ga; A. Rimbaud, Vaikystės frag
mentai; J. Jakštas, Tarp senovės 
ir vidurarhžių. Toliau platūs ap
žvalgų skyriai, 16 iliustracijų.

Ateitis 1954 m. rugsėjis, Nr. 7, 
145 • 168 $81.

Šiame numery daug kalbama 
žodžiu ir vaizdais apie praėjusį 
kongresą ir vasaros stovyklas. <

KRIAUŠIAI RŪŠIAI, VEIKMIR PATENKINIMIH HRK
* T

CCM
C.C.M. vcžtondhM GvJM. m račiuj
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C.C.M. triračius
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B. SERGAUTIS Mann & Martel J. KARPIS
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS ST. W. TEL. OL. 7996, OL. 7997

Siūlome pamatyti šiuos genis pirkinius.

REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER
(tarp Ossington ir Dovercourt)

OL. 6382, KE. 7593
$12.900, prie lietuvių bažnyčios Dun

das St. 6 kamb., didelė krautu
vė tinkamo įvairios rūšies biz
niui —’ krautuveei, valgyklai, 
dirbtuvei, biurui; alyva apšildo
mos. Įmokėti $2.500 

Gazolino stotys
$3000 visa kaina, už įrankius — 

nuoma. Garažas su visais įran
kiais — mašinom, įrengta pa
talpa biurui; už pardavinėjimų 
gozO, alyvos bendrovė mokės 
125 į mėnesį algos. Pajamos už 
mašinų pastatymų kieme ir už 
remontus tenka pačiam pirkėjui. 
Sutartis neribotam laikui. Pui
kus biznis outomechanikui arba 
šiek tiek nusimanančiam taisyti 
automašinas. Vieta Toronto prie 
ežero.

$8.000 įmokėti, visa kaina $26 - 
30.000; 3 gozolino pumpos, 4 
akrai žemės; mūro nomos iš 8 
kamb., moderniai įrengtas res
toranas; gazo parduoda virš 
100.000 galionų. Vieta nepa
prastai gero: prie 400 highway, 
1 vai. nuo Toronto. Įdėjus kiek 
darbo, vertė bus daug ougštesnė. 
Retas pirkinys su tokiu žemu 
^mokėjimu.

$9.000 įmokėti. Viso kaina >$25.000. 
Prie St. Catherine; gazolino par
duoda virš 75.000 gal. maisto 
krautuvė, garažas su įrengimais. 
Atskiras puikiai įrengtas gyv. 
namas iš 7 kambarių.

naujosios
9 kamb., 
2 atskiri

870 College SU 
TeleL: OL. 6381, 

$9000 visa kaino, centriniam rajone, 
atskiros mūro namas, 6 komb., 
alyva šildymas, garažas. Namas 
reikalingas mažo eptvorkymo. 
įmokėti $1500.

$13.500, atskiros, St. Cloir - Oak
wood, rug plytų, 6 komb. 2 vir
tuvės, alyvos vandens apšildy
mas, garažas; įmokėti $2500.

$14.000 atskiras, netoli naujos liet, 
į bažnyčios, gero mūro, 8 kamb«,

2 virtuvės, alyva šildomas, gara
žas, įmokėti $2.500.

$16.000, College St. prie 
parapijos, gero mūro,
3 virtuvės, 2 vonios,
vandeniu apšildymo krosnys. Ge
ros nomas amatininko ms - pro
fesijos žmonėms. Išnuomavimui; 
įmokėti. $5.000.

$5.000 įmokėti. Visa kaina $14.000. 
Prie 8 highway tarp St. Cathe- 
rin ir Niagara Falls. Garažas 
įvdiriom mašinų remontui ir da
lis įrankių; gyvenamas namas, 
6 kambarių ir užkandinė.

$17.900, Indian Rd. - High Pork, at
skiras, gerų neaprūkusių plytų 
namas; 9 kamb.; 2 virtuvės ir 4 
sinkos; vandens - alyvos šildy
mas; platus įvažiavimas, 2 ga
ražai, didelis įodas; namas be 
skolų, pardavėjas ims pirmą 
mortgičių. Įmokėti $5500. Sku
biai pasinaudokime proga įsigy
ti pirmos rūšies namą.

Be Šių nuosavybių mes turime didelį pasirinkimą įvairia kaina, įvairiu {mokėjimu 
ir įvairiose miesto dalyse visokiausių namų ir verslamonių. Tamstoms mielai pa
rodysime, suteiksime sąžiningai visas informacijas ir patarnausime tinkamoms 
sąlygoms paskolų įmokėjme, morgičių užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose.

S. Jucevičius, J. Kaškelis, P. Krilavičius
B. Marijošius, A. Paleckis,

Mes turime pardavimui didelį pasirinkimą že
mės ūkių,, sklypų Toronte, Wasaga Beach (lie

tuviškoj Palangoj) ir apie Lake Simcoe.

TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikianti informacijas apie parduodamus 

\ namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto 
575 zQueen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

MIELI HAMILT0N1EČ1AI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
E. IWONAS

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

Telefonas: 9-3558

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE-—EEE dydžio.
1414 Dundas St. West. Toronto

Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

383 Roncesvalles Ave. - Toronto - OL. 6321
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams 
mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą Toronto visuomenėje. 
Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. Į die
ną gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, 
kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai didelis. Štai keletas 
pavyzdžių:

1245 Bloor St. W. - Tel. OL. 8481
Prie Lansdowne

Namų telefonai:
J. TAMULIONIS—OL. 8074. Z. UMBRAŽŪNAS—ME. 0667

1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.'
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

r »

$1.900 įmokėti. Bloor - Windermere.
6 k., mūrinis, gero kietmedžio 
grindys, didelė virtuvė, ougštos 
ir sausos rūsys, sodos, garažas. 
Skambinti Z. Umbrožūnui.

$2.00,0 įmokėti. Runnymede - Bloor.
6 kamb., atskiras, mūrinis no
mas apie 15 metų senumo, mo
dernūs ir nepereinami kamba
riai, prisėtus įvažiavimas ir ga
ražas. Skambinti J. Tamulioniui. 

$2.900 įmokėti. Bloor - Paulino. 7 k.
ant dviejų ougštų, dupleksas, s2 
modernios virtuvės, 2 vonios, at
skiri įėjimai į obu augštus, gara
žui vieta, 10 metų atviras mor
gičius. Skomb. Z. Umbrožūnui.

$3.500 įmokėti. High Park. 9 k. at
skiras, puikaus mūro namas, 2 
ultramod. virtuv., 4 gabalų vo
nia su ekstra tualetu ir dušu rū
sy, visur kietmedžio grindys, 
vandens ir alyvos šildymas, gara
žas su privačiu įvažiavimu, atvi
ras morgičius 10 mietų. Skambin
ti Z. Umbrožūnui.

$3.900 įmokėti. High Park - Bloor.

7 kambarių, gerų plytų, atski
ras narnos, 2 vonios ir dvi vir
tuvės, alyvos šildymas, geras kie
mas ir garažas. Viena skola ba
lansui. Skomb. J. Tamulioniui.

$3.900 įmokėti. High Pork - Bloor,
8 k. per 2 augštus, geros mūras, 
2 modernios virtuvės ir 2 vonios, 
alyva šildomas, didelis kiemas ir 
2 garažai, atviras morgičius 10 
metų. Skambinti Z. Umbrožūnui.

$4.500 įmokėti. Parkdole,, 9 kamba
rių, lobai geram stovy, atski
ros, mūrinis namas, vandens šil
dymas, geri ir nepereinami k., 
vieta garažui. Skambinti J. Ta
mulioniui.

$5.000 įmokėti. Sunnyside, 12 kam
barių, atskiras, mūrinis namas/ 
vandens šildymas, 2 vonios ir 
virtuvės, įvažiavimas iš linijos. 
Skambinti J. Tamulioniui.

$5.000 įmokėti. Durie - Bloor. 7 k. 
atskiras, mūrinis ,gerom stovy 
namas. 2 vonios ir 2 virtuvės.

. aGrožas. Skambinti J. Tamulio
niui.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka, duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome . 
skambinti dar šiandien!

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

MOHAWK FURNITURE COMPANY
2446 - 8 DANFORTH AVE, TELEF.: OX. 4444, OX. 0977

' PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS
* RADIJO,

- * KROSNYS,
* ŠALDYTUVAI,

* SKALBIMO MAŠINOS,
* TELEVIZIJOS APARATAI,

' z * SIUVIMO MAŠINOS,
* ĮVAIRŪS KILIMAI,

* LINOLEUMAS,
* VAIKŲ BALDAI,

* VEŽIMĖLIAI.

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 fclijentams savo naują adresą:

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

1077 BLOOR ST. West
(prie Dufferin) 
REAL ESTATE

Telefonas OL. 8459
$3.500 įmokėti, Parkdale rajone, mū

rinis namas, 2 modemiškos vir
tuvės, per du augštu. Pilna kai
na $13.900,

$4.500 įmokėti, St. Clair, 9 kamb., 
mūrinis namas, alyvos - air con
dition šildymas, 2 virtuvės, ga
ražas. Viso $15.900. ** >

$5.000 įmokėti, Bloor - Runnymede, 
7 komb., atskiras namas, mūri
nis, alyvinė vodemi virtuvė, šo
ninis įvažiavimas, garažas. Viso 
$17.500.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6*4182
Toronto

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont 

Telef.: EM.4-9912

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

Atlieka visus elektros insta
liacijos bei pataisymo darbus, 
bet kur.

