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Derybos, derybos Persilaužimas: taip ir ne
Kiek pasauly derybų! Derasi valstybės, šaukia konferencijas, 

ieško išeičių iš interesų sankryžų, derasi ir po karų dėl naujų 
sienų, dėl paskirstymo karo nuostolių, • dėl kompensacijų, dėl 
belaisvių paleidimo, pagaliau dėl pašalinimo naujų konfliktų 
priežasčių... Valstybėse derasi partijos dėl dalyvavimo vyriau
sybėje, dėl koalicijų sudarymo, derasi besiruošdamos rinkimanis 
ir tt. Ir nenuostabu, kad derasi. Tiek valstybės, tiek jJartijos turi 
savų interesų ir savų tikslų siekia. Kiekvienos jų tikslai skirtingi, 
kiekviena kitai yra varžovė, kiekviena žiūri, kad nebūtų apeita 
ar nustelbta, kad jos interesai nenukentėtų.

• Bet dėl ko gi derėtis mūsų lietuviškiesiems politikams, bei jų 
grupėms? Skirtingų nūdienių interesų nėra, yra tik vienas ben
dras tikslas — tautos laisvė. Kova dėl krašto išlaisvinimo bei dėl 
tautos teisių, atrodo, turėtų būti pakankamas vienijantis veiks
nys visiems “politiniams veiksniams”. Atrodo, jų visų veikla 
šito bendro ir vienintelio prasmingo tikslo galėtų būti sucemen
tuota ir nedarnumui pasireikšti neturėtų būti vietos. Bet, deja, 
matome amžinas derybas, nuolatines konferencijas su komuni
katais ir be jų, o po to vėl naujus susitikimus, pasimatymus ir .... 
vėl pasiruošimus naujoms konferencijoms. Ir taip be galo. Jau . 
kelinti metai.

Vieniems nepatinka, kad štai ten toks veiksnys esąs nepagerb
tas ir nepasmilkomas, tarytum nuo to pagerbimo ir priklausytų 
jo galimybės pasitarnauti tautos reikalui. Kelinti metai vyksta 
“kova” su konferencijomis, derybomis, pareiškimais, protestais 
ir propagandiniu alasu, pravardžiavimais ir išmetinėjimais, o

• naudos iš to niekam. Tam dar nepasibaigus alasas taktikos su
metimais perkeliamas į kitą sektorių. Esą, reikia kitaip susėsti 
ir pačias kėdes pergabenti į kitas patalpas. Kodėl taip būtų ge
riau? Esą, ateitų geresnių vyrų, daugiau nuveiktų, o dabartiniai 
tai visai netikę. Patys doriausi, sumaniausi ir pajėgiausi lietu
viai, tai už tvoros stovi ir negali prieiti prie darbo. Tarytum 
tems “netikusiems” darbo sąlygas ir svorį kažkas kitas parūpino 
ii nesėdint tose kėdėse nieko dirbti nebeįmanoma. Jei kviečiama 
į tas kėdes sėsti, tai jos pasirodo esą nepatogioje vietoje. Taip 
ir prasideda kova dėl kalno pergabenimo prie Mahometo, nors 
čia prie jo tiek kalvų ir kalnų, kad tik pakepk ir dirbk.

“Atgabenkit čia mums kalną! — šaukia pora Mahometų — 
Arba mes išeisime iš viso”. Taip prasideda derybos, pasikalbė
jimai, posėdžiai bei konferencijos. Ir dar kokios! Su kelionėmis 
per Atlantą!.. . Paganau dvi grupės pasisakė išeiną. Jei kas neno- 

^u-dirbtfe4^H.i gąu.<?in^^^lasm rieicntfoir1rombinacHU. &žtehkar":
Argi jiėlj^hiiebtiyoj išėję, seniai psįsitraukę iš darbo Dar dau
giau — tik trukdė ir kliudė dirbti, gaišino laiką, vertė eikvoti 
lėšas, kėlė nerimą visuomenėje. Derybomis bei konferencijomis 
žmonių neperdirbsi. Kas trokšta blizgučių ir pozavimo, dėl jų gal
va, mūrus skaldys. Na, ir tegul skaldo. Kai pradedama šokinėti,

• išsiaugina ragučius ir tokios pajėgios partijos, kurios savo narių 
veik pusketvirto priskaito. O kiek suktų kelelių tokių “lietuviš
kųjų masių” atstovai prikombinuoja! Kiek triukšmo kelia išgar
sintoji ir vėl pamirštoji “partijų lyga”, pasidabinusi būsimai- 
siais nuopelnais! Argi viso to jau neužtenka?

Nežinios klaikumoj, pasaulio 
sostinėj Niujorke, ten bei šen 
prltrykšta padrąsinantys ir vil
ties žodžiai. Vieni manė, kad 
laikas perkeis lietuvius iš “bur
žuazinės” į “socialistinę turiniu, 
nacionalinę savo' forma” tautą 
ir įrodinėjo, jog “švelnumu” ru
sai šį procesą tik paskubinsią. Iš 
Sibiro ištrūkę pasakojo gi ką 
kitą. “Švelnumą” tebeliudijo 
laiškai iš Lietuvos ir lengvėjąs 
siuntinių persiuntimas. Kiekvie
ną dieną auga siuntinių per sve
timtaučių agentūras į Lietuvą 
skaičius, lietuviškos šalpos įstai
gos, kurioms derėtų ši pagalbos 
akcija kuo energingiausiai kore
guoti, tenkinos aukų atskiriems 
pabėgėliams prašymu. Vilniaus 
“Tiesa” gyrės, kad gyvenimo ly
gis Sovietijoje jau dabar virši
jąs praėjusių metų, nes gyven
tojai uždirbę 10% daugiau!

Susidomėję laisvieji lietuvių 
veikėjai stebėjo, kaip lanksčiai 
Maskva reaguoja į Amerikos 
didvyrių “tautų išsilaisvinimo” 
šūkius, matyt tebegirdimus ana
pus geležinės uždangos. (Pra-i
ėjusią savaitę tai ir vėl dėklara- įdomių dalykų, 
vo JAV viceprezidentas R. Ni- 1954 m. lapkričio 24 d. įsiver

žę į šachtos lietuvių barakus pa
plovė 11 miegančių mūsų tau
tiečių. Jis liudijo, kad tiek lietu-- 
viai, tiek kiti pabaltiečiai esą 
nuostabiai susiklausę, užsispyrę. 
Nors laibai gerai informuoti, kad 
vakarų tautese ir net pavergtųjų 
tėvynėse pripažįstama liaudies 
išmintis “Mainos rūbai margo

Niujorko bendradarbio

munizmo priešingybė. Paverg
tieji lietuviai svarstė šio pasku
tiniojo pasireiškimo nuoširdumą 
ir tikriausiai laukė naująją li
niją įrodant darbais—^pirmoj eit 
lėj atšaukiant iŠ sukomunistin- 
tos Lietuvos rusiškuosius pro
konsulus. Kita praėjusios savai
tės pavergtos Lietuvos, sensacija 
buvo Talino televįzijos stoties 
atidarymas. “Tiesai taipgi lietu
vius guodė, esą ir' Vilniuje ne
trukus bus pradėta, statyti “te
levizijos centras”, kuris jau esąs 
suprojektuotas. Pastačius ant 
vieno Vilniaus kalnų 180 metrų 
TV anteną būsianti pradėta va
karinė programa: koncertai, 
rungtynės ir kt.

“Belaisvių lietuvių” gyveni
mas tarytum normalėjo. Prieš 
du mėnesiu iš Vorkutos ištrū
kęs suomis Maentymen; 1948 m. 
jis girtas įsirioglino į sovietų 
sektorių Berlyne ir taip patekęs 
į Sibirą, Vorkutoje gyvenęs su 
pabaltiečiais pasakojo mums

Kaukaziečiai

gumoje buvę kariai ir partiza
nai, kas vakąras giedą savo him
ną. MVDistai tai žino, nes suo
mis girdėjęs -kaip jie sakė, lai 
’’sau linksminasi”. Amnestiją 
paskelbus giedotojai pakeitę tik 
barakus. Suomis taipgi pastebė
jo, kad nubausti mažesnėmis 
bausmėmis pabaltiečiai esą kur 
kas- daugiau t “sukalbamesni”, 
nes ir jie dar tikisi išvysti “lais
vę”, kad ir sovietinę.

Persilaužimas laisvoje 
mūsų visuomenėje? 
Nuostabiai besikeičiąs

lis atrodė mažai veikia naujojo 
žemyno lietuviškąją išeiviją. Tai 
liudijo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės idėjos keistai lėtas ------- ...-------
plėtojimasis ir lietuvių viešąją : vųsi. Izraelis laikosi gana kietai, 
opiniją formuojančios spaudos ir puldamas EI Sabha, jautriau-

pašau-

Savaites įvykiai
Izraelio - Egipto santykiai praėjusią savaitę dar labiau paaštrė

jo. Įvyko visa eilė kruvinų susirėmimų demiiitariizuotoj EI Auja 
srity, per kuriuos buvo užmušta ir sužeista nemažas skaičius ka
rių iš abiejų pusių. Tikslių duomenų kol kas nėra, nes abi pusės 
sKelbia išpūstas skaitlines; pvz. izraelitai sakosi užmušę 50 egip
tiečių, o pastarieji — 200 izraelitų. Ir Izraelis, ir Egiptas priekaiš
tauja vienas kitam, esą į demilitarizuotą sritį siunčią karinius da
linius užimti svarbesnių strateginių vietų. Kadangi kruvini susi- 
rimai ima vis labiau įsisiūbuo-e—:--------------------------- --------
ti, ir Jungt. Tautos, ir trys di
dieji kreipėsi į abi puses, siūly
dami paliaubas ir naują planą 
Egipto - Izraelio santykiams iš
lyginti. Jiems yra siūloma demi
litarizuotoj srity nutiesti demar
kacinę liniją ir atitraukti iš jos 
karinius dalinius. Dar nė viena 
pusė oficialiai sutikimo nėra da-

xon). Vilniaus kioskuose sku
biai turėjo išnykti “Komunist” 
numeris, kuriame LTSR -CK se
kretorius Kalnberzinš, matyt, 
kieno nors palaiminimu lyg ne
utralizavo “pavergtųjų tautų iš
laisvinimo vakarietišką propa
gandą”, primindamas, kad pats 
Leninas nekartą perspėjęs, esą,

ir radijų lygis. Gal dėl to nauja
kurių inteligentų dalis smarkiu 
tempu sekė Amerikos . lietuvių 
antrosios kartos inteligentų pė
domis pasitraukdami nuo viso
kios lietuviškos veiklos, nepai
sydami ką kultūrininkai šaukė 
ar dejavo dėl lietuviškos spau
dos. knygos ar meno lygio. j,

Lietuviškoj politikoj irgi pra
ėjusią savaitę, pajusta persilau
žimas, kurį išryškino tautininkų 
ir jiems artimos grupės pasi
traukimas iš VLIKo. Praėju
sį penktadienį VLIKo gru
pės nutarė išlaikyti status quo 
kad ir su mažais pakeitimais. 
VLIKo pirmininkui, buvo pa
siųstas raštas, kuriame nusako
mi nutarimai, pagal kuriuos

šią strateginę vietovę buvo 
netgi internavęs JT paliaubų 
priežiūros komisiją ir neleido jai 
mūšio vietose lankytis neva sau
gumo sumetimais. Egiptas, ga
vęs sovietinių ginklų ir specia
listų - instruktorių būrį, jaučia 
už savo pečių Maskvos paramą. 
Be to, Syrija su Libanu pa
reiškė stosią Egipto pusėj. karo 
atveju ir ųž izraelitų puldinėji
mus keršysią sutartinai su Egip
tu. Nors Izraelio krašto apsau
gos min. Ben Gurion, kuris ne
trukus taps min. pirm., pasiūlė 
derybas tarp abiejų pusių vy
riausybių, tačiau kol kas taiky
mosi ženklų nematyti. Kadangi 
arabų valstybės nepripažįsta Iz- j 
raelio kaip organizuotos, valsty-j 
hės, todėl ir djj^^atįn^ dęry-J

kietijos komunistinės vyriausy
bės planas ir siūlytas jau 1950 
m. Tada buvo norėta sudaryti 
tokią bendrą tarybą, kurioj ir 
Rytų ir Vakarų Vokietija būtų 
atstovaujama lygiais balsais. Šį 
kartą. R. Vokietijos pateiktame 
ir Molotovo remiamame plane 
komunistai sutinka, kad tarybo
je būtų daugiau vakariečių vo
kiečių atstovų, nes jie atstovau
tų 50 mil. gyv., o rytiečiai — 18 
mil., bet reikalauja, kad nutari
mai būtų daromi vienbalsiai. 
Vakarų demokratijoms ir Bon- 
nai tokie siūlymai, aišku, nepri
imtini. Vienintelis jiems priim
tinas Vokietijos vienijimo kelias 
— laisvi rinkimai, kurių ypač 
baidosi sovietai.

Neradę visiems priimtino pa- 
grindoj ministerial sutarė tru
putį “atsikvėpti”. Pinay, Mac
millan ir Molotovas išskrido į 
savo sostines, o Dulles nuvyko 
į Vieną atidaryti operos ir Brio
ni salon pasimatyti su Jugosla
vijos diktatorium Tito. Jiedu 
aptarė Vid. Rytų ir sovietų sa
telitų padėtį. ' Komuniste abu 
pareiškė, kad satelitai turėhj 
.tanti ~ •V.. -V- Hr rf"' ~

Tautininkai pasitraukė iš VLIKo

Darbininkai prieš Argentinos vyriausybę
Daugelį reikalų aptvarkiusi 

prezidento Lbnardi vyriausybė 
atsimušė į buvusį stipriausią 
diktatoriaus Perono ramstį — 
Darbo Konferenciją. Pradžioje 
buvo sutarta, kad darbininkų 
unijų vadovai eisią savo parei
gas, tačiau neilgai trukus paaiš
kėjo, kad Perono laikų vadovai 
kursto prieš naująją vyriausy
bę. Tada prez. Lonardi įsakė 
pašalinti visus unijų vadus, įga
liojo karininkus perimti visame 
krašte unijų vadovavimą ir per 
4 mėn. suorganizuoti naujus 
rinkimus. Galingieji unijų va-' 
dai pagrasino generaliniu strei
ku, kuris turėjo prasidėti lap
kričio 2 d. Kariuomenė buvo 
paruošta visokiems galimu
mams. Prieš pat streiko pradžią 
unijų vadai atšaukė streiką, ta- į persikėlė į Nicaragua, 
čiau keletas tūkstančių darbi- prezidentas esąs jo draugas.

ninku, nepaisydami atšaukimo 
nė vyriausybės grasinimų, ne
atėjo į darbą. Šiaipjau daugumas 
darbininkų neprisidėjo prie 
streiko.

Vos buvo atšauktas streikas. 
Lonardi vyriausybė smogė pero- 
nistinei spaudai, kuri aštriai bu
vo pradėjusi kritikuoti vyriau
sybę, konfiskuodama du laikraš
čius “La Prensa” ir “EI Lider”. 
Pirmasis buvo įsteigtas dr. Al
berto Gainza Paz, bet už nepa
lankią liniją Peronui buvo pas
tarojo konfiskuotas ir perduotas 
darbininkų unijoms. Dabar šis 
ištakingas dienraštis pavestas 
patikėtinių komisijai. Jo buvęs 
savininkas gyvena JAV ir tiki
si atgauti savo įsteigtą laikraštį.

Peronas, kuriam Paragvajus 
buvo suteikęs politinę globą.

kurio

KANADOS UŽTVANKA INDIJOJ
Lankydamasis Indijoj Kana

dos užs. r. min. L. B. Pearson 
specialiomis iškilmėmis atidarė 
vadinamąją “Kanados užtvan
ką^ kuri buvo pastatyta Kana
dos lėšomis. Ji tarnaus vakari
nės Bengalijos plotams drėkinti 
ir tuo būdu žymiai prisidės prie 
krašto gerovės kėlimo. Kanada, 
pagal Colombo planą, eksporta
vo 1951, 1952 ir 1953 m. didelius 
kiekius kviečių Indijon ir už ja’ 
priklausančius apie 15 mil. dol 
pastatydino milžinišką užtvan
ką. Min. Pearson savo kalboje 
pareiškė: “Tarsi magišku būdu 
Kanados kviečių derlius taps di
deliu Indijos ryžių derliumi”. 
“Rankos.' kurios sudorojo kvie
čius, taip pat paruošė planus, ga
beno cementą, kasė kanalus. Ta; 
buvo indiečių ir kanadiečių ran
kos. Dievo valios skatinamos" 
Indijos min. pirm. Nehru, dėko
damas Kanadai, pareiškė: “Var
das Kanados užtvanka rodo kaip 
Indija yra dėkinga Kanadai už 
jos įnašą šiam darbui, kuris bus 
šviesiu ženklu pastovių drau-

gystės ir bendradarbiavimo ry
šių, jungiančių abu kraštus”.

L. B. Pearson lankėsi ir šven
tajame Indijos mieste Benares; 
prieš įeidamas hindusų švento- 
vėn nusiavė batus, o lankyda
mas -vieną maharadžą jojo ant 
dramblio, tokiu būdu priimda* 
nas garbės sargybes sveikinimą.

Pereitą savaitę “Dirva” ir 
“Vienybė” paskelbė tekstas pa
reiškimų, kuriuos įteikė Liet. 
Tautinio Sąjūdžio ir Liet. Lais
vės Kovotojų vadovybės, at- 
šaukdamos savo atstovus iš VL 
IKo. Pareiškimai skelbiami be 
datų. Pirmąjį pasirašė: V. Ras
tenis, B. Nemickas, P. Ališaus
kas ir T. Šidiškis, buvęs atsto
vas; antfąjį — M.. Naujokas, M. 
Valiukėnas ir V. Alksninis, at
stovo J. Bataičio parašas nemi
nimas.

Taut. Sąj. pareiškime sakoma, 
kad prieš pusketvirtų rpetų VLI 
Ke buvo pažadėta “energingiau 
siekti visuomenės suvienijimo 
ir glaudesnio bendradarbiavi
mo tarp Lietuvos išlaisvinimu 
besirūpinančių veiksnių”, tačiau 
padėtis nepagerėjusi, VLIKe įsi
vyravę priešingi užsimojimai, 
dėl ko padidėjusi nesantaika vi
suomenėje ir VLIKo viduje. 
Dėlto VLIKas atitrūkęs nuo 
svarbiu darbu ir lėšos esą nau
dojamos “nereikalingų ar net ir 
kenksmingų užsimojimų vyk
dymui”. Kalti dėl to esą tie, ku
rie tuo esą patenkinti ir toliau 
nerį tokią padėtį išlaikyti. Taip 
VLIKas netekęs Lietuvoje su
kurto VLIKo pobūdžio ir nesi
stengiąs to r pobūdžio atgauti. 
“Dėlto sprendžiame, kad daly
vauti šiame komitete nebėra 
prasmės”...

LLKS pareiškimas yra ilges
nis. Jame 8 punktuose pakarto
jami daug kartų girdėti prie
kaištai apie visuomenės skaldy
mą, partiškumą, nepripažinime 
diplomatinės tarnvbos. neteisė 
tą pakeitimą VLIKo statute 
pirmininko teisių neribotą pra
plėtimą, nepabojimą LLKS var
du padarytu pareiškimų, kaiku 
rių narių veiklos išpūtimą, o kri-

SUSTIPRINTAS EIsMO TIKRINIMAS
Ontario prov. vyriausybė įsa

kė atitinkamoms policijos ištai
goms griežtai sekti autovežimiu 
udėjimą. Tuo būdu norima 

Ontario kelius padaryti sauges
nius ir sumažinti nelaimių skai
čių. Vairuotojai kviečiami lai
kytis eismo taisyklių. Specialios 
oolicijos ekipos yra pasiųstos 
ant vieškelių ir įvairiose vieto
se sekti autovežimius. Jau nu
bausti 279 vairuotojai. Yra svars 
tomas projektas duoti teisę pro
vincinei policijai sustabdyti nu
sikaltusius automobilistus weto-

stovauja trys asmenys, kad 
Amerikoje VLIKo prezidiumą 
sudaro penki nariai, o Vykdo
moji Taryba pasiliekanti Euro
poj su tirimis nariais. Vykdomo
ms Tarybos kompetencija pa

liekama apspręsti VLIKo sesija'

Ketveriukė Ženevoj
Keturių didžiųjų užs. r.

Atgavo sostą

tikuojančių gniaužimą, 
susidariusi VLIKe dvasia 
tinkanti rezistencinės

: dėsniams, tad LLKS tarianti 
“kad dėl čia išdėstytu priežas-,, , ,v. , r
čiu jai nėra salvgu toliau VLI; .24-27 d. Niujorke, ku-
Ke dalyvauti” > ! n tam tikslui išrinksianti VLI

Vadinasi ilgai trukęs tampy- ^.° s?a^u^° redakcijos komisiją, 
masis užbaigtas. Įdomu, kad abi 
į atskalūnes pereinančios gru
pės savo žygiui pateisinti nenu
rodė rimtų priežasčių ir nei vie
na VLIKui nedrįso prikišti tie
sioginio nusikaltimo laisvės ko
vai. Abiejų grupių raštai rodo 
tik partinių kaprizų žymes. Ši- 
tokiuos skambius vardus turin
čioms grupėms pasitraukimas iš’ 
laisvės kovų fronto, ar bandy
mas sugriauti laisvės kovos or
ganizaciją garbės nepadarys.

Būdingi yra abiejų minėtų 
tautininkų savaitraščių priera
šai. Oficiėzinė ’’Dirva”, per ku
rią kalba tie, kurie sprendimą 
padarė, reiškia vilčių, kad gai 
išeisią dar dvi grupės. Bet “Vie
nybės” redaktorius reiškia kri
tiškų pastabų ir daro išvadą: 
“Skaldvdamiesi .ir kovodami 
mes tikriausiai nepagreitinsime 
tėvynės išlaisvinimo” ... “V” 
redaktorius būgštauja, kad tau
tininkai nepasitrauktų ir iš 
ALTo, kuris VLIKą remia ir ap
gailestauja, kad “generolai, ku
rie savo armijoms įsako trauk
tis, eilinių kareivių nuomonė? 
neklausia”...

Tokia 
neati- 
kovos

Pirmininkas būsiąs renkamas iš 
krikščionių demokratų (nesi
liaują gandai mini jo svarbiau
sią kandidatą J.E. vyksupą Vin
centą Brizgi, tačiau Niujorke 

(Nukelta į 2 psj.)

- . m1' Prancūzijos - Maroko reikalai
nisfėriai pr. savaitę ilgokai de- buvo pastaruoju laiku sukliuvę 
rėjosi, bet nieko negalėjo sutar- ypač dėi sulton6 Mahommed 
ti. Vakariečių planą, kuris nu- ben Jussef, kuris prieš porą me- 
mato Vckietijos suvienijimą ir; tų buvo ištremtas į Madagąska- 
Kole.-ityvinę saugumo sąjungą, • ro sa]a už nesilenkimą Prancū- 
:eikiančią garantijas ypač sovie-jzįjaį per tą laiką nacionalisti- 
tams, Molotovas atmetė. Jo nįa- ;njs marokiečiu sąjūdis tiek išau- 
nymu, Vokietijos suvienijimas j go ir sustiprėjo,‘ kad Prancūzi- 
įmanomas tiktai suliejant abi! • . . , . . . .
iosios dalis administraciniu bū
du, t.y. sudarius bendrą tarybą, 
panašiai kaip buvo ’’vienijama” 
Lenkija Liubline. Tuo pačiu pa? 
grindų buvo sudarytas ir R. Vo-

SOVIETINĖ TELEVIZIJA ESTIJOJ
Talline jau baigta Įrengti stip

ri televizijos stotis ir pradėta 
nuolatinė programa. Įrengimai 
atlikti sovietinių firmų’ir jie žy
miai skiriasi nuo vakariečių sis
temos. Jų stočių perteikiamą 
programą gali priimti tiktai so
vietinio tipo priimtuvai.

Nuo Estijos sostinės Tallino 
už 35 km yra Suomijos sostinė 
Helsinki. Ji dar neturi televizi
jos stoties. Sovietai labai nori 
gauti ’Suomijoj monopolio tei
ses. Televizijos programą jie ga
li perteikti suomiams iš Tallino. 
Pirmieji bandymai parodė, kad 
tai lengvai galima. Norėdami 
įsiteikti suomių vyriausybei, so-

lyginti su vakariečių, yra perpus 
pigesni. Vakariečių diplomatai 
šiom sovietų pastangom yra su
sirūpinę, nes tuo būdu komunis
tinė įtaka Suomijoj būtų žy-tinė įtaka Suomijoj 
miai sustiprinta.

SIŪLO LIETUVOS
Pirmą kartą nuo 

kraštų okupacijos Sov. Sąjun
ga pasiūlė eksportuoti Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos linus. Ji krei
pėsi į Š. Airijos ir Škotijos ver- 
pyklas siūlydama parduoti že
mos kokybės 500 tonų Pabaltijo 
linų ir tai žemesne kaina nei 
tarpt, rinkoj. Iki šiol D. Brita
nijos verpyklos buvo aprūpina-

LINUS 
Pabaltijo

vietai apdovanojo televizijos pri- i mos daugiausia Belgijos linais, 
imtuvais augštuosius valdžios Britų verpyklų savininkai ma- 
pareigūnus pradedant preziden-.no, kad tai atpigins linų kainas 
tu Paasikivi. Jų priimtuvai, pa- tarptautinėje rinkoje.

ie ir Įteikti atitinkamas baudos 
korteles. Iki §iol Ontario prov. 
policijai leista tiktai pasižymėti 
nesilaikančio taisyklių automo
bilio nfumeri nereikalaujant pa
vardės. Taip pat svarstoma ir 
taškų sistema, kuri rengiamasi 
įvesti N. Brunswick prov. Pagal 
ią, kiekvienam vairuotojui duo
dama 25 taškų kertelė ir už kiek
vieną nusižengimą taisyklėms 
atimamas atitinkamas taškų 
skaičius. Kai vairuotojas neten
ka visų taškų, automatiškai nu
stoja leidimo vairuoti.

Ate#

FkssS^

jos vyriausybė buvo priversta 
patenkinti jų reikalavimus. O jie 
visą laiką reikalavo buv. sulto
no grąžinimo į Maroko sostą. 
Kai buvęs prancūzams palankus 
sultonas Ben Arafa atsisakė nuo 
sosto ir kai įtakingas paša EI 
Glaoul pareiškė kad sutin
kąs su nacionalistų norais, Pran
cūzijos vyriausybė apsisprendė 
ben Jussef grąžinti į Maroko 
sostą. Tuo tarpu jis tebėra Pran
cūzijoj ir grįžimo data palikta 
pasirinkti jam pačiam. Marokie
čiai nacionalistai džiūgauja ir 
bužiuoj paskelbtą sultono at
vaizdą, kuris iki šiol buvo už
draustas rodyti viešumoj. Mano
ma,- kad sultonas grįš šį mėnesį 
ir sudarys vyriausybę, kurios 
uždavinys bus tartis su Prancū
zija dėl savivaldos.

Meilė politikoj
Pastaruoju metu D. Britanija 

nepaprastai domėjosi princesės 
Margaretos ir kpt. Townsend 
galima santuoka. Kadangi jos iš
tekėjimas paliečia ir Britanijos 
karališkąjį sostą, juo buvo suin
teresuota vyriausvbė, parlamen
tas ir anglikonų Bažnyčia. Spau 
da. nesiskaitydama su diskretiš
kumu, didžiausiom raidėm skel
bė žinias ir spėliojimus apie 
princesės planus. Pagaliau prin- 
cesė apsisprendė netekėti už iš
siskyrusio su pirmąja žmona ka
pitono motyvuodama tuo, kad 
anglikonu Bažnyčia mokanti 
moterystės neardomumą. Dėl 
sosto įpėdinystės ji būtų galėju
si pasitenkinti civiline santuoka. 
Kaikuri spauda dėl šio sprendi
mo kaltina anglikonų arkivys
kupą Fisher ir reikalauja atsi
statydinti.

Revoliuciios metinės
Maskva ir š’emet minėjo re

voliucijos metines. Ta proga 
kalbėto min. pirminiu* o nava- 
duetoias Kaganovič, pareikšda
mas. be kitko, kad komunizmas 
nesąs skirtas eksportui. Tradici
nio narado mntu Raudonojoj 
aikštėj kalbėjo krašto apsaugos 
min. gen. ?ukov. Jis pabrėžė, 
kad šiuo metu Sov. Sąjunga, va
dovaudamasi Lepino dėsniais, 
dirba taikingai koegzistencijai 
ir konstruktyviniam komuniz
mui.
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Tautų naikinimas Rusijoje

T

ATSIMINKIME JUOS
Liet. Kąr. Kūr.-Savanorių Sąj. Į 3 kartus. Jisai yra visiškas inva- 

Torpftto skyrius< nę vieną šimtą Į lidas, laikomas ligoninėje kaip 
dolerių ;yra nusiuntęs. Vokieti- Į silpnaprotis, 
joje pasilikusiems kūr.-savano
riams Įr laisvės kovų invalidams 
jų sunkiai būklei pagerinti. 
Gautipji iš jų laiškai byloja jų 
sunkią dalią ir džiaugsmą, kad 
dar ne visi juos užmiršo. Štai

x kūr.-say. S-gos vėliavos ir ženk
lo autoriaus dailininko Juozo 
Kaminskos, kuriam buvo nusiųs
ta $25 vienkartinė dovana, laiš
ko būdingesnės, ištraukos:

. “Mieli; Broliai savanoriai. Su 
džiaugsmo kupina širdimi reiš
kiu Valdybai ir viso. skyriaus 
kūr.-savanoriams didelę padėką 
už pasiųstą man vienkartinę do
vaną. Ji yra pravarti kaip įper
kamos galios šatinis tačiau, šalia 
jos yra dar ąntroji pusė — dva
sinė — esu Jūsų sustiprintas ir 
dvasiniai, nes jaučiu, kad yra 
dar pasauly Brolių Lietuvių, 
kurie ir manęs nėra pamiršę. 
Ne dėl . materialinių gėrybių 
Broliai ėjo kovon 1919-21 m. Tą 
kovą laimėjo- taip pat tik stip
rūs dvasioje būdami. Tad dėkui 
Jums! Dėkui!”,,

Liet. Kar? Kūr.-Savanorių-Ve
teranų S-gos Vokietijos Krašto 
Sk. Valdyba rašo:

-“Mieli . Broliai Savanoriai,

2. Janoniui Jonui 45 DM per 3 
kartus. Bedarbis ir ligonis TBC.

3. Januliui Antanui 160 DM 
per 5 kartūs. Jis jau 9 metai kaip 
guli ligoninėje su TBC ir netu
ri jokių giminių, kurie galėtų 
nors kiek paremti.

