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Kristus Karalius
Daug praėjo triukšmingų ir sukrečiančių amžių nuo tos die

nos, kada Jeruzalė buvo pasirengusi iškilmingai šventei. Su vis 
augančiu ir nervingu džiūgavimu Jeruzalės gyventojai laukė Na
zariečio atvykstant. Kai jie jį pamatė atjojantį ant asilės, šūkavo: 
“Osanna Dovido sūnui!” Šitas iškilmingas Kristaus įėjimas į Jeru
zalę yra pats pirmasis Jo — kaip Karaliaus — sutikimas: “Štai 
tavo Karalius tau ateina romus, sėdėdamas ant asilės ...” (Mato 
21, 5).

Bemąstant apie Kristų. Karalių, pakyla prieš mūsų akis Di
džiosios savaitės tragedijos uždanga ir lyg girdim©, kai Pilotas, 
Romėnų galybe pasipūtęs, paniekinančiai Kristų paklausė: “Ar tu 
esi žydų karalius?”. Kristus neišsigynė karalystės, tik ryškiai pa
brėžė savo karalystės esminį tikslą, atsakydamas: “Mano kara
lystė ne iš šio pasaulio” (Jono 18, 36). Čia Kristus patvirtina, kad 
jis yra karalius, tik ne šio pasaulio, t.y., jog jo karalystė ne že
miška, bet dvasinė, kuri negriauna jokios žemiškos valdžios' Šituo 
tvirtinimu Kristus pabrėžė, jog jis yra sielų Karalius. O kai jis 
siuntė savo Apaštalus mokyti visas tautas ir krikštyti jas Trejybės 
vardu, aiškiai pasisakė: “Man yra duota visa valdžia danguje ir 
žemėje" (Mato 28, 18). Visa, tai reiškia be jokių apribojimų, ką 
šv. Povilas patvirtina: “Jis yra pirmgimis pirm viso sutvėrimo; 
nes per Jį sutverta visa danguje ir žemėje, ar tai sostai ar vieš
patystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios; visa sutverta per Ji ir 
Jam” (Kol. 1, 15-17).

Taip bėgo amžiai, skelbią Kristaus, kaip Valdovo, savybes. 
Pagaliau atėjo modernizmo ir materializmo amžiai. Popiežius Pi
jus XI, norėdamas pasauliui priminti ir atnaujinti Kristaus Val
dovo neužginčijamas teises^ 1925 m. įvedė Kristaus Karaliaus 
šventę, tuo pašvęsdamas visą žmoniją Jo karalystei. Šitos šventės 
Mišių maldos yra didingas Kristui Karaliui pagarbos himnas, o 
prefacijos žodžiais Kristui priskiriama: teisybės, meilės ir taikos 
karalystė.

TEISYBĖS KARALYSTĖ. Tikrasis teisingumas yra pagrindas, 
ant kurio tvirtai stovi valstybės ir klesti gražiosios dorybės. Kur 
nėra teisingumo, Įsigali apgaulė, miršta tarpusavė meilė ir palai
dojamas sąžiningumas. Visokios žemiškos karalystės ir valdymo 
formos svyruoja, dažnai keičiasi ir miršta. Kur dingo senovės ka
ralių galybė: Sauliaus ir Dovido, Nabukodonosaro ir Antijoko? Kur 
galybė Cezario, Aleksandro Didžiojo, Napoleono ir Hitlerio? Kur 
dingo galybė ir mūsų valdovų: Mindaugo, Algirdo ir Vytauto? 
Tiktai Kristaus karalystė tęsis per visus gyvenimo amžius, nes ji 
yra pagrįsta teisingumu ir gyvenimo šventumu. Tiktai Kristaus 

■ karalystė niekad nesugrius,->ies ji yra tobula ir amžina. Anotlgv. 
Augustno, tai karalystė, “kurios karalienė — teisybė, kurios įsta
tymas — meilė, kurios tikslas — amžinybė”.

MEILĖS KARALYSTĖ. Įvairiai meilė yra suprantama, o dar 
įvairiau išniekinama. Kai žmogus nupuolė, atsivėrė praraja tarp 
jo ir Dievo. Tada Dievo Sūnus pasiaukojo iš meilės už žmonių nu
sikaltimus. Kristaus Įsikūnijimas, kančia ir mirtis ant kryžiaus yra 
ryškiausi Jo karalystės meilės ženklai. O Eucharistija, kur Jis pa
silieka mūsų tarpe iki amžių pabaigos, yra nuolatinė ir nesibai
gianti Jo meilės auka. Jeigu šv. Pranciškus Asyžietis šiandien gy- 

• ventų pasaulyje, garsiai šauktų visai žmonijai: “Meilė nemylima, 
Meilė nemylima!”.