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY; 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

ANTANAS ČEPONIS
Taisau, patikrinu, prijungiu ar 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St. W., Toronto O L. 8443 - OL. 8444

579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisin- $500 - $1.500 galite gauti per mūsų biurą Mūsų prityrę teisininkai 
gai, skubiai ir savo kai- tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums pigiai sudaro pirkimo — 
boję. z trūksta pinigų įmokėjimui perkant namą, pardavimo dokumentus.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

EVELYN CRES. - HIGH PARK. 
$19.500, įmokėti apie $6.000. 
Visai atskiras, labai gražus iš 
lauko ir vidaus, 11 didelių k., 
square plono namas. Vandeniu - 
alyva šildymas su pompa—nau
ja krosnis. Vieta garažui. Viena 
atvira skola balansui 10-čiai m. 
Skambinti: R. Mališauskas, tel. 
OL. 6321.

INDIAN RD, $15.000, įmokėti apie 
$3.500, 8 kambarių mūrinis na
mas, kietmedžio grindys, alyva 
šildomas, moderni virtuvė, gara
žas, puikus švarus namas. Sku
bus pardavimas. Skambinti P. 
Kerberis ME. 2471.

DUFFERIN - COLLEGE. $14.900 įmo
kėti opie $5.000. Tikro -ir gero 
mūro, 8 komb. nomas. Vandens 
Šildymas — naujas. Geros kiet
medžio grindys, 2 modern, virt., 
gražus kiemas su 
ražu. Skomb. 
OL. 6321.

CONCORD COLLEGE, $16.500, 
įmokėti apie $4.000, 8 neper
einamų kambarių mūrinis na
mas, 2 virtuvės, kietmedžio grin
dys, alyva šildomas; dvigubos 
go rotos. Skambinti P. Kerberis 
ME. 2471.

P.
dvigubu gcb 
Mališauskui

- COLLEGE.RUSHOLME PK. CRES.
$20.500, įmokėti opie $5.000. 
Visai atskiras, tikro ir gero mū
ro namas, 11 gerai dekoruotų, 
neperein. kamb., vandeniu šil
domas, 3 geros virtuvės, 2 tua
letai, garažas. Augštos paja
mos. Lengvos rhokėjimo sąlygos. 
Sk. P. Mališauskui, OL 6321.

BABY POINT rajone, $10.500 įmo
kėti $1.500. Naujas 6 kamba
rių mūrinis namas,# moderni vir
tuvė, 4 gabalų vonia, alyva šil
domas, privatus įvažiavimas. Sk. 
P. Kerberis ME. 2471.

BLOOR - LANSDOWNE, $1.500 įmo- 
keti, gero mūro, 6 nepereinamų 
kambarių namas, kietmedžio 
grindys, gražus kiemas, garažas. 
Skambinti P. Grybas ME. 2171.

FULLER - QUEEN, $3.000 įmokėti, 
mūrinis atskiros 8 nepereinamų 
kambarių namas. Vandeniu aly
va šildomos, 3 virtuvės; vieta 
garažui. Skambinti P. Grybas 
ME. 2171.

ABBOT - GLENLAKE, $4.500 įmokė- 
ti, atskiros labai gero mūro 7 
kambarių per du augštu, kvad
ratinis plonos; 2 virtuvės, 2 vo
nios, alyvos šildymas, 3 garažai 
su šoniniu įvažiavimu. Vieno 
skola balansui P. Grybas. Skam
binti P. Grybas ME. 2171.

$3.000 įmokėti, 8 k., mūrinis, pus. 
atskiras, dvi virtuvės, galimybė 
garažui, užėmimas tuojau pat. 
Bloor - Lansdowne, pilna kaina 
$14.500.

$3.000 įmokėti, 6 k., mūr. pus. atski
ros, olyvo šildom, nepereinami 

' kambariai. Auburn - St. Cloir. 
$13.700 pilna kaina.

$5000 įmokėti. Atskiros mūrinis 10 
kambarių namas. Vandeniu sto- 
keriu apšildomas su dideliu skly
pu, 2 garažams vieta. Lobai 
gražioje tvietoje netoli susisieki
mo. Indian Grove - High Park 
rajone.

$16.000 viso kaina ui 8 >2 kamba
rių atskirą mūrinį namą su pri
jungtu mūriniu garažu. Nomas 
apšildomos vandeniu, gražioje 
vietoje. Quebec Heights rajone. 

$18.000 visa kaina, 9 kambarių at
skiras mūrinis namtjs vandeniu 
olyvo apšildomas su garažu. 
Gražioj vietoj. High Pk’. - Clen- 
denen rajone.

$24.000. Naujas 2 ougštų, 8 kamba
rių mūrinis namas. Atskiras su 
2 garažais, didelis sklypas. Arti 
susisiekimo. High Pork - Clon- 
denen.

$18.000 viso kaina už 10 kambarių 
atskirą namą College Rusholme 
rajone. Vandeniu alyva apšildo
mas. Gražus sllypos, garažui 
vieta.

$3.000 įmokėti, Annette - Runny
mede, 7 k., mūrinis, pus. atski
ras, 2 virtuvės, garažui vieta, 
pilna kaina $14.500.

$35.000 už bizniui tinkantį namą. 
17 kambarių puikus namas su 
didžiuliu sklypu. 4 garažai, 4 
virtuvės, 4 vonios. $4.500 meti
nių pajamų plius veltui 5 kam
barių butas savininkui. 2 kros
nys apšildo namą vandeniu aly
va. College - Rusholme rajone.

$3.500 įmokėti, Garden - Sorauren, 
7 k., pus. atskiras, alyva šildy
mas, 2 virtuvės, garažui vieta. 
Pilna kaina $14.500.

$3.000 įmokėti, Grenadier - Sorau
ren, 7 k., pus. atskiras, gerame 
stovyje namas. Pilna kaina 
$13.500

$18.900 pilna kaina, 10 kamb. pu
siau atskiras, vand. alyva šildy
mas, 3 virtuvės, Roncesvalles - 
Fem Avė.

$5-6000 įmokėti, 8 kamb. atskiras 
mūrinis, alyva apšildomas, gara
žas. Pilna kaina $17.000. Clin
ton - Bloor St.

$16.000 pilna kaina, atskiras mūri
nis naujai atremontuotos; 2 ga
ražai. Emmerson - Bloor St.

$5-6000 įmokėti, mūrinis, pusiau 
skiros, 8 kamb. 2 garažai, 

> ninis įvažiavimas. Louder - 
Cloir St.

$3000 įmokėti, 6 komb. vandens • 
alyvos šildamas, garažas, priva
tus įvažiavimas. Louder-Rogers.

$3000 įmokėti, 6 k. ^mūrinis, olyvo 
1 šildomos, 2 virtuvės, gero dydžio 

komb. Pilno koino $11.900. St. 
Clorens prie St. Cloir.

ot-

St.

i

$3000 įmokėti, 6 k. mūrinis, vande
niu šildomas, garažas, Šoninis 
įvažiavimas, 2 virtuvės, į šiaurę 
nuo St. Cloir.

$2500 įmokėti, 6 k. mūrinis, mod. 
virtuvė, nepereinami kambariai, 
privažiavimas. Užėmimas tuojau 
pat. Rushton Rd. - St. Clair.

$1600 įmokėti, 7 k. atskiras, mūrinis, 
metai, kaip statytas, mod. vir

tuvė, garažas. Pilna kaina $13.- 
000. Dundas - Runnymede.

$3500 įmokėti, 9 k. mūrinis, atskiras, 
alyva šildomas, neperein. kam
bariai, 2 mod. virtuvės, 2 vonios. 
Pilno kaina $15.500 Spring- 
hurst - King.

$4000 įmokėti, 8 kambariai 2 augš- 
• tuose, mūrinis, neperein. kam

bariai, 2 virtuvės, šoninis priva
žiavimas. Davenport-Lansdowne. 

$6000 įmokėti, 7 k. mūrinis, atskiras, 
kvadratinis plonas, gerame sto
vyje. Beresford - Bloor.

$5Q00 įmokėti, 9 k. atskiras, mūri
nis, kv. planas, 3 virtuvės, be 
galimybės garažui, Quebec - 
Bloor.

$6000 įmokėti, 6 k. mūrinis duplek
sas, vand. alyva šildomas, dvi
gubos privažiavimas, privatus 
įvažiavimas. Nuosavybė be sko
lų. Glenloke - Indian Rd.

$5.000 įmokėti, 9 k. mūrinis, atski
ras, kv. plonos, alyva šildomas, 
garažas. Užėmimas tuojau pat. 
Bloor - Delaware.

Antradieniais ir trečiadieniais nuo 7 vai. vakaro duodami 
teisiniai patarimai visiems klijentams VELTUI — dipl. tei
sininką p. SILVERMAN rasite mūsų kontoroje.

Turime daugelį kitų loboi gerų Ir įvairiomis kainomis bei įmokėjimois namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

- Rūta Kuprevičienė
įstaigos telef. OL. 2324

Vladas Paliulis
įstaigos telef. OL. 2324

V. Jučas
Biznio tol. OL 2324

Mt

$5.000 įmokėti, High Parke, 10 k.A 
atskiros, mūrinis namas, gara
žas, alyvos šildymas, dvi vir
tuvės, kambariai dažyti.

$6.000 įmokėti, High Parke, 9 k., 
atskiros, mūrinis namas, vande
niu šildomas, 3 virtuvės, neper
einami kambariai.

$10.000 įmokėti, High Parke, 10 di
delių kambarių, atskiras, mūri
nis namas, 3 virtuvės, privatus 
įvažiavimas, 2 mūr. garažai.

$16.500 pilno kaino. High Parke, 8 
nepereinamų kamb. mūrinis na
mas, 2 virtuvės, vondeniu-alyva 
šildomas, didelis kiemas.

Skambinti VYT. LUNYS.