4. Kulikauskui Pijui 80 DM
per 8 kartus. Bedarbis ir ligonis 
TBC. ‘

J. Janonis, dėkodamas už pa
ramą, rašo:

“Gauta iš Tamstų piniginė pa
šalpa man yra labai brangi. Su 
ja sujungtas mūsų žygių įverti
nimas; pašalpos pavidale mes 
vainikuojame tuos senelius, ku
riems teko savo geriausią ir gra
žiausią gyvenimo dalią atiduoti 
Tėvynės labui. Tebūna garbė 
tiems, kurie -pūslėta ranka iš 
fabriko atsineštą dolerį dalosi su 
mumis”.

A. Janulis savo laiškuose guo
džiasi savo nedalia ir dėkoda
mas už paramą rašo: ,■

“Prašau priimti mano savano
rio - kūrėjo brolišką padėką To
ronto kūr.-savanorių skyriaus 
nariams už jų nuoširdų rūpes
tingumą taip gausiai sušelpiant.

Tamstų malonų laišką gavome/ Miela yra gauti dovaną, bet dar 
Širdingiausiai dėkojame. Taip i mieliau, kuomet jauti, kad nesi 
pat gavom ir 50 dol. per vokie-i pamirštas ir visų apleistas. Ši 
čių banką Maince. Bankas mums savanorių - kūrėjų dovana labai 
išmokėjo DM-mis kursu 1 dole- mane sujaudino. Sunku įsivąiz- 
ris.— 4,254 DM. Už šia dovana,į duoti, ką reiškia žmogui nieko 

niui gauti to
kią gražią paramą. Dabar gale-

4,254 DM. Už šią dovaną, I duoti, ką reiškia žmogui nieko 
o taip pat ir už daromus žygius neturinčiam ir ligoniui gauti to- 
kviečiant kitus skyrius mus pa- kią gražią paramą. Dabar galė- 
remti, visų mūsų brolių k.-sa- siu oo truputį pasigerinti sau 
vanorių. esančių Vokietijoje var- maista, kuris ligoninėje yra blc- 
du širdingai jums dėkojame. gaš. Jeigu būtų galima, prašy- 

Ši Jūsų dovana artxmiausiam ;.čiau ir toliau manes, kaipo kūr.- 
Valdybos posėdyje bus išdalįn-’ savanorio neužmiršti”.
ta broliams kūr.-savanoriams I Gaila, kad tik vienas Toronto 
atginarčiąs Kariuomenės Šven-' kūr.-savanorių negausus savo 

nariais .skyrius atjaučia, karts,
Iš. anksčiau M.si^stu virš ŠUP* 

to' do&rių^ka^) pranešė ' Skyr. 
Valdyba, ' yra' ‘ priskirta •šieiris 
kūr^savaneriams:
lf Bikuličiui Juozui 40 DF per

i oje VargstantK^S mūsų laisvės 
kovų broliams kūr.-savanoriams 
taip reikalingą paramą.

Kūr. - Sav. St. B-lis.

Teroro politika
‘ Komunistinės Rusijos bau

džiamoji teisė yra priemonė nai
kinti asmenis ir net tautas,- ku
rie nepalankūs vidaus santvar
kai. Laisvojo pasaulio baudžia
moji teisė riirtnato bausmes tik 
už įstatymais draudžiamus veiks 
mus. Soyietų baudžiamajame 
statute 16 str. štai kas aptaria
ma: “Jei šiame statute nėrą nu
matytos bausmės už kaikuriuos 
visuomenei pavojingus veiks
mus, panaudojami bausti tie 
statuto straipsniai, kurie yra ar
timesni savo pobūdžiu”. Iš šios 
aptąrtieš seka, kad už kiekvie
ną veiksmą gali būti baudžiama, 
jei komunistų partija ras reika
linga ką bausti ir sunaikinti.

Baudžiamasis statutas gali bū
ti paskubomis papildytas įsa
kais. Taip 1943 m. balandžio 19 
d, įsak'e numatoma mirties baus
mė už bendradarbiavimą su vo
kiečiais fašistais..

Teismai ■ automatiškai pritai
ko bausmes, kurių reikalauja 
kemunistų partijas agentai, Ša
lia tariamų teismų iš seno veikia 
inkvizicinės baudos, kurias ski
ria policijos įstaigos pradedant 
VČK (Vserosiskaja Čerezvičai- 
naja Komisija), baigiant šian
dienine MGB (Ministerstvo Go- 
sudarstvenno j Bezopasnasti).
.Tik ką rusų komunistams įsi
galėjus, 1919 m. balandžio 15 d. 
M. Į. Kalinin išleido įsaką su
kurti priverčiamųjų darbų sto
vyklas ir ten pasmerktuosius 
priversti dirbti. Anuo metu pra
dėti įvairūs, eksperimentai So- 
lovkuose. 1934 m. birželio 10 d. 
įkurta vergų darbo ir. tautų nai
kinimo : Įstaiga GULAG (Glav- 
naja upravlenija ispravitelno' 
trudovich lagerej) — vyriausia 
pataisomųjų darbų įstaiga. Šios 
ištaigos pavadinimas skamba 
labai nekaltai, nofs ji yra jau 
milijonus nekaltų asmenų išžu
džius!. Anuomet ji priklausė NK 
VD, o dabar MVD (Ministerstvo 
vnutrennich diel.). Rusijos po- ’ 
licija, vykdydama komunistų 
partijos valią nubaudžia numa
tytas aukas, jas kankina? vergų 
stovyklose, išnaudoja “socializ
mo statybai”, masėmis išžudo, 
kaikųrias aukas .paleidžia pasi
žadėjus RusijčM’ šąUgumbi!,£hėh- 
dradarbiauti, palaužia firorališ- 
kai ir milijonus padaro fiziniais 
paliegėliais.

Persilaužimas: taip ir ne
mat, konkrečiai pasiūlė ateinan-j sukomunistinti Vokietiją! Tuo 
tį rugsėjo mėnesį visoj Vokieti- ■ tarpu Izraelio užs. reik, miriiste- 
joj laisvus rinkimus ir pareika-i ris Sharett ir NYTimes skun-

(Atkelta iš 1 psl.)
kaikas abejoja Katalikų Bažny
čios vadovybės pritarimu naujo- į _ _ _ .
sies sovietų politikos akivaizdo-J iąvo kelių,, bei. ne vienos parti-! dėsi tam pačiam’Molotovui, kad 
je katalikiškoje Lietuvoje). Taip j jos, kadidatų sąrašų, kaip kad ; komuriistų ginklų pardavimas, 
pat būsiąs pakeistas ir dabartį > Molotovas, begėdiškai tvirtinda- Egiptui gresia karu prie Vidur- 

’ ”■ ’ 1 / : ' mas, kad “Tarybų Sąjunga nau- žemio jūros įr galimom sovietų
jį duosią taip vadina- dojasi šia sistema jau daugelis; bazėm Egipte, kas- Molotovui

žemio jūros ir galimom sovietųnis Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkas 
mos liberalistinės grupės. Mano
ma, kad šių reformų išdavoje 5--
glaudžiai derinama, nors kaiku- 
rios. grupės VLIKo “nepriklau
somumą” statė augščiau visko.

Persilaužimas
Vakarų politikoj?
Amerikos Vengrų Taryba pra

ėjusią savriitę suruošė didelį' 
priėmimą Niujorko viešbutyje 
“Delmonico”, kuriame dalyvavo 
žymusis JAV valstvbininikas j 
A. Harrimann, buvęs ~užs. reik. į 
viceministcris.Ą. Berle in kt. Gu
bernatorius ■ ’ Harrirriann’' 
gingai nesiruošiąs į Amerikos, ĮęUrjoje jįs Molotovui i akis iš-į veikėjams pats prezidentas Ei- 
prezidentus, savo kalboj veng-; . p5įeikM kad jįs siekias ’ senhoweris. 
rams kritmavo minister! Dulles, ii1 r , - -
kad nepasiūlė dabariir.ėje Žene- 
dos įsįrfeBehčijoĮe ^aptarti visos 
Rytų Europos laisvų rinkim... 
Yeikaid; Jįs, kžfip riiemokratas, 
rpikafttyo/ kad Amerika ir to
liau sp^ūstu Maskvą ‘dėl Rytų 
Europos išlaisvirimo. Ypač 
reikšminga buvo Mr. Berle kal
ba. Jis susirinkusius pavergtųjų 
diplomatus ypač sudomino pa
reiškimu, kad tradicinė Ameri- 
kbs užsienių politika, tampa 
“manevrine, prisitaikanti prie 
galimybių ir perspektyvų”. Ši
tokia politika, esą pareikalaus 
daugiau iš jos vadovu, tačiau 
“iniciatyvos perėmimas Žene
voje” rodo, kaip, rimtai Mr. Dul- 
lės supranta JAV įsipareigoji
mus (’’Fermai pledge’^ paverg
toms tautoms!' Mr. Berte sakė, 
lead “išlaisvirimo pciitika” yra 
šiuo metu Vašingtotio Supranta
ma kaip Amerikos garbes ir pa- 
rėięos dalykas. $ir. Berle savo 
kplboie išvardino tris labiausiai 
nerimstančias R. Et^buOs, tau
tas: yęnggus, lenkus ir lietuvius.

Bėrie arasinrint pavergtąsias 
tautas, kad jes laikytųsi senųjų 
idealu ir nepersilaužtų greičiau 
nei Amerikos ir kiti strategai 
apskaičiuoja, vakariečiai minis
terial atrodė laimėję Ženevoje 
pirmuosius du kėlinius prieš 
Molotovą, ncaQejgtinai laimėję 
vokiečių viešąją opiniją. Jie,

metų ir to visai nesigaili”. Nių-! tikriausiai’ buvo nepaprasta 
jerke įdėmiai laukiama trečio-i naujiena!

VLIKas ir LLK veikla būsianti jo kėlinio nesibaimint dėl brito i
Macmillan diplomatiškų svai
čiojimų apie “saugumo sutar
tis”, kuriomis jis garantuotų TS 
RS sienas."“ Anot “New York 
Daily News” — “ " ‘,
sutartis sulaužiusi TSRS rimtai; trečiajam c____ _____ __ _
nė nesvarstė britų pasiūlymo ‘ Tik persilaužimas žmonijos gal-

1955 m. yra persilaužimo me
tai, nes žinovų nuomone, 10 me^ 
tu užteko didžiosioms valsty- 

LAIC — 174 į bėms pakenčiamai pasiruošti 
i TSRS rimtai i trečiajam pasauliniam karui.■'>

ener

'. i pareikšdama, kad “saugumo ga- vosenoj 
rantijos duodamos tik mažoms / 
valstybėms, didžiosios ir pačios

! apsisaugos”..
Niujorkiečius tap pat labai nu- sumu nuteriotų Lietuvą ir jos 

stebino prancūzo minjsterio Pi-(žmones, kaip kad prieš tris me- 
nay visai nediplomatiška kalba,'tus priminė Amerikos lietuvių

j, kurio liudininkais mes 
dabar esame, įgalintų Lietuves 
išlaisvinimą be kito baisaus ka
ro, kuris neišvengiamai visu bai-

- ' i . -

(Tęsinys .iš. praeito į spr.) .
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Tautų.kalėjimeb .ų ■
Per pastarąjį dešimtntetf dau

gelis pateko į GULAG,'‘žmonių 
sunaikinimo mašiną, kurios 8 
sritys apima 165 koncentracijos 
stovyklas ir nemažiau 60 pavie
nių stovyklų; Koncentracinės 
stovyklos apjungia eilę pavie
nių stovyklų, pvz. Vorkutoje, 
kurioje nemažėti yra lietuvių ir 
pabaltiečių, d’ bendras’’ aukų 
skaičius siekė per 100.000.

Pasmerktųjų skaičiun pateko: 
asmenys priklausę tautiniams 
kariniams junginiams ’praėjusio 
karo me tu,‘“grįžę iš vakarinės 
Vokietijos ir vadinami -“sovieti
niai patrijotaity karo belaisviai, 
o ypač tautiškai nusistatę, prie
šingi komunizmui Lietuvoje, 
Latvijoje, -Estijoje,“ Lenkijoje; 
Čekoslovakijoje, Rytinėje Vo
kietijoje; Bulgarijoje, Rumuni
joje ir Vengrijoje. '

Apie atskilų' kraštų pasmerk
tųjų skaičiuj ' neturima : tikslių 
žinių. Lietuvių aukų skaičius 
taip pat yra’ bjenamaš. Jis yra 
nemažas, neš '“grįžę į Vakarus, 
buvę kaliniai’ nurodo, kad lietu
viai buvo ”" užtikti daugelyje 
svarbesnių GŪLAG“ koncentra
cinių stovyklų:

Pasmerktųjų padėtis yra ne
paprastai sunki vergų stovyklo
se. Pokario rrfątu, kai yp^č trūko 
darbo jėgos, pasmerktieji buvo 
blogai ' aprūpinti ir priversti 
dirbti sunkiausius darbus.

Pasmerktieji pradžioje • suge
bėjo atlikti 60-70$< nustatytų 
darbo normų. Dėl blogo maisto 
ir nepakenčiamų gyvenimo są
lygų netrukus išdirbio norma 
tesiekė 40%/ GULAG pritaikė 
nusilpusiems baudas — sumaži
no maisto davinį. Aukoms teliko 
vienintelis išsigelbėjimas mirtis. 
Ypač iki 1.948 metų mirtingu
mo nuošimtis buvo nepaprastai 
didelis/Žymus pasmerktųjų mir 
tingumas priskirtinas prie rusų" 
komunistų .progrąrūdš — išnai
kinti priešūs'. 1&48-I950 m. laiko
tarpyje pasmerktum būtis kiek 
pagerėjo. Rusai įsitikino, kad ir 
priešiškai nusistačiusių darbo 
iėga yra vertingesnė už lavoną. 
ApsiginklVvfrhb špartiniihas, ža
liavų didės®! - pareikalavimas 
vertė skaityt® ir su pasmerki 
tųjų dąrbb’jėga. Tame tarpsnyje 
duonos davinys asmeniui atli
kusiam pavestą darbą padidin
tas nuo 300 iki 800 gramų. Be to, 
pagal taisykles pasmerktasis- 
turėjo gauti 120 gr. kruopų, 30 
gr. mėsos, 20 gr. riebalų ir 27 gr. 
cukraus. Pasmerktieji tik duoną 
gaudavo į rankas.' Dalis kitų 
maisto dalykų lengvai galėjo 
būti nusukti dirbančiųjų virtu
vėse, o ypač komunistinių pa
reigūnų. Minėtas davinys teski
riamas tik atliekantiems nusta
tytą darbą. Izoliuotieji, jr ligo- 
nys yra beviltiškoje padėtyje, 
nes jų daugelis,mirė iš bado nu
silpę ar. apsikrėtė- ligomis.

Komunistiniai , pažadai
Iki Stalino mirties pasmerk

tieji neturėjo, net. menkiausių 
prošvaisčių. Jų viltys sulaukti iš 
Vakarų pasiaukojančio, laisvę 

biau blėso. Maskvos sustiprėji
mas krašte, o ypač tarptautinėje 

•politikoje pasmerktiesiems at
ėmė paskutines. - viltis. Atėjc 
tamsiausias laikotarpis, kai ne 
vienoje vergų, stovyklose buvo 
stveriasi tiesiog įbevįltiško .žygio 
— maišto. Maišiai Įv^vio i953’nL 
vasarą reikalaujant ' labai mažų •

w

rinkimu -i. WINNIPEG Msa.
Vasario 16 gimnazijos ^rėmėjų®----------------------------------------

būrelis. Jau keli metai Winnipe-P67 Keefer St., Vancouver, B.C., 
ge vra suorganizuotas gimnazi- šaukiamas Britų Kolumbijos lie
jos ’ mokiniui paremti būrelis, tuvių visuotinis metinis susirin- 
Įnašai renkami tik mokslo me-’kimas. Dienotvarkėje, tarp kitų 
tų mėriesiąi§. Atostogų laike 
Įnašai nerenkami. Rateliui pri
klauso: J. Vidžiūnas, V. Matu
lionis^ T. Lukoševičius, J. De- 
mereckas, dr. C. Kurauskas, Br. 
Bujokienė, M. Januška, J. Ja
nušką, Ve. -Januška, kun. Ber- 
tašius, Radzevičius, Taliūnas, V. 
šmaižienė, Šerkšnys, Serapinas, 
Adomaitis, Kalasausl«s, agr. J. 
Malinauskas ir A. Kuncaitis. 
šiais metais iš būrelio pasitrau
kė du rėmėjai ir naujai įstojo 
A/Kuncaitis. Būtų gera, kad dar 
atsirastų bent du pėmėjai papil
dyti išstojusiems. Pinigus suren
ka ir atsiskaito T. Lukoševičius.

- Ne korespondentas,
Vancouver, B.C. \

Lietuvių visuotinis suririnki- 
miį. Dabatinė Kanados Lietu
vių Bendruomenės Br. Kolum
buos apvlinkės vaidvba buvo 
išrinkta 1954 m. rugpiūčio 29 d. h
Mdvbng vienerių metų kaden- nuo užpuoliko yra leistira, kol 

cija yra pasibaigusi. i ‘ ‘ _
Lapkričio 20 d., sekmadienį, apsaugoti valstybių sienas ir in- 

3 vai. pp. Jugoslavų namuose, teresus be karo.
♦

ge yra suorganizuotas gimnazi

reikalų, numatyta: 1. valdybos; 
pranešimai. 2. Revizijos kom. 
pranešimas, 3. lituanistinio švie
timo klausimas, 4. naujų apyl. 
v-bos organų'rinkimai.

Visi Vancouverio ir kitų Br. 
Kolumbijos vietovių lietuviai; 
maloniai kviečiami atsilankyti, j

KLB Kr. Kolumb. payl. V-ba.

Šv. Tėvas dėl pasaulinės 
įtampos

Šv. Tėvas Pijus XII, kalbėda
mas 10.000 italų tarnautojų, pa
reiškė, kad dabar pasaulis atsi- 
dūręse vilties ir baimės kryžke
lėj. Atrodo, kad tamsi naktis 
ruošiasi apgaubti pasauli? Vis- 
dėlto esą. galima tikėtis, Jkad iš
auš nauįjts krikščionybės trium
fo pavasaris. Matyt, prisiminda
mas Ženevos konferenciją, jis 
kreipėsi i valstybininkus dirbti 
teisingai taikai. Kartu popiežius 
priminė krikšČ. dėsni, kad girdis

nėra tarpt, organizmo, galinčio

dalykų, Maištininkai buvo iš
šaudyti, bet šios aukos privertė 
Stalino įpėdinius pagalvoti apie 
XX a. vėfgų padėtį. Daugelis 
duotų pažadų peržiūrėti bau
džiamąjį statutą, rūpintis žmo- 
gaus. teisėmis ir -pasmerktųjų 
priežiūra iki šiol neištesėti. Ne 
viena paskelbta amnestija buvo 
išgarsinta, bet tik maža dalimi 
taikyta gyvenime.

Pastarąjį apsiginklavimo pla
ną bevykdant rusai komuniątai 
pajuto darbo rankų trūkumą. 
Vergų stovyklų darbo našumu 
buvo nepatenkinti. Daugeli ar
šiųjų priešų sunaikinus pradėta 
galvoti apie GULAG - sistemos 
pertvarkymą. 1953 m. ir ši įstai
ga buvo priversta taupyti. Ne
mažas skaičftis pasmerktųjų iš
imti iš MVD; žinios ir paskirsty
ti atskiroms ūkiškoms minime- 
rijoms. Ministerijos pasmerktuo
sius paskirstė įvairiose, O ypač 
sunkiosios pramonės įmonėse. 
Pradžioje “laimingaisiais” buvo 
kriminaliniai’ nusikaltėliai, mo
terys ir vaikai. Apie. politinius 
tremtinius nei žodeliu neprisi
minta. Turėjo praslinkti, ištisas 
dešimtmetis, kad ir politiniams 
tremtiniams, ištverusiems pačią 
sunkiausią dalią, būtų paskelbta 
amnestija.

Praėjusių metų kovo ir balan
džio mėnesiais, ryšium su bau
džiamojo statuto pertvarkymu, 
komunistiniai pokurorai peržiū
rėjo kaikurių kalinių bylas ir

jiems bausmes . sumažino. Pir
miausią iš stovyklų .atleisti pil
nai atlikę darbo normas, ries 
mat tokie dar gali būti naudin
gi pramonės įmonėse.

“Sovietskoje Gosudarstvenno- 
je Pravde”, 1954 m. 6 numeryje, 
K. S. Šalichov dėsto, kad reikia 
peržiūrėti visų kalinių bylas ir 
kaiktiriuos sąlyginai anksčiau iš 
vergų stovyklų paleisti. Ši pa
žiūra plačiai skelbta komunisti
nėje spaudoje 1954 ir 1955 me
tais neva siekiant pasmerktie
siems suteikti “garbingo piliečio 
teises”.

Tariamoji amnestija 
šimetinė politini^ tremtinių 

komunistinė amnestija yra pa
vėluota. Daugelis jų, jei nepate
ko į karstą, jau yrą atlikę baus
mę. Nemažas skaičius perkel- 
dinti į naujas darbo sąlygas, pvz. 
į Kazachstaną, kuriame atlieka 
pusiau vergo darbą. Gi apstybė 
nuteistųjų 20-25 metams ar il
gesniam laikui beviltiškai lau
kia pažado peržiūrėti komunis
tinį baudžiamąjį statutą.

Jei galima patikėti J. SchOll- 
mer, kuris knygoje “Vorkuta” 
yra įvairių nesąmonių prirašęs, 
Sunday Observer 1955. 9. 18 
skelbia, kad iš Vorkutos dar jam 
ten esant buvo paleista 602/ pa
smerktųjų. Kiti išsilaisvinę mi
ni, kad iš Džezkazgan vario ka
syklų ir Ekibastuz, Karagandos 
srityje, anglies kasyklų siunčia
mi į kaimynines ar net tolimas 
sritis naujiems darbams. Dau
gelis jų prisiglaudžia Kazachs
tano kolchozuose ar skiriami 
šiaurės sričių miško darbams.

Tuo atveju negalima kalbėti 
apie amnestijos taikymą, liet tik 
pasmerktųjų priverčiamą per- 
keldinimą naujiems darbams 
imtinai ir į pramonės įmones. 
Jei Stalinas,, išnaikindamas mi
lijonus siekė minėtų uždavinių, 
jo įpėdiniai bent .kiek sušvelni
no vergo padėtį, nes vergiškas 
darbas jau net ir rusams past? 
rodė esąs nenašus.

Rusai komunistai tylomis prl 
simena, kad vergija ^nuvargino 
pavergtuosius, o teroro baimė 
milijonus karių vertė, ieškoti 
prieglobsčio priešui pasiduo
dant. Toji pat baimė tūkstan- 
čius asmenų privertė pasirinkti 
nežinią svetur, skelbti, apie XX 
a. rykštę ir bent kiek paskubinti 
savo tautų išlaisvinimą. Jiems 
lieka ištvermingai laukti iki 
praskambės laisvės varpas rusų 
pavergtuose kraštuose, dings 
vergija ir prasivers vartai į ne
priklausomus kraštus, Rusams 
komunistams ir tai' nepatinka. 
Todėl Šia amnestija jie siekia 
susigrąžinti pabėgusius,. kuriuos, 
greitai patvarkytų, kaip padarė 
pokario metu su Jj. milijonais 
grįžusių. '.’Z

Stalino įpėdiniai siėkia šia 
amnestija įsiteigti laisvajam pa
sauliui, kuris mielai nori Jcalbe-’ 
tis apie “taikingą sugyvenimą”. 
Jie nori naivėlius įtikinti' ką d 
vergų stovyklos jau esančios 
panaikintos. Žinoma, jie nuty
lės apie terorą, kuriuo, remiasi- 
rusų komunistų santvarka, neš' 
sunku pravesti aiškią liniją tarp 
aršaus ir saikėto teroro. Štai dar 
vienas Maskvos bandymas įso
dinėti, kad užmuštasis, kaltas', 
nes jis negali pasiteisinti. ‘

SIUNTINIO IR LAIŠKU I LIETUVA KLAUSIMU
Daugelio iš mūsų/namiškiai 

ten vargsta — nebemipint ko 
kito — didelėj psichologinėj 
(nervų) Įtampoj ir rytojaus ne
tikrume. be to, neregėtai žemam 
pragyvenimo standarte, žalojan
čiam ypač jaunimo ir moterų fi
zinę sveikata. Jau net 15: metų: 
3 metai po Hitlerio. teroru ir 12- 
ti po “išvaduotojų” letena!

Mažakraujystė daugelio- ligų 
motina, nusilpimas — vis labiau 
išsekančios jėgos dėl nedasimai- 
tinimo ir ypač dėl trūkumo gy
vulinių baltymų (mėsos, pieno, 
kiaušinių), būtinų, erganizmui 

gali savo pražūtingus: rezult, 
taius jau, paiod.ytLipjpei;,/!^^, 
vaites; o'-ne tik„per 15 metų, kai 
gręsia dabar katastrofingąi pa
kirsti lietuvių tautosj sveikatą, 
nebe tik kūrybingumą ar ener
giją-- ,/://.

Mėses kąsnelis, ar pierio mil
telių šaukštas, kad ir kaip augš- 
ta kaina — badaujančiam tiek

pat kieta, p kažkur riet žiaures
nė, negu pas mus. Iš ukrainie-. 
čių, maisto mažai kas siunčia, 
taip pat kaip ir vartotų rūbų; 
Mums galėtų būti pasektina, kai. 
jie siunčia vaistų, naujų rūbų, 
autuvo, pigių audinių bei odos,- 
odos padams ir siūlų (ypač šių> 
didelė- vertė esanti, mažne, kaip 
vokiečių okupacijos metu). .Ga
vėjas vietoje neretai už tuos da
lykus gali išsikeisti šviežesnių 
maisto produktų — -kiaušinių, 

■ meno ir tai kelis kartus pigiau, 
negu iš čia siunčiant.; - //

Pačiam siųsti savo paties ran
komis sudarytus -siuntHiiuę;oifei 
Įrainiečiąį'/ esą, mažai praktikuo- 
jžį;-V ra1fefetaš’ėlęspOYfo— 
to firftių, turinčių savo atstovy
bes Kanadoje, kurios 'iš 1 Angli
jos Londono siunčia pagal kata
logą pasirinktą siuntą savo (ne 
užsakytojo) vardu, “su^pilnu ap
draudimu, • garantuoja? pristaty-

visdėlto slavai yra greitesni už 
mus. Daugelis iš jų ne tik nu
stebo, bet mažne pasipiktino su
žinoję, kad esama net tokių, ku
rie net adresų neturi savo arti
mųjų.

Slavams būdingu nesivaržy
mu, gal net beatedairišku nesi
skaitymu, tie mūsų kaimynai ne 
tik siunčia bei gauna laiškus, 
siunčia masiškai ir reguliariai 
siuntinius, bet tai daro atvirai, 
nesidangstydąmi —- net tie nuo
tykiu ieškotojai. kurie yra ban
dę vilkėti 3 uniformas ir yra — 
“paieškomi”.

.Tiesą sakant, jie .nemažai išsi- 
molęjhfi.^įyerig f teroro m£txi, ku-. 
ris ypač Lenki joje buvęs daiig 
žiauresnis net. už rusų, viešai Su
šaudęs 3 milijonus “mirtingųjų”.

Mes lietuviai daug šaltesni ir 
atsargesni. Nors tarp mūsų veik 
nėra čia tekių avantiūristų 3 
uniformas nešiojusiu, o visvien v
bijome net pajudėti, jau 12-ti ma- s.u gavėjo parašu į 4-6 savai- 

metu, turi, tartum; tikro krau-j metai ne tik siuntinuką Kalė- tes-- *r atlieka tar daug patiki-, 
jo vertę ir gali nors laikinai pa- domš namo pasiųsti, 
dėti kiek atsigauti organizmui, 
kuris nyksta, kaip gęstanti 
žvakė.

Baltyminio maisto, vaistų ir 
ypač rūbų bei autuvo siuntiniai, 
artėjant šaltai 1955-56 metų žie
mai, kuri nevienam iš mūsų ar
timųjų fen palikusių be globos 
ir pagalbos gali būti jau pasku
tinė, verčia mus giliau pagalvo
ti ir suširūpinti — negaištant 
ypač dėl vaikų, senelių ir mote
rų likimo.

Ar pagalba galima, ar verta 
rizikuoti — paklaus ne vienas, 
nors, deja, labai pavėluotai. Len
kai ir ukrainiečiai, ypač pasku- 
tinieii tai betgi jau daro, daro 
masiškai-ir daro jau 3-4’metai, 
ypač po Stalino mirties kiek at
sipalaidavus varžtams. /

1^ visos eilės pasikalbėjimų, su 
jais rfešanoiam4 šias eilutes teko 
įsitikinti, kad artimo pagalbai

Bstų firma audžia įvairiausius apvalkalus, pvz. sofoms ir kė- 
dėnls, užuolaidas, staltieses, vyr. ir moterų šalikus, Rakintais- ‘ 
čius, mot. sijonus ir kf. audinius. Darbą atlieka pigiai, pagal 
specialų užsakymą.'

Torontą HancJ^eaving Studio, Reg’d.
238 BLOOR ŠT. W. — TORONTO — WA. 2-1315.

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI- 
Tikra šių dienų sensacija!

Naujausi, su natūraKu^bol^č perdavimu (High Fidelity), vokiečių gamybos 
rad-jtr prmfthrvah KOERTING — SABA — BLAUPUNKT.

Muzikos kabinetai/ automatiniai gramofonai, garsams užrašyti magnetofonai, 
televizijos aparatai, be to, įvairiausi gintariniai papuošalai beį. odos išdirbiniai 
gaunami generalinėje. atstovybėje —

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. Toronto - EM. 4-1633

> Sav/'K. MOJUSIS.
Rodijo priimtuvu soeciofios bongos juras gorantuoįo Europos stočių
priėrairag (VHnius kosdien 6.3'0“J-7.00 p.ra'.). Pos mus otlįekomi specialistų 
technikų visokiousi Rodijo pdtaHvrnoi bei perdirbimai. Lengvinusios išsimokėjimo 
sąlygos: įmokėjus tik sumo ligi 24 mėn. Jūsų vartotos aparatas
gali būti priirbtos kaip įmokėjimo-pagrindas

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO. Centrinė Prekyba ir Biuras: 
926 Dundas St..W.. Toronto 

.Tel. EM. 4-1633.
SKYRIAI IR AGENTŪROS:" 

Toronto — 697 Queen St. W.
., Hamilton — 236 James St. N. ir 

24’/2 King St. W. 
Kitchener — 343 King St. E.- 
Waterloo — 96 King. St. S. 
London — 111 !4 King St. 
Galt, Ont. — 41 Dixon St. 
Ottawa — 343 Lisgor St. 
Vancouver — 340 Homer St.

miau bei lanksčiau, negu pats 
privatus siuntėjas tai darytų.