TAIKOS KARALYSTĖ, šiandien labai linksniuojamas žodis 
taika. O kur ji? Visur trūksta teisingumo fr tarpusavės meilės'— 
tobulo valdymo savybių. Ryškiausias pavyzdys yra komunistinė 
Rusija, kur vietoje teisingumo viešpatauja baisi neteisybė; vietoj 
meilės — žiaurus teroras; vietoj amžinybės — materializmas. Užtat 
viso pasaulio valdovų ir pavaldinių akys turėtų krypti į Kristų, 
taikos Karalių, kuris visai žmonijai sako: “Aš jums palieku ramybę, 
duodu jums savo ramybę ...” (Jono 14, 27). Tai teisingai suprato 
tikrai katalikiškos valstybės, kaip Vengrija, kurios Konstitucija 
prasidėjo žodžiais: “Vardan Kristaus, pasaulio ir sielų Kara
liaus ...”

Ne tik mes lietuviai, bet visi, kurie šiandien klaidžioja trem
ties keliais, turime drąsiai stoti po Kristaus Karaliaus vėliava ir, 
Jam vadovaujant, ryžtingai žygiuoti į ateities naują ir nepriklau
somą gyvenimą.

Visiems tremtiniams ir moderniškos vergijos prispaustiems 
tikrai gali padėti tiktai Kristus Karalius, kuris nereikalauja iš 
savo sekėjų jokių milijonų, o vien tiktai sąmoningo ir gyvo tikė
jimo. Linkėtina, kad visa žmonija — ilgai klaidžiojusi klystkeliuo
se — pagaliau sugrįžtų Į Kristų, savo Atpirkėją ir Karalių. O tada 
būtų tikras naujas pasaulis ir visų tautų darnus sugyvenimas. Tada 
didingai ir nuolat skambėtų visiems ateities amžiams šūkis:

“Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!” 
Kristus nugali, Kristus viešpatauja, Kristus vadovauja!

T. Garbukas, OFM.

Didžioji Kristaus statula, dominuojanti Brazilijos 
Riodežaneiro miestą.

Amerikos Lietuvių 
Taryba ragina 
kreiptis į JT

Ryšium su kolonizmo klausimu, 
kuris bus svarstomas JT, ALTo 
Vykd. Komitetas paskelbė atsi
šaukimą į JAV lietuvių visuome
nę ir organizacijas, ragindamas 
rašyti laiškus JAV ambasadoriui 
JT James Wadsworth (2 Park 
Ave., New York, N.Y., USA), pra
šant iškelti sovietų kolonizmą Pa
baltijo kraštuose bei raginant JA 
V-bių delegaciją reikalauti, kad 
sovietai atitrauktų savo kariuo
menę bei policiją iš Pabaltijo 
valstybių ir leistų laisvus rinki
mus. Tokio pat turinio raštai esą 
siųstini valstybės sekretoriui 
Christian Herter (Department of 
State, Washington, D.C., USA) ir 
prezidentui D. Eisenhoweriui 
(White House, Washington, D.C.).

Reikia panašių raštų bei tele
gramų ir visoms JT delegacijoms, 
kurių yra 99. Visų jų adresas: 
United Nations Plaza, New York, 
N.Y., USA.

Platesnį pranešimą šiuo reika
lu žiūr. VLIKo atsišaukimą į vi
so pasaulio lietuviu organizacijas 
2 pusi.

Svarbu — nedelsti!

Roma. — Spalio 17 d. popie
žius priėmė JAV žydų net 102 
asmenų delegaciją, atvykusią pa
dėkoti popiežiui ir Bažnyčiai už 
žydų globojimą Hitlerio persekio
jimų metu.

Savaitės įvykiai
JAV - KUBOS SANTYKIAI IMA VIS LABIAU ĮSITEMPTI.

Fidel Castro revoliucija, aiškiai palinkusi į komunizmą, visu aštru
mu atsisuko prieš JAV: nusavino ir suvalstybino beveiK visas ame
rikiečių nuosavybes, vertas virš bilijono dol. be jokios kompensa
cijos,, nustatė visą savo propagandą prieš JAV politiką ir pagrasino 
imsis žygių likviduoti amerikiečių laivyno bazei Gvantanamo. Ilgai 
lūkuriavusios JAV pagaliau ėmėsi ūkinių spaudimo priemonių — 
uždraudė eksportą Kūbon, išskyrus maistą ir vaistus, atšaukė neri
botam laikui savo ambasadorių taip vad. pasitarimui. JAV ambasa
dorius Meksikai, kalbėdamas legijonierių suvažiavime, parešikė, kad 
Kuba netrukus bandys paimti Gvantanamo bazę. Ruošdamiesi to
kiai galimybei, ameriKiečiai sustiprino bazės apsaugą. Prezidentiniai 
kanaidatai Nixon - Kennedy, dis- «--------- — ———— —
Kutuodami Kubos klausimą tele
vizijoje, ryškiai iškėlė augantį pa
vojų demokratijai visoj P. Ame
rikoj. J. F. Kennedy siūlo netgi 
remti sukilėlius, besirengiančius 
nuversti F. Castro diktatūrą. Pa
starojo pajėgos suėmė šimtus to
kių sukdėlių kalnuose ir dali jų 
sušaudė, jų tarpe 3 amerikiečius. 
Nepasitenkinimas Castro komu
nizmu didėja, nes radikalios jo 
reformos palietė netik amerikie
čius, bet ir daugybę kubiečių. 
Mat, liko nusavinta daugybė jų

tis bus panaikinta arba gerokai 
pakeista.