$16.500 viso kaino, Clendenan - Ary 
nette, 6 komb., atskiros, gero 
mūro, keturkompio plono, opie 
18 metų senumo, šoninis įvažia
vimas ir lobai didelis kiemas.

$5.500 įmokėti. Parkdole rajone, mū- 
x rinis, 9 nepereinamų kamb. na

mas, alyvos Šildymas, 2 garažai.
$6.000 įmokėti, Indian Rd., atskiros, 

10 didelių kambarių ir apšildo
mas saulės kamb., lobai gero 
mūro, vandens šildymas, garažui 
vieta, geros pirkimas.

$2:000 įmokėti. Brock - Dundas, 6 k. 
mūrinis namas, garažui vieta.

Skambinti: V. PLIOPLYS

$4.000 įmokėti, Bloor - Ossington, 6 
kamb., atsk. namas, alyva šil
domas, garažas.

$4.500 įmokėti, Bloor - Lansdowne, 
8 kamb. atskiras narnos, mod. 
virtuvė, 2 garažai ir tuojau už
ėmimas.

$1.850 įmokėti, Symington, 8 kamb. 
mūrinis namas, garažas.

$5.000 įmokėti, Bloof - Dufferin, 8
i kamb. atsk. mūrinis namas, dvi 

virtuvės, vandeniu šidomas, grei
tas užėmimas.

$7.000 įmokėti, College - Gladstone, 
* 10 kamb. atsk. mūrinis namas, 

2 saulės kamb., vandens šildy
mas, du garažai.

Skambinti J. BALTAKYS.

$3.500 įmokėti, 6 neperein. kamb., 
atskiras mūrinis namas, Šoni
nis įvažiavimas, garažas.

$10.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis dupleksas, vandeniu - 
alyva šildomas, du garažai, pri
vatus įvažiavimas.

$13.500 visa kaina. Golden, 7 kamb. 
atskiras mūrinis dupleksas, oly- 
va7* šildomas, vieta garažui.

$8.000 įmokėti, Westminster, 9 k., 
atskiras mūrinis namas, vande
niu - alyva šildomas, šoninis įva
žiavimas, garažas.

$8.900 visa kaina, Brock - Bloor, at
skiras, 6 kamb. namas, alyva 
šildomas, garažas.

Skambinti: B. POSIUS

Be šių turime dar didelį pasirinkimą. Paskambinkite, parody
sime, patiks — pirksite.

A. W. FAKLINCEK
REAL ESTATE

587 BLOOR STREET WEST. — TORONTO 
Seniausia pirkimo — pardavimo įstaiga Toronte, 

turi ofisus visose miesto dalyse
Sudarome geriausiomis* sąlygomis morgičius per mūsą morgičių departamentą.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$6.000 įmokėti. Roncesvalles - High Park Blv. Atskiras, mūrinis, 10 didelių 

dažytų kamb., 3 virtuvės, dvi vonios, vandeniu šildomas, šoninis įvaž.
$5.000 įmokėti. Roncesvalles - Geoffrey. Atskiras, nepaprastai gerų plytų, 9 

kamb., vand. ir alyva šildomas, balansui viena skola 10-čiai metų.
$4.000 Sunnyside rajone. Atskiras, mūrinis, 8 kamb., 3 virtuvės, vandeniu ir 

alyva šildomas, įvažiavimas į šiemą,
$3.000 įmokėti. Bloor - Markham. 6 k., 2 mod. virtuvės, geras planas, dideli 

karmbariai, garažas.
$18.900 Bloor - Jane, RETA PROGA! 7 kamb. per du augštus. Toje pačioje gat

vėje ir tos pačios statybos 3 namai paduoti už $21.500 - $22.000.
$15.500 High Park rajone. Atskiras, mūrinis, 8 k. per du augštus, dvi virtuvės, 

vandeniu šildomas, garažas.
Jei tie namai Jums nepatinka — nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums, 

kad sužinotumėte kiek mes .turime pardavimui namą ir kur jie randasi.

S. KUZMAS
Offico OL. 6357. Namų LA. 4129

REAL ESTATE LIMITED

1460 DUNDAS ST. W. - Tel. OL. 7511
$3.000 įmokėti. Annette - Runny

mede. Pusiau atskiras, mūrinis 
namas, 6 kamb. plius, gražus 
saulės kamb., karštu oru šildo
mas, kietmedžio grindys. Labai 
gerame stovyje.

$4.700 įmokėti. Indian Grove - Bloor. 
Mūrinis, 7 k., karštu oru - alyva 
šildomas, 2 modern, virtuvės, 
kietmedžio grindys.

$4.000 įmokėti, Pendrith - Chriestie. 
Atskiros, mūrinis namas, 6 k., 
karštu oru - alyva šildomas, 2 
virtuvės, vieta garažui.SmXsnim, iXmadjom. šių ir daug kitų namų pardavimui skambinkite

Mr. V. KYBARTAS - OL. 7511

< REAL ESTATE X.IMITED
KANADOS DIDŽIAUSIA AGENTŪRA

Senukas” švietė
(Atkelta iš 3 psl.) x 

ras dėdė atsirado? Kiekvienam 
ant galvos, be kitų “karališkų” 
gėrimų, dar po bonką “polskos” 
buvo. Tai taip ir nusitašiau.

— Neįsivaizduoju koks ten po
sėdis galėjo būti?
pertraukė.

— Vaišės buvo jau po viskam. 
Šį kartą reikalus sutvarkėm iš 
esmės. Išsirinkom ir pirmininką. 
Tiesa, jis nėra visuomenėje au
toritetingas, bet tiek. to. Svar
biausia užnugaris geras. Ten 
įeina visų srovių lietuviai ir 
Lietuvai nusipelnę žmonės. Nie
kas mums neprikiš dirbant para
zitinį darbą tėvynės laisvinimo 
reikaluose. Šefas duos nurody
mus, o mums tik vykdyti reikės. 
Dabar mes daugiau jau nebe po
grindyje. Mes drąsiai išeinam į 
viešumą. Čia parvežiau ir litera
tūros pasiskaityti.

Ištraukęs iš skolinto portfelio 
rotatorium spausdintų lapelių 
pluoštą pabėrė ant stalo.

Visi sužiurom kas ten rašoma. 
Ir nustebom, kad nei žodžio kaip 
reikės tėvynę vaduoti, bet viskas 
prieš tuos, kurie tą darbą su di
džiausiu pasišventimu dirba. VL 
IKas ir Tautos Fondas nereika
lingi. Kiekvienam iš musų atro
dė, kad vienas vyriausias visų 
veiksnių organas turi būti. VL 
IKas pilnai tas pareigas atliko, 
tad mūsų visų pareiga jį parem
ti. Niekuomet nei vienam nebu
vo kilusi mintis išeiti į atvirą 
kovą prieš VLIKą ar Tautos 
Fondą.

kitas vėl

Senuko “smarki veikla” sukė
lė pasipiktinimą. Nieko kito ne
radom, kaip protesto ženklan 
numesti lapelius. Visi sukilom ir 
palikom jį vieną.

Mūsų tokia staigi reakcija Se
nukui išspaudė iš akių ašaras. O 
širdyje tikriausiai pajuto demo
kratijos reikšmę. Pasijutęs bejė
gis net nei nepasiūlė už nepa- 
klausymą po 10 -parų daboklės. 
Tik tarpdury kažkuris iš mūsų 
pastebėjo: “Pasiutusi publika!”

Tai buvo prieš keturis metus. 
Senuko santarvė dar vis “tebe- 
vaduoja”, o jos vyriausias galva 
šefas tebeskelbia: daugiau proto 
ir sąžinės. Atseit supraskite ir 
nebūkite kvaili, ateities Lietuva 
bus nebe vadistinė bet šefistinė.

Senuko žodžiai: mes tik padė
tį pabloginsim ir tėvynei pa
kenksim — šiandien yra kažkas 
panašu į tikrovę. J. M. - M.

General Insurance
& Mortgages

AL DŪDA
10 AM — 10 PM

Visų rūšių draudimai ir pa
skolos nejudomam turtui

Greitas ir sąžiningas patarna
vimas.

OL. 7997. 1609 Dundas St W.

— Londonas. — Anglijoje vėl 
prasidėjo kalbąs apie Churchil- 
lio pasitraukimą. Oficialiai pra
nešama, kad tai būsią ne tuojau.
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V. VA SIS - Vasiliauskas 
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prie ossington Ave.) Tėlef. ME. 4605-4606

1. BLOOR - DELAWARE, 6 didelių k., 
atskiros mūrinis, alyva šildomas, 
didelis kiemas ir garažas. Įmokėti 
$3.500 viena skola balansui.

2. CONCOR D- BLOOR. 8 didelių k.,
2 augštų, atskiras, gero mūro, di
delis kiemas. Įmokėti $3.900.

,3. BLOOR - OSSINGTON. 8 didelių k., 
mūrinis, vandeniu šildomos, 2 vir
tuvės, su baldais. Įmokėti $3.000.

4. BLOOR - SHAW. 9 didelių komb., 
atskiras, mūrinis, vandeniu - -aly
va šildomas, 2 virtuvės, didelis kie
mas ir garažas. Įmokėti $4.900 ir 
viena skola balansui.

5. CRAWFORD - BLOOR. 8 didelių k., 
atskiras, mūrinis, alyva šildomas, 
2 virtiivės, didelis kiemas, garažas. 
Įmokėti $5.000.

Išnuomojama naujame apartmente King
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms^ Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.

J. K. BALSYS V. BUTRIMAS ,, VASILIAUSKAS

A. MORKtS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

• Pirmasis ir vienintelis lietuvis Toronte REALTOR, priklausan
tis Toronto Real Estate Board & National Association of Real 
Estate Boards.

