
Kapai kalba Saaras didžiojoj politikoj
DIDĖJA VOKIEČIŲ OPOZICIJA SUSITRIMUI SU PRANCŪZIJAGyvieji kalba žodžiu, raštu, vaizdu, mostu, giesme, t.y. visu 

šakotu savo buvimu. Mirusieji gi nebegali prabilti šitokiom prie
monėm. Jie kalba gyviesiems savo nebuvimu. Likusi tuščia vieta 
prie šeinmos stalo kalbėte kalba apie atsiskyrusį tėvą, motiną, 
brolį, seserį... Likę rašytojų palaikai ir knygos kalba gyviesiems 
iš muzėjų, iš privačių namų ir iš pageltusių puslapių. Pranykę 
didieji vyrai kalba savo žygdarbiais iš senų istorijos tomų ir 
gausių legendų... "

Vėlinių diena yrą-proga, akinanti mus nusisukti nuo gyvųjų 
kalbėjimo, nuo jų tuščiažodžiavimo ir įsiklausyti į kapų kalbą, 
kuri nepažįsta skambiais žodžiais pridengto melo, kuri visus daik
tus vadina tikraisiais vardais ir atskleidžia tikrąją jų prasmę.

Kapų kalba primena kiekvienam, išdrįstančiam klausyti, kad 
žmogaus gyvenimas yra kelionė ir tai atsakinga kelioųė. Kiekvie
nas yra keleivis — ar tai jis dirbtų įmonėj, ar įstaigoj, ar virtu
vėj ab kitur. Jis keliauja dieną ir naktį. Jis keliauja nejučiomis 

< ir tai visais žingsniais. Niekur sustoti jis negali, nors ir plieno 
pilyse įsitvirtintų. Gyvenimas rieda visais frontais su visom tvir
tovėm bei pilim. Ne jo galioje yra sulaikyti visuotinį keliavimą. 
Jis betgi gali klausti: kur visa tai rieda? Į bedugnę, sunakinimą, 
absurdą? ? ?

Jei klausyti gyvųjų žmonių kaikurių teorijų — taip! Visas 
mūsų keliavimas eina pragarmėn! Neverta keliauti — juk viskas 

, baigiasi poros metrų duobe!
Netokia betgi Vėlinių dienos kalba. Vėlinės kalba mums ne 

apie begalinę bedugnę, ne apie absurdinį sunykimą, o apie naują 
gyvenimą. Jos byloja mums apie galutinę prasmę atsakingos ke
lionės, kuri nusitiesia per ištisą eilę metų ir baigiasi perėjimu 
naujan gyvenimam Anot Vėlinių prefacijos: “Vita mutatur, non 
lollitur” — gyvenimas kinta, bet neišnyksta. Tai yra pagrindinis 
Vėlinių tonas. Sunkiausias susimąstymas dėl savo likimo, giliau- 
sias susirūpinimas savo keliavimu baigiasi guodžiančia viltimi, 
nes visko pabaigoje iškyla Dievažmogis, apreiškiąs visiem geros 
valios keleiviam: “Visi gyvieji ir tikintieji manimi nemirs per 
amžius”.

Ši viltis drąsina visus keliaujančius, kurie, nematydami toli
mos pabaigos, savo žvilgsnį kreipia Jos link. Jinai rodo kelius, ir 
kartu ruošia savo keleivius galutiniam atsakingumui — Dievo
teismui. Čia, pagal Kristaus apreiškimą, bus įvertinta kiekvieno 
žmogau, kęlįonė, čia įvyks josios nepaneigiama kritika. Ši tiesa
^^^S^^^H^ęJ^ylu4JBepasidū%tjJfingvapėdiškumųi. nenasi- 
nešti Į klystkelius, o viltinga rimtimi budėti. Visa tai Vėlinių litur-
gijai teikia rimties atspalvį, bet neturi nieko bendro su kaikurių 
filosofų ir poetų juoda neviltimi, kuri baigiasi gyvenimo prakei
kimu arba net jo paneigimu. Antai, prieš Vėlines švenčiama Visų 
Šventųjų diena, kuri atveria pilnaties džiaugsmo perspektyvas.
Ir tai yra tas naujas gyvenimas, apie kurį kalba Vėlinių liturgija 
ir kurin yra šaukiami visi gyvieji. Ten jie yra šaukiami, kad tu
rėtų daugiau pilnaties, nei jie išviso gali tikėtis.

Tokiomis mintimis kalba į mus mirusieji. Jų kalba nekartą 
mus supurto, .nes ji primena mums žinomus, bet dažnai užmirš
tamus dalykus. Esame įstrigę kasdienybėje, kuri, rodos, niekad 
nesibaigs. Vėlinių proga aplankyti kapai, dvelkdami šalta rimti
mi. neleis užmiršti' to likiminio atsakingumo, kuris gula ant
mūsų pečių.

Juo labiau neleis jo užmiršti Lietuvoj ir visuose pasaulio 
pakraščiuose išmėtyti tautiečių kapai. Be bendro likiminio atsa
kingumo jie primena mums reikalą tęsti nutrauktą jų žygį pa
vergtiesiems vaduoti. Žmogaus gyvenimas yra Kelionė, tačiau 
laisva kelionė, gyvųjų tad pareiga tęsti mūsų mirusiųjų bei žu
vusiųjų nutrūkusi žygį laisvėn, kad tuo būdu visi įsijungtume į 
laisvą visuotinį žmonijos keliavimą. Pr. G.

JAV laivynas stipriausias pasaulyje
Pagal naujausią laidą Janes 

“Fighting Ships”, JAV karo lai
vyno pajėgumas atsveria visų 
kitų didžiųjų kraštų laivyną su
dėjus kartu. JAV turi šiuo metu 
5000 laivų. Tai didžiausias skai
čius turėtas betkada taikęs me
tu. Be to, JAV laivynas pritaiko 
naujausius išradimus greičiau 
nei kitų kraštų.

Sov. Rusija, nors ir neprilygs
ta JAV laivynui, rodo daug pa
stangų didinti savo laivynui, 
ypač šarvuotiems laivams, nai
kintojams ir povandeniniams. 
Šių pastarųjų sovietai dabar turi 
netgi daugiau. Jane žiniomis, jie 
turį 370-400, o JAV — 200. Be 
to, nemažas povandeninių laivų 
skaičius esąs naujai pastatytas ir 
atiduotas armijai. Jie yra dve
jopo tipo: vieni turi 2900 t. tal
pos, 20 mazgų greičio ir 20.000 
mylių veikimo spindulį, kiti — 
1600 t, 17 mazgų ir 13.000 mylių 
veikimo spindulį. Pirmojo tipo 
povand. laivai buvo pastebėti 
Baltijos jūroj ir Tol. Rytuose. 
Manoma, kad sovietai pastaty
dina kasmet po 18-20 pov. laivų.

Imant visą laivyną, skaičiai

Pabėgėlių globa
Švedija ratifikavo sutartį, pa

gal kurią pabėgėliams duodama 
poltinės globos teisė, religijos 
laisvė, leidimas dirbti ir naudo
tis auklėjimo įstaigomis. Tai jau 
vienuoliktas kraštas, ratifikavęs 
šį dokumentą, kuris oficialiai va
dinamas “Convention Relating 
to the Status of Refugees”.

Reikia tikėtis, kad ir Kanada 
šią tarptautinę sutartį ratifikuos 
ir tuo būdu įves politinės globos 
teisę.

Vakarai lengviau atsiduso iš
girdę, kad Vokietija - Prancūzi
ja po dramatiškų derybų susita
rė ir dėl Saaro. Kol susitarimas 
abiejų kraštų parlamentų nėra 

_ratįfikuotas, galimos ir staigme
nos. Jos ypač galimos iš vokiečių 
pusės. Kaip žinoma, socialistų 
vadas Ollenhauer yra pareiškęs, 
kad jo partija tokiam susitari
mui yra priešinga. Ateina žįnios, 
kad ir Adenauerio koalicijoj da
rosi plyšiai: laisvųjų demokra
tų partija pareiškė nepritarianti 
susitarimui dėl Saaro ir pateik
sianti savo projektus. Taip pat 
opozicijos dalis mano, kad Saaro 
sueuropinimas esąs priešingas V. 
Vokietijos konstitucijai; esą, rei
kia klausimą perduoti vyr. tri
bunolui nuspręsti. Jei taip atsi
tiktų, užsitęstų ne tik Saaro rei
kalas, bet ir visos Vakarų gyny
bos. Dar kiti mano, kad V. Vo
kietijai pirmiausia reikia rūpin
tis viso krašto suvienijimu ir tik 
paskui kalbėti apie nepriklauso
mybės atgavimą; esą dabar susi
dėjus su Vakarais nebebus įma
noma kalbėti su rusais, be kurių 
krašto suvienijimas neįmano
mas. Šitokia nuomonė akina dalį 
vokiečių neskubėti su Saaro 
sprendimu ir kreipti dėmesį ki
tur.

Kancleris K. Adenaueris, jaus
damas tuos sunkumus, po pasi
tarimų Vašingtone su prez. Ei- 
senhoweriu,galėjo.pareikšti, kad

SULAIKĖ DIPLOMATU ŽMONAS

taip atrodo: JAV turi 101 karo 
laivų palydovų didiesiems lai
vams ir lėktuvnešiams, o Rusija 
— nieko; JAV — 15 kovos laivų, 
Rusija — 3; JAV — 75 šarvuo
čius, Rusija — 26; JAV — 737 
Rusija -į- 138.

Maskvoje kilo gana aštrus ne
susipratimas tarp JAV ambasa
dos ir Kremliaus dėl moterų. 
Pagal JAV Valst. Departamento 
pranešimą, ponios Sommerlatte 
ir Stiff vaikščiojusios prie savo 
ambasados rūmų ir, pastebėju
sios dirbančias sovietų moteris, 
pasiūlė jas nufotografuoti. Šios 
betgi atsisakiusios, ir abi ameri
kietės nuėjusios toliau. Prie jų 
prisistatę du civiliniais drabu
žiais vyrai pasiūlė eiti toliau ant 
kalvos, kur esą įdomių reginių 
fotografuoti. Ten nuėjusios bet
gi nieko nerado ir norėjo grįžti, 
bet jas lydėję vyrai nuvedė jas 
į klubą ir grįžti neleido. Supra- 
tusios, kad pakliuvo slaptosios 
policijos rankosna, paskambino į 
ambasadą. Pastarosios reikalavi
mai nieko negelbėjo iki pagaliau 
atvyko pats Mr. Sommerlatte ir 
išvadavo moteris.

Sovietai neigia, kad diplomatų 
žmonos buvusios policijos sulai
kytos. Ch. Bohlen, JAV ambasa
dorius, pats protestavo užs. reik, 
ministeriui Molotovui. Sovietų 
užs. r. ministerijos protokolo še- 

JAV septintoji flotilija budi ties Formosa. Laivų grupė 
lydi lėktuvenšį "Hornet”. Kom-Kinija ir Sov. Rusija pro
testavo prieš tokį JAV mostą.

V. Vokietija, JAV^adedama, ir 
toliau sieks viso krašto suvieni
jimo. Dėl Saaro per savo 
bendradarbius rajątaa opoziciją, 
kad tai esąs laiku^ybūdižo su
sitarimas. Ar pavyks įtikinti opo
ziciją, paaiškės ^Kukus, kai 
lapkričio pradžioje. Bonnos par
lamentui bus pateikti svarstyti 
Paryžiaus nutarimai.

Saar<JSfraštas, taip svarbus po
litikoj, turi vos 900 kv- mylių ir 
jam pervažiuoti ’ automobiliu 
skersai tereikia 30 min. Šiame 
plote gyvena betgi apie milijoną 
gyventojų ir pagamina savo ka
syklose ir įmonėse 17 mil. tonų 
anglių ir 3 mil. t. plieno. Pran
cūzijai tai yra labai svarbu, nes 
drauge su visa’savb plieno gamy
ba ji pajėgtų atsverti Vokietijos 
gamybą santykiu 13 mil. tonų 
prieš 16 mil. t. Jei Saaro gamyba 
būtų pridėta prie V. Vokietijos, 
tai ši viršytų Prancūziją santy
kiu 18 mil. t. —'ll mil. t. Be to, 
Saaro srityje ęsančios geležies 
rūdos tirpyklosį kuriomis nau
dojasi Lotaringijos (Prancūzi
jos) kasyklos ir todėl Saaro esą 
negalima atskirti nuo Prancūzi
jos. Tai pripažįsta ir patys Saaro 
gyventojai vokiečiai. Jie per 1952 
m. plebiscitą didele dauguma pa
sisakė už Saaro įjungimą į Pran
cūzijos ūkį; nors politiškai jie ir
nėra linkę atsiskirti nuo V.,Vo
kietijos. .

Dėl Saaro J^mncūzija - Vokie- 

fas, pasikvietęs M. W. Walmsley 
iš JAV ambasados, pareiškė, kad 
ponia Sommerlatte Rusijoj ne
pageidaujama, vadinasi, turi iš
vykti. Ambasadorius, gavęs šį 
pareiškimą, grąžino atgal kaip 
neteisingą, o rusai savo ruožtu 
jį grąžino ambasadai.

Edenas jau Sir
Karalienė Elzbieta II priva

čioje audijencijoje užsienių mi
nisteriui A. Edenui suteikė raiš
čio ordiną, pakeldama kartu į ba
jorus. Buvo išlaikytos visos to
kiais atvejais įprastos ceremoni
jos. Edenas priklaupė, o kara
lienė, palietusi kardu pečius, ta
rė: “Kelk, Sir Anthony”.

■— Londonnas. — Uostų darbi 
ninku streikas, užtrukęs 27 die
nas, pasibaigė. Darbininkams 
pripažinta teisė dirbti viršva
landžius savanoriškai. Streikas 
buvo kilęs dėl potvarkio, įsa
kančio dirbti viršvalandžius. 
Uostuose laukia iškraunami 306 
laivai.

NAUJI LAIVAI NAIKINTOJAI
Kanados vyriausybė užsakė 14 

naujo tipo povandeninių laivų 
naikintojų už 210 mil. dol. Kiek
vienas jų atsieis po 15 mil." dol. 
Jų pagaminimas patikėtas Mont- 
realio firmai “Canad. Vickers”. 
Pirmasis naikintojas bus paga
mintas 1955 m. Iki 1957 m., tiki
masi, bus pagaminta likusieji.

Naujo tipo povandeninių lai
vų naikintojai bus naudojami 
kaip palydovai didiesiems lai
vams. Jie bus aprūpinti moder
niausiais aparatais ir galės su
sekti priešo povand. laivus iš žy
miai didesnio nuotolio nei pra
ėjusiame kare naudoti tos rūšies 
laivai. Visas apginklavimas, 
ypač patrankos, patobulintas. 
Kiekvienas naikintojas turės 270 
narių įgulą, bus 2000 tonų talpos 
ir 366 pėdų ilgio. Jiems duotas 
specialus vardas: “Saint-Laurent 
laivai palydovai”.

Gaminanti firma pareiškė, kad 
naikintojų statyba vyksta lėtai, 
nes yra susidūrusi su kaikuriais 
sunkumais. Pagaminus pirmąjį, 
visi kiti eis žymiai sparčiau.

Dega žibalo versmės 
Albertoje

Albertos prov. 50 mylių į piet
vakarius nuo Edmontono Bonnie 
Glen vietovėje užsidegė žibalo 
versmė. Ji buvo išgręžta Texaco 

tija ginčijasi jau nuo 18 šimt
mečio. Iki 1915 m. jis priklausė 
Vokietijai, o po to — Tautų Są
jungos remiama valdė jį Pran
cūzija. 1935 m. saariečiai per ple
biscitą pasisakė už Hitlerį ir įsi
jungė į Reichą. Po II D. Karo 
Saaras buvo įjungtas į Prancū
zijos ūkį reparacijų titulu.

Dabar laukiama pastovaus 
Saaro krašto klausimo išsprendi
mo. Tikimasi, kad tai pavyks, 
nors kaikurie komentatoriai ma
no, kad jo sueuropinimas ne
sąs sėkmingas sprendimas atsi
menant Triestą ir kt. panašius 
pavyzdžius.

Lenkijoj uždarė 
teologijos fakultetus

Lenkijos komunistinė valdžia 
esanti nusistačiusi panaikinti 
teologijos fakultetus Krokuvos, 
Varšuvos ir Poznanės universi
tetuos, praneša gerai informuoti 
Vienos šaltiniai. Liublino katali
kų universiteto valdžia nenorin
ti uždaryti, bet suplanavusi, kaip 
jį perduoti į vad. kunigų “patri- 
jotų” rankas. Kaip sąlygą jo pa
likimo valdžia reikalaujanti rek
torių paskirti kun. E. Dabrowski 
ir kad į profesūrą būtų pakvies
ti dar 4 kunigai “patrijotai”.

— Vancouveris. — Trys jugo
slavų jūrininkai grasino nusi- 
žudysią, jei Kanados vyriausy- 

-bė-j^esaiteiks^jjęms-politinėsžjglo- 
bos teisių. Kanadoj tokie įstaty
mo nėra, ir jūrininkai turi būti 
deportuoti. Jie pabėgo nuo “Bos- 
na” laivo, kuris išplaukė į Eu
ropą.

Sovietų atominės 
bombos

JAV atominės energijos komi
sija pranešė, kad Sov. Rusijoj 
nuo rugsėjo mėn. vidurio iki šiol 
įvyko eilė atominių sprogimų, 
kaip paprastai, po tų sprogimų 
buvo konstatuotas radioaktyvių 
dulkių lietus, bet JAV jisai bu
vo nepavojingas. Rugsėjo 17 d. 
Sov. Rusija paskelbė išsprogdi
nusi tam tikro tipo atominį svie
dinį, kurio rezultatai buvę įdo
mūs. Ji nedavė apie tai jokių de
talių. 'Po kelių dienų Tokijo 
spauda pranešė, kad' japonų 
mokslininkai turį beveik tikrus 
įrodymus, jog sovietai išsprogdi
nę hidroatominę bombą saloj, 
esančioj 500 mylių į šiaurės va
karus nuo Nome, Aliaskoj.

- JAV atominės energijos komi
sija priduria, kad tuo reikalu ne
duosianti kito pranešimo, nebent 
ypatingi įvykiai to pareikalautų.

Explorations . Ltd. bendrovės ir 
24 vai. prieš pradedant ją nau
doti pramonei ėmė kilti 300 pė
dų augščio liepsnos. Iš gelmių 
veržiasi natūralinės dujos, ir 
gaisrininkai nepajėgia jų užge
sinti. Kasdien sudega 10 mil. ku
binių pėdų. Manoma, kad šis 
gaisras truks apie mėnesį. Vie
nas darbininkas mirė nuo apde- 
gimo, kiti trys irgi sunkiai nu
kentėję, gydomi ligoninėj.

Kom-Kinijos atstovas atvyko į Londoną
Į Londoną pagaliau atvyko Į Kom-Kinija delsė ketverius me- 

pirmasis Koin-Kinijos’ diploma- Į tus ir tik dabar jį paskyrė. Kol 
tas Huan Hsiang, kuris chargė bus atremontuoti atstovybės rū-
d’affaires titulu atstovaus Pei- 
pingo vyriausybę. Jis atvyko ly
dimas savo žmonos, sūnaus, sek
retoriaus ir dviejų patarėjų. Fer
ėmęs Kinijos, nacionalistų atsto
vybės rūmus, jis turės pirmiau
sia juos gerokai atremontuoti, 
nes nuo 1950 m. sausio mėn.»jie 
buvo uždaryti. Kai D. Britanija 
nutraukė diplomatinius santy
kius su Čiankaišeko vyriausybe 
ir pripažino komunistinę Peipin- 
go valdžią, pastaroji nesiskubi
no siųsti į Londoną savo atstovo. 
Britai paskyrė savo chargė d’af
faires Peipingui 1950 m., bet
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Savaitės įvykiai
Atsigavę Vakarai ruošiasi bandymui, kuris teks atlaikyti netoli

moje ateityje. Nors VEU dar nėra ratifikuota, tačiau pasirengimo 
darbai jau pradėti. Visų akys labiausia krypsta į Vokietiją, kuriai 
teks nugalėti opoziciją iš vidaus ir iš viršaus. Prie socialistų stip
rios opozicijos V. Vokietijos apginklavimui prisideda ir kitos par
tijos (laisvieji demokratai), kai iškyla klausimas dėl susitarimo

kuris šiuo metuTseina su Vokietijos suvienijimo korta. SuLja Krem
lius randa pritarimo visuose vo
kiečių sluogsniuose. Net buvę 
Vokietijos kancleriai tam palan-
kūs. Sovietams pavyko sugriauti 
EGB paspaudus Prancūziją; ten
ka klausti ar nepavyks sovie
tams išardyti VEU vokiškai - so
vietiškomis vilionėmis? Kol kas 
vakariečiai laikosi vieningai ta 
prasme, kad į Maskvos pasiūly
mą šaukti keturių didžiųjų kon
ferenciją Vokietijos suvienijimo 
reikalu atsakė neigiamai. Ir Ei- 
senhoweris ir Churchillis pareiš
kė, kad tam dabar ne metas, nors 
principe Vokietijos suvienijimui 
pritaną. Šią vakariečių politikos 
liniją aiškiai išdėstė Edenas. Jis 
pareiškė, kad kol V. Vokietijos 
įjungimas į VEU ir jos apgink
lavimas n'ėra baigtas, nenuma
toma keturių didžiųjų konferen
cija. Bet lig tik šis reikalas bus 
pakankamai ant gero kelio, D. 
Britanija numato derybas su S. 
Rusija tarptautiniam įtempimui 
sušvelninti. Dabar gi, anot Ede
no, “svarbiausia mūsų pareiga — 
turėti Vakarus vieningus ir tvir
tus”.

Nusiginklavimas
JTautose sovietai, tebevaro 

propagandą kaldami, kad VEU 
tai kelias į naują karą. Esą V. 
Vpkeitijos militarizmo atgaivini
mas vesiąs neišvengiamai į karą. 
Kad įrodytų savo “taikingumą” 
sovietai po labai ilgų derybų su 
Kanados delegacijos vadovu mi- 
nist. Martin pagaliau sutiko rem
ti vakariečių pasiūlymą pradėti 
privatinius didžiųjų valstybių 
pasitarimus nusiginklavimo rei
kalu — tiksliau tariant atgaivin
ti, nes jie buvo pjadėti Londo
ne, bet nutrūkę. Ypač susiduria
ma su kliūtimis, kai prieinama 
prie JAV pasiūlymo sudaryti 
stiprų tapt, kontrolės organą, 

mai, jis apsigyveno ištaiginguo
se penkių augštų rūmuose May
fair kvartale.

— Roma. — Staigaus ir labai 
gausaus lietaus sukeltas potvy
nis nusiaubė 1(). myttų Salerno 
pakrantę. Žuvo apie 400 žmo
nių, nunešta daugybė pastatų. 
Tai didžiausia šios rūšies nelai
mė naujojoj Italijos istorijoj.

— Otava. — Šiemet Kanados 
iždo įplaukos yra gerokai mažes
nės negu pereitais metais. Būkš- 
taujama, kad pirmą kartą po ka
ro metai baigsis su deficitu.
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kuris būtų įgalintas inspektuoti 
valstybių viduje. Sovietai tam 
priešingi. ••

Martin, Kanados delegacijos 
vadovas, pareiškė, kad susitari
mas pradėti derybas dėl nusi
ginklavimo nesipriešina VEU: 
“mūsų tikslas stiprinant Vakarų 
pajėgumą, reikalingą mūsų iš
likimui, buvo — sudaryti pozici
ją, iš kurios galėtų prasidėti rim
ti pasitarimai...”

Šūviai Egipte
Pasirašius sutartį su D. Brita

nija, pagal kurią britų kariuo
menė per 20 mėn. pasitraukia iš 
Sueso kanalo srities, egiptiečiai 
ėmė džiūgauti. Aleksandrijoj, 
Laisvės aikštėj, pats minist. pir
mininkas pulk. G.amal Abdel 
Nasser, tūkstantinei miniai sakė 
prakalbą. Penkiom minutėm 
praslinkus pasigirdo aštuoni pis
toleto šūviai, nukreiti į kalbėtojo 
pastolą. Kalbėtojo nesužeidė, o 
tik du arti jo buvusius asmenis 
lengvai kliudė. Minia buvo ap
nikta panikos. Premjeras, 36 m. 
amž., greit susigriebęs ėmė šauk
ti į mikrofoną ir raginti minią 
pasilikti vietoje. Be kitko jis pa
reiškė: “Tegu mane nužudo! Aš 
jau atstačiau Egipte laisvę, oru
mą ir pasididžiavimą!” Po gau
sių suėmimų pasirodė, kad aten
tato autorius esąs mahometonų 
brolijos narys, kuri priešinasi 
kaikuriems Britų - Egipto sutar
ties punktams. Visame Egipte 
vyksta areštai. Jau yra 500 su
imtų. Manoma, mahometonų 
brolija bus uždaryta. Iki šiol ji 
buvo vienintelė opozijos grupė 
legaliai veikianti. Praėjusiais 
metais ji buvo uždaryta, bet š.m. 
liepos mėn. vėl leista.

Irano žibalas ir kraujas
Irano žibalas buvo eilę metų 

sustojęs tekėti. Su Mossadegho 
pašalinimu nuo valdžios žibalo 
klausimas po ilgų derybų liko 
sutvarkytas ir vėl ima tekėti į 
pasaulio rinką.

Tuo pačiu metu teka ir krau
jas — buvo sušaudyta dešimties 
revoliucininkų grupė, rengiama
si ir antrai. Tai suimtieji rugsė
jo mėn. ypač kariuomenės eilėse 
šnipai, kurių skaičius siekia 612. 
Jie kaltinami rengę komunistė 
nę revoliuciją ir priklausę Tif 
deh partijai. Prieš sušaudymą 
visiems buvo pasiūlytas koranas. 
Vieni priėmė, o kiti atsakė netikj 
į korano rojų. Vienintelis rojus, 
kurį jie pripažįstą — tai komiF 
nistinis, kuris turėjęs būti įkur
tas Irane. Nuteista^ mirti ir Hus
sein Fatemi, buv. premjero Mos
sadegh užsienio reik, ministeris.
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MOKYMO SUNKUMAI
Daug kur yra suorganizuotos dvasioje. Dainų galima pasiklau- 

šeštadieninės mokyklos, kuriose' 
vaikai mokomi lietuviškų daly
kų. Didelėse lietuvių kolonijose 
tų mokyklų tvarkymas sklandes- 
nis, nes lengviau išsprendžiami 
ekonomiški klausimai. Mažose 
kolonijose sunku surasti mokyk
lai mokytoją, nors iš profesijos 

. mokytojų yra pakankamai ypač 
moterų. Vyrai mokytojai užimti 
darbu fabrike. Moterys mokyto
jų darbo vengia, nes esančios 
perkrautos šeimininkavimo dar
bais. Kai Lietuvoje mokytojų 
darbas buvo apmokamas, moky
tojos pajėgdavo savaitėje 30 va
landų praleisti mokykloje ir už
teko šeimininkės darbams atlik
ti. Čia gi sunku surasti porą va
landų savaitėje mokyklos dar
bui.

Žiūrint iš kito’taško, yra ir pa
grindo tų pareigų vengti, nes 
mokytojo darbas visai seįverti- 
rtamas. Mokyklų išlaikymu rūpi
nasi bendruomenės ir tėvų ko
mitetai. Jie pasirūpina lėšų mo
kyklos patalpų nuomai, bet vi
sai nesirūpina surasti lėšų mo
kytojam atlyginti. Kartais kolo
nijos pasikviečia dainininkų, ku- 

. riems už pusvalandžio pasirody
mą scenoje sumokama apie 100 
dolerių plius kelionės išlaidos, 
dar ir pavaišinama. Mokytojas 
gi už 100 valandų praleistų mo
kykloje nieko negauna ir dar tu
ri išlaidų kelionėm ir sugaišta 
laiko ruošiantis pamokoms bei 
vykstant į mokyklą ir atgal. At
rodo kad mums svarbiau pasi
klausyti dainų, o visai nesvarbu 
jaunimą išauklėti lietuviškoje

syti ir iš plokštelių. Jaunimo 
plokštelėmis neišmokysime lie
tuviškai skaityti, rašyti, Lietu
vos geografijos ar istorijos. Ne
noriu paneigti meno, bet turi bū
ti šiokia tokia proporcija. Jei 
mums svarbu priaugančioje kar
toje išlaikyti lietuviškumas, tai 
reikia susirūpinti ir tais, kurie 
tą lietuviškumą vaikuose skiepi
ja, kurie juos moko lietuviškų 
dalykų.

Vaikų auklėjimas ir. mokymas 
pirmoje vietoje priklauso tė
vams. Jų pareiga susirūpinti ir 
vaikų mčkytojais. Bet yra'ir to
kių tėvų, kurie pamoja ranka ir 
pasako: “Kam rūpi lietuvišku
mas, tegu tie ir rūpinasi mano 
viakuose tą lietuviškumą įskie
pyti ir tegu neprašo iš manęs 
pinigų ..Kas belieka. Komite
tai turėtų daugiau pasispausti ir 
vienokiu ar kitokiu būdu surasti 
lėšų, kad mokykla turėtų pasto
vų mokytoją ir darbas mokyk
loje eitų normaliai. Nenormalūs 
darbas — dažnas mokytojų pasi
keitimas blogai veikia ir pačius 
mokinius.

Šeštadieninę mokyklą turėtų 
lankyti tie vaikai, kurie yra jau 
baigę nors vieną skyrių vietinės 
pradžios mokyklos ir būtų išėję 
skaitymo ir rašymo kursą, kiek 
tai išeinama per pirmus metus. 
Per trumpas šeštadieninės mo
kyklos valandas neįmanoma vai
ką išmokyti visų metų kurso, 
ypač kai grupėje yra įvairaus iš
silavinimo mokinių ir dirbama 
vienoje klasėje su dviem moki
nių grupėm. Vildūnas.

Spalio 24 d. Niujorkas minėjo 
25-tas 'metines nuo pasaulinės 
krizės pradžios, kai sugriuvo 
Niujorko birža ir 9 metus kaip 
S. Rusija malonėjo ratifikuoti 
JT Chartą, kad tuo būdu suklas- 
tuotų dar vieną tarptautinį su
sitarimą. NYTimes neatsidžiau
gia, jog tą pačią dieną (tik pa
galvokit!), JT chartą ratifikavo 
taip pat Gudija, Ukraina, Lenki
ja. . . Šiandien, po 9 metų Utah 
gubernatoriui, gal ir daugeliui 
kitų, JT atrodo nepasisekimu... 
bet NYTimes išveda: “Jungtinės 
Tautos yra ir privalo būti. Jos 
yra geriausias tarptautinio bend
radarbiavimo, vyriausybės ir 
kontrolės bandymas. Tai yra ge
riausia, ką sugebėjome atsiekti. 
Jų tikslai yra kilnūs, jų diploma
tai atsidavę. Atmetę Jungtines 
Tautas šiuo kartu mes negalėsi
me pasitraukti izoliacijon. Tada 
mūsų lauktų karas ir mirtis”. 
Iškilmingai ir protingai skamba 
vedamasis įtakingojo JAV ir JT 
laikraščio, kuris atšaukė savo 
korespondentą iš Pavergtųjų 
Tautų Seimo, nusprendęs, kad 
tai reikštų JT “sabotavimą”. Už 
diplomatus gudresni ’ pasaulinio 
mąsto redaktoriai pasisakė už 
“taiką per jėgą” bet kokia kai
na. Kaina, 10 metų pavergtų 
Lietuvos ir kitų Šalių, kaina vis 
augančios sovietų karinės galy
bės, tikintis “išlaisvinimo taikin
gomis priemonėmis”. Taip jie ra
šė vedamuosiuose, o šalįa esan
čiam laiškų skyriuje talpino Pa
vergtųjų Tautų Seimo pirminin
ko Vilis Masens gerą laišką, 
kviečiantį netikėti sovietais ir jų 
kalbomis JT ar Latvijos Charge 
D’Affaires prof. Arnolds Spekke 
laikraštinį demaršą,- kviečiantį 
netikėti didžiausiu pasauly me
lagiu — Andriejum. Gi pirmaja
me, aktualijų puslapyje, jie dėjo

In Taris — Rearma 
TAT —~

jo, tai net JT delegacijų tarpe 
stebėtinai populiarėjo pabaltie- 
čių diplomatų pavardės — V. 
Sidzikauskas ir V. Masens. Ofi-

vojo* teisę
Streitkrafte” vienoj krūvoj kaip 
JT Vokiečių armiją, teori tepri
klausys Vyriausiam Šiaurės At-

amen

KOMENTATORIAI
“Neprikl. Lietuvos” spalio 20 j mūsų oponentas ir tų amerikinių 

d. nr. p. Alb. Smailys neva spau- Į įstaigų gynėjas kiek stropiau pa- 
dos apžvalgoje “Koresponden
tai” bando aiškinti kai kuriuos 
dalykus kiek anksčiau tilpusius 
šiame laikraštyje. Norima lyg ir 
paaiškinti, praplėsti faktus pa
teiktus “Tėv. Žib.”, bet gaila, 
nieko naujo nepasakoma, nebent 
tik kitais ir aplinkiniais žodžiais 
patvirtinant, - mūsų anksčiau iš
keltas ir tvirtintas mintis. '

Ir taip, ir šiuo kart šis autorius 
drįsta tvirtinti įsitikintą faktą ir 
viešai apgailestauti, kad savo 
metu viena įstaiga negavusi jai 
reikiamo jauno ir energingo žur- 

x nalisto, kurio kandidatūra kaip 
tik buvo priimtina tos tarnybos 
vadovams, bet “nepraėjo” per 
kai kurių savųjų “malonę”. Tik
rai gaila! Visiškai galima sutikti 
su p. Smailiu, kad įstaiga nėra 
lietuviška, bet kodėl tik tuo re
miantis negalima turėti jokių 
pretenzijų? Ar p. Smailys neno
rėtų sutikti, kad lietuviškajam 
reikalui negali būti vistiek, kas 
tą darbą dirbs, kad ir ameriki
nėms žinyboms priklausančioje 
įstaigoje. P. Smailys sako, kad 

' ’ kandidatai atmetami dėl įvairių 
priežasčių, k.a. netinkami mikro
fonui ir pan. Teisingai. Bet, jei

siklausytų dabar girdimus bal
sus, kažin ar jie nepakeistų savo 
nuomonės, priedui, d.ar. prisimin
damas ir bendrinę lietuvių kalbą 
bei jos taisyklingumą. Tbdėl 
anksčiau ir buvo stebėtasi, kad 
vis dėlto, priimant tam darbui 
ne vien tik dėmesys buvo krei
piamas į mikrofono tinkamumą, 
žurnalistinį pasiruošimą, infor
macinio darbo tinkamumą, bet 
lėmė ir visa eilė kitų pašalinių 
motyvų. Norėtųsi tikėti, kad p. 
Smailiui tikriausiai yra žinoma, 
kokiais keliais ir būdais, kai ku
rie asmenys prasiskynė sau kelią 
ar jiems buvo praskinta... Tq_- 
dėl, mūsų nuomone, jei tik yra 
kelių, jei tik yra būdų, būtų la
bai sveika paveikti, kad ir tas 
nelietuviškas institucijas, žvel
giant iš bendrųjų mūsų reikalų 
taško, ir pravesti ne vien tik ge
rus, bet ir pačius geriausius į 
neeilinės svarbos postus. Čia jau 
neturėtų veikti nei pavydas, nei 
kiti įvairūs išskaičiavimai ar 
siauro ratelio interesai. Lietuviš
ką drąsą ir išmintį parodytų tie, 
kurie tai gerai įsisąmonintų ir 
suprastų. O, vis dėlto, tebūna pa
laikyta lengvapėdiškumu, tei-

REIKALAUKITE

27” avies vilnos 
APATINIU BALTINIU

Tai žieminiai baltiniai, 
kurių niekas nepra
lenks šiltumu ir ne
paprasta jų kokybe. 
Sukirpti judesiams — 
patogumui ir pagamin
ti iš avies vilnos spe
cialiai, kad butų kuo 
šilčiau. Vien vardas 
Penmans suteikia ypa
tingą vertę. Galima 
pirkti atskirai baltis 
nius ir kelnaites arba 
abiejų kombinacijas 
vyratns ir valkams.