Siuntėjas apmoka , ir muitą;

j Pastudijavus katalogą krinta į 
! nl-ic Ir■»vSr\c> ■ir

12114 d01eri^ 0 ei- 
g ’ taip pat, maždaug dvigubos (jau

apmuitintos ir pristatytos į Lie-' 
tuvą)-. lyginant su Kanados rin
ka, bet maisto kainos 6-7" ir 10 
kartų augštesnės. Už kiekvieną 
siuntinį, nežiūrint jo didumo 
(maksimumas 22 anglų švarai) 
tenka sumokėti dar S5, nes rėi-’ 
kia apmokėti sovietų įstaigom 
leidimą siuntiniui pasiųsti. ' 

Baigiant, reikėtų išreikšti pa
geidavimą, kad mūsų BALFas ir 
ALTas Amerikoje gerai padary-- 
tų, jei koegzistencijos ponams/ 
imtinai su prezidentu, negaišda
mi duetų matyti, kaip sovietų 
kumetynuose. vienos gyvos dū
šios kūne išlaikymas daugiau tu-- 
ri atseiti, negu pragyvenimas 
prancūzų Monte - Garld^ar pra
bangiausiuose Floridos vasaroji
mo centruose, bei paklaustų, kas 
darytina dėl šito?? . . D 

Tylėti neverta ir nežmoniška/ 
kai bado politika bandoma už
dusinti ištisas' tautas Europoje/' 
tuo tarpu gi apgaulingai siūlant’ 
“išlaisvinimą” Azijos ir Afrikos 
barbariškoms tautelėms, jple-

Slavų — lenkų, ukrainiečių — 
yra pliusas, kad jų daug ir siun- .. neDrivalo niėko mo’kėti čia nebe šimtais, o tūkstančiais, gavėjas, neprivalo nieko mokėti 
gi jei tai darytu vos atsikiri vie- .... , v. , ■s i . v. J . .. _ akis kainos pusbačiu (wr. ir monetai, žinoma, okupacijos orga-1 - - - - -

galėtų šnairuoti į tuos neskait
lingus siuntinių gavėjus ir da
bar ir vėliau, kai koegzistenci
jos (išpūstos draugystės) vėjai 
gali, reikia neužmiršti, visaip 
pasisukinėti. , , .

Nors mums kaip rūpėtų gali
mai efektingiau paskutiniu - kąs
niu pasidalinti su brangiaisiais, 
bet tam tikro atsargumo, vis
dėlto, jokiu būdu nepatartina 
pamiršti. Ne tiek maskviškių, 
kiek savųjų pataikūnų — ėdi
kų (kurių visur ir visada atsi
randa) sauvaliaujanti “demok
ratija”, ypač gilesniuose provin
cijos užkampiuose, reikia many
ti, tebėra nepilnai pažabota ir 
vien dėl pavydo siuntinių gavė- 
jun, ypač riebiau pradėjus siųs
ti,' gali kai kada daugiau negu 
psichologinių nemalonumų su
daryti. Čia gerai tinka sena tai
syklė, kad kariuomenėse karei
viai daug daugiau nukenčia nuo 
puskarininkių sauvaliavimo, ne
gu nuo generolų, ar kitų augštų- 
jų karininkų. Nei abejoti neten
ka, kad senieji emigrantai Ka
nadoje ar .

meji enugtama! ^a-,ruojant ar visiškai nęsikišant 
. , Amerikoje tun daug , jankįams beį kitiems aukso ver- 

geresnių s^nsų sulaukti čia ma-|.jo garbintojams Lietuvių tau- 
•71011 friiirdxrmii nocfii nocrlioi Ibi - . .žiau trukdymų, negu bėgliai. Jei: 
siunčiama į Lietuvą senukams, 
yra mažiau pavojaus patekti į 
nemalonę, taip pat šeimoms su 
daug mažų vaikų, ar ligonių ga
lėtų būti didesni “atsiprašymo” 
šansai. Kadangi iš Lietuvos į Si
birą leidžiama siųsti siuntinius, 
tai nors netiesioginiu keliu pri
imtina domėn ir šitas galimu
mas, kaip degąs, .pirmaeilės 
svarbos mūsų visų reikalas, tai 
yra pagalbą jos labiausiai reika
lingiems.

Kadangi maisto siuntiniai yra 
apkrauti baisiai augštais mui
tais, seni drabužiai, avalynė irgi 
gana augštais, o nauji drabužiai 
ir batai tik vidutiniais (? Red.), 
tai tas, praktiškai imant, siun
tėjui ir turėtų parodyti pasirin
kimo kryptį. Kadangi lenkai tu
ri daug platesnę savivaldą bei 
daug daugiau laisvės, mums be
ne labiau priimtinas ukrainiečių 
pavyzdys, kur okupacija tokia

ta dar per kelis metus gali už-< 
dusti nepataisomai ant tuber
kuliozinių maisto normų, šaltuo
se neprikūrentuose butuose, dė
vėdama vis labiau nuplyštan-, 
čius rūbus ir ypač avalynę, Ba
tų ir kojiriių trūkumas žiemą 
bei rudenį ne tik, sukelia daug 
ligų, bet nemažai ir tiesiog., iš,, 
karto į kapus nuvaro,. ypač iš 
nepilnamečių vaikų, senukų ir 
moterų. Tautieti, ar prisimeni 
saviškius prieš Kalėdas !'..4

u St Bijūnas.
, Red. pastaba. Autoriaus kelia
mas klausimas labai opus. Sium 
tinių, ypač vaistų ir rūbų, mal
dauja veik visi parašantieji lafŠ-’ 
kus iš Lietuvos, tačiau jie patys 
ten jaučia, kad tai labai pavojin
gas dalykas ir atvirų laiškų ne
rašo. Labhi daug sako ir tas fak
tas, kad daugauną^ stengiasi su
sirašinėti ne savo vardu. Bolše-

(Nukelta į 7 psl.)
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Veidu i Lietuva
AL. GIMANTAS

Nežiūrint į nuolatinius mūsų 
spaudos ir ryškesnių asmenybių 
įspėjimus kviečiant būti atsar
gesniems su laiškų rašymu pa- 
vergtojon tėvynėn, reikia sutik
ti su faktu, kad šiuo metu susi
rašinėjimas su Lietuva iš Kana
dos ir Jungtinių Valstybių yra 
pasiekęs kaip ir kulminacinį taš
ką. Galima drąsiai teigti, kad 
dabar negauna iš krašto laiškų 
tik toks, kuris užsispyrusiai lai
kosi seno įsitikinimo (gal ir la
bai teisingo, kas žino?), jog laiš
kais tegalima tik pakenkti arti
miesiems. Rašančiųjų tarpe yra 

* jau ir tokių, kurie dar taip nese
niai spaudos puslapiuose kaip 
tik ragino susilaikyti nuo kores- 
pondencinio ryšio užmezgimo.

Viską peržvelgus, atrodo, bent 
dabartinėmis dienomis okupan
tai gal ir nesigriebia kokių re
presijų prieš laiškų iš užsienių 
gavėjus, bet kas gali teikti, kaip 
ilgai toji švelni padėtis tęsis? 
Pagaliau, taip pat tiesa, kad da
bar rusams susidaro pati geriau
sioji proga patikrinti ir papildy
ti savo sąrašus tokiomis žinio
mis, • kaip kur ir kieno šeimos 
narys yra Vakaruose ir tt. Yra ir 
net tokių atsitikimų, kad asme
nys Lietuvoje atsako į gautus 
laiškus net prieš devynerius me
tus jiems nusiųstus. Iki šiol bu
vo tylėta, šioje pusėje galvota, 
kad laiškas nepasiekė adresato, 
ir tik dabar paaiškėjo, kad atsa
kymui parašyti reikėjo beveik 
dešimties metų! Ateina kiti laiš
kai su prašymais medžiagų, rū
bų, maisto ir vaistų. Dar kiti 
prašo kad ir naudotų drabužių, 
avalynės. Susijaudinę mūsieji, 
aišku, siunčia. Yra žinomas at
sitikimas, kai vienas tautietis 
keletas pastarųjų mėnesių bėgy
je išsiuntė savo artimiesiems 
Lietuvon siuntinių už $600! 
noma, tikroji dovanų vertė 
liasdešimt kartų mažesnė, 
čia įeina visi sau pavyzdžio 
randą ir nežmoniški sovietiniai 
įsileidimo mokesčiai. Arba, ką 
turėtų reikšti toks įvykis.

Perskirta šeima. Viena pusė 
Vakaruose, kita — Lietuvoje.

• Kurį laiką intensyviai susiraši- 
nėjus, laisvėje gyvenanti žmo
na, bijodama pakenkti vyrui, di
deliu širdies skausmu nutraukia 
susirašinėjimą. Kiek laiko pra
ėjus, gauna telegramą: “Kodėl 
nustojai rašyti?” Atsako. Vie
name ir antrame laiške vyras

ki
ke
nęs 
ne-

i lyg kviečia žmoną grįžti. Dar už 
kiek laiko gautame laiške, jau 
apie grįžimą kiek kitaip užsime
na. Tam tikrais žodžiais duoda
ma suprasti, kad ir grįžus, nieks 
negalėtų garantuoti, kad jie kar
tu galėsią būti. Sumišus ir su
sijaudinus moteris vėl kuriam 
laikui nustoja rašius. Ir vėl gau
namas iš vyro laiškas, šį kartą 
su prašymu duoti telefono nu
merį, nes išsiilgęs vyras žadąs 
jai paskambinti bent per telefo
ną po tiek metų išgirsti jos balsą.

Reikia sutikti, kad ne tik tai 
vargšei moteriai, bet ir dideliai 
daliai mūsų tautiečių tikrai yra 
sunku orientuotis. Daug abejo
jimų, daug neatsakytų klausi
mų, svyravimas tarp smalsumo 
ir pareigos. Pareigos ta prasme, 
kaip, kad anądien išsireiškė vie
nas bičiulis, sunku jam čia sė
dėti prie valgiais apkrautų sta
lų, važinėti liuksusiniu automo
biliu, žinant, kad jojo vargšė 
motina iš skurdo, bado ir nuo
latinių ašarų baigia jau ir visai 
apakti... Lietuviška širdis, su
prantama, veržte veržiasi padė
ti, pagelbėti, ypač patiems tu
rint pakenčiamas galimybes, bet 
čią daugelis ir sustoja, susvyruo
ja. Ir kas galėtų tokius asmenis, 
paguosti, suraminti ar bent nuo- 
saikingesnį atsakymą ar patari
mą jiems duoti? Kito draugelis, 
pats siunčiąs laiškus ir siunti
nius Lietuvon, aišku, gundo ir 
ragina taip pat elgtis, gi šaltas 
protas bei kaikurie autoritetai 
nedviprasmiškai siūlo susilaiky
ti. Kaip elgtis?

Ieškoma atsakymo laikraščiuo
se, bandoma diskutuoti su pažįs
tamais. Tema gyva ir aktuali ir 
daugumos mintis nuolatinai už
imanti. Kas daryti? Vargu ar 
kas išdrįs tarti autoritetingą žo
dį, vargu rasime sau tinkamą at
sakymą spaudos puslapiuose. 
Tad, ir toliau tautietis turės pa
sikliauti savo galva ir savo pro
tu. Pagaliau, gal tai ir geriausia, 
kad tokio neeilinio svarbumo 
Reikalai palikti kiekvieno indivi
dualiam sprendimui ir nuovo
kai. Niekas nenorėtų užsitraukti 
didžios atsakomybės, todėl ne
būtinai reikėtų peikti kažkurias 
mūsų įstaigas ar laikraščius. Juk 
ir čia sėdi tokie patys žmonės, 
kurie taip pat užinteresuoti savo 
artimaisiais tėvynėje. Ir jie ge
rai pažįsta ir sielojasi visiems 
bendromis problemomis.

SAARO GYVENTOJAMS PASISAKIUS
- Spalio 23 d. Saaro gyventojai 
pasisakė prieš krašto sueuropi- 
nimą. Jie, nejučiomis pakartojo 
1935 m. nuotaikas, nors AdenaU- 
eris ir Faure prieš dvi savaites 
susitikę Liuksemburge ruošė 
planus, kąip tiksliau Saaro kraš
tą įjungus į Europos ūkinę sis
temą. Europos politinis ir ūki
nis apjungimas ne šių dienų rei
kalas. Jau 600 metų kalbama 
apie europiečių susijungimą, 
kuris įgyvendintų taiką ir ger
būvį Ir Konrad Adenauer dar 
taip neseniai kalbėjo: “Mūsų 
laikų svarbiausias siekis sukurti 
Europos tautų bendriją. Jei ji 
ištvers bent 50 m. Europoje ne
beturėsime karų”. Šiam idealui 
įgyvendinti Saaras buvo kampi
niu akmeniu. Jo gyventojai nesi
sielodami galimo įtempimo pa
didėjimu tarp Prancūzijos ir Vo
kietijos, nesijaudindami komu
nizmo’grėsme vakarinei Euro
pai pasisakė: mes nenorime pran 
cūziškos netvaTkos ir miglotos 
Europos sąjungos. Mes, Saaro 
gyventojai, esame vokiečiai ir 
norime dalytis vakarinės Vokie
tijos bendru likimu.

Pasiruošimas plebiscitui
Prancūzijai eilę kartų išslydo 

Saaras iš rankų. Prieš paskutinį 
kartą jie prarado anglies gamy
bos nepaprastai svarbią sritį 
1935 m. Anuomet sariečiai ne
dvejodami pasisakė: zurueck zur 
Vaterland. Tai buvo veik pra
džia Hitlerio vokiečių suvieniji
mo politikos, kuri išsiliejo į pla
čiąsias imperijalizmo lankas. 
Nėra abejonės, kad prieš 20 m. 
Berlynas aiškiai spaudė Saaro 
gyventojus. Šiandieną niekas 
Saaro gyventojų neįtaigojo pa
sisakyti prieš jo sutarptautini
mą. Net Adenaueris, turėdamas 
kitų svarbesnių reikalų, sutiko 
atidėti Saaro klausimo sprendi
mą, nes jis neabejojo, kad išmu
šus valandai 'saariečiai grįš prie 
vokiško kamieno. Saaro gyven
tojams nelabai terūpėjo ir K. 
Adenauerio politinis žaidimas, 
nes jie jau seniai turėjo aiškų 
atsakymą: norime turėti tė
vynę. 1 •

Prancūzai įvairiais būdais vi
liojo 1 mil. saariečių, kurie su
spausti gyvena 990 kv. mylių 
srityje. Jie spaudė Vokietiją, už 
Saarą žadėdami padaryti kažku
rias nuolaidas tarptautinės poli
tikos srityje. Prancūzams reika
lingas-nė-tiek Saaras, o jų ang
lis, kurios jie vis dar trūksta. Be 
Saaro anglies Prancūzai negalės 
savo krašto gerbūvio" kelti ir iš-

laikyti atsvaros Ruhro srities 
geležies gamybai Jei šiandieną 
Prancūzų ūkis yra gerokai pa
iręs, netekus Saaro ir milžiniš
kus anglies kiekius įsivežant iš 
užsienio, atsidurtų dar sunkes
nėje padėtyje. Paryžiuje klastin
gai planuota kuo ilgiausia Saaro 
gyventojus išlaikyti savo žinio
je. Už vokiečių įsileidimą NA 
TO organizacijon jie tikėjosi, 
kad Saaro gyventojai taps atlei
dimo • ožiais ir užgirs naująjį 
Saaro statutą, kuris prieš metus 
Vokietijoje buvo sukėlęs dide
lio nepasitenkinimo.

Vokiečių nuotaikos
Bonnoje ne tik socialistai, bet 

ir kitos partijos labai nepalan
kiai sutiko naująjį Saaro statu
tą. Jos nedarė jokio tiesioginių 
įtaigojimo saariečiams, tačiau 
Saaro krašte veikiančios lygia
gretes partijos sugebėjo išreikš
ti centrinių partijų nusiteiki
mus. Jau prieš tris mėnesius 
Saare veikiančios trys politinės 
partijos pradėjo atvirą kovą 
prieš Saaro sueuropinimą. Jos 
nevengė prikaišioti, kad Saaro 
sueuropinimas esąs ne kas ki
tas, o tik priedanga prancūzams 
kraštą valdyti. Spauda ir atsi
šaukimai nuolat kartojo: Saaro 
gyventojai yra vokiečiai. Jie tu
ri eiti vokišku, o ne prancūzišku 
ar kažkuriuo europiniu keliu. 
Nemėgiamasis Saaro ministeris 
pirmininkas Johannes Hoffmann 
atvirai buvo vadinamas pran
cūzų iškamša.

Romos katalikų Bažnyčia ofi
cialiai laikėsi neutraliai. Tačiau 
Saaro 600 dvasiškių nevengė 
žmonėms nurodyti, jog jie bal
suotų prieš statutą, nes kiekvie
no krikščionies pareiga pirmiau
sia rūpintis savo tėvyne, taigi 
Deutschland.

Prancūzai ne kartą priminė, 
kad lengvai neišsižadės vokiško 
Saaro. Jie net grasino, krašto 
gyventojams neigiamai pasisa
kius dėl Saaro statuto, valdžią 
atiduoti Paryžiaus skirtajam 
augštajam komisarui, kurio už-

davinys būsiąs pirmiausia už
drausti visas vokiškas politines 
partijas. Šis coup de grace gali 
privesti Saare prie naujų nera
mumų, kurie dar labiau santy
kius ‘ įtemps tarp vokiečių ir 
prancūzų. Jei šiandieną Alžerija 
nenori naudotis prancūzo teisė
mis, bergždžia 1 reikalauti iš 
Saaro vokiečių, jog jie savo no
ru įsijungtų į prancūzų ūkinę ir 
politinę santvarką. Ten susida
rančios nuotaikos, neužilgo, ras 
atgarsio ir tarptautinėje politi
koje.

Prancūzų nesėkmė
Daug kartų prancūzai užvaldė 

Saarą, tačiau neilgiau 50 metų 
ten teišbuvo.. Nuo 9 "amžiaus iki 
1648 m. Westfalijos sutarties, 
Saaro kraštas buvo vokiečių val
domas. Vėliau kraštas atsidūrė 
prancūzų rankose. Liudvikas 
XIV, kuris gyrėsi savo karūnos 
spindėjimu, greitai suerzino saa- 
rįečius, o kaimyninės valstybės 
privertė jį Saarą apleisti. Šimt
mečiui praslinkus, Prancūzų re
voliucijos metu, Saaras vėl ati
teko Paryžiui. 13 metų prancū
zams teišvaldžius Saaro klausi
mas vėl buvo apspręstas Water
loo mūšio lauke. Veik visą 19 a. 
Saarą valdė prūsai ir ten giliai 
įskverbė prūsišką galvoseną ir 
ūkinę santvarką. Versalio sutar
ties išdavoje Saaras vėl 15 metų 
atiteko prancūzams, tačiau gy
ventojai pasirinko kelią vedan
tį į Vokietiją. Jau ne kartą Saa
ro vokiečiai darė sprendimą. Jo 
esminiu motyvu visuomet buvo 
senos vokiškos nuotaikos, kad 
visi Vatęrloo vaikai turi klausy
ti savųjų įsakymų. Ir per pasta
rąjį dešimtmetį prancūzai saa- 
riečius visaip masino, didžiau
sias ūkines nuolaidas darė, ta
čiau jų nepalenkė. Vargu Pa
ryžiui pavyks ir ateityje juos iš
laikyti, kai pati Prancūaįja turi 
apstybę neišspręstų klausimų. 
Saaras vėl sukelia dulkes, ku
ries, deja, neprisidės nuskaid
rinti ir taip apsiniaukusios vak. 
Europos padangės. A. Kymantas.

Lėktuvu po Piety Ameriką
flIMlg J. PAMITUVIŠKIS ‘

(Tęsinys iš pr. numerio)
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IŠ “Tiesos” puslapių

Teatrai po kūju ir priekalu

VOKIETIJA
Ach, toji vadinama “ženevinė 

dvasia”, kiek ji privarė arabų į 
naivių vakariečių , makaules! 
Bet laikai jau keičiasi. Atrodo 
ir naivieji turės praregėti.

Pagal, Bulganino, Chruščiovo 
ir Co. direktyvas, nuo anos Že
nevoje įvykusias didžiųjų kon
ferencijos visi raudonieji turės 
šypsotis prieš vakariečius. Ne
buvo išimties nė Molotovui, ku
riam arčiausiai prie širdies — 
koliojimasis...

Pagaliau Ženevoj pradėjo pa
sitarimus keturių didžiųjų vals
tybių \ižs. r. ministerial. Šioje 
konferencijoje nuotaika jau ki
tokia. Vakariečiai turėjo prieš 
akis augščiausiąjį tikslą— Vo- 
kitijos sujungimą. Bet gi Molo
tovas, vietoj ir toliau šypsojęsis, 
tarytum išdykęs vaikas, ėmė ir 
parodė derybų partneriams lie
žuvį.

Vakariečiai patiekė visokiais 
blizgučiais apsagstytą savąjį pla
ną Vokietijai sujungti. Moloto
vas pasakė “niet” ir ištraukė iš 
lagamino sudulkėjusį, apipelė- 
jusį savąjį Vokietijos sujungimo 
planą, lygiai tą patį, kurį Ber
lyno konferencijoje siūlė. Vaka
riečiai, kaip girdėti, ir šiuo metu 
nemėgino kąsti Molotovo siūlo
mo “skanėsto”. Taigi, nieko ne
padeda netgi “Ženevos dvasia”.

Kodėl raudonieji nenori 
sujungtos Vokietijos

Pirmiausia, tai, kad, ką rau
donoji meška apžioja, nieko pa
leisti iš savo nasrų nebenori. Juk 
trečdalis Vokietijos — skanus 
kąsnis. O dargi planai — ir vi
sai Vokietijai pajungti po sa
vuoju bolševikiniu batu. Tuo
met tuojau kristų į raudonųjų 
glėbį Prancūzija,' Italija ir kit. 
Taigi reikia pirmiausia išlošti 
laiko, kad per savo agentus šni
pus ir subversinę veiklą paruoš
tų visą Vokietiją panašiam eks
perimentui, kaip anuomet pa
ruošė Čekoslovakiją. Vėliau bū
tų galima Vokietiją ir “sujung
ti”. Taigi, šiuo metu raudonieji 
šypsosi, stengiasi išlošti laiko, o 
Vak. Vokietijoj visu ^intensyvu
mu vyksta pogrindinis karas, 
kurį visomis jėgomis Maskva 
kursto, pila pinigus, skiria ge
riausius agentus, kad tik laimė
ti kuo daugiau draugų, kad gau-. 
ti sdvo naudai didesnį balsą ir 
tt Dėlto netenka stebėtis, kad 
daugeliu atvejų • kalba Sovietų

VARŽYTYNIŲ CENTRE
ją. Jeigu raudonieji Vokietiją 
laimėtų, be abejonės, būtų lai
mėta viskas. Todėl raudonųjų 
infiltruotasis operatyvinis “rau
donasis vėžys” taip skubiai ir 
intensyviai veikia V. Vokietijos 
viduje, kad draskyte drasko to 
krašto kūną. Jiems reikia sku
bėti, pakol V. Vokietija nėra ap
siginklavusi ir nėra kaip rei
kiant įsirikiavusi į laisvųjų vals
tybių, tuo labiau į Šiaurės At
lanto Sąjungos narių tarpą.

Teigiama, jog Sovietai į V. Vo
kietiją jau yra įfiltravę keletą 
tūkstančių gerai" ištreniruotų 
šnipų, sabotažninkų, partijos 
agentų ir subversionistų. Ir to- 

niekad nesiderėjo su Vakarais liau, esą, tokie agentai plaukia į 
apie šitokio karo sustabdymą... V. Vokietiją ^maždaug po 200 

Kremlius šiuo metu ypatingą kas mėnesį.

naudai ne tik V. Vokietijos ko
munistai, bet socialdemokratai 
ir dar kitų partijų žmonės.

Visai Vokietijai raudonąjį per
versmą Kremlius ruošia jau la
bai seniai. Jis dirba sistematin- 
gai, be perstojimo, be atvangos 
ir poilsio...

Jeigu raudonieji nūdien kalba 
apie taiką, nusiginklavimą ir 
koegzistenciją, tai tik taktikos 
reikalas. Sovietų Sąjunga kaip 
buvo, taip ir tebėra kovos padė
tyje prieš JAV ir prieš visą li
kusįjį laisvą pasaulį. Tas karas 
kaip vyko, taip tebevyksta in
filtracijos, šnipinėjimo ir sub- 
versijos keliais. Kremlius dar.

Kremlius šiuo metu ypatingą 
dėmesį turi atkreipęs į Vokieti- Pr. Alšėnas,

jus vaizduojamas lygumose be
siganančių arklių bandomis. Ir 
man iš lėktuvo pirmiausia į akis 
krito didžiulės arklių ir karvių 
bandos, begalinė lyguma, su kur 
-ne-kur augančiais palmių miš
kais. Rio Paraguay ir Rio Pilco- 
mayo upių santakoj stovi, iš oro 
mažutį provincijos miestelį pri
menąs, Asuncion, Paragvajaus 
sostihė, 205.000 gyventojų. Viso
je valstybėje, spėjama, yra apie 
pusantro milijono gyventojų, iš 
kurių apie 40.000 grynakraujai 
guarani indėnai, o likusieji me
tisai (guarani ir ispanų - italų 
mišinys). Iš karto pastebėjau, 
kad mano ispanų kalba nenuves 
toli, nes čia, išskyrus inteligen
tiją, visi kalba su stipria guarani 
kalbos priemaiša.

Dar atskrisdamas gailėjaus,^ 
kad nepasiteiravau, kur yra pa
laidotas garsusis keliautojas ir 
žurnalistas Matas Šalčius, kaip 
tik šioje valstybėje užbaigęs sa
vo paskutinę žemiškąją kelionę. 
Būdamas vaikas su didžiausiu 
įnirtimu skaitydavau jo kelio-

Ištremtu^ lietuviu vargai
Laurinavičius, kuris, karo me
tais atvykęs į Vieną, joje studi
javo operečių režisūrą, bet bol
ševikų ten paskiau buvo suim
tas ir nuteistas 25 metams. Jis 
turi akordeoną ir tarp kitų su
imtųjų yra susidaręs labai gerą 
vardą. Kauniškės gydytojos 
Laumakienės sūnus Vytautas 
yra netekęs sveikatos ir 1954 m. 
kovo mėnesį buvo pripažintas 
nedarbingu, bet šiemet jo bylą 
turės išspręsti teismas ir pripa
žinti jį paleistinu ar ne. Vorku
toje dirbo ir dr. A. Garmaus sū
nus, studijavęs mediciną. Šie
met baigė bausmę, bet ar gavo 
leidimą vykti atgal į Lietuvą,' 
nežinoma. 5 stovykloj dirba 34- 
35 metų vilniškis siuvėjas Ma
ceika. Jo žmon * palikusi Vilniu
je, o brolis išgabentas į Sibirą. 
5 kasyklos 22 brigadoj dirba 30 
m. Juozas Griškevičius, 32-33 m. 
ūkininkaitis Juozas Vilkaitis, 34 
-35 m. Alf. Krauzė, Sim. Lukaše- 
vičius, vet. stud. Melinis ir kt.

Dar praeitais metais buvo at
gabenta į Vorkutą mūsų tautie
čių, nuteistų Vilniuje. Vorkutos 
5 stovykloj iš 2.500 suimtųjų yra 
apie 1.300 pabaltiečių, iš kurių 
pe? 700 lietuvių. Kitose kasyk
lose jų rasime po 100, po 200. Ir 
moterų stovyklose esti po 100- 
150 lietuvių, šiemet Vorkutoje 
* (Nukelta į 4 psl.)

Iš grįžusiųjų vokiečių ar lie
tuvių pavyko surinkti duomenų 
apie šiuos mūsų tautiečius: kari
ninkas Milaševičius buvo nu
šautas per vežimus, jo žmona, 
nubausta 10 metų, laikoma 10 
stovykloj Potmoj. Jos tėvas 
pulkininkas, gavęs taip pat 10 
metų, laikomas Karagandoj, bet 
spalio mėnesį turėjo būti paleis
tas į Lietuvą. Milaševičienės 
sesuo Gražina tebelaikoma Vor
kutoje. Vienas iš bu v. Kauno po
licijos viršininkų, Matulis, esąs 
paleistas ir galįs grįžti į Lietu
vą. Tačiau jo žmona palikta dar 
toliau darbo vergų stovykloje 
Mordovijoje. Vorkutoje taip pat 
bausmę baigia marijofnpoliškė 
Česė Pyragaitė, o Viktoras Ati- 
kauskas, Petras Budginas, du 
Juozai šitokiai, Juozas Kuli
kauskas, Bronius Šalkauskas tu
ri Vorkutoje gyventi kaip “lais
vai įkurdinti”. Grįžęs į Vokieti
ją yra šilutiškis Alfredas Vai
čiulis ir iš Pagėgių Valė švirkš- 
lytė. Ji buvo 1950 m. suimta Ry
tinėje Vokietijoje ir visą laiką 
išlaikyta Vorkutoje. Tarp grį
žusiųjų iš Sov. Sąjungos lietu
viškomis pavardėmis randame 
dar šiuos: Pypkė, R. Gogėla, J. 
Dūda. V. Jakšys, P. Jurkaitis.
K. Kupka ir kt.