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450, OL. 8459

1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių, nes mes gauname 
iš Real Estate Board’o kooperatyviniai listinguotus viso To
ronto-namus, biznius, įvairiais įmokėjimais ir įvairiomis kai
nomis.

2. Geriausios sąlygos paskoloms gauti ir morgičiams užtraukti.
3. ĮSITIKINIMUI, — prieš perkant ar parduodant namą ar biz

nį, malonėkite .paskambinti.
Įmokėti $2.000, 6 neperein. k., aly

va šildomas, 2 virtuvės, laabi 
geram stovy. $13.000, Perth - 
Bloor.

Įmokėti $4.000, 6 neperein. k., mū
rinis, atskiras, alyva šildomas,

- garažas. H. P. Willard.
Įmokėti $4.000, 8 neperein. k., mū

rinis, alyva šild., 2 mod. virtu
vės, garažas, 1 morgičius 10 m. 
College - Montrose.

Gražiausias objektas visame H. Parke.
Įmokėti $7.000, 9 neperein. k., ru

pių plytų, 10 metų senumo, 2 
atskiri įėjimai,, alyva j vande- 
niu_šitdon;QSv ..gocpzgs^lpninį? 
įvažiavimas. Labai didelis

F. JONYNAS, A
A. SUKAUSKAS,

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

TELEF. LA. 4085

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

-- T A IX A TT

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į 

namus veltui. 
Darbas garantuotas.

Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

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

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

COLLIS FURNITURE COMPANY

6. HAVELOCK - BLOOR. 10 didelių 
kamb., atskiras, mūrinis, 3 virtu
vės, vandeniu - alyva šildomas, di
delis kiemas ir garažgs. Įmokėti 
$6.900, viena skola balansui.

7. INDIAN - GRENADIER RD. 10 k., 
atskiros, mūrinis, cegtrirtk) plano, 
2 augštų, vandeniu - alyva šildo
mos, gražus kiemas, privatus įva- 
žiav. ir garažas. Įmokėti $5.000.

8. GRENADIER - RONCESVALLES. 11 
kamb.,. atskiras, mūrinis, centrinio 
plano, 2 augštų, vandeniu - alyva 
Šildomas, didelis kiemas ir 2 ga
ražai. Įmokėti $6.900.

9. HIGH PARK - BLOOR. 8 labai di
delių kamb., atskiras, apynaujis, 2 
augštų namas, vandeniu - alyva šil
domas, privatus įvažiavimas ir ga
ražas. Geras pirkinys.

mas. Nuosavybė be morgičių. 
Glentake - Ind. Grove.

Įmokėti $5.000. Atskiras, mūrinis, 7 
k., mod. virtuvė, šoninis įvaž., 
mūrinis garažas ir did. kiemas. 
Bloar - Runnemyde.

Įmokėti $3.000. Mūrinis, 10 k., ga
ražo galimybės, reikia dekoravi
mo. Ind. Grove. Kaina $13.900.

Įmokėti $6.000. Mūrinis, 10 k., gra
žus, alyva - vandeniu šildomos. 
Mažas įmokėjimas, vienas mor
gičius 10^ metų. Glandonan - 

? Evelyn.
{mokėti $5.500. Mūrinis, 9 k., alyva- 

_ vąndęniu šildomas, , šoninis įva-
žiavimas. Sunnyside rajone.

SLABOSEV1CIUS
V. MORKIS

“JOSEPHINE 
BEAUTY SALON”

955 Dundas St. W., Toronto 
Prie Grace - Beatrice tramva

jaus sustojimo. *
TeL EM. 8-4138. -

Įvairių rūšių ilgalaikis sušukavimas, 
dažymas, sutvarkymas ir moderniškas 
kirpimas. Sąžiningas darbas.-Kainos 

prieinamos. Susitarus dirbama 
vakarais.

R

10. INDIAN RD.-HIGH PARK BLVD. 
14 didelių kamb. — 2 butų — at
skiras, mūrinis, 2 ougštų, vandeniu 
- alyva šildomas, 2 garažai, geras 
pirkimas.

11. HIGH PARK BLVD, (gražiausia 
gatvė), 20 labai didelių kamb., at
skiras, gero muro, 4 vonios, 4 vir
tuvės, atskiri įėjimai, centrinis pla
nas, galima lengvai perdirbti į 6 
butus, privatus įvažiavimas, 3 ga
ražai, geras pajamų namas. įmo
kėti $9.000 ir viena atvira skola 
balansui 10 metų.

12. BLOOR - HIGH PARK ant Bloor 
gatvės, apynaujis pastatas, 4 la
bai ^didelės krautuvės 1r 4 dideli 
butai. Met. pajamos apie $11.000 
(žema nuoma). Labai geras pirki-
mas.

i

ir James 56 butai

TILLSONBURG, Ont.
Tillsonburgo St. Mary katali

kų mokykloje lietuviškos šešta
dieninės mokyklos pamokos pra
dedamos spalio 30 d., šeštadie
nį, 7 vai. vak. Mokykla veiks tik 
viena visoje apylinkėje, tad tė
vai prašomi suvežti savo vaikus. 
Delhi mokykla neveiks.

Tėvų komitetas/

WINNIPEG, Man.
ApyL rinkimų komisija prane

ša, kad rinkimai į Krašto Tarybą 
įvyks spalio 31 d. nuo 10 iki 1 
vai. pp. ir nuo 5 iki 9 vai. vak. 
Balsuoti kviečiami visi lietuviai 
virš 18 metų amžiaus.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
~ individualiai. ' '

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”

Anksčiau buvusi Ossington Ave., prie Lietuvių Namų dabar 
PERSIKĖLĖ į 874 COLLEGE ST., tarp Ossington ir 
Dovercourt Rd. ■ ■ ■ , • * .

Veikia nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius. 
Savininkas V. LASTAUSKAS

874 COLLEGE STREET. TORONTO

Mes dirbame 24 valandas

Laikrodininkas
Taisau visų rūšių laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Glashuette laikrodininkų mo
kyklų. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Gatima siųsti ii provincijos reg. laišku.

576 QUEEN ST. W 
Tel. EM. 3-1618

Mūsų krautuvė dvejosę vietose:
749 QUEEN ST. E.

TeL RI. 5804

LIETUVIŠKA 

motery kirpykla 
JANETS 

BEAUTY SALON 
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto.

TeL OL. 6415.

$12.000, įmok. $2.000, Lansdowne- 
Bloor, 6 kamb., mūrinis nomas, 
alyvos šildymas; garažas.

$12.000, įmokėti $2.000. Runny- 
mede - St. Clair, 6 kamb., mū
rinis namas; garažas.

$13.500, įmokėti $3.000, Dovercourt 
-Davenport, 6 kamb., mūrinis 
namas, garažas.

$13.500, įmokėti $3.500, Grenadier 
- Roncesvalles rajone^ 6 kamb., 
mūrinis narnos, moderni virtuvė, 
alyvos šildymas.

bec orti Bloor, 8 komb. grožus 
atskiros nomos, alyvos šildymas, 
dvigubas garažas, privatus Įva
žiavimas.

Cla tik keletas namų iš didžiausio pasirinkimo įvairiuose miesto rajonuose. Parduodant ar 
perkant kreipkitės pas mus. TELEFONAI: LL 8585, LO. 7206
K DAMBRAUSKAS VI IVANAUSKAS ~*A. LAPAITIS V. KUZMA Vincas PŪGA 

Nomų M. JU. 6190. Namų tel. LO. 9023. Namų M. JU. OT17. Namų tel. OL. 7838. Namų tN. ME. 8760.

Revoliucijos klaida
Du patrukai, nesenai atvykę 

iš plačiosios tėvynės, Berlyne 
pietauja restorane. Ant stalo sto
vi indelis garstyčių. Nei vienas 
iš jų niekad nėra jų ragavęs. Be
valgydami jie nutaria paragauti. 
Vyresnysis politrukas pasikabi
na pilną šaukštelį ir įsideda į 
burną. Jis staiga pabala ir apsi
ašaroja.

— Kas yra, ko verki, drauge 
Semiono vai? —klausia draugas.

— Nieko... Aš tik prisiminiau 
savo senelį, kurį revoliucionie
riai sušaudė bevalgant šią košę. 
Man graudu pasidarė.

— Ką ten drauge... Tai, buvo 
jau senai. Džiaukis, kad pats iki 
šiol dar gyvas — nuramino drau
gas, kuris taip pat pasikabino 
garstyčių šaukštelį. Prarijęs ir 
jis pradeda žiobčioti ir ašaroti.

— Ko gi tu dabar pradėjai 
žliumbti? — lyg nesuprasdamas, 
kas yra, klausia pirmasis.

— Aš... aš apsigalvojau, kad 
revoliucija visdėlto padarė blo
gai, kad ir tavęs nesušaudė su 
tavo seneliu.

Kodėl išspiovė
— Ar tas saldainis geras buvo, 

teta?
— Labai geras, Genut.
— O kodėl Margiukas 

spiovė?
Lygios teisės

— Miela panele, man džiugu 
konstatuoti, teisių lygybės var
du, kad už mudviejų vakarienę 
sumokėjau $10. Vadinasi, po pen
kinę kiekvienam. Man sugrąži
nusi savo dalį, pasijusi tikrai ly
giateise su vyrais.

Taip sugriovė savo sužiedoti- 
nės, karštos moteriškų teisių ly
gybės šalininkės, visus argumen
tus.

ji 1S

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams it 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.