. GARSŪS 
NUO 

1868 metų

UKDWA

I giant, kad ir lietuviai, dėkui 
Dievui, turime saviškių, kurie šį 
bei tą gali lemti ir amerikinėse 
sferose. Įsidėmėkime tai!

Na, ir dėl sakinio “specialiai 
iškviesto iš Detroito”, galiijna bū
tų panašiai atsakyti. Kaip tik 
taip yra tvirtinęs rašančiajam ir 
tas pats pakviestasis detroitiškis. 
Be to, kaip jau dabar visi žino, 
jis užima ne p. Smailio minimo 
K. Gr. vietą, bet kaip tik kito 
tarnautojo postą. Paklauskite tik 
tuos Europoje gyvenančius, ku
rie turi progos pasiklausyti da
bartines programas, nereikėtų 
abejoti, kad ir šališkiausiai nusi
teikę asmenys, negalės nuneigti, 
kad su kiekviena savaite trans
liacijos stiprėja, įvairėja ir kur- 
kas efektyvesnę programą teikia 
už ankstesniąsias ar tos pačios 
įstaigos teikiamas iš šio konti
nento. Atitinkami sluogsniai 
(grynai amerikiniai) vis dėlto 
surado asmenį, mūsiškį, kuris ne 
pats apie save rašė į mūsų spau
dą, bet kiti pasistengė pastebėti 
ir iškelti jo darbus antikomunis
tinėje kovoje plačiajame ameri
kiečių visuomenės bare. Ir ne 
vien tik mūsieji laikraščiai, bet 
ir didieji, amerikiniai dienraš
čiai, nuolat jį citavo, minėjo, pa-, 
sikalbėjimus ir jo atvaizdus tal
pino. Ar reikia tad stebėtis, kad 
sakinys “specialiai kviestas” šiuo 
atveju nebuvo savo vietoje? Rei
kėtų tik linkėti, kad daugiau to
kių kviestų tik būtų, o lietuviš
kasis reikalas tikrai tuo tik lai
mėtų. Nepavydėkime to. Paga
liau, to mūsų tautiečio pareigos, 
kaip patvirtintos žinios teigia, 
ilgainiui fiesiribos vien tik da
bartinės jo tarnybos apimtimi, 
bet jam numatytos, kaip tik'spe- 
cialinės rūšies kiti darbo plotai.

Tad, kas, aname straipsnyje 
buvo “neramiai ir neobjekty
viai” kalbėta? Ar sielojimasis 
lietuviškųjų reikalų darn^turi 
būti laikomas neobjektyvwnu? 
Ar ne mūsų visų, įskaitant ir p. 
Smailį, pareiga rūpintis, kad 
bendrieji reikalai galėtų klestė
ti ir riedėti galimai efektyviau 
ir be priekaištų. . -A-h,

JT delegatai ūmai apsižiūrėjo, 
kad Pavergtųjų Tautų vadai 
jiėms besą pašėlusiai geri talki
ninkai. Jei jie JT-se ką Višins
kiu! prikiša, tai šis jiems trigubą 
tiradą atskaito —> tačiau į tokio 
Masens laiškus ar Sidzikausko 
rezoliucijas, negi toks rimtas 
persona atsikirtinės? Rezultate 
vakariečiai priskaito sau vis po 
vieną pergalės propagandinį 
punktu. Taipgi, išdidieji diplo
matai galiausiai nužiūrėjo, kad 
Andriejus, dėl “nesuprantamų 
priežasčių” mažiausiai linkęs 
ginčytis su vakariečiais Pabalti
jo Valstybių reikalais. Jis nė ne
kniauktelėjo, kai praėjusį ket
virtadienį net britų atstovas Sir 
Gerald kokia tai proga visiems 
girdint ir visai garsiai JT pasa
kė, jog i Jos Didenybės vyriau
sybė Pabaltijo užgrobimo juk 
niekad de jure nepripažino!...

Nauji vėjai laisvoj Europoj?
Yra dvi Laisvos Europos: vie

na šiapus vandenyno — 57 gat
vėj Niujorke, kur užlaikomi ne
laisvos Europos laisvi pareigū
nai ir kita — anapus Atlanto. 
Abiejose dideli įvykiai vyko, tie
sioginiai liečią mus. Tos, ką 57 
gatvėj, oficiozas “News from 
Behind the Iron'Curtain” — ti
kėsite ar ne — ėmė ir po penkių 
metų 13 pirmųjų puslapių pa
skyrė Pabaltijo tautoms! Iki šiol, 
didžiausiam piktumui visų są-’ 
moningų piliečių, šis žurnalas 
nieko apie pabaltiečių bėdas ne
rašė. Tiek įsipyko, jog Jūsų 
bendradarbis su. piktu laišku vis 
atgal kiekvieną numerį parly
dėdavo. Bet spalio numeryje — 
kaip pasaka! Net ir žemėlapis 
iš “Sovietskaja Litva” įdėtas. 
Visa medžiaga įdomi, gerai pa
rinkta, pirmos rūšies darbas. Jei 
nelaisvi pabaltiečiai ir radiją 
nuo kitų metųgąųs, tai kalbos 
nėra, Laisvos Lietuvos Konute- 
tas konkurentų jau nebeturės. 
Niujorkas džiūgauja. Tik ne dėl
to, kad iš čia galutinai pasišalino 
krūva informacijos specialistų 
su dr. Kostu Jurgėla priešaky — 
Vašingt.onan, kur ir dera “Ame
rikos įtaisą” skelbiantiems ras
tis. “Elta”, paskutiniame Nr,, 
nuogastauja, kad gal dėl to su- 
silpnės pranešimai, nes Vašing
tone nesą tiek lietuviškų organi
zacijų, spaudos ir mūsų tautie
čių, kaip Niujorke. Elta “AB” 
pasižadėjo palaikyti glaudesnį 
ryšį su Lietuvos pasiuntinybe ir 
profesoriais; Krivicku, Stanka, 
Pakštu, Pajauju, Škirpa, gen. 
Raštikiu ir kitais“. Auksinės ga
limybės atsiveria Vašingtono bi
bliotekininkams!

Europa atsinaujino
Kažkaip susimaišiusiai Niujor

ke pasitiktas Vokietijos - Pran
cūzijos susitarimas (Vokiečių 
katalikas tegalėjo sutarti su 
Prancūzijos žydu). Toks NYT, 
daugelio išminties ir informaci
jos šaltinis, viename vedamųjų 
trūbino susitarimą “Laisvės per
gale”. Girdi, dabar vakariečių 
nieks nedrįs judinti ir žmonija 
visame pasaulyje galės nekliudo
ma džiaugtis savo gerbūviu. To
liau betgi kiek apsiblausiamai

tiekimą. (Pakirpti sparneliai, 
! kaip korėjiėčtamš).

Neaiškios ir lietuviškos nuo
taikos. Galinga Vokietija pasku
bins Lietuvos laisvės reikalą, bet' 
baisu, kad melodija tada pasi
keis — “Lietuva mūsų, o mes 
fricų” ir gaila svajų Mažojoj Lie
tuvoj, nors dar visko gali atsi
tikti. Patys vokiečiai gąsdinasi, 
kad Adenaueriui, kad ir laikinai, 
sutikus atsisakyti Saaro krašto, 
buvusi padaryta pradžia pana
šiems susitarimams vėliau atsi
sakyti teritorijų dabar esančių 
sovietų pusėje. Trijų Galybių 
Deklaracijoje buvo pažymėta, 
kad Vokietijos Taikos Sutartis, 
nustatysianti galutinas jos sie
nas tebėra ateities tikslu.

Rusų diplomatija prakaite
Bet istorija Molotovą vadins 

genijum. 10 metų jis sugebėjo 
vynioti vakariečius ant piršto, 
6 metus vadžiojo už nosies dėl 
Vokietijos ir Acheson su Dulles 
gerokai privargo, kad atsiektų 
tai, kas buvo pasirašyta praėju
sią savaitę. Bet ir tai Molotovas 
nepasidavė. Paaiškėjus kad šiuo 
kartu tikrai susitarta dėl Vokie
tijos apginklavimo, Molotovas 
kaip niekur nieko pasiūlė' pasau
liui nusiginkluoti, o Višinskiui 
liepė paskelbti JT, kad va mes 
nusileidžiam, o. k. balandėliai, 
tegul bus kartą kaip jūs norit — 
pirma nusiginkiuokim, o paskui 
sunaikinkim atomines bombas, 
ne priešingai! Atsimenat, kaip 
viso pasaulio spauda staiga pra
pliupo džiaugsmu — tik žiūrėkit, 
kiek bolševikai nusileido. Ir 
šaindien diplomatai JT labai 
rimtais veidais redaguoja “nusi
ginklavimo” nuostatus, kad pa
teiktų ir Asemblėjai paskelbti 
atskira rezoliucija. Bet rusams 
atrodo reikalas pavojingai. Tad 
šūktelėję čia, valiai derėtis dėl 
Vokietijos suvienijimo! Vakarai 
stato laisvų rinkimų visoj Vo
kietijoje sąlygą, gi sovietai, pa
dedant indui Krišnai, norėtų, 
kad Adenaueris eitų tartis su jų 
MGB agentais, valdančiais vokiš
komis pavardėmis. O kad gra
žiau skambėtų, Molotovas net 
pasakė^ “gal ir rinkimus leisim”. 
Bet laiko Molotovui tai nedaug 
-—dar prieš Šv. Kazimierą tiki
masi visi parlamentai bus da
bartines sutartis ratifikavę. '

(Nukelta į 9 psl.)

YSLERTO GAMYBOS AUTOMOBILIAI
YMOUTH ir CRYSLER. Skambinti Werner Graf

MU. 8188, namų OL. 6166

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS

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 » * X
77 Salem Avė., Toronto, Ont. Tplef. OL. 1274

JUOZAS ŽEMAITIS REAL ESTATE
No. 3 Highway West, Simcoe, Ont. 

Telefonas 2085-W
. Didelis pasirinkimas tabako bei mišrių ūkiu.

Geras pirkinys: ESSO gazolino stotis, general store, auto remonto garažas, 6 
kambarių gyv. nomas, 2 akrai žemės prie highway, $9.000 įmokėti, bendra 
kaina $22.000

ARNOLDAS ŽEMAITIS, No. 3 Highway, W. Simcoe, Ont. Telef. 2085W 
ANTANAS ARIMAS, R.R. No. 1 Vienna, Ont. Telef. 5r12 Port Burwell.

VLADAS BACENAS, R. R. 2, Woodstock, Ont. Telef. 20r3 Innerkip.

A. MORKIS
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 kooperaty viniai lįstinguotus 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 $4.000, 6 kamb. mūrinis, 

alyva - vandeniu šildomas na
mas, garažas. Bloor - Gladstone 
rajone. Kaina $13.900.

Įmokėti $8.000. 7 kamb., centrinis 
įėjimas, mūrinis. Vandeniu - aly
va šildomas 2 gražios virtuvės, 
privatus įvažiavimas, gražus so
das. High Park rajone. Kaina 
$18.900.

įmokėti $6.000. 13 kamb. duplek
sas, vandens - alyvos šildymas'^ 
$250 nuomos už viršutinius 
augštus, 6 kamb. savininkui. 
High Park raj. Kaina $21.000.

Įmokėti $5.000, 10 kamb. mūrinis, 
vandeniu šildomas, lengvai iš
nuomojamame rajone, Park-

F. JONYNAS, A.
A. SUKAUSKAS,

dale. Kaina $21.000.
{mokėti $3.000. 8 kamb. mūrinis, 

College - Dovercourt rajone. 
aKina $14.900.

{mokėti $5.000. 7 kamb., atskiros, 
mūrinis, alyva šildomas, Šoni
nis įvažiavimas, garažas, Blo or- 
Runnvmede raj. Kaina $17.900.

{mokėti $7.000. 9 k. bangalow,' 10 
m. senumo, alyva - vandz-šildo-^ 
mgs, garažas, -did. kiemas, nuo-, 
savybė be morgičių. Glenlake - 
Indian Grove raj. 'Kaina $20.000*” 

{mokėti $4.000. 8 neperein. dideli k., 
mūrinis, alyva šildomas, 2 mod. ? 
virtuvės, garažas, vienas morgi- 
čius 10 metų, College - Mont
rose, kaina 518.000.

SLABOSEV1ČIUS 
V. MORRIS

laikrodininkas
Baigę* GlathueHe laikrodininkų mo- 
kyMg. 334QOEEN ST. W. TORONTO

VISŲ RŪSTŲ BIZNIO 
PATARNAVIMAI

Tarpininkavimo
• Administravimo

Sqskoitybos
Išplėtimo
Asmeniški

Knygvedybos 
Pajamų mokesčių 
Imigracijos

KITV RŪSIŲ PATARNAV1- 
s atitekome ar sutvarkome.

106 Adelaide W. EM. 3-7700.

Šiauliai 1940 metais
(Tęsinys iš praeito nr.)

Raštinės personalas
Politinis vadovas pristato nau

jus raštinės tarnautojus, siuvėją 
Statkų, buv. batsiuvį ir darbi
ninką, kurių pavardžių nepame
nu, ir mašininkę Lietuvos rusai
tę Nikolojavaitę. Mašinraštyje 
beveik nenusimano nieko, bet 
flirte nepamainoma.

Pradedam dirbti. Iš visos aps
krities plaukia reikalų rastai. 
“Draugą” Statkų paskiriu re
gistratoriumi. Vyrukas nustebo, 
suprakaitavo ir sako: “draugas 
sekretoriau, aš niekad to'darbo 
nedirbau ir rašyti nelabai seka
si”. Et, sakau, tai niekis, išmoksi. 
Taip buvo su visais naujaisiais 
tarnautojais. Visi pradėjo dirbti,

Juozas Šimonietis

DU SU PUSE MĖNESIO 
BOLŠEVIKŲ MILICIJOJE

Bandė pagrobti esty jūrininką
Estų laikraštis Mei Elu aprašo, 

kaip-maždaug prieš 2 mėnesiu 
vienas estų laivas plaukiojąs su 
Panamos vėliava, apsistojo Suo
mijoj Mantilonto uoste. Laivą 
iškraunant susižeidęs vienas jū
rininkas buvo paguldytas į Pori 
ligoninę. Jūrininkui dar begu
lint ligoninėje, laivas “Maardu” 
grįžęs atgal į Angliją, bet palik
ti jūreiviui jo švedišką pasą ka
pitonas pamiršęs. Kai po dviejų 
savaičių jūrininkas palikęs ligo
ninę, ir laukęs autobuso sustoji
mo vietoje, prie jo priėję du suo
miai ir pakvietę į kavinę. Besi
kalbant kavinėje pasirodę, kad 
nepažįstamieji buvę smulkiai in
formuoti apie estų jūrininko pa
dėtį, žinoję, taip pat, kad jis ne
turi paso. Galop suomiai kvietę 
jūrininką sugrįžti Estijon, bet 
jis atsisakęs. Vėliau, gatvėje, jū
rininką užkalbinęs kitas nepažįs
tamas vyras if pataręs neslėpti 
savo tautybės nes vistiek jis vis
ką žinąs, pažįstąs ir jo brolį Šve
dijoj. Kai jūrininkas ruošęsis jį

nugarą revolverį ir įsakęs eiti į 
tamsų skersgatvį, kur laukusi 
auto mašina. Zš jos išlipęs dar 
vienas vyras, kuris pagriebęs 
jūrininko ranką užlaužęs už nu-

garos, ir kalbėjęs, kad jis be jo
kių kliūčių galįs grįžti į Estiją. 
Laimingu sutapimu gatvėje pa
sirodęs ginkluotas šūdinių poli-. 
cininkas. Nepažįstamasis, kuris 
laikęs revolverį, pagrasinęs nu
šauti, jei jis šauks. Estas visgi 
pradėjęs šaukti pagalbos. Polici-' 
ninkas atgręžęs ginklą prieš ūž- 
puolfkus ir Įsakęs pakelti ran-

ciniiikui, kas įvyko ir, kad už- 
puolėjai yra ginkluoti. Policinin
kas įsakęs jiems ginklus mesti 
žemėn. Paskum tais ginklais He-

pats surado policijos auto maši
ną, kuri suimtuosius nugabeno į 
nuovadą. <

Agentų kišeniuose policija at-

bet darbo rezultatai buvo lygūs 
nuliui. Dėl to mažai jaudinausi, 
nes tikrai žinojau, kad dirbame 
“tarybiškai”.

Po savaitės prisirinko galybė 
įvairių raštų. Pagal taisyklę, raš
tus nunešiau viršininko rezoliu
cijai. Jis nustebęs sako, labai 
daug, kada gi aš juos perskaity
siu. Ne tik perskaityti bet ir re
zoliuciją turite uždėti — pasa
kiau. Sekančią dieną gaunu at
gal ir nustebau. Ant kiekvieno 
rašto parašyta “rezoliucija ir Šu- 
nakevičius”, atseit pasirašyta. 
Juokis žmogau ar nesijuok, bet 
darbas eina tikrai stachanovie- 
tiškai. Nešti atgal ir hidkyti 
draugą viršininką nebedrįsau. 
Visus raštus parodžiau poli t. va
dovui Simučiui Šis buvo šiek 
tiek gudresnis ir visą reikalą 
viršininkui išdėstė, sako, pirma 
perskaityk raštą, paskui spręsk 
pats, ką reikia daryti, o jei kuris 
raštas nebereikalingas tolimes
nio pildymo, parašyk žodį “by- 
Jon”. Raštus gaunu ątgal, beveik 
visi su rezoliucija “bylon”, nors 
būtų ir labai svart>ūs. Po kelių 
savaičių raštų bylose buvo tiek, 
kad maža vietos beliko spintose. 
Neprieštaravau, nes mačiau, kad 
per “viršininko” žioplumą žmo
nėms viskas išeis į gerą.

Darbas ėjo, viršminkas dėjo 
rezoliucijas “bylon*’, registrato
rius registravo, kiti tarnautojai 
d^jo į bylgs, o mašininkė dau- 
giausia IsKko 
tuodama ir atsak
gerbėjams į jų komiplimentus.

DVM valdyba Kaune praėjo 
siųsti slaptus pakietus su lako 
antspaudomis ir užrašu “sekret- 
no”. atseit slaotai. Draugas vir-

dama savo

lefonogramą perdaviau, o jis lyg 
bitės įgeltas .šoko ant manęs ir 
pareikalavo, kad raštai būtų tuoj 
išpildyti.. “Aš negalėjau pildyti;- 
nes jūs tuos raštus laikote stal
čiuje užrakinę” — atsakiau. Tik 
tuomet žmogelis susiprato ir su
sigėdo. Kas tuos raštus išpildė, 
nežinau, berods buvo perduoti 
rusui Višniov.

Interesantų priiminėjimas
Įstaigose pakeitus tarnautojus, 

pradėjus žemes reformą, atsira
do visokių reikalų. Iš viso aps
krities, įvairiais reikalais, atvyk
davo daug žmonių. Kiekvieną 
dieną prie milicijos viršininko 
kabineto stovėdavo eilės žmonių. 
“Draugas Viršininkas” priimda
vo kiekvieną. Gyventojai turė
jo įvairių reikalų, o viršininkas 
neturėjo, jokio supratimo jų 
tvarkyme, todėl nenuostabu, kad 
beveik kiekvienas interesantas 
gaudavo atsaką ateiti rytoj. Taip 
ir vargo žmonės, išlaukę keletą 
dienų grįždavo namo nieko ne
laimėję?

Uniformuotoji milicija
Atleidus iš tarnybos visus he- 

priklausomybės laikų policijos 
tarnautojus, jų pareigas perėmė 
buvusioji liaudies milicija.

Į liaudies miliciją buvo pri
imami asmenys visai netinkami 
milicijos tarnybai, vagiliai, gir- ! 
tuokliai ir visokį Lietuvos teis
mų bausti valkatos. Todėl išpila
mos dięnos mieste sukeldavo vi
sokių incidentų, trukšmaudavo, 
šaudydayo ir pan. Žmonės, vęngė 
nakties ihėtu rodytis mieste,, peš 
buvo pavojinga. Niekuo nehbsi- 
kaltus galima buvo patekti į da
boklę, būti sumuštam.

t
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pasiuntinybe.
Įdomu pažymėti, kad agentai 

turėie ir ėsto brolio nauia adre-

nojo.
Suomių 

kad estų j 
trukdomas

Surinkąs pamatęs užrašą “slap
tai”, nei pats neskaitė, o gal ir 
nemokėjo, nes viskas buvo rašo
ma rusiškai, o tik dėjo į stalčių 
ir užrakindavo. Nerodė net savo 
padėjėjui rusui V&riovui. -

luoti, aprengti rusiškomis uni
formomis. Gaudavo leidimus be 
eilies pirktis krautuvėse. Gyven
tojai turėjo laukti kelias dienas, 
kol ką geresnio galėdavo nusi
pirkti, nes prie krautuvių stovė
davo didelės eilės žmonių.

Daboklė buvo pilna, be 
kaltės ir be reikalo
žmonių. Nieko nekaltus 
davo. ligi kelių savaičių,

t

*I



Atvirai apie dabartine^ 5. Rusija
(Pabaigą) jam dar netekę matyti niekur

Savo kelionėse Salisbury pa
tyręs ypatingos MVD agentų 
globos. Jis niekur negalėjęs pa-

eidavęs iš viešbučio su foto apa
ratu, prieš viešbutį susibūrę 
agentai šokdavę slėptis už kam
pų ar medžių,'kad tik nebūtų 
nufotografuoti. Birobidžane pats 
MVD viršininkas buvęs kartu 
viešbučio vedėjas. Salisbury ne
sekę važiuoti nei Automobiliu, 
nei -geležinkeliu, nei laivu, kad 
nebūtų lydimas, o nebartą ir jo 
daiktai buvę smulkiausiai iš- 
krešti. * Iš uždraustų įvažiuoti 
sričių S. mini Pabaltijį, Uralo 
pramonės rajoną, kaikurias lai- 
vyrfo Bazes ir visus didžiuosius 
Sibiro miestus. Keliaujant teo
retiškai esą galima fotografuoti 
viską, išskyrus kariškus bei pra
monės įrengimus; Tačiau praktį 
tiškai fotografavimas-galįs būti 
sutrukdytas net paprasčiausio 
gatvės vaizdo. Maskvoje užsie
niečiai korespondentai už foto
grafavimą esą nuolat suimami — 
Vidutiniškai kasdien 3 kartus, o 
vienas kanadietis kartą buvęs 
suimtas riet 7 kartus. Pats auto
rius Bucharoje buvęs' suimtas 
fotografuojant arbūzų pardavė
ją.-Kartą buvęs suimtas fotogra
fuojant vieną paminklą, kai ten 

•stovėjęs pulkininkas leitenantas 
— mat, kariškas objektas. Kitą 
ka^a buvęs suimtas fotografuo
jant apgriuvusią cerkvę, nes pa- 

• sirodę, kad kitoje pusėje gatvės 
buvusi kažkokia kariška įstaiga. 
Dėl to Salisbury ir daro išvadą; 
kad MVD foto aparato bijo la
biau nei velnias švęsto vandens.

' Girtuokliavimas
Įbaugintoje ir teroro suspaus

toje visuomenėje didelio masto 
banditizmo, tokių ginkluotų plė
šimų kaip Amerikos miestuose 
Sov. Sąjungoje retai tepasitaiką, 
bet didelę problemą sudarąs gir
tuokliavimas. Jau Maskvoje 
nakties metu gatvėse esą nesau
gu ir dažnai tenką matyti girtų 
muštynių, į kurias net milicinin
kai nesikišą, laukią sau ir stebį, 
nes daugely vietų jų per maža.—liūnai maišosi. Pav. kelias, kuriuo- ~ iš-. Maskvos važiuddavęs Stalinas, buvęs ištisai nustatytas milicininkais. Tik Stalinui mirus ta jų gausybė iš ten buvusi pašalinta..* Bolševikinė spauda skelbianti kryžiaus žygį prieš girtuokliavimą, tačiau jis, ypač provincijos miestuose, esąs pasiekęs pasibai; sėtinų formų. Tokiame Jakutske, t.y. tremtinių bei “specų” mies- * te, po 7 vai. vakaro blaivų žmogų gatvėje esą retai tepamatysi. Milicija gatvėje išvirtusių girtuoklių nei neliečianti, nes jie hetrukdą judėjimo. Jei kuris išvirstąs taip, kad trukdąs pravažiavimą, milicininkas jį tik nutempiąs kur prie namo ar patvoriu. Jakutske, stebėdamas kaip 18-2<T metų jaunuoliai kasyklų darbininkai veržiasi prie degtinės karinamoje, Salisbury pastebėjęs, kad šitokio girtuokliavimo

Komunistai visur įlenda
Persijoje, kur įtartų palaikius 

santykius su bolševikine Tudeh 
partija ir norėjus nuversti da
bartinę vyriausybę buvo suimta 
apie 400 armijos ir policijos ka
rininkų, o kiti 200 buvo atleisti. 
Tarp sąmokslininkų esama dvie
jų trečiųjų štabo karininkų, tarp 
jų* — ministerio pirm. Zahedi 
esmeninės sargybos viršininkas, 
artilerijos pulk. Jamšed Moba- 
šeri, pats vedęs tikslią atskaito
mybę apie amerikiečių karinę 
pagalbą Persijai, keli tolimesni 
šacho giminaičiai ir kiti. Mobili
zacijos skyriuje ir šarvuočių 
rinktinėje suimti beveik visi ka
rininkai, kurie su saugumo pa
reigūnais apkaltinti priklausę 
karinei Tudeh partijos organiza
cijai, rinkę komunistams reika
lingas informacijas ir pagal ko
munistų nurodymus kėlę krašte

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

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

PILDĄS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

★ RADIJO,
* KROSNYS,

★ ŠALDYTUVAI,
* ŠKALBIMO MAŠINOS,

★ TUtVIZIJOS APARATAI,
★ SIUVIMO MAŠINOS,

* ĮVAIRŪS KILIMAI,
★ LINOLEUMAS,

♦ VAWCV BALDAI,
* VttlMtUM.

.... ; ; • ■■ ■.

Lygiai daug esą 
chbzuose, nors ten- 
gomis, šventėmis. Netoli Bara- 
naulo (į ten4941 m. buvo ištrem
ta daug lietuvių) i Paulovo mies
tely Salisbury tekę būti Šv. Tre
jybės šventėje. Blaivų žmogų 
ten buvę sunku pamatyti. Dau
gumas kolchozininkių moterų ir 
mergaičių buvę taip pat girtos. 
Daugelį girtų vyrų buvę galima 
matyti voliojantis ar jau knar
kiant ant pievučių. 'Taip girtai 
praeiną visos šventės, vestuvės 
ir panašios iškilmės.

Ištikrųjų, o kas gi teroro pri
spaustiems žmonėms beliko?

Apie Kremliaus galiūnų gir
tuoklystes Salisbury specialiai 
nerašo. Jis prisimena tik priėmi
mą Ču-En-Lai garbei, ta proga 
pabrėždamas įsigėrusio Chruš
čiovo laisvumą ir Kinijos prem
jero gana kandžias pastabas Mi- 
kojariui.Niekas Sovietų Sąjungoje nežinąs nei kur atominės, bombos yra gaminamos, nei kur jos sprogdinamos, nei kur yra atominių tyrimų laboratorijos. Šiuo atžvilgiu galimi tik spėjimai pasiremiant tam tikrais žinomais faktais. Pav. 1952 m. Sovietų vyriausybė paskelbė statanti milžinišką elektros jėgainę ant Angaros upės, išplaukiančios iš Baikalo ežero. Kam gi reikalinga viena iš didžiausių pasaulio jėgainių už kelių tūkstančių mylių nuo pramonės centrų? Beabejo tik atominėm įmonėm. Vadinasi galima spėti, kad atominės įmonės yra kažkur netoli Irkutsko. Pats Salisbury matęs iš lėktuvo milžinišką jėgainę ant Obės į pietus nuo Novosibirsko, ir linkęs spėti, kad ir ten energija naudojama atominėms įmonėms.Tyrimų laboratorijos bei pramonės įmonės turį būti kur nors netoli Maskvos, nes Stalinas mėgęs viską koncentruoti prie Maskvos ir tik'milžiniškų energijos kiekių reikalas vėliau turėjo privesti kelti įmones į tolimas sritis, kur galima pastatyti milžiniškas hidro jėgaines. Galimas dalykas, kad atominių įmonių esą ir Uralo pramoningoje srityje. ■ • '■v.Spėjama, kad atominių ginklų išbandymo laukai greičiausia yra į šiaurę ir į vakarus nuo Aralo ežero dykumose, nusitę- siančiose Kaspijos jūrų link.Sovietų spauda nuolat kartojanti, jog atominis karas reikštų pasaulio civilizacijos pabaigą, tačiau spauda niekad nėra rašiusi apie civilių apsaugą nuo oro puolimų, apie slėptuves ir kitas priemones. Jokios visuomeninės civilinių gyventojų apsaugos organizacijos Sov. Sąjungoje nesą. Tačiau Maskva turinti vieną milžinišką slėptuvę miesto centre, o panaudojus požeminio susisiekimo sistemą gana didelė miesto ■gyventojų dalis pavojaus atveju galinti pasislėpti po žeme.

nepasitenkinimą. Susekta ir slapta komunistų spaustuvė, spausdinusi 10.000 tiražu komunistinę spaudą.
Komunistai Italijoj mažėja;

Pagal naujausią statistiką ko
munistų skaičius Italijoj mažė
ja. Rugsėjo mėn. komunistinė 
darbo unija turėjo 3.700.000 na
rių. 1953 m. tuo pačiu metu ji 
turėjo 4.100.000. Tai pajutę Ita
lijos komunistų. vadai pradėjo 
smarkų naujų narių vajų. Ikišiol 
betgi jie nedaug pasisekimo te
turėjo. _

Komunistų skaičius ypač su
mažėjo šiose provincijose: Turi
no, Genuos, Milano, Modeno, 
Mantuos ir Ferrare. Tai sritys, 
kur iki šiol komunirtai buvo 
gausūs.

Aviacija, ypač sprausminiai lėk
tuvai, patruliuoją visuose Sovie
tų Sąjungos pakraščiuose, tačiau 
radaro tinklas nesąs sutvarky-

bei radaro tinklas dar nuo perei
to karo tebeveikiąs aplink Mask
vą, taip pat apie Baku ir gal apie 
kitus centrus.

Civilių susisiekimo linijos teb
esą paremtos Douglas DC-3 lėk
tuvais, gamintais dar prieš karą, 
kurių daugelį rusai, beto, gavę 
pagal skolinimo ir nuomos pro
gramą pereito karo metu. Esą 
taip pat naudojama Kušin 12, 
kurie dabar pakeičiami II15 dvi- 
motoriniais lėktuvais.

Salisbury beabejo teisingai pa
stebi, kad karo atveju Sovietų 
Sąjunga daug greičiau pasiruoš
tų negu kuris kitas kraštas, nes 
jos gyvenimas Organizuotas ir iš 
vieno centro valdomas.

Kolchozininkas džiaugiasi nučiupęs butelį. Salisbury nuotrauka
Paskutinių metų chirurgijos menas pradėjo surasti būdus, kaip aklam gražinti šviesą. Tai įvykdoma paprastos operacijos -dėka, kurią gali atlikti dauguma chirurgų. Apie 90% tokių operacijų yra pasisekę. Bet tik tam tikros, ne visos, aklumo priežastys yra galimos prašalinti, pav. kuros ribojasi akies ragenos pažeidimu. Ragena yra permatoma medžiaga, kuri randasi už akies plėvelės ir lėlytės. Kartais dėl ligos ragena pasidaro debesuota ir todėl netenkama regėjimo Kai ragena yra sužalojama nelaiminguose atsitikimuose, tada sužalotą dalį galima pakeisti nauja, išimta iš mirusio akies. Ji yra įdedama į nelaimingojo akį, kai tik iš jos išleidžiama sugadinta medžiaga, ir taip tūkstančiams visame pasaulyje vėl grąžinamas regėjimas. Dar žymiai didesniam skaičiui jį būtų galima grąžinti, jei pareikalavimas nebūtų didesnis nei davimas. Bet Amerikoje tai yra dėl dviejų priežasčių: viena, tai religinė kliūtis, antra — juodoji birža. Šiuos faktus mums pateikia Gene Ford “Confidential” žurnale.