Kaip "laisvi” Vorkutoje gy
vena 22 m. amžiaus Juozas Moc-

kevičius, atgabentas 1947 m., 
Stepas Kalinauskas, Jonas Mor
kūnas, girininkas Kaškauskas. 
Tarp “laisvai įkurdintųjų” žino
mos pavardės nuo Jurbarko mo
kytojos Elenos Gustytės, vilnie
tės Doros Jocienės, kybartiškės 
Birutės Žemaitytės, Danutės 
Grybaitės, kuri pirmoji už ryšio 
palaikymą su partizanais buvu
si nuteista mirties bausme, tik 
paskiau toji bausmė buvusi pa
keista priverčiamojo darbo sto
vykla, ir kt. Žinoma taip pat,, 
kad iš Vorkutos į Lietuvą jau 
grįžęs kilimo nuo Gražiškių 
Juozas Arbačiauskas. B. Žemai
tytė Vorkuton net atsigabeno 
savo motiną iš Lietuvos. Tačiau 
ne visiems.leidžia grįžti. Už po
grindžio laikraščio redagavimą 
nuteistas 25 metams mokytojas 
kauniškis Karalevfčius dabar 
dirba vienoj iš Intos darbo ver
gų stovyklų. Vienoj iš jų yra ir 
gimęs Amerikoje Milukas, ku
ris 1948 m. iš Vilniaus išvyko į 
Maskvą, norėdamas išsirūpinti 
leidimą važiuoti į JAV, bet bu
vo pakeliui suimtas, apkaltin
tas šnipinėjimu ir nubaustas. 
Biržietis Petras Kulbis taip pat 
po atliktojo bausmės laiko “lais
vai įkurdintas”. Jo.žmona ir tė
vai palikę Biržuose. Vorkutos 29 
stovykloje dirba žinomojo Kau
no fotografo sūnus Henrikas

nes, niekuomet nepagalvoda
mas, kad taip -arti jo kapo atsi
dursiu. Deja, turėdamas pusdie
nį laiko, turėjau pasitenkinti 
Asuncion miestu. Naujas švarus 
Asuncion aerodromas pavadin
tas Paragvajaus dabartinio pre
zidento ir taip pat “stipraus vy
ro” gen. Strdessner vardu. Be 
poros valdininkų, visi aplink ae
rodromą besisuką piliečiai buvo 
basi, baltais rūbais ir didžiulė
mis šiaudinėmis skrybėlėmis. 
Laukuose daug dirbančių mote
rų, retkarčiais ir vienas kitas vy
ras, gal bosas. Upeliuose daug 
moterų žlugtą žlugė, o keliais 
vilkstinėmis ant asiliukų keliavo 
skrybėlėti tamsiaodžiai kuara- 
ni ar metisai. Tas pats vaizdas ir 
Asuncion mieste, kur su taksi 
vos gali pralysti pro asiliukus. 
Šiaip miestas įdomus ir spalvin
gas, ypač senieji pastatai, ku
riuos sukonstruavo garsusis ita
lų architektas Lopezas. Jis pa
statė ir Panteoną, Napoleono 
kapo kopiją, kuriame yra jo pa
ties, dviejų nežinomų kareivių 
ir kt. Paragvajaus herojų kars
tai. Laimingai miręs “stiprus 
vyras” Stroessneris irgi, tikriau
siai čia atsigultų. Pažymėtina, 
kad pačiuose moderniškiausiuo- 
se Asuncion hoteliuose ^nėra 
vandentiekio. Norint atsigerti 
reikia eiti pasisemti iš šulinio.

Kadangi kraštas labai primi
tyvus ir labai nuskurdęs, “stip
rus vyras” Stroessneris pasi
kvietė keletą jankių žemės ūkio 
specialistų. Vietos gyventojai 
sako, kad Stroessneris įvedęs 
krašte daugybę pagerinimų, ir 
pakėlęs gyvenimo lygį. Bet tą 
patį girdėjau apie kiekvieną da
bartinį P. Amerikos preziden
tą, kiekvienas iš jų geresnis už 
buvusius. Tad žinok, žmogau, 
kuo tikėti... «

Nors uniformuotą tik vieną 
basą temačiau Paragvajuje, bet 
kaikurie svetimtaučiai tvirtino, 
kad Paragvajaus kariuomenėje 
batus teturį tik karininkai ir' 
puskarininkiai, o eiliniai rikiuo
tėje žygiuoją basi.

Klimatas šiltas ir malonus, 
gyventojai draugiški, laukai, jei 
ne palmės, primintų'gerokai Lie
tuvą, todėl/atėjus vakarui, ne
noromis grįžau į aerodromą, 
keikdamas tokią tvarką, kad tik 
už 2 dienų galėsiu gauti lėktu
ve vietą. (Bus daugiau).

i 1955-1956 metų
darbo sezonas ( ,
Nepriklausoma Lietuva pasta.- 

tė ant kojų profesionalinį teat
rą — dramą, operą, operetę, ba
letą. Deja, šiandien komunistai 

: kažkodėl mėgina užmiršti fak- 
• tus. Lietuvos teatrai švenčia 10- 

15 metų veiklos sukaktis, kai 
jų amžius yra nepalyginamai |J- 

; gesnis.
1955-56 metų darbo sezono ati

darymo proga “Tiesa” pateikia 
žinių apie naujuosius pastaty
mus Lietuvos teatruose. Vilniu
je veikia Valstybinis Akademi
nis Operos ir Baleto Teatras, ku
ris, be abejo, yra tąsa Valstybi
nio Operos ir Baleto Teatro 
Kaune. Savo repertuare Vil
niaus opera žada parodyti Leon
cavallo “Pajacus”, Rossini “Se
vilijos Kirpėją” ir Rimskio-Kor- 
sakovo “Mozartą ir Saljiėri”. 
Baletas duos Čaikovskio “Mie
gančią Gražuolę”. Visi šie vei
kalai buvo gerai pažįstami lie
tuviui laisvo gyvenimo dieno
mis. Geriausiu atveju- dabar ga
lima būtų kalbėti tik apie jų at
naujinimą. Daugelį operų ko
munistai buvo priversti išimti 
iš repertuaro, nes, nemažam 
skaičiui žinomų solistų pasitrau
kus į užsienį, nebuvo kuo juos 
pakeisti... •

Kaune veikia Muzikinis Dra
mos Teatras, kuris kauniečiams 
šį sezoną žada Bizet operą “Car
men” ir Gadžibekovo muzikinę 
komediją “Aršin - Maląlan”. 
Kompozitoriaus Bizet kūrinys 
kauniečiams yra gerai pažįsta
mas. Jis niekada nebuvo išim
tas iš Valstybinės Operos, reper
tuaro. Kauniečiai tikriausiai dar 
atsimena tuos laikus, kada Car
men partiją dainuodavo Vincė 
Jonuškaitė, kurią komunistams 
nelengva pakeisti...

Drama rusiškai 
ir lietuviškai ,
Geriausios dramos aktorių jė

gos šiandien sutelktos Valstybi
niam Dramos Teatre Vilniuje. 
Kaune veikiantis Muzikinis Dr. 
Teatras stato taipogi ir dramos 
veikalų. Dramos teatrus dar turi 
Šiauliai, Panevėžys ir Klaipėda. 
Tačiau charakteringas faktas — 
Vilniuje yra įkurtas Rusų Dra
mos Teatras, o Klaipėdoje lietu
viškasis dramos teatras turi ru
siškos dramos skyrių: “Nuo 1950 
metų teatro kolektyvą papildė 
pradžioje negausi rusų aktorių 
trupė, kuri šiuo metu išaugo į 
pajėgų meninį kolektyvą! Tru
pės tarpe rasime augšto meist
riškumo aktorių, turinčių didelę 
sceninę patirtį, kaip A. Loginą, 
B. Sokolovą, N. Šuvalovą, D. Bu- 
jevskij, o taip pat gabaus jau
nimo. ..” Iš to, žinoma, prašo
si išvada: Vilniuje ir Klaipėdoje 
jau tiek yra įkurdinta rusų, kad 
prireikė vaidinimų rusų kalba. 
Ateityje rusiškai, tur būt, pra
dės vaidinti ir kiti Lietuvos te
atrai, nes juk okupantas nesi
stengia išmokti okupuoto krašto 
kalbos...

Rusiški veikalai
pirmauja
Teatrų repertuaruose aiškiai 

pirmauja sovietinių autorių kū
ryba: M. Gorkio “Barba'rai”. 
“Vasarotojai”, “Paskutinieji”, 
Pogodind “Kremliaus kurantai”, 
A. Korneičiuko “Sparnai”, Šeš- 
takovos “Finistas — šviesusis 
sakalas”, L. Stempovskos “Gi
mimo dieną”, V. Gusevo “Iva
nas Rybakovas”, Felicevo “Mo-

tinos (eismas”, B. Lavrenevo 
“Lūžis”, Arbūzovo “Tania”, Sob- 
ko “Už antrojo fronto”, V. Pis- 
tolenkos “Anos Beriozkos mei’ 
lė”, V. Ivanovo “Šarvuotis”, G. 
Zapolskos “Ponios'DuIskos mo
ralė” ir tt. Prie sovietinių auto
rių tenka taipogi prijungti rusų 
rašytojų kūrinius, nes jie savo 
dvasia yra rusiški: Lermontovo 
“Maskaradas”, Puškino “Dub- 
rovskis”, Ostrovskio “Be kaltės 
kaltieji” ir “Vėlyvoji meilė”.

Vakarų pasaulį atstovaujan
čių klasikų veikalų esama tik 
trijų: Moljero “Tartiufo”, Šeks
pyro “Hamleto“ ir “Romeo ir 
Jųjija”.

Toliau seka lietuviškasis re
pertuaras: K. Binkio “Atžaly
nas”, B. Sruogos “Apyaušrio da
lia”, S. Čiurlionienės “Dvylika 
brolių juodvarniais laksčiusių”, 
A. Vienuolio “Prieblandoje”. 
Tai yra senasis — dar nepriklau
somo gyvenimo dienomis su
krautas mūsų rašytojų kapita
las. Esama taipogi ir naujų kūri
nių, kuriuos rašytojai iškepė pa
gal kompartijos užsakymus: J. 
Paukštelio “Audra ateina”, J. 
Grušo “Dūmai”, V. Miliūno “Še 
tau, kad nori”, A.
“Karšta vasara 
“Egzaminas”, 
čiaus

Griciaus 
”, A. Bieliausko 
J. Marcinkevi- 

Didžiuoju keliu”.
Še tau, kad nori
Sovietinės okupacijos metais 

sukurti naujieji veikalai dau
giausia vaizduoja tėvynės karą” 
ir kolchozininkų gyvenimą. Čia 
labai charakteringa V. Miliūne 
pjesė “Še tau, kad nori”. V. Mi
liūnas iškepė kūrinį pagal parti
jos receptą ir, atiduodamas, pa
sakė.— še, tau, kad nori...

Veiksmas vyksta 1954 m. bol
ševikų sukolchozintame Lietu
vos kaime, “Nemuno” kolchoze, 
kuriam vadovauja iš miesto at
keltas Kazys Valaitis. Jo dukra 
Viktorija Valaitytė baigia mo
kytojų seminariją ir važiuoja į 
to paties kolchozo mokyklą mo
kytojauti, kai tuo tarpu jos ma
ma norėtų, kad ji ieškotų moky
tojos darbo mieste. Duktė ne
klauso motinos. Jos tėvas Valai- . 
tis, kaip miesčioniškų manierų 
žmogus, pašalinamas iš kolcho
zo pirmininko pareigų ir į jo vie
tą išrenkamas Andrius Beržė- 
nas. Mokytoja Valaitytė įsimyli 
Beržėną. Toks yrą “Še tau,, kad 
nori” ubagiškai paprastas, pro
paganda paramstytas siužetas. 
Jame gausu šviesių spalvų kol-' 
chozininkų gyvenimui ir ironir 
jos miestiečiams. Tačiau “Tiesa” 
prisipažįsta: “... žiūrovą kūri
nys tada tikrai sujaudins • ir 
veiks, jeigu jame jis pamatys 
gyvus, pilnakraujus žmones,'tik
rus, turtingus jų jausmus, jeigu 
ras giliai sprendžiamus gyveni
miškus ir būdingus kolūkinės 
tikrovės konfliktus, keliamas 
problemas. Bet štai šito, svar
biausio uždavinio, autoriui ir 
teatrui dar nepavyko išspręsti”. 
Vadinasi, V. Miliūnas nepatei
sino partijos vilčių. Kitaip, aiš
ku, ir būti negalėjo, nes jis juk 
atliko tik paprastą užsakymą— 
kaip batsiuvys pasiūdamas iš - 
anksto nustatytos spalvos batus. 
Tokiose sąlygose dideli kūriniai 
negimsta...

Vyt. Kastytis.

— Berlynas. — Rugsėjo mėne
sį, iš Rytų Vokietijos atbėgo 18.- 
519 asmenys, t.y. 2.000 daugiau 
kaip rugpjūty. z

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS

NEPLYŠTANČIOS

darbo kojinės

"VIENYBEJE — GALYBĘ" ! •

TAUPYK
myo kredito koop. "PARAMA". Indė- 

lėni apdrausti. Aupitos polūkonos.
Dorbo volondos: niitredtaiin's ir peak-

Būstinė: Lietuvių Nomoi. 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto, Ont. Teleforto; 
KE. 3027.

Kokių tik rfiiiq jū* no
rėtumėt, PENMANS

riot ižtirinktite, jūs j*i- 
tikimite, kod toi vtrtin* 
9Ot pirkinys bi i»9 
koinq.

WORK SOCKS

Taip pat apatiniai • viršutiniai rūbai
ŽINOMI NUO 1868 METŲ. Nr. WS-10-4
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Pavergtoje tėvynėje
Bagdono Chmięlnickio 'Vardo 

kolūkis yra Molėtų rajone. Jo 
kiaulių fertnps vedėja Pušvaš- 
kienė. i

Prekyba komandiruotėm į ku
rortą. Vilniaus kailių siuvimo 
fabriko Nr. 1 darbininkas Stap
ler, ilgai gydęs skilvio žaizdą li
goninėje, buvo pripažintas rei
kalingas sanatorinio gydymo. 
Kai fabrikui buvo prisiųstas vie
nas “kelialapis” vykti į Esentu- 
ki sanatoriją, kadangi daugiau 
žmonių su skilvio opomis nebu- 
.vo, tai vielos komiteto posėdy 
nutarta pasiųsti ten Štaplerį. 
Komiteto- pirmininkas Šumską 
betgi kelialapį netgi neužpildy
tą atidavęs komiteto kasininkei 
Pinčif, kuri jį pardavusi. Lygiai 
pereitais metais “kelialapį” par
davęs darbininkas Aizikovičius. 
Stapler skundo iš pradžių nebo
jęs nei respublikinis pramoninių 
prekių, profsąjungos komitetas. 
Pagaliau Stapler buvęs pasiųs
tas į Druskininkus, o Šumskos

■ ", . ...

Garantuoti siunti- 
niai i Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus 

. ji... ■ ura.,W ■ M ■■■  

Mbs siunčiame tiesiai iš musų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai. ,

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
4*8 QUEEN *ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausios prekių pasi

rinkimus.

šunybės taip ir likę neišaiškin- 
tos.

Vienmetės ž. ūkio mokyklos: 
Vilniaus v.ž.ū.m. ruošia kolūkių 
buhalterius ir sąskaitininkus 
(Labdarių gt. la); Antalieptės. 
Aukštadvario ir Plinkšių (Sedos 
r.) v.ž!ū.m. ruošia laukininkys
tės brigadų brigadininkus ir gy- 
vulininkyštės fermų vedėjus; 
Kretingos v.ž.ū.m. ruošia kol
ūkių buhalterius, sąskaitininkus 
ir daržininkus. Be to, miškinin- 

kolūkiams ruošiami prie 
Alytaus ž.ū. technikumo, o gy
vulininkystės fermų vedėjai prie 
Pajūrio ž.ū. technikumo (Šila
lės raj).

Mokytis priimami turį bent 
“4 klasių vidur, mokyklos išsila
vinimą ir gamybinį patyrimą”. 
Sąskaitininkais ir 'buhalteriais 
ruošiami baigę bent 7 klases vid. 
mokyklos. Įstoti norintieji krei
piasi. per savo kolūkio valdybą 
ir vykdomąjį komitetą. Visiems 
mokamos stipendijos, o kolūkis 
“pagal visuotinio narių •: susirin
kimo nutarimą” moka priedą ii 
užskaito darbadienius.

Bolševikinėje tvarkoje, mat, 
žinoma kokį nutarimą visuoti
nis susirinkimas padarys.

Iš Utenos į žemės ūkto parodą 
Maskvoje buvę pasiųsta ne kol- 
chozininkai, bet žmonės, kurie 
su derliumi nieko bendro netu
rį: bibliotekininkė Kazlauskie
nė, pedagoginio kabineto, vedė
ja Bračaitė, spirito varyklos 
technologas Jakšys ir kt., pasak 
“Tiesos”, “gastrolieriai”. Dėl to 
esąs kaltas vykd. kom. pirm. 
Bagdonas, o Kazlauskienę papir- 
šęs jo pavaduotojas Fofanovas. 
Labai norėięs važiuoti “Stalino 
keliu” kolūkio brigadininkas 
Juozas Grigaliūnas, pasižymė
jęs kviečių ir kukurūzų augin
tojas. Jis negavęs “kelialapio”. 
Vilniuie ir kitur.

Vilniaus universitetan šiemet 
įstoję 650 naujų studentų. Į kitus 
Sovietų Sąj. universitetus esą 
pasiusta apie 50 abiturientų.

Puškino raštų išėjo V tomas, o 
Gorkio — VI tomas.

ADAMONIS & BUDRIOM AS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”^

Namai pardavimui Įvoiriose Montrealio (dalyse;
Paskatos — naujierps namams ir statybos eigoje -— 5Vi %.
Žemė pardavimui —— pavieniai lotai ir dideli plotai;
Ūkiai pardavimui — Montreolio apylinkėje;
Draudimas — pastatams ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti! 

Agentai:
D. N. BALTRUKONIS, tel. VI. 7634. J. SKUČAS teL RA. 2-6152
A. MARKEVIČIUS, tel. OR. 1-9816. J. ZIENKA, tel. TU. 2712 

A. GRAŽYS, tel. RA. 1-3148.
Įstaiga: 177 SHERBROOKE ST. W., Telef.. PL. 8501 

Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
Resj P. ADAMONIS PO. 6-4781. A. BUDRIŪNAS RA. 7-2690

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 DUNDAS ST.W. Tri: LA-9547 
J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir pažtu.

DOMINION 
COAL & WOOD

LIMITED 

4 SANDEUAI TORONTE

NIEKAS NEGINČIJA, KAD

ANGLYS YRA PIGIAUSIAS KURAS
Antracitą, briketus, pokahontę, koksų, 
Štokerio ir blowerio anglis bei malkas 
užsakykite per

Vytautą ir Sigitą AUŠROTUS,
telefonu: LL. 5027.

Skubus pristatymas.
Tik užsokymus šeštodieniui prašome duoti keletu dienų anksčiau.

Anglių kokybė pilnai garantuojama,
^ra^rabra—radini  .............................. i i tora—mi—raran iri
^Ilgg^g^g^gMrararairaMraMrararaHraaMaHMaMaMaMMmMai^aaumMM^MMMMaMMrarairaaraaraMMMMaMraraMMMMraiMMaMHi 

KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ PATARNAVIMAS 
Pilna lengvų automobilių ir sunkvežimių tarnyba 

Ko merijos ir sparnų * Perstatymas,
remontas* mechaninė motoro nustatymas ir

tarnyba, fronto elektrinių įrengimų sutvarkymas,
SUre^VfW ▼tmos. • rcpim-as.

HUDDLESTON MOTORS CO. Ltd.
G. M. Warren, President

2803 DUNDAS ST. W. (prie Keele). TEL RO. 2-8333
IMPERIAL — CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO 
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ROSE HEATING & TINSMITH CO.
"®**>*® VlStf OpSlltlyWIO KroSfMSe KUf®*
iawtM atpva ar gazo. Daro pagrUdmhrs krosnių BfvalymiH (vacuum),

nevalytos krosnys sudegino dauginti kuto ir neduoda niurnos. Atnaujina se
gus 08 burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakas. Atlieka 
Uis skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti, {rengia vėsin- 
ftnrvs (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS FASIM1NKIMAS. BSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

M3 Sherbourne St, Toronto. WA.1-97S8
SAV. «. J, ZALfCKIAI.

HAMILTON Ont
do lietuvių kolonijoje. Prisimi- .
nimui bendro tautinio darbo, V. nerei^alln&as> nepasitvir 
Urbaičiui įteikta V. Kudirkos 
raštų pilnas rinkinys. ,

J. Kazlauskienei už puikiai ir 
puošniai parengtą 
stalą priklauso nuoširdi padėka.

Lietuviškos knygos fronte. Per 
spalio mėnesį išplatinta liet, 
knygų už $163,25. Nors ;TF v-ba 
buvo labai užimta “Aukuro” 
penkmečio šventės rengimu, vis 
dėto nepamiršo ir mūsų vos vos 
vegetuojančios lietuviškos kny
gos reikalų. ■ , ‘

Šį rudenį aukų vajaus TF ne
bus vykdomas. Jis nukeliamas į 
kitų metų pradžią. Nuo .lapkri
čio 15 d. TF skyriaus v-bos na-; 
riai pasiskirstę rajonais aplan
kys dar karįą visus .tautiečius, 
prašydami Kalėdų švenčių pro
ga prisiminti ir mūsų tautinės 
egzistencijos pagrindą — lietu
višką knygą. Paimkime iš nau
jųjų knygnešių krepšio ^po vie
ną kitą knygą, o išlaidas vis 
kaip" nors įsprąusime į kalėdinę 
sąmatą. , . .. -

Kiti apie Hamiltono knygų 
platinimo vajų. «iV. Chdnskas, 
“Terros” leidyklos vedėjas^ .sa
vo spalio 31 d- laiške šitaip, at
siliepia apie . TF y-bos vykdo
mą knygų platinimo vajų:

“Dėkoju už- geras žinias. Jūsų" 
pasiekti rezultatai yra be pavyz
džio šiandieniame mūsų spaudos 
darbe. Dėkoti Jums per maža,, 
skatinu Amerikos Lietuvių 
Bendruomenę naudotis Jūsų pa
vyzdžiu ir, gal būt, pasiseks. O. 
tai būtų dar vienas atgimimas 
mūsų knygai. Užtektų, kad Jus 
pasektų, bent tokios keturios 
kolonijos, kaip Čikaga, Brook-: 
lynas, Bostonas ir Clevelandas. 
priede Detroitas”. j

TF v-ba “Tęrai” už šio vajaus 
metu išplatintas knygas sumo
kėjo $1.045,71,, o “Draugo” Kny
gų Klubui — $1.084,51. Tai du 
stambiausi liet, knygų tiekėjai. 
Kitoms leidykloms, sumokėta 
mažesnės sumos.

Trečio vajaus apyskaitą TF 
v-ba paskelbs visuomenei po N. 
Metų, kartu duodama santrau
ką ir pirmųjų dviejų.

Ateitininkų ruoštas spalio 22 
d. Royal Connaught viešbutyje 
šokių vakaras turėjo apie 150 
svečių ir davėJ$50 pelno. Jų pa
čių ruošta loteriją davė $139. To
kiu būdu viso gauta $189 Paja
mų. * dpėsTpim^ -Tfeinys 
džiaugiasi galėdamas papildyti 
biblioteką naujomis knygomis ir 
kviečia visus lietuvius ja pasi
naudoti. Knygynas atidarytas 
kiekvieną sekmadienį tuojau po 
pamaldų. ' . Sk. St.

Solidarumo * mokestį už 1955 
m. sumokėjo "ąie asmenys: Al. 
Astravas, E., Antanaitienė, St. 
Bakšys, E. Buivydas, St. Bųbdi- 
navičius, J. , ^Eidukevičius, K. 
Giedraitienė, J. Giedraitis, E. 
Grinienė, B. Grinius, J. Kšivic- 
kis, A. Kšivickienė, M. Kėžinai- 
tytė, J. Mikšys, K. Mikšys, A. 
Mingėla, J. Naujokas, K-. Kveda
ras, M. Kvedaras, V. Kvedaras, 
V. Navickas, J. Pleinys,,A. Pet
kevičius, A. Petraška, V. Ku
činskas, K. Stanaitis, E. Sudi- 
įas, N. -Sadauskaitė, J. Steiblys, 
J. Samušis, dr. O. Valaitienė, J. 
Valaitis, A. Vainauskas, S. Ve- 
gienė, J. Veryga, P. Zabaraus- 
kąs. 4

Kurie dar nesate sumokėję so
lidarumo mokęsčio, prašome su
mokėti per valdybos įgaliotus 
rinkėjus,. kurie Tamstas aplan
kys namuose, arba apylinkės 
v-bos iždin. J. Pleiniui kiekvie
ną sekmadienj po pamaldų spau 
dos kioske. ,; .

Maloniai prašome, nė vienam 
neatsisakyti nuo šio vienkarti
nio 2-jų dolerių metinio mokes
čio, kurį sumokėdami atliksite 
lietuvišką solidarumo pareigą ir 
tuo pačiu paremsite mūsų visų 
tautinį bei kultūrinį.darbą.

KLB Hamiltono apyl. v-ba. 
Talka pateisino savo įsikūri

mą. Š.m. pradžioje įkurta Tal
kos Kredito Draugija Hamiltone 
nugalėjo pirmuosius organizaci
nius sunkumus ir šiuo metu jqg 
finansinė būklė užtikrina jai 
sėkmingą veikimą ateityje. Jau 
iki šiol Talka pasitarnavo dau
geliui lietuvių suteikdama kre
ditus iš pačių lietuvių sudėtų 
'i ■■ ■,■>»!» i. . . ..... ii > i in- ■.■bni

Perkant ar parduedant namus

Didelis rudens balius. Lapkri
čio 12 d. 7 vai. v. Vilniaus Auš
ros Vartų parapijos komitetas 
parapijos salėje, 58 Dundurn St. 
N., ruošia rudens balių su didele 
ir įdomia "programa:

1. “Aukuras”, vadovaujamas 
E. Dauguvietytės - Kudabienės, 
suvaidins įdomią komediją; 2. 
Bazaras; 3. Bąpkietas; 4. Šokiai.

Baliaus metu įvyks loterijos 
traukimas. Visi bus pavaišinti 
veltui skaniais lietuviškais su
muštiniais. Šokiams gros geras 
V. Babecko vadovaujamas or
kestras. Įėjimas 75r. Visus kvie
čiame atsilankyti.

Parapijos komitetas.
Knygų išpardavimas. Spaudos 

kioskas Hamiltone lapkričio 13 
ir 20 dd., nuo 9.30 iki 1 vai. daro 
didelį senesnių laidų knygų įš- 
pardalvimą. Mielus hamiltonie-- 
čius mielai prašome šia proga 
pasinaudoti ir įgyti, gerų knygų 
pigesnėmis kainomis. Be to, bus 
papigintai platinamas albumas' 
“Lietuviai Hamiltone”.

Išpardavimui skirtos knygos 
skolon nebus duodamos.

Spaudos kioskas.
Kristaus Karaliaus šventės mi- 

nėjimą spalio 30 d. surengė atei
tininkų kuopa. Akademiją ati
darė kuopos pirm. J. Pleinys. 
paprašydamas .paskaitai Tėvą B 
Grauslį, OFM. Gerb. svečias pa
pasakojo šios šventės atsiradimo 
istoriją pažymėdamas, kad ji 
oficialiai Bažnyčios paskelbta 
1925 m. Pijaus XI.

Meninėje dalyje girdėjome so
listą V. Verikaitį, kuriam akom- 
ponavo p. Yong. B. Brazdžionio 
poezijos paskaitė dramos akto
rius H. Kačinskas. Du tautinius 
šokius atliko mokyt. A. Grajaus- 
kaitės vedama šeštad. mokyk
los taut, šokių grupė.'Ir pabai
gai Gintra Bakaitytė paskaitė 
eilėraštį. Minėjimas baigtas T. 
Himnu. Dalyvavo* apie 150 as
menų.

Reikia savanorių lietuviškam 
frontui! Nuo rugsėjo 1 d. Hamil
tone organizuojamas dar vienas 
būrelis Vasario 16 gimnazijai 
remti, iš eilės čia jau šeštasis. 
Jam maloniai sutiko vadovauti 
Stasys Pilipavičius, gyv. 618 
James St. N., JA. 9-8682.

Iki šiol į jį įstojo 16 tautiečių 
pasižadėdami kas mėnesį suau
koti $15,50. Pilnam būreliui dar 
trūksta $4,50. Prašome gerašir-. 
džius lietuvius'" į talką!' Rėmė
jais į būrelį įstojo šie tautiečiai:

1
JC4.4.O1 UUWVAVVAV**.

Jonas Kažemėkas jr. $2, Kazi
miera Bartkuvienė, Lidija Vale
vičienė, Elvyra Kronienė, Geno
vaitė Breichmanienė, Juozas 
Juozaitis, Leopoldas Pliūra, Mo
tiejus Jonikas, Antanas Mulio- 
lisĮ Jonas Steiblys, Bronius 
Venslovas, Stasys Senkus, Sta
sys Pilipavičius — po $1 kas mė-' 
nesi; Juozas Girdvainis ir Anta
nas Tėvelis po 50č mėnesiui.

^Teodoras Falkauskas, buvęs 
rėmėju praėjusiais metais V. 
Narkevičiaus vadovaujamame 
82 būrely nuo rugsėjo 1 d. suti
ko toliau aukoti po 50ę ir yra 
priskaitytas į šį naujai įsteigtąjį.

Gimnazijos pranešimu būrelis 
gavo 16 numeri ir išlaikys moki
nę Reginą Sakalauskaitę, gimu
sią 1941 m. spalio 10 d. Kaune.

Pp. Kažemėkai spalio 28 d. ga
vo nuoširdžią ir šiltą padėką iš 
Vasario 16 gimnazijos vadovy
bės už pasiųstą š.m. kovo mėne
sį 500 svarų statinę lydytų kiau
linių taukų. Prie padėkos pridė
tas taukų gavimo ir sunaudoji
mo aktas.

Jonas Kažemėkas sjr. pažadė- 
įjo ir pradėjo ruošti kitą 500 s v. 
taukų, kuriuos žada pasiųsti Ka
lėdų proga. Jo sūnų Vlado ir Vy
tauto “Artistic Stones” bendro
vė pažadėjo apmokėti persiun
timo išlaidas.

Vasario 16 gimn. Remti K-ja 
i Hamiltone pp. Kažemėkamš 
i gimnazijos vardu taria nuošir- 
i džiausią padėką..

Jaukios išleistuvės. Spalio 27 
d. TF skyriaus v-ba J. ir V. Kaz
lauskų bute surengė kuklias, bet 
labai malonias išleistuves 
navičiams, išvykusiems spalio 
29 d. į Cleveland, Ohio.

Išleistuvėse dalyvavo v-bos 
nariai su šeimomis ir išleidžia
miesiems palinkėjo tokia pat 
energija pasireikšti ir Clevelan-

Urba-

HAMILTONE
kreipkitės į mūsų atstovą

Zigma^ DidzbaliJ
. 1294 KING ST. E., HAMILTON • 

Telefonas U. 9-3558

ienės-

-1
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R. TESLIA Real Estate

pinigų ir tuo pačiu įrodė, jog 
skeptikų reikšta nuomonė, kad 
Hamiltone lietuviams savas ban-

tino.
Spalio 31 d. Talkai priklausė 

85 nariai, kurie įnešė indėlių už 
$6.794,36. Paskolų išduota $4 739, 
03. Likutis banke $1.989,57.

Šia proga norėtųsi pabrėžti, 
kad visuomet geriau apsimoka 
*skolintis kredito draugijoje ne
gu paskolų kompanijoj ar krau
tuvės kredito biure. Tiesa, abeji 
ima maždaug tą patį nuošimtį 
bet paskolų kompanijoms ir 
krautuvių kredito biurams fak
tūrai sumokamas nuošimtis ap
skaičiavimo. technikos dėliai iš
eina maždaug dvigubai didesnis 
negu nominalus. Šalia to kredito 
draugijos paskolos ir indėliai 
mirties atveju yra apdrausti, t 
y. nariui mirus paskola apmoka
ma iš apdraudimo ir iš palikime 
neieškomą, o indėlis dvigubina
mas, tačiau nedaugiau kaip 
$1.000 priedu.