BAIGTA SU MOBUTU?

Laisvoji Europa nepamiršo Lietuvos
■Grafienė von Lowtzdw^.panijos j komunistinę bendrndęjenę, Lais-

parlamento atstovė, Europos Ta
rybos Patariamojo Seimo (Coun
cil of Europe, Consultative As
sembly) 1960 m. rugsėjo 21-29 
d.d. sesijoje pasakė kalbą ir pa
teikė rezoliuciją Sovietų agresi
jos ir okupacijos Balti jos kraštuo-■’ komybę ir pasauliui priminti tie
se dvidešimtmečiui atžymėti:

“Nė vienas kraštas, kuris yro kalbame ne tiktai laisvajam pa- 
šios garbingos Tarybos nhrys, ne- šauliui, bet ir pavergtoms tau-šios garbingos Tarybos narys, ne
gali nejausti gilaus skausmo ir 
užuojautos dėl laisvės ir nepri
klausomybės netekimo Rusijai 
okupavus buvusius laisvus kraš
tus, kurie sveikai ir sparčiai vys
tėsi ir buvo gražiai ir demokra
tiškai susitvarkę, šiandien gi gy
vena skurdų pavergtųjų valsty
bių gyvenimą anapus geležinės 
uždangos. Aš kalbu apie Baltijos 
valstybes — Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. Jau ir anksčiau šis sei
mas yra pareiškęs savo pažiūras 
dėl šių nelaimingų kraštų likimo.

Aš žinau, kad rizikinga dažnai 
kartoti tas pačias nuomones, nes 
gali tai susilpninti jų reikšmę. 
Tuo pačiu klausimu kartojamoms 
rezoliucijoms, jei tam nėra spe
cialaus pagrindo, gresia toks pat 
pavojus. Bet šie metai ypatingai 
liečia Baltijos valstybių likimą, 
ir todėl yra speciali* proga vėl 
pasiūlyti jas liečiančią rezoliuciją.

Šiais metais Rusija švenčia 
20-ties metų sukakti nuo Baltijos 
valstybių inkorporavimo į SSSR

KAS NAUJO KANADOJE?
Premjeras J. Diefenbakeris 

dalyvavo Ontario konservatorių 
partijos suvažiavime Toronte ir 
pasakė kalbą, kurioje pabrėžė sa
vo nusistatymą tęsti vykdymą 
krašto ūkinio kilimo planų. Esą 
jie paruošti ir bus pateikti sekan
čiai parlamento sesijai. Jis susi
laukė 1.100 dalyvių ovacijų, kai 
prisiminė savo kalbą JT. Ta pro
ga jis pareiškė gavęs 11 etninių 
grupių sveikinimus ir manąs, kad 
Kanados užimtoji pozicija atitin
ka krašto tradicijoms ir būsianti 
tęsiama toliau Po partijos suva
žiavimo buvo priėmimas, kurio 
metu visi dalyviai bei kviestiniai 
svečiai turėjo progos paspausti 
Kanados ir Ontario premjerų de
šines. Pasinaudodamas ta proga 
“T2” atstovas padėkojo Kanados 
premjerui už pavergtųjų gynimą 
Jungt. Tautose.

Istorinis susitarimas tarp Ka
nados ir JAV pasiektas dėl Co
lumbia upės panaudojimo jėgai
nėms. Ištisos eilės pylimų bei už
tvankų statyba numatyta pradėti 
1961 m. Kanada įsipareigojo at
likti reikalingus įrengimus savo 
pusėj už $458.422.000. JAV-bėms 
teks išleisti apie vieną bilijoną 
dol. Pradžiai Kongresas jau pa

skyrė -350.000.000. Susitarimas 
kol kas tėra pasiektas taip abiejų 
kraštų delegacijų ir tai tik pa
grindiniuose dalykuose. Formali 
sutartis bus paruošta 1961 m. ir 
pateikta parlamentams.•

Kanados eksportas Kūbon, JA 
V-bėms paskelbus embargo, ne
bus sulaikytas — pareiškė prem
jeras Diefenbakeris. Taipgi ma
noma, kad amerikiečių įmonės 
Kanadoje nebus verčiamos sulai
kyti savo eksportą Kūbon. Dar 
nėra išsiaiškinta dėl JAV gami
nių aplinkinio eksporto Kūbon 
per Kanadą. Kanados vyriausy
bė šiuo atveju yra atsidūrusi keb
lioj būklėj: tęsdama eksportą Kū
bon ji gali pažeisti savo santy
kius su JAV, o nutraukdama jį 
užsitrauktų Castro rūstybe bei 
dar daugiau pastūmėtų Krem
liaus malonėn. Tuo tarpu F. Cas
tro nenusavino nei Kanados ban
kų, nei kitų nuosavybių, išskyrus 
vieną žibalo bendrovę.