Akių bankaiJAV yra keletas akių bankų, kurie stengiasi parūpinti sveikas ragenas vietoje sužalotų. Šie bankai yra remiami žymių asmenų. Griežtai kalbant, tai nėra jokie bankai ir neturi akių, laikomų šaldytuvuose. Kad ragena išliktų tinkama, ji privalo būti panaudota per 36 valandas po išėmimo iš mirusio asmens. Daugumoje miestų Raudonasis Kryžius'parūpina ambulatoriją tam asmeniui, kuris nori įsidėti šviežią rageną. Jam įsakoma budėti prie telefono, nes kiekvienu laikų gali būti pašauktas. Prašymai dėl naujų ragenų kartais išguli stalčiuose mėnesiais ir net metais. Dauguma šių asmenų niekuomet' savo gyvenime nesulaukia operacijos, kuri grąžintų jiems regėjimą. Leistina kaina už operaciją svyruoja tarp 250 - 750 dolerių, kai tuo tarpu akies ragena dažniausiai nieko nekainuoja.
3000 dolerių už akis

^ia išdyla legali kliūtis. Dau
geliu atvejų mirusio akis negali 
būti panaudota be mirusio as
mens sutikimo, parašyto testa
mentą, ar be jo artimųjų leidimo 
raštu. Bet daugely atvejų miru
sio testamentas sužinomas ar 
randamas tik po kelių dienų ar 
savaičių, arba kai jau yra per 
vėlu akį panaudoti operacijai. 
Antra kliūtis — kad mirtis turi 
įvykti vienoje iš 160 ligoninių, 
kurios bendradarbiauja su akių 
bankais ir yra susipažinę su jų 
eiga, štai kur juodosios prekybos 

-agentai turi savo dirvą. Jiems

Aušros Vartų 
koplyčia uždaryta
Jau ne pirmą kartą lenkų 

spaudoje pasirodo žinių, kad Vil
niaus Aušros Vartų koplyčia už
daryta, o stebuklingasis paveiks
las perkeltas į greta esančią šv. 
Teresės bažnyčią. Tai esą pada
ryta jau seniai. Galbūt, tuo pat 
metu, kai šv. Kazimiero palai
kai iš jo koplyčios buvo perkel
ti į Antakalnio šv. Petro ir Po
vilo bažnyčią.Tačiau Aušros Vartų gatvele judėjimas vykstąs tik pėsčiomis ir gatvėje dar dažnai esą matoma besimeldžiančių ir suklupusių žmonių.Sovietų Sąj. ministerių taryba jau patvirtino planą perstatyti Vilniuje teatro rpmus. Jie būsią statomi Neries krante, o paruošti esą pagal 1939 -1944 m..lietuvių architektų bei inžinierių paruoštą Vilniaus urbanistinį planą. Teatro statyba būsianti pradėta 1955 metais.

GALIMA ĮSIDĖTI NAUJAS AKISvisai nesvarbu koks yra asmuo, kuris reikalingas akies. Juos domina tik viena: kokią sumą pinigų jie galės gauti už įdėtą akį.Ford mini patyrimus turtuolio, norinčio naujų akių. Jo gydytojas papasakoja, prie vyno stikliuko, faktą, kaip sumokėjus 3.000 dolerių kažkokiam nežinomam asmeniui, staiga atsiranda akys ir laiminga operacija. Prileidžiama, kad gydytojas neturi nieko bendro su šia prekyba; jei jis būtų asmuo, kuriam įdedamos akys, tikriausiai skųstųsi paskutinis.Gaunamos juodoje prekyboje akys dažniausiai yra paimtos iš mirusių benamių ar apleistųjų lavonų, kurie yra mirę aplinkybėse, reikalingose lavono skrodimo. Jų kūnai, palikti lavoninėse, yra dažniausiai be jokios apsaugos, todėl labai paprastas menas išlupti tokiam akis. Pagaliau, jei reikia, įstatoma pora stiklinių akių, kuriomis paprastai lavonų vagys esti apsirūpinę. Kas tad rūpinsis sužinojęs, kad kažkokio valkatos akys išluptos, ir tai dar naudingam tikslui? Taip veikia juodosios prekybos agentai ir turi net pasitikėjimą. Suprantama, kad tie, kurių atsakomybėje yra lavonas, turėtų pasirūpinti ir akių apsauga, bet gal teisė tai įgyvendins ateityje.
Byla dėl akių išlupimoNiujorke šiuo metu vyksta nuostolio atlyginimo byla prieš gyd. vlacob Werne, kuris išlupo akis nusižudžiusiam vyrui be jo žmonos sutikimo. Maždaug metus laiko po šio mirties policija pažaukė žmoną apklausinėjimui, ar ji davusi sutikimą. Bet tai bu-

Britų parlamentaras 
buvęs Rygoje

Latvių laikraštininkai mus in 
formuoja, jog britų “Daily Wor
ker” įsidėjo pasikalbėjimą su 
buvusiu parlamento nariu tokiu 
Mills, kuris yra Britų - Sovietų 
Kultūrai pažinti draugijos pir
mininkas. Jis sakosi buvęs pir
masis užsienietis kuriam Mask
va leidusi po karo aplankyti Pa
baltijo kraštus. Aišku, “Daily 
Worker” jis aiškina kad baisiau
sia neteisybė, jog Rygoj jau ne
kalbama latviškai. Jis netgi su
tikęs žmonių kurie nemokėję ru
siškai. Jokios rusifikacijos jis ne
pastebėjęs, kalbėjęsis su profe
soriais, mokslininkais ir jie visi 
buvę patenkinti esatna padėtim, 
buvę patenkinti esama padė
tim (!). Atrodo, kad pabėgėlių 
veikėjų keliamas trukšmas dėl 
Pabaltijo izoliacijos Maskvai nėr 
smagus, jei jau ruošia šiuos vai
dinimus. (aim)

Jaunimas — lietuvių tautos 
ateitis — nors tai labai sena ir, 
galimas daiktas, perdaug nuval
kiota tiesa,, tačiau tai tiesa be 
kabučių.

Ta tema, tiesa pasakius, daug 
kas ir pakalba, parašo: pakalba 
pedagogai, tėvai, laikraštininkai, 
rašytojai. Tačiau, ypatingai nū
dienėse mūsų tautos sąlygose, 
niekad nebus perdaug tuo klau
simu išsitarus, nes tai labai ak
tualus ir, vienkart, ypatingai 
opus klausimas.

Kaip ten bebūtų, ar žmpgus 
būtum didelis optimistas, ar vi
dutinio pakilaus ūpo, vistiek tu
rėtum pripažinti, kad šių dienų 
mūsų vargstančios tautos jauni
mas yra labai dideliame pavoju
je. Jo moralei gręsia milžiniška 
grėsmė.

Augąs tėvų žemėje, pavergto
je Lietuvoje, mūsiškės tautos at- 

vo pirmas kartas, kada ji išgirdo apie tai ir pradėjo bylą. Gydytojas visus nustebino pasakydamas, kad jis niekuomet neatlik- davęs skrodimų ir kad “šios rūšies reiškiniai vyksta visame mieste”. Kitas apklausinėjimas įrodė, kad dauguma akių būdavo išlupamos be giminių ar artimųjų sutikimo. Tai yra nelegalu. Bijomasi, kad šie apkausinėjimai ir bylos nepakeltų mirusiųjų žmonių akių kainos, kaip pav. griežtesnės bausmės už vartojimą narkotikų pakelia kainą. Daug gydytojų, kurie praeityje darydavo tokią operaciją, atsisako nuo jos, kai nebėra progos uždirbti pinigo, o vien tik patarnavimas nelaimingajam. 'Doriniu požiūriu ne tiktai tokia prekyba neleistina, bet ir savo kūno žalojimas — pav. jei kas gyvas būdamas norėtų savo akį leisti išlupti ir atiduoti neregiui giminei. Niekas juk nėra savo gyvybės viešpats — žaloti savo kūną, reiškia kėsintis į gyvybę, kurios nesame autoriai. Gera intencija tokio veiksmo nepateisina. Tiktai ligos atveju yra leistina pašalinti kurią nors kūno dalį tikslu apsaugoti viso organizmo gerovę.

UŽ DIDESNĘ KANADĄ! Willson Woodside, Toronto—Trinity rajono konservatorių kan
didatas su šeima laukia lapkričio 8 d. rinkimų rezultatų. W. Woodside pagarsėja kaip ko
votojas už tautinių mažumų teises Kanadoje, Jis taip pat stoja už 10% visos sumos įmokė- 
jimą pagal National Housing Act už naujus namus, už valstybinį sveikatos draudimą vi
siems kanadiečiams ir pilnai kanądiško St Lawrence jūros kelio. Neužmirškite balsuoti 
Trinity papildomuose rinkimuose š.m. lapkričio 8 dieną.

žalynas auklėjamas bedieviškoj 
ir bemoralinėj dvasioj, kitais žo
džiais pasakius, anot prof. S. Su
žiedėlio, vedamas sugyvulėjimo 
keliu. Ir, reikėtų pripažinti skau
džią tiesą, kad tenai išaugs mo
raliais žmonėmis tik tie jaunuo
liai, kuriuos pajėgs pakreipti į 
gerą kelią pati pagrindinė jauni
mo auklėjimo institucija — šei
ma: tėvai, motinos, vyresnieji 
broliai, seserys, augę ir brendę 
sveikoj Nepriklausomos Lietu
vos atmpsferoj. Arba — dar ma
žutėlė viltis — pajėgs išaugti 
moraliais individais dar tie, ku
rie paties Dievo bus apdovanoti 
sveiku moraliniu instinktu. Gi 
dauguma kitų — baisu ir ištarti 
— gali išaugti apgailėtinomis 
kreatūromis...

Kokia padėtis mūsojo 
jaunimo čia, išeivijoje?Taipogi nebūtų galima pasakyti, kad šviečianti žibančiomis varsomis. Nemoralios filmos, visokie “komikai”, pagaliau ir pats šių kraštų (turiu galvoj Kanadą ir JAV) mokyklinis jaunimo auklėjimas, toli gražu, lietuvių dvasiai nėra artimas. Čia mokytojai nelabai daug kreipia dėmesio nei į mokinių estetinio skonio lavinimą, nei, pagaliau, į moralinę jų elgesio pusę.Juk mes, pragyvenę nepriklausomybės laikotarpį savo tėvų žemėj, puikai prisimename Lietuvos gimnazisto tipą, o taip pat nepirmi metai stebime ir Kanados augštesniųjų mokyklų moki nius.Jeigu Lietuvos gimnazijos auklėtinis ar auklėtinė visuomet buvo matomi švariomis tvarkingomis ir vienodomis uniformomis, tai kanadiečius gimnazistus berniukus stebime daugiausiai žaliomis darbinėmis kelnėmis, diržo sagtimi į užpakalį, neretai išpeštais marškiniais, cigarete rantyse viešiausioj vietoj ir pan. Mergaitės — taipogi daugumoj negeresnį vaizdą sudaro: jų apsirengimas — tikras margumynas. Dažniausiai be jokios estetikos ilgais sijonais ir dar ilgesniais paltais, kitos — net užsivilkusios ant moteriškų drabužių brolio ar tėvo darbinius vyriškus medvilninius marškinius ir taip atsilapojusios plevena gatvėmis (Katalikų augštesn. mokyklų mergaitės yra uniformuotos Red.).Beje, kažkurioj augštesniojoj mokykloj Toronte buvo norėta

KARAS GALI KILTIMaršalas Montgomery Londone duotoj konferencijoj pareiškė, kad politinės klaidos galinčios sukelti karą betkada. Tuo atveju atominiai ginklai lemtų laimėjimą. Vakarai laimėtų karą, jei veiktų greitai ir ryžtingai. Esą, netenka abejoti ar būtų panaudoti atominiai ir hidroatomi- niai ginklai. “Yra absoliučiai tikra, kad mes jais pasinaudosime, jei būsime užpulti”. Š. Atlanto Sąjungos karinis štabas SHAPE sudarinėja gynybos planus, paremtus atominiais ginklais.Maršalo nuomone, dviejų priešų susirėmimas galįs įvykti netgi jiems to iš anksto nenorint ir tai tokiais ginklais, kurie bus jiems prieinami. Aviacija ir atominiai ginklai betgi tuo atveju suvaidintų lemiamą vaidmenį. 

uždrausti moksleiviams ateidinėti į pamokas su darbinėmis žaliomis kelnėmis, tuomet spaudoje pasipylė tėvų protestai, esą, tai “nedemokratiška, mokinių laisvės varžymas”...
Moralinį moksleivių lygį leiskime apibūdint žinomai JAV laikraštininkei, nuolatinei “The Globe and Mail” kolumnistei Dorothy Thompson. Ji šiuo kartu ima pavyzdį iš Niujorko, pirmiausia cituodama Springfield, Mass., laikraščio antraštę: “Jaunuolis pasakoja apie nužudymą dabotojos ir vaiko”. Esą, vienas 18 m. jaunuolis peiliu mirtinai subadė 14 m. kūdikio dabotoją ir patį kūdikį. Šis jaunuolis žmogžudys, pasak kaimynų, prieš tai buvęs “kind, gentle boy”.Kodėl jis tokį baisų veiksmą papildė? Ogi, kaip jis pats policijai paaiškino, todėl, kad toji mergaitė “nesutikusi su juo leistis į romantiką”.-..Toliau Dorethy Thompson savais komentarais aiškina, kokios priežąstys amerikoniškąjį jaunimą priveda prie tokių baisių veiksmų. Pirmausią autorė kaltina nevykusį to krašto moralinį auklėjimą, nupasakodamas ir pavyzdį, kokį ji mačiusi lankyda- mosi vienos augštesn. mokyklos vasaros stovykloj. Stovyklos aikštelėj apie 10 vai. vakaro ji stebėjusi apie pustuzinio abiejų lyčių jaunuolių elgesį. Jie visi buvę susiglaudę, tarytum supresuoti ir bučiavęsi be perstojimo Ir tai nebuvę išimtino kokio nors kolydžio moksleiviai — veik visur tas pats yaizdas, nes rašinio autorei tekę ir kitur lankytis, •Kai žurnalistė Thompson rytojaus dieną pareiškusi tai vienai kolegijos mokytojų, tai pastaroji atsakiusi: :“Žinau. Mes dėl to esame labai susirūpinę, bet nei vienas iš mūsų nežinome, ką reikia daryti”... Atseit, mokytojai nežiną ką tokiu atveju daryti.. . ■Taigi, tokiose aplinkybėse ir tokiam auklėjime, o plus dar nemoralios filmos, žemo lygio televizijos programos, “komikai”, ir visa kita aplinkuma — sudaro mūsiškiam jaunimui šiuose kraštuose ypatingai didelį pavojų.Tėvų pareiga budėti. Jū. didelis pasišventimas ir neatlaidus rūpinimasis savo vaikų, o taip pat ir visos tautos ateitimi čia daug ką gali padėti.

Pr. Alšėnas.

Tas, kuris’bus nugalėtas šioj srity, pralaimės ir visą mūšį. Rytai nerizikuos pulti Vakarų žinodami, kad į jų puolimą bus atsakyta dar didesniu puolimu '— atominiais bombardavimais. Tai geriausia priemonė priversti priešą apsigalvoti.
Mikolajczyk pasitrauksiąsLenkų sferose kalbama, kad pagarsėjęs liaudininkų vadas Mikoląjczykas pasitrauksiąs iš politinės veiklos. Iš partijos pirmininko pareigų jis pasitraukė jau š.m rugsėjo 22 d. Pirmininko pareigas perėmė buvęs vicepirmininkas St. Banczyk. Kalbama, kad Mikolajczykas pasitraukiąs ir iš žaliojo internacionalo, bet pastarojoje jo sesijoje jis liko ir buvo perrinktas pirmininku.
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Paverg toje tėvynėje
Maskvos “gauleiteriai” derlių 

mi žlugdė • •«
“Pravda” rugsėjo 30 d. smar

kiai puolė sayo organizacijos pa
dalinį okupuotoje Lietuvoje. 
Kaltina jį ūkiniu ir politiniu nu
sidėjimu., Girdi, visi terminai 
praėjo, o iki rugsėjo 25 d. javų 
duoklių atiduota tik 28%, nes iki 
tos dienos buvo iškulta tik apie 
24% šiemetinio derliaus.

Iš tolimesnių “Pravdos” kalti
nimų aiškėja, kad rugsėjo gale 
dar daugelio rajonų kolchozai 
nebuvo derliaus nuo laukų nu
ėmę. Pabradės ir kitų rajonų 
kolchozuose javapiūtė truko du 
mėnesiu. Pernokę javai išbyrėjo. 
Linų nurauta apie du trečdaliai, 
o iškulta tik apie trečdalis. Pa
šarų paruošimas neužbaigtas. 
Daugelyje vietų šienas dar ir da
bar guli pradalgėse ar kupetose. 
Baigiasi sėjos laikas, o žiemken
čių pasėta tik apie pusę. Rudens 
arimų suarta tik 5%.

Atsakingi darbuotojai, esą, tei
sinasi, kad lietūs kliudo derlių 
nuimti, bet “Pravda” netiki. Ji 
mano, kad esant gerai organiza
cijai ir politiniam arba varova- 
vimo darbui kaime, galima buvę 
derlių nuimti bet kokiomis oro 
sąlygomis ir duokles laiku ati: 
duoti. Dėl to ir susidaręs įspūdis, 
kad Lietuvos respublikinės or
ganizacijos turinčios atskirus nu
tarimus dėl žemės ūkio formos, 
taip sakant, besidairančios, kaip 
iš po Maskvos sparno pasprukti.

Derliaus nuėmimas, kaip ir vi
si ūkio darbai, suvėlinti tik dėl 
Maskvos gauleiterių per didelio 
pataikavimo savo viešpačiams.

“Tiesa” rugsėjo 21 d. vedama
jame nusiskundžia bloga gyvuli
ninkystės padėtimi. Esą, “neiš
naudojami visi galimumai”, nors 
ir teikiami kreditai, o visa eilė 
rajonų kolūkių, kaip Troškūnų, 
Sedos. Klaipėdos. Tauragės ir 
kt., “reikiamai nesirūpina gyvu
lių skaičiaus padidinimu”. Ver
šelių supirkimo plano ten ne
įvykdyta nė 10-ji dalis. Kai kur, 
pritrūkus pašarų, sumažintas net 
ir turimų gyvulių skaičius. “Tie
sa" -priversta prisipažinti, kad 
“daugelyje kolūkių pastatai gy
vuliams neparuošti”. Todėl jų ir 
šią žiemą turės nemažą .kristi įš 
šalčio.

Ateina kauniečiams vargai
Okupantų “Tiesa“ rugsėjo 4 d. 

pasigyrė, kad Kauno įmonėse 
prasidėjusi kova už elektros 
energijos taupymą. Girdi, gerą 
pavyzdį parodęs “Drobės”’ fabri
kas, o dar geresnį “Inkaro” gu
mos kombinatas.

Ne vienas kaunietis, perskai
tęs žinią, pasipiktins ir nusimins: 
“vėl prasideda", pasakys — o 
prasideda tai, kad artėja ruduo.

Elektros pradeda trūkti, pra
sidėjus spalio sukakties ruošai. 
Tuo metu jos daugiau reikalinga 
varovaujantiems darbininkams 
lenktynaiujant sutikti spalio 
šventę ir “viršyti gamybos pla- 
nus”?*Petrašiūnų elektros stotis 
kaip tik pradedama remontuoti, 
kad per spalio iškilmes galėtų 
pateikti ypatingai daug srovės 
Įvairiausioms miesto iliuminaci
joms. Kai Petrašiūnų elektros 
stotis negali veikti pilnu pajėgu
mu, jai padeda “Inkaro” elektros 

> stotis.
Svarbiausias elektros energi

jos vartotojas yra ne įmonės, bet 
radijo stotys: ties Babtais, Prie
nais ir Išlaužu. Jos naudojamos 
užsienio radijo siųstuvams slo
pinti, kad vietos gyventojai ne
galėti užsienio radijo klausyti. 
Tik antroje vietoje elektra tei
kiama fabrikams, įstaigoms, par
duotuvėms ir mokykloms. O gy
ventojams— paskutinėje eilėje. 
Visiems elektra varžoma, nu
statyti tam tikri kiekiai, kurių 
nevalia peržengti. Pav* keturių 
žmonių šeimai elektros rudens ir 
žiemos metu teskiriama 6 kilo
vatai. Elektros įtempimas silp
nas. Šviesa neskaidri, mirkčio
janti.

Rudenį ir žiemą dažnai elekt
rą išjungia ištisoms miesto da
lims. Tuomet Kaunas aptemsta, 
kaip prieš oro puolimus. Šviesa 
skaidriai šviečia tik komunistų 
bei karių -butuose, komitetuose, 
MGB patalpose ir pas visus ki
tus, kurie lietuvius persekioja ir 
išnaudoja. Šiuos privilegijuotus 
asmenis elektra aprūpina specia
li miesto stotis. Jos mašinos kas
dien suvartoja ne mažiau kaip 
pusę tonos dizelinio kuro.

Vėl kauniečiams prasideda 
vargai dėl elektros stokos, kai 
tamsiose gatvėse siaučia vankų 
gaujos, kurios plėšikauja ir žu
do. Moksleiviai tuomet labiau
siai kenčia, nes tamsiose mokyk
lose net politgramos pamokos 
nutrūksta.

Okupantai plepa apie darbuo
tojus, ieškančius būdų, kaip pa
didinti elektros vartojimą nau
dingiems tikslams. Tokio dalyko 
nereikia ieškoti, — pasakys daž
nas kaunietis. Nutraukus elek
tros eikvojimą jokios naudos ne
duodančioms radijo stotims, tuo
met jos visiems pakaks.

Laukia marinuoto rinkinio
Trys pretendentai į tarybinius 

rašytojus — K. Maurukas, P. 
Kasiulis ir J. Sadūnas — rimti 
varžovai Venclovai, Šimkui, Til
vyčiui ir Griciui, maskolbernių 
“Tiesoje”, rugpiūčio 11 d. teirau
jasi, kodėl neišeina apybraižų 
rinkinys. Girdi, rašytojų draugi
ja žadėjo išleisti apybraižų rin
kinį- lietuvių ir rusų kalbomis 
apie kolchozininkų, pramonės 
pirmūnų, inteligentijos gyveni
mą ir darbą. Apybraižos parašy
tos. Kūrybinėms komandiruo
tėms išleista nemaža rublių. Rin
kinys suredaguotas, bet jau me
tai, kaip kažkur nukištas.

Atsakome: ne kažkur nukištas, 
bet Maskvoje tiriamas. Ten rusai 
jūsų apybraižas perdirbinėja pa
gal partijos generalinę liniją ...

Politechnikos instituto Kaune 
statybos fakulteto dėstytojas su 
architektais ir dailininkais buvo 
išvykę į Suvalkus tirti “mo
numentaliosios ir liaudies archi
tektūros“. Ekspedicijos dalyviai 
apmatavo ir nubraižė 24 monu
mentaliosios ir 96 liaudies archi
tektūros objektus, parsivežė 
daug įvairių braižinių, aprašy
mų ir foto nuotraukų, bent taip 
skelbiama spaudoj. Prof. Žmui
dzinavičius ir doc. Vaitys atliko 
daug statybinių etiudu. Surink
toji medžiaga numatyta panau
doti “projektuojant kolūkinę 
statybą”.

LAPKRIČIO 6 D., ŠEŠTADIENĮ, SLOVAKŲ SALĖJE, 162 HAGAR ST., WELLANDE, 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ RENGIA

Scenoje statoma linksma komedija, kurią suvaidins artistai iš Hamiltono, vadovaujami po
nios DAUGUVIETYTĖS - KUDABIENĖS. Geras orkestras šokiams. Bufetas su įvairiais 
gėrimias ir užkandžiais. Pradžia 7 vai. 30 min. vakare,

Iš visų kaimyninių kolonijų laukiama gausiai atsilankančių. Visus maloniai kviečia — Ren
gėjai. LB Wellando ApyL Valdyba.

HAMILTON Ont
Visuotinis susirinkimas

KLB Hamiltono apylinkės val
dyba šaukia visuotinį apylinkės 
susirinkimą lapkričio 14 d. 5 vai. 
pp. Royal Connaught Hotel, 
Oriental Room šia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo pirmininko ir 

sekretoriaus sinkimai,
3. Praeito susirinkimo proto

kolo skaitymas,
* 4. Apyl. valdybos pranešimas,

5. <TFA skyriaus pranešimas,
6. Šalp. F. komit. pranešimas,
7. Vasario 16 gimnazijai rem

ti komisijos pranešimas,
8. Rev. komisijos pranešimas, 

» 9. Apylinkės valdybos ir revi
zijos komisijos rinkimai,

10. Klausimai ir sumanymai,
11. Susirinkimo uždarymas.

5 vai. nesusirinkus kvorumui, 
po valandos įvyks susirinkimas, 
kuris bus teisėtas nežiūrint da
lyvaujančių skaičiaus. Po visuo
tinio susirinkimo bus rodomas 
kultūrinis filmas. Kviečiame vi
sus dalyvauti.

Apylinkės valdyba.
Apyl. Valdyba kreipiasi

Lapkričio 27-28 d.d. Hamiltone 
įvyksta Krašto Tarybos suvažia
vimas. Tai yra istorinis įvykis 
Kanados ir Hamiltono lietuvių 
gyvenime. Jame bus sprendžia
mi svarbiausi šio krašto lietuvių 
reikalai, kuriami planai ateities 
veiklai.

KLB Hamiltono apyl. valdyba, 
besiruošdama priėmimui apie 60 
atstovų į mūsų miestą, nuošir
džiai kreipiasi į mielus hamilto- 
niečius su prašymu, neatsisakyti 
ir toliau tikrojo lietuviško sve
tingumo mūsų kolonijoje — pri
imant į savo pastogę Kr. Tary
bos atstovus. Kad mūsų durys 
pagal seną lietuvišką tradiciją 
yra plačiai atviros kiekvienam 
pakeleiviui — tai įrodėme per I 
Kanados Lietuvių Dieną. Įrody- 
kim ir dabar lapkričio 27-28 d.! 
Sutinkantieji pas save apgyven
dinti Kr. Tarybos atstovus pra
šome užsiregistruoti pas: pirm. 
K. Baroną, 131 Kensington Ave., 
N., tel. LI. 5-0979; vicep. V. An
tanaitį, 99 Napier St., tel. JA. 
8-5834; sekr. St. Dalių, 35 Wilson 
St., tel. JA. 8-4834.

Iš anksto visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

Hamiltono apyl. V-baI
Vasario 16 gimnazijos būre

liams dar trūksta 4 rėmėjų. Nuo
širdžiai prašome geruosius tau
tiečius įsijungti į šią didelę kovą 
už tautos išlikimą.

Lapkričio 27 d. gimnazijos pa
ramai rengiama didelė ir įvairi 
loterija, kuri įvyks b-nės v-bos 
priešadventiniam vakare Ro
berts Restaurant. Loterija duoda

didesnį pelną tada, kai daugu
mas laimėjimų pavyksta gauti 
dovanai. Todėl gimnazijai remti 
komisijos nariai įsipareigojo pa
prašyti savo kaimynų ir pažįsta
mų, ką nors >šiai loterijai paau
koti.

Jei atsirastų pareigingesnių 
tautiečių, kurie galėtų patys do
vanas pristatyti, maloniai prašo
me jas atnešti Alb. Grajauskai- 
tei, 113 Cannon St. E. arba pa
skambinti jai tel. JA. 2-2698.

“TŽ” 42 nr. Hamiltono žinio
se pastebėta ši klaida: Vasario 
16 gimnazijos rėmėjų naujam 

.būreliui sutiko vadovauti ne V. 
Markevičius, bet Vincas Narke
vičius.

TF skyr. knygų platinimo va
juje po namus rezultatai yra pa
sigėrėtini. Retas kuris tautiečių 
atsisako šia roga įsigyti vieną 
kitą lietuvišką knygą. Per spalio 
mėnesį knygų parduota už virš 
$300.

Šio II vajaus pelnas eina Tau
tos Fondui. Jis baigiamas gruo
džio 31 d., ir jo apyskaita bus pa
skelbta spaudoje. •

Ateitininkų vakare spalio 23 d. 
Roberts Restaurant buvo 182 
svečiai. Jis davė virš $150 gryno 
pelno. Kuopos v-ba ir jos pirm. 
J. Pleinys labai nuoširdžiai dė
koja visiems šio vakaro daly
viams už taip didelę paramą, 
kuri suteiks galimybę papildyti 
biblioteką naujomis knygomis* ir 
efektyviau prisidėti prie kitų lie
tuviškų reikalų. Reikia pastebė
ti, kad ateitininkų kuopa, vado
vaujama Jer. Pleinio, intensy
viai žengia į priekį ir nepralei
džia nė vieno žymesnio religinio 
ar tautinio įvyjtio be oficialaus 
paminėjimo. . į .

Renkant TF aukas teko išklau
syti nusiskundimų, kad lietuviai 
per mažai remia savo tautiečius 
prekybininkus. Vienintelio lietu
vių garažo Hamiltone savininkas 
Gudaitis pareiškė: “Nepagailė
čiau lietuviams paaukoti ir vieną 
antrą dešimtį dolerių, jei jie iš 
savo pusės mus palaikytų, pirk
dami gasoliną pas mus“.

Atrodo, kad p. Gudaičio nusi
skundimas tikrai pagrįstas ir iš
reiškia visų kitų lietuvių vers
lininkų mintį. Nepavydėkime, 
kad mūsų tautietis greičiau pra
turtės. Vistiek bendroje sumoje 
mums bus geriau, kada daugiau 
mūsų tautiečių šiame krašte sto
vės ant tvirtesnio materialinio 
pagrindo.

Štai keletas pavyzdžių. J. Ka- 
žemėkas superka beveik visas iš 
spaudos išeinačias lietuviškas 
knygas; VI. Kybartas ir Ant. 
Steigvila visada stambiau auko
ja mūsų rinkliavose ir neužmirš
ta taip pa^ liet, knygos; gyd. O.

Valaitienė yra liet, gimnazijų rė
mėja dviejuose būreliuose; gyd. 
L. Levinsko vardą aukų lapuose 
beveik visada matome su dešim
tine ar net daugiau; B. Kronas 
ir J. Valevičius prisideda prie 
lietuviškų reikalų stambiai ap
mokamais skelbimais, be to, B. 
Kronas prisidėjo stambia auka 
prie b-nės v-bos leidžiamo albu
mo. Galima būtų ir daugiau su
rinkti faktų, kurie parodo, kad 
Hamiltono lietuviai nepateisina 
posakio: “Žmogus turtėja — šir
dis kietėja”. Sk. St

Dr. Ona Valaitienė
z

Priima ligonius ir gimdyves

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

susitarimą.

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

Maloniai ir sąžiningai Jums 
patarnaus lietuviškoj moterų 
kirpykloj, Hamiltone,

CONCESSION 
BEAUTY SALON
Ilgalaikiai sušukavimai, 

geras kirpimas bei 
modernios šukuosenos.
409 Concession Street

> TA 9-2.121
Savininkė BIRUTĖ RAUCKIS

Delhi, Ont.
Tilsenburgo, Simcoe ir Delhi 

apylinkės KLB valdyba šaukia 
visuotinį susirinkimą lapkričio 
7 d. 2 vai. Delhi bažnyčios sa
lėje valdybai perrinkti. V-ba.

Nubaudė laikraštį
Vienas Winnipego laikraštis 

miesto šalpos vajaus kampani
jai paropaguoti panaudojo vie
no vaikučio nuotrauką. Tėvai pa
sijuto įžeisti, nes, esą, sudaromas 
įspūdis, jog jų vaikas yra tėvų 
apleistas. Jie iškėlė laikraščiui 
bylą už įžeidimą. Pirmosios in
stancijos teismas skundą atmetė. 
Teisėjas pripažino, kad laikraš
tis tėvų įžeisti neturėjo jokio no
ro, buvo geros valios, norėjo tik 
patarnauti vajui.

Apeliacinis gi teismas kitaip 
paniūrėjo ir ieškovams pripažino 
$2.500 atlyginimo už įžeidimą, 
nes, esą, geras tikslas bei gera 
valia visdėlto nepateisiną įžei
dimo.

Lietuviai pasaulyje

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. Tel. O L. 6123
ANT. J U O Z A P A I TI S.

“Tėv. Žiburių” knygyne 
gaunamos knygos 

POEZIJA

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. 4-2633

(priešais šv. Jono Krikštytoje lietuvių bažnyčią)
Taip pat pas mus yra didžiausias pasi inkimas gintaro išdirbinių 
ir kitų dalykų bei dovanų iš Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 

Japonijos ir kitų kraštų. , 

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

A. Pranckevičius
Visokeriopas informacijas suteiks namų problemose ir patars.

I • r

Skambinkite ar užeikite į įstaigą

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

REAL ESTATE LIMITED

OFFICES: Toronto - Homilton - London - Sornio - Kitchener - Peterborough - 
Windsor - Richmond Hill - Woodstock - Guelph.