Paieškojimai
J. Bersėnas, R.R.f SJt. Brydges 

ieško P. Skablausko ir p. Jana
vičiaus, dirbusių 1953 m. tabako 
farmose apie Delhi.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
987 BLOOR (kampas Dovercourt)

$19.500, įmokėti $4.000, Concord- 
Bloor, 7 komb., mūrinis narnos, 
nepereinami komb., garažas.

$16.000, įmokėti $3.500, Porkdole 
rajone, 9 kambarių mūrinis, pu
siau atskiras namas, 2 virtuvės, 
alyvos šildymas.

$16.000, įmokėti $4 500, Ronces
valles - Gorden, 8 komb., mūri
nis, pusiau atskiros nomas, cent
rai inis šildymas, galimybė ga
ražui

$16.300, ‘ įmokėti $4.500, Quebec 
g-vėįe, 8 komb., mūrinis, atski
ros nomas, alyvos šildymas.

$13.300, įmokėti $2000, Montrose- 
Dundas, 7 komb. mūrinis na
mas, alyvos šildymas.

jis

Nesigailėk anksti atsikėlęs
Texas savo sūrielį kuris pasi

žymėjo tinginiavimu, netik bar
davo, bet gražiais pavyzdžiais 
mokino:

— Sūneli, išmok, kad ir iš šito 
žmogaus pavyzdžio, kaip nau
dinga yra anksti atsikelti, 
atsikėlė anštant ir kelyje rado 
pilną piniginę pinigų.

— Bet, tėveli — atsakė berniu
kas — žmogus kuris tuos pinigus 
pametė turėjo dar anksčiau at- 
sikelt, ar ne?

Jie ir jos
— Labai daug kalbama apie 

moterų užsispyrimą — kalbėjo 
pažįstamas politikas — tai yra 
neužginčijamas faktas. Pavyz
džiui, kad ir mano žmona... 
Kiek turėjau vargo, kol įkaliau 
jai, kad ji tikrai turi trisdešimt 
metų..: ir dabar, kada ji prisi
pažįsta tiek turinti, nenori iš jų 
beišeit.

Dienos ir naktys
— Visi sako, kad kūdikio gi

mimas atneša š e i m a i d a u g 
džiaugsmų, nušviečia dienas...

— Taip ... dienas. Bet kažin 
kaip su naktimis?...

Nėra rojaus
Afrikos miškų gludumuose 

vienas misijonierius apkrikštijo 
visą negrų kaimą, bet vienas 
negras nesutiko krikštytis. Kar
tą misijonierius vėl papasakojo 
apie rojų ir kreipėsi į tą nėapsi- 
krikštijusį:

— Nejaugi tu nenorėtum po 
mirties eiti į rojų?

— Nenoriu, nes rojaus nėra — 
atkirto tas.

— Kaip tai nėra? — klausia 
misijonierius.

— Jei būtų kur toks puikus 
kraštas, jis jau senai būtų virtęs 
anglų kolonija...

Galėtų būti geresnis
Į duris barškina siurblių par

davėjas.
— Ak ne, ačiū, nenoriu pirkti 

ne... bet galėtumėt pamėginti 
trečiame augšte. Aš visada pas 
juos siurblį pasiskolinu ir, tarp 
mūsų kalbant, jūjų man visai 
nepatinka.

- LIETUVIO ADVOKATO
7 ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
38 King St. W. - Toronto 

Suite 46.
Telef. įstaigos: Telef. namų:

WA. 2-8927EM. 3-7461

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advokatai, Notarai
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6-5255
% Prašoma kreiptis į

N. čepuLkauskienę

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telef.: OL. 8431 ir OL. 8432.

Okulistė.
Bronislava BEJNAR, R.O. 
tiria suaugusių ir vaikų

AKIS
94 Laws St, Toronto 

(prieš 3146 Dundas St. W.) 
Telefonas LY. 0052

$14.500, įmokėti $3.500, Palmerston
- Bloor, 6 komb., mūrinis, atski
ras narnos, moderni virtuvė, aly
vos šildymas.

$16.500, įmokėti $4.000, Parkdole 
rajone, 8 komb., mūrinis, atski
ras namas, 2 virtuvės, alyvos 
šildymas, dvigubos garažas.

$18.500, įmokėti apie $6.000, Bloor
- Runnymede, 7 kamb., mūrinis 
atskiras nomas, air condition - 
alyvos Šildymas; mūro garažas.

• $49.500, įmokėti $8.000 arba ge
riausia pasiūla, Rusholme — 
Bloor rajone, 10 kamb., mūrinis 
atskiras namas, karšto vandens
- alyvos šildymas, galimybė ga- 
ražui.

Dr. M. Arštikaltytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima iš anksto susitarus
Telaf.: offiso WA. 1-3584 

namų WA. 3-5535

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 2-4 vai.

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

KABINETAS 314 Bathurst St.
Priėmimo'vaį: 11-12.30 kasdien; va
karais nuo 7-8.30 vai. išskyrus 
čiadienius šeštadienius.

Telefonas EM. 6-2696.

NAUJAS KABINETAS 
280 Roncesvalles Ave.

Priėmimo vai.: 2-4 pp. kasdien ir 6-8 
vai. vok. trečiadieniais.

Telefonas OL. 4778.

tre

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

(torp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vaL 
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. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1554A BLOOR ST. W.z TORONTO 
(kampas Dundas - Bloor)

Bendroji praktika, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiai.

Kabineto tel. LL. 9184 
Namų WA. 1-0537

Priėmimo va!.: 1.30-3.30 po pietų, 
5.30 - 8 vai. vak. Kitu laiku pagal 

susitarimą.

Dr. J.'K VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priėmimo valandos: 1-2 ir 6-8 vai. v.
Šeštadieniais 11-2 vai. po pietų.

WA. 1-0219
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

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

* Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4, 
(j rytus nuo Dufferin St.)

Dr. Alexander SZATMARI 
NĘRVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

260 St. Clair Ave. W.
Darbo vol. 2-7 vol. pp. ir pagal 

susitarimų.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

DANIEL D. STOKAL, B.A. 
advokatas, notaras ir tt.

PERKĖLĖ 
savo biurą į 

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 —- Herman Building 

Toronto
• Telefonas EM. 6-1681-2 , 
Ketvirtadienio vakarais: 

575 Queen St. W. - 6-8 val. v. 
Telef. EM. 8-2646

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai.

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžius

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškai kalbančius prašoma kreip- 

,tiK pirm, ir treč. 6-8 v. v.; ontr., ketv. 
ir šeštad. 10-1 va. p.p.

Office EM. 6-5679. Rm. ME. M!».

STANLEY SHOE STORE
Augšiiousios rūšies moterų, veiku Ir 
vyrų botoi, normalaus dydžio ir pknOt

Vaikų ir odos ligos
Darbo ^valandos: 5-7" pp., šeš

tadieniais 12-1 pp.
52 Linsmore Crs., Toronto* 

(netoli Danforth Ave.)
TeL GL. 2892.

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse. 
Vidaus ligų specialistas^ širdies ast

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

Tel WA. 1-6708

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

TORONTO
Gėlimas 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
tarimą.

Telefonas OL. 6851

4

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.
Val.: 11-12, 2-4, 6-9, šeštadie
niais 11-1 ar pagal susitarimą.

TeL Office: YO. 3611
Namų: PO. 6-9964.

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimų 
\.WA.Į-9^ir^HU,8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS 

838 Dundas St W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina okis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

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

Telef. WA. 1-3924

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
• B.A., M.D., L.M.GC.

GYDYTOJAS ir 

386 Bathurst St. Toronto 
Telef. EM. 8-1344

un BLOOR ST. WEST

VYRŲ, MOTERŲ Ir VAIKŲ

Sev. R. BAIKAUSKlEHt
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MCNTKEAL, Cue.
Kristaus Karaliaus minėjimas 

. Šį sekmadienį, spalio ,31 d., 4 
vai. šv. Kazimiero salėje (Ron- 
cesvalles ir Garden gatvių kam
pas) Kanados Lietuvių Kat. Fe
deracijos Toronto skyrius rengia 
iškilmingą Krisjąus Karaliaus 
minėjimą. Minėjimo programo
je: Tėvo B. Grauslio, OFM, pa
skaita, meninėje dalyje dalyvau
ja sol. M. Vilčiauskaitė, smuiku 
Stp. Kairys, deklamacijos ir kt. 
Lietuvių visuomenė kviečiama į 
minėjimą gausiai atsilankyti.

Vėlinių pamaldos
Šv. Jono Krikštytojo liet, pa

rapijos bažnyčioje Vėlinių susi
kaupimas įvyksta pirmadienį, 
Visų Šventųjų VedcartĮr 7.30 vai 
Prie lietuviška trispalve papuoš
to partizano kapo bus giedama 
egzekvijos ir pasakytas dienos 
rimčiai taikomas pamokslas. Me
ninėje dalyje dalyvauja operos 
sol. Pr. Radzevičiūtė, smuik. St. 
Kairys ir TL orkestras “Trimi
tas”. Vėlinių rytą, lapkričio 2 d., 
gedulingos rytinės pamaldos 
prasideda 6 vai. ir be pertraukos 
tęsiasi iki 8.30 vai. Paskutinės 
iškilmingos gedulingos pamaldos 
su absoliucija 9 vai. Vėlinių va
kare — 7.30 vai. rožančius.

Šv. Jono Kr. lietuvių bažny 
čioje šį sekmadienį daroma rink
liava bažnyčios remontui.

Šv. Jono Kr. par. kunigai šią 
savaitę vizituoja šias gatves: An
nette St., Evelyn Cres., Evelyn 
Ave., Armadale, Avon Ave., Du
rie ir Baby Point Rd.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nedirbą parapijiečiai ir pi

niginėmis aukomis nepajėgią 
remti statybos, kviečiami padir
bėti prie statybos ir darbo valan
das paaukoti bažnyčios statybai. 
Būtų gera, kad jie iš anksto pra
neštų klebonijai. Vladas Nava- 
liauskas paaukojo parapijos sta
tybai 46 darbo valandas.