Mokytojų trūkumas Ont. prov. 
yra gerokai sumažėjęs ir švieti
mo min. J. P. Robarts pareiškė, 
kad nuo 1961 m. bus pakelti rei
kalavimai. Pvz. iš pr. mokyklų 
vedėjų, turinčių bent 300 moki

nių, bus reikalaujama humanita
rinių mokslų bakalauro laipsnio 
arba I eilės mokytojo diplomo, 
šie reikalavimai bus taikomi tik
tai naujai skiriamiems. Vasaros 
kursai 12 ir 13 skyriaus moki
niams, norintiems tapti mokyto
jais, nebebus organizuojami. Se
kančią vasarą bus leista baigti 
dviejų metų kursą tiems, kurie 
šiemet baigė I kursą.

Pigiųjų butų kolonijos numa
tytos statyti Ontario prov. — To
ronte, Otavoj, Ošavoj, Lindsay ir 
Sudbury. Jau sudaryti 7 projek
tai, kurių trys teks Torontui. Jų 
finansavime dalyvaus: feder. vy
riausybė 75%, provincinė vyr. 
17,5, savivaldybės 7,5. Naujaisiais 
butais galės naudotis nepasiturin
čios šeimos, kurių pajamos ne
prašoka gyvenamos vietovės ati
tinkamos ribos.

Trim kiniečiam, nelegaliai imi- 
gravusiem Kanadon, imigracijos 
ministerė Fairclough leido pasi
likti krašte, nes remiantis jų liu
dijimu buvo suimti ir nuteisti 
Vancouverio nelegalios imigraci
jos organizatoriai — adv. G. Ed
ward ir kirpėjas Sun Tong.

ves žudikas, jėga pasmaugęs lais
vas ir demokratines valstybes, hy- 
pokritiŠkįausiu būdu vaizduoja
mas kaip “savanoriška sąjunga”. 
Šiomis aplinkybėmis šis seimas 
turi vykdyti savo moralinę atsa-

są. Taip pat turime atsiminti, kad

jungti europinėje .brolybėje.
Todėl, Pone Pirmininke, pra

šau leisti pasiūlyti šiokią Neat
stovaujamų Valstybių Komiteto 
priimtą rezoliuciją:

“Seimas, trijų Europos valsty
bių — Estijos, Latvijos ir Lietu
vos — karinės okupacijos ir prie
vartinės inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą 20-jų metinių proga pa
stebi, kad toji neteisinga aneksi-

toms anapus geležinės uždangos 
ir tremtyje gyvenantiems jų pi
liečiams.

Mes žinome, ką reiškia gyventi 
dvasinės prievartos ir 'nesėkmės 
okupuotame krašte, o taip pat ką 
reiškia gyventi tremtyje tėvynės 
išsiilgime. Visi mes, kurie nau
dojamės laisvės privilegijomis, 
turime rausti ir gailėtis, kad šian
dien taip maža galime padaryti 
agresijos aukų labui. Vieną ta
čiau dalyką mes galime padaryti 
— priminti pasauliui tiesą ir už
tikrinti vergijos aukas, kad jos 
nėra mūsų pamirštos. Mes bodi
mės tuo smurtu ir agresija, kurių 
aukomis jie yra. Mes laukiame 
dienos, kai jos, kaip laisvos vals
tybės, galės vėl su mumis susi-

ja buvo Įvykdyta nepaisant gy
ventojų norų; reiškia užuojautą 
kenčiančioms Baltijos tautoms ir 
užtikrina, kad Europos draugų 
jos nėra pamirštos; tiki, kad ko
munistinė priespauda nepalauš 
jų dvasios ir jų tikėjimo i laisvę 
ir demokratiją; pastebi, kad di
delės daugumos laisvojo pasau
lio tautų vyriausybių de jure te
bepripažįstama Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybė; ragina vy
riausybes - narius remti Pabalti
jo tremtinių pastangas išlaikyti 
savo tautinę kultūrą, papročius ir 
kalbą su viltim ,kad ateis laikas 
kai Estija, Latvija ir Lietuva ga
lės vėl reikštis kaip laisvos tautos 
mūsų tarptautinėje demokratinė
je bendruomenėje”.