Perkant ar parduodant namus 

HAMILTONE 
kreipkitės į mūsų atstovą

ZigmąDidzbali,'
1294 KING ST. E., HAMILTON

Telefonas LI. 9-3558

K. TESLIA Real Estate

K. Brodūnos Apeigos ..........  0.50
A. Koirys Auksinė sėjo .... ...... . 2.00 
V. Jonikas Brang mens ........... 1.00
A. Rūkas Bokštai, meilė ir buitis .. 1.00
V. Afišas Coscata Crista liną ......... 2.75
P. Kozulis Dulkės ežere ........... . . 0.50
J. Kėkštas Diena naktin .......... ... 0.75
B. Brazdžionis Didžioji kryžkelė .. 2.00
J. Kėkštas Etapai ............     1.75
A. Pogėgts Elegijos ........................... 0.50
Putinas Keliai ir kryžkelės ..........  2.50
H. Nagys Lapkričio naktys ........... 0.75
S. Santvaras Laivai palaužt. burėm 0.75
K. Binkis Lyrika .........   2.00
-----— Lietuvių poezijos antologija 6.00 
A. TiruolišLaukų liepsnos ............. 1.00
A. Miliūnas Orfėjaus medis ........... 3.00
M. Sims Mano dainos ..................... 0.50
K. Brodunas Maras ....................... 0.50
B. Pūkelevičiūtė Metūgės .............. 1.00
J. Aistis Nemuno ilgesys .............. 1.00
J. Aistis Pilnatis ............................... 1.25
J. Baltrušaitis Poezija ..................... 1.00
V. Jonikas Pakeleiviai .................. 1.00
K. Grigaitytė Paslaptis ............. •>... 1.00
G. Tulauskoitė Po svetimu dangum 1.00
Maironis Pavasario balsai .............. 3.00
J. Kėkštas Ramybė man ................... 075
B. Rutkūnas Sparnus man meta p. 0.30
H. Radauskas Strėlė danguje 1.50
V. Jonikas Sielvarto raudos ........ 1.00
V. Kazokas Sapnto poėmis 1.00
H. Nagys Saulės laikrodžiai ........ 1.00
F. KirŠė Šventieji akmenys •........ 1.50
P. Orintoitė Šulinys sodyboje 1.25
V. Jonikas Trys margi laiškeliai 0.30
F. KirŠo Tolumos 0.73
Neveravičius Užrūstinti dievai 1.00 
8. Rukša Ugnies pardavėjos ..<... . E00
K. Brodunas Vilniaus varpai 1.00
M. Vaitkus Vienatvė 1.50
S. Ahunas Valerijono lašai 1.00 
J. Blekaitis Vardai vandenims ir d. 2.00 
V. Šlaitas Žmogiškosios psalmės 0.40 
J. Baltrušaitis Žemės pakopos 0.75 
J. Vaičiūnienė Žvaigždėtos naktys 1.00 
B, Rukša Žemės rankose ............. 1.00

Siunčiant užsakymus e paštu prašome 
pridėti 15 centų persiuntimo išlaidoms. 
Užsakymus ir pinigus siųsti: "Tėviškės 
Žiburių" knygynas, 941 Dundas Str W. 
•fronto, Ont.

JA VALSTYBĖS
Free Europe Committee, In

formacijos'Skyriaus lietuviška
me padalinyje randasi 1951 ir 
1952 m. “Tiesos” komplektai iš 
kurių Almaus buvo redaguoja
mi “Pavergtoje Tėvynėje” Sky
rius. Šis “Free Europe” pa
dalinys yra Niujorke ir jame 
dirba V. Rastenis ir J. Aistis.

Kun. J. Čekavičius suorgani
zavo Niujorko lietuvių būrelį 
remti vieną Saleziečių gimnazi
jos Romoje mokinį.

“Eglutės” redaktoriaus Prano 
Naujokaičio sveikata yra tiek 
pašlijusi, jog gali prisieiti ope
ruotis. Gydo dr. Bagdonavičius 
Brooklyne.

Plečia kovą dėl Lietuvos 
laisvės

Amerikos lietuvių jaunimo 
“Vyčių” organizacjja varo platų 
lietuviškos kultūros darbą. Vy
čiai leidžia mėnesinį iliustruotą 
kultūros žurnalą “Vytį” ir savo 
nariams biuletenį. Biuletenyje 
pateikiama visa, kas per tam tik
rą laiką apie Lietuvą bei lietu
vius buvo rašyta. Jei kas apie 
Lietuvą ar lietuvius būna netei
singai pasakyta ar parašyta, vy
čiai į tąi reaguoja. Jie'rašo laik
raščių leidėjams, redaktoriams, 
parlamento bei senato nariams 
laiškus arba straipsnius, paaiš
kindami reikalą teisingai. Pernai 
panašių laiškų įvairiems asme
nims ir straipsnių laikraščiams 
vyčiai parašė apie devyniolika 
tūkstančių. Vienuose buvo reiš
kiama padėka už Lietuvos reika-. 
lų gynimą, kituose — atitaisomi 
paskelbti netikslumai ir supažin
dinama su tikrąja padėtimi. Vy
čių pavyzdžiu dabar nori pasi
naudoti ir kitos organizacijos, 
kovodamos dėl Lietuvos laisvės.

Nemažai tokių vyčių laiškų 
pasirodė ir Toronto dienraščiuo
se reaguoj ant į Lietuvą liečian
čius straipsnius.
VOKIETIJA

VLIKo JT Radijo Skyrius
1953 m. gruodžio mėn: -pradėjo 

veikti VLIKo Informacijos Tar
nybos Radijo skyrius, kuriam- 
pakviesta vadovauti Gediminas 
Galva iš Čikagos. Pagrindiniai 
šo skyriaus darbuotojai yra pats 
vedėjas G. Galva, Kazys Obolė- 
nas, Hermanas Jakužaitis ir Al
gimantas Šalčius. Įtemptai dirb
dami per 9 mėnesius jie paruošė 
virš 1.140 radijo reportažų, teks
tų, apžvalgų, vertimų. Atskirais 
periodais Radijo Skyriuje dirbo 
Vytautas Alseika ir J. Lukošius, 
o korespondencijomis rėmė dar
J. Krivickas, V. Mincevičius, A. 
Liutkus. Visas šis štabas per šį 
laikotarpį paruošė virš 1.250 
tekstų: G. Galva — tarptautinės 
politikos, ’ sovietikos komentarus,
K. Obolėnas — sovietikos aktua
lijas, A. Šalčius — Amerikos lie
tuvių spaudos apžvalgas; P. Ja
kužaitis ruošė medžiagą vokiečių 
kalboje. VLIKo .Radijo Skyrius 
glaudžiausiai bendradarbiavo su 
Romos — Italijos Radiofono lie
tuvišku skyrium. Šiam radijui 
vien per rugsėjo mėnesį buvo 
pasiųsta 82 komentarai,’ Vatika
no radijui — 60, “Arner. Balsui” 
Muenchėne — 32, “Free Europe” 
Muenchene radijui — 17. Vokie
čių kalba komentarai buvo siun
čiami: po 22 — RIAS ir “Freies 
Berlyn” Berlyne, Free Europe, 
Lenkų ir Čekoslovakų skyriams, 
po mažiau buvo pasiųsta “Sued- 
deutscher Rundfunk”, Stūttgar- 
te, Baden - Badene ir “Nordwest- 
deutscher”, Koelne.
VLIKo Vykdomoji Taryba pla
nuoja Informacijos Tarnybos 
veiklą dar labiau plėsti v (a)

Lietuviai gražiai pasirodė tarp 
kitų 9 tautų Altottingene, žy
miausioje Marijos šventovėje 
Bavarijoje, suruoštame tarptau
tiniame Pax ' Christi sąjūdžio 
kongrese. Iš įvairių Vokietijos 
vietovių dalyvavo apie 10(1 mūsų 
tautiečių. Per baigiamąjį įspū
dingą manifestaciją lietuvių gru
pės priešakyje buvo nešama tri
spalvė ir’įrašas vokiečių kalba: 
“Kenčianti Lietuvos Bažnyčia”. 
Trispalvę lydėjo dvi mergaitės 
taut drabužiais. Per pamaldas 
skambėjo lietuviškos giesmės. 
Lietuvių grupei vadovavo Tėv. 
A. Bernatonis. Kongreso tikslas 
— bendra, malda už bolševikų 
persekiojamas tautas.
PRANCŪZIJA

Laisvosios Europos universite
te Strasburge kiekviena tautybė 
skaito visiems studentams pa
skaitas apie savąjį kraštą. Dr. J. 
Grinius universiteto vadovybei 
ir studentams prancūziškai skai
tė paskaitą apie Lietuvą. Paskai
ta padarė gerą įspūdi.

Laisvosios Europos Kolegijoje 
rugsėjo antrojoj pusėj buvo su
kviesta Europos integracijos rei
kalais konferencija, kurioje da
lyvavo visa eilė amerikiečių^ ru
munų, prancūzų ir kitų tautybių

ekspertų. Veikė 5 komisijos. 
Sunkiosios pramonės komisijoje 
dalyvavo ir skaitė referatą J. 
Norkaitis jr., o į žemės ūkio ko
misijos diskusijas įsijungė K. Če
ginskas. Pastarojo antroji inter
vencija buvo surašyta raštu ir 
iškabinta viešai kolegijoje. Joje, 
pasirėmus komunistinės spaudos 
duomenimis, buvo pavaizduota 
dabartinė Jernes ūkio padėtis 
Lietuvoje.

BRAZILIJA
Sao Paulo spalio 2 d. Teatre 

“Cultura Artistica” įvyko tautų 
muzikos festivalis, kurį atliko 
85-kių akordeonų “orkestras, vad. ' 
Wanda Mairelles Ricardi. Kon
certas suruoštas miesto 400 metų 
sukaktuvių proga. Tarp 85-kių 
tautų muzikos numerių buvo at
likta ir lietuvių komp. Jono Zda
navičiaus suharmonizuota liau
dies daina “Suskyniau skyni
mą”. Šis numeris susilaukė ypa
tingo pasigėrėjimo ir muzikų 
įvertintas, kaip vienas iš gra
žiausių tą vakarą atliktų kūri
nių. Kūrinį pateikė muz. Jonas 
Kaseliūnas. Prie mūsų trispalvės 
garbės sargyboje stovėjo dvi jau
nos S. Paulo lietuvaitės, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais.

Moocojė Lietuvių Sąj. Brazili
joje salėje spalio 9 d. įvyko kon
certas - vakaras, suruoštas Liet. 
Parodos komiteto. Programą at
liko S. Paulo lietuvių kolonijos 
meninės pajėgos. Vakaras buvo 
paįvairintas gražia loterija ir bu
fetu.

Nors pakvietimų buvo išpla
tinta apsčiai, bet publikos atsi
lankė negausiai, daugumoje se
nosios kolonijos atstovai. Vakaro, 
pelnas skiriamas Lietuvos pavil
jono išlaikymui, Tarptautinėje 
“400-tų metų” Parodoje.

Lietuvos Parodos Komitetas S. 
Paulyje rūpinasi praturtinti sa
vo paviljoną naujais ekspona
tais. Šiomis dienomis bus išsta
tyti pinigų ir-gintarų rinkiniai, 
be to rūpinamasi išstatyti ir lie
tuviškų margučių pavyzdžių.

Tenka ąpgailestauti, kad nesi
rūpinama išryškinti ir atvaiz
duoti nepriklausomos ir okupuo
tos Lietuvos gyvenim'o skirtumo. 
Tai galbūt paskatintų laisvąją 
brazilų tautų ginti pasaulinės po- 
litikes plotmėje Pabaltijo tautas, r 
kurioms čia rodoma daug užuo
jautos. z -

S. Paulo kolonijoje jaučiamas 
senosios kartos retėjimas. Pasta
ruoju metu vis daugiau pasirodo 
pranešimų apie mūsų mirusius 
tautiečius 40-80 amžiaus.

, Liet. Hat. Bendruomenės Cho
ras pergyvena krizės momentą— 
liko be pastovaus chorvedžio.

H. D. '
AUSTRALIJA

Liet. Kultūros Fondo valdyba 
Melburne, pagerbdama didžiojo 
tautos švietėjo M. Valančiaus ir 
idealistų knygnešių atminimą, 
spalio mėnesį paskelbė knygų 
vajau mėnesiu. Tautiečiai ta pro
ga yra kviečiami paaukoti nors 
vieną knygą Fondo bibliotekai 
ir tuo būdu sukurti didžiausią 
Australijoje lietuvišką bibliote
ką, kuri būtų prasmingiausias 
paminklas Valančiui ir knygne
šiams.

Geelongo apylinkės valdyba 
jau gavo leidimą statytis Lietu
vių Namus. Namams sklypas jau 
nupirktąs. Atrodo, kad Geelon- 
gas pirmasis pasistatys lietuviš
kus namus Australijoje.

Nusižudė. Adelaidėje rugpiū
čio 18 d. pasikorė lietuvis Jonas 
Zagorskis, 42 m. Galbūt, susijau
dinęs kad tą dieną teisme’tupėjo 
bylą už važiavimą automobiliu 
girtame stovyje.

Brisbanėje nervams pakrikus 
liepos 24 d. nusižudė Juozas Bla- 
nys, 36 metų.
KOLUMBIJA

Šventųjų Marijos Metų proga 
Medelline,yra rupšiamas Kolum
bijos lietuvių suvažiavimas, kui 
ris įvyks š.m. spalio mėn. 28-29 
ir, lapkričio 1 d.d. Ruošia LK Ko
mitetas, talkininkaujamas LB 
krašto valdybos. Lietuvių Kata
likų Komiteto pirmininko kun^ 
M. Tamošiūno kvietimu į rengia
mas iškilmes atvyks ir vysk. V; t 
Brizgys. Jis yra Medelline lau
kiamas spalip 28 d. Suvažiavimui 
jau sudaryta plati ir įvairi pro
grama su iškilmingomis pamal
domis, kelione į Marijos švento
ve, akademija. Ta proga išlei
džiamas dvigubas “Kolumbijos 
Lietuvio” numeris.
ARGENTINA

J. GRvydis, kino teatro “Vy
tis” kūrėjas ir direktorius,; yra • 
per 25 metus į Argentiną impor
tavęs nemaža lietuviškų filmų, 
kuriomis ten palaikoma lietuvių # 
dvąsia. Vilniaus atgavimo 15 m. 
sukakčiai atžymėti demonstruo
jama, kaip į Vilnių įžygiavo Lie
tuvių kariuomenė.

t



tėviškės ŽIBURIAI

KLB Kr. Tarybos pirmieji rinkimų daviniaiVEIKSNIU. KONTROLĖŽodis Montrealio jaunuoliams
nės pasielgia .tokiais atvejais, 
kai jiems Ištiesiama draugišką

Mielas jaunas Bičiuli-e,
Šitam netikėtam laiške nori

me pasakyti keletą žodžių Tau, 
’ jaunas mūsų bičiuli-e. Nenori

me Tau sakyti prakalbų, nenori
me *Tavęs graudinti, nes reika
las, dėl kurio parašėme šį laišką 
yra toks svarbus, kad jį kiek- 
vienasTengvai supras.
. Mes kviečiame Tave į jaunų 
lietuvių būrį, kviečiame Tave 
šeštadieniais susitikti su mumis 
ir pasikalbėti apie Lietuvą. Apie 
Tavo ir mūsų žemę, apie jos kal
bą, istoriją, geografiją ir litera
tūrą. Kviečiame Tave susitikti 
su mūsų aktoriais, sportininkais, 
tautinių šokių šokėjais, kad ga
lėtum praleisti įdomiai ir links
mai laiką, mokydamasis dalykų, 

• kūnų jokia kita mokykla Tavęs 
neišmokys. Pas mus Tu būsi na
muos, Tu būsi saviškių tarpe, 
Tu būsi mažalietuviškos žemės 
dalis. ' • " .

Pas mus Tu patirsi, kodėl būti 
lietuviu yra netiktai būtina, bet 
pareiga ir garbė, nes mes visi 
turime, toli nuo čia, savo tikrąją 
motiną, kuri laukia ir lauks mū
sų tol, kol galėsime grįžti į ten, 
kur visi kalba lietuviškai, kur 
mes būsime patys šeimininkai 
savo pačių namuose.

Mes . žinome, kad Tu pasielgsi 
taip, kaip jauni ir drąsūs žmo-

DANGAUS KARALIENĖS ŠVENTĖ
Šv. Tėvas Pijus XII paskelbė 

naują encikliką apie Mariją - 
Karalienę ir įvedė jos liturginę 
.Šventę gegužės 31 d.

Suminėjus aplinkybes, kurio- 
mis tikintieji kreipiasi į Dievo 
Motiną, šv. Tėvas sako: “Po tiek 
sunaikinimų, palietusių žydin
čius miestus bei miestelius, su 
skausmu matome bujojantį dori
nį puolimą; matome ardomus 

. kartais net pačius teisingumo 
pamatus, beveik visur triumfuo
jančius tvirkinančius malonu
mus; ir šioj grėsmingoj bei ne
tikroj būklėj jaučiame gilią bai
mę. Kreipiamės į Mariją, mūsų 
Karalienę, reikšdami jai. ne tik 
savąją meilę, bet ir visų tų, ku
rie didžiuojasi krikščionies var- 

• du”.
Dėl naujos šventės įvedimo 

enciklikoje sakoma: “Neteikia
me tuo naujos tiesos tikėti, nes 
ir titulas, ir^įrodymai Marijos 
karališkam orumui pagrįsti bų- 
vo jau "nuoseųo formuiuo.' ' 
yra randami senuose Bažnyčios 
dokumentuose bei liturginėse 
knygose. Šia enciklika mes no- 

. rime juos tiktai priminti ir tuo 
būdų atnaujinti dangiškosios 
Motinos gerbimą, pažadinti jai 
karštesnį pamaldumą ir prisidė
ti prie tikinčiųjų - dvasinės ge- - n •. >roves .

Toliau šv. Tėvas cituoja Baž
nyčios mokytojų ir šventųjų 
mintis, pradedant N. Testamen
tu iki mūsų laikų. Visi jie yra 
kėlę Marijos, kaip Atpirkimo 

•bendradarbės, orumą bei kara
liškąjį pobūdį.

Šv. Tėvas pabrėžia, kad krikš
čionys savo liturgijoj — tiek Ry- 

Vokiečių spaudos žiniomis, į 
lenkų repatriacinę stovyklą Ste- 
tinė rugpiūčio mėn. buvo atga
benti 580 vokiečių iš lenkų val
domų sričių Vokietijos Rytuose 

. ir 45 iš vakarinės bei centrinės 
Lenkijos. Jie įkurdinti sovieti
nėj Vokietijos zonoje. Atsiųstas 
transportas iš Tapiavos Rytprū
siuose. Iš Rytprūsių šiaur. da
lies, Klaipėdos krašto ir Pabalti
jo respublikų repatrijuojamų 
vokiečių transportai dabar jau 
nukreipiami tiesiai į Frankfur
tą prie Oderio, Rytinėje Vokie
tijos zonoje. Lietuvos vokiečių 
organas “Heimatstimme” skel
bia, kad Lietuvos vokiečių kar
totekos adresas yra toks: (24b) 
Burg / Dithm, Waldstr. 46.

“Deutsche Zeitung” rašo, kad šiaurinės Rytprūsių dalies, vad. 
iš Lenkijos pas savo šeimas ir 
artimuosius nori išvykti 175.000 

/ . vokiečių. Tačiau lenkai nieką

RAUDONOJI HILDA

būsime laimingi su Tavim susi
tikt jau šį šeštadienį ir išsikal
bėti atvirai, paprastai ir širdin
gai. Tavo rūpesčiai mums su
prantami, mes nesmerkiame Ta
vęs, jei Tu ko nors nemokėsi, nes 
mums svarbu surasti visus jau
nus žmones, kurie nori sužinoti 
naujų ir negirdėtų dalykų.

Montrealio lietuviškoji gimna
zija (mes tikime) buš netrukus 
netik skaitlingiausia Kanadoj, 
bet ir šaunus jaunų žmonių su
sibūrimas, kur bus gera moky
tis ir bendrauti ir pagyventi nors 
keletą valandų savaitėje taip, 
kaip Lietuvoj gyvenom*ir tiki
mės vėl gyventi.

’Todėl nedelsk — ateik pas 
mus, savo vyresnius draugus, 
kurie tiki Tavim, laukia Tavęs 
ir visuomet Tąye supras.

Informacija telefonu, pas šiuos 
asmenis: Kun.. J. Kubilių — YO. 
5100 arba PO. 6-5755;dr. H. Nagį 
— BE. 9767 ir inž. Iz. Mališką — 
HE. 0850.

Augštesniųjų Lituanistikos 
Kursų Vadovybė:

Kun. J. Kubilius,~SJ 
Dr. H. Nagys 

Inž. Iz. Mališka.

tuose, tiek Vakaruose — garbi
no Mariją kaip Dangaus Karalie
nę. Prie jų prisidėjo lauretaniš- 
koji litanija ir taip pat. menas, 
sėmęs įkvėpimą iš senųjų šalti
nių. “Ikonografija (šventieji pa
veikslai —• vert.), siekdama iš
reikšti Mergelės Marijos karališ
kąjį orumą, sukūrė įvairiais lai
kais didžiausios vertės meno kū
rinius. Ji netgi ėmė vaizduoti 
dieviškąjį Atpirkėją, juosiantį 
savo Motinos kaktą spindinčiu 
vainiku”.

Pagrindinėj daly enciklika »pa- 
rodo, kaip glaudžiai Marija yra 
susijusi su Išganytojo atpirkimu. 
Ji žadinama Karaliene nevien 
todėl, kad ji buvo Dievo Motina, 
bet ir todėl, kad ji buvo Atpirki
mo bendradarbė. |

Baigdamas eincikliką, šv. Tė
vas sako: “Daugelyje šalių žmo
nės tebėra persekiojami dėl jų 
krikščioniško tikėjimo, jiems 
yra atimtos žmogiškosios ir die- 

I

>ti ir -viškosios ’ laisvės ’teikės; prašy- A"' •* . 1 J. J.' * ' L 1. * *mai ir pakartotini protestai, sie
kią nusikratyti tomis blogybė
mis, ikišipl liko bejėgiai. Kad gi 
galingoji daiktų ir laiko valdovė, 
kuri savo galia pajėgia malšinti 
-neramumus,/atkreiptų į tai savo 
gailestingąsias akis; jų žėrėjimas 
teatneša ramybę, teatitolina de
besis ir audras; tesuteikia ji pa
galiau laisvę, kuri jiems, priklau
so, kad jie galėtų atvirai išpažin
ti savo tikėjimą; kad jie, tarnau
dami Evangelijai, savo didžiu 
pavyzdžiu ir savo dorybėmis, 
spindinčiomis kančiose, taip pat 
risidėtų prie “žemės karalystės 

. sustiprinimo bei jos augimo”.

Repatrijuoja ir iš Rytprūsių
neskelbia apie jų likimą. Be 45.- 
000 vokiečių, prieš porą metų 
Tarptautinio Raudon. Kryžiaus 
tarpininkavimu atvykusių į Vak. 
Vokietiją, ir 13.000 vokiečių, pa
gal sudarytąją su Vokietijos so
vietinės zonos kom. vyriausybe 
susitarimą iki š. m. vasaros per
gabentų į Vokietijos rytinę zo
ną, ir dar vieno kito, šiaip nie- 
kam nepavyksta pereiti pere len
kų užtvaras. Vokiečiai sakosi ne
suprantą, kodėl lenkai vis atidė
lioja šių vękiečių repatriaciją ir 
nieko oficialiai apie ją neprasi
taria.

Vokiečių “Pressedienst der 
Heimatvertriebenen” 1954. X. 7. 
numeryje praneša, kad rugsėjo 
20 ir 25 d. i§ bolševikų valdomos 

“Kaliningrado srities”, į Rytinę 
Vokietiją, Frankfurto prie Ode
rio miestą, atvyko 25 Rytprūsių

Amerikiečių - vokiečių praėju
sią savaitę pareikšta draugystė 
džiugina, bet kartu kelia ir lais
vų lietuvių susirūpinimą. Su
prantama skubi būtinybė lietu- 
viškiemš Veiksniams užbaigti 
rietenas, suderinti veiklą, išsi
rinkti gabiausius žmones, kurie 
darytų viską, kas įmonoma, Lie
tuvos' bylos reikalu ir ruoštųsi 
lemtingiems įvykiams. Iki gyvo 
kaulo įkyrėjo visuotinė VLIKo 
ar “diplomatų vyresniojo” kri
tika, bet nesimato lietuviškosios 
laisvos visuomenės tikrai reikš
mingų pastangų išlyginti padė
čiai. Savam krašte, sakoma, dau
gelis tokių politikų seniai būtų 
buvę teisėtų ar perversmo keliu 
pašalinti iš vadovaujančių postų, 
bet girdi, čia Amerikoje — nieko 
nepadarysi.

Per Amerikos WRCA radijo 
ūmai praėjusią savaitę pasigirdo 
laivo sireną ir tada pasigirdo: 
“Nepavėluokite į laivą! Neuž
mirškite pareigos balsuoti! Žmo
nės anapus geležinės uždangos 
seniai ją prarado!” Tai bus kar
tojama rusų, lenkų, ir kt kalbo
mis. Amerikoniškas priminimas 
paskatino mintį, kad lietuvių są
moninga visuomenė tik balsuo
dama, savosios bendruomenės ir 
krašto demokratiškuose rinki
muose įgaus teisę kontroliuoti ne 
tik savuosius lietuviškus veiks
nius! Nuo pačios lietuvių visuo
menės priklauso dabartinės liet, 
politinės klaikumos sutvarky
mas, kitaip lietuvių tautą atsto
vaus klikos ir grupės, kaikurios 
jų turinčios net 5-tą narių. Ne
vykdą savo pareigos balsuoti ir 
stiprinti Bendruomenę lietuviai 
automatiškai nustojo teisės kri
tikuoti savuosius veiksnius, nes 
jų korupciją jie patys savo pa
syvumu įgalina. O gal kas žino 
geresnį mūsų veiksnių kontrolės 
būdą? (Mūsų galva autorius PL 
B-nei priskiria naujus, jos statu-

Peronas vyks į 
Europą

Įtakingas Brazilijos laikraštis 
Oestado de S? Paulo plačiai" ap
rašo apie Argentinos prezidento 
Perono susirgimą. Jau anksčiau 
pasirodžiusios žinios, kad prezi-

ir jo mirusioji žmona Eva.
■Šiaur. Amerikos' specialistai 

ištyrę, kad Peronas neserga gal
vos vėžiu, bet turi paprastą aug
lį, kuris trūgdo smegenų veiki
mą. Prezidentas nusprendęs tęs
ti gydimąsi pas Vak. Vokietijos 
specialistus.

— Geneva. — Tarptautinėje 
Sveikatos organizacijoje prof. 
Jellinek, alkoholizmo ekspertas, 
pareiškė, kad JAV iš 6 alkoholi
kų viena yra moteris ir jų skai
čius augąs. Esą, pradėję varžytis 
su vyrais profesinėse srityse,, 
moterys pradėję perimti ir dalį 
vyrų papročių bei ydų.

vokiečiai. Jie visi buvo tučtuo
jau pasiųsti Į jiems skirtąsias gy
venvietes. Visi atvyko per Brest 
-Litovską, turintį tiesią geležin
kelio liniją su Frankfurtu prie 
Oderio. Repatrijuojami vokiečiai 
gauna iš sovietinių įstaigų Brest1 
Litovske nurodymą, kad Frank
furte nieku neprasitartu apie 
savo atvykimą bažnytinėms ar
ba šalpos organizacijoms, bet 
tučtuojau vyktų į savo paskyri
mo vietas. Daroma išvada, kad 
sovietinės įstaigos nori iš Ryt- 
prįisių vokiečių repatrijavimą 
pravesti kiek galint tyliau. Lei
dimą išvažiuoti iš Kaliningrado 
srities išduoda atitinkamos So
vietų įstaigos. Kaip žinoma, 
prieš kįek laiko Karaliaučiuje 
tarp Vokietijos Rytinės jzonos 
bolševikinės vyriausybės ir So
vietų delegatų vyko tuo reikalu 
derybos. Reikia tikėtis, kad tai 
dar nepaskutinė Rytprūsių vo
kiečių partija. Nuo 1953 m. spa
lio 1 d. ligi šiol iš lenkų admi
nistruojamų sričių Rytprūsiuo
se į Sovietų valdomą Rytinę zo
ną repatrijuoti 8.000 vokiečių. 
Karaliaučių su Varšuva lenkai 
ateinančiais metaiš numato su
jungti nauja oro lihija. ELTA.

Saugokime turtą.
KANADA YRA DIDŽIULIŲ GAMTOS 
TURTŲ ŠALIS. ŠIE TURTAI DUODA 
ŽMONĖMS DARBO, O VALSTYBĘ 
PADARO DAUGYBĖS GALIMYBIŲ 
KRAŠTU.

— Maskva. — Septyni vaka
riečiai ambasadoriai išėjo iš Bur- 
mos ambasadoriaus kaip diplo
matų korpuso pjrmininko ruoš
tų pietų, kai pasirodė, kad tenka 
sėsti prie vieno stalo su kom. 
Kinijos ir Rytų Vokietijos am
basadoriais. Išėjusių tarpe bu
vo JAV, D. Britanijos, Prancū
zijos, Kanados, Olandų, Graikų 
ir Norvegų atstovai. Pirmuoju 
svečiu buvo Molotoas, atėjęs su 
premjera pavaduotoju Pėrvu- 
chinu.

Vandenynų ir žemynų vandenų žuvys ir 
yra vienas iš šių gamtos turtų. Kasmet 
sugaunama du bilijonai svarų žuvies. 
Tai yra puikus pigus maistas ir kartu 
vertinga eksportinė prekė. Iš jų gami
nami taip pat ir kitokį produktai. Jis 
duoda progos maloniam ir sveikam spor
tui. Žuvų pramonė duoda pragyvenimą 
šimtam tūkstančių žvejų ir darbinin
kų... jų tarpe ir daugeliui neokanadie- 
čių. Už žuvies atsargų išsaugojimą ir pa
čią žvejybą atsakingas Kanados vyriau
sybės žvejybos departamentas. Departa
mentas saugo šį turtą Kanadoje gyve
nančių žmonių labui. Jo dėka visi pilie- 
čiai, seni ar nauji, galės visuomet nau
dotis žvejybos-pramonės nauda.

DEPARTMENT OF FISHERIES
OTTAWA

Niujorko bendradarbio 
J^ALMAUS

netruko atsiliepti iš Londono: 
Vokietijai prisijungus su TSRS 
bus kita kalba pažodžiui: “dabar 
turime bazę deryboms su SS, 
kad išlaikytume pasaulyje mo
dus vivendi”.

NYTimes bandė nagrinėti ką 
reiškia šakinys: “Teisėtas Vo
kietijos išlaisvinimas” — Jo nuo
mone, “tai nėra vien Rytų ir Va
karų Vokietijos suvienijimas, 
bet taip pat galutinis Vokietijos 
sienų nustatymas, Lenkijos val- 

’domų sričių likimas ir Saaras”. 
O vedamajame dr. Adenauerį 
vadino “didžiuoju vokiečių ir di- 

Mžiuoju europiečiu”. Visai teisin
gai.

Bet kur mes rasime “didįjį lie
tuvį ir didįjį europietį sugebantį 
deramai pateikti lietuvių tautos 
reikalus tarptautinėse konferen
cijose, kur bus planuojamos ap
tariamos Vokietijos sienos, spren 
džiamos Karaliaučiaus, gal net 
Klaipėdos likimas?! Ar sugebė
sime pro ^esamas klikas ir parti
nes grupes pravesti į lietuviškus 
veiksnius europinio masto sa
vuosius politikus, kurie patiki
mai ir tinkamai atstovautų lietu
vių tautos bylą? Gražių vilčių 
duoda liėtuvių ir pabaltiečių pa
sirodymas Pavergtose Tautose, 
tačiau ar nebūtų tikslu tikėtis, 
kad šie politikai būtų kontro
liuojami pačios lietuvių laisvos 
visuomenės, o ne svetimtaučių?

Nauji imigrantai
(C. Sc.) Per šių metų pirmuo

sius 6 mėn. į Kanadą imigrantų 
atvyko 9% daugiau negu pernai 
tuo pačiu metu. Jų buvo 85.765. 
Didesnės grupės yra sekančios:

Anglų ............................ 15.012
Vokiečiu .....................  14.619
Italų ..‘......................... 13.003
Olandų ....................... 10.724
Škotų .... 6.160
Jungt. Valstybių ........ 4.558
Airių   4.224
Austrų ......................... 2.072 
Prancūzų ...............1.652 
Lenkų ....;...... 1.367
Graikų 1.347
Portugalų .i.................. ' 1.114

Kas turi užblokuotų 
markių?

Jungtinių Tautų pabėgėlių rei
kalams augštojo komisaro įstai-

to — Laikinųjų nuostatų nenu
matytus uždavinius. Red.).

Dulles sutinka. su Leninu.
Velionę McCormick pakeitęs 

publicistas Cyrus Salzburger la
bai įdomiai NYTimes aptaria su- 
gyvenirųo su sovietais reikalą ir 
šitaip rašo: “Dulles niekad nesu
tiks pripažinti kitų tautų vergi
jos, nežiūrint kąibolševikai Ame
rikai bežadėtų. Tačiau Valstybės 
Sekretorius niekad nesiūlys ka
ro pavergtiesiems išlaisvinti. Ka
ras atneštų tik dar didesnes ne
laimes, negu esambs...” Visuo
se kampuose”, rašo S.; atpasako
damas Dulles mintį, “priekaiš
taujama, kad mes nelaisviname 
Maskvos pavergtųjų; tačiau at
siekti užsibrėžtam tikslui ręika- 
linigas tam tikras laiko tarpas; 
blogiausia, kad nekantrumas yra 
viena mūsų tautinių savybių, 
kaip ir noras, kad šis žygis būtų 
atliktas dar prieš sekančius rin
kimus”. Cyrus Salzberger priei
na išvadą, jog tikrumoje šitokia 
savofilosofija DuUes sutinka su 
Lenino 1920 m. teze: “Iki pasau
lyje bus kapitalizmas, ir socializ
mas, taikos nebus; o galiausiai 
turės pasilikti tik viena sistema”. 
Taigi mūsų išvada pasiskaičius: 
“Išlaisvinimo žygio nebus, bet 
karas turės būti”.