— ŠĮ sekmadienį Kristaus Ka
raliaus šventė bus švenčiama iš
kilmingu būdu. Ta proga tikin
tieji, ypač jaunimas, kviečiamas 
eiti sakramentų. Dėl Kristaus 
Karaliaus šventės minėjimo, va
kare neįvyks spalio mėnesiui 
skirtų pamaldų.

— Visą lapkričio mėnesį kas- 
dien tėvai pranciškonai laikys 
šv. mišias už sielas tų, kurie bus 
pavesti tai aukai. Tikintieji kvie
čiami prisiųsti savo mirusiųjų 
vardus.

— Spalio 30 d., vakare, visi to- 
rontiečiai kviečiami atsilankyti į 
Masaryk salę ir ten jaukiai pra
leisti laiką. Savo atsilankymu 
paremsite parapijos statybą.

— E. Dubinskas kviečiamas iš 
klebonijos pasiimti jo vardu at
ėjusį žurnalą “Aidai”.

— Ateinančią savaitę laikysi
mės sekančiose gatvėse: Craw
ford St., Burnsfield Ave., March
mount Rd., Montrose Ave., Yar
mouth Gdns., Irene, Roblocke 
Avenue.
Šv. Andriejaus liut. bažnyčioje 

Carlton ir Jarvis gt. kampe, lie
tuvių pamaldos nuo dabar eis 
naujai nustatytu laiku — 1 vai. 
p.p. Tuo laiku jos pradedamos 
spalio 31 d. Kun. dr. M. Kavolis.

A. Šlepetytė ir J. Liepinas 
pagarsėję lietuviai baleto šokė
jai, pakviesti ir sutiko dar šią 
žiemą atvykti gastrolių į Toron
tą. Tai bus pirmas jų pasirody
mas Toronte, Eatono auditorijo
je. Europoje A. Šlepetytė sėk
mingai šoko ilgesnį laiką Pary
žiuje, Madride ir daugely mies
tų Vokietijoje. Šiuo metu ji turi 
baleto studiją Niujorke.

. BALTIC CARTAGE &
x' MOVERS 

pergabena baldus, specialistai 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunsvežimis 
30 DEWSON ST., Toronto, Out.
Informacijų kreiptis OL 1403

24 valandų tamvba.

I4K

1212 DUNDAS STW. T«L- LA-9547 
J. Beržinskas.

Užsakymai priimami irpaitu.

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. OL 8719. 
----------------------- ' ......J------------ —------

1. Rinkimai į. KLB Krašto Ta; 
rybą įvyksta spalio 31 d. Rinki1 
mų būstinė: Lietuvių Namų sa
lė: Dundas - Ossington gatvių 
kampas. Rinkimai vyksta tą die
ną nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

2. Balsuotojų sąrašai atskleisti 
ir juos, galima patikrinti kiek
vieną dieną nuo 6 iki 7 vai. vak. 
pas komisijos sekretorių p. Sen
kuvienę, 21 Lumbervalle Avė.,

3. Rinkimų Komisija prašo 
visas organizacijas ir pavienius 
asmenis patalkininkauti prave
dant rinkimus ir padedant su
skaičiuoti paduotus balsus. Tuo 
reikalu prašome registruotis pas 
p. Senkuvienę augščiau nurody
tu adresu.

Rinkimų'Komisija.'
Apylinkės Rinkiminė komisija 

praneša
KLB Toronto apylinkės val

dyba gruodžio 12 d. rinkimams 
pravesti į KLB Toronto apylin- 
kčs valdybą sudarė’Rinkiminę 
Komisiją, kuri susirinkusi savo 
pirmo posėdžio spalio 24 d. Liet. 
Namuose pasiskirstė pareigomis 
šitaip: pirmininkas — Valys Fe
liksas, vicepirm. — Aperavičius 
Kazys, sekretorius — Pikčilingis 
Justinas ir nariai: Pabedinskie- 
aė Bronislava, Grigas Antanas, 
Puodžiūnas Vilius ir Zovė Jonas.

Rinkiminė Komisija šiuomi 
skelbia visuomenės ir organiza
cijų žiniai, kad kandidatų sąra
šai, prisilaikant rinkiminių tai
syklių, turi būti patiekiami Rin
kiminei komisijai nevėliau, kaip 
š.m lapkričio 7 d. 12 vai. šiose 
vietose: '

1. Lietuvių Namuose — p. Vai- 
lotui arba

2. Komisijos sekretoriui Pik-
•ilingiui Justinui, 907 Dundas 
Street West. ' • ,

Kam rinkiminės taisyklės dar 
nebūtų žinomos, kartu primena
ma, kad kandidatai turi būti ne 
jaunesni kaip 18 m. amžiaus, pa
tiekę savo asmeniškus sutikimus 
ra&u ir turėti nemažiau kaip 30 
asmenų parašus, juos išstatančių 
į rinkimus.

> Rinkiminė Komisija.
M. Liet. Bičiulių susirinkimas
Šį sekmadienį, spalio 31 d. 12 

vai. 30 min. Liet. Namuose šau
kiamas ML Bičiulių d-jos Toron
to sk. narių' metinis susirinki
mas, kuriame bus valdybos veik
los pranešimas, valdybos bei rev. 
komisijos rinkimai ir svarstomi 
veiklos reikalai. '

Prašome visus narius, o taip 
pat ir prijaučiančius kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

Skyriaus valdyba.
Šalpos grupė “Daina” 

lapkričio 13 d., šeštadienį, Lie- 
uvių Namuose rengia linksmą 

šokių vakarą. Pelnas skiriamas 
7okietijoje likusiems lietuviams 1 
igoniams ir seneliams šelpti.

“Daina” grupės narių susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, spa- 
io 31 d. 3.30 vai pp., 38 Harshow 

Ave. pas narę St. Mašalaitę, tel. 
MU. 8607. (Važiuoti Bloor tram
vajumi iki Jane, o iš ten Annette 
autobusu 3 sustojimus). Visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

• Valdyba.
Toronto organizacijų atstovų 

posėdis
■vyko spalio 22 d.,, penktadienį, 
Liet. Namuose. Buvo svarstytas 
kandidatų į Toronto apyl. v-bą 
išstatymo klausimas.

Nutarta: lapkričio 1 d. visos 
organizacijos pristato Toronto 
apylinkės rinkiminei komisijai 
kandidatus su jų raštišku sutiki
mu būti renkamais.

Apylinkės valdyba.
.Inžinieriai ir architektai 

ir šiemet energingai ruošiasi sa
vo metiniam baliui Lietuvių Na
mų salėse lapkričio 12 d.

Tėviškės Žiburiai 
sausio 15 d., šeštadienį savo 5 
metų sukakčiai paminėti rengia 
didžiulį spaudos balių. w \

Prof. M. Biržiškai paremti 
Lietuvos kariuomenės Savano
rių - Kūrėjų sąjungos Toronto 
skyriaus nariai suaukojo $46 ir 
pasiuntė juos tam reikalui su
darytam komitetui Los Angeles,

SPALIO 30 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 8 vai. vak. MASARYK SALĖJE (212 Cowaų Avė.) įvyks

Parengimas-šokiai
Rengia Prisikėlimo parapijos komitetas ir PBRM Būrelis.

VISAS PELNAS — PRISIKĖLIMO PARAPIJOS STATYBAI

Šokiams gros “Sokol” čekoslovakų orkestras. . Būrelis yra paruošęs didelių staigmenų.
Įžanga 1 dol.

Sol. V VerikaitisGimnazijai remti būreliai . ---- -- -------- —
Vasario 16 gimnazijai išlaiky-: šį sekmadienį, spalio 31 d. dai- 

ti pradžioje parodytas entuziaz
mas paskutiniu laiku buvo kiek 
aptilęs. Kaikurie gimn. rėmėjų 
būreliai pakriko ir likvidavosi, 
kiti nepajėgia surinkti savo na
rių įmokėjimų ir pinigai nebe- 
siunčiami jau kelintas mėnuo.

Dabar gimnazijai atsidūrus 
sunkioj materialinėj būklėj visi 
turėtume daugiau sukrusti ir su 
didesne energija imfis darbo — 
atnaujinti apmirusius ir organi
zuoti naujus būrelius, kurie su
daro pagrindinį gimnazijos pa
jamų šaltinį. Būrelius likvida
vus gimnazija neišsilaikys ir lik- 
viduosis. Kai jau yra įsigyti gim
nazijai rūmai ir ten susispietė vi
sas lietuviškas veikimas, gimna
zijos likvidavimas būtų tautinė 
savižudystė. Tad stokim visi į 
esamus rėmėjų būrelius ir orga
nizuokime naujus.

Toronte buvo susiorganizavę 
net 8 būreliai, bet iš jų dabar 
veikia 5: būrelis Nr. 4 (MLBD), 
narių 52; valdyba — J. Draga- 
šius, P. Lelis ir A. Kuolas, tel. 
ME. 6442.. Būrelis Nr. 64 (ateiti
ninkų), nafių 33, vadoauja V., 
Kolyčius,’ tel. OL 5586. Būrelis 
Nr. 177 (evangelikų), narių 35, 
vad. J. Usvaltas, tel. LL 5935. 
Būrelis Nr. 6, narių 16, vad. A. 
Jankaitienė, tel. ME. 0667. Bū
relis Nr. 13. narių 20, vad. J. 
Balsys, tel. ME 9605.