Nėra jokios priežasties lietu
viams nesiskolinti savame ban
kelyje, jei iškyla reikalas, ir 
reiktų laukti ateityje, kad nei 
vienas Hamiltono lietuvis netu
rėtų jokios paskolos lupikiškose 
paskolų kompanijose, bet visi 
neštų indėlius ir skolintus! Tal
koje. Talka nėra pelno siekianti 
organizacija, bet pačių Hamil
tono lietuvių valdoma ir prižiū
rima draugija, įsteigta savo na
rių ekonominiam gerbūviui kel
ti. Tai yra įmanoma pasiekti ir 
prie palyginti nedidelės apyvar
tos, nes valdomųjų organų na
riai dirba be atlyginimo.

Visais reikalais Talkoje gali
ma kreiptis darbo valandomis, 
sekmadieniais po pamaldų para
pijos salėje nuo 12 iki 2 vai., ar
ba pagal susitarimą pas iždinin
ką E. Lengniką, 15 Homewood 
Ave., tel. JA. 9-2114.

Talkos valdyba.

Lietuviai
JA VALSTYBES

Detroito liet, organizac. cent
ras lapkričio 12 d., šį šeštadienį, 
6.30 v,v. Hispanos Unidos salė
je (kampas Vernor ir 25-tos gt.) 
ruošia vakarą! Programoj Liud
vika Fuldos 5 veiksmų komedi
ja “Glušas”, kurią režisuoja Z. 
Arlauskaitė - Mikšienė, o vaidi
na Detroito Lietuvių Dramos 
Mėgėjų Sambūris, viena iš stip
riausių teatralų mėgėjų trupė 
Amerikoje, vadovaujama pačios 
režisorės.

vDętroitiečiai turės progos pa
matyti “Glušo” premjerą pir
mieji, tik po mūsų ją išvys Čika
gos ir Cleveland© lietuviai. * Tai 
tradicinis ir vienintelis per visus 
metus Detroito liet, organizac. 
centro vakaras, kurio tikslas— 
sukelti lėšas Vasario 16 minėji
mo išlaidoms padengti. Po prog
ramos veiks bufetas ir bus šo
kiai, kuriems gros mūsų mėgsta
mas ukrainiečių 5 asmenų or
kestras. V. Kutkus.

Čikagos ALT pirmininku spa
lio 19 d. Tarybos pasėdy išrink
tas Dan Kuraitis, Milda Buick 
Sales Ine. savininkas, žinomas 
visuomenininkas ir keliautojas. 
Pirmininko pareigas Dan Kurai
tis perima iš pernykščio pirmi- 
niniko teisėjo A. F. Wells.

BALFas spalio mėn. aukų ga
vo $1.937,75 ir dar $2.500,40 pa
bėgėlių kelionėms per vandeny
ną apmokėti. Aprangos ir kt. 
daiktų gavo 5.759 svarus. Vasa
rio 16 gimnazijai persiųsti gauta 
$1.458.75. Iš Kanados gimnazi
jai persiųsta $220. Tai aukos To
ronto būrelio Nr. 63 — $60, Van- 
couverio būrelio Nr. 88 — $20, 
Verdun būrelio Nr. 45 — $33 ir 
būrelių Nr. 64 ir 91 — $107.

32-ji tarptautinė metinė mote
rų darbų ir meno paroda vyks

Ištremtųjų lietuvių vargai
(Atkelta iš 3 psl.) 

atidarytos dvi naujos kasyklos.
Vorkutoje attikusieji bausmes 

lietuviai, negalintieji grįžti at
gal į tėvynę, “įsikurti” daugiau
sia buvo siunčiami į Karagandą, 
Krasnojarską ir-j_Naująjį Sibirs- 
ką. Vorkutoje dirbantiesiems 
mokami . “poliariniai priedai,”. ,, 

Didžiulės anglies kasyklos In
toje, yra maždaug už 200 km nou 
Vorkutos. Intos rajone siaučia 
poliariniai šalčiai. Pvz. vokie
čiams išvykstant iš vienos sto
vyklos š.m. spalio 7 d., ten šal
čiai siekė jau 25 laipsnius. Intos 
stovyklose yra nemaža lietuvių, 
ypač jaunimo, atgabentų 1952 - 
1953 m.

. Tarp stovykloje laikomų su
imtųjų minimi šie mūsų tautie
čiai: buvęs Utenos nuovados vir
šininkas Povilas Ramoška, 55 
m. raseiniškis Jonas Savickas, 
1953 m. atgabentas kokių 25 m. 
raseiniškis Aleksandras Vaite
lis, 1953 m. suimtas ukmergiš
kis St. Aukštuolis, tais pačiais 
metais suimtas raseiniškis Stu
dentas Kazys Banys, atkeltas į 
Intą ukmergiškis Jonas Brokas 
ir kiti.

Grįžusieji pasakoja, kad, jų 
gautaisiais iš pačių lietuvių pra
nešimais, 1953 to. rudenį Duby
sos atkrantėse įvyko kautynės 
tarp lietuvių partizanų ir bolše
vikų. Daliai partizanų pavyko 
pasprukti, bet vadovybė žuvo.

Mordovijoje esama apie 20 
stovyklų, kuriose laikomi mū
sų tautiečiai. Daugiausia jiems 
tenka dirbti prie medžio darbų, 
siuvyklose, plytinėse ir kitur. 
Įvairiose Mordovijos stovyklo
se laikomi: apie 50 m. amžiaus 
tauragiškis Antanas Butkus, apie 
30 m.- amž. Alfonsas Bučinskas, 
kauniškis Juozas Malinauskas, 
Pebraš. Petruškevičius, Kauno 
šv. ‘Antano bažnyčios klebonas 
kun. Želvys ir kt.

Karagandos moterų stovyklo
je kiekvienoje vis rasime po 120 

. -130 lietuvaičių. Daugiausia — 
■tai vis jaunos moterys ar mer
ginos, apkaltintos ir nuteistos už 
•ryšių palaikymą su partizanais 
ar varymą antibolševikinės pro- 
■pagandos. Žinomos pavardės 
kauniškių Balčiūnienės ir Krikš 
čiūnienės.

Iš Sibiro į Klaipėdą paleista 
Meta Vytienė. Ji turėjo dirbti 
iki 1952 m. Kamčatkojė, o vėliau 
Vorkutoje. Į Vokietiją jos neiš
leido, nors čią turi seserį.
• Grįžusieji ar grąžintieji lietu- 

kariai.. dalyvavę .balalijo-1

nuosę ar policijoje, taip pat pa
tekę bolševikams po kapitulia
cijos Kuršo žiede, buvo nuteisti 
25 metams; daugiausia“ buvo su
telkti prie Baikalo - Taišeto. 
miškų stovyklose. Ten buvo pri
skirti prie miškų kirtimo darbų. 
įTo.kių stovyklų, ten yxa ,33.- 
įįm.<M, ir. Karnčat- ( 
4toje. Šiaip Kamčatkos priver
čiamojo darbo stovyklose vy
rauja suomiai ir suomės. Lie
tuvių ten mažesnis skaičius nei 
Vorkutoje, Intoje ar Mordovijps 
stovyklose.

Parvykęs į Vokietiją Villi 
Kitt, kurį laiką dirbęs Vokiečių 
pasiuntinybėje Kaune, o karo 
metais komisariate ir Vilniuje 
nuteistas 1952 m.? papasakojo, 
kad tuo metu Vilniaus kalėjime 
sėdėjo 16 mirtimi nubaustų lie
tuvių. Du iš jų buvo išvesti ir 
sušaudyti, o kitiems 14 — mir
ties bausmė pakeista kalėjimu 
iki 25 metų. Lukiškių kalėjime 
laikytas Kaune gerai žinomas 
buhalteris Šimkus, labai religin
gas žmogus, kuris nubaustas 25 
metams tik už tai, kad subolšo- 
.vikėjusiam Jurbarko “kunigui”, 
atkritusiam nuo Bažnyčios, pa
rašė laišką, jį kritikuodamas. 
Minimasis ekskunigis tą laišką 
įdavė bolševikų saugumui — ir 
už tai Šimkus buvo nubaustas 
25 metais.

Vorkutos sukilime, pasak iš 
ten grįžusio vieno vokiečio, ak
tyviai reiškęsis architektas Mak- 
nevičius, kuriam už tai dar pri
dėta 10 metų kalėti. Jo pusbrolis 
per sukilimą buvęs nušautas.

UŽDARĖ TEOLOGIJOS 
FAKULTETĄ

Liublino katalikų universite
tas, vienintelė tos rūšies įstaiga 
tebeveikianti anapus “geležinės 
uždangos”, gavo įsakymą iš ko
munistinės Varšuvos vyriausy
bės uždaryti teologijos ir bažn. 
teisės fakultetus. Prieš metus to
kie fakultetai buvo uždaryti 
Varšuvoje ir Krokuvoje.

Teologijos fakultetai uždaro
mi dėl to, kad valdžia įkūrė sa
vo kontrolėje esančią atskirą 
dvasinę akademiją, vadovauja
mą vad. kunigų patrijotų, kurių 
pagalbą norima sukurti tautinę 
bažnyčią, nepriklausomą nuo 
popiežiaus. Dabar Liublino un- 
tas beturi du fakultetu: filosofi
jos ir humaifitarinių mokslų. 
1951 - 1952 m. buvo penki fakul
tetai. Studentų 1950 m. buvo 
3.(X)0, o,1954 m 1.967.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS,

> Duodu išsimokėjimui Hd dviejų metų.
Pravedu garo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.:

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Tei.OL.S123 ■
ANt. rVOZAFAlTIS.

pasaulyje
71 Regiment Armory, 33-čios 
gatvės ir Park Avenue kampe, 
Niujorke. Parodoje bus ir lietu
vių moterų kioskas. Juo rūpina
si Pabaltijo moterų lietuvių at
stovybės Niujorko klubas ir N. 
Y. Moterų Vienybė. Šalia tauti
nio kiosko, norima surengti ir 
meno kioską, kuriame būtų iš
statyti lietuvių menininkų kū
riniai. Lietuvių valanda parodo
je bus lapkričio 13 d. nuo 8 iki 9 
vai. vakare.

Amerikos ukrainiečių institu
tas įsigijo puikius rūmus Fifth 
Avenue, Niujorke. Tuose rū
muose jau pradėjo kurtis insti- s 
tūtas. Rūmai priklausė, vienai 
Niujorko turtuolių šeimai.
VOKIETIJA

Pabaltijo Taryba Vokietijoje 
ir mūsų kompetetingi veiksniai 
ragina visus lietuvius, latvius ir 
estus pasirūpinti taip pat savo 
nacionaliniais pasais, jei kas dar 
jų neturi Kaip žinoma, su ati
tinkamomis Vokietijos įstaigo
mis buvo sudarytas šiuo reikalu 
susitarimas, kad pabaltiečiai, be 
bendrų pabėgėliams išduodamų 
asmens dokumentų, dar gali tu
rėti ir savo nacionalinius pasus, 
įrodančius jų pilietybę. "
AUSTRALIJA

Melburno lietuviai tarėsi sa
vo namų reikalu. Akcininkų su
sirinkimas praėjo nuoširdaus 
vieningumo ženkle. Sporto klu
bas Varpas ir Skautų Globos 
Komitetas atsisakė nuo anks
čiau planuotų atskirų namų sa
vo reikalams. Surinkta grynais 
pinigais per 1.600 svarų ir turi
ma pažadų pirkti akcijas už 800 
sy. Tinkamiems namams reiktų 
bent 3.000 depozitų. Melburno 
lietuviai išmoka svetimiesiems 
už sales kasmet , po 200 sv.

Adelaidės un-te studijuojąs 
St. Čibiras su kitais baigė uri-to 
aviacijos leitenantų (ąts.) laidą.

Lietuvių kapines rūpinasi įsi
gyti Melbourne lietuviai. Vado
vauja šiai akcijai vietos lietuvių 
kapelionas kun. P. Vąseris. Rei
kalingą sumą norima suverbūOti 
tuo būdu, kad kiekvienas nusi
pirktų sau vietą kapinėse.

Sydnėjiškiai pp. Batūrai spa
lio 7 d. išvyko į Kanadą, kanfip--*- —*• 
sistos pas gimines Toronte. Ka
zys Batūra buvo : ilgesnį ‘ laiką 
tautinių šokių vadovas, vietias 
iš tautinio ansamblio organiza
torių ir dalyvių. Jų šeimą suda
ro.: vyras, žmona ir dukrelė.

Adelaidės lietuvių sporto klu
bas Vytis š.m. gruodžio 27-30 d. 
ruošia Australijos lietuvių spor- 

1 to šventę. Į programą įtrauktos 
šios sporto šakos: vyrams ir mo
terims krepšinis, tinklinis, stalo 
tenisas, be to, šachmatai. Sporto 
klubas jau kuris laikas leidžia 
periodinį sporto laikraštėlį “Var 
pas”. Numatoma kiekvieną mė
nesį išleisti bent po vieną nu
merį. Dabar jį redaguoja V. Bo- 
sikis.
ARGENTINA

Argentinos Lietuvių Centras 
gražiai paminėjo spalio 15 d. sa
vo veiklos 29 metų sukaktį. ALC 
priklauso apie 400 sostinėj lie
tuvių šeimų. ALC yra pasiryžęs 
pastatyti naujus didingus rū
mus, kurie liudytų kartų kar
toms ALC veikėjų atsidavimą 
lietuvybės gaivinimo darbui. 
Rūmų statybos fondui suaukota 
apie 100.000 pezų. ALB paskelbė 
platų aukotojų sąrašą.

KOLUMBIJA
Antanas Paukštys staiga mirė 

Bogotoje spalio 18-19 d. naktį- 
Buvo gimęs 1912 m. Šakių aps., 
baigęs lituanistinius mokslus 
mokytojavo gimnazijoje.-Vokie
tijoje tremties metu gyveno 
Augsburge, kur pasirodydavo 
kaip neblogas solistas baritonas. 
Kurį laiką dirbo “Žiburių” re
dakcijoje.

"GERIAUSIAS DRAUGAS" 
kokį betkada ]ūtų nesh 

Tai jas pasakysita,. k 
naudosite Kanada*

Innina OMawfttthte. Pasirinki
te w FACf-ELU vf- 
retu
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NAUJOS KNYGOS Inžinieriams, architektams

girdo Kurousko, Liet. Knygos Klubo 
IbkBnys, 1955, Chicogo, 254 psl., 
kaino nepažymėta.

Kiekvienas iš mūsų lekiame 
skubame į sodą už horizonto, į 
paslaptingą nežinomą pasaulį, 
bet geresnį. Tikrai geresnį už tą, 
kuriame gyvename. Baronas 
mums šiame romane parodo 
kaip į tą sodą už horizonto ver
žiasi ir skuba Aleksas Valinis. 
Atitarnavo jis kariuomenėje, o 
grįžęs į kaimą pas stogadengį 
tėvą neturi ką veikti, nepritam
pa. Buvo baigęs kelias klasęs, 
tad vėl svajoja apie mokslą ir. 
kitokį gyvenimą. Mokytis, deja, 
tėvai negali leisti. Tad išvyksta 
jis pats vienas prasimušti. Po 
didelių nepasisekimų, visdėlto* 
gauna darbo kariuomenės dirb
tuvėse, o dirbdamas lanko vaka- 

"rihę gimnaziją. Jis nemažas fi
losofas, kaip ir dauguma Baro
no tipų, tačiau praktiškas vaiki
nas ir ieško ne mokslo, bet ates- 

< tato. Čia jis susiduria su dar di-* 
dėsniu filosofu darbininku Ba
reika, veik epikūriško charakte
rio, kuris nieko nenori, tik ra
miai bokalą išsriaubti ir laisve 
džiaugtis. O Valinis visus užsu
ka. Jis turi romanėlį Kaune, čia 

į dar atvyksta buvusi jo mergaitė 
iš provincijos, jis užsuka su 
draugais ir į .karčiamą ir į už
miestį su mergaite. Mokytis ne 
taip jau lengva ir laiko nedaug, 
tad jis sugalvoja pasinaudoti ki
tų ^pagalba — leisti egzamenus 
už save laikyti kitam. Deja, su
moka pinigus, bet “samdinys” 
pasirodė apgavikas — egzame- 
nų laikyti nei nėjo. Taip roma
no pabaigoje Valinis, nepasiekęs 
brandos atestato, nusprendžia 
važiuoti į specialią mokyklą — 
mokytis kūltūrtechniku.

Kad gautume pilną romano 
herojų galeriją, prie atestatą 
medžiojančio Valinio dar tektų 
pridėti jo gimtojo kaimelio gy
venimą su jo tėvais, nuovados 
viršininku bei viršininkiene, jų 
tarnaite Jane ir studentu Vai- 
čiulioniu centre. Pastarasis pa
sirodo ten bažnytkaimį ir Kau
ne, kur padeda autoriui intrigą 
romano mėgsti ir painiavas iš
narplioti.

Barono šis romanas įdomus 
jau tuo, kad tai penkiaklasis Va- 

' Imis ^toliau ' mokslo. siekdamas. 
duonos užsidirbti nueina 4 fabri
ką ir mokydamasis bendrauja 
su- darbininkais. Tokios kompa
nijos, kaip ir tokie keliai, lietu
viškajame gyvenime nebuvo 
dažni. Nedažna buvo, beabejo, 
ir tokių Bareišų — ir girtuoklis, 
ir geraširdis į filosofus užnesąs 
patauška, kuris sugeba net ad
vokato dukros dėmesį patraukti. 
Bet už tai tie kiti jau įprasti 
žmonės ir visas gyvenimas, ypač 
bažnytkaimy, toks natūralus. 
Provincijos gyvenimo pilkuma 
ryški, bet neiškreipta.

Romanas skaitomas mielai ir 
patrauklus. Šakota intriga smal
sumą išlaiko iki galo.

Nelė Mazalaitė, NEGESTIS, išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas, aplankas 
dail. Jono Pilipousko, spaudė Draugo 

■ spaust. 1955 m., 206 psl., kaina $2.

. - Ne taip seniai knygos mylėto-; 
jų rankos vartė Nelės Mazalai- 
tės “ Saulės taką”, o dabar daž
nam būrely gyvai komentuoja
mas naujas romanas “Negestis”. 
Ir čia romano herojė yra mote
ris. Tik tenai buvo dviejuose pa
sauliuose — tėvynėje ir trem
tyje, o čia iš tremties barakų 
emigravusi į Ameriką. Ten mer
gaitė nesiryžtanti kuriam tiesti 
ranką, kai prie jos suklumpa 
dešimtys; čia vedusi moteris, 
tnotina, kurios vyras Sibiro 
tremtyje, o dukrelė likusi Lie
tuvoje. Danguolė tikroji Pene-

lopė, tikra kada nors grįžtančia 
šeimos laime, jos laukianti be 
svyravimų. Bet čia įsimaišo į jos 
vienišą kambarėlį atsekęs tur
tingas amerikietis advokatas, 
kuris jokiais argumentais nepa
jėgia jos įtikinti, kad netikslu 
likti ištikima “mirusiam”, bet 
palengva pavergia ją savo nuo
širdžia męile ir pastovumu. Ir 
priekaištaudama sau, ir draugės 
Birutės tyliai pasmerkta, Dan
guolė visdėlto nueina su tuo ad
vokatu iš piniguočių aristokra
tų tarpo, kuris pasirodo buvo 
vieną žmoną jau turėjęs ir net 
beturįs sūnų. Danguolė jo ap
linkoje suranda vieną tikrai tau
rią asmenybę, jo auklėtoją tetą, 
ir eilę'jai visiškai svetimų indi
vidų, kuriuos nuo jos .atstūmimo 
sulaiko tik jos vyro didelis au
toritetas ir jos pačios taktas.

Danguolė gyvena pasakiškam 
liuksuse, vyro yra mylima, ta
čiau jaučia, kad į tą naująjį pa
saulį visdėlto įaugti negali ir ne
gali taip pat pimiršti praeities, 
nei žmonių, kurių širdyse tas 
pats tėvynės ir saviškių ilgesys 
plasda. Ji skaito lietuvišką spau
dą, protarpiais net su vyru ap
lanko lietuviškuosius parengi
mus, tačiau jaučia, kad ir ten ji 
nebe namie. Su vyro aplinka jos 
nesuriša net gimęs sūnus, prie 
kurio jai net nėra kaip prieiti, 
nei pamyluoti, nei lopšinę pa-, 
dainuoti, nes nei sekundės ne
palieka vyro pristatyta slaugė.—

Danguolė kenčia niekur ne
pritapdama ir prabangoje pajus
dama tuštumą savosios būties. 
Tačiau ne toji kančia atneša iš
sprendimą. Jį atneša pats vyras, 
kuris, atitrūkęs trumpam nuo 
jos, susiriša su kita moterimi. 
Ji pasitraukia be jokios kovos, 
nes ir pati juto ne tame vežime 
sėdinti. Ji sūsirando vyro atmi
nimui kadaise pasidėtą jos pini
ginę su savaitės uždarbiu ir iš
eina. Išeina, kad grįžtų Pas sa
vuosius, kad gyventų.vėl atmini
me savojo vyro ir dukrelės, ku-. 
rių atminimas nebuvo jos pa
likęs, net jos didžiausio pasise
kimo momentaįs. Ji ateina pas 
draugę Birutę, kuri ištikimai 
velka savo našta su būriu vai-

kučių, ir ryžtasi pradėti naują 
gyvenimą. ,

N. Mazalaitė čia parodos kad 
tarpe svetimųjų laimė nevaikš
to ir aukso takais. Tai didelė 
mūsų dienų problema, svarstyti
na ir menininkams, ir pedago
gams, ir visuomenininkams. Ma- 
zaląitės įrankiai tie patys, kdip 
ir visoje jos kūryboje — pasa
kojimas gyvas, tipai ir situaci
jos ne kasdiąnės, o painiavų iš
sprendimui drąsiai griebiamasi 
ir vad. deus ex machina. čia bet
gi žymiai mažiau kaip “Saulės 
take”. O apskritai tenka pasaky
ti, kad aktualių problemų ro
manas lengvai skaitomas ir už- 
intriguoja nuo pat pradžios. 
Verta jį perskaityti kiekvienam.

A. RiaEūnas, KREGŽDUTĖ RAŠO! 4 
D., Abėcėlės rašymas. Spaudos B-vė 
"Žiburiai", Įtanodoje 1955, 36 prsi." 
Tai rašymo Vadovėlis šą-t 

siuvinys su jau išspausdintais 
pavyzdžiais raidžių bei žodžių, 
kurių parašymą mokinukas * tiiri 
išmokti. Tuo būdu p. Rinkūnas 
su šiuo sąsiuviniu įveda Lietū-- , t._ , s , «x,
voje neprąktikūotąi pri«h^ięjmętražčio prenumerata. Pinigai 
sėkmingiau vaikus išmokyti ra- * 
šyti. Mokytojui jau nereikia įra
šyti žodį į vaiko sąsiuvinį, kurį 
rašyti jis .turi išmokti — tas. žp-: 
diš jau išspausdintas. Autorius 
siūlo rašyti mokyti nė plunksna, 
bet pieštuku, kaip kad Čia^der 
romą visose mokyklose. O pieš
tuką vartoti - pradedama brai
žant paprastas nesudėtingas fi
gūras, pereinant prie paprastų 
raidžių ir pagaliau prie žodžių. 

'■Kadangi lietuviško rašto moky
tojas prie vaiko ilgai būti nuga
li, tad . tokis rašymo vadovėlis* 
lietųviukams namie mokantis 
bus labai naudingas. O lietuviš
ko rašymo mokyti yra tikro rei
kalo, nes kaikurios raidės čia Vi
sai kitaip rašomos. Kad vaikams 
būtą mažesnė painiava, tuo pat 
laiku mokantis rašyti angliškai 
ir lietuviškai, autorius nuo kąi- 
kurių raidžių tradicinių formų 
nukrypsta, priartina jas prie čia 
įprastų formų. ^ 7 ■

Medžiaga perrašyta dailinin
ko Valiaus.. 4

Visos abėcėlės rašymo išmo- 
kymui skiriami du sąsiuviniai. 
Atseit netrukus lauktina šio lei
dinio II dalies.

Redakcijai prisiųsta
A. Alerxandre, St. Yla ir kt.
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ėhit S-gos atstovų suvažiavimas 
1954 m. gegužės 29-31 d. nutarė 
ir pavedė ALIAS Niujorko sky
riui išrinkti metraščio redakci
nę 'kcėnisiją, Surinkti medžiagą, 
suredaguoti ir išleisti Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų dešim-. 
ties <1945 - 1965) metų veiklos 
metraštį, apimantį ir inžinierių 
bėi architektų nepriklausomoje 
Lietuvoje veiklos apžvalgą.

ALIAS Niujorko skyriaus na
rių visuotiniame susirinkime iš
rinkta metraščiui redaguoti ko
misija: K. Krulikas, J. Kizlaus- 
kas, J. Valaitis ir J. Zabielskis.
’ Metraščiui medžiagos bei pre- 

humeratos, rinkimo reikalais iki 
šiol parašyta keli šimtai laiškų 
jnžihięrl&fns; ir architektams vi
same pasaulyje. Daug vertingos 
:ir įdomios medžiagos gauta.
< Metraštis jau redaguojamas. 
Puolėjus jį spausdinti bus rei- 
įcalingos visos vertingos veiklos 
žinios ^irpuotraukos, o ypatingai
C. j- • — - ■■* -----— ...... —

labai •’ > reikalingi . spausdinimo, 
nuotraukų paruošimo ir popie
rių išlaidoms ai&aokėti.

•Todėl prepiųneratą $2 arba $3 
’JAV doleriais, Vertingą veiklos 
medžiagą ir savo adresus (ku
rie sutinka metraštyjė savo ad
resą talpinti) visi . inžinieriai ir 
architektai bei techniką studi
juojantieji malohekite' jau da
bar siųsti* šiuo adresu: K. Kruli
kas, 160 Hendrix St, Brooklyn 
T, N.Y:, USA. Metraštį atspaus
dinus jo kaina bus didesnė.

Taipgi labai laukiamos ir au
kos. Visi aukojusieji bus atžy
mėti kaip metraščio rėmėjai.

Iki šiol yra gautos tik 45 pre
numeratos. Jau gan seniai ir 
pirmieji prenumeratas prisiun
tė: E. Senkus — New York, prof. 
■St Kolupaila —5 South Bend ir 
prof. St. Dirmantas — Chicaga; 
inž- V. Venckaus dėka; 7 Vene
sueloje gyvenantieji inžinieriai. 

■ - Metraščiui išleisti yra reika
linga mažiausiai 400 prenume
ratų. Bet būtų gerai, kad šį rei
kalingą, ir įdomų liet. inž. ir ar- 
.chit. 10-ties metų veiklos met
raštį įsigytų visi inžinieriai ir 
hrchitektai: Tada ir jo turinys 
būtų platesnis, išsamesnis bei 
išlbidirnas vertingesnis.

Metraščio Redkc. K-ja.
Zenonas Ivinskis, šv. Kazi

mieras, nauja studija apie mūsų- 
tautos šventąjį, parašyta pasi
naudojant Vatikano* archyvais. 
Gausiai iliustruota (77 iliustr.), 
222 psl. teksto ir 72 psl. iliustra
cijų, viso 294 psl. Išleido Darbi
ninkas, 680 Bush wick Ave., 
Brooklyn 21, New York. Kaina 
3 dol.

Antanas Venys, “Geležiniai 
žiedai”, eilėraščiai, viršelį piešė 
V. Buzikas, 64 psl., kaina $1. Iš
leido Nemunas, 729 W. 17 St., 
Chicago, Ill. ,

P. Orintaitė, “Paslėpta žaiz
da”, romanas (Jaunamartės ta
kas) , II laida, viršelį piešė A. 
Šermukšnis, 178 psl., kaina $2. 
Išleido Nemunas, 729 W. 18 St., 
Chicago, Ill.

J. Marcinkevičius, “Kražių 
skerdynės”, istorinis romanas, 
II leidimas, iliustracijos dail. K. 
Šimonio, I tomas 324 psl., kainą 
$3, II tomas 320 psl. kaina $3. Iš
leido Nemunas, 729 W. 18 St., 
Chicago, Ill.-

Mamin Sibirjak. Elenutėi pa
sakos, sulietuvino P. E,, išleido 
leidykla Rūta, iliustruota dail 
P. Osmolskio, 38 psl., kaina 50c. 
Leidėjo adresas: Box 78, Rod
ney, Ont., Canada.

Aaidai, 1955 m., spalio mėnuo, 
Nr. 4(84), 297-344 psl.

Šiame Nr. rašo: L. Dąmbriū- 
has, J. Blekaitis, M. Gimbutie
nė, V. Braziulis, A. Vaičiulaitis,

169-192 psl.
Šiame nr. rašo: kun. dr. A. 

Baltinis, K. Dainytė, N. Narutė, 
Selma Lagerlof, Alfa Sušinskas, 
S. Leimonas, A. P. Bagdonas, 
S. Liulevičiūtė, E. Kriaučiūnai- 
tė, I. Gulbinas ir kt.

Paminklinė Marijos koplyčia 
Nekalto Prasidėjimo vienuolyne 
Putnam, Conn., Leidinys šventi
nimo dienai 1955 m. rugpjūčio 
21-ajai atminti.

jis 1955, Nr. 3(152), 73-104 psh .
Priede: Juozo Stankūno Per 

Klausučių ulytėlę — liaudies 
daina mišriam chorui ir Nepa
mirški Lietuvos — daina vyrų 
chorui. Lietuvių muzikų Vardy
no II sąs. — nuo Andriuška iki 
Vyt. Bacevičius.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 225 
- 256 psl.