Skubi JAV — IV Reicho 
draugystės eiga
Nespėjo rašalas nudžiūti Pary

žiuje, kaip kancleris Adenaueris 
vėl tarės su Dulles ir Preziden
tu Vašingtone. Tempas, sakytu
me, rekordinis. Jo paskelbti me
morandumai reikalavo visų lie
tuvių atidaus dėmesio. Staigūs 
lenkai mėlynavo iš pykčio. Juo
da ant balto bendram pareiški
me buvo spaudai pasakyta: “Mes 
ypatingai rūpinomės Vokietijos 
vienybės problema. Mums rodos, 
kad yra visai teisus reikalavimas 
išlaisvinti visą Vokietiją (“The 
demand for a reunited Germany 
in freedom) ... Tuo reikalu Ei- 
senhoweris kalbėjo spaudos kon
ferencijoje: “Mūsų užsienio po
litikos pirmasis tikslas yra lais
vojo pasaulio apjungimas laisvės 
ir žmogaus vertės dėsniais, ir tuo 
įgalinti laisvųjų /gerbūvį. Įgy- 

ūkinį ir karinį pranašumą at- 
remsime didįjį pavojų jungti
nėms jėgoms”. Kancleris Aden
aueris, Spaudos priešpiečiuose; 
“... tada, mes turėsime rusus už
tikrinti, kad jų tolimesnis ban
dymas prievarta subolševikinti 
tautas ir tautų dalis jokiu būdu 
neprisidės prie pasaulio įtampos 
sušvelninimo, neva Maskvos va
dų siekiamo ... Laisvasis pasau
lis patirs, jog Vokietija yra pajė
gi ir nuoširdžiai pasirengusi pri
sidėti prie šių pastangų visomis 
jėgomis, kad pasauliui būtų už-
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vendinę pas savg. intelektųąĮmį^ gos pranešime-?,&kelbiama, .kad
- r-L-X,--._____ - ■*'•«- . 1 j XT 1 XT T “nuo š. rh. saiišib 1 d. Vak. Vokie

tijos atskirų kraštų centriniai 
bankai pradėjo išmokėti tą už
blokuotą dalį, kuri buvo sulaiky
ta keičiant senąją valiutą į nau
jąją. Norint ligi tol užblokuotų
jų pinigų likučius išmokėti bet
gi daugeliu atveju nerandama 
pačių pinigų keitėjų, kadangi jų 
daugelis jau yra emigravę. Todėl 
atkreipiamas į tai dėmesys, kad, 
norint išgauti šiuos užblokuo
tuosius likučius, buvusiems DP 
tenka kreiptis į tuos vokiečių at
skirų kraštų centrinius bankus, 

tikrinta taika ir laisvė”. SACEur j kurie 1948 m. birželio 21 d. įvyk- 
vyriausias vadas gen. Gruenther dė senosios valiutos keitimą.

Skelbiame neoficialius balsavimų į KLB Krašto Tarybą davinius 
iš 5 apylinkių: I stulpelis Toronto, II—Montrealio, III—Hamilto
no, IV—Rodney, V—Welland, VI — bendra visų 5 suma. Balsavo: 
Toronte 466, Hamiltone 301, Rodney 42 (41-2%), Wellande 47 
(412%), Montrealy balsavusių skaičiaus neturime.

5.
6.

" 1. Abromaitis Mečys,
2. Andriuškevičius Kostas,
3. Antanaitis Vladas, 

Arštikaitytė Marija, 
Barisas Vytautas, 
Baronas Kazys, 
Čepas Silvestras, 
Dalius Stasys,8.

9. Giedraitis Juozas,
10. Gidžiūnas Viktoras,
11. Giriūnienė - Kudirkaitė

Vitalija,
12. 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.
31.
32.
33.

,34.
35. Rinkūnas Antanas,
36. Rudinskas Pranas,
37. Sakalauskas Balys,
38. Sližys Jokūbas,
39. Stonkus Juozas,

Sutkaitis Stasys, 
Šalkauskis Algirdas, 
Šapoka Adolfas, 
Tadarauskas Juozas, 
Vaidotas Vaclovas, 
Valys Feliksas,

Mikšys Jonas, 
Naruševičius Jonas, 
Norkus Kęstutis, 
Povilaitis Bronius, 
Pulkys Algirdas,

41.
42.
43.
44.
45.

Mylimai mamytei
A. t A. PAULINAI LUKOŠEVIČIENEI mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą Ponų Lukoševičių šeimai

Sovietinė baudžiava sunkėja
Sovietinė valdžia vėl padidino naujos baudžiavos priemonės, 

privalomų darbadienių skaičių Kom. vyriausybė griebėsi jos tik 
kolchozuose. Dabar kolchozinin- ^Melės bėdos spiriama. Jau pra- 
, . . . .... , x.. , . , eitu metu rugsėjo mėn. partijoskai turės atidirbti kolchozuose A,......
daugiau darbo dienų, negu pas
tarojo karo metu. Tačiau apie 
tą sovietinės baudžiavos priemo
nę sovietinėje spaudoje labai 
mažai kalbama. Tik “Šovetskoje 
Choziaistvo” tuo reikalu paskel
bė vieno potvarkio ištrauką. 
1942 m. buvo padarytas pirmas 
pakeitimas, liečiąs darbadienius. 
Tuomet buvo nustatyta, kad kol- 
chozininkai vietoj 60-100 darba
dienių kolchoze, kaip tai buvo 
1939 m., turės atidirbti 100, 120 
ir net 150 dienų. Privalomų dar
badienių skaičius svyravo atski
rose srityse. Darbadienis nusta
tomas atsižvelgiant ne tik į dar
bo dienų skaičių, darbo laiką, 
bet ir atliktą darbą. Už darba
dienių minimumo neatlikimą 
nustatytos didelės bausmės. Pa
gal žemės mokesčių įstatymą, 
paskelbtą prieš metus, kiekvie
na kolchozininko šeima, kurios 
bent vienas narys neatidirbs nu
statyto darbadienių skaičiaus, 
turės sumokėti valstybei 50% 
daugiau mokesčių.

Sovietinio gyvenimo stebėto
jai iš to daro išvadą, jog klai
dinga buvusi nuomonė, kad Ma- 
lenkovo vyriausybė yra linkusi 
palengvinti kolchozininkų gyve
nimą, tariamai leidžiant jiems 
daugiau laiko skirti savuose 
sklypuose dirbti. Darbadienių 
skaičiaus padidinimas reiškia, 
kad kolchozininkas mažiau laiko 
tegalės skirti savo sklypui. Kol- 
chozininkai geriau norėjo dirbti 
savo sklype, negu eiti baudžia
vą kolchoze. Ir naudos maža iš 
tos baudžiavos teturėjo. Neten
ka nė aiškinti, kad kolchozinin- 
kai negali palankiai sutikti šios

R. Vokietijoj yra paruoštas ko
munistinis šeimų įstatymas, ku
rio autorė yra vadin. “Raudono
ji Hilda” arba Hilde Benjamin, 
52 m. amž. Ji šiuo metu yra tei
singumo ministeriu. Anksčiau ji 
buvo Vyr. Tribunolo vicepirm. 
ir nekasią jra pasirašiusi mirties 
sprendimus polit. priešams.

Pagal jos suplanuotą šeimų 
įstatymą, moteris turinti būti iš
laisvinta iš virtuvės, vaikų ir 
Bažnyčios vergijos (Kūche, Kin
der, Kircbe). Ji turinti būti su
lyginta su vyru. Vaikai turį būti 
auklėjami pagal jų talentui 
Santuoka turinti būti išardyta,

148 50 32 —> 14 —» 244
127 122 54 7 14 324
84 26 189 - 3 11 313

290 67 98 9 20 —— 484
146 53 46 1 10 —. 256
233 72 209 8 29 —. 551
243 50 42 7 9 —— 351

80 41 148 1 10 —— 280
188 61 198 4 31 482
254 63 83 4 15 — 419
140 124 68 8 14 — 354

156 28 24 9 218
321 93 118 .9* 15 —— 556
252 77 64 5 22 —- 420
239 77 60 4 20 —— 400
49 19 83 2 ‘ 8 — 161

120 57 64 11 14 — 266
81 35 24 ‘ 1 10 — 151

234 60 92 7 17 410
145 44 33 6 13 — 241
183 140 130 15 22 —— 490
102 173 51 4 17 — 347
146 22 25 3 9 — 205

68 33 48 34 6 -— 189
183 52 168 5 20 — 428
100 143 40 4 20 ■ ----------307
258 82 59 ' 6 19 —■— 424
106 142 40 3 7 —— 298
299 57 117 7 27 ’---------- - ■ 507
179 56 198 7 17 —— 457

62 33 33 23 7 . — 158
73 34 92 10 —— 209

151 118 63 9 12 ■' -—- ' 353
126 44 54 2 10 — 236
269 79 82 7 24 461
168 129 44 8 17 — 366
189 -39 37 2’ 18 — 285
233 60 71'- 3 16 — £83

66 30 92 4 5» — 197
123 20 18 3 12 — 176
240 51 58 2 22 — 373
317 111 128 8 23 — 587
249 90 173 9 20 — 541
185 70 45 3 18 __ 321
189 72 63 5 23 ■ — 352

G. V. Lumbiai.

; sekretorius Chruščiovas pareiš
kė, kad sovietinis ūkis ypač ken
čia dėl darbo jėgos trūkumo. 
Tam trūkumui pašalinti turėjo 
griebtis šių kraštutinių priemo
nių, kurios nepatalkininkaus kol
chozų našumui padidinti. Kol- 
chozininkai gi dabar turi ilgiau 
dirbti savo pūslėtomis nuo rau
donosios baudžiavos rankomis 
užkaišioti bolševikiniame žemės 
ūkyje susidarančias naujas spra
gas. •

Nobelio premijos 
amerikiečiams

1954 m. medicinos ir fiziologi
jos premija paskirta JAV moks- 
nininkams, atradusiems skiepus 
prieš polio ligą. Tai išviso pirmo
ji premija polio tyrinėtojams — 
dr. John Enders, dr. Thomas H. 
Weller ir dr. Frederick C. Rob
bins. Pirmieji du gyvena Har
varde, trečiasis — Clevelande, 
nors anksčiau ir jis dirbo drauge 
su Harvardo tyrinėtojais. 1949 
m. jie surado būdą dirbtinai au
ginti polip virus net trijų rūšių, 
o paskui išrado serumą jiems 
naikinti. Nors rezultatai dar nė
ra galutiniai, tačiau JAV jau su
darė programą kovai su poliome- 
ličio- liga, ir daugybė žmonių, 
ypač Niujorko valstijoj, buvo 
įskiepyti.

Visi trys Nobelio premijos lai
mėtojai turės pasidalinti $35.- 
066. .Premijos atsiimti jie kvie
čiami į Stockholmą gruodžio 
mėn. Kaip paprastai, įteiks Šve
dijos karalius.

1

jeigu ji nustoja būti naudinga 
visuomenei.

Žinant komunistinę tikrovę, 
aiškiai matyti, kur visa tai veda. 
Antai, jei valstybei reikia ang
liakasių, tai jinai ima vaikus, 
“turinčius angliakasių talėntą” 
ir uždaro priverč. darbo stovyk
lose. O jei tėvai priešinasi, ap
kaltinami sabotažu.,.

Katalikų ir protestantų vy- 
kupai pareiškė savo protestus. 
Rizikuodami savo laisve, jie pa
siuntė atitinkamus raštus proso
vietinei R. Vokietijos vyriausy-
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relyje tilpo trumpas K. Luko
šiaus straipsnelis “Būtinybės se
kančioms sporto žaidynėms”. 
(TŽ nr. 41, 1954. X. 21.).

Kadangi tame straipsnelyje, 
turbūt, per autoriaus neapsižiū
rėjimą buvo įtalpinta keletas 
karčių netikslumų, tai manau, 
tiktų tuos netikslumus bent da
linai atitaisyti.Prieš pradedant ką nors aiš kinti reikia pastebėti, kad K. Lukošius yra torontiškis ir todėl straipsnis yra parašytas subjektyviai. Kaip į tokį bandysim duoti ir keletą patikslinimų., Kaip ir lauktftia, autorius pirmiausiai šokasi pasigirti, o paskum kaltinti. Manau, kad nė vienas tų dalykų Jam nepasisekė. Kodėl? Pradžioje sakoma, kad “j..Toronto iniciatyva ruošti tokias žaidynes rado didelį susidomėjimą”. Manau, kad šis pasakymas yra neaiškus arba netikslus, kadangi iki šiol visas sporto šventes ruošė Faskas, paskirdamas kiekvienais metais tam tikrai k apygardai pravesti sporto žaidynes. Taigi iniciatyva dėl' šventės suruošimo nebuvo pačių torontiečių idėja.Taip pat sakyti, jog faktai “kaip būtinybė” yra problema, iškylanti po sporto švenčių būtų labaįs drąsus teigimas. Jeigu K. L. sutinka, kad visa tai, kas po sporto šventės buvo iškelta spaudoje, yra būtinybė tai reikia daryti išvadų, jog visos šventės jki šiandien buvo pravestos netinkamai, nes iškeliant tuos “būtinus faktus” dažniausiai~kalba- ma tik apie neigiamuosius... Tiesa, galima sakyti, pasiskaičius toliau K. L. aprašymą, jog Jis pats sau prieštarauja, nes kiek toliau jau sakoma,- j6g Toronte viskas pavyko, viskas buvo gražu....Kitas ryškus netikslumas, kalbant apie šventės nesutalpinimą į..tris dienas ir paskum dėl to kaltinant Faską, pastebimas, kai - sakoma, kad “... pirmąsias žaidynes čia pat Toronte lengvai galėjome sutalpinti į vieną diedą, paskutiniųjų normaliai nebegalėjo Įvykdyti net per 3 dienas”. K. L. gal atsimena, jog per pirmąją sporto šventę buvo pra- vesta tik kamuolio žaidimai ir stalo tenisas. Tuo tarpu šiais metais šalia to dar buvo vykdomą lengvosios atletikos, futbolo bei lauko teniso varžybos. Taigi lyginti laiko atveju abi sporto šventes yra netikslu.Dėl nenumatymo, kad šventėje dalyvaus gausus skaičius sportininkų ir dėl pasiteisinimo, jog : “... per vėlu buvo pakeitimusdaryti”, tenka pasakyti tik tiek: šventės organizacinis komitetas turėjo žinoti tikrą skaičių dalyvių ir be abejo tai žinojo, nes apie tai kai kurių asmenų jau prieš šventę spaudai buvo pranešta. Taigi šventės nepasisekimas dėl nežinojimo yra tik noras nusikratyti kaltės dėl kurios šventės pravedėjai buvo dalinai ■ kalti.Labai gražu, kad K. L. gina savo kiemą. Be abejo tai yra sveikintinas žygis. Toronto šventės pravedėjus tikrai reikia ginti, nes jie labai jau puolami. Tenka tik apgailestauti, kad gindamas Torontą autorius puola kitus. Manau, vadovautis šūkiu, jog puolimas yra geriausias gy-

nimas čia nevertėtų. Aišku, kad padėties, kokia Toronte buvo ruošiant sporto šventę, nežinau, tačiau iki šiandien visose buvusiose šventėse dalyvavau ir todėl, žiūrint iš tolimesnės laiko perspektyvos, galima jau objektyviau įvertinti ir visas vietoves, kuriose šventė buvo pravesta, įskaitant ir dvi šventes Toronte. K. L. gi labai narsiai teigia, kad Toronte sporto šventės buvo pravestos" geriausiai, nors Jis Cleve- lande ir nebuvo.Neklysiu, turbūt, kad pats netiksliausias autoriaus teigimas yra sulyginant Toronto šventę su Čikagos. Viena buvo naktis, o antroji — diena. Šio lyginimo kitaip neišaiškinu, kaip tik paprastu laiko tarpų paroje atvirkščių sumaišymu. Nežinau, gal autorius norėjo palyginimą duoti garsų atžvilgiu, t.y. diena — Torontas buvo“ triukšmingas, pradedant įvairiais bandymais prie mikrofono krepšinio salėje ir baigiant įvairiomis kalbomis uždarymo metu; o Čikaga — naktis, kur niekas daug netriukšmavo.Dėl įvairiausių patogumų vietos atžvilgiu Toronte ir Čikagoje pasakysiu trumpai. Toronte nei myliomis, nei kilometrais nuotolių nematavau. Čikagoje irgi to nedariau. Tačiau šaltai galvojant kiekvienas prieis išvados, jog Čikagoje visais atžvilgiais įvairios aikštės ir salės buvo gana suglaustoje vietoje. Toronte irgi buvo palyginus gan netoli viena kitos visos vietovės, kuriose vyko įvairios žaidynės. Dėl sunkumų Čikagoje surasti aikštes su vadovais pasakysiu, kad labai blogą vadovą turėjote. Beje visas aikštes ir sales Čikagoje suieškojo ne “augščiausia valdžia”. Tai mažas netikslumo pataisymas.Labai yra neaiškus autoriaus teigimas apie prieinamus finansinius išteklius, kurie išreikšti labai savotiškai ir todėl reikalingi autoriaus paaiškinimo.Malonu, kad KL. pabaigoje siūlo keletą minčių, tik gaila, kad tos mintys buvo jau prieš kiek laiko pasiūlytos kitų. Tai tik paprastas tų minčių pakartojimas, naudingas tik tiek, .kad parodo jog tikrai ir kiti sportu besidomintieji yra nepatenkinti iki šiol buvusiomis sporto šventėmis bei jų organizavimu. Tiesa, vienas siūlymas — po dvi apygardas sugrupuoti — man visiškai nesuprantamas, kadangi, kiek žinau, iki dabar buvo tik trys sporto apygardos (Kanados, Vid. Vakarų ir Niujorko) ir todėl iš trijų keturių padaryti negalima. O gal autorius turi nuosavą kur nors sporto apygardą, kurią kitais metais patieks grupiniam suskirstymui?. Ar ge- 'ra viename sakinyje teigti, o kitame vėl tą paneigti, nežinau, tačiau taip K. Lukošius daro: iš peršamų reformų Jis siūlo suskirstyti į grupes, o paskum sako jog žadimai atsiektų daugiau jei galėtume “..-..žaidimus pravesti visiems klubams dalyvaujant kartu. A”Tai tiek pastabų dėl K. Lukošiaus minčių, kalbant apie Toronto sporto .šventę. Esu įsitikinęs, kad kalbant spaudoje apie kokį nors, kad savo vietovei ir nemalonų įvykį, turėtume būti daugiau objektyvūs ir nesakyti,

kad Torontas — diena, o Čikaga — naktis, kadangi kitiems atrodo atvirkščiai. Kartais nesmagu nuryti kartų grūdą, bet jeigu tai mūsų kaltė, nieko nepadarysi.
Baigiant norisi tik primigti, kad Toronte daug buvo girdėta pasakymų, ypatingai iš tų, kurie miegojo parke ant suolo arba krepšinio salėje, kad jie į Torontą daugiau nebevažiuosią.

Šias kelias mintis norėjosi pa
tiekti dėl to, kad K. Lukošius la
bai jau teisina Torontą, o jį tei
sindamas puola kitus.

• i, —■ $ >

Australijos Liet Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto valdyba spalio 29-30 d. Melbourne ruošis Australijos lietuvių sporto .šventę. Iki šiol būdavo kasmet ruošiamos krepšinio pirmenybės, o šiemet be krepšinio dar bus vyrų ir moterų stalo tenisas tr-šach- matai.

VALSTYBINIAI PROFESIONALAI SOVIETŲ RUSUOJ 
rašo BajorasSportas yra gerai valdžios apmokamas “darbas”. Nežiūrint to,Hitlerio laikų Vokietija buvo pasiruošusi 1936 m. olimpijadoj Berlyne įrodyti pasauliui arijų oficialiai skaitomi mėgėjais,rasės pranašumą. Pralaimėję amerikiečiams, naciai rėkė, kad prieš “dresiruotus džunglių laukinius” nebuvo galima atsispirti. Ilgainiui žlugo Hitleris, ir jo antžmogių teorija kartu su juo tapo sunaikinta. Dabar staiga sportą politikos ir propagandos įrankiu pradėjo vartoti kita diktatūrinė valstybė. Iki šiol niekad tarptautinėse varžybose nedalyvavusi, Sovietų Rusija nustebino pasaulį savo sportiniais laimėjimais. Iki 1952 m. olimpijados buvo manyta, kad Rusijos sportininkai yra toli atsilikę nuo vakarų pasaulio. Tačiau rusai pasirodė labai gerai pasiruošę. Sovietų komisarai nutarė parodyti pasauliui, kad komunistiniame “rojuj” sportas klestėte klesti. So v. Rusijoj- nei profesionalų, nei mėgėjų -sportininkų nėra. Tenai sporto judėjimas yra valstybės rankose. Neseniai įsteigtai sporto ministerijai pavesta organizuoti plataus masto varžybas visam krašte su tikslu išrinkti daugiausiai žadančias sportines pajėgas treniruoti tarptautinėms varžyboms. Labiau pasižymėjusiems atletams valdžia inoka dideles pinigines premijas, parūpina fiktyvius darbus ir suteikia įvairių privilegijų, kurios gal labiausiai vilioja pavergtus žmones. Kadangi Rusijoj kariuomenės tarnyba visiems privaloma, daugiausia sportinio talento komisarai pasirenka kareivių eilėse. Pasižymėję sportininkai kariuomenėj padaro karjerą, kartais nuo eilinio pakildami iki augšto karininko, laipsnio. Išrinktieji atletai Rusijoj treniruojami ištisus metus be petraukos.

nors iš tikrųjų yra valstybiniai profesionalai.Rusai išėjo į tarptautinę sporto areną ne siekti grynai sportinių laimėjimų, bet varyti propagandą apie savo pranašumą. Sporte jie mato aiškų politinį tikslą — sumušti vakariečius ir įrodyti, kad tik komunistinės Santvarkos dėka “laisvi ir laimingi” Sovietų Sąjungos piliečiai sugeba išvystyti tokias sportines pajėgas, kurioms jokie kapitalistų degeneratai negali pasipriešinti. Rusų sportininkai, dalyvaudami tarptautinėse varžybose, žino, kad kiekvienas laimėjimas neša ekstra premiją, šiltą vietą partijoj ir “herojaus” garbę. Jie taip pat žino, kad pralaimėję gali ne tik nustoti privilegijų, bet būti pasmerkti, kaip tautos išdavikai. Kelias yra tik vienas — laimėti. Ir rusai laimi. 1952 m. olimpijadoj Sov. Rusija paėmė antrą vietą, laimėdama 69 medalius prieš JAV 76. Rusija laimi Europos krepšinio pirmenybes ir rusų lengvatletai laužo pasaulio rekordus vieną po kito. 1954 m. rugsėjo'mėn. Europos pirmenybėse Šveicarijoj rusai išeina laimėtojais. Spalio mėnesį Londone rusų lengvatletai sutriuškino Anglijos pajėgas. Kas seka toliau? Iki šiol visose sporto šakose dominavusios JA Valstybės su rimtu susirūpinimu pranašauja 1956 m. olimpijados pasekmes. Rusija šiuo metu turi daugiau naujus pasaulio rekordus pasiekusių lengvatletų, ne- u bet kokia kita valstybė. Kai kurie amerikiečių rekordai tapo užmiršti ir kelis kartus page- (Nukeltą į 8 psL)

Malan pasitraukia
Dr. D. F. Malan, P. Afrikos 

Unijos ministers pirmininkas, 
sulaukęs 80 m. amžiaus, pareiškė 
pasitrauksiąs iš politinės veiklos 
lapkričio 30 d. Pastaruoju- metu 
jo sveikata žymiai susilpnėjo, ir 
tapo nebepajėgus atsakingoms 
pareigoms.1918 m. Malan buvo išrinktas atstovu į parlamentą ir rtūo to laiko vi# buvo perrenkamas. Keletą kartų buvo nacionalistų partijos vadu ir min. pirmininku. Jis ypač išgarsėjo savo nacionalistine politika, siekiančia baltosios rasės vyravimo. Jis kovojo prieš opoziciją ir teismą, reikalaudamas išskirti juodukus iš visuotinių krašto rinkimų. Šitokia jo politika buvo neigiamai vertinama Vakarų kraštuose.Dar nepaaiškėjo kas bus Ma- lano įpėdiniu. Yra du kandidatai — Havenga ir Strydom. Pirmasis 72 m. amžiaus finansų minis- teris, nuosaikus nacionalistas, antrasis — žemės ūkio ministe- ris 61 m.-a., kraštutinis nacionalistas. Pastarasis, advokatas ir ūkininkas, turi didelį pasitikėjimą partijoj, ir, manoma, jis praeis.

—^Varšuva. — Dabartinėje Lenkijoje 1953 m. gruodžio 31 d. buvo 26.500.000 gyventojų — 12.693.500 vyrų ir 13.806.500 moterų.— Saigonas. — Iš komunistų užimtų šiaur. Vietnamo sričių likę katalikai bėga šimtais. Prancūzų patruliniai laivai surankioja valtimis besiiriančius pabėgė- liuš ir gabena į piet. Vietnamą.
— Vašingtonas. — Eilė vokiečių mokslininkų, po karo atkviestų dirbti tyrimų darbą į JA V-bes, grįžta namo. Esą, čia jiė nesą tinkamai įvertinti ir negauną padoraus atlyginimo.— Gvatemala. — Prezid. Carlos Castillo Armas atidarė naujai išrinktą skiriamąjį seimą, prašydamas uždrausti komunistų partiją. Esą komunistai Gvatemaloj toli gražu nėra išnaikinti. ' .
— 1952 m. nuo vėžio Kanadoje mirė 4 kartus (Jaugiau, negu nuo visų kitu ligų kartu. Nuo vėžio mirė. 17.710, kai nuo džiovos, polio ir 39 kitų ligų temirė 4.775.

“TŽ” Nr. 31 (240) skaičiau A. i J. laišką, kuriame užsimenama, i kad kuone 14 m. 4% tautos šokdino per virvutę 96%. Visai teisingai — šokdino. Bet kodėl? Kodėl 4% tautos nešokdinti “likusių” 96%, jeigu pastarieji šoka ir pradėjo susiprasti tiktai po dešimtmečio. Ar ne ta pati komedija dabar vyksta? Vienas “šefas” jau eilė metų šokdinu visą lietuvišką tremties visuomenę ir tos visuomenės atstovybę — VL IKą. Ne, ir kodėl nešokdinti, jeigu nori būti šokdinami. Keliolika pasižymėjusių visuomenės atstovų jau eilė metų nesuranda išeities, kaip galima dirbti tautos vadavimo darbą be “šefo”. Juokingu, bet taip yra: konferencijos, nuomonių lyginimas, delegacijos, dešimtys laiškų “Ekscelencijai ministeriui”, — o tas sėdi Romoje, šluosto Lietuvos iždo aukso likučius ir nurodinėja .— ne, taip, anaip, palaukime, nedarykite., Ir VLlKas posėdžiauja, nervinasi, aiškinasi ir. nutaria vėl pasitarti su “šefu” ir tam tikslui laišką į Romą — “Ekscelencija ...”.Pagaliau VLIKas po kelių metų pasiryžo ir paskyrė atstovą Bonnpje. “Šefas” tautos pinigais “išvizitavo” Europos valstybių sostines, o pačioje Bonnoje “nušvietė padėtį” ir dabar daina vėl iš pradžios. ’’Šefas” už pastarąjį atliktą “tautos vadavimo darbą” pasiims prideramą atlyginimą ir vėl dykinės Romoje. Gi jūs tautiečiai, visuomenės atstovai, kultūrininkai ir visuomenės veikėjai, dienomis dirbkite fabrikuose, o naktimis atlikite tautos vadavimo darbą, kelkite lietuvišką kultūrą, aukokite šitiems tikslams savo rankomis uždirbtus pinigus, nes viskas — naikinamai lietuvių ^tautai. Taigi komedija ta pati, kurią atliko “tautos vadas” Lietuvoje, tiktai šiuo atveju, mažesniame maštabe.Aš VLIKą kaltinu, daugiau, negu, “šefą”. Džiaugiuosi VLIKo atliktais pozityviai darbais, tačiau matosi ir nemaža lepšišku- mo ir nesugebėjimo. Juk “šefui” ragus užaugino pats VLIKas. Keliolika rinktinių visuomenės atstovų nesugebėjo per eilę metų . . ■ I . . . ... ■

nieko kito, kaip tiktai nuolati- hiai plepėtf su nieko neveikiančiu ponaičiu. Na, ir kodėl nebūti “šefu”, jeigu VLIKas be jo “nuomonės” negali dirbti; kodėl nebūti “Ekscelencija”, jeigu tokiu vadina; kodėl neimti Lietuvos iždo pinigų, jeigu duodami? Turime visą eilę senelių kultūrininkų ir mokslininkų, kuriems būtinai reikalinga pašalpa. Turime invalidų savanorių kūrėjų, kurie skursta. Turime šimtus paliegėlių ir džiovininkų, kurie pasveiktų, jeigu gautų atitinkamą priežiūrą. Tačiau ... Lietuvos iždo pinigų likučiai išmokami ne jiems, bet tam, kuris, paskyrus Bonnoje Lietuvos atstovą, užprotestavo, kad jo nereikia.VLIKas turi išmokti vaikščioti savomis kojomis ir turėti savo nuomonę ir tą nuomonę vykdyti “Šefui” turėtų būti nutrauktas pinigų mokėjimas (VLIKas to mokėjimo ar nemokėjimo klausimo negali paveikti. Red.). Dabar už griovimo darbą mokamus pinigus paskirti seneliams kultūrininkams ir mokslininkams, džiovininkams, invalidams ir literatūros, mokslo bei meno kūriniams premijuoti. Tai bus atsiekta daugiariopos naudos: 1) sušelpti skurstantieji; 2) paskatintas kultūrinis veikimas; 3) sustabdytas Lietuvos vadavimo darbo sistematingas ardymas.Jeigu nebus laiku padaryta atitinkamų reformų, tai sekančių kelių metų laikotarpyje dideli mūsų visuomenės būriai nusisuks nuo visa, kas yra šiandien dirbama ir daroma. Vėžį reikia ne gydyti, bet išpiauti, nes tik tokiu būdu apsaugoj amas visas kūnas nuo mirties. Br.

Cigaretės — vėžio priežastisJAV sveikatos draugija Public Health Cancer Association 13 balsų prieš 3 nutarė rekomenduoti visuomenei susilaikyti nuo cigarečių rūkymo. Rezoliucija buvo pasiūlyta Niujorko savivaldybės higienos skyriaus vedėjo padėjėjo dr. Morton L. Levin. Draugija mano, kad cigaretės yra “pagrindinė plaučių vėžio priežastis”, ir todėl piliečiai neturėtu rizikuoti savo sveikata.

Garantuotos anglys yra geriausios !Visų rūšių anglis ir malkas užsakyki^ per mūsų atstovus 
VYT. ir SIGITĄ AŪŠROTUS

DOMINION 
COAL & WOOD

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

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiomi nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys i naujas, modemiškos alyva apšildomas ir pilnai automatiškos. 

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Bumeriai). į senos krosnis ir taisomi 
s^pi apšildymai.

Didelis pasirinkimas {vairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekes 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams. ,

. Visi patarimai veftoL

Užsakymai priimami:

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

---- ................................ . .....-............  — .....ė,.,—. .......