Sustojo veikę ir reikalingi at
gaivinti: (skautų), vad. J. Ma
tulaitis, Nr. 25 (Acmes darb.), 
vad. p. Gečionis. Nr. 9 (miški
ninkų), vad. J. Turnosa.

Skautu būrelis susidėjo daug- 
giausia iš moksleivių, o Acmes 
darbininkai visi atleisti iš darbo, 
tai tu būrelių veikimas laikinai 
sustojo. P. Lelis.

Dail Dagys 
yra pakviestas šv. Jono Kr. lie
tuvių perstatytoje bažnyčioje 
gaminti paminklinę, lentą žuvu
sioms lietuviams už Lietuvos 
laisvę.

Kred. kooperatyvas “Parama”
Kanados kooperacijos dienos 

proga pereitą šešetadienį suren
gė arbatėlę. Svečius pasveikino 
“Paramos” pirmininkas p. Šer
nas, po to* sveikino gen. Konsu
las min. V. Gylys ir Kr. Valdy
bos vardu vicepirmininkas inž. 
Sližys. Apie “Paramos” veiklą 
pranešimą padarė reikalų vedė
jas p. Kiršonis.

nuos Toronto Meno Galerijos po
pietiniame koncerte 3 vai.

Lapkričio 17 d., trečiadienį, 
sol. Verikaitis dainuos CBC Ope
ra Co. statomoje Eugenijaus 
Oniegino operoje. Vėliau su tri
mis kitais artistais — pianistu, 
smuikininku ir soliste sopranu 
vyks su eile koncertų į Ontario 
provincijos miestus. Jie koncer
tuos: lapkričio 22 d. Kenoroje, 
23 d. — Dryden, 24 — Terrace 
Bay, 25 — Marathon. Po Naujų 
Metų koncertuos: vasario 21 d.
— Englehart, 22 — New Lis- 
koard, 23 — Cochrane, 24 — Ka- 
puskasing, 25 — Smooth Rock 
Falls, 26 — Kirkland Lake ir 27 
d. — Virginia Town.

Padėka Torontu i
Toronto apylinkės Šalpos K-tas skel

bia visuomenes žiniai Vokietijos Kr. Val
dybos padėkos laišką už gautas aukas.

Tamsta, Toronto apyl. K-tas ir Toron
to lietuviai esate tikrai ištikimi ir nuo
širdūs mūsų vaikučių globėjai. Ir dabar 
Tamstos mūsų pagalbos Šauksmą tuojau 
išgirdote ir mums labai efektyviai padė
jote.

Priede siunčiame kvitus už Tamstų 
aukas Vargo Mokykloms $500 ir Vasario 
16 gimnazijos rūmams $500. Vokietijos 
Kr. Valdybos, Vasario 16 Gimnazijos ir 
visos mūsų Bendruomenės vardu reiškia-, 
me Tamstoms mūsų nuoširdžią padėką. 
Reikšdami šią padėką mes esame tik tar
pininkai, nes Tamstoms dėkoja ir dėkoj, 
tie šimtai lietuvių jaunimo, kurie Tams
tų pagalba išmoksta mylėti ir gerbti savo 
kalbą, tauto ir tėvynę bei paruošiam 
gyvenimui ir kovai už Lietuvos laisvę. 
Šitas dėkingumo jausmas juose bręs kar 
tu su jais, o išaugę ir išėję j gyvenimą 
jie dar labiau pajus tas Jūsų aukas, ku
rias jų labui dabar Tamstos nenuilsta 
mai dedate.

Mes pasistengsime kiek galėdami iš
pildyti Tamstų norą ir panaudoti mažą 
dalį įnašo Kalėdų eglaitei ir dovanėlėms. 
Bet labai prašytume atsižvelgti į tai, kad 
kelis mėnesius Vargo Mokykloms netu
rėjome pajamų ir todėl nesugebėsime 
išlyginti jų išlaikymui susidariusių skolų. 
Manome, kad ir Tamstos pritarsite mūsų 
nusistatymui pirma susitvarkyti su skolo
mis, bet prašome dėl visako dar tuo 
reikalu pasisakyti.

Dar kartą Tamstoms nuoširdžiai dėko
dami, reiškiame gilią pagarbą

Pr. Zunde — pirmininkas, Makarskas
— vajaus reikalų vedėjas.

Nuoširdžiai dėkoju
pp. dr. Žymantienei, dr. Vily, T. Pauliui 
už dvasinius sustiprinimus ir knygas. T. 
Bazilionai ligoninės kapelionui, dr. Gus
tainienei, ypatingai p-lei dr. R. Stanu- 
lytei už jos nuoširdų kasdien manęs lan
kymą ir jos angelišką paguodą, pp. Man- 
glicienei, Smailienei, Budrickienei. Vi
siems nuoširdžiai dėkoju, kad nepamir
šo manęs sunkioje gyvenimo valandoje.

S. Olekienė.

REIKALINGA senyva moteris, prie vaiko. 
Teirautis po 5 vai. vok. tel. OL. 6747.

F. SENKUS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1597 BLOOR ST. WEST (prie Indian Rd.) 
TELEFONAS KE. 8212 ‘

Visais turto pirkimo ir pardavimo reikalais jums mielai ir 
sąžiningai patarnaus:

J. BERŽANSKIS ir J. RINKEVIČIUS.
B. BARCEV1ČIUS, P .BUDREIKA

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS: 
jgįgįgl * Vandens ir oru apšildymo,

* Paprastas ar “Air Condi-
IM tionning”,

* Perstato apšildymą iš anglių 
i alyvą.

' "A * Pat ap*eka įvairiuosius
jpr |||Įf—■ elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai'
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Tecfiniški patarimai veltui.

Daugiau susitarimo! ,
Praėjusį šeštadieni'5 Tdrontė 

net keturiose vietose vyko lietu
vių parengimai. Du iš jų vyko 
Masaryk ir UNF didžiulėse salė
se. Vien už šias dvi sales iš lie
tuvių visuomenės išmokėta per 
puspenkto šimto dolerių. Vienas 
šių parengimų, rengėjams išėjo 
su nuostoliu. Išeitų, kad ir viena 
didelė salė, nekalbant apie ma
žesnes, lengvai talpintų lietuvius 
įprastuos šeštadienio parengi
muos. Tuo atveju salė tekainuo
tų tik porą šimtų. Nesinorėtų 
galvoti, kad lietuviškos1’ organi
zacijos norėtų viena kitai kon
kuruoti... Ar nebūtų išmintin
giau ir tiksliau, užimant dides
nes sales, vengti paralelizmo.

Kur.
Susisiekimas su Torontu 

po didžiosios audros nelaimių 
dar tebėra suvaržytas. Tikimasų 
kad šios savaitės gale grįš į nor
malią padėtį. Žuvusių jau rasta 
76, tebeieškoma dar 17 dingusių.
Išnuomojamas kambarys viengungiui su 
maistu. Tel. LY/4449.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, 73 
Gorevale Ave. Tel. EM. '6-4869, skam
binti po 5 vai. vak.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė, su 
baldais. High Park rajone, tel. LY. 3944 
?o 4 vai. vakare.

Išnuomojamo 1 arba 2 kambariai llt-me 
augšte. 36 Mountview Ave. JU. 1687.

Išnuomojamas butas be baldu iš 2 dide
liu kambariu ir virtuvės, atskira vonia. 
Dovercourt - Dundas raj., tcl.~S<E. 2154.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, be 
baldu II augšte. Tel. KE. 4644 po 6 v. v.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte. Tel. LA. 7134.

Išnuomojamas kambarys II augšte. Tel. 
LO. 3470.

Išnuomojamas kambarys su baldais, vie
nam asmeniui, galima naudotis virtuve. 
Skambinti betkuriuo laiku OL. 5485.

SIUVU ir TAISAU paltus ir sukneles ne
brangiomis kainomis. Tel. KE. 1029.

Tabako formų rajone parduodamas res
toranas. Aplinkui gyvena daug lietuvių. 
Žemas įmokėjimas. Tel. 191-J, Rodney, 
Ont. Mrs. B. Petronis, Box 112, Rodney, 
Ont.

VIENAI IŠ DIDŽIAUSIŲ

DRAUDIMO KOMPANIJŲ

reikalingi 2 lietuviai 
agentai Toronte.
Kreiptis telef. EM. 6-6005.

TORONTO GAS HEATING CO. 
961 College Street, Toronto 

Tikslias ir sąžiningas informacijas 
apie Jūsų namų šildymą natūraliu 
gazu teikia mūsų kompanijos at
stovas . STASYS DARGIS 
Skambinti telefonu OL. 7994. Jam 
nesant įstaigoj palikti savo telefo- 
ną. Namu tel. JŲ. 9309.

J. MILIUŠO krautuvėje, 1006 
Dundas St W., tel. ME. 9714 ir 
J. DEMIKIO krautuvėje, 1669 
Bloor St W., tel. LL. 3453, ga
lima gauti šviežios

OBUOLIŲ SUNKOS
(su ar be indų) bet kuriais 
kiekiais. Sunka tinka gėrimui 
ir vynui gaminti. Užsisakius 

pristatoma į namus.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
TAISAU ireieerHke*, rokifltM ir 
rikontfkM gemybM laikrodžiu* ir Ža
dintuvu*. Ui darbo duodu motom* 
garantifa. Darbg atlieku pigiai ir *g- 
fįningni.

1228 DUNDAS ST. WEST, 
Toronto. Tai. KE. 1050

Rinkiminės komisijos 
pranešimas

1. Rinkimai į KLB Krašto Ta
rybą įvyksta š.m. spalio 31 dieną. 
Rinkiminė būstinė: 377 Willi- 
rord Avė., Aušros Vartų parapi
jos salėje, veiks tą dieną nuo 9 
vaL ryto iki 9 vai. vakaro.