Laiškai lietuviams, 1955 tn. 
spalis, vol. VI, Nr. 1, 257-288 psL

• . >

Pigųjį knygų mėnesį nuo spa
lio 15 iki lapkričio 30 d. paskėl* 
bė Gabijos leidykla. Per šį lai
kotarpį, knygas išrašant tiesiog 
iš leidyklos, gaunama nuo *25% 
iki 80% nuolaidos. Atpigintų 
knygų sąrašą leidykla prisiun
čia, parašius jai šiuo adresu: Ga
bija, Straight Path, Wyandanch,

GERIAUSIAI RŪŠIAI, VEIKIMUI IR PATENKINIMUI PIRK

CCM
C.C.M. triračius

C.C.M. čiuožimo 
’ komplektus

C.C.M. Mražhn C.C.M. vriMitfvc

ū n 1 ten
■ teari .lii lanin.hBi

pačiūžos
TRIRAČIAI

ŽAISLAI 
DVIRAČIAI

Mūsų krautuvėje įvairiausios Kalėdų dovanos. Pradėkite pirkti jau dabar. Apžiūrėkite mūsų 
TV ir radijo aparatus bei kitus elektrinius reikmenis. Didžiausias pasirinkimas patefono 
plokštelių. *

1 ATIDARYTA*
VAKARAIS

'■ r z #
DUKE’S • (netoli Bathuret)

ii«iiii«iiim:n,trri

Geriausiu dovarta mūsą mažiesiems

Šioje Bėjusioje iž spaudos knyge
lėje meistriškai pasakojama apie kiš
kį Žvairaakj, katino Murkq, paskuti
nę musę, uodaity avižinę košelę, Ele- 
nutės kelionę and Dievo karvytės į 
šiaurę ir pietus bei daugelį k. dalyku.- 
Knygelė meniškai H i astru ota spalvo
tais dail. Povilo Osmofskic piešiniais, 
ryškiu šriftu atspausta bei gražiai iš
leista. >
Kaina tik 50c. Gaunama: RŪTA, Box 

78, Rodney, Ont.

' ATEITIES skolininkams
Metai eina į pabaigą. Dar du 

“Ateities” numeriai šiais metais 
pasieks skaitytojus. Administra
cija turi pasidžiaugti, kad dar 
neatsilyginusių prenumeratorių 
skaičius gerokai mažesnis nei 

’’ kitais metais. Vienok tokių dar 
yra apie 150, kas sudaro pusant
ro “Ateities” numerio išleidimą. 
•Administracija ’deda visas pa
stangas, kad šiais metais mūsų 
kasa susibalansuotų. Tai parei
na nuo Jūsų, Mieli “Ateities” 
Skaitytojai, kurie dar esate ne
atsilyginę prenumeratos. Lau
kiame ir tikimės, kad iki gruo
džio mėn. neliks nei vieno “Atei
ties” skolininko. Visi yra ne vie
ną kartą asmeniškai paprašyti, 
kad atsilygintų. Susiraskite stal
čiuose užmestus administracijos 
laiškelius ir vokelius grąžinkite. 
Visiems iš anksto dėkojame.

“Ateities” administracija.
V. Augustino Lietuvos vaizdų 

albumas jau baigiamas įrišti ir 
kitą savaitę jį gaus užsisakiusie
ji. Visiems ateitininkams ir 
“Ateities” skaitytojams norime 
dar kartą priminti prieš mėnesį 
išsiuntinėtą laišką, kur prašė
me, kad kiekvienas išplatintų 
bent po du egzempliorius. Dalis 
uoliųjų ateitininkų bei “Atei
ties” skaitytojų šią pareigą jau 
atliko, albumą užsisakė ir tuo 
būdu palengvino mums jo išlei
dimo rūpesčius. Laukiame ir iš 
tų, kurie dar neprisirengė tai 
padaryti. Atsiminkime, kad ge
riausia kalėdinė dovana visiems 
mūsų draugams ir prieteliams 
yra V. Augustino Lietuvos vaiz
dų albumas “Lietuva”, išleido 
“Ateitis”.

“Lietuviai Evangelikai”. Šito- 
kiuo vardu yra jau spausdinama 
dr. K. Gudaičio didelė knyga, 
aptarianti liet, evangelikų pra
eiti, ypač plačiai aptaria evan
gelikų spaudos istoriją, atškirus 
žymiuosius veikėjus, o taip pat 
ir dabartinę padėtį.

Autorius yra buvęs liet, evan
gelikų liuteronių konsistorijos 
paskutiniu prezidentu. Knygą 
leidžia “Rūtos” leidykla, Rod
ney, Ont., o ją renka “Žiburių” 
spaustuvė.

“Vytis” “Lietuvos Vyčių” jau
nimo organizacijos organas per
eito mėnesio numery, Nr. 10, pa- 
minėj*o savo' gyvavimo 40 metų 
sukaktį. Numeryje žurnalo pra
eitis aptarta žodžiu ir gražiai pa
vaizduota paveikslais. “Vyčia” 
redaktoriais yra buvę: dr. Al. 
Račkus, dr. K. Pakštas, M. Zu- 
:jus, J. Karosas, Ign. Sakalas, K. 
Jonaitis, Pr. Zdankus, A. La
pinskas, K. Savickas, kun. A. 
Valančius, A. Vaičiulaitis, Miss 
P. Grendal, ir dabar redaguoja 
dr. J. Leimonas.

Naujas lietuviškosios spau
dos narys, tai trimėnesinis lie
tuvių moterų žurnalas, leidžia
mas Kanados Lietuvių Katali
kių Moterų Draugijos. Šių metų 
spalio, lapkričio ir gruodžio mė
nesiams skiriamas numeris at
žymėtas Nr. 1, tačiau iš tikrųjų 

tai nėra pirmasis “Moters” 
numeris. Lygiai tokiu pavadini
mu katalikės moterys yra leidu- 
sios -žurnalą Lietuvoje.

Tačiau čia užjūryje žurnalą 
tenka ■ skaityti... “naujagimiu”, 
nes jo išleidimui svetur katali- 
kės moterys tėra atsivežusios tik 
gražią tradiciją turėti priemonę 
(spausdintą žodį), per kurią jos 
galėtų patiekti lietuviškajai vi
suomenei savo siekius religinių, 
tautinių bei kultūrinių gėrybių 
kryptimi ir išsakyti, išlieti kury- 
binio -spausdinto žodžio formoj 
viša/tai, ką lietuvės katalikės 
moters širdis jaučia svetimoj ap
linkumoj, kuo ji sielojasi, kuo 
gyvena ir; kokius planus kuria 
ateičiai tiek sau, tiek ir* mūsą- 
jam jaunimui už tėvynės ribų. 
Jų, kaip moterų - motinų, ir yra 
didžiausias tikslas lietuvybės 
liepsnelės palaikymas mūsų at
žalyno sielose.

Tikslas kilnus, didelis irgar- 
bingas. Dieve, padėk jį katali
kėms moterims siekti ir, jeigu 
ne galutinai pasiekti, tai bent 
priartėti prie jo. Tai rašančiojo 
linkėjimas ‘’Moters” žurnalo re
dakcijai, administracijai, ‘leidė
joms ir bendradarbėms bei ben
dradarbiams, kurie savo plun
ksna prisidėjo prie pirmojo žur- 
n'alo numerio “subudawjhno” 
ir, tenka manyti, parems toli
mesnius numerius.

Pirmajam numery rašo žy
mios katalikės moterys — vei
kėjos — spaudai bei kitokios lie
tuviškos veiklos nenuilstančios 
d&rboutojos, moteriškųjų leidi
nių bendradarbės, redaktorės 
kaip Magdelena Draugelytė * 
Galdikienė, dešimt mėtų vado
vavusi LK Moterų Draugijai, 
dabar redaguojanti “Moterų pa-

Iš kultūros ir knygij pasaulio

mėnienė, “Draugo” moterų sky
riaus redaktorė, rašytoja Nelė 
Mazalaitė, A. Tamošaitienė, L. 
M. Gailiušienė, M. F. Yokuby- 
nienė ir kt. Vyrų—autorių, kaip i 
ir tinka “Moteriai”, nedaug te- 
įsileista. Juos atstovauja tik J.E. 
vysk. V. Brizgys, agr. Pr. Ru- 
dinskas ir su poezijos gabalėliu 
Ignas Žilionis.

Žinoma, galima būtų paklaus
ti, kaip gi bendrai atrodo pirma
sis žurnalo numeris? Turint gal
voj, kad tai “naujagimis” šiapus 
jūrių - marių, o naujagimių visų 
žingsniai esti nestiprūs, tad, jei
gu ir rastųsi kokių nors trūku
mėlių — reikėtų atleiąti. Vienak 
reikia pasakyti, kad žurnalo iš
vaizda, apipavidalinimas, me
džiagos sutvarkymas, na ir pati 
medžiaga — yra be priekaištų. 
Pasakyčiau, tai didelis nuopel
nas “Moters” redaktorės, poetės 
Stasės Prapuolenytės, kurios 
darbo į pirmojo numerio paruo
šimą įdėta labai daug. Linkėtina 
jai nepailsti ir toliau taip rūpes
tingai purenti pasakyčiau tą 
palangės darželį, į kurį ir atei
tyje lietuvės moterys, tarytum 
gėleles, sės savuosius žodžius, 
savas mintis.-savąją kūrybą...

Su “Moters” žurnalo išleidimu 
bei platinimu susijusios kitos 
pavardės yra šios: Janina Am- 
braziejienė, redakcijos sekre
torė, Kazimiera Juozapavičienė
— administratorė, dail. H. J. 
Žmuidzinienė — viršelio, vinje
čių ir apipavidalinimo autorė.

“Moters” žurnalo redakcijos 
adresas: 194 Charlton Ave. W., 
Hamilton, Ont. Administracija)
— 46 Delaware Ave., Toronto, 
Ont Paskiro numerio kaina — 
75f, metinė prenumerata — $3.

* Pr. Alšėnas.

“Draugo” romano konkurso 
teminąs rankraščiams įteikti 
pratęstas iki lapkričio 15 d.

Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis, jei dar tebegyventų, šie
met būtų atšventęs 80 metų su
kaktį. Jis gimė 1875 m. rugsėjo 
23 d. Varėnoje, mirė 1911 m. ba
landžio 9 d., nesulaukęs nė pilnų 
36 metų, o paliko gilią vagą Lie
tuvos kultūriniame gyvenime 
tiek kaip tapytojas, tiek kaip 
muzikas kompozitorius.

Kun. Povilas Rabikauskas, SJ, 
puikiai apgynė Gregorianum 
universitete disertaciją “Die Rd- 
mische Kuriale in der Papsten- 
kanzlei”.

Dr. Rabikauskas tuoj buvo 
pakviestas Gregorianum un-to 
profesorium, kur jau pradėjo 
darbą. Pažymėtina, kad Grego
rianum un-te šiuo metu yra du 
profesoriai lietuviai: prof. kun. 
Liuima ir prof. kun. Rabikaus
kas,

Dr. Elmer Balogh, buvęs tei
sės profesorius Kauno jr Joha- 
nisburgo universitetuose, lygi
namosios teisės akademijos ge
neralinis sekretorius, mirė Pa
ryžiuje. Vytauto D. universitete 
jis dėstė romėnų teisę.

Inf. Tarnybos italų kalba lei
džiamų Elta - Press žinių redak
cija išleido F. Cavallio brošiūrą, 
“La Chieša Cattolica Nei Paesi 
Baltiči Dal 1940 Al 1955”. Tai 
yra ištraukos iš “La Civilta Cat
tolica”, išsamiai nušviečiančios 
Katalikų Bažnyčios padėtį Pa
baltijo kraštuose. Naudojamasi 
pačiais paskiausiais duomenimis, 
daug kur — ir “Elta - Press” vie
šai paskelbtomis informacijomis.

Tik ką pasirodė įdomi brošiū
ra “The Church of Silence” — 
Tylos Bažnyčia. Jos autorius Ro
bert A. Graham SJ. Išleido Ame
rica Press, 70 E. 45th Street, 
New York 17, N.Y. 54 psl. Kny
ga nagrinėja “Kovą už tikėji
mą bedieviškoj e tirani j o j ė, ko
munistų' technikų ir krikščionių 
strategiją”.

Knygelės pradžioje autorius 
cituoja rugsėjo 20 d. 1848 m. lie
tuvių laiško dalį Popiežiui.

Nobelio literatūros premija
Šių metų Nobelio literatūros 

premiją Švediios akademikai 
paskyrė ■ islandiečiui rašytojui 
Halldor Kijan Laxness. Jis, yra, 
gimęs Reikjavike 1902 m. balan
džio 23 d. iš ūkininkų tėvų. Ne
baigęs nė gimnazijos jau pasi
reiškė kaip rašytojas ir turėda
mas 17 m. išleido nedidelį ro
maną “Gamtos vaikas”, kuria
me žymų norvegų ir švedų ro
mantikų Bjoernson,' Hamsun ir 
Selma Lagerloef įtakos. Tarp 
1919-1929 m. Laxness keliavo po 
Europą ir Ameriką. Savo roma
nuose jis vaizduoja žmonių liki
mą po D. Karo. 1922 m. buvo pri
imtas į Kat. Bažnyčią ir kurį 
laiką gyveno benediktinų vie
nuolyne Saint Maurice de Clair- 
vaux, Liuksemburge. Vėliau nuo 
katalikybės nutolo ir buvo pa
linkęs į kairę, simpatizavęs net 
komunistams ir gavęs literatūri
nę Stalino premiją, dalyvavęs 
vad. “taikos” kongrese. Pats 
Laxness pareiškė nesąs komu
nistas.*

Italijos spaudoje šiemet buvo 
labai plačiai minimi keturi lie
tuvių kilmės asmenys: Šernas, 
kino artistas, kuris ilgai dirbo 
Italijoje ir Susižiedavo su itale 
Stella Signorini. Laikraščiai ra
šydami apie jų visur pažymi, 
kad yra lietuvis, gimęs Kaune, 
kad tėvas yra buvęs Nepriklau
somybės Akto signataras. Ant
ras labai išgarsėjęs asmuo yra 
pasaulinio masto meno kritikas 
Bernard Berenson, gimęs taip 
pat Lietuvoje ir prisimenąs la
bai gražiai savo jaunystės die
nas Lietuvoje. Jam šiemet suka
ko 90 metų. Šiuo metu gyvena 
Florencijoje. Labai plačiai nu
skambėjo per Italijos spaudą 
Antcnietta Raphael Mafai, kuri 
yra laikoma kritikų geriausia 
Italijos menininke. Ji yra gimu
si Vilniuje ir gyvenusi Kaune, 
vėliau studijavusi muziką Lon
done ir nuo 1942 m. gyvenanti 
Italijoje, kur ištekėjo už skulp
toriaus Mafai. Ji visur pareiškia 
esanti kilimo lietuvaitė. -

Daug pasisekimo turi Longa- 
nesi leidyklos išleista Sasha Sie- 
mel knyga ’’Tigrero”. Jis taip 
pat yra gimęs Lietuvoje ir visur 
spaudoje bei knygoje mininąas 
kaip lietuvis. Jis *18 metų emi
gravo į Braziliją ir ten vertėsi 
tigrų medžiokle.

Italijos spauda ir meno kriti- ' 
kai pradeda palankiai įvertinti 
lietuvių dailininkių Sofijos Ba
cevičienės ir Irenos Pacevičiūtės 
kūrinius. Jos paskutiniais lai
kais dalyvavo visoje eilėje paro
dų, kur buvo premijuotos.

Lenkų literatūros vadovėlis 
“Wypisi z literatury”, skirtas 
gimnazijos 6 klasei, išleistas 
Kaune “Valstybinės pedagogi
nės literatūros leidyklos”, 448 
psl., kaina 4.80 rubl„ tiražas 
7.000 egz. Autorė Z. Rzeszowska.

Vadovėlis pradedamas Stalino 
kalbos komsomolo 8 suvažiavi
me citata ir eiliuota -panegirika 
komunistų partijai. Toliau seka 
skyriai: liaudies kūryba, Puški
nas ir Lermontovas, lenkų kla
sinė literatūra, lietuvių literatū
ra, sovietų literatūra ir dabarti
nė lenkų literatūra.

Sovietai išleis geių^Guderian 
atsiminimils?

Maskvoj įvyko sovietinių ra
šytojų ir krašto apsaugos minis
terijos politinio skyriaus parei
gūnų konferencija, kurioj buvo 
siūloma rašytojams Keiti dau- 41 
giau karines temas. Ta proga 
rašytojas Rudnyj pasiūlė išleisti-—.. 
rusiškai pagarsėjusio vokiečių 
generolo Guderian atsiminimus. 
Kaip žinoma, gen. Guderian bu
vo motorizuotos kariuomenės 
specialistas, miręs 1954 m. ge
gužės mėn. Jo atsiminimai yra 
antisovietiški. Rašytojo Rudnyj 
nuomone, dėlto esą ir reikėtų 
juos išleisti rusų k. Paskaitę ru
sai pamatysią, kad reikia ir to
liau budėti; esą tai padidintų so
vietinį budrumą. Jis priminė -- 
priešbolševikinius Denikino. Ju- 
deničo, Sulgino ir kitų baltųjų 
vadų atsiminimus, kurie netie
siogiai patarnavę kaip revoliuci
nio nusiteikimo žadintojai, nes 
iškėlę bolševikų pajėgumą.

Bet kad toji Guderiano atsimi
nimų laida išeitų “nepataisyta”, 
tenka labai abejoti.

Vajus liet skautams Vokietijoje
Du skautai, “vieni iš vėliau

siai iš Vokietijos Rajono išvyku
sių” — v.s. V. Skrinskas ir p.s. 
O. Gešventas paskelbė atsišau
kimą į skautus JAV ir Kanado
je, kviesdami paremti Vokieti
joje esančius lietuvius skautus, 
kurių daugumos tėveliai yra ne
pajėgūs jų tinkamai išlaikyti. 
Jie savo atsišaukime rašo:

“Turime daug vienetų, vadų, 
turime daug sesių - brolių, kurie 
dar neseniai patys priklausė Vo
kietijoje skautų vienetams; 
jiems ypatingai rūpi ši pareiga. 
Sutelkime didžią talką, parody
kime, kad mes esame pajėgūs, 
tai padaryti, parodykime, kad 
mums lengviau yra duoti, nei li
kusiems Vokietijoje prašyti.

Todėl siūlome visiems įsijung
ti i ši vajų šia tvarka:

1. Piniginės aukos (gerasis 
Kalėdų darbelis) kiek kas išgali. 
Surenkame skiltyse - draugovė-

se ir iš rėmėjų - pažįstamų ir 
siunčiame tiesiog Vadeivos ad
resų: Adolfas Venclauskas, (16) 
Lampertheim / Hessen, Hūtten- 
feld — Schloss Rennhof, West 
Germany. ’

2. Rūbų rinkliava. Visi per
žiūrime savo spintas ir prašome 
pažįstamų tą patį padaryti, si> 
renkame, sutvarkome, supokuo- 
jame ir perduodame vietos BAL 
Fui su prašymu persiųsti Vokie*- 
tijcs Rajono skautams-ėms augš- 
čiau nurodytu adresų. Atminki
me, kad žiema čia pat. , J

3. Kiekviena skiltis, būrelis, 
valtis, draugovė skiria' asmenį 
tiems reikalams tvarkyti.

r Tikėkime, kad šis šauksmas 
susilauks didžio, broliško atgar? 
šio?' : •

Vieni iš vėliausiai iš Vo
kietijos Rajono išvykusių 

v.s, V. Skrinskas, 
ps. O. Gešventas”.

............ 1..................... .■■■—1

iu naujiena:

— Torontas. — Ontario Kata
likių Moterų Lyga nutarė pra
dėti kovą su nemoralia literatū
ra. Suorganizuotos vaikštančios 
brigados, kurios eina per kios
kus bei kitas krautuves,<kur par
duodama spauda, ir kalbina jų 
savininkus neimti tokių leidinių 
pftttinftmrt. • <

A. Rinktino 
“KREGŽDUTĖ RAŠO” I d. v

ABĖCĖLĖS RAŠYMO VADOVĖLIS
Kaina 50 centų

Spaudos B-vė “Žiburiai” 
941 Dundas Street West, 

Toronte, Ontario, Canada. v

i
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Norėdami pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtę kreipkitės 9 
į didžiausią lietuvišką įstaigą 3 Mann Mattel SPCRTAS

JOINT REALTY LTD. J
Prisikėlimo parapijos sporto 

klubo “Aušra” žinios .
1199 BLOOR ST. W4 TORONTO. TELEF. OL. 8481

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

899 BLOOR ST. W. OL. 6381
PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE VIETOSE IR ĮVAIRIŲ KAINŲ BEI STILIŲ NAMŲ, 

BIZNIŲ, ŪKIŲ, VASARVIEČIŲ IR KIT. . ' •

'Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL. 6381:
F. SENKUS, K’ 
V. PLIOPLYS, 
P. BUDREIKA, 
J. RINKEVIČIUS, 
J. BALTAKYS, 
BARCEVIČIUS, 
B. POSIUS, 
BERŽANSKIS, 
B. KRIAUČELIŪNAS,

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL. 6381:
R. ŽULYS,

A. BLIUDŽIUS

S. JUCEVIČIUS,

A. PALECKIS,
P. KRILAVIČIUS,

J. KAŠKELIS, .

J. KARPIS.

$3.500 įmokėti, 8 nepereinamų k., 
plytų namas, alyva apšildomas, 
k i et medžio grindys, garažas, di
delis kiemas. Bloor ir £race ra j.

$4.000 įmokėti, 8 kambariai ir 2 
saulės kamb., vandeniu alyva ap
šildomas, dvigubos garažas, vieno 
skola balansui iš 5% iki išsimo- 
kėsit. Tai vienintelė proga pirkti 
namų tokiomis sąlygomis. Park
dale rajone.

•
$4.500 įmokėti, 6 kambarių šiurkš

čių plytų, atskiras namas, alyva 
apšildomas, kvadratinis planas, 
Šoninis įvažiavimas, garotas. Ran
dasi Baby Point rajone.

$12.500 pilno kaina, 6 kambarių, 
mūrinis, nepereinami kambariai, 
garažas. Bloor ir Dufferin rajone.

$21.900, 14 kambarių, tripleksos, 
atskiros, mūrinis, vandeniu apšil
domas, garažas. Lengva išnuomo
ti, geros pajamos. Tai geriausias 
pirkinys Parkdale rajone.

$1.000 jmokėti, Shaw - Dundas, 7 k. 
per du ougštus, du garažai, lengvi 
mokėjimai.

$2.000 įmokėti, Ossington - Dundas 
rajone, 8 k. mūrinis, 3 virtuvės, 
alyvos šildymas, geros pajamos.

$2.900 įmokėti, Parkdole rajone, 8 k. 
mūrinis, 2 mod. virtuvės, labai ge
ra viėto nuomavimui, įvažiavimas 
į kiemą.

$17.800 pilno kaina, Roncesvolles - 
Wright, 9 k., atskiras narinis, dvi 
virtuvės, dvi vonios, vandens alyve 
šildymas, vieta garažui.

$6.000 įmokėti, Bloor - Runnymede, 
rauplėtų plytų mūrinis, atskiras, 7 
k., mod. virtuvės, nepaprastai di
deli kambariai, vandens alyvos šil
dymas, garažas.

Didelis pasirinkimas didelių namų, 
geromis išsimokėjimo sąlygomis.

Skambinti 
KUZMAS.
Te!. OL 8481.

Turėdami rūpesčių dėl morgičių sutvarkymo ar įmokėjimo padidinimo, draudimo nieko S neatidėliodami kreipkitės ir viską lengvai išspręsite šiai ištaigai tarpininkaujant. SKAM- 
BINDĄMI KLAUSKITE J. KARPIS.

Didelė naujiena norintiems pirkti farinas.
NEPAPRASTOS PROGOS SUSIDOMĖJUSIEMS TABAKO ŪKIAIS. KREIPKITĖS — 
NESIGAILĖSITE. TEL. OL. 6381.

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINĖMS 
% REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

Skambinti
Ant. MICIŪNAS

Te!. OL 8481.

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!

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

& 3 Garantuotas saugojimas. Mokama
B atsiimant Garantuojama.

Pasiimame ir pristatome.

A. MORRIS
' REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Rea! Estate Board .& 

National Association of Real Estate Boards.

TODŽL: *
L Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 

įmokėsimais ir įvairiomis kainomis.
2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgiČius sutvarkyti.
4. įsitikinimui, — prieš perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite 

paskambinti agentams:

F. JONYNAS, tel. OL. 8459, V. MORKIS, tel. OL. 8459,
V. IVANAUSKAS, tek OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tek OL. 8450.

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

Advokatas — Notaras

. 100 Adelaide St. W<
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū- 
sų san<iėliuose jūsų vasariniai rū- 

w<*7*nw* bus rūpestingai saugomi. Kai 
Specialybė: darysite rudeninį apsityarkymą,

Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 
rūšių užuolaidų. firmai:

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

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių

- 1 alyvą.
* Taip pat atlieka Įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai. .
Išsimokėjimo sąlygos —- 24 niėn. 

Techniški patarimai veltui.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatou:

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

motorus.
Be to, apfmu namus"*pi!nam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti-telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imn^rlal Aute Ccllisicn
.L .Z

Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 
užbaigimas. VELTUI

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

561 - 567 KEELE ST. TEL RO. 9-4773
1% Block South of St. Clair Namų teL CE. 1-3444

TORONTO, ONT. \ Sav. G. KERAITIS

šininkai sužaidė draugiškas 
rungtynes su Detroito “Kovo” 
jauniaus. Laimėjo “Aušra” 46: 
“Aušros” krepšininkai turėjo 
26. Prieš išvykdami į Wind sorą 
draugiškas rungtynes su Central 
YMCA latvių komanda. Laimė
jo “Aušra” 64:57.

— Sekančios krepšinio treni
ruotės vyks naujoje salėje. Vy
rams lapkričio 12 d., šeštadienį, 
9 vai. ryto; mergaitėms tą pačią 
dieną 12 vai. ir sekmadienį 1 v.

— Barthurst - College lygos 
turnyre pirmąsias rungtynes 
“Aušros” krepšininkai turės lap
kričio 20 d. UNF salėje. CYC 
Girls Basketball lygos turnyre 
“Aušros” mergaitės pirmąsias 
rungtynes žais lapkričio 14 d. 7 
vai. v. Harbour Collegiate- pa». 
talpose.

— Lapkričio 12-13 dd. “Aušra” 
ruošia pirmąjį parengimą — 
sporto salės atidarymo — spor
tininkų suartėjimo šventę, šeš
tadienį, lapkričio 12 d. 2 vai. pp. 
šventės atidarymas — krepšinio 
turnyras. 8 vai. vak. šokiai - ba
lius. Sekmadienį, lapkričio 13 d. 
11 vai. sportininkų šv. Mišios. 
3 vai. pp. finalinės krepšinio 
rungtynės. 4 vai. pp. kultūrinė ir 
meninė dalis. 5 vai. pp. šokiai ir 
šventėje dalyvavusių sportinin
kų arbatėlė.

— Nuoširdžią padėką reiškia
me “Delhi Pakers” maisto ben
drovei, kuri per abi dienas visus, 
svečius vaišins VELTUI savo 
skaniomis lietuviškomis dešro
mis ir kumpiais. Taip pat dėko
jame “Seven Up”, “Canada Dry” 
ir “Coca Cola” bendrovėms, ku
rios padovanojo didelį kiekį sa
vo gėrimų.

'Abi- dienas šokiams gros TLO 
“Trimitas”.

“Aušros” klubo nariams įėji
mas į visus parengimus veltui. 
Įėjimas į šeštadienio krepšinio 
rungtynes jaunimui 25<, suau
gusiems — 50^. Įėjimas į šešta
dienio šokius - balių $1. Įėjimas 
į sekmadienio finalines rungty
nes ir į meninę dalį (iki 5 vai. 
pp.) jaunimui VELTUI. ‘Suau
gusiems bei atėjusiems po 5 vai. 
pp. laisvą auką, (50£). ,

Dviguba torontiškių pergalė 
Windsore

■ Praėjusį šeštadienį Windsor* 
apylinkės 5-rių metų sukakties 
proga suruoštose krepšinio var
žybose Toronto PPSK “Aušra’' 
jauniai nugalėjo Detroito “Ko
vo” jaunius 46:26, o Toronto “Vy 
ties” vyrai — Detroito “Kovą”

Aušros jauniai iš pat pradžios 
pasirodo pranašesni už detroi- 
tiečius ir tą pranašumą išlai
ko savo rankose per visą žaidi
mą laimėdami pirmą puslaikj 
24:8. Antro puslaikio pradžioje 
Kovas, padidinęs žaidimo spar
tą, krepšių skirtumą mažina iki 
26:14, tačiau jau paskutinės žai
dimo minutės ir laimėjimas pri
klauso Aušrai.

Iš Kovo žaidė: Šeputa 4, Rim
ša 9, Gruzdaitis, Rugienius 5, 
Bliudžius, Petrauskas 6, Vy
čius, Aušra: Šiuma 8,. Mickevi
čius 5, Grigaitis 8, Buntinas 12, 
Venckus 6, Laurinavičius 3, Gu
das, Barškėtis 4.

Vyrų rungtynėse susitiko se
ni varžovai Kovas ir Vytis. Po 
paskutinių dviejų .Vyties pra
laimėjimų Kovui, atrodė, kad 
laimėjimas bus detroitiečių, ta
čiau vytiečiai, panaudoję nau
ją taktiką, užtikriintai laimi 
rungtynes 62:47.

Vytiečiai dengdami zoną, gau
tus sviedinius staigiai permes
davo puolėjams ir tie dažniau
siai laisvi pasiekdavo priešo 
krepšius. Nuo pat žaidimo pra
džios Vytis žaidimą vedė apie 
15 taškų skirtumu ir tai išlaikė 
iki žaidimo galo . laimėdama 
rungtynes.

Žaidė: Kovas — Vitkus 7, Me
menąs 10, Grudzinskas 1, Geru
laitis 15, Armalius, Račka 14, 
Abramavičius. Vytis — Preik- 
šaitis 12, Žukas 4, Ignatavičius 
26, Duliūnas 10, Supronas 10, 
Balsys.

Dar tektų paminėti šių varžy
bų rengėjus Windsdro apylinkės 
valdybą ir jiems padėkoti už šį 
parengimą ir už lietuviškojo 
sporto populiarinimą Kanadoje.

— Otava. — Kanadoje kiek
vienom 48 šeimom tenka vienas 
psichiškai nenormalus žmogus. 
Skaičiuojama, kad kiekvienam 
100.000 gyventojų reikalingą 
viena psichiatrinė ligoninė.

UT
DIDŽIAUSIA NUOSAVYBIŲ FIRMA KANADOJE

Pagalbos ar informacijų SAVOJE KALBOJE bet kokios nuosa
vybės PARDAVIMO — PIRKIMO — ĮKAINAVIMO ar pasko
los reikalu kreipkitės:

1245 ST. CLAIR W. 4 TORONTO — TeL OL. 3516

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

HAVELOCK - BLOOR, . 
$3.500 įmokėti, 9 kamb., 3 virtu
vės, garažas ir privatus įvažiavimas. 
Vandens šildymas.

DUNDAS ST. WEST, 
$2.500 įmokėti. 8 kambariai, 2 mo
dernios virtuvės, dvigubas garažas 
bei privatus įvažiavimas.

vos šildymas, gražus gerų plytų na 
mas su garažu.

BLOOR - HIGH PARK, 
$10.000 įmokėti, 8 kambariai dvie
juose augštuose. 2 modernios virtu
vės, du vonios kambariai, mūrinis ga
ražas, didžiulis kiemas. Namas 11 
metu senumo.

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

* - .............