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:

TeL RI. 5804 Tel EM. 3-1618

ŠIAULIAI 1940 METAIS(Atkelta iš 2 psl.) skelbiant jokio kaltinimo. Daboklės pilnos areštuotųjų, kad apie vietą atsigulti nebuvo nei kalbos. Jokių lovų nebuvo, tik ant cemento grindų patiestos lentos.Štai vienas atsitikimas, kokių pasitaikė šimtai:
l milicijos raštinę iš “Kunigaikščių” alaus baro atbėga milicininkas ir praneša, kad du nepažįstami vyrai gerdami alų kalba prieš “valdžią”. Budintis pareigūnas pasiuntė milicininkus jų areštuoti. Atvedė du jaunuoliu, Linkaičių ginklų fabriko darbininkus, padarė kratą ir uždarė į daboklę. Praslinko 3 dienos, niekas apie bylos (kvotos) sudarymą nei negalvoja, nes tam ir nebuvo kvalifikuotų asmenų.Praslinkus ilgesniam laikui daboklės sargas pradėjo skųstis, kad jis tiems vyrams neturi maisto, nes negavęs jų vardu maisto orderio. Įsakymas paleisti... Išvargę, išbadėję po 5 kalinimo dienų, buvo paleisti.Vieną naktį iš provincijos (berods Šakynos) naktiniu traukiniu į Šiaulius atvyko kunigas. Nuo stoties nueiti į miesto centrą labai klaidu, o ypač nakties metu, todėl kunigas kreipėsi į milicininką klausdamas kelio. Pastarasis areštuoja ir pristato į miliciją sakydamas, kad kunigas slampinėja užkampiais, matomai šnipinėja. Keletas milicininkų nurengia sutaną, iškrato ir randa: rožančių, maldaknygę ir nosinę. Rastus daiktus su pajuoka met į stalčių. Rožančių sutrauko. Įsakymas uždaryti į daboklę. Nebeišlaikiau, nubėgau pas viršininką ir sakau: kuo jūs tą kunigą apkaltinsit, juk jis nieko nepadarė. Man atrodo, kad kunigą uždarant į daboklę reikia atsiklausti ’ dvasinės vyriausybės, nes‘senoji tvarka naujais įstatymais nepakeista.Tai kas daryti su tokiais liaudies parazitais” — klausia viršininkas. “Paleisi” Viršininkas pagalvojo, pagalvoto ir sako: “Įsakysiu nuvesti į Šv. Petro ir Povilo bažnyčios kleboniją”. Taip ir buvo padaryta.

atsakiau.
Šnipinėjimas

Naujoji “valdžia” didžiausią 
dėmesį kreipė į šnipinėjimą. Mi
licijos politinis vadovas Simutis 
suorganizavo šnipų tinklą. Iš
kvietė valsčių milicijos vadovus 
ir įsakė tuoj suverbuoti patiki

mų asmenų neribotą skaičių, kurie viską pranešinėtų milicijai. Per mėnesį Šiaulių mieste ir apskrityje su verbavo 300 žmonių. Juos vadino “brigadmilcais“. Kiekvienas “brigadmilcas” pristatė po 2 savo fotografijas, pasirašė pasižadėjimą, kad pranešinės visus “ tarybinius kenkė- jūs. Gavo specialų slaptą pažymėjimą su teise areštuoti, ir ginklą. Iš gyventojų, pagal milicijos įsakymą, visi ginklai atimti. Jais apginklavo “brigadmil- cus” ir komunistų partijos narius. Kiekvieną mėnesį visus brigadmilcus kviesdavo į Šiaulius. Šia juos mokindavo šnipinėjimo ir duodavo instrukcijas. Vyriausiais jų vadais buvo polit. vadovas Simutis ir NKVD viršininkas Macevičius.Milicininkus ir brigadmilcus siuntinėjo į visus viešus ir uždarus šeimyninius vakarus ir pasilinksminimus. Didžiausį dėmesį kreipė į gimnazijas, mokytojų seminariją ir amatų mokyklas, bei bažnyčias. . ;Politinis vadovas parašydavo pažymėjimą, kad asmuo turįs pažymėjimą siunčiamas į moksleivių bei kitus vakarus neva tvarkos palaikymui. Tam darbui daugiausia rinko mergavęs dirbusias nAlicijoje ir metrikacijos įstaigoje. Grįžusios pranešdavo politiniam vadovui visas'“žinias, o šis perduodavo NKVD Viršininkui Macevičiui. Bažnyčiose sekdavo kunigų pamokslus, žmonių nuotaikas ir pašnekėšius. Šnipinėjimo pasėkos pasirodė tuojau.Vieną vakarą skamba telefonas. Kas gi atsilieps, jei ne garsioji mašininkė. Iš Papilės milicijos telegrama, kurios turinys maždaug toks. Du brigadmilcai, Jcurie sekdavo kas darosi klebonijoje, susekę, kad šiandien ten susirinkę kunigai, mokytojas ir vaistininkas turį slaptą pasitarimą. Milicijai apsupus kleboniją ir padarius kratą rasta: lietuviška vėliava, buržuazinių Uždraustų knygų ir atsišaukimų: Visi dalyviai suimti. Prašo apskrities miliciją prisiųsti valdininką kvotai. Pilna masina NKVD. ir milicijos išvyko į Papilę daryti kvotą dėl “baisių Radinių”.
Gyventojų nuotaikos

Visi gerai prisimename tuo
metines gyventojų nuotaikas. 
Niekas nežinojo savo likimo. 
Šiandien dar gyvas, o rytoj gal

NKVD ar milicijos rūsyje, Sibire ar po velėna. Todėl nenuostabu, kad bažnyčios prisipildė žmonėmis, tas labai ryškiai matėsi Šiauliuose, kurie jau iš seniau buvo žinomi, kaip nereli- gingiausias miestas Lietuvoje. Sunkiau pergyvenantieji tuometinę tvarką, savo nerimą skandindavo aluje ar degtinėje.Pasilinksminimo salėse, kinuose žmonės netilpo. Pinigų niekas nebetaupė. Daugumas gyveno tik su tą diena, nes rytojus nežinomas. Buvo ir tokių, kurie drąsiai, nieko nevengdami, komunistams sakydavo tiesą ir nebijodavo bausmių. Atsirado pogrindžio veikėjų, daugumoje moksleivių, kurie spausdino prieško- munistinius atsišaukimus ir mėtydavo miesto gatvėse. Buvo ir tikrai juokingų atsitikimų.Vakare į Gubernijos” alaus .barą atvyko skudurais apsirėdęs, ■purvinas, šiek tiek “paėmęs ant drąsos” pusamžis vyrukas I. Gė-. rė alų. Žmonių buvo pilna salė. Po kurio laiko, atsistojo ir sušuko: “Tegyvuoja draugas Stalinas!” — Žmonės sužiuro, vyrukas tęsė toliau: “Aš myliu Staliną, kaip kiaulė degloji paršus!” — Žmonės juokėsi ir kėlė (Racijas.Iš kažkur išlindo žydelis Nem- zeris (Tilžės gatvėje turėjo skalbyklą) ir prisistatė^ kaip brigadmilcas, norėdamas areštuoti. Vyrukas į žydelį šaltai pažiūrėjo ir tarė: “Tu nepraustaburni nesenai mano skudurus plovei, o da> bar keli maištą prieš Staliną!” Žydukas sumišo ir nebežinojo ką daryti. Į pagalbą atėjo milicininkas, kuris vyruką nusivedė į milicijos raštinę. Vyrukas buvo apsukrus. Paaiškino^ kad jis esąs darbininkas ir didelę meilę draugui Stalinui norėjęs pareikšti viešai. Jis nežinąs, kas labiau savo vaikus gali mylėti, kaip kiaulė.Puolė žydelį Nemzerį, nes jis sutrukdęs ir jis negalėjęs pabaigti apie “draugą, mokytoją” Staliną. Jis norįs būti agitatoriumi, todėl bandęs kalbėti žmonių akivaizdoj. Milicijos viršininkas žydelį išbarė, o vyruką I. atsiprašęs paleido. -
Tokioje aplinkumoje išdirbau 

du su puse mėnesio. Po to Gylį, 
Strimaiti ir mane paleido iš tar
nybos. Tokia valdžia ir tvarka 
buvo pradžioje, ko galime tikėtis 
dabar dešimtmečiui praėjus?

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

TELEF. LA. 4085
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Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

* Vandens ir oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Condi- ’ 

tionning”,
* Perstoto apšildymą iš anglių 

j alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.
I

Pigiausios kainos.Darbas atliekamas gerai ir sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui.

Šmitas Electric and Heating Co.
7i Beaty avė., Toronto , - Tel. ol. 8719.
.. . .............. ? ■. ■ - . -—............................
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Margis Vaistinė
408 RONCESVALLĖS AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.) , 
Nuomoju vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui. 
Metamorfoza 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.
■ ■ ■ ■ ■■ - - A— ■ • ■

- - ■ — — -- ■ - -• -

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

Garantuotas saugojimas. Mokariiia 
atsiimant Garantuojathū. 
Pasiimame ir pristatoriiė.

Atsiminkite,’kad vasariniai tūbai
______________ _ netinkamai laikomi sugenda. Mū-

darysite rudeninį apsitv 
valyti viską duokite žinomai

Specialybė: 
Minis valymas įv 

fūšių užuolaidų. 
138-48 CLAREMONT STR. TELEF. EM< 8-45*? 
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VEDA Nora Kulpavičienė. Visą medžiagą prašomu siųsti šiuo ^dresu: 102 Gothic Ave.’, Toronto, Ont. Telef. JU. 2605.
šeimos ir tautos meilėSavo žemės sultimis misdama mūsų kaimietė moteris, sveika visuma-buvo įaugusi į žemę — gimtinę, šeimą, aplinkumą, ir < visa tai savąja forma išreikšdavo meilės jausmu. Dabarties gyvenimo sūkurių ir vertybių nupi- ginime šis meilės jausmas susilpnėjo. Visų pirma šeimoje, nes nebenorima jo grįsti dievišku pradu. Tokiu būdu ji išjungiama iš amžinų ir nekintamų įstatymų ribų ir padaroma daugiau ar mažiau atsitiktiniu dalyku.Meilė tačiau nėra nupiginimo vertas dalykas. Ji yra visuotinai gerbiama, nes ji žmoguje gali pažadinti nepaprastai dideles jėgas. Paul Claudel dramoje viena motina sako, kad vaikas ateina pasaulin meilės dėka, kurią tė: vas ir motina turi iš amžinybės.Išskirti meilę iš dieviškos įtakos — reiškia visoms žmogaus gyvenimo sritims užmesti pažeminimo ir nuvertinimo ženklą. Taif kas įvyko mūsų amžiuje: klaikūs nesenų ir tebesitęsiančių- laikų visuomeniniai sukrėtimai ir darbo stovyklos vienoje ar kitoje valstybėje yra. tik meilės ryšio trūkumas žmonijoje. Mūsų laikai švaistosi laisvės šūkiais. Tačiau, “atėjo amžius, kada darosi neramu būti laisvam”...! Meilei, kaip ir laisvei reikia didelio siejančio su dieviškais pradais įsipareigojimo.Sukelti meilę savyje nėra nei lengva, neei paprasta. To jausmo labai lengva reikalauti iš kitų! Todėl nenorėkime to, kas. niekam ir niekad lengvai nepavyko.Turbūt niekur kitur toks dviejų žmonių jausmas nėra apvainikuojamas tokiu dideliu pagarbos vainiku, kaip katalikiškoje visuomenėje. Bažnyčia savo galia- ateina jiems pagalbon jau nuo pat moterystės sakramento priėmimo ir tęsia tą giją per visą Jų gyvenimą, nes moterystė yra neatsiejamai susijusi su antgamtine sritimi. Gi kiekviena pastanga iš moterystės išskirti dievišką pradą daro pačią moterystę neaiškiu, netikru beprasmiu meilės reikalu.Stebint šį meilės paųiekinimo

reiškinį, teisingai yra vieno autoriaus pasakyta: Ko reikia augančiam vaikui?Vaiko sveikatingumui didelės mūsų laikų reikšmės turi jo maitinimas. Da- demonstruojamoji meilė yra lyg lis vaikų kenčia dėl tinkamo atkimšta sodo bonka, kuri1 maisto stokos. Jų valgis nėra už- šnypščia ir putoja ir kurią neži- tektinai išlygintas, kad jis jiems nai kur dėti”. Todėl nenuostabu, suteiktų stiprius kaulus, sveikus kad žmogus ilgisi tokios meilės, p kuri būtų ne tiek fiziologinis pasitenkinimas, kiek . dvasinė apraiška bei jėga, pasireiškianti dideliu meilės liudijimu, kuri žmonės pastoviai jungtų ir kuri kel-l- 1. Pieno — pusę litro mažiau- tų bei ugdytų visuomenę.Kas rūpinasi mūsų tautos išlaikymu, pirmu pirmiausia turi žvelgti kokia yra pažiūra į meilę mūsų tautoje. Jeigu meilė nupiginta i? šeima pažeminta iki atsitiktinio reikalo, mažai vilčių bus tautos vieningumui ir tautos ištikimybei išlaikyti. Nedaug bus. galima, tikėti kieno ištikimybe kenčiančiai tėvynei, jeigu pamirštama ten likusi žmona ar vyras.Tik susipratusio lietuvio ištarti žodžiai: “Mano šeima man atstoja dabar tėvynę” gali būti pavyzdžiu mūsų tautos gyvasties išlaikyme. , K. A.

dantis ir būtiną atsparumą ligoms.Pagal Dominijos Maitinimo Tarybą vaikai turėtų valgyti kiekvieną dieną tokį maistą:šiai vaikai iki 12 metų; 3/a litro jaunuoliai.2. Vaisių — vienas patiekalas citrinių vaisių arba pamidorų arba jų sulčių ir vienas patiekalas kitokių vaisių.3. Daržovių — du patiekalai lapuočių, šalia bulvių.4. Miltinių patiekalų — duonos, mažiausia keturios riekės su sviestu ir vienas patiekalas cereal kasdieną.x 5. Žuvies, mėsos — paukštienos arba džiovintų pupų, kiaušinių ir sūrio vieną kartą per dieną.6. Kepenų — turėtų būti duodama dažnai.
Danutė Sikk

Apsisprendimas

mažiau-7. Kiaušinių, sūrio — šia tris kartus savaitėje.8. Vitamino D — augantiems vaikams reikia mažiausiai 400 tarptautinių vienetų per dieną.Geri pusryčiai yra svarbus ne tik priešpiečių nuovargiui išvengti, bet taipogi suteikti tinkamą maisto priėmimą dienos metu, kad tuo būtų pagerintas sveikas protinis ir kūniškas brendimas • (C.' Sc.)

Buto įrengimas, kad jis būtų tikru šeimos židiniu, yra dėkingiausia kiekvienos namų šeimininkės pareiga.Ne buto dydis ir ne piniginis pajėgumas, bet skonis, išdėstymas ir vaizduotė yra pagrindiniai dalykai. Su paprastais ir pigiais baldais galime daug jaukiau įsirengti, negu su neskoningai išdėstytais ir perkrautais brangiais.Antras pagrindinis dalykas prie jaukumo yra praktiškumas, prisitaikant prie šeimos narių intereso, bei pageidavimų. Namų šeimininkei yra proga prisitaikant prie visų šitų reikalavimų įrengti tikrą namų židinį, kur ne tik šeima, bet ir svečiai jaustųsi jaukiai ir patogiai.Gyvenamasis kambarysDabartinėse sąlygose šeimos gyvenimui yra skiriamas vienas kambarys, kuris tuo pačiu laiku turi tarnauti kaip gyvenamasis
MARIJA AUKŠTAITĖ

DINGĘS SŪNUS (poezija prozoje)

SKONINGAS BUTO ĮRENGIMAS

GERKITE KAVĄ 
padarytą iš miežių 
"99" su širdimi.
Tikras kanadiškas 

gėrimas * MV 1 9 if

ROYAL 
BEVERAGE

PAVARGĘ MIESTŲ GYVENTOJAI! 
saugokite savo širdis. Išvengsite blogų 
sapnų, jei gersite kovą be narkotikų!

ROYAL1__
BEVERAGE
Reikalaukite visose krautuvėse.

FABRIKO ADRESAS: 
734 YONGE ST., TORONTO 
Tel. WA. 2-8634 ir ME. 2197

LIETUVIS LAIKRODININKAS
TAISAU iveicoriikos, vokiiko* ir ome* 
rikonifkos gamybos laikrodžio* ir ža
dintuvus. Už darbą duoda mėtoms 
garantiją. Darbą atlieku pigiai ir są
žiningai.

1228 DUNDAS ST. WEST, 
Toronto. Tel. KE. 1050

NUOMOK 
PILNĄ 
VESTUVINĮ 
RŪBŲ 
KOMPLEKTĄ 
VYRAMS IR 
MOTERIMS.

Po šešių mėnesių draugystės, Monika atsidūrė prieš vedybų problemą. Ji nežinojo ką daryti. Viskas atrodė pilka. Ateitis nežadanti nieko įdomaus ir patraukiančio. Ji žinojo, kad turėtų būti labai laiminga, nes tokiu vyrų kaip Bronius yra sunku sutikti. . Bęt visas pažinties laikas buvo toks- paprastas ir neįdomus. Jis ateidavo kiekvieną šeštadienio vakarą. Ji žinojo iš anksto, kad Bronius tikrai ją ves į šokius ar kiną. Ji tikėjosi ko nors daugiau. Galbūt, ji pati nežinojo ko.Atostogoms atėjus, ji pasakė savo mamai, kad po savaitės važiuos toli nuo miesto ir nuo Broniaus. Monikos mama nė nežinojo, kad jos duktė jau išsirinko vasarvietę keletą savaičių anksčiau ir nustebo, kai duktė tą pa- pasakė. Bet ji to neparodė. Tik paklausė, ar Monika turi pakankamai tinkamų rūbų atostogoms. Tarp motinos ir dukters niekada nekildavo ginčų. Jos abi sunkiai dirbo ir apie nesusipratiųmš nebuvo laiko galvoti. 'Jef kada' Monikos galvosena motinai pasirodydavo keista, ji tik patraukdavo pečiais ir nusišypsodavo: kas supaisys tuos jaunus šių laikų žmones...Monika turėjo vieną didelį troškimą: susitaupyti daug pinigų ir pradėti lankyti universitetą. Tam ir motina taupė. Tačiau paskutiniu laiku ji pradėjo draugauti su Bronium ir tas ją paprašė jos rankos. Ji pasijuto pakliuvusi į spąstus ir tūrėjo anksčiau ar vėliau apsispręsti,, ką ji darys. Bronius labai norėjo turėti šeimą ir, parėjęs į namus, rasti šiltus pietus ant stalo. Kartais jo svajonės atrodė tokios realios ir neromantiškos Monikai, kad ji galvojo netekėti už jo. Ji taip galvodavo, kai būdavo viena, bet kai ateidavo šeštadienis, ji su drebančia širdimi laukė, kada šeimininkė pašauks ją prie telefono. Ir dabar, prieš išvažiuodama atostogauti, ji/paskam- bino Broniui, kad ji išvažiuoja ir tik grįžusi į namus pasakys, ką ji darys: tekės už jo, ar ne.Monika išvažiavo su sunkia širdimi. Ji nelabai norėjo palikti mamą vieną. Bet sykį pasakė, nusprendė ir dabar turėjo va
žiuoti.Gamtoje prie ežero ji ėmė 
jaustis laiminga. Atrodė, kad lai
kas virto amžinybe. Ji tik žiūrė
jo ir stebėjo vandenį, salas toly
je. Susipažino su keletu jaunes
nio amžiaus berniuku, kurie 
kviesdavo ją paplaukyti laiveliu. 
Tačiau jie jai atrodė vaikai. Apie 
nieką jie rimčiau negalvojo, tik 
juokėsi visą dieną iš menknie
kių. .Monika jiems atrodė labai 
rimta, užsidariusi. Jie įvairiais 
būdais stengėsi iš jos sužinoti, 
ko ji susirūpinusi. Kiekviena 
praeinanti diena, versdavo ją pa
galvoti apie Bronių ir atsakymą. 
Pagaliau ji nusprendė lankyti 
universitetą. Jai teliko tik viėna: 
dirbti kaip ir ji dirbo visą laiką 
ir vėliau eiti mokintis. Kai ji 
pagaliau žinojo, kokį duos atša

kymą Broniui, ji pradėjo daugiau juoktis. Ir išleido visus savo pinigus dovanoms mamai ir draugėms. Kada atėjo laikas grįžti, ji vos galėjo suvaldyti ašaras. Visi žmonės čia buvo tokie malonūs ir jų draugystė atrodė kaip trumpa pasaka. Bet ji buvo pilna pasitikėjimo savimi. Ji galvojo, kad Bronius nuleis galvą, kai sužinos jos sprendimą. Bet kas jai svarbu. Jis galės susirasti žmoną, kuri jam virs šiltą sriubą penkis kartus į dieną...Išlipus iš traukinio, ji bėgte bėgo į namus. Nors jau buvo vėlu, bet antrame augšte degė šviesa. Mama jos laukė su vakariene. Ji nusišypsojo, nes buvo pa- ■ siilgus mamos gaminto maisto. Po keletos minučių ji puolė į motinos glėbį. Nors labai maloni šypsena buvo ant motinos lūpų, bet Monika pastebėjo, kad ji buvo išvargusi, jos plaukai dar labiau pražilę. Staiga pirmą kartą savo gyenime ji pažiūrėjo į motiną, kaip į žmogų. Nejaugi tai galėtų būti jos motina su tuo sudžiūvusiu veidu ir plonom sausom rankom. Siaubas pripildė ją. Ji nusuko galvą ir pažiūrėjo į gražiai padengtą stalą. Jis buvo apkrautas valgiais. Ji pradėjo greitai valgyti ir pasakoti savo spūdžius. Motina klausė su susidomėjimu. Paskui atsargiai ir tyliai prasitarė, kad Bronius turi susiradęs naują mergaitę. Monika ko tik nepaspringo su kąsniu. Galva staiga pasidarė sunki ir ji galvojo, kad ims ir tuojau nualps. Staiga vienintelė mintis šovė jai į galvą, o gal dar nėra vėlu, gal ji viską atitaisys. Jos abi su mama turėjo susitaupę nemažą sumą pinigų ir su tomis sutaupomas galima būtų pažiūrėti kur nors už miesto nedidelį namelį ... Ji stebėjosi, kodėl jai niekada panaši mintis anksčiau neatėjo į galvą?Nors jau buvo vėlu, bet Monika nubėgo tuoj pat į apačią ir su drebančia širdimi palietė telefoną. Ranka buvo sustingusi, bet ji galvojo, kad tai yra vienintelis būdas išsklaidyti visus debesis. Bronius buvo namuose. Jis buvo labai laimingas, kai išgirdo Monikos balsą po tokio ilgo laiko. Buvo tikrai jos labai pasiilgęs. Monika ėmė balsu pasakoti, ką ji nusprendė ir jos paskutiniai žodžiai buvo: “Jei tu dar nori mane imti, tai aš už tavęs tekėsiu kad ir rytoj”. Kažkur antram augšte sugirgždėjo grindys: Monikos klausėsi mama.Bronius iš laimės buvo pritrenktas. Jis vos galėjo žodį ištarti ir tik po geros valandėlės pasakė, kad jau seniai turi nupirkęs gražų žiedą ir atveš jai dabar, už poros minučių.
Kai Monika lipo laiptais į vir

šų, ji' jautėsi kaip danguje. No
rėjo garsiai dainuoti, bet jau bu
vo per vėlu. Ji tyliai pravėrė 
virtuvės duris. Mama dengė sta
lą geriausiais indais. Jos veidas 
buvo nušvitęs. Duktė tyliai ap
sikabino motiną. Po poros minu
čių stalas buvo paruoštas ir jau
kiai ūžė virdulys su kava...

Einu per kapus, vis paliesdama kryžius tokius juodus. Pasiklausydama grumstuose jo žodžių paskutinių! Ieškau pėdų mylimų po granatų išartus gruodus... Ak, sūnau! Atsiįiepk! Iš kapų, o gal iš grandinių?!Nežinau, kokia siena tave paslėpė ir užtvėrė:. Juoda žemė, a?r kalėjimo grotos sunkios, baisios! Gal juodi varnai visą tavo jauną kraują išgėrė, O gal jis rožėmis sužydės, gal šypsosis vaisiuos?!Kapas paskui kapą jų tiek .daug tarp arimų apleistų .. . Tarp apkasų, išverstų griovių pailgų, vingiuotų...Tik-pėdsakai! Tik pėdos! Nulašėjęs kraujas sužeistų... Gal ir tavo čia būta, tarp šauksmų neišrokuotų!?O sūnau, sūneli, neišbrendu per ašaras, per kraują... Neišskaitau grumstuose, akmeny, nei kryžiuj vardo...Nors klaupiu pas kiekvieną kapą naują, naują, — O širdį taip plėšo, drasko ardo.Atsiliepk, sūnau, už visus kapus tu bent vienas! z Motinos šešėly — už visas motinas ateinu!Ir beldžiu į visų grabų dangčius ir sienas — Kurtūs atgarsiai... o alpstu tarp kapų, kryžių akmenų.
“Motuše! Aš čia! Pažvelk į aukštybes!Jūs motinos brangios, neverkit sūnų: Taurė už Tėvynę — rankoje Teisybės, Už visą mūs žemę basų, alkanų.. i“Neverkit, motušės, mes amžiais gyvensim.Aukuruos mūs kraujo laisvės sužydės!Ne tik aguonėlėj, žolelėj šiurensimi, Bet siela: Tėvynės sargyboj stovės”.O sūnau, sūneli, jau kyla man rankos.Bet leisk, tavo kapo žemelę paliest! >“Motuše, brangiausia, imk kelią parankų: Pro kantrybės kryžių — pradės saulė šviest”..99

Moterų veikla ir gyvenimasL. Kat. Mot. D-jos Montrealio skyrius spalio 3 d. atšventė savo metinę šventę. Šventė buvo pradėta pamaldomis Aušros Vartų bažnyčioje, kurias atlaikė Tėv. K. Pečkys, SJ. Jo pamokslas apie dienos aktualijas, paliečiant mūsų bendruomeninio ir organizacinio gyvenimo negalavimus, buvo vsių parapiečių išklausytas su didele atyda ir pritarimu. Pamaldų metu d-jos narės priėmė bendrą komuniją.Po pamaldų apatinėje salėje įvyko iškilmingas posėdis, kurį atidarė malda ir prasmingu, momentui pritaikytu žodžiu, skyriaus pirmininkė O. Lukošienė. Susirinkimo metu įdomią paskaitą apie D-jos šūkį — Tiesa ir meilė — skaitė sesuo Felicija. Dr. V. Giriūnienė - Kudirk-aitė padarė pranešimą iš Katalikų Kongreso Toronte.Metinė šventė buvo užbaigta bendrais pusryčiais Aušros Vartų parapijos salėje. Pobūvio metu buvo supažindintas naujas dvasios vadas Tėv. S. Raibužys, SJ, kadangi buvęs dvasios vadas Tėv. K. Pečkys, SJ jau ruošiasi išvykti į JAV. Taip pat buvo priminta, kad d-jos skyrius spalio 17 d. rengia tradicinį vaikų kaukių balių ir lapkričio mėn. 20 d. didelį rudens balių.Malonu pažymėti/ kad šiam veikliam skyriui vadovauja Kanadoje seniai gyvenanti O. Lukošienė, sudarydama geriausias sąlygas senųjų ir naujųjų ateivių bendradart>iavimui.Dalyvis.
Europos Moterų Taryboje, su

organizuotoje iš tremtinių Niu
jorke, lietuvių atstovybei vado
vauja R. Sidzikauskienė.

Kanados Katalikių Moterų Ly
gos (CWL) prezidentė 34-ame 
metiniame suvažiavime išrinkta 
ponia James Freeman iš River
side, Ont Suvažiavimas vyko 
Cape-De-La-Madeeine, Que.

Aldona Šlepeiytė baigė Co- 
lumbijos universitetą magistrės 
laipsniu įr ruošiasi daktaratui.

Rosita V. Rilišky tė yra Buenos 
Aires teatro Colon balete. Ji pa
sirodo taip pat Ir lietuvių paren
gimuose.

Lelija Mickevičiūtė, 20 metų lietuvaitė studentė Worcesterio muzikos festivaly pasiekė nepaprasto pasisekimo. Specialistų manymu, ši Onos Kaskas atidengta solistė, kontraltas, turėtų sulaukti didelės ateities.Dr. N. Bražėnaitė grįžo į Niujorką iš atostogų Wisconsin valstijoje ir toliau darbuojasi Mount Vernon ligoninėje. Uoliai rūpinasi išleisti “Partizanai už Geležinės Uždangos”. Visa eilė amerikietiškų valstybinių įstaigų atsisakė padėti, nes knyga “pasenusi”. Lietuvių partizanų kovos knyga yra susidomėjusi žymi Hollywoodo filmų bendrovė.*JT Dienos proga Niujorko radijas WNYC 6 vai. v. šeštadienį transliavo pavergtų tautų muziką. Lietuvius atstovavo pianistė Aldona Kepalaitė.

ir valgomasis ir darbo kambarys.Pirmiausia reikia pasirūpinti spintomis, kuriose būtų galima sudėti visus įvairioms paskirtims reikalingus daiktus. Geriausia tinka kombinuota spinta, dalinai su stiklu, dalinai uždara, atviromis lentynomis, ir stalčiais. Lentynose sudėti knygas; už stiklinių durelių — porcelaną, stiklus; stalčiuose — staltieses, sidabrą ir t.t.Tokios įvairiems tikslams tarnaujančios spintos būna gana didelės ir mažesniuose kambariuose ne labai tinka. Tuo atveju geriau pasirinkti kelias mažesnes spinteles, bei lentynas. Esant galimybei labai gerai atrodo spintos įmontuotos tiesiog į sienas, kurias galime geriau pritaikyti prie visos aplinkos ir išnaudoti visas tuščias vietas.Jei yra valgoma kambaryje, reikia turėti atitinkamą šeimos dydžiui stalą. Geriausia įrengti valgomą kampelį, kur būtų galima jaukiai praleisti laiką, ne tik valgant, bet taip pat, kur būtų galima dirbti ar vaikai galėtų paruošti savo pamokas (jei nėra atskiro vaikų kambario). Šalia reikia turėti mažą stalelį pasidė- jimui indų, bei valgymų.Jei namuose kas nors užsiiminėja rašinėjimu, ar . panašiu darbu, nereikia pamiršti rašomo stalo. Jų būna įvairių nedidelių, kurie labai gražiai kombinuojasi viso kambario harmonijoje. Netoliese reikėtų statyti knygų spintą.Galutinį jaukumą tokiam kambariui priduoda minkšti baldai— sofa, foteliai ir t.t. Apie pačią baldų formą nįeko negalima tikslaus pasakyti, nes jų yra tiek daug įvairių formų ir spalvų, kad* reikia duoti tik pasireikšti asmeniškai vaizduotei. Aišku spalvas reikia derinti prie visos aplinkos; labai gerai atrodo skirtingų spalvų sofa ir foteliai. Prie viso to nereikia užmiršti stalelio kavai, kur galima maloniai praleisti laiką su svečiais besišnekučiuojant. Jei galima, gera turėti mažą stalelį ant ratukų, kur pakraunama gėrimai bei užkandžiai./Gyvenamasis - miegamasis kambarys ■Turint mažesnį butą, ar gyvenant viename kambaryje, kuriame ir. miegama, reikia taip įrengti, jog nesijaustų miegamojo atmosfera. Tam tikslui gerai tinka pakeliamos lovos, kurios iš viršaus yra užmaskuojamos lentynėle bei užuolaida (mažame kambaryje). Turint daugiau vietos galima turėti viena ar dvi miegamos Sofos, kurių galima gauti labai gražių formų, bei išvaizdos. Perkant miegamas sofas reikia kreipti daugiau dėmesio į gobeleno patvarumą, nes miegant daugiau nusitrina; spalvas geriau pasirinkti šviesias, nes tamsesnės daugiau prisivelia įvairių pūkų. Kaip lovos, taip pat ir tualetinis stalelis, bei kiti asmeniški reikmenys reikalauja užmaskavimo. Nereiškia, kad nuo to reikia atsisakyti. Ne, bet tik su skoniu ir neiššaukiančiai išdėstant. '.-./■Miegamasis kambarysMiegamajame svarbiausia yra lovos, kurios turi būti patogios ir praktiškos. Kokias pasirinksite, tai yra skonio dalykas, ar su galais, ar be, ar medžio ar geležies ir t.t. Dienos metu lovas galima laikyti neapdengtas, kaip čia yra mada arba uždangą pritaikyti prie viso kambario — geriausia tokį, kaip laingų užuolaidos. Apie rūbų spintas čia kalbos būti negali, nes spintos būna sienose. Lovų, bei savo asmeniš-

kiem baltiniam sudėti reikia turėti porą komodų,, kurių viena gali tarnauti kaip tualetinis staliukas. Turint pakankamai vietos, tualetinį stalelį galima turėti atskirai. Tą patį galima pasakyti ir apie sofą miegamajame, ant kuriof galima būtų netrukdomai pasilsėti ar paskaityti. Šalia galima turėti mažą knygų lentynėlę. Miegamajame, kaip ir kituose kambariuose galima turėti ištisą komplektą baldų, arba taikyti įvairius stilius (modernų ir senąjį), kuomi atsiekiama labai gražios harmonijos. Vaikų kambarysPirmiausia reikia turėti nemažą žemą stalą aht kurio būtų galima žaisti, piešti, ir t.t. Gerai turėti ant sienos lentą, kur vaikai galėtų rašinėti. Tuo būdu išvengiama rašinėjimų ant sienų. Didesniem vaikam reikia turėti atskirą stalelį ruošti pamokom.' Žaislam sudėti geriausia tinka lentynos, kur galima pratinti vaiką prie tvarkos. Kadangi vaikai tame pačiame kambaryje miega ir žaidžia, tai lovas taip sustatyti, kad būtų daugiau vietos. Sudėjimui vartoti žemas kėdutes, suolelius ir kaladėles, kurios tiktų ir žaidimams. Esant mažiems vaikams ir ankščiau gyvenant, kad išvengus nelaimingų atsitikimų, langus bei balkonus apsaugoti grotelėmis arba tinklu. •PrieškambarisSakoma, kad tai yra buto vizitinė kortelė. Nors prieškambariai ^dažniausiai būna siauri ir maži ar kitų nevykusių formų; bet ir jiems galima priduoti-tam tikro jaukumo tinkamoje vietoje pastatant kabyklą, mažą stalelį ar pakabinant veidrodį. Turint didesnį prieškambarį ar foyer su langais galima jį panaudoti ir kitiem tikslam, pa v. neturint kitos galimybės, įrengti žaidimo kampelį vaikams, skaitymui ar - darbui kampelį. ' • .Turint bute daugiau kambarių, naudojant juos sau ar nėt išnuomojant, nereikia pagailėti triūso ir darbo, kad viskas , pavirstų į jaukų namų židinį. N. N.

Atsargiai su(C. Sc.) Kanados Sveikatos ir Socialinio Aprūpinimo min. P. Martin perspėja, kad žmonės turėtų būti atsargesni su vaistais ir namų ruošos chemikalais, nes Statistikos Biuro duomenys rodo, kad turima nemažai nelaimingų nusinuodijimų Kanadoje. 1952 m. daugiau kaip ketvirtadalis visų nelaimingų nusinuodi- j imu įvyko vaikų tarpe, žemiau 4 m. amžiaus. 35 vaikai šitaip mirė. Daugiau kaip trečdalis šių vaikų mirimų įvyko nurijus įvairių chemikalų, kurių tarpe buvo tokie paprasti namų ruošos chemikalai kaip žibalas, terpentinas ir šarmas.Ministeris pataria motinoms, kad jos turi būti labai atsargiosJ vartodamos paprastus namų. ruošos chemikalus kaip grindų1 valymo chemikalus, skystą grin-1 j 1 .......................... — ’

chemikalaisdų tė’palą, baltinimo priemones bei išėdančias substancijas, šie chemikalai ir visi vaistai turi būti neprieinami vaikams. Vaikai yra tyrinėtojai iš prigimties ir jie gali suvalgyti arba gerti viską, ką jie gaji pasiekti. Be to, motinos neturėtų duoti jokių vaistų be daktaro patarimo vaikams žemiau 2 metų amžiaus.

Sėkmingai santuokai romantiškos meilės negana 
f Madisono (JAV) Drew un-to profesorius, dr. D. R. Mace tvirtina, kad santuokos, pagrįstos vien tiktai romantiška meile, netrunka ilgai įr negali ilgai truk- • ti. Šią nuomonę jis išreiškė Šeimų Organizacijų Tarptautinės S-gos konferencijoje, Oxforde, Anglijoje.“Aš nesu cinikas, kalbėdamas apie romantišką meilę, — jis pasakė. — Aš tikiu, kad tai yra kilnus ir įžymus jausmas, sudarąs svarbią dalį santuokoje, bet tik konstatuoju faktą, kad ne vientik šis jausmas išlaiko santuoką”.Anot jo, tikras vedybinis pasisekimas priklauso nuo darnumo, atsiekiamo fizinėje, protinėje, jausminėje ir dvasinėje srityje. (Science Digest, Apr. 1953)Moterys JAV ūkyjeJAV iždo ministeris ponia I. Baker Priest pareiškė viešoje kalboje, kad moterys tiesiog ar netiesiog valdo 90% visų JAV turtų. 86% visų pirkimų yra atliekami moterų.‘ JAV vedybinė statistikaStatistikos biuro duomenimis JAV 1950 m. kiekvienam subrendusiam vyrui iki 27 metų tekol, 2 tekėti subrendusios mergaitės. Tolimesnėje grupėje, 25-35m. proporcija dar didesnė moterų naudai, nes 100 jų teko 115 vyrų. 73 milijonai amerikiečių yra vedę, bet 3.500.000 persisky- rę, našlių yra 10.000.000. Bet vyrų mirštama žymiai greičiau — 3 našlėms tenka 1 našlys.