0

N. Chruščiovo pusbatis ir raketos
Sov. Sąjungos premjero laiky

sena JT, grūmojimai kumščiu, 
pusbačiu ir raketomis tebėra ko
mentuojami didžiosios spaudos. 
D Lawrence, įtakingo savaitraš
čio “US News and World Report” 
redaktorius, vertindamas Chruš
čiovo laikysenos atgarsius, rašo: 
“Nikita Chruščiovas sunaikino vi
sus pasitikėjimo pėdsakus. Nežiū
rint, kas užims JAV prezidento 
vietą ateinančią sausio 20, ameri
kiečiai niekad neturės pasitikėji
mo derybomis su Nikita Chruš
čiovu. Amerikiečiai žiūri į jį kaip 
i asmenį, kuris netik juos įžeidė, 
bet ir parodė visišką jų nesuprati
mą; kuris pažeidė padorumo tra
dicijas bei rusų, tautos mandagu
mą nusiaudamas pusbatį ir įžū
liai mojuodamas Jungtinių Tautų 
pilnaties posėdyje. Toks mužikiš- 
kūmas yra tragiškas — ne dėlto, 
kad senienos savyje būtų pavo
jingos, bet dėlto, kad jos simbo
lizuoja neatsakingumą, sauvalę, 
nesupratimą ir galimybę tokio 
momento, fair jos gali sukelti pu
siausvyros netekimą ir grasini
mas raketomis taptų karu .. 
“Nikita Chruščiovas pakenkė tai
kai. Jis priartino karą, kurio ne
nori nė viena tauta. Jis nustebino 
pasaulio diplomatus savo įžūlumu 
ir mužikiškumu... Reikia, kad 
Sov. Sąjungos tautos parinktų 
joms atstovauti ką kitą, kuris pa
jėgtu sugrąžinti prestižą, pamin
tą nemoralaus komunistų atstovo, 
kartu suniekinusio ir savo kraštą

bei bandžiusio niekinti kitų pa
saulio kraštų tautas”. “Nė viena 
pusė nenori karo, bet pamišęs 
žmogus gali ji pradėti. Amerikie
čiai yra priversti padaryti išvadą, 
kad tik be pusiausvyros žmogus 
galėjo padaryti tai, ką Nikita 
Chruščiovas padarė Niujorke 
Jungtinių Tautų pilnaties posė
džiuose. JT pageidaujamas toks 
sovietų premjeras, kuris laiko 
batus ant kojų, o kojas ant grin
dų”. T-:v

“L’Osservatore Romano”, ko
mentuodamas N. Chruščiovo lai
kyseną JT, rašo, esą, geriau pus
batis nei raketa, ir kol valdovai 
grasins asmeniniais daiktais bus 
galima išvengti didesnių pavojų. 
Dienraštis betgi, pasmerkęs Ni
kitos Chruščiovo mųžikiškumą, 
užsipuola jo pareiškimą Niujorko 
televizijoje, esą priekaištai dėl 
laisvės nebuvimo sovietiniuose 
kraštuose paimti iš šiukšlyno. 
Jis primena faktus ir parodo 
Chruščiovo melą. Ar pvz. Veng
rijos prasiveržimas sukilimu ir 
žiaurus numalšinimas irgi imtas 
iš šiukšlyno?

Niujorkas. — Sovietu laivas 
Baltika, atgabenęs Chruščiovą ir 
jo palydovus į Niujorką, giįžo be 
jų pasikrovęs 3 automobilius — 
Cadillac, Oldsmobile. Comet, — 
televizijos aparatų, vėsintuvų ir 
kt. JAV gaminių.

privačių įmonių ir nuomojamų 
namų. Nemažai buvusių Castro 
kovotojų grįžta i kalnus ir orga
nizuojasi naujam sukilimui. Vi
sa eilė grupių susijungė Į dvi re
voliucines sroves: Demokratinį 
Revoliucijos Frontą ir Revoliuci
nį Liaudies Sąjūdį. Pirmosios sro
vės vadas yja Tohy Varona, turįs 
centrą Miami, antrosios — M. 
Ray, buvęs Castro vyriausybės 
viešųjų darbų min., turįs savo 
centrą Havanoj. Ray.pastangomis 
buvo išvaduotąjį^ ką’ėjimo. 15 
šalininkų. Krašto' ūkis gerokai 
pairo; pezo vertė nuo $1 nukrito 
iki 28 et., nes Castro padvigubi
no pinigų spausdinimą ir jų apy
vartą.

PREZIDENTAS TEISME
Turkijos buvęs prezidentas Ba- 

yar ir premjeras Menderes drau
ge su kitais 528 kaltinamaisiais 
yra teisiami už valdžios piktnau- 
dojimą bei laisvės suvaržymą. Jie 
buvo nuversti gegužės mėn. kari
nio sukilimo, kuriam vadovavo 
gen. Gursel. Pastarasis yra 66 m. 
amžiaus ir pareiškė būsiąs kandi
datu į prezidentus sekančiuose 
rinkimuose 1961 m. šiuo metu jis 
eina valstybės galvos pareigas ir 
jo valdžiai rūpi suniekinti buvu
sių demokratinių politikų Įtaką 
bei parodyti jų nedorumą. Jų by
la teisme pradėta asmeniniais 
kaltinimais. Menderesui prikiša
mas dalyvavimas aborte, o Baya- 
rui —— suktas retos veislės šuns 
pardavimas žvėrynui.., Toliau 
bus iškelti politinio pobūdžio kal
tinimai. Menderes demokratų 
partija yra uždrausta, o likusi res
publikonų partija remia karinio 
valdymo planus.

KAS LAIMĖS?
Japonija nuspręs savo politinę 

ateitį lapkričio 20 d. parlamento 
rinkimuose. Partijos jau pradėjo 
rinkiminį vajų sutarusios vengti 
politinio teroro bei jėgos panau
dojimo. Kraštutinių dešiniųjų na
rio nudūrimas socialistų vado 
Asanuma visų buvo pasmerktas ir 
tikimasi, kad tas įvykis paskatins 
išvengti politinių pasikarščiavi
mų.-Japonijoj yra trys didžiosios 
partijos — liberaliniai demokra
tai, nuosaikieji socialdemokratai 
ir socialistai. Pirmieji ikišiol val
dė kraštą, o opozicijoj buvo socia
listai, kurie kietai preišinasi Ja- 
ponijos-JAV saugumo sutarčiai. 
Tikimasi, kad ir šiuos rinkimus 
laimės lib. demokratai. Jei betgi 
valdžią paims socialistai, dabarti
nė JAV-Japonijos saugumo sutar-

Kongo painiavos atrodo bedug
nės. Pik. Mobutu iškilimas buvo 
sudaręs Įspūdi, kad pagaliau atsi
rado tvirtos rankos vyras, turis 
galią Įvesti krašte tvarką. Pin. ’• 
ji žingsniai buvo sėkmingi — izo
liavo triukšmingąjį Lumumbą, iš
vijo sovietų diplomatus su visais 
agentais,, atstatė normalius san
tykius su JT ir sulaikė kraštą nuo 
civilinio karo, pradėto Lumum- 
bos- Neseniai buvo nuskridęs i 
Katangą tartis su jos prezidentu 
čombe dėl viso krašto apjungimo 
ir grįžęs Leopoldvillėn pareiškė 
turis, vilčių, kad Kongo vienybė 
galima Įvairybėje, t.y. federaci
nėje santvarkoje. Buvo užsimojęs 
imtis griežtesnių žygių nutildyti 
Lumumbos šalininkus, bet suąj- 
dūrė su naujais sunkumais: Leo- 
poldvillės provincijos vyriausy
bė, sudaryta iš Lumumbos šali
ninkų, ultimatyviai pareikalavo 
sutvarkyti |rn|ij<. k^d nustotų _ 
siautėjusį, šitaip-p apskelbsiant i 
neprikalusoma; pačioj kariuome
nėj ir policijoj ėmė reikštis ne
pasitenkinimas Mobutu politika; 
JT papūtė nauji vėjai, palankūs 
Lumumbos grįžimui valdžion; fi- 
•■'apsiniai ištekliai kariuomenei 
bei policijai, negaunant jokių 
mokesčių iš krašto piliečių, labai 
pasunkėjo. Tokios būklės akivaiz
doj pik. Mobutu pareiškė vykstąs 
i JAV ieškoti paramos. Kaikurių 
stebėtojų manymu, tai reiškia 
Mobutu valdžios pabaigą, juoba, 
kad jo santykiai su JT pareigū
nais kaip ir nutrūkę. Tai betgi tik 
spėliojimas. Padėtis tebėra ne- 
siški

DE GAULLE KOVOJA
Prancūzijos vyriausybė susidū

rė su stipria opozicija parlamen
te svarstant atominio apsiginkla
vimo ir Alžerijos klausimus. Prez. 
De Gaulle, siekdamas Prancūzi
jos galybės, pateikė parlamentui 
įstatymo projektą, reikalaujantį 
bilijoninių sumų atominiams 
ginklams. Ir kairė ir dešinė pa
sipriešino motyvuodama, kad tos 
sumos toli gražu nelaiduos Pran
cūzijos karinio pajėgumo, nes su
darys tik mažą pajėgą, be to, pa
kenks bendrai vakariečių gyny
bai Atlanto S-gos rėmuose. Prem
jero M. Debrė vyriausybė nutarė 
statyti pasitikėjimo klausimą: jei
gu parlamentas balsuos prieš De 
Gąulle planą, vyriausybė atsista
tydins arba bus paleistas parla
mentas, pravestas referendumas 
ir paskelbti nauji rinkimai.

Iš dešinės — buvusių savo ša
lininkų — De Gaulle susilaukė 
naujos politinės partijos, suorga
nizuotos buvusio savo patikėtinio 
J. Soustelle. Ji priešinasi De 
Gaulle politikai Alžerijos klausi
mu ir reikalauja, kad Alžerija bū
tų išlaikyta prancūziška. De 
Gaulle 3 dienų kelionėje po kraš
tą kviečia visus vienybėn, prašo 
paramos savo planams ir žada 
atnaujinti derybas su Alžerijos 
sukilėliais.