REAL ESTATE LTD.
1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471

Perkant ar parduodant betkokiq nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami inorgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, farmų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

DELAWARE - BLOOR, 
$1.000 įmokėti, 6 gerų komb. tik
ro mūro, gerai išlaikytos, 2 mod. 
virtuves, alyvos šildymas, vieta ga
ražui.

CLINTON ST. - BLOOR,
' $1.500 jmokėti, 6 gerų komb., 

visai atskiros, švarus iš iauko ir 
vidaus, geros kietmedžio grindys, 
alyvos šildymas, garažas. Geros 
mokėjimo sąlygos ir greitas už
ėmimas.

’ WINbERMERE - BLOOR,
$4.500 įmokėti, 6 gražių kamlx, 
square plono, visai atskiros, ru- 
puotų plytų, nepaprostoi gražus, 
moderniai įrengtos narnos. Balan
sui vieno atvira skola 10-čioi me
tų. Vertas domesio pirkinys!

INDIAN RD. - GRENADIER RD., 
$4.500 įmokėti, 10 didelių komb., 
visoi atskiros, lobo i gero mūro na
mas, 2 mod. virtuvės, 2 po 4 gab. 
tualetai, vandens alyvos šildymas, 
garažas.

BUTCHER & GROCERY, 
$5.000 įmokėti už biznį imamą. 
Lobai gero mūro, 6- grožių komo., 
gerai įrengto krautuve, karšto van
dens Šildymas, dvigubos gorož®. 
Metinė apyvarta virš $30.000.

INDIAN GROVE-HOWARD PK. AVE. 
$6.000 įmokėti, 14 gerų kamba
rių, visoi atskiros, gero mūro, 
ekstra sklypas tinkamas namo sta
tybai. Vandeniu alyvo š.ldomos, 4 
geros Virtuvės, garažas su priv. 
įvožiavimu. Lobai geros pirkinys!

P. MALIŠAUSKAS
Bm.: ME. 2471, Re*.: KE. 7415

PACIFIC - BLOOR,
$2 500 įmokėti, ^6 kambarių mū
rinis namas, alyva šildomos, išilgi
nis plonos, 2 modernios virtuvės, 
kietmedžio grindys, prašoma kai
no $13.500, skubus pardavimas.

OAKWOOD - ST. CLAIR, 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandeniu alyva šildomos. 
4 dobų vonia plius prausykla rū
syje, dvigubos garožos su šoniniu 
įvožievimu ir ekstro sklypas 25 iš 
120 pėdų priklauso namui.

CONSTANCE - RONCESVALLES, 
$5.000 įmokėti, 9 kambarių, at
skiros mūrinis nomas, vandeniu - 
alyva Šildomas, moderni virtuvė, 
dvi vonios, kvodrotinis plonos, 
kietmedžio grindys, dvigubos ga
ražas, vienos iš geresnių namų ta
me rajone. Greitos užėmimas, sa
vininkas išvyksta.

HAVELOCK ST.,
$3.500 įmokėti, 8 kambarių, mū
rinis namas, išilginis plonos, alyva 
Šildomos, dvi virtuvės, kietmedžio 
grindys, netoli parko.

WILLARD - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiros, mūrinis namas, kvodrotinis 
plonas, alyva šildomos, kietmedžio 
grindys, garažas su Šoniniu įva
žiavimu.

LAKE SHORE RD.,
Benzino stotis, restoranas ir 6 bu
tų apartamente^ susidedantis iš 24 
kambarių, ekstra didelis sklypas, 
puiki vieta, geros pajamos, par
duodama dėl senatvės.

P. KERBERIS
Bus.: ME. 2471 - - Res.: LU 1584

A. MINIOTA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
579 College St. (kampas Manning) OL. 2324,- OL. 2325

r »

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
1. $7.000 jmokėti, 500 vietų kinas 

ir 4 butai susideda iš 14 kamb. 
Labai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilna kaina tik $45.000. Va
karų Toronte.

2. $40.000 pilna kaina. 9 butų mū
rinis, atskiras namas. Lengvos iš
simokėjimo sąlygos. Bloor rajone.

3. $3.500 įmokėti. 200 akrų ūkis su 
modernišku inventorių. Yra gali
mybių auginti tabaką. x Pilna kaina 
$12.500. Maždaug 70 mylių nuo 
Toronto.

4. $5.000 įmokėti, 10 kamb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu - 
alyva šildomas. Kaina $18.500. 
Parkdale rajone. >

5. $4.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
ougštus. Mūrinis, atskiras namas, 
vandeniu - alyva šildomas. Indian 
Rd. - Bloor rajone.

6. $20.000 pilno kaina. 8 kamb. per 
au ougštus. Rusholmc Rd. rajone.

7. $20.500 pilna koina. 8 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, vande
niu - alyva šildomos Bloor - Run
nymede rajone.

8. $5.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
atskiros namas, vandeniu - alyva 
šildomas, garažas, šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenon rajone.

9. $22.000 pilna kaina. 9 komb. 
mūrinis, atskiras namas, garažas. 
Lobai gerom stovyje. Indian Rd. * 
Bloore rajone.

10. $1.500 įmokėti. 9 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas. Dovercourt 
Rd. rajone.

1 1. $2.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, apie 10 metų senu
mo. St. Clair - Caledonia Rd. ra
jone.

12. $10.500 pilna kaina- 5 kamb. 
mūrinis namas. Alyva šildomos. 
Rusholmc Rd. > Bloor rajone.

13. $1.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis namas. Alyva šildomas, pil
nos rūsys. Naujos kietmedžio 
grindys. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos. Dovercourt Rd. rajone.

14. $1.500 įmokėti. 5 kamb. mūri
nis namas, garažas, gerame sto
vyje. St. Clair - Caledonia Rd.

15. $1.600 įmokėti. 7 kamb. mūri
nis namas. Lobai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Dundas - Runnymede rajone.

16. $2.000 įmokėti, 6 komb. mūri
nis namas, alyva šildomos. Bloor
- Ossington rajone.

17. $14.000 pilno kaino, 6 kamb. 
mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
olyva šildomas. Indian Rd. - 
Bftor rajone.

18. $3.000 įmokėti, 8 komb. mūri
nis namas. Vandeniu - olyva šil- 
domsa. 2 mod. virtuvės. Bloor • 
Dufferin rojone.

19. $3.500 įmokėti. 8 komb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu - 
olyva šildomas, garažas. College
- Dufferin rajone.

20. $3.500 jmokėti, 8 komb. mūri
nis namas, mod. virtuvė, gara

žas, didelis kiemas. Bloor-Mont-X 
rose rajone.

21. $15.700 pilno koina. 6 kamb. 
mūrinis, atskiros namas, mod. 
virtuvė, garažas, privatus įva
žiavimas. Glenholme - St. Cldir 
rojone.

22. ...16.500 pilna kaina. 8 komb. 
mūrinis namas. 2 garažai. Vie
na skola balansui. Dufferin - 
Bloor rojone.

23. $3.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiros namas, garažas. Pil
na koina $16.500. Gilmour - 
Annette rajone. y

24. $5.000 įmokėti. 7 komb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiras 
namas. 2-jų metų senumo. Van
deniu - olyva Šildorpos. Didelis 
kiemas. Bloor - Montrose rajone.

25. $18.000 pilna kaina, 7 kamb., 
mūrinis, atskiros namas, vande
niu alyva šildomas, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rojone.

26. $18.900 pilna kaino, 6 komb. 
mūrinis, atskiros namas. Vande
niu - alyva šildomas. Annette - 
Runnymede rajone.

27. $5.000 įmokėti, 9 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, garažas, didelis kie
mas. Beatrice - College rojone.

28. $7.000 jmokėti, 7 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, 2 garažai, St. Cloir 
rajone. Viena skola balansui.

29. $3.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, alyva 1 amodiš ,2s5 
nis namas, alyva šldomos, 2 
virtuvės, garažas. Shaw - Bloor 
rajone.

Turime daugelį kitų labai gerų Ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

V. JUČAS D. KAROSAS
OL 8443

R. KUPREVIČIENĖ J. BUCANTAS
OL 8443 ' į OL 8444

< V. PALIULIS 
OL. 2324 

P. DAMBRAUSKAS

BLOOR - RUNNYMEDE, 
Dupleksus — 10 kambarių dviejuo
se augštuose, 2 mod. virtuvės, 2 vo

ruose. 2 virtuvės, 2 garažai. Van- nios, privatus įvažiavimas, mūrinis 
dens ir alyvos šildymas. dvigubas garažas.

B. MARIJOŠIUS - OL. 3516
Įstaiga veikia iki 10 vai. vak.

ST. CLAIR - OSSINGTON, 
$18.500 prašomoji kaina. Atskiras 
nmas iŠ 9 kambarių dviejuose augš-

REAL ESTATE LIMITED 
Kanados didžiausia nuosavybių firma.

Visais morgičių reikalais 
kreipkitės į

ACTIVE MORTGAGES SALES BROKERĮ

F Z. Andrijauskas
Telef. RO. 2-3415

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
I VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Muitas ir visi primokė j imai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.JANIQUE TRADING 'CO.

CENTRINI ĮSTAIGA: '
835 Que«n Stre«t W„ TORONTO, Telefonas EM. 4-4025. 

SKYRIAI: WINNIPEG, Man., 677 Main St. Telefonas 927695.
HAMILTON, ONT., 652A Barton St. Telefonas LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 198 Kinfl St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alta, 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broodway, Tel. Fl, 1272, . 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6*3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1O2< Fairfield Ave., Tel. CH. 1*5547. 
It kitose vietose. ■
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V. VA SI S 
" v , REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

872 BLOOR ST. W„ (prie OsriHgton), TORONTO. Tel. ME. 4605 
: Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Boora.

iBLOGR - DUFFERIN, $1.500 įmokė- 
ti, 5 kombonaf, atskiras, šoninis 
įyažiovirpos, 2 garažai.

BLOOR - LANSDOWNE, $2.000 įmo- 
* : ketų- 8 didėti kambariai, mūrinis, 

didelis kiemas ir 2 garažo*.

PARKDALE, 7 labai dideli karrtbo- 
rfoi, atskiros, vandeniu alyva šil
domas, sklypas 69 iš t$O, geros 
pirkinys, įmokėti $7.000.

BLOOR'- OSS1NGTON,^naujas 2-jų 
butų po 5 kambarius namas, di
delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5,900.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 
Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu ME. 4695

V. VASILI AUSKAS

Atlyginimas nacizmo aukoms
Vokietijos vyriausybė pasiūlė 

naują nacionalsocializmo - au
koms atlyginti įstatymo projek
tą. Įnešta visa eilė naujų korek
tyvų ir kaikuriais atvejais padi
dintos atlyginimo sumos. Iš vi
so federalinė Vokietijos respub
lika nacionalsocializmo aukoms 
už padarytuosius joms žiauru
mus numato atlyginti 13,75 mili- 

* jardo DM. Tik vienam Izraeliui 
per 14 metų bus atlyginti 3,5 
milijardo DM. Naujasis įstaty- 

- mas turėtų įsigalioti 1956 m. ba
landžio 1 d.

Vokiečių spauda skelbia, kad

Planas pabėgėliams padėti
Palengvinti pabėgėlių įkurdi-l Vokietijai atgavus suverenu- 

“ ‘ .mą, kaip pažymi JT Augšt. Ko
misaras Pabėgėlių Reikalams sa
vo viešajai informacijai skirta
me biuletenyje Nr. 8, vokiečių 
vyriausybė pabrėžė, kad okupa
cinio režimo panaikinimas nieku 
neatsilieps į dabartinę pabėgėlių 
padėtį Vokietijoje. Fed. Vokie
tijos vyriausybė ir toliau sąži
ningai vykdys savo įsipareigoji
mus šioje šrityje? rūpindamaisi 
nevokiečių pabėgėlių įjungimu-į 
normalų gyvenimą. ’

Tam tikri mokestiniai paleng
vinimai numatomi taikyti taip 
pat benamiams užsieniečiams— 
ne tik atsiradusiems Vak.'Vokie
tijos teritorijoje iki 1953.1. 1, bet 
ir po 1954. XII. 31 trejiems me
tams. Tam tikslui atskiri kraštai 
pažadėjo išleisti spec, patvarky
mus. Vaikų priedai pažadėti tai
kyti užsieniečiams tokie pat, 
kaip ir Vokietijos piliečiams.-

niinui JT pilnatis įgaliojo JT 
Augštąjį Komisarą Pabėgėlių 
Reikalams Vokietijoje dr. G. J. 
van Hoevęn - Goedhartą paruoš
ti 4' rrietų planą. Valstybės ir 
įvairios organizacijos' turi sudėti 
savo noru į specialų fondą apie 
70 mil, DM. Iki 1958 m. numato
ma iš jo išleisti apie 50 mil. galu
tinai, pabėgėliams įkurdinti ir 20 
miE’ padėti pirmosios bėdos 

,__  ištiktiems. Iki 1954 hi. pabaigos
būtiniausrems tos rušie'š’ reika
lams buvo išleisfa apie 1. mil. 
DM. Šiuo metu vien tik Europo
je apie 75.000 pabėgėlių tebegy
vena dar stovyklose., Jų padėtis 
pamažu gerėjanti. JAV prezi
dentas , paprašė, kad kongresas 
Nutiktų pabėgėlių reikalams pa
skirti $1.400.000. Gauta aukų ir 
iŠ kitų kraštų. Prisidėti žada ir 
tos valstybės, kurios pabėgėlius 
priėmė.

Medalis E. Rooseveltienei
‘ Poniai Rooseveltienei ir Juli

jonai, Olandijos .karalienei, Že
nevoje įteikti Nanseno medaliai 
už nuopelnus pabėgėliams. To
kie medaliai įteikiami kasinei 
specialaus komiteto, pasivadinu
sio Jiansęno yatdul.

Norvegas, šiaur. poliaus tyri
nėtojas, Fridtjof Nansen buvo 
pirmuoju Tautų Sąjungos augšt. 
lęomisaru pabėgėliams nuo 1921- 
1*930 m. Jo vardu taip pat buvo 
žinomas ir pasas pabėgėliams, 
neturintiems jokios-- valtybės 
globos.' • ■" ’ '

4 Įteikimo iškilmės-įvyko buvu
sios Tautų Sąjungos rūmuose 
Medalius įteikė- Jungt. '■ Tautų 
ąugštasis komisaras ir Nanseno 
Komiteto pirpnininkąs dr. G. J. 
van Heuven Gcedhart, olandas. 
Kadangi Olandijos karalienė pa
ti nedalyvavo, medali priėmė 
Olandijos ministeris Švęičarijai 
baronas Bėntinck.

Atrodo, tokie medaliai derėtų 
įteikti žymiai daugiau nusipel
niusiems asmenims. Pvz. p. Roo-
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MOOR CMI1X

{The Maitland

Didžiausia Lietuvių Prekyba Toronte

MOHAWK FURNITURE COMPANY

HIGH PARK, 7 komborioi, gero 
ro/alyvo^ildpmos, įmokėti $3.000.

COLLEGE - RUSHOČME RD., nov- 
jas 6-šių atskirų butų pastotas, di
delis kiemas ir garažai, geras pir
kinys. j

RUSHOLMf RD., 9 lobai dideli kam
bariai, 2-jų augštų, atskiros, ekstra 
būtos rūsyje, vandeniu olyva šil
domos, loboi didelis, kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500. t

Hl6H PARK,. 1*8 butų apartamentas 
ir garažai, geros pajamos, žemas • 
įmokėjimos.

buvusieji politiniai kaliniai iš 
sovietinės zonos ir rytinio Ber
lyno, kurie po 1948 m. sausio 1 
d. buvo ilgiau kaip metus laiko 
suimti, gali gauti tam tikrą pa
galbą iš federalinė^ vokiečių vy
riausybės fondų. Šitas patvarky
mas taip pat taikomas politi
niams kaliniams ir iš įeitų sričių, 
kur nebuvo laikomasi demokra
tinės santvarkos. Tam tikslui 
pareiškimus gali įteikti asme
nys, kurių mėnesinės pajamos 
per 12 pastarųjų mėnesių vidūr- 
kiškai neprašoko 200 DM ir ku
rių turtas siekia ne daugiau kaip 
10.000 DM.

ševeltienė, nors ir buvo žmogaus: 
teisių komisijos pirmininkė, ta
čiau dažnai daugiau rūpinosi 
kaip neįžeisti sovietų, negu pa
bėgėliais.

— Otava. — Kanada savo įna-' 
šą JT padidino $300.000 ir dabąr ' 
mokės kasmet pio ’$1.800.000.’*JA 
V-bės moka S15.000.000.''

— Otava. — Kanados United, 
Church pakvietus, Torontą, Ota
vą ^ir Montrealį-aplankys Mask" 
voš metropolitan Mikalojus.' "

— Viena Okupacinės ka
riuomenės 'iš Austrijos turi pa-i 
sitraukti aki lapkričio 25 d. , 

— Stockhoimas. — Francisžek 
Perta-, komunistinės Lenkijos, 
atstovybės šoferis Štockholme 
nusižudė, kada gavo įsakymą 
grįžti Varšuvon, t į

— Varšuva. —n .Čia^ Įkurta 
£>raugija‘ Bendravimo su lei- 
viais. Jos tikslas, beabejo, pa
kreipti pabėgėlių nuotaikas į 
grįžimą.

,,A cf ATT f FO!J CONSOLE

v.-ith "TOP-FRONT” Tuning

namų apstatytas baldais 
TELEVIZIJOS APARATAI,. 
RADUO APARATAI 
KROSNYS, 
ŠALDYTUV^I, 
SKALBIMO MAŠINOS 
SIUVIMO MAŠINOS, 
ĮVAIRŪS KILIMAI, 
LINOLEUMAS, 
VAIKŲ BALDAI, . 
VEŽIMĖLIAI, i» j, 
MODERNIŠKOS VIRTUVES, 

SINKAI.

TtVIŠKtS ŽIBURIAI/

Tikrasis supratimas
Ji: — Ką jūs vyrai nusimanot 

apie fcioteriškus drabužius?V • • 

Laukia gido
i Parapijos salėje vaikutis žiūri
kai n nats kleborla<s kala vini i 1 unaias prauejv ivirautis, Kas siXAtotina^klausia. 1 1 prišaudė. Pasirodė, kad

tai pusprotis vyriokas, kuris vie- 
' nu metu buvo užsidegęs pasida
ryti geriausiu šauliu. Turistas 
nusprendė jį surasti ir paklausė:

— Sakykit, kaip jūs tai pada7 
rote, kad pataikymas visada pa
čiame centre?

O tai labai paprasta. Aš pir
ma šaunu, o paskiau aprėžiu

• rata...I
* Ratom
Jis: — Tavo tėvas nesiskubina 

mokėti pažadėtų kraičiui pinigų.
Ji: — Turėk kantrybės. Išmo

kės ratom.
Jis: — Bet, mieloji, juk tave 

vedžiau visą iš karto, o ne ratom.

Ras, ko ieško
— Jonuk, ko ten ieškai po in

daują?
— Nieko, mamyte.
— Na, tai rasi dėžutėje, kur 

buvo saldainiai...

sieną. Motina jo klausia:
— Ar tau taip įdomu tas dar

bas, kad negali atsitraukti?
—- Ne, bet noriu girdėti, ką pa

sakys kunigėlis, kai plaktuku 
neisimus nykštį.

* . . Savaime aišku
Kaimynė vaišina savo draugę 

kavute Ir klausia:
— Cukraus?
^- Ačiū, ne! Cukrų vartoju tik 

su labai prasta kava.
Po kelių gurkšnelių viešnia 

prašo:
— Brangioji, gal galėtum duo

ti trupinėlį cukraus.

Pagyvenusi aktorė kviečia sve
čius į savo gimtadienį.
- — Ar bus ir gimtadienio tor
tas^ — klausia viena draugė. 

■■ —Žinoma, — atsako aktorė.
— Ar bus ant jo ir žvakės? — 

toliau teiraujasi draugė- A
— Tai gimtadienio balius,- ne 

žibintų procesija, — atrėžė jubi- 
liantė, sušnairavusi į draugę.

SIUNTINIAI IR LAIŠKAI 
Į LIETUVĄ

(Atkelta iš 2 psl.) " 
vikinėje saugumo sistemoje įtar
tinas kiekvienas, kuris turi gi
minių ar bičiulių užsieny, o juo 
labiau; jei su jais susirašinėja ir 
net siuntinių gauna. Dėl to tai 
reikia būti, labai atsargiems ir 
visada .apgalvoti ar negalima 
rasti kelio savo artimiesiems 
padėti jų pačių į vienumą neiš- 
kišąnt,-- neduodant progos juos 
užregistruoti. Atrodo, netikslu 
dažnai siųsti po truputį. Geriau 
retai, bet maksimalinėmis nor
momis, kad ten Lietuvoje kuo 
rečiau būtų žadinami emgebistų 
skalikai. Mums atrodo, nėra di
delio skirtumo ar siuntinį siun
čia senosios kartos išeivis ar pa
bėgėlis nuo ’ bolševikų, nebent 
ten būtų dėl jo aiškinamasi. Bet
gi abejais atvejais siuntėjas gali 
būtf~neįrašytas. ’Vietoj jo gali 

’ 6ūtf firmos vardas. ' ’ “
Redakcija šia proga norėtų 

priminti, kad ji pati neturi ne
ginčytinų davinių nei už siunti
nių pagyvinimą, nei už jų nu
traukimą. Dėl to tai savo bend
radarbio samprotavimus spaus
dina tik kaip medžiagą skaity
tojams pagalvoti ir patiems ap
sispręsti.

Sekančiame- Nr. išspausdinsi
me dar vieną straipsnį su kaiku
riais konkrečiais daviniais apie 
siuntinių dainas bei muitus. Au
toriaus teigimas, kad senų dra
bužių muitai per augšti, 6 naujų, 
vidutiniai, nėra tikslus. Naujų 
drabužių muitas yra 100" jų 
vertės, dėvėtų gi — 80'1, o ne- 
benauju kaikurie drabužiai gali 
pasidaryti vien išplauti, batai — 
jais' gatvėje pavaikščiojus pus
valandį ir tt.

Gera išeitis
Pravažiuojantis turistas vie

name ^miestelyje pastebėjo dau
gybę taikymo lapų ant sienų, ant 
stulpų ir medžių, ir vis su patai
kymais pačiame rato viduryje. 

, Turistas pradėjo teirautis; kas

tai pusprotis vyriokas, kuris vie-

4
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CrissXCross
(Patentuota 1945 m.)

Prancūziškos kelnaitės
Specialiai padarytos lengvam prilai
kymui — patogus elastinis liemens 
raištis — patentuotas, pats užsisegąs 
"CRISS X CROSS" priekis suteikia pa
togią išvaizdą padarytą iš puikios rū
šies šukuotos medvilnės. Lengvai iš
skalbiama — nereikia lyginti. Ilgai 
nešiojasi. Tinka prie Jerseys.

W18-54

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

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

prie Gladstone

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai .

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., KE. 6149.

Sav. V. WNDYS

SINGER
PILNA KAINA 

$ 19.50 
išsimokėjimas dalimis.

Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta 
TIK DABAR! apvali špulė su 

apdangalu $29.50.
5 metams garantija!

Naujo šviesa ★ Naujas dangtis★

* Naujas motoras* Nauja kojinė 
kontrolė

Pėškombinkite, pademonstruosime 
Jūsų namuose veltui.

WA. 1-5161
Nemokamai skylių dirbėjas 

pirmiems 25 pirkėjoms.

IMPERIAL
Sewing Machines Co. Ltd.
289 College $♦., TORONTO, Ont.

arba
742 King St! £., KITCHENER, Ont. 

Telefonas 2£|53.

Dr. M. KOSOWSKI
Eilę metų dirbės Berlyno ir Paryžiaus 
universiteto klinikų gimdymo skyriuje.

Moterų ligų ir 
NEVAISINGUMO gydytojas

atidaro naują kabinetą
611 BLOOR ST. W.

(kampas Palmerston)
Toronto

Tel. LL. 7434
susitarti iš anksto telefonu.

Pirmaujanti 
Kanadoj rūbų 

nuomavimo firma

FORMALUS 
RŪBAI visoms 
progoms. 
PASKUTINĖS 
MADOS su visais 
priedais.

Pasiūti kad tiktų kaip ir jūsų nuosavi.

NAUJAI SUMAŽINTOS KAINOS.

556 Yonge St. at Wellesley 
Tel. WA. 2-3270.

256 College St. at Spadina 
TeL WA. 2-099L

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI ME. 4973.

P. KARALIŪNAS.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekviend 
individualiai.

' ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
JANETS

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave.
Toronto.

Tel. OL. 6415.
Sav. I. VILIŪNIENĖ

Radio-Televizijos Technikas 
J. STANIONIS

Taisau radijo, televizijos aparatus, pa
tefonus. Darbas garantuotas. 
Skambinti vakarais po 6 vai.

ME. 5142.
115 Montrose Ave., Toronto.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVE., LL. 7714
Toronto

VYRŲ ir MOTĘRŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAI

S. V. BARTUSEVIČIAI
Didelis ' pasirinkimas angliškų 
medžiagų. Ponioms ir pane
lėms suknutės pagal naujau
sią madą ir pigiausiomis kai
nomis.
66 STAFFORD ST., Toronto. 

Telef. EM. 2-2705.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagą moterų ir vyrų kostiumams h 
paltams. Užsakymus atlieku žemiav- 
t tomis kainomis.
12W DUNDAS ST: W. TORONTO

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Perduodu įvairios rūšies, vaikų, mote
ry ir vyrų botus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.

1414 Daftdas St West Toronto

1

Dr. M. Arštlkaltytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

167 CoHege/'kambarys 9. 
Tel: įstaigos: WA. 1-3584, 

Namų: WA. 3-5555.
Toronto

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas ME. 2933.

priima ligonius ir gimdyves 
,nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak.
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 1 vai. pp.—3 vai. pp. 
Rentgenas pagal susitarimą.

Dr. A. Pacevičius H 
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Ave. 
Telefonas Ot. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1/ vaL p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir Šeštadieniais 1 1 -3 vai. p.p. 

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(torp Gladstone ir Rushoime Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
2-4. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
" ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451^

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W„ TORONTO 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St., Toronto
Tel. EM. 4-6515

Seymour H ermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912
arba EM. 4-8532.

JEFFERY, JEFFERY 
FROST 

Advokatai. Notarai 
371 BAY ST., Toronlo

Telef. EM.6-5255 
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

J

James B. Trotter,
B.A.

Teisininkas, advokatas, 
notaras.

Įstaiga: 220 Roncesvalles Ave. 
Tel. LA. 0846.

Buto tel. RO. 6-2944 
Toronto.

Priimama susitarus iš anksto.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

A. STANČIKAS
Boiges Notionol Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
Aparato! poimami Ir grąžinami j 

namus retail.
Darbas garantuota*.

Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 ral. iki 9 vėl. vakaro ir lešfo- 
dieviiais nuo 9 vol. &l 12 vol. rvfo.

■.... . .....Y............ ' ............ u.....

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

< (tarp Gladstone ir Rushoime)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-3 tr 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
Ii-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligą specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

----------s------------------------

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St. W. Toronto 

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist) --

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIU SPECIALISTAS

L LliaSKY; R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Ištiria akių nervus, kuęie daž 
nai sukelia g3*vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
479 College St. W. Toronto 

. Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

(prieš 3146 Dundas St. W.) 
Telefonas RO. 7-0052 

Priėmimo vai.: 10 ryto iki 9 vak., sek- 
mad. ir šventad. nuo 2-4 vai. popiet.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
EM. 3-7461 BE. 3-6978 e

Bernhard & Scott 
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant Liudžius

' buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Snite 436
Lietuviškoi kolbončius prašoma kreip
tis: pirm, ir trež. 6-8 v.v.; antr., ketv. 
. ir šeštod. 10-1 va. p.p.

Office EM. 6-5478. JĮf«. LO. 5612.

I
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TORCNTO. Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Kiekvieną sekmadienį 7 v. 

vak. parapijos bažnyčioje vyks
ta vakarinės pamaldos su kon
ferencija.

— Šią savaitę vizituojamos 
šios gatvės: Sheridan, Margue- 
retta, Brock, Muir, St. Clarens, 
Lansdowne.

— Naujųjų Metų sutikimą ren 
gia parapija ię šv. Jono Kr. Pa
šaipūnė D-ja drauge šios para
pijos salėje.

— Susiorganizavęs jaunimo 
choras uoliai ruošia bažnytinių 
giesmių repertuarą. Sekmadie
niais 9.30 vai. pamaldų metu šis 
choras gieda bažnyčioje.

— Šį. penktadienį salė rezer
vuota parapijos jaunimo klubui.

— Pakrikštyta Ganet Holly 
Kcost.

šeštadienį 8.15 vai. ryto ge
dulingos pamaldos už a.a. Jono 
Kazlausko vėlę.

— Gyvojo rožančiaus draugi
jos susirinkimas įvyks šį sekma
dienį 6 vai. vak. šv. Jono Kr. 
bažnyčioje.

Prisikėlimo parapijos žinios
--Šį sekmadienį pradedamos 

laikyti šv. Mišias 11.30 vai. apa
tinėje Salėje.

— Parapijos vėlinių pamaldos 
Įvyko prie tikrt> karsto, kurį pa
rūpino laidotuvių dir. p. Odette, 
dalyvaujant netoli 1000 parapi
jiečių. Jos buvo skirtos parapi
jos įnirusiems ir visoms sieloms, 
kurias pavedė parapijiečiai kas
dieninei f šv. Mišių aukai visą 
lapkričio -mėnesį. Padėka tenka 
sol. V. Verikaičiui už solo, para
pijos chorui už giesmes, paruoš
tas ta proga, trio, susidedančiam 
iš solistų V. Verikaičio, S. ‘May 
šalaitės ir V. Žėmelytės, paga
liau naujam kvartetui, kuris be 
to pasirodys prad. statybos pa
šventinime ir Naujų Metų suti
kime. . . '

— Prad. statybos pašventini
mas numatomas Nekalto Prasi
dėjimo šventės proga, gruodžio 
11 dieną.

— Šį ketvirtadieni, 7.30 vai. v.. 
klebonijos patalpose įvyks PB 
RM Būrelio narių ir prijaučian-. 
čių susirinkimas.

— Tenelieka nei vieno parapi
jiečio, nepaaukojusio bent vieno 
ihnto parapijos bazarui, kuris 
įvyks lapkričio 18 ir -19 dd. nau
jose patalpose. Tuo tikslu' 'lap
kričio 12 d., nuo 4 v.v. kleboni- 
ics patalpose rengiamas fantų 
lietus. Būrelio ponios svečius su
tiks su vaišėmis.