/— Nuo karo pabaigos Kanadoje vyrų mokytojų skaičius padidėjo daugiau kaip dvigubai, tuo tarpu moterų mokytojų skaičius tepadidėjo tik 23%. Pereitais metais 9 Kanados provincijose (išskyrus Qubec) monyto- jų vyrų buvo 30%. 1945 m. 80% buvo moterys.
VALYKLA

VYRU IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas

1004 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Pertaisome taip pat vyriškus ir moteriškus naujus rūbus. 
Verčiame ir siuvame naujus vyt. marškinių apikakles.

Veltui paimame ir pristatome į namus.
Greitas patarnavimas ir sąžiningas europietiško 
stiliaus darbas.

nblntl EM. 6-2740 (laikinas)
ING ST.W. ■ TORONTO

■ SAV. A. GRYBAS.
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B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER 

870 College St., Ūorp Ossington ir Dovercourt) 
Telef: OL. 6381, OL. 6382, KE. 7593

$12.900, prie lietuvių bažnyčios Pun
das St. 6 komb., didelė krautu
vė tinkama įvairios rūšies biz
niui — kroutuveei, 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 pardavinėjimą 
gazo, alyvos bendrovė mokės 
125 į mėnesį algos. Pajamos už 
mašinų pastatymą kieme ir* už 
remontus tenka pačiam pirkėjui. 
Sutartis neribotam laikui. Pui
kus biznis automechanikui arba 
Šiek tiek nusimanančiam taisyti 
automašinas. Vieta Toronto prie 
ežero.

$8.000 įmokėti, visa kaina $26 - 
30.000; 3 gazolino pampos, 4 
akrai žemės; mūro namas iš 8 
kamb., moderniai įrengtas res
toranas; gazo parduoda virš 
100.000 galionų. Vieta nepa
prastai gera: prie 400 highway, 
1 vai. nuo Toronto. Įdėjus kiek 
darbo, vertė bus daug augštesnė. 
Retas pirkinys su tokiu žemu 
įmokėjimu.

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

$9000 visa kaina, centriniam rajone, 
atskiras mūro ęamas, 6 kamb., 
alyva šildymas, garažas. Namas 
reikalingos mažo optvorkymo. 
Įmokėti $1500.

$13.500, atskiras, St. Clair - Oak- 
wopd, rug plytų, 6 kamb. 2 vir
tuvės, alyvos vandens apšildy
mas, garažas; įmokėti $2500.

$14.000 atskiras, netoli naujos liet, 
bažnyčios, gero mūro, 8 kamb.,
2 virtuvės, olyva šildomos, gara
žas, įmokėti $2.500.

$16.000, College St. prie 
7 parapijos, gero mūro,

3 virtuvės, 2 vonios, 
vondeniu apšildymo krosnys. Ge
ras nemos amatininkoms - 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 
įvairiom mašinų remontui ir da
lis įrankių; gyvenamas namas, 
6 kambarių ir užkandinė.

$17.900, Indian Rd. - High Park, at
skiras, gerų neaprūkusių x plytų 

— namas; 9 kamb.; 2 virtuvės ir 4 
sinkos; vandens - alyvos šildy
mas;* platus įvažiavimas, 2 ga
ražai, didelis sodas; namas be 
skolų, pardavėjas ims pirmą 
mortgičių. Įmokėti $5500. Sku
biai pasinaudokime proga įsigy
ti pirmos rūšies namą.

naujosios
9 komb., 
2 atskiri

Be šių nuosavybių mes turime didelį pasirinkimą įvairia kaina, įvairiu įmokėjimu 
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, didžiąusia 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,
575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

Toronto

MIELI HAMILTONIEČIAI!

.v

Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
E. CKCNAS

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 botus — 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

Mann & Martel
1245 Bloor St. W Tel. OL. 8481

Prie Lansdowne

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

$1.900 įmokėti. Dundas - Ossrngton. 
7 kambarių, pusiau atskiros na
mas. Dideli kambariai, naujai 
dekoruoti, vieta garažui. Vie
na skola balansui, viso apie 
$11.000.

$1.900 įmokėti. Carlton - Sherbourne. 
10 kamb., pusiau atskiras, paja
mų namas. Geri kambariai, pil
nai apstatyti, namas be skolų. 4 
garažai. Viso apie $12.500.

$2.500 įmokėti. Gorden - Roncesval
les. 8 kamb., pusiau atskiros, 
mūrinis namas. Dideli ir gražiai 
dekoruoti kambariai, vandens - 
alyvos šildymas, 2 garažai, viena 
skola balansui.

$2.500 įmokėti. Northcote - Dundas, 
* 1 kamb. atskiras namas. Geri

kambariai. 2 modernios virtu
vės, garažas, vandens šildymas, 
viso, apie $12.500.

$5.000 įmokėti/ D^rie - Bloor. 7 k. 
atskiras, mūrinis ,geram s|pvy 
narna?. Kvadratinis planas. Ga
ražas.

z $3.500 įmokėti. Grooe - College. 9 k. 
mūrinis nomos, dideli kamba
riai, 2 geros virtuvės, vandens 
šildymas. Vieta garažui. Viso 
apie $17.900.

$3.900 įmokėti. Indiah Gr. - Dundas.
10 karpb. mūrinis namas, dideli 

i< puikūs kambariai, 2 virtu
ves, vieta garažui. Visp apie- 
$14.000.

$4.500 įmokėti. Crawford - Bloor. 11 
kamb., atskiras mūrinis namas, 
puikūs kambariai, 2 geros virtu
vės, vandens - alyvos šildymas, 
garažas.

$5.000 įmokėti. Parkdale, 10 komb., 
mūrinis namas, dideli ir neperei
nami kambariai, alyvos šildy- 

. mos, viena skola balansui. Viso 
apie $17.000. x

$2.900 įmokėti. Bloor - Paulina. 7 k. 
ant dviejų augštų, dupleksas, 2 
modernios virtuvės, 2 vonios, ot- 

. skiri įėjimai į abu augštus, gara
žui vieta, 10 metų atviras mor
gičius.

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!

Įstaigos tel. OL. 8481 - Namų tel. OL. 8074

1460 DUNDAS ST. W.
$3.000 įmokėtu Glenmore - Gerard

East. 6 k. mūrinis narnos, didelė 
graži virtuvė, karštu oru »šild., 
kietm. grindys, garažas. Labai 
geram stovy* Lengvos mokėjimo 
sąlygos. Puikus pirkinys.

$4.700 įmokėti* Indian Grave - Bloor.
7 k. mūrinis namas, karštu oru -

Smulkesnėms informacijoms šių ir daug

' Mr. V. KYBARTAS - OL. 7511

REAL ESTATE LIMITED

- Tel. OL. 7511
? alyva šildomas, 2 modern, vir

tuvės, kietmedžio grindys.
$3.500 įmokėti. Emerson - Bloor. 8 

kamb*, atskiras, mūrinis narnas, 
moderni virtuvė, karštu oru šil
domas, kietm. grindys, dvigubas 
garažas. Labai geros mokėjimo 
sąlygos.

kitų namų pardavimui skambinkite

REAL ESTATE LIMITED
KANADOS DIDŽIAUSIA AGENTŪRA

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remontoteikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DįJCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT.

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

Sav. G. KERAITIS

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
38 King St W. - Toronto 

Suite 46.
Telef. įstaigos: Telef. nan
EM. 3-7461 WA. 2-8!

& FROST 
Advokatai, Notarai 

91 Yonge St, Toronto 
Telef. EM.6-5255

Prašoma kreiptis’į
N. ČEPULKAUSKIENĘ

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

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. L Y. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

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

v techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

t

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

579 College St. (kampas Manning)

J. KARPIS
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

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

Siūlome pamatyti šiuos genis pirkinius.
$5.000 įmokėti. High Parke, 10 k., 

atskiras, mūrinis namas, aara- 
žos, alyvos šildymas, dvi* vir
tuvės, kambariai dažyti.

$6.000 įmokėti, High Parke, 9 k., 
atskiros, mūrinis namas, vonde- 

/ niu šildomas, 3 virtuvės, neper
einami kambariai.

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

$16.500 pilna kaina, High Parke, 8 
nepereinamų kamb. mūrinis na
mas, 2 virtuvės, vandeniu-alyva 
šildomas, didelis kiemas.

Skambinti VYT. LUNYS.

$4.000 įmokėti, Bloor * Ossington, 6 
komb., otsk. narnos, alyva šil
domas, garažas.

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

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

$5.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, 8 
kamb. atsk. mūrinis namas, dvi 
virtuvės, vandeniu šidomas, grei- 

v tas užėmimas.
$7.000 įmokėti, College - Gladstone, 

10 kamb. atsk. mūrinis namas, 
2 saulės kamb., vandens šildy
mas, du garažai.

Skambinti J. BALTAKYS.

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:

GARDEN AVE. - RONCESVALLES. 
$16.000, įmokėti $3.500. 8 di
delių* komb., presuotų plytų no- 
mos. Vondeniu - alyva šildomas, 
gražios kietmedžio grindys, la
bai švarus, 2 mašipų garažas. 
Balansui viena skola 10 metų. 
Skomb. P. Mališauskas, OL.6321

ALBANY ST. - BLOOR. $19.000, 
įmokėti $6.000. Gero ir sveiko 
mūro, centriniame rajone. 10 
nepereinamų lobaididelių komb., 
dažyto aliejiniais dožais, van
deniu - alyva šildomas, gražios 
kietmedžio grindys, moderni vir
tuvė, didelis kiemas, garažas. 
$70 savaitinių pajamų ir butas 
savininkui. Būtinai pamatykite 
šį namų. Savininkas išvyksta į 
JAV. Skambinti P. Mališauskui, 

“ OL. 6321.
CONSTANCE ST. - RONCESVALLES. 

$21.000. Visai atskiras, II k., 
gero mūro namas. Vondeniu 
alyva šidomos, 3 geros virtuvės, 
skirtingai dekoruotas, kietme
džio grindys, didelis kiemas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu iš 
gatvės ir dor lone su galimybe 2 
garažams. Balansui vieno atvi
ro skola. Skambinti P. Mališaus
kui, 0L./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.

INDIAN RD, $15.000, Įmokėti apie 
$3.500, 8 kambarių mūrinis na
mas, kietmedžio grindys, alyva 
šildomos, moderni virtuvė, gara
žas, puikus švarus na>nos. Sku
bus pardavimas. Skambinti P. 
Kerberis ME. 2'471.

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

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

FULLER - QUEEN, $3.000 įmokėti, 
mūrinis atskiras 8 nepereinamų 
kambarių narnos. Vondeniu aly
va šildomas, 3 virtuvės; vieta 
garažui. Skambinti P. Grybas 
ME. 2171.

ABBOT - GLENLAKE, $4.500 įmokė
ti, atskiros loboi gero nr^ūro 7 
kambarių per du ougštu, 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.

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 kal: tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums pigiai sudaro pirkimo — 
boję. trūksta pinigų įmokėjimui perkant namą, pardavimo dokumentus.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
$3.000 įmokėti, 8 k., mūrinis, pus. 

atskiras, dvi virtuves, galimybė 
garažui, užėmimas tuojau pat. 
Bloor - Lansdowne, pilna kaina 
$14.500.

$3.000 įmokėti, 6 k., mūr. pus. atski
ras, alyva šildom, nepereinami 

• kambariai. Auburn - St. Clair. 
$13.700 pilna kaina.

$5000 įmokėti. Atskiras mūrinis 10 
kambarių namas. Vandeniu sto- 
keriu apšildomas su dideliu skly
pu, 2ygarožams vieta’ Labai 
gražioje vietoje netoli susisieki
mo. Indian Grove - High Pork 
rajone.

$16.000 visa kaina už 8J4 kamba
rių atskirą mūrinį namą su pri
jungtu mūriniu garažu. Namas 
apšildomos vandeniu, gražioje 
vietoje. Quebec Heights rajone.

$18.000 visa kaino, 9 kambarių at
skiros mūrinis namas vandeniu 
alyva apšildomas su garažu. 
Gražioj vietoj. High Pk. - Clen- 
denen rajone.

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

$18.000 viso kaina už 10 kambarių 
atskirą namą College Rusholme 
rajone. Vandeniu Olyva apšildo
mas. Gražus sklypas, garOžui 
vieta.

$3.000 įmokėti, Annette - Runny
mede, 7 k., mūrinis, pus. atski
ros, 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. atskiros, 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 kainoj 10 komb. pu
siau atskiras, vand. alyva šildy
mas, 3 virtuvės, Roncesvalles - 
Fern Ave.

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

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

$5-6000 įmokėti, mūrinis, pusiau 
skiras, 8 komb. 2 garažai, 
ninis įvažiavimas. Lauder - 
Clair St.

$3000' įmokėti, 6 komb. vandens - 
alyvos Šildymas, garažas, priva
tus įvažiavimas. Lauder-Rogers.

$3000 įmokėti, 6 k. mūrinis, alyva 
šildomas, 2 virtuvės, gero dydžio 
komb. Pilna kaina $11.900. St. 
Clorens prie St. Clair.

ot-

St.

$3000 įmokėti, 6 k. mūrinis, vande- 
niu šildomos, garažas, Šoninis 
įvažiavimas, 2 virtuvės, į šiaurę 
nuo St. Clair. '

$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 statytos, mod. vir

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

$3500 įmokėti, 9 k. mūrinis, atskiras, 
alyva šildomas, nepereiri. kam
bariai, 2 mod. virtuvės, 2 vonios. 
Pilna 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.

$5000 įmokėti, 9 k. atskiros, mūri
nis, kv. planas, 3 virtuvės, be 
galimybės garažui, Quebec - 
Bloor.

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

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

$16.500 viso kaina, Clendenan - An
nette, 6 komb., atskiros, gero 
muro, keturkampio plano, apie 
18 metų senumo, šoninis įvažia
vimas ir labai didelis kiemas.

$5.500 Įmokėti, Parkdale rajone, mū
rinis, 9 nepereinamų komb. na
mas, alyvos šildymas, 2 garažai.

$6.000 įmokėti, Indian Rd., atskiras, 
10 didelių kambarių ir apšildo
mas saulės komb., labai gero 
mūro, vandens šildymas, garažui 
vieta, geras pirkimas.

$2.000 įmokėti, Brock - Dundas, 6 k. 
mūrinis namas, garažui vieta.

Skambinti: V. PLIOPLYS

$3.500 įmokėti, 6 neperein. komb., 
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 viso kaina. Golden, 7 kamb. 
atskiras mūrinis dupleksas, aly
va 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 
šildomos, garažas.

Skambinti: B. POSIUS

sime, patiks — pirksite.

A. W. FAKLINGEK
REAL ESTATE

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

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

J-v KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$5.000 įmokėti. High Park — ant Quebec, mūrinis, atskiros, 8 k., aliejumi 

šildomas, garažas.
$14.500 pilna kaina, High Park rajone, atskiras, mūrinis, 8 k. per du aukštus, 

dvi virtuvės, vandeniu šildomas, kambariai dažyti, garažas.
$11.500 Bloor - Christie, 7 k. atskiras, vandeniu ir aliejumi šildomas, garažas. 
$5.BpO įąpokėti, Roncesvalles - Geoffry labai gerų plytų, atskiros, vondeniu - 

alyva šildomas, 9 didelių kambarių. Balansui viena skola 10 metų.
$4.500 Bloor - Manning, atskiras, mūrinis, labai gerame stovy, dvi virtuvės, 

alyva šildomas, garažas. >
$5.000 įmokėti. Bloor - Marguaretta, mūrinis, 8 k., 2 virtuvės, alyva šildo

mas, 2 garažai-
Jei tie namai Jums nepatinka — nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums, 

kad sužinotumėte kiek mes turime pardavimui namų rr kur jie randasi.

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

Su malonumu pranešame, kad šiuo metu galima pasiųsti

SIUNTINIUS - DOVANAS
į Sovietų Rusiją, Ukrainą, G ūdiju ir tt.
Siuntiniai siunčiami iš mūsų sandėlių Danijoje ir visa persiunti
mo procedūra atliekama Danijoje. Tuo būdu Tamstos esate laisvi 

t nuo betkokių bereikalingų išlaidų bei susirašinėjimo.
Siuntėjas gaus pažymėjimą su gavėjo 
parašu, kad siuntinys įteiktas. 
Mūsų patarnavimas visiškai garantuo- ' 
jamas, jei tik duodamas tikslus adresas.

Mes siuntinių persiuntimu verčiamės daug metų ir esame gavę 
tūkstančius padėkos laiškų iš Kanados ir JAV už sąžiningą dar
bą bei pagalbą vargstantiems giminėms ir draugams Europoje.

Mūsų kainoraščių ir smulkesnių informacijų ^reikalaukite 
šiuo-adresu: . '

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

( • 1176 Sherbrooke St W-, Montreal 2, Quebec, Canada 
Telefonas PL. 4181.

Populiariausio ir rimčiausia siuntinių persiuntimo firma Kanadoje.

SPORTO AKTUALIJOS
to varžybas. Jeigu nebus įdėta 
daugiau pastangų olimpinių žai
dynių pasiruošimui, 1956 metais 
Australijoj, JAV, o kartu su ja 
ir visas laisvasis pasaulis turės 
priimti pralaimėjimą iš raudo
nųjų profesionalų rankų.

Niujorko Lietuvių SK vienuo
likė spalio 24 d. turėjo augšto- 
sios lygos pirmenybių rungtynes 
su Swiss SC komanda. Prie ge
riausių pastangų lietuviai pajė
gė sužaisti tik lygiąsias 2:2. Ant
roji komanda panašiai pasirodė 
s pasekme 3:3.

Lengv. atletikos pirmenybėse 
Pragoję rusų bėgikas Vladimir 
Kuc pasiekė naują 5000 metrų 
rekordą, kuris priklausė anglui 
Chris Chataway. V. Kuc laikas 
13:51.2. Tose pačiose lenktynėsė 
čekės Zatopek .5000 atbėgo tik 
per 14:19.0 *

(Atkelta iš 6 psl.) 
rinti^rusų sportininkų. Neseniai 
fenomenalinio čekų bėgiko.Zato- 
pek 5000 metrų rekordą rusas 
Vladimir Kuc pagerino net tris 
kartus. Taip pat visi žino, kad 
rusų moterys neatsilieka nuo vy
rų ir joms nėra vakarų valstybė
se prilygstančių.

Kyla klausimas, kaip prieš tą 
diktatūrinio sporto vedamą šal
tąjį karą atsispirti? Ar imtis to
kių pat priemonių ir savanorius 
mėgėjus sportininkus paversti 
valstybiniais profesionalais? De
mokratinėse santvarkose tą pa
daryti ifeįmanoma. Amerikiečių 
sporto sluogsniai šitaip išsireiš- 
kia: “Mes visiškai nesam suinte
resuoti olimpinius žaidimus pa
versti politinės kovos arena ar
ba savo atletų komandą padary
ti valdžios propagandos agentū
ra”. Norint išlaikyti augšto spor
to lygį laisvam pasaulyje, kiek
vienas turėtų prisidėti aukomis 
arba savanoriška pagalba. Ži
nant su kuo turi reikalą, laisvojo 
pasaulio visuomenė iš tikrųjų 
turėtų smarkiai sukrusti ir viso
mis jėgomis paremti mėgėjų 
sportininkų lavinimą. Ypač ame
rikiečiai turėtų bent kiek pamirš 
ti savo numylėtą naminį beisbo
lą arba futbolą ir daugiau at
kreipti dėmesio į pasaulinio mas-

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre- 
dito Kooperatyve

"PARAMA”

Vladas Paliulis
įitaigot telof. OL 2324

Turime daugeli kitų loboi gerų Ir Minomis koinomi* bei imok^imois nomų, kurių <M vietos stokos nejmonomo poskelbti.

V. Jučas 
Bitais tel. OL 2324

Antradieniais ir trečiadieniais nuo 7 vai. vakaro duodami 
teisiniai patarimai visiems klijentams VELTUI — dipt tei
sininką p7 SILVERMAN rasite mūsų kontoroje.



V. VA SIS - Vasiliauskas
: REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prie Ossington Ave.) Telef< ME. 4605 - 4606

1. BLOOR - DELAWARE, ^didelių k., 
atskiros mūrinis, olyvo' šildomos, 
didelis kiemas ir garažas. įmokėti 
$3.500 vieno skola balansui.

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

3. BLOOR - OSS1NGTON. 8 didelių k., 
mūrinis, vandeniu Šildomas, 2 vir
tuvės, su baldais. įmokėti $3.000.

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

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

DIPLOMATU DARDYMETĖ
(Atkelta iš 2 psL)

• Rusai apsisvarstę vėl atsiuntė 
telegramą “bažidamiesi”, jog jie 
tikrai leisią laisvus rinkimus. 
Kas tada būtų, aišku. Ir Rytų 
Vokietija balsuos aiškiai prieš 
juos ir ruseliai gautų nešdintis 
iš ten. Mūsų Lietuvėlė priartėtų 
šimtais kilometrų! Gudrūs vyrai 
gi išvedžioja, jog šitokiomis kal
bomis rusai ne į vokiečius, bet 
europiečius taiko — girdi kam 
tuos vokiečius ginkluoti, kad ga
lim susitarti ir be kraujo pralie
jimo.

Dulles- siekia savo
Preziflentui-Išlaisvintojui pri- 

siekinėjant gryniausią “contain
ment” politiką, kaip pav. kalboje 
Niujorke 300 metų sulaukusiems 
Amerikos žydams, Dulles tylo
mis ruošė dirvą politikai apie 
kurią jis peranksti 1952 metais 
išsikalbėjo. Jo diplomatai ir jis 
pats .dėkingai lokalizavo pasau
lio skaudulius Egipte, Irane, 
Trieste, uoliai talkininkavo Lon
dono susitarimo siekiant. Ten 
buvo atsiekta didžiausio laimėji
mo, nes nuo dabar potencialinė 
išlaisvinimo armija yra tikrai su- 

'organižuota. Kaip “Life’’ nese- 
.niai išsireiškė, nuo prancūzų - 
vokiečių susitarimo priklausė 
NATO kariuomenės likimas: pa
silikti buvusioj padėty ji nega
lėjo — arba stipryn arba išsi- 
formuot. Dulles politika atrodo 
persilaužė ir dabar “išlaisvini
mo” politika turės aiškiau išryš
kėti didžiausiam demokratų nu
siminimui, nežiūrint ką politi
kieriai bekalbėtų.

Atitinkamos karinės žinios
JAV armija nebegamina ato

minių patrankų. Kainuoja jos po 
milijoną, o nauda abejotina. Be
to rakietos taip ištobulintos, kad

A. STANČIKAS
Baigęs Notional Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TJVIS A U

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami i 

namus veltui. 
Darbas garantuotas.

-f

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 moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos šu gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektt. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui Atidarytu touo 9 vaL ryto iki 9 vaL vak

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadtna). Tel EM. 8-8094

S

6. HAVELOCK - BLOOR. 10 didelių 
komb.; otskiros, mūrinis, 3 virtu
vės, vandeniu - alyva šildomas, di
delis kiemas ir garažas, {mokėti 
$6.900, viena skola balansui.

7. INDIAN - GRENADIER RD. 10 k., 
atskiras, mūrinis, centrinio piano, 
2 bugštu, vandeniu - alyva šildo
mas, gražus kiemas, privatus įva- 
žiav. ir garažas, {mokėti $5.000.

8. GRENADIER - RONCESVALLES. 11 
kamb., atskiros, mūrinis, cėntrinio 
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.

Išnuomojama naujame a part men te 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 V. VASILIAUSKAS 
.ii-hi-t ! ri ■ ■ ! iii I.i i .............— i n II- ■■■■...... ... .......

pilnai atstoja sunkiąją artileri
ją, kaip pav. “Corporal” ar “Ho
nest John”. Be to, jau gaminami 
atominiai sviediniai mažųjų ka
librų artilerijos pabūklams, kaip 
120 mm ir 9 mm. JAV Karo lai
vynas dažnai užtinka Ramiaja
me Vandenyne sovietų povande
ninius laivus, ypač vakariniam 
bei šiaurės vakariniam pakrašty
je. Maršalas Montgomery pasakė 
Londone smarkią kalbą, kurios 
pagrindinės mintys buvo, kad 
laikas dirba sovietų naudai, kad 
vakarai *turi būti pasiruošę ma
sinei hydroatominei kontratakai 
ir kad vakarų didmiesčiai uoliau 
rūpintųsi priešatomine gynyba.

Kada susilauksime angliškos 
informacijos? w
ALT sekretoriaus oficiozas 

“Naujienos” be perstojimo lietu
vius skaitytojus įtikinėja, jog ne 
kas kitas, bet ALT sugalvojo 
Kersteno komitetą. Bėda tik, kad 
svetimtaučiai “Naujienų” ne
skaito ir savo leidiniuose šį fak
tą visiškai ignoruoja. Taipgi “N.” 
jaudinasi ir aimanuoja savo skai
tytojams, kad JT tautom pateik
tus “Draft Code” įstatymo pro
jektas, 'kurį ratifikavus turėtų 
užsidaryti “Amerikbs Balsas”, 
“Laisvoji Lietuva” ir pati Ame
rikos Lietuvių Taryba. Gaila, 
kad nei Amerikos vyriausybė, 
nei JT nežada mokintis lietuvių 
kalbos, kad galėtų patirti lietu
viškos spaudos nuomonę! Tuo 
tarpu vargšai lietuviai studentai 
mūsiškiems veiksniams rodo pa
vyzdį. Jų Centro Valdybos Už
sienio skyrius netrukus išleidžia 
inifcrmaeinį biuletenį • anglų k. 
pasaulio universitetams ir stu
dentijai, kad būtų priminta apie 

i “Lietuva, jos tragedija, mūsų li
kimas”.

“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:

10. INDIAN RD.-HIGH PARK BLVD. 
14 didelių kamb. — 2 butų — at
skiras, mūrinis, 2 augštų, vandeniu 
- olyvfc Šildomas, 2 garažai, geros 
pirkimas.

11. HIGH PARK BLVD, (gražiąusia 
gatvė), 20 labai didelių kamb., at
skiros, gero mūro, 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 ir 4 dideli 
butai. Met. pajamos apie $ 11.000 
(žema nuoma). Labai geras pirki
mas.

ir James 56 butai.

AtSIKRATYSl ne per dienas, bet per 
valandas!

KODĖL kankintis slogos varginimais 
per dienas, jei BUCKLEY'S Cinna- 
mated kapsulės gali tai sulaikyti per 
kelias minutes! Ne vienas, bet KETU
RIŲ rūšių mišinys — specialiai pada
rytas sumažinti jūsų temperatūrą ir 
pataisyti jūsų savijautą — padės su
naikinti slogos simptomus GREITAI.

12 kapsulių 35c. Šeimos dydžio 79c.

DiTrirr rv/c DUvIlLiLI O capsules

Pagydys Jus greitai arba sugrąžins 
pinigas dvigubai.

Šaipos Fondo vajaus vaisiai

$500.00 
400.00 
300.00 
140.50
71.80
41.50

10.00

5.00
5.00
3.00
2.00
1.00

Šioš vasaros pinigų rinkliavos 
vajaus metu, Vokietijoje liku
sius lietuvius sušelpti, aukų gau
ta iš sekančių Šalpos Fondo apyl. 
komitetų:

Toronto .....
Hamiltono
Montrealio
Edmontono
Winnipeg©
Port Arthuro 

(Iš šios apylinkės gauta $42, ku
rie aukotojų pageidavimu pa
siųsti Vasario 16 gimn. rūmams)

Otavos
Iš pavietrių asmenų:
p. Riaudienės ..........
V. Pyragiaus ............
V. Granto ...........
Nežinomo tautiečio 
A. Mikšienės ........ .

Viso $1.479,80
Kadangi iš šio vajaus rinktų 

aukų betarpiai jau pasiųsta Vo
kietijos Vargo mokykloms $500, 
ir Vasario 16 gimnazijai $500, tai 
prie gautų šalpai $1479,80 pridė
jus iš anksčiau gautų aukų ir su-

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Roneesvalles Ave,. Toronto

LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”

Anksčiau buvusi Ossington Avė., 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

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

987 BLOOll (kampas Dovercourt) TELEFONAI: LL.- 8585, LO. 7206

TAUTIETI! Visais nuosavybių pardavimo ar pirkimo 
reikalai^ paskambink ar užeik pasikalbėti su vienu iš mūsų 
prityrusiu lietuvių - nuosavybių pardavėjų. Čia rasi didžiau- 
się įvairių nuosavybių pasirinkimų prieinamomis x kaino
mis Jetuvių gyvęnti mėgstamuose rajonuose. Mes suke
liam *morgičius bei parūpinant paskolas iš 6% Jūsų įmo- 
kėjimui padidinti.

. i
Rūta Kuprevičienė

Namų telef. ME. 3929

A. Lapaitis
Natrių telef. OL. 7838

——i
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Atšaukė
Netekusi kantrybės smukli

ninke Meną įkyrų svečią pava
dino spygliuota kiaule. Žmoge
lio būta ambicingo, ir jis iškėlė 
teisme bylą dėl įžeidimo. Teisė
jas paklausė:

— Tamsta prisipažįsti,?
— Negaliu užginčyti. Smuklė 

buvo pilna žmonių — atsakė kal
tinamoji.

Teisėjas stengiasi užbaigti by
lą taikiu būdu. •

— Tikiuosi, ponia, jūs nenorė
sit būti pripažinta kalta ir tuo 
būdu leisti sutepti savo gerą 
vardą. Esu tikras, kad kaltinto
jas atšauks savo skundą, jei jūs 
atšauksit pasakytus žodžius.

— Kodėl ne, ponas teisėjau. 
Nors aš buvau išprovokuota, su
tinku atšaukti žodžius, bet pu
siau — atšaukiu spyglius...

Trumpai išreikšta meilė
Atostogaujanti ponia sėdi 

viešbučio svečių kambary ir kal
bėdamasi su pažįstamu ponu iš
traukia iš voko mažą popierėlį 
ir, žvilgterėjusi į jį sako:
— Mano vyras rašo, kad jis ge

rai jaučiasi, kad biznis eina ge
rai ir kad jis mane labai myli.

— Ir visa tai jis surašė tokia
me mažame lapely? — klausia 
pokalbininkas.

— Taip. Tamsta matai — tai 
$100 čekis.

Pažįsta iš rašto
Senutė telegrafo įstaigoje pa

kiša tarnautojui neaiškiai para
šytą popiergalį ir prašo persiųsti 
tam ir tam. Tarnautojas negali 
niekaip įskaityti ir paprašo pa
aiškinti.

— Nesvarbu, — atsako senutė, 
— siunčiu sūnui, o jis mano raštą 
puikiai perskaito.

darius $1.700, pasiųsta BALFui, 
prašant užpirkti už šią sumą 
taukų, kurie per BALFą gauna
mi dvigubai pigiau negu Vokie
tijoje. Tad daugiau jų gaus ir la
biausiai šalpos reikalingi lietu
viai.

Nors šalpos darbas yra neleng
vas, vienok, rūpestingų žmonių 
pastangomis 'Ir ryžtingu pasi
šventimu artimo nelaimei ir ne
lengvi darbai dažnai sėkmingai 
atliekami.

Tad, šio vajaus proga Šalpos 
Fondo Centro k-tas nuoširdžiai 
įvertina ŠF apylinkių k-tų veikė
jus, nepailstančius aukų rinkė
jus, kuriems daugiausiai .tenka 
lankytis pas žmones prašant au- 
kos nelaimės prislėgtiems ir, la
biausiai, geraširdžius aukotojus, 
kurie savo auka nors dalinai pa
lengvina nelaimingųjų vargo ir 
nevilties dienas.

Visiems, visiems reikšdamas 
širdingą padėką, Centro k-tas ti
kisi, kad šalpos darbas ir ateity 
bus vykdomas tuo pačiu, bendru 
ir nuoširdžiu rūpestingumu.

KLB ŠF Centro Komitetas.

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
JANETS 

407 Roncesvalies Avė. 
prie Howard Park Ave. 

Toronto.
Tel. OL. 6415.

P. Dambrauskas
Namų telef. JU 8198

V. Kuzma
Namų telef. JU. 0917

Gydytojas, baigdamas tyrinėti 
ligonį, duoda jam šitokį patari
mą:

— Mesk rūkęs ir gėręs. Kiek
vieną vakarą eik anksti gulti ir 
keltis su aušra. Tai geriausi vais
tai.

— Ačiū, daktare, — atsako li
gonis. — Aš nesu vertas pačių 
geriausių vaistų. Patark man 
prastesnių. '

Netiesa
— Tik pagalvok, mūsų senu

kai į Ameriką važiuodavo ištisus 
mėnesius ir daugiau, o dabar at
skrenda per kelias valandas.

— Netiesa! — Įsiterpė kitas. — 
Sakysim, mano senukai tiek lai
ko nesugaišo. — Jie visiškai nie
kad Amerikoj nebuvo.

Prieš savo valią
Policijos viršininkas klausia 

ką tik atvežtą kaltinamąjį.
— Ar esi kada nors patekęs 

kalėjįman už kokį nusikaltimą?
— Taip, pone viršininke, bet 

vis prieš savo'valią.

< Paieškojimai
Mečio Zdanavičiaus, gim. 1924 

m. Kaune, sūn. Juozo ir Marijos 
ieško giminės. Jei kas apie jį tu
rėtų bent kokių žinių, prašau 
man pranešti arba jį patį kreip
tis adr.: A. Kantauskas, 11441 — 
76 th Ave., Edmonton, Alta.

D; Krekoveckaitė, Chicago 32, 
Ill., 4030 S Artesian Ąve., ieško 
savo brolio Mindaugo Krekovec- 
ko, gyv. Toronte, pirmiau gyve
nusio Sudbury. e

SKELBIMAS
Ieškau gyvenimo draugės. Ga

li būti su vienu vaiku. Turiu 
nuosavą namą. Esu 52 metų am
žiaus. Atsiliepti “Tėv. Žiburiai”, 
Nr. 5, 941 Dundas St. W. Toronto 
Ont.

General Insurance
& Mortgages

AL DUDA 
10 AM —10 PM

Visų rūšių draudimai ir pa
skolos nejudomam turtui.

Greitas ir sąžiningas patarna
vimas.