Kur pasuks Kongo darbininkija?
Leopoldvillėje išėjo brošiūra, 

parašyta A. Boboliko, darbininkų 
profesinės sąjungos sekretoriaus’. 
Jis rašo, esą Kongas atsidūręs 
tarp dviejų blokų — vakariečių 
ir sovietinio, atremtų į skirtingas 
ideologijas. Abi sistemos šimt
mečio eigoje pasikeitusios. Kapi
talizmo perdidelis išsiplėtimas 
privertė įsikišti valdžias, o ko
munizmo patirtis pareikalavo 
duoti laisvės ir privačiai iniciaty
vai, nors pagrindinis priešingu
mas tarp abiejų sistemų pasilikęs. 
Afrikiečius šiandieną viliojąs 
marksizmas nepriimtinas, nes pa
tirtis rodo, kad jis nejvykdomas

ir kad Konge jis gresia įsigalėti 
kaip naujas kolonizmas, bloges
nis už vakarietiškąjį. Afrikie
čiams nesąs priimtinas nė vienas 
ir jie turį sukurti grynai afrikinį 
solidarumą, atsietą nuo didžiųjų 
galybių, nors ir neatsisakantį nuo 
bendradarbiavimo su jomis.

Londonas. — Kunigaikštytė 
Radvilaitė rengiasi atvykti Į JAV 
padėti savo broliui, J. Kennedy 
sesers vyrui, veikti rinkiminėje 
kampanijoje lenkų tarpe už Ken
nedy. Yra gandų, kad Kennedy 
laimėjimo atvejy, Radvila su žmo- « A tn**1 ATnen-
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Visoms lietuvių organizacijoms
VISUOSE PASAULIO KRAŠTUOSE

Lemtingosios dienos atėjo. Lie-į tybių, įskaitant taip'pat Sovietų 
tavos skundas prieš Sovietų Są-1 
jungos pavergimą ir jos Šauks-

mybę tori būti nuneštas į Jungti
nes Tautas. .

Kai Jungtinių Tautų pilnaties 
susirinkimas (tur būt š.m. lapkri
čio mėn.) pradės svarstyti pačių 
Sovietų įneštą pasiūlymą tuoj su
teikti laisvę visoms tautoms dar 
dabar esančioms kolonialinėje 
priklausomybėje Afrikoje, Azijo
je ir Okeanijoje, Jungtinėse Tau
tose tuoj turi būti iškelta viešu
mon, kad Lietuva Europoje tebė
ra Sovietų Sąjungos kolonialiniai 
pavergta ir kad jos laisvė ir ne
priklausomybė turi būti tuč tuo
jau atstatytos.

Kreipiamės į visas lietuviškas 
organizacijas visuose pasaulio 
kraštuose ir prašome neatidėlio
jant mobilizuoti visuomenę ir pa
vienius asmenis tuč tuojau siųsti 
peticijas, laiškus, telegramas jų 
gyvenamų kraštų vyriausybėms 
prašant kelti Lietuvos išlaisvini
mo iš Sovietų kolonialinio paver
gimo bylą Jungtinėse Tautose ir 
ten reikalauti, kad kolonialinių 
kraštų išlaisvinimo deklaracija 
tuoj butų pritaikyta Lietuvai ir 
kitiems Rytų ir Vidurinės Euro
pos pavergtiems kraštams.

Lietuvių organizacijos savo me
morandumuose jų gyvenamų 
kraštų vyriausybėms galėtų pri
minti, kad

1. Lietuva nuo neatmenamų 
šimtmečių buvo nepriklausoma 
nepriklausoma valstybė prie Bal
tijos jūros ir jos vardą jūs galite 
rasti seniausiuose Europos žemė
lapiuose. Rusiškojo imperializmo 
užgrobta gale XVIII šimtui., ji 
1918 m. atkūrė savo valstybinę 
nepriklausomybę, buvo priimta į 
Tautų Sąjungą ir pripažinta de 
jnreir de fącto visų pasaulio vals-

Mokstas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo 

Surastos vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

... x. hemaroiduš.
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo:- 
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
ma!”.

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H. 
Klauskite šio vardo vaistų visose 

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.
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pasiūtos, lengvai skalbiamos *— 
nereikalingos lyginti. 

Atitinkami apat. marškiniai.

DARBO VALANDOS:

Pirmadienio is ir Penktadieniais nuo 10*12 v. ryto ir 5.30-9
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto

Bfetieė: Lietuvi* Namai, 1129 Duodas St. W., Toronto,

Tolefowes IX 2-8723

Vienintelis lietuviškas RESTORANAS 
Toronte - "EUROPA"

—w 
758 QUEEN ST. WEST — prie Gorevale • Claremont Sts. TEL. EM. 66091 

LIETUVIŠKI IR KITI EUROPIETBKI VALGIAI, gaminami prityrusių 
virėjų iš šviežių produktų. Prašome užeiti ir įsitikinti.