2. Turinčiųjų teisę balsuoti są
rašas sudarytas. Pasitikrinti ga
lima kiekvieną sekmadienį po 
pamaldų Aušros Vartų parapijos 
salėje. Apylinkės rink. k-ja.

Pranešimai
Spalio 10 d. M. Liet, organi

zacijų atstovai nutarė 1955 m. 
III Kanados Lietuvių Dieną 
ruošti Montrealyje ir pasižadėjo 
į šventės parengimo komisiją 
duoti po vieną atstovą. KLB 
Montrealio apylinkės valdyba 
prašo visų Montrealio lietuviškų 
jrganizacijų vadovybių (tai lie
čia tiek senųjų, tiek naujųjų atei
vių "organizacijas) paskirto at
stovo -pavarde ir adresą pranešti 
tel. PO. 6-6232 iki š.m. spalio 27 d.

Pirmas komisijos posėdis kvie
čiamas spalio 31 d. 12.30 vai. Auš
ros Vartų parapijos bibliotekoje.

Vėlinių išvakarėse, lapkričio 1 
d., AV bažnyčioje pamaldos 7.30 
vai. Tuoj aus po vakarinių mišių 
bus giedami mišparai, libera. 
Giedos op. sol. E. Kardelienė.

Rošemounto šeštadieninės mo
kyklos tėvų susirinkimas šaukia
mas spalio 30 d. 12 vai. mokyklos 
patalpose.

Šalpos komtetas vykdė rink
liavą praeitą sekmadienį AV 
bažnyčioje. Surinkta $61.53. 
Stambiausias aukotojas Vytau
tas Liesūnaitis paaukojo $20, pa
geidaudamas sumą paskirstyti 
tarp bendrinės šalpos, Vasario 16 
gimnazijos ir vieno asmens gu
linčio ligoninėje Vokietijoje.

Lituanistikos augštesn. kursai 
vyks ateinantį šeštadienį Ignace 
Bourget mokykloje, 1220 'Mau
tam St., kampas St. Catherine.

Pradžia 10 vai. rytą.
Kviečiami visi jauni žmonės, 

jau baigę pradžios mokyklą bėt- 
kuria kalba lankyti šiuos’ kursus. 
Veiks pirmas ir antras kursas. 
Dėstomi dalykai ir dėstytojai: 
lietuvių k. — dr. H. Nagys ir J. 
Kardelis, lietuvių literatūra — 
dr. H. Nagys. Tikyba ir prancūzų 
k. — kun. J. Kubilius, SJ. Lietu
vos istorija — inž. Iz. Mališka. 
Lietuvos geografija — red. J. 
Kardelis. Dailusis skaitymas ir 
vaidyba — aktoriai J. Akstinas, 
L. Barauskas ir K. Veselka. Lie
tuviška muzika — Z. Lapinas. 
Tautiniai šokiai — V. Bruzgele- 
vičius.- Kūno kultūra ir sportas 
— A. Blauzdžiūnas.

Pirmiems penkiems dalykams 
laikas skirtas nuo 10 iki 12 vai. 
pirmam ir antram kursui, liku
siems dalykams nuo 12 iki 1 vai. 
visiems bendrai kiekvieną šeš
tadienį.

Šalpos komitetas ruošia viešą 
vakarą policijos salėje lapkričio 
6 dieną.

Estų socialinis klubas per apy
linkės v-bą kviečia dalyvauti lie
tuvius jų ruošiamam politiniam 
pranešime sąryšyje su papildo
mais rinkimais lapkričio 8 d. į 
Kanados parlamentą. Kalbėto
jais pakviesti dviejų didžiųjų 
partijų atstovai: Mr. William 
Hamilton, konservatorius ir Mr. 
John McDaugall, liberalas. Pra
nešimas įvyks spalio 29 d. 8 vai. 
vak., 1173 Drummond St. — The 
Royal Order of the Moose pa
talpose.

Vasario 16 gimnazijos rėmė- pranešimą darė p. Rupšienė.

Steigiamam bizniui reikalingas 
dalininkas - dalininkė.
Anglų kalbos mokėjimas būtinas.

Skambinti
LL. 6458 nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. po pietų.

Toronto
III .m i....... ii. i 1

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Geefry - Indian Rd., $10.000 įmokėti, *10 kambarių, 3 vonios, šoninis jvožiavi- 
mos, 2 tfarožai, vandeniu - alyva apšildomas; pajamos dabar ui II ir III 
ougštę $61 j savaitę. Prašoma kaina $26.000.

Prie SI. Clair, $4.000 įmokėti, atskiros mūrinis namas su 2 garažais, alyva 
apšildomas, 6 nepereinami kambariai. Prašomo kaina $14.500.

High Park • Bloor, 8 kambarių, atskiras mūrinis namas, per 2 ougštu; privatus 
įvažiavimas, garažas; vandens - alyvos Šildymas, žaidimo kambarys rūsy. 
Geros modemus namas; įmokėti apie $7000. Vidbas atviras morgičius 
10-čiai metų balanse *

Garden • Roncesvolles, ’ll4.500, 7 komb., geros plytų namas, neperein. kamb., 
vandens - alyvos šildymas, nėra garažo. įmokėti apie $4.000.

AL GARDENS
REAL ESTATE x '

* 1411 BLOOR STREET WEST. TORONTO. ONTARIO 
Telefonai: LO. 2738, LA. 8771. V.korNt HU. 9-1543.

Visais tliffo i> irkime er Mrdevhne reikale it kreialcMs viri aivredvtv adroMt.

. REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

jais padedant energingam rėmė
jui p. Vanagui Rosemounte, įsto
jo: Julė Noriceliūnaitė, Dominin
kas Norkeliūnas, Vytautas Mu
rauskas, Bronius Jaugelis, Algir
das Gecius ir Stasys Baltauskas.

Prof. V» Krėvės - Mickevičiaus 
minėjimas įvyko praeitą sekma
dienį 4 vai. pp. Darcy McGee sa
lėje. Minėjimą pradėjo įžangos 
žodžiu ir minutės susikaupimu 
apylinkės v-bos pirm. L. Balza- 
ras.

Dr. H. Nagys savo paskaitoje 
apibūdino prof. V. Krėvę - Mic
kevičių kaip nenuilstamą lietu
viškos sąmonės žadintoją, rašy
toju-ir didelę asmenybę. Ilgiau 
sustojo ties jo literatūriniu pa
likimu apibūdindamas jo kūrybą 
ir atskirus žymiuosius kūrinius. 
Prelegento žodžiais, geriausią 
paminklą pastatytume velioniui 
išleisdami visus jo raštus, o jų 
šileidimui tereikalinga tik viena 
sąlyga — užsiprenumeruoti juos, 
kad susidarytų bent minimalus 
prenumeratų skaičius, įgalinąs 
leidėjus pradėti jų spausdinimą.

Po paskaitos Montrealio Dra
mos teatro aktoriai — B. Pūkele- 
vičiūtė gražiai padeklamavo iš 
velionies kūrybos “Užkeikta 
merga” ir J. Akstinas paskaitė 
“Silkės”. Pianistas K. Smilgevi
čius paskambino Čiurlionio, De- 
busy ir Rachmaninovo kūrinių. 
Pabaigai MDT aktoriai J. Aksti
nas, A. Dikinis, L. Barauskas, 
K. Veselka ir V. Kerbelis labai 
nuotaikingai suvaidino V. Krė
vės “Žento” 5-jį vaizdą— vals
čiaus raštinėje.

Minėjimas praėjo sklandžiai ir 
sutraukė nemažai publikos, tik 
gal kiek per ilgai užtruko (2.30 
vai.), kas nėra geistina, ypač, 
kad į minėjimą visada atvyksta 
nemaža mokyklinio amžiaus jau
nimo, kuriems taip ilgai ramia? 
išsėdėti pabosta.

Minėjimo pelnas skiriamas V. 
Krėvės Paminklo Fondui ir MD 
teatrui paremti. Pr. R.

T. J. Kubilius, SJ, išvyko misi
joms į Hamiltoną.

AV parapijos bažnyčios staty
ba orams pagerėjus sparčiai ei
na į priekį. Dvi sienos jau baigia
mos apmūryti, kitos dvi pradė
tos. Rūsyje nuo salės atmūryti 
kambariai, rūbinės ir kt. Didelę 
kliūtį sudaro pliomberių strei-. 
kas, kuris tęsiasi jau visas mė
nuo. Gi dar didesnė kliūtis — pa
rapijiečių nerangumas įmokėti 
net ir tą $100 nuo šeimynos, ku
ris reikalingas bažnyčios staty
bos vykdymui.

Prieš bažnyčią ir kleboniją ki
toje gatvės pusėje didoką sklypą 
įsigijo Marijos Nekalto Prasidė
jimo Seselių vienuolynas. Jos da
bar laiko tik vaikų darželį, bet 
žada prie bažnyčios statyti vie
nuolyną ir mokyklą. Priimant 
dėmesin, kad ant tos pat gatvės 
jau kelius namus pastatė ir dar 
statys keli lietuviai-, savaime jau 
kuriasi apie parapiją naujas lie
tuviškas centras. Kadangi bend
rai Ville Emard dabar labai ple
čiasi. tai neabejotinai netrukus 
čia susidarys viena iš skaitlin
giausių lietuvių kolonijų Mont
realyje. Pr. R.

Atitaisome praeitame “TŽ” 
numeryje padarytą klaidą: šeš
tadieninės lietuvių mokyklos 
Verdune tėvų susirinkime A. Va- 
zalinskas kalbėjo ne kaip tėvų 
komiteto pirmininkas, bet kaip 
KLB Montrealio švietimo 
vadovas. Tėvų komiteto vardu