OL. 7997. 1609 Dundas St. W.

Biles & Wratten
ADVOKATAI, NOTARAI

• ir tt
John F. Biles/ 

Leonard E. Wratten.-
Telefonai: . 

EM. 8-6217, EM. 8-6359.
331 BAY ST. ROOM 316

Toronto.

.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

VI. Ivanauskas 
Namų telef. ME. 8760 

Vincas Pūga 
Namų telef. LO. 9023

Dr. M. Arštikattytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 

Pritiuko akinius
167 College (kampas MeCaul) 

Kabineto Nr. > 
Toronto

Priima ii anksto tusrtafts
ToM.: offiso WA. 1-3584

Dr. Aleksas ValadĮca
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.
■- — ■—m ■■■■■■■ ■ ........ ■■ i 1.1 m ■! i am į

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas
KABINETAS 314 Bathurst St.

Priėmimo vol.: 11-12.30 kasdien; va
karais nuo 7-8.30 vai. išskyrus tre
čiadienius ir šeštadienius.

Telefonas ĖM. 6-2696.

NAUJAS KABINETAS 
280 Roncesvalies Avą.

Priėmimo vaL: 2-4 pp. kasdien ir 6-8 
vol. vak. trečiadieniais.

Telefonas OL. 4778.

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

(tarp Gladstone ir Rushoirne Rd.)

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

Telefonas LO. 1794 
Toronto

D r. 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 vai.: 1.30-3.30 po pietų, 
5.30 - 8 vai. vak. Kitu laiku pagal 

susitarimą.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priėmimo valandoš: 1-2 ir 6-8 vai. v.
Šeštadieniais fl - 2 vai. pb’pietų.

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVE., TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

D r. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir iGanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą). •

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais*ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4. ”
(į rytus nuo Dufferin -St.)

"1  .............. —;

Dr. Alexander SZATMARI
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

susitdrirhg.
Telef. įstaigos WA. 1-0556

namų LL. 3228.
Hm...... . lįrr ....................... i—

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. Liudžlus 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

zpa tarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškai kalbančius prašoma kreip
tis: pirm, ir tret 6-8 v.v.; atrtr., ketv. 

ir šeštod. 10-1 va. b.p.
Office tM. 6-S679. Rm. ME. 0636.

STANLEY SHOE STQRE
AugKiousios rūšies moterų, , vaikų Ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. VtfTMto

P"* Gladstone

9 PUSQ

Dr. Sylvia UZANS
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-
Vidous ligų specialistas: širdies ast

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

TeL WA. 1-6708

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

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

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika. I

4906 WELLINGTON, 
VERDUN. P.Q. -

Vai.: 11-12, 2-4, 6-9, šeštadie-;
niais 11-1 ar pagal susitarimą.-

Tel. Office: YO. 3611 " ;
Namų: PO. 6-9964. :

Dr.John REKAI :
Qhirurgas ir akušeris *

Dr. Paul REKAI :
Vidaus ligų specialistas, I 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto -

Susitarti telefonu WA. 3-2395
- W

Dr. MICHAEL BALKANY : 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba “
202 St. Clair Ave., Toronto '

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą’

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841 <

Dr. F. Tickett
ei ■ ee— - «• ■ -.-f —

i Gydytojas 
ir . 

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-8 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS 

838 Dundas St W. Toronto 
kampos Euclid Ave.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius,
* jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS.
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto
TeL EM. 4-6515

■ ■■■■! iinTl». ■■■ ■.!■ .. —i

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

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

Telef. WA. 1-3924

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

MMm wL: 2-4.30 M 7-9 vol. pp.
3B6 Bathurst St Toronto

Telef. EM. 8-1344

1413 BLOOR ST. WEST
Tol. LO. 6480

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ _ 
BOBAI

Įtaailumi Mėlaldo.
Sav. P. BAIKAUSKIENI

. ..  _ > ___________
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gt. kampe, lapkričio 7 d., 12,30 
vai., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.

MONTREAL* Oue.

įėjimas $1. Pradžia 7.30 vai. v. 
ų:r<.. '

Visus maloniai kviečiame.

10PUSL. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TORONTO, Cut.
tis, pirmojo lapxncio męn. seK- 
madienio proga, įvyksta šį šešta
dienį tuojaus po lituanistinių 
pamokų. ■'

— Bažnyčios remonto bėga
mųjų sąskaitų padengimui, lan
kant šeimas, iš mėnesinės re- 
montoTinkliavos ir par salės pa
jamų, spalio mėn. gauta $1721.15.

KLB Toronto apylinkės rinki
minė komisija, papildydama sa
vo skelbimą, tilpusį praėjusios 
savaitės “Tėviškės Žiburiuose”, 
praneša, kad kartu su kandidatų 
sąrašais į apylinkės valdybą, rei
kia pristatyti kandidatų sąrašą 
ir į revizijos komisiją.

Apyl. rinkiminė komisija.
Aukokime Vinco Krėvės

HAMILTONO L. K. Moterų Draugija 
LAPKRIČIO 6 DIENĄ, ŠEŠTADIENI, 

rengia

LINKSMI ŠOKiy VAKARI
RAINBOW SALĖjE^Sanford ir King) 

Gros Beni Feri Orkestras.
Gėrimai, užkandžiai ir kt

Montrealio gauta nauji Kry
žiaus keliai,' kurie artimiausioje 
ateityje, bus įmontuoti! perstaty
toje bažnyčioje, apipavydalinant 
juos lietuviškame stiliuje rėme
liais. Parapijos salėje įgyti nauji 
garsiakalbiai.

— Ateinantį šeštadienį gedu
lingos pamaldos: 7.45 vai. už a.a. 
Bruno Vaičiūną, 8.30 vai. — už 
a.a. Albiną Sidaravičių. 9 vai. iš
kilmingos pamaldos Dievo Mo
tinos garbei šv. Metų proga.

— Parapijos kunigai šią savai
te vizituoja šias gatves: Pacific, 
Quebec, Kenedy, Windermere.

,— Pakrikštyta: Aldona Maria 
Jasinevičiūtė, Algimantas Juo
zapas Jasinevičius, Robert Frank 
Krajuyak ir Vytautas Leonas 
Rudaitis.

Gyvojo rožančiaus draugijos 
intencija šv. mišios bus šį šešta
dienį 9 vai. Tuoj po šv. mišių lan
koma Švenčiausios Panelės baž
nyčia Bathurst' - Adelaide gt. 
kampe, kad pelnyti atlaidus Šv. 
Marijos metų proga.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos statyba vyksta 

be kliūčių.* Kavinės sienos jau 
baigtos lieti gelžbetoniu, pirmo
sios salės pakilo virš žemės, be
tonuojamos katilinės patalpos.- 
26 lietuviai pasikeisdami dirba 
prie statybos. Jie nemaža d^rbo 
valandų paaukojo statybai. Ne
dirbą tautiečiai kviečiami paau-: 
koti bent vienos dienos darbo 
valandas.

— Padėką reiškiame Par. ko
mitetui. PBRM Būreliui ir vi
siems darbininkams, surengu
siems parapijos parengimą. Ypa
tinga padėka tenka Būreliui; 
pravedusiam parengimo metu 
bazarą, kuris atnešė gero pelno. 
Su didžiu pasiaukojimu rinko 
fantus p.p. V. Zarienė ir E. Juk
nevičienė.

— Dar .galima prisiųsti miru
siųjų vardus, už kuriuos tėvai 
pranciškonai per lapkričio mėne
sį kasdien laiko šv. mišias.

— Kas turėtų kokių fotogra
fijų iš Prisikėlimo parapijos gy
vavimo ir veiklos, yra prašomi 
vieną kopiją prisiųsti klebonijom

— Torontan atvyko T. Rafa- 
ėlis Šakalys, OFM dirbti prie 
Prisikėlimo parapijos.

— Ateinančią savaitę lankysi- 
ijiės sekančiose gatvėse: Beatrice 
Ave.. Grace St., Gorevale Ave., 
Bellvvoods Ave., Winova Dr., 
Greenside Ave.. Rushton Rd., 
Clermont St.. Clinton St. Burn
side Dm Wychwood Ave., Tyrell 
Ave.. Hocken Ave., Helena Ave.

— Pakrikštyti Tadas Steponas 
Macas, . Violeta Astra Eugenija 
Žiobakaitė.

— Prisikėlimo bažnyčios fun
datoriai: Arštikaitis Marija, 
Bakšys J., Baltakys J., Barškėtis 
M. P., Dailydaitė Anelė, Endze- 
lis V. B.. Grigonis A. R., Judžen- 
tis P., Kaknevičius J. G., Ka
minskas K., Laurinavičius A. S., 
Matulaitis J., Milys F., Pabedins
kas A. B.. Pakarna I. Ą., Šarūnas 
Juozas, Sodaitis A.

Agronomų ir DŽŪ Akademi
joje studjjavusių pobūvis įvyks 
lapkričio 13. d. 6 vai. Lietuvių 
Namuose.

BALTIC CARTAGE &
* MOVERS

pergabena baldus, specialistai- 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunKvežimis 
30 DEWSON ST., Toronto, Ont

Informacijų kreiptis OL 1403 
74 valandų tamvba.

Mūsų kartai būtų gėda, jei di
džiojo lietuvių rašytojo V-. Krė
vės kapas liktų neatžymėtas įs
pūdingu paminklu. Jam pasta
tyti yra sudarytas specialus ko
mitetas, kuris jau pradėjo rink
ti aukas. Aukų lapų yra prisiųs
ta ir į Torontą. Galintieji paau- 
'koti, prašomi įmokėti pinigus 
šiems tų aukų lapų saugotojams: 
K. Grigaičiui, “Tulpės” valgyk
loje 994 Dundas JSt. W.; J. Ber- 
žinskuį jo krautuvėje, 1212 Dun
das St. W.; “Tėv. Žiburių” redak
cijoje ir Aug. Kuolui, Lietuvių 
Namuose.

Jei kas galėtų parinkti šiam 
tikslui aukų čia Toronte arba 
kuriose nors kitose Kanados ko
lonijose, prašomi pranešti A. Ša
pokai “TŽ” adresu. Aukos bus 
renkamos tik iki šių metų pa
baigos.

Pirmąją auk| — $5 — A. Ša
pokai, kaip V. Krėvės paminklo 
statymo komiteto įgaliotiniui, 
prisiuntė Sudbury LB apylinkės 
valdyba. Ačiū! '

KL Kat. Mot. D-jos Toronto i 
skyriaus susirinkimas 

kviečiamas šį' sekmadienį, lap- 
. kričio 7 d. po 11 vai. pamaldų 
Prisikėlimo parapijos kleboni
jos patalpose. Paskaitą skaitys 
kun. dr. J. Gutauskas. Maloniai 
kviečiame dalyvauti visas nares 
ir prijaučiančias. Valdyba.

Toronto Kūrėjai Savanoriai
Stebint Toronto šalpa besirū

pinančių organizacijų veiklą pa
stebime, kad nedarbingi ir vargą 

"kenčiantieji aktyvieji Lietuvos 
laisvės kovų dalyviai — Kūrėjai 
Savanoriai ir tų kovų invalidai 
yra per daug užmiršti. Jiems re
tai ir labai retai tetenka mažas 
šalpai skiriamų lėšų trupinėlis. 
Jeigu sakome, kad mums bran
gus ir šelptinas kiekvienas lietu
vis, tai aktyvieji laisvės kovų da
lyviai neturėtų būti paskutinieji, 
nes tik Jų pasiaukojimo dėka 
mes iki šiandien dar išlikome 
lietuviais. Neturime pamiršti 
Lietuvos laisvei savo kraują au
kojusiųjų. Rūpinkimės jais ir 
ugdykime naujus pasiryžėlius. 
Šalpos tikslui Kūrėjų Savanorių 
Torojito skyrius lapkričio 13 d-. 
7.30 vai. Šv. Jono parapijos salė
je ruošia linksmą pobūvį, į kurį 
kviečia buv. kovų bendrus, bū
simų kovų pasiryžėlius ir lietu
viškai galvojantį jaunimą. K. A.

Šalpos grupė “Daina” 
maloniai kviečia Toronto lietu
vius atsilankyti į rengiamą pasi
linksminimą lapkričio 13 d. Lie
tuvių Namuose.

Besiartinant Kalėdoms Vokie- 
. tijoje likę seneliai ir ligonys ti
kisi iš užjūrio brolių - sesių para
mos. Pradžiuginkime juos.

“Daina”.
-Naujas biochemijos daktaras
Jonas Maurukas, š.m. birželio 

mėn. užbaigęs savo nfiokslinį dar
bą biochemijos srityje, spalio 27 
d. labai gerai išlaikė doktoranto 
egzaminus. Egzaminatorių komi
sija, net pareiškė, kad tai vienas 
iš geriausių doktorantų kelių 
metų bėgyje. Oficialus bioche
mijos daktaro titulo pripažini
mas Toronto universitete įvyks 
kiek vėliau.

Spalvota filmą
Šį sekmadienį 4 vai. p.p. Šv. Jo
no Kr. parapijos salėje rodoma 
spalvota filmą “The Red Shoes”, 
pagal Anderseno klasinį veikalą. 
Priedas Šv. Jono Kr. perstatytos 
bažnyčios šventinimo iškilmės.

Z. Umbražūnas
Toronte vertęsis namų pardavi
mo biznju, galutinai atsisveiki
no su Torontu ir išvyko į JAV 
— tuo tarpu į Rochesterį. Ponas 
Umbražūnas jau metų pradžioje 
persikėlė į JAV, bet buvo grįžęs 
laikinai dar dirbti senajam dar-

1212 DUNDAS STW. TeL LA-9547
J. Beržinskas.

PASAULIO LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
Sąjungos Toronto skyrius ruošia savo 

TRADICINĮ BALIŲ
š.m. lapkričio 12 d. Toronto Lietuvių Namų jaukiai architektų 

dekoruotose salėse. -
----- _ Veiks bufetas, baras, kioskai. ------

Stiprūs gėrimai parduodami iki 1 vai. ryto. Šokiai iki 2 vai. ryto.
Įėjimas vienam asmeniui $1.50. Pradžia 8 vai. vakaro,
įėjimas tik su pakvietimais, kurie gaunami pas ^Sąjungos narius.

Lietuyis manageris
Paskutiniu metu spaudoje vis 

dažniau užtinkame platesnių ar 
kuklesnių paminėjimų apie mū
sų tautiečių prasiveržimą į 
mokslo, pramonės ar kitų šakų 
atsakingas vietas. Tokių faktų 
konstatavimai mums būna itin 
malonūs ir juos su pasigėrėjimu 
sekame. Atvykus į šį kraštą, ne
žiūrint specialybių ir sugebėji
mų, visi buvome įkinkyti į sunkų 
fizinį darbą, horizontas atrodė 
apsiniaukęs ir miglotas. Užsispy
rimas, kantrybė ir darbas, laidui 
bėgant, tas kliūtis ėmė šalinti. 
Kad darbas atneša gerų vaisių 
praktiškai įrodė R. Geležiūnas. 
Šis 25 metų jaunuolis į Kanadą 
atvyko prieš 6 metus. Sunkiai 
dirbdamas Norandos kasyklo
se, po darbo valandų, mokėsi 
braižybos. Atlikęs sutartį persi
kėlė į Torontą ir už patį mažiau- 

Karalius” Pagaliau!šią atlyginimą pradėjo dirbti

Kristaus Karaliaus šventė
Toronte atžymėta ne tik specia
liomis pamaldomis bažnyčiose, 
bet ir iškilmingu aktu šv. Kazi
miero lenkų parapijos salėje.

Čia programą pravedė inž. Pr. 
Razgaitis, invokaciją paskaitė 
šv. Jono Kr. parapijos klebonas 
kun. P. Ažubalis, paskaitą ’’Kris
taus Karaliaus šventės istorija ir 
jos prasmė” skaitė Tėvas dr. Ber
nardinas Grauslys, OFM. Po to 
sekė meninė dalis, kurią pradė
jo sol. M. Vilčiauskaitė Mozarto 
Lopšine, Gounod Ave Maria ir 
Beethoveno Sanctus. Jai akom
panavo muz. St. Gailevičius. Po 
to Liudas Januška ir Birutė Gri- 
gaitytė padeklamavo, o Stp. Kai
rys, akompanuojant muz. St. 
Gailevičiui, smuiku išpildė Co
relli Largo ir Stradella Viešpatie 
mano. Jonas Staškevičius pa
skaitė savo paties rašinėlį “Aūgš- 
čiausias ■ “ -
programą užbaigė seselių kotry- 
niečių vaikų darželio vaikučiai 
gyvuoju paveikslu su deklamaci
jomis ir plastika. Programos ve
dėjas jos dalyviams bei rengė
jams pareiškė padėką ir viskas 
buvo baigta Tautos Himnu.

Minėjimas praėjo gražioje su
sikaupimo dvasioje. Buvo susi
rinkę apie 400 dalyvių,

Mr. Bryson,
Latvijos -garbės konsulą, spalio 
19 d. ištiko skaudus širdies smū
gis, dėl kurio konsulo sveikata 
yra kritiškoje padėtyje. Ryšy su 
tuo pairo irkaikurie pabaltiečių 
bendrų žygių planai.

Mirė lenkų generolas
Užpraeitą savaitę Toronte mi

rė Lenkų generolas inžinierius 
Norwid - Neugebauer, 1930 - 32 
m. buvęs viešųjų darbų ministe- 
ris, vienas iš lenkų skautų kūrė
jų. Toronte dirbo kaip braižyto
jas. .

Kanados vokiečių laikraščiai
Apie pusę milijono Kanados 

vokiečių iki šių metų teturėjo 
vos du savo laikraščius: “Nord- 
westen” Winnipege ir “Der Cou
rier” Reginoje. Šiemet atsirado 
dar du ir vardą pasirinkę pagal 
vietoves: “Torontoer Zeitung“ ir 
“Montrealer Zeitung”.

Canadian Electric Box Co. Ltd. 
fabrike. Vėliau metus dirbo vie
noje inžinierijos kompanijoje. 
Nuo 1952 m. rugpjūčio buvo pa
kviestas atgal į tą patį fabriką 
superintendentu, o nuo š.m. rug
pjūčio 1 d. į managerio vietą. Pa
žymėtina, kad būdamas fabriko 
vadovybėje daug padėjo bedar
biams lietuviams. Dar ir šiuo 
metu ten dirba nemažas lietuvių 
būrelis. L.
išnuomojamas fronrinis kambarys High 
Park rajone. 71 -Lynd Ave. LL. 5142.

Išnuomojamos kambarys ll-me augšte 
su baldais, galima naudotis virtuve, prie 
gero susisiekimo. 38 Akina Avė. — St. 
Clair - Bathurst rajone.

Išnuomojamos kambarys su baldais l-me 
aukšte vyrui ar mergaitei. Galimybė vir
tis. Te. OL. 8575. 213 Delaware Avė.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė III 
augšte ir frontinis kambarys l-me augš
te. Tel. OL. 4893 po 6 vai. vok.

Vienam ar dviems vyrams išnuomoja
mas kambarys. Galimo su maistu, yra ir 
garažas. Tel. LO. 7415.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte; atskiras įėjimas, už $12 savai
tei. Skambinti po 6 vol. v. tel. K€. 4370.

Parduodamas žemės sklypas OAKVILĖJ, 
gražiam gyvenamam rajone. Dydis 180 
iš 60 pėdų. Kreiptis tel. JU. 7391. 1

TORONTO GAS HEATING CO.
961 Collėge St., Toronto j 

Tikslias ir sąžiningas informacijas 
apie Jūsų namų šildymą natūraliu 
gazu teikia mūsų komp. atstovas I

STASYS DARGIS
Skambinti tel. OL. 7994. Jam nesant 

įstaigoj palikti savo telefoną. I

Lietuviškos ir kt. europietiškos populiarios ir klasiškos patefono

PLOKŠTELĖS 
-WALTER KOPPEL-

Meno išdirbinių ir įvairiausių dovanų parduot'.
609 YONGE ST., TORONTO, ONT., CANADA

Telefonas WA. 4-4596

F. SENE. US
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

TELEFONAS KE. 8212
Visais turto pirkimo ir pardavimo reikalais jums mielai ir 

sąžiningai patarnaus:

B. Barcevičius
P. Budreika,

J. Beržinskas
J.. Rinkevičius.

Tabako ūkiai pardavimui
Turiu didelį sąrašą įvairių ūkių su įmokėjimais pradedant 
nuo $3.000. Pas mane dirba trys įvairių tautybių agentai - 
salesmen. Pasirinkimas geras* Dabar geriausias laikas pirk
lį nes galima matyti žemę ir nuimtą derlių. Savo tau
tiečiams aš asmeniškai penkti metai kai patarnauju 
dedu įsikurti ūkiuose, *

CHARLES POCIUS
REAL ESTATE & INSURANCE

TILLSONBURG, ONT. TEL 829 J / < ■
Jei ne namie — Glen Meyer tėl. 58 R 21

Universalinių krautuvių 
milžiniškos statybos

(C. Sc.) Žmonės, kurie sako, 
kad Kanados laukia sunkūs lai
kai — pesimistų ir geriausiais 
laikais yra — turėtų pažvelgti į 
du milžiniškus planus, kurie 
vykdomi Toronto universalinių 
krautuvių. Reikėtų, be to, prisi
minti, kad tos krautuvės nėra 
linkusios investuoti pinigą į ri
zikingą biznį.

The T. Eaton Co Ltd, kuri yra 
didžiausia detalinė prekybos or
ganizacija pasaulyje, stato už 
$9.500.000 krautuvu 90 akrų že
mės plote šiauriniame Toronto 
pakraštyje. Krautuvė, būdama 
pietų - vakarinio naujo Barrie 
plento ir Sheppard Ave. kampe, 
turės daugiau vieno milijono 
kvadratinių pėdų ir padengs 25 
akrus. Ji aptarnaus greitai au
gantį Torontą ir pakeis aštuonias 
krautuves, kurias Eaton dabar 
palaiko miesto centre.

Daugiau -į pietus, Toronto 
priemiestyje Etobicoke, Simp
son’s - Sears Ltd., kuri sudaro 
Robert Simpson Co. Ltd. pašto 
užsakymo skyrių — R. Simpson 
Co. Ltd. taipogi skaitosi viena iš 
pasaulio didžiausių detalės pre
kybos krautuvių — stato septy
nių augštų krautuvę, kuri kai
nuoja 3 mil. dol. Ji aptarnaus 
Simpsons krautuves Peterbo
rough, Sarnia, Guelph ir Strat- 
forde. Sklypas yra 145 akrų, tad 
turįs didelių išsiplėtimo galimy
bių.

Seniausias rabinas iš Lietuvos
Brooklyne mirė seniausias or

todoksinis rabinas, turėjęs 96 m., 
Meyer Mordecai Silverman. Jis 
buvęs gimęs Lietuvoje, ten bai
gęs mokslus ir rabinavęs Pinske. 
Jo tėvas ir senelis buvę rabinai. 
Sūnus taip pat rabinas.

SUDBURY Ont
Bendruomenės vakaras praėjo 

labai gražioj nuotaikoj. Buvo 
matyti tautiečių, kuri^ jau se
niai yra buvę lietuviškuose pa
rengimuose. Tik salė nepakanka
mai erdvi. Šokiams grojo geras 

‘orkestras. Pelno gauta apie $80.
Pašventinimas namų, kuriuos 

pasistatė Augustinas Jasiūnas 
laisvomis nuo darbo valandomis, 
buvo su visomis lietuviškomis ir 
krikščioniškomis. tradicijomis. 
Tik pašventintuose namuose 
įvyko jaukios vaišės. Malonu, 
kad kaikurie mūsų tautiečiai ne
užmiršta gražių lietuviškų pa
pročių ir tinkamai įvertina Die
vo palaimos reikšmę žmogaus 
gyvenime.

Kun. Augustinas Sabas, SDB, 
itaYli laivu “Maria Teresa” jau 
išplaukė iš Portugalijos, Lisbono 
ir atvyksta į Kanadą bei JAV 
techniškų mokyklų sistemą pa
studijuoti. Trumpam apsistos 
pas broĘ Sudbury.

St. Lencas neseniai atvyko iš 
Belgijos ir gavo darbo General 
ligoninėje. Žmona su vaiku dąr 
liko Belgijoj. Nors eina gandai 
apie tolimesnius atleidimus, bet 
tuo tarpu pas mus dar nėra nė 
vieno lietuvio bedarbio.

šeštadieninėj mokykloj šįmet 
dirba P. Baltutienė, J. Vaičeliū- 
nas, V. Montvilas ir kun. A. Sa
bas, kuris eina taip pat mokyklos 
vedėjo pareigas.

VIENAI IŠ DIDŽIAUSIŲ

DRAUDIMO KOMPANIJŲ

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

Rinkimų reikalu. KLB Mont-1 šv. Jono liuterionių bažnyčioj, 
realio apylinkės valdyba kviečia Jęanne Mance ir Prince Arthur 
posėdin lapkričio 7 d. 12 vai. AV 
parapijos bibliotekos patalpose, 
visuy Montrealio lietuviškų or
ganizacijų pirmininkus arba jų 
pavaduotojus (tai liečia senųjų 
ir naujųjų ateivių visas organi
zacijas) išrinkti Rinkimų Komi
siją rinkimams į Montrealio apy
linkės valdybą pravesti. Esant 
daugumos pritarimui, tame pat 
posėdyje'bus renkama komisija 
sudaryti bendram kandidatų są
rašui rinkimams į apylinkės val
dybą. Atskirų pakvietimų nebus.

Apylinkės valdyba.
Lituanistikos augštesn. kursai 

bus sekantį šeštadienį, Ignace 
Bourget mokyklos patalpose, 
1220 Mountain St., prie St. Ca
therine kampo.

Dėmesio vilkiukiams! Šį šeš
tadienį, lapkričio 6 d., tuojau 
po-liet, šeštadieninės mokyklos 
pamokų įvyks Rosemounto, Ver- 
duno ir Ville Jack Cartier vil
kiukų sueigos, šeštadienį po pa
mokų ir Žirgų skiltis turės savo 
sueigą. Tuntininkas.
• Rinkimai į KLB Krašto Tary
bą Montrealyję neatnešė staig
menų, rodančių visuomenės ma
žėjantį abejingumą. Balsavo apie 
300 asmenų. Tai vis tie patys, ku
riuos sutinkame tautinių švenčių 
minėjimuose ir parengimuose. 
Laikas gydo stipriuosius, laikas 
marina silpnuosius.

LKM D-jos skyriaus ruoštas 
vaikų kaukių balius praėjo su 
dideliu pasisekimu. Gražiam 
orui esant prisirinko pilna salė 
gražiomis kaukėmis pasipuošu
sių vaikų ir jų palydovų — tėvų. 
Programą išpildė Nekalto Prasi
dėjimo/ seselių vedamo vaikų 
darželio* vaikučiai. Didelė padė
ka priklauso už jų nuoširdų tal
kininkavimą, programos išpildy
mą ir vadovavimą bendriems 
vaikučių žaidimams.

Padėka
Prof. V. Krėvės - Mickevičiaus 

minėjimo programos dalyviams: 
dr. H. Nagiui už paskaitą, B. Pū- 
kelevičiūtei, K. Smilgevičiui, J. 
Akstinui, K .Veselkai, L. Bara- 
kauskui, A. Dikiniui ir V. Kerbe- 
liui už meninės programos atli
kimą nuoširdžiai dėkojame.

Montrealio apyl. v-ba.

MONTREALIO ŠALPOS 
KOMITETAS 

Lapkričio mėn. 6 dieną rengia 
VIEŠĄ VAKARĄ 

1474 St. Catherine St. East, 
• Policijos salėje.

Programą paįvairins panelės: 
Gailevičiūtė ir Rimkevičiūtė. 

Įėjimas $1,25. Pradžia 7 vai. v. 
Groja Lituanica. Veiks pilnas 

bufetas.
Pelnas Vokietijoje likusiems 

tremtiniams.

Į talką vargstantiems!
Nors nevienas spėjome pri

miršti pūvančius lagerius, eiles 
prie lėkštės sriubos. Bet dar ne- . 
toli 10.000 mūsų brolių - seserų, 
jų tarpe arti 2000 vaikučių, ten 
yra pasilikę. Ar juos pamiršime? 
O ne! Bent artėjant švenčių me
tui turime juos prisiminti. Turi

zme jiems, nors menka auka pa- 
1 dėti. Praskaidrinti jų niūrią 
būklę. /

Lapkričio 6 d. atsilankydami į 
Montrealio Šalpos Komiteto ren
giamą viešą vakarą palengvinsi
me vargdienių dalį, nes to vaka
ro pelnas skiriamas jų — tremti
nių šalpai.

Tegul bent šis vakaras Mont- 
realyje būna gausiai tautiečių 
aplankytas. Šokiams gros pp. La
pinų orkestras. Veiks pilnas bu
fetas; o loterija bus tokia, kiek 
mes patys ją paremsime.

Padėkite tremtiniams — pa
dėkite vargstantiems vaiku
čiams, seneliams ir ligoniams. 
Tad visi į šalpos komiteto vaka
rą <—lapkričio 6 d. 1474 9te. Ca
therine St. East, policijos salėje. 

' Pradžia 7 vai. y. Įėjimas, atsi
žvelgiant į salės brangumą, $1.25.

Šalpos komitetas.
— Praėjusią savaitę, trečiadie

nį, iškilmingai buvo palaidotas 
Antanas Vaicekauskas iš Verdu- 
no. Liko žmona ir sūnus. *

— Pakrikštyta pp. Montvilų ir 
pp. Makausku šeimų naujagi
miai. A. ir V. Zubai sulaukė ant
ros dukrelės.

Tarpparlamentariiiė unija
Pasižymėjęs vokiečių politikas 

federalinio parlamento narys dr. 
A. Pūnder, dalyvavęs šiemetinė
je Tarpparlamentinės Unijos 
(IPU) konferencijoje Vienoje, 
oficialiame vokiečių “Bulletin’’ 
Nr. 173 / 1954. paskelbė straipsnį 
apie šios Unijos istoriją, esmę ir 
tikslus. Minimoji Sąjungd buvo 
įkurta 1889 m., šiandien ji turi 
iš 40 kraštų per 5000 narių par
lamentu atstovu. Iš kiekvieno 
krašto į- -Sąjungos tarybą siun
čiama po 2 atstovus. Taryba ren
ka 7 žmonių vykdomąjį komite
tą ir .linijos pirmininką. Naujuo
ju pirmininku trejiems metams 
išrinktas Vienoje britų lordas 
Stansgate. Gen. sekretorius yra 
šveicaras de Blonay. Iš pradžių 
gen. sekretoriatas buvo įsikūręs 
Briuselyje, vėliau — Oslo mies
te, o dabar galutinai savo būsti
nę įkūrė Ženevoje. Šiemetinėje 
konferencijoje dalyvavo iš 37 
kraštų apie 350 atstovų. Konfe
rencijos dalyviai buvo gražiai 
priimti austrų vyriausybės. Kon
ferencija viehu balsu pasisakė 
už kiek galint greitesnį austrų 
suverenumo atstatymą.

Konfrencįioje netikėtai teko 
susidurti ir€u vad. “liaudies de
mokratijų” parlamentiniais at-, 
stovais. Lyg niekur nieko, trijų 
bolševikinių satelitinių kraštų — 
Lenkijos, Vengrijos ir Bulgari
jos, “liaudies parlamentai” taip 
pat “pagerbė” konferencija, pa
siųsdami į ją savo atstovus. Ta
čiau kadangi šie parlamentai ne
atstovauja tikrajai'krašto gyven-

tojų valiai, tai kitiems atstovams 
kilo klausimas, ką reikia daryti, 
kad šios Unijos konferencijos 
nebūtų’ išnaudojamos bolševiki
nės propagandos tikslams. Ir šį 
klausimą teks išspręsti prieš ki
tą konferenciją, kuri ateinan
čiais metais šaukiama Helsin
kyje. '

Nehru teisinasi
Indijos min. pirm. Nehru, pa

siskelbęs kad pasitrauks iš poli
tinio gyvenimo, savo kalboj par
lamente apie užsienio politiką 
palietė jam daromus priekaištus 
dėl Vatikano atstovo: “Kaikas 
sako, kad Indija, pripažindama 
diplomatinį popiežiaus atstovą, 
elgiasi neteisėtai, nes nedera pri- i 
pažinti jokio religinio dignito- ’
riaus”. “Indija, kalbėjo. Nehru, 
pripažino popiežių ne kaip reli
ginį vadą (juo jis iš tikro yra), 
bet’ kaip nepriklausomos valsty
bės galvą”. ,.

EUROPIETĖ GYDYTOJA

DR. IRENA COOPERSMITH
turinti ilgametę praktiką Europos ir 
Kanados klinikose. Bendroji praktika, 

akušerija - ginekologija.

(kampos 5136 Park Avenue) 
/ • Montreal, P. Q.

Priėmimo vai.: 1-3 ir 7-8 ketvirtadie
niais ir šeštadieniais — 1-3, taip pat 

susitarus'tet. OO. 1965.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Windermere, $3.000 įmokėti, afskfras plytų nomas, 6 komb., 2 modem, virtu
vės. alyva apšildomas, privatus įvažiavimas. Naujas garažas. Viso tik 
$15.000. 10 metų marginius.

OH Weston Rd., $5.000 įmokėti, viso $ 17.000, atskiros plytų nomas, 7 komb. I 
per 2 ougštus, naujos vandens - alyvos šildymas, didelis sodos, vienas ga
ražas su privačiu įvažiavimu. Turi būti greitai parduotas.

Geofry • Indian Rd., $10.000 įmokėti, 10 kambarių, 3 vonios, šoninis įvažiavi
mas, 2 garažai, vandeniu - alyva apšildomos; pajamos dabar už II ir* III 
augštę $61 į savaitė. Prašoma kaino $26.000.

Garden - Roncesvalles. $14.500, 7 komb., geros olvtų namas* neperein. komb., 
vandens - alyvos šildymas, nėra garažo. Įmokėti apie $4.000.

AL GARDENS
REAL ESTATE 

UH BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO
TcMmmI: LO. 2738, LA. 8772. Vakarsh HU. 9-1543.

Vinb turto pirkimo ar pardavimo reikalais kreipkitės vM naratfyta adresą.

- REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI*
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