Sąjungos.
2. bovietų Sąjunga 1940 metais

birželio 15 dieną brutalia karine 
jėga okupavo nepriklausomą Lie
tuvos respubliką ir palaipsniui:
a. panaikino jos valstybinę savi- 
valdą; "■

b. panaikino jos administraciją;
c. panaikino jos finansinę siste

mą;
d. sugriovė jos ekonomiją, pa

naikindama privačią .nuosavybę 
pramonėje, žemės ūkyje, preky
boje ir nekilnojamo turto valdy
mą miestuose;

e. prievarta integravo Lietuvą
į Sovietų Sąjungą teritoriniai, po- 
Htimai, ekonominiai, kultūriniai 
ir pagrobė arba suvalstybino So
vietų Sąjungos naudai visus jos 
turtus, nuosavybes ir gamtos iš
teklius. *

3. Karinės okupacijos pasekmė
je Sovietų Sąjunga įvykdė Lietu
voje:

a. politinį genocidą — likvida
vo visas lietuviškas politines par
tijas ir tų partijų vadus ir įstipri- 
no vienintelę komunistų partiją, 
pačios Maskvos vadovaujamą;

b. fizinį genocidą — sunaikino 
ir deportavo 1941 m. ir nuo 1944 
iki 1953 m. šimtus tūkstančių lie
tuvių, kurie buvo priešiški Sovie
tų Sąjungai, ar jos komunistų 
partijai, ar jos įvestam okupuoto
je Lietuvoje Sovietų koloniali- 
rriam režimui arba tik buvo įtarti, 
kad gali būti priešiški;

c. kultūrini genocidą — var
žant ir persekiojant lietuvių tauti
nius kultūrinius poreiškius ir lie
tuvių kultūrininkus, pavedant 
juos Maskvos patikėtinių priežiū- 
ron ir suvaržant juos Sovietinės 
komunistinės cenzūros varžtais;

d. religinį genocidą*— nuosek
liai ir Įžūliai siekiant sunaikinti 
akėjimą tikinčiuosius ir dvasiš
kius;

e. tautinį genocidą — neatlai- 
džiai vykdąnt mąįfikaciją ir pri
skiriant visa, kas lietuviška ir 
tautiška prie diversinių ir krimi
nalinių nusikaltmių, tikslu perse
kioti ir naikinti.

Visi augščiau išvardinti Sovie
tų Sąj. nusikalstamieji veiksniai 
buvo nukreipti į Lietuvos valsty
binę, politinę, ekonominę, o ly
giai kultūrinę ir kitokią priklau
somybę nuo Sovietų Sąjungos, 
kas sudarė turinį labiausiai be- 
teisiškos, žiaurios, naikinančios ir 
visą£žmonišką buitį ir jos aplinką 
išnaudojančio sovietiško kolonia
lizmo, kurį mūsų visų didžiausia 
pareiga yra pasmerkti, prieš jį 
griežčiausiai protestuoti ir reika
lauti tuč tuojau atitraukti iš Lie
tuvos Sovietų Sąjungos kariuome
nę, administraciją, policiją ir par
tiją, baigti Lietuvos okupaciją, 
kad ten galima būtų pravesti lais
vus ir visuotinius rinkimus Jung
tinių Tautų priežiūroje ir atsta
tyti teisę, laisvę ir Lietuvos ne
priklausomą valstybę.

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Prezidiumas.

1960 m. spalio 18 d. 
New Yorkas.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontroktorius

Visu rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai. 

TeL RO. 7-9947
24 Hnmberview Rd., Toronto.
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KĄ MATĖ VERONIKA ZLOTKIENĖ OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Veronika Zlotkienė neseniai 

Lietuvoje turėjo laimės atšvęsti 
63<&ąjį gimtadienį. Ji 47 metai 

dangos tikusių artimųjų niekados 
ir niekaip neleido jai užmiršti. 
Tik šios vasaros pabaigoj jos sap
nai ir nenumaldomas troškimas 
dar kartą pamatyti gimtuosius 
namus i r likusius artimus šir
džiai žmones, išsipildė. Nei pati 
gerai nežinanti, kaip ji pakliuvo 
į šios vasaros paskutiniąją 26 as
menų grupę, pasivadinusią “JAV 
lietuviais progresyvistai^”.

Veronika Zlotkienė ir jos vyras 
Kazimieras, abu jau pensininkai, 
vis dar labai veiklūs lietuviškų 
organizacijų nariai, kuriuos visa
dos sutiksi susirinkimuose ir pa
rengimuose.

Pirmomis spalio dienomis Ve
ronika Zlotkienė laimingai sugrį
žo i namus aplankius okupuotąją 
Lietuvą.

Ir kai ją. tik grįžusią iš kelio
nės, pasitikome, pirmieji jos žo
džiai maišėsi su ašaromis: “Lai
mingi jūs, kad gyvenate šiame 
krašte. Visi ten man taip tvirtino, 
kada kalbėjausi