• —Jau galvojama apie kūčias, 
kurios pilnos mieliausių prisimi
nimu. Daugelis Toronto lietuviu 
jas praleidžia skaudžioje vienu
moje. Juos norima sutikti para
pijos šeimoje. Iš ankšto prašo
me pranešti dalyvaujančių skai
čių. Jas praleisime lietuviškose 
pranciškonų tradicijose.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Evelyn Ave., Birchview 
Cr., Clendenan Ave., Gothic 
Ave., Keele St., Humberside 
Ave. ir užsilikusias iš praeitos 
savaites. - - ’

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Augustas Ašoklis ir Ona 
Boinski.

— Pakrikštyta Marija Audro
nė Dobrovolskytė, Audronė Pe- 
lagija Jefremovaitė ir Marija 
Ona Viktorija Roževičiūtė.'

Mokyklos, pobūvis
Šį sekmaaienį 2.30 vai. pp. šv. 

Jono Kr. parapijos salėje įvyks 
Toronto Maironio vardo lietuvių 
šeštadieninės mokyklos pobūvis, 
kurio metu programą išpildys 
pu mojo ir antrojo skyriaus mo- 

inip». vad'vaujami mokyklos 
mokytojų. Po oficialiosios prog- 
.amos'dalies, vyks bendri moki
nių žaidimai ir vaišės, kurias 
mokiniams rengia mokyklos tė
vų komitetas. Visi mokiniai pra
šomi parengime dalyvauti kar
tu su savo tėveliais.

Dėmesio jaunimui
Lapkričio 20 d. yra paskutinis 

sekmadienis prieš adventą. Tą 
dieną 4 vai. pp. Prisikėlimo pa
rapijos naujoje salėje rengiama 
arbatėlė jaunimo organizaci
joms. Bus įdomi meninė dalis ir 
pasilinksminimas. Į arbatėlę 
pakviesti Hamiltono moksl. at- 
kai 'ir visos Toronto skautų-čių 
draugovės. Rengėjai — Toronto 
moksleiviai at-kai.

L. Kat. Moterų susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, lapkričio 
13 d., Prisikėl mo parapijos mu
zikos salėje, tuojau joo 11 vai. pa
maldų. Darbotvarkėje dr. Užu- 
pienės paskaita “Moterų ligos”, 
“Moters” žurnalo redaktorės St. 
Prapuoienytės žodis, bus taip 
pat aptarti bėgamieji reikalai.

Valdyba.
♦

Toronto teisininkų žiniai
Lapkričio 13 d., sekmadienį, 

4 vai. pp. skyriaus pirm. A. Liu- 
džiaus International , Service 
3ureau patalpose, 91 Roncesval- 
es Avė., kviečiamas visų Toron
to lietuvių teisininkų susirinki- 
■nas. Bus svarstomi aktualūs 
klausimai ir pranešama naujai 
susidariusios galimybės atei
viams teisininkams Kanadoje.

Visi maloniai kviečiami'
Valdyba.

Toronto vandenių penkmetis
Lapkričio 13 d., sekmadienį. 

5.30 vai. pp. St. Andrew (latvių 
ir estų) bažnyčioj, Carltori ir 
Jarvis gt. kampas, II augšto di
džiojoje salėje, Toronto jūrų 
skaučių laivas “Vandenė” ren
gia penkmečiui atžymėti skau
tišką vakarą. Salė bus išdeko- 
ruota “Jūros dugne”. Programos 
oficialioje daly kalbės y.valt. M. 
Vasiliauskienė ir s. Vladas Šarū
nas. Kviečiami skautai, jų tė
vai ir bičiuliai.

Spaudos balių “Tėviškės 2i- 
riai” ruošia 1956 m. sausio 21 d. 
Prisikėlimo parapijos salėse.

Skautų rėmėjų šokiai Top Hat 
lapkričio 5 d. praėjo su dideliu 
pasisekimu. Įdomi staigmena 
buvo solisto H. Rožaičio pasiro
dymas. Jaunas dainininkas, ku
ris rriuziką studijuoja pas N. Na- 
noff, maloniai nustebino stipriu 
ir lanksčiu lyriniu tenoru, aiš
kia dikcija ir gražia, laikysena. 
Club Top' Hat orkestro palydi
mas, jis supažindino publiką su 
nauju ir patraukliu tango “Gra
žina”, parašytu jauno lietuvio 
kompozitoriaus, kurio pavardė, 
deja, nebuvo paminėta. Publi
kos . solistas buvo iššauktas pa
kartotinam dainavimui. Bus 
Įdomu p. Rožaitį sutikti kituose 
lietuviškuose parengimuose. « 
naująjį tango išgirsti lietuviškų 
orkestrų repertuare. —rm—

Lapkričio mėn, 12 -13 dienomis
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS PIRMASIS PARENGIMAS —

SPORTO SAUS ATIDARYMAS
ŠEŠTADIENĮ,1 lapkričio 12 du .

2 vai. krepšinio turnyras; *. ' ".
8 vaL šokiai su kietais ir minkštais gėrimais ir skanioinis 

“DELHI PACKERS” lietuviškomis dešromis bei kum-

SEKMADIENĮ, lapkričio 13 d.:
11 vai. sportininkų šv. Mišios,
3 vai. pp. finalinės rungtynės,
4 vai. pp. kultūrinė bei meninė dalis,
5 vai. pp. Š O KIAI. Šokiams gros TLO “TRIMITAS”

RENGĖJAI: SPORTO KLUBAS “AUŠRA”. .

FELIX RADIO & TELEVISION & 
ELECTRONICS 

SALES & SERVICE

PERSIKĖLĖ
prekybą ir dirbtuvę j erdvesnes patalpas

1328 Dundas St. W. (prie Lisgar St.)
Kviečiame atsilankyti į šią lietuviško prekybą, čia rasite televizijos aparatų, 
patefonu, High Fidelity vokiškų ir kt. geriausios kokybes radijo aparatų bei 
įvairių kitokių elektrinių reikmenų.

Prekės parduodamos geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis. 
Visos mūsų parduodamos prekės pilnai garantuotos.

Prie krautuves veikia moderniškai įrengta dirbtuvė, kurioje taisome visų firmų 
televizijos, radijo aparatus ir kitokius elektroninius reikmenis. Darbas atlieka
mas skubiai ir garantuotai
Skambinkite, atvyksime į namus. Pataisymus atliksime vietoje arba paimsime 
savo dirbtuvė.

SKAMBINKITE TELEF. OL. 3356
■■■...... ■ • i

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOV. SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO, TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų da
lykų persiuntimą

• JAU LAIKAS SIŲSTI KALĖDŲ DOVANAS;
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų paštu.

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

Liet. Kariuomenės šventė
Lietuvos kariuomenės šventės 

minėjimas įvyks lapkričio 20 d. 
4 vai. pp. College teatro patal
pose, kur vykdavo Prisikėlimo’ 
parapijos pamaldos. Programo
je bus įdomi paskaita “Laisvės 
kovos frontas karinėje ir politi
nėje plotmėje”, kurią skaitys iš 
Vašingtono atvykęs prof. dr. J. 

’Pajaujis, geras kalbėtojas, buv. 
Lietuvos seimo narys.

Meninę dalį išpildys Vilniaus 
operos solistė A. Ščepavičienė, 
akompanuojant pianistei Danu
tei Ščepavičiūtei ir solistė p-lė 
Žemelytė.

Tą dieną liet, parapijų pamal
dose bus iškilmingai pagerbti 
kariai žuvę už Lietuvos laisvę.

Įeinant aukojama laisvai išlai
doms padengti.

Kviečiama Toronto liet, visuo
menė skaitlingai dalyvauti.

Minėjimo išvakarėse, lapkri
čio 19 d., 7.30 vai. v., Toronto 
Karių Sąjunga ruošia alutį šv. 
Jono Kr. parapijos salėje.

Rengėjai:
sav. kūrėjai, kariai ir šauliai.
Pp. A. Deveniai Toronte

Pereitą sekmadienį A. Deve- 
nieriė ir dr. Devenis dalyvavo 
Toronto Liaudininkų Klubo na
rių susirinkime, kur padarė 
išsamų pranešimą svarbiais šių 
dienų politiniais klausimais -ir 
atsakinėjo į jiems pateiktus 
klubo narių klausimus.

A. Devenienė kaipo Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje Cent
ro Valdybos Iždo Globėja daly
vavo SLA 236 Kuopos Toronte 
suruoštam koncerte - baliuje 
pereitą šeštadienį šv. Jono Kr. 
parapijos salėje, kur pasaikė ap
žvalginę kalbą, minint SLA or
ganizacijos 70 metų jubiliejų. V.

Rink, komisijos pranešime 
pereitame “TŽ” Nr. klaidingai 
praneštas vieno komisijos na
rio vardas. Turėjo būti Zigmas 
Jackevičius,o parašyta Bene
diktas.

Nelaimė dirbant
Lapkričio 4 d. Masey - Harris 

fabrike susižeidė Stasys Vait
kus. Dešinės rankos sutrinti du 
pirštai, kuriuos gali prireikti 

I visai nuplauti. Ligonis patalpin
tas Western ligoninėje.

Tautininkų susirinkimas 
pereitą sekmadienį Lie. Namuo
se svarstė kandidatų pastatymą, 
o taip pat "atstovo nuo organi
zacijos paskyrimą į būsimą To
ronto Apyl. Tarybą. Niekada 
šioje organizacijoje nebuvo taip 
nuodugniai išdiskutuoti bend
ruomenės reikalai kaip šiame 
susirinkime. Dar buvo spren
džiamas principinis , klausimas 
ar bendruomenę remti ir eiti į 
Apylinkės Tarybą ar ne. Net 
solidarumo mokesčio klausimas 
buvo diskutuojamas. Kai išsi
aiškinta, kad solidarumo mokes
tis naudojamas tik bendruome
nės reikalams ir neina į jokius 
politinius fondus, susirinkimas 
visais balsais (tik dviems susi
laikius) nutarė, bendruomenę 
remti, į Tarybos rinkimus eiti. 
Tautinės S-gos atstovu į Apyl. 
Tarybą išrinktas P. Budreika, o 
kandidatais būti renkamais pa
sirašė sutikimus P. Kvedaras, J. 
Paršeliūnas, M. Meiliūnas ir P. 
Lelis.

Dabartinėje apylinkės valdy
boje iš Tautinės S-gos dalyvauja 
du asmenys: J. Jankaitis kaip 
Kultūras Fondo įgaliotinis ir P. 
Lelis kaię iždininkas. Jie stip
riau palaikė bendruomenės rė
mimą. Į

Nutarta suruošti šeimynišką 
Naujų Metų sutikimą su nedau
giau kaip 90 dalyvių.

Susirinkime pirmininkavo P. 
Kvedaras, sekretoriavo Abra- 
monis. L.

Prel. Mykolo. Krupavičiaus 
70 metų sukaktis 

Toronte paminėta pereitą sek
madienį vieša akademija šv. Jo
no Kr. parapijos salėje. .Minėji
mą surengė krikščionių demo
kratų klubas, o ; atidarė ir pra
vedė p. Pusvaškis. Dalyvavo 
apie 200 žmonių.

Buvo numatyta-, kad minėjime 
kalbės ir VLIKo VT Užsienių 
Reikalų Tarnybos valdytojas dr. 
P. Karvelis. Gal nespėjus su
tvarkyti vizos reikalų ar dėl ku
rių kitų priežasęių jis betgi neat
vyko. Kaip ir buvo numatyta, 
paskaitą, apie sukaktuvininką 
skaitė Izabelė ' Matusevičiūtė, 
entuziastingai aptarusi jo vaid
menį tiek nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą. tvarkant, tiek 
dabar vedant kovą dėl krašto 
laisvės bei tautos teisių. Apžvel
gė prelegentė taip pat sukaktu
vininko gyvenimą — jo jaunat
vę, mokslo kelią nuo Igliškėlio 
pradžios mokyklos, per Veiverių 
mokytojų seminariją ir Seinų 
kunigų seminariją iki Petrapilio 
dvasinės akademijos ir vėlyves
nių studijų Prancūzijos univer
sitetuose; apžvelgė taip pat jo 
eitąsias įvairias pareigas bei nu
veiktus darbus, ypatingai užak
centuodama žemės reformos 
pravedimą. ..

Po to kalbėjo St. Gabaliaus- 
kas, iškėldamūs sukaktuvinin
ką kaip didelį kovėto ją dėl lie
tuviškos vienybės, kaip simbolį 
to's vienybės reikalingos laisvės 
kovai, kartu iškeldamas kaiku- 
riuos sukaktuvininko’ būdo 
bruožus, paryškindamas juos 
gyvenimiškais pavyzdžiais.

Minėjimas baigtas T. himnu.
Dr. A. Valadka su šeima ruox 

šiasi persikelti gyventi į naujai 
nusipirktus namus viename iš 
geriausių vakarų Toronto rajo
nų — Baby Point. Daktaro ka
binetas liks toje pačioje vietoje.
LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS IŠ LONDO
NO! Artėjant Kalėdoms turėkime sau ir 
savo draugams lietuvišku plokštelių. Da
bar užsisakius dar gausite Kalėdoms.' 

Reikalaukite plokštelių sąrašo:
49 Thornton Ave., London W4;> Eng

land. D. Daunoroitė.

MONTREAL, Oue.
Montrealio seimelio susirinki- < 

mas. Kitą penktadienį, lapkričio 
18 d. 8 vai. v., Aušros Vartų pa- i 
rapijos salėje, 1465 rue de Seve, 
yra šaukiamas visuotinis Mont
realio seimelio susirinkimas, 
kurio metu bus svarstomas sta
tuto pakeitimo projektas bei 
nagrinėjami kiti svarbūs Mont
realio lietuvių veiklos reikalai.

Šiame susirinkime privalo da
lyvauti kiekvienas rinktas sei
melio narys, taipgi įgalioti visų 
organizacijų atstovai.

S. Naginionis
Seimelio prezidiumo pirm:

Šv. Onos Moterų D-jos vaka
rienė'Vytauto klube lapkričio 5 
d. paliko gražių įspūdžių daly
viams ir davė d-jai reikalingo 
pelno papildyti pašalpos fondą. 
Dalyvių tarpe buvo klebonas 
kun. J. Bobinas.

Šv. Kazimiero Kolegijos Ro
moje rotorius prel. L. Tulaba 
prisiuntė šv. Kazimiero parapi
jos klebonui kun. J. Ęobinui pa
dėką už parapijos, ir asmeninę 
auką kolegijai.

Rašytoja Marija Aukštaitė - 
Navikevičienė rugsėjo 7 d. laivu 
Quen Mary iš Niujorko išplau
kė į Angliją, kur Londono sutiko 
sūnų kun. G. Navikevičių (ma
rijoną). Su juo lankė Londoną, i 
Paryžių ir dabar gyvena Romo- . __
je, greta kolegijos - seminari- N. ir P. Rutkauskai sulaukė 

sūnaus.
Visoms Montrealio lietuvių 

organizacijoms
I Antrojo pasaulinio karo pa

diją), V. Markevičius ir E. Vitas..
Jaunesnysis Vyt. Sirvydo sū

nus Jonas išvyko tarnauti Ame
rikos karo laivynan, radaro ir 
elektronikos aviacijos srityje.

Montrealio open šachmatų 
rungtynėse dalyvauja lietuviai: 
V. Judzentaviičus, J. Viliušis ir 
V. Sirvydas. Lapkričio 13 d., AV 
parapijos salėje po pamaldų, 
šaukiamas liet, šachmatininkų 
susirinkimas suorganizuoti prie 
“Tauro klubo sekciją pravesti 
savitarpio turnyrui ir pastatyti 
A. B ir C klasės komandas rung
tynėms su kitataučių komando
mis. Pereitais metais rungtynė
se (nepilnai užbaigtose) iš 10 
galimų taškų J. Viliušis.gavo 9, 
J. Šiaučiulis 7, V» Judzeritavi- 
čius 6. V.

Pakrikštytas šv. Jono liuterio- 
nių bažnyčioje, lietuvių parapi
joje, Šarūnas Jubzas Norvaiša.

Pabrango važinėjimas. Mont
realio susisiekimo komisija lap-

yra prašomas?
Kaip kiekvienais metais, taip 

ir šiemet Montrealio Šalpos Ko
mitetas kreipiasi į visą lietuviš
kąją visuomenę, prašo paskirus 
tautiečius, bet kartu kreipiasi ir 
į Jus, organizuotus, sąmoningus 
žmones, su prašymu, kad ir Jūs 
prisidėtumėte susuka, auka pa
gal savo išgales, prie nelaimin
gųjų tautiečių, ligonių, invalidų, 
senelių ir vaikučių sušelpimo, 
kalėdinio stalo pagerinimo. O 
kartu ir sustiprinimo jų mora
liškai. Suteikimo džiaugsmo ir 
vilties į šviesesnį rytojų, pakė
limo jų moralinių jėgų, kad už
jūrio broliai - sesės nors retkar
čiais juos prisimena.

Prašome šio mūsų prašymo, 
prašymo tikriau Tavo brolio - 
sesers, su kuriuo gal kartu turė
jai progos praleisti nerūpestin
gas jaunystės dienas tėvynės 
laukuose, su kuriuo gal pynei 

_ ateities gyvenimo planus, puo- 
kričio 3 d. paskelbė, kad tram- Į selėjai gražias svajones, neat- 
vajų ir autobusų bilietėlių kai-įmesti.
nos pakeliamos 25'<. Už 25 cen
tus dabar parduodami du bilie
tėliai, kai iki šiol buvo parduo
dama po 10 centų bilietukas.

Jis kilęs ir tokios pat šiaudi
nės pastogės, kaip ir dauguma 
mūsų pačių, tik jis šiandien ne
laimingas, be pakankamo čtiio-

Paryžių ir dabar gyvena Romo-

Lachine ligoninėje mirė sene- nos kąsnio, jis, iš kurio gyveni: 
Lis Gricius.

Petras ir M. Vaupšai* pakriks
tijo sūnų.

nio realybėje žiauriai pasityčio
jo, kurio vaikučiai negali sočiai 
pavalgyti duonos, jau nekalbant 
apie mėsą, sviestą ir cukrų.

Netikime, kad galėtų atsiras
ti žmogus, kuris jų prašymo ne
išgirstų. Juo labiau organizuo
tas. plačiau mąstantis ir matan-

jos, kurioje sūnus yra rekto
rius. Ji tikisi išbūti Romoje apie 
metus laiko ir aplankyti kitas 
Europos vietoves. Prieš išvažia- 
vimą M. Aukstaite baigė rašyti; sokmėie taro daugybės šimtu tis šių dienu pasaulio neteisy- didelę apysaką. J tūkstSčiu pabė^ buxS ir • bes, žiauru žaidimą su bejėgiais'

D Arey McGee High School ; muSų tautiečių, mūsų brolių -; imorfėmis.
1 1 *X *1 * * ■sesių nemažas skaičius. Musiš-i Tcdėl siųsdami aukų lapą

vyskupas Whalen įteikė 63-rims didžioji dalis tapo įkurdinta i prašome neatsisakyti paskirti 
berniukams. Lietuviai: Romual-iįaįgVUOge pasaulio;d .kraštuose,; atitinkamą sumą yiršminėtų ne- 
das Knystautas (už gerą moki- i-jĮ.j. jie, daugumoje rado ne tik ■ laimingųjų tautiečių suselpimui 
nimąsi gavęs Steinbergo stipen- j pakenčiamas, bet ir, palyginant Kalėdų proga.

- i. su Europa, gana geras gyvenimo . Aukų lapą su Jūsų paskirta
Kalbama dėl Bažnyčios ir sąlygas. Bet dalis, nors gana ma- i auka prašome prisiųsti mums ne 

valstybės santykių ža,"liko ir šiandien skursta trem- vėliau lapkričio 30 d. šiuo ad-
Trečiadienį, lapkričio 9 d., To- Į finių stovyklose. Koks jų ten : resu: _ Mrs. Jodė Kesgailienė, 

ronte, šv.- Andriejaus bažnyčio-.; ] 
je, įvyksta liuterioAių kunigų 
konferencija. Joje dr. Kavolis 
patieks pranešimą anglų kalba: 
Naujieji akcentavimai moksle 
dėl santykių tarp Bažnyčios ir 
valstybės.

Gautas laiškas iš Lietuvos
Ant. Kriaunėnui. Atsiimti pas 
P. Karaliūną, 14 Grace St., To
ronto, Ont. * <

Kalbama dėl Bažnyčios ir

VALIUŠYTį-SEKONtENĖ baigė plauku 
kukavimo mokyklą. Kreiptis telefonu 
KE. 8774.

duriantį
■ skausmą

Palengvink sąnarių 
skausmuą. Jūs padi
dinsite kraujo cirku- 

Miaciją įtrindami j 
ARTRIČIO ar REU
MATO skaudamas

veikiančio BUCKLEY'Svietos skubiai
WHITE RUB. Kieti, susitraukę raumenys 
pradeda reaguoti skubiai nuo jungtinės 
kelių vaistų esamų Šiame indelyje akci
jos. Nekęsk nei minutės ilgiau kankinan
čių skausmų — paimk dar šiandien 
WHITE RUB ir tuojau skausmai dings. 
Tik 59c — verto tačiau milijono, kai 
pradeda kankinti skausmai. Parduoda
ma visur. ‘

VELTUI — NEMAŽO DYDŽIO ban
domasis indelis. K

W. K. BUCKLEY LIMITED, TORONTO, 
559 College St., Dept. "T.Z."

Jei jus kankina

bronchites, nuo persišoldymo poimkite 
BUCKLEY'S MIXTURE — 

geriobsį Kongdos voisto nuo kosulio ir 
slogos. VIENA DOZĖ SUSTABDO 

KOSULĮ. ,

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados di
džiausia ir labiausiai patyrusia dovanų siunti
nių persiuntimo firma-

INTERNATIONAL. GIFT PARCEL 
SERVICE

1176 SHERBROOKE ST. W. • Tek BElair 4860 
Montreal 2, P.Q., Canada.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Tel KE. 2904

Sav. D. KAUNAITĖ

likimas mums aiškinti nėra rei-į 1577 Rue de Seve, Ville Emard, 
kalo. Tuo klausimu netik mūsų, j Montreal, P.Q. Telef. HE. 5956. 
bet viso pasaulio ir visomis kai- Pastaba: Jeigu norėtumėte 
bomis spauda, radijas, bažnyčia i auką skirti asmeniui, yargo mo- 
yra daug'ir labai daug kartų aiš-į kyklai, invalidams, džiovinin- 
kinę. Jų nelaimė yra tuo didės- - kams ar našlaičiams, prašome 

, kad jie palikti malonei tų j tai atžymėti aukų-lape—ji bus 
’■ ’ ■ ’ ’ ' • • •; . įteikta pagal Jūsų pageidavimą.

Ir. Lukoševičienė
Komit. pirmininkė,

K. Leipus, sekretorius.
P G d C k Q

Ačiū Tau. VisogaLs Dieve, už tuos 
laimingus 25 bendro gyvenimo matus, 
kuriuos pragyvenome jausdami visuo
met Tėvo, Gerasis Viešpatie, palaimą ir 
globą.--'

Ačiū pp. P. ir D. Norkcliūnams; pp. 
K. K. Jasučiams ir pp. Dcuderiams, ku- 

. r:-j iniciatyva- š.m. spalio I d. buvo su- 
GHlj I rengtas mūsų s’dabrir.io jubiliejaus mi-

I ’’ - staigmena ir Įteikia prisimi
nimui reikšminga dovana. Gerai supras
dami ir Įvertindami Jūsų pakeltą var
go, esame neišreiškiamai dėkingi. ;

Ačiū seseriai M. Pėdins, O. J. ir J.
II Į Avicžieniams; ponioms Norkeliūnienci 

ir Spuogienėi, nepabūgusiems mylių
! skaičiaus • nei nuovargio ir net iš toli- 
| miousių J AV valstybių atvykusioms ir 
tuo suteikusiems mums džiaugsmo net

i. . • ■

Ačiū gero. Tėvams Jėzuitams už nuo- 
rdžius linkėjimus ir dovanas; gerb.

- į kun. J. Bobir.ui, kun. V. Stankūnui, se- 
Rudzevičienei irvisiemš mus 

JOaIC sveikinusiems žodžiu ir pareiškusiems -
Jaustume laimingi,

r:e.
pačių žmonių, kurie jų. nelaimės 
kaltininkais ar benrininkais yra. 
Jie palikti antrojo karo sukėlė
jos — Vokietijos vyriausybės

~—~~~—“ 7 . ,. . ,,! valiai ir malonei.Išnuomojamas kambarys su baldais ll| u"
augšte, garažas. Tel. RO. 2-5011. i Jie nenorCvU. būti musų

----------------——t3---------------------------- -  : sąlygose ?! O, taip ir net labai. 
Išnuomojami kambariai 3 viengungiams' f)eįa< jų sveikata plllaužta dvi- 
su virtuve. EM. 8-4189.-------------------------- ‘ 5ešimtojoamžiaus priverčiamų-
Išnuomojamas frontinis kambarys su gc- j ių darbu stovyklose, vergų dar- 
rdis baldais, galima naudotas virtuve, i įg sąlvgcse fabrikuose. Jie ■ neš- 

%roLmoterims- 46 Dew30n St damf “sunkia darbo vergo
_____ _ —___ _____ ___ ___ - ikaro metu tikėjo, kao karo aųd-.; nejimcs - 
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ll; ros pabaiga atneš ir jiems lais- Į r 
augšte, be baldų, High Pork rajone. į vę .Taip, jie laisvę, bent pavir- 
Tel. LA. 4793.________________________ šutinę, atgavo. Bet prarastos tS

sveikatos niekas negrąžino 
negrąžins ir, dar didesniam pa- • 
sityčiojimui, juos paliko tų pa-' 

į čių prižiūrėtojų malonei. Pąli- _ 
ko ..be teisės ir galimybės tą; iki ošorų 

>re‘ kraštą apleisti, be jokios švie-i j ? _ 
sesnės vilties ateičiai. !tu^'T o-

Tai suaugusieji. O kuo kalti J 
vaikučiai. Jie nepažįsta • ’ ' ' __ ____ ...
teršto, jų akutės žiūri Į kiek- Į gausiu linkėjimų, 
vieną žmogų su gailesčiu ir duo- ™3U gyvenimo Valdoves leistų bent 
nos kąsnio prašymu. Argi galėtų ; do!^id,ųbr£ j^ui ir brolienei už nuo- 
atsirasti žmogus, kulis pazvcl- I širdų sveikinimą ir dovaną; p. Dr. Ša- 
gęs i- ŠIUOS nekaltus veidelius i pokai— '"Tėviškės Žiburių" rėdok'to- 
galėtu atsakyti ta trupini, kurio • gerb. kun. Dr. P. Gaidai, to proga K - j ?adovanojusiam mums su savo autogra

fu savo tikrai vertinga veikalą: "Mil
žinas, Didvyris ir šventasis"; gerb. Tė
vui Šokchui, OFM, pp. Juškoms iš Cle- 

| veland, Dr? \f Poniai Sungailams ir ki- 
I tiems sveikinusiems mus raštu bei tele- 
! gremomis.

Ačiū p. V. Sirvydui — programos ve
dėjui, kuris savo neišsemiamu sąmoju
mi pajėgė taip puikiai užburti visus da
lyvius.

Ačiū visiems pobūvio dalyviams, ku
rie, ne tik savo atsilankymu, bet drau- 

BALTIC MOVERS & CARTAGE giškumu/ nuotaika, o ypač savo: "Leis- 
Boldų pervežimas Toronte ir tolimomis, kit į Tėvynę, leiskit pas savus. . pali- 
dista nei jom is. ŠALDYTUVŲ pervežimo ko niekuomet nepamirštamą įspūdį, 
specialistai. Visas 'vežamos turtos ap- ! Visu nuoširdumu dėkojame visiems ir 
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont- i prašome Augščiausiąjį suteikti Jums vi- 
reali, Londoną, Windsora, Hamiltoną, siems savo palaimą. 
North Bay, Sudburv ir kitur. 

20 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, be 
baldu III- me augšte. Tel. KE. 8455.

Išnuomojamas kambarys, galimybė vir
ti, High Park rajone. Tel. KE. 8774.

Išnuomojamas kambarys ll-mc augšte. 
Tel. RO. 7-1370, po 6 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė II-mr 
augšte, su ar be baldu. Tel. LO. 4631.

Išnuomojamas kambarys su baldais U-m>* 
augšte, galimybė virti. Yra garažas 
Tel. RO. 2-4931.

Išnuomoiami 2 kambariai ir' virtuvė, br 
baldų. Tel. OL. 5485.

Išnuomojamas kambarys viengungiui, 
galima virti. Tel. OL. 8056, po 10 vai. 
ryto.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė be 
baidų. 373 Grace. Tel. LL. 6728, po 
6 vai. vok. 5 W

Išnuomojamas kambarys ll-me augšte 
viengungiui. 32 Grace St, Tel. ME.6914.

UPHOLSTERING
2 DELAWARE AVE., 

Toronto,
atliekami įvairūs minkštų 
baldų užsakymai ir pataisy
mai. Pigi kaina.
Telef. OL. 9830, po 6 vai. v.

Su giliu nuoširdumu
Visuomet Jūsų

Ona ir Antanas Sakalai.

A. Garbenis
B.SERG AUTIS - Realtor

REAL ESTATE, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

Telefonas OL. 2426
Didelis žemės sklypu pasirinkimas Toronte ir užmiestyja- Paskolos statvbinin- 
kams goriausiomis sąlygomis. Esame Toronto ir Kanados Real Estate Bord'o no
riais. Gauname visus žios organiracijos namus pardavimui, todėl perkant ar 
parduodant, kreipkitės pas mus efektyviam patarnavimui.

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMEHDUOJA

ŽUKLAVIMO
IR ĮVAIRIUS KITUS SPORTO 
REIKMENIS SU ATITINKAMO
MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE 
TIK

J. Išerzinsiąs
1212 DUNDAS ST. Wn TORONTO. TELEF, LA. 9547

pat galiMe nitiukyti metorM M hreirta* mcdžioklinHM ietifwu*.
. \ j ____________•_______ _____________  . , __________ ___

QUEBEC AVE., 9 per 2 ougštus, otskiros narnos, vandeniu - alyva 
šildomas, 2 vonios, 3 garažai. Viso $18.500, įmokėti $6.000.

DUNDAS - BROCK, 8 kemb. per 3 eugštus, atskiros plytų nemes, oru - aly
va šildomas, nepereinami kambariai, privatus jvažievimas, garažai. Vise 
$15.900, įmokėti $4.000. Vienas atviras morgiitus balanse.

3. PRIE RONCESVALLES, 13 kem5., etski as narnos, vandens - alyvos šildy
mas,, 5 virtuvės, garažas. Viso $27.000, įmokėti apie $10.000. Geras 
rhorgičius balanse

AL BARBENS
REAL ESTATE t >*

. U11 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO
TefefoMi: LO. 2738, LA. 8772. Vekersis HU. 9-1543.

Vheie turto pirkimo or pordovimo reikolois krorpkitii viri nurodymu otfrota.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

1.

2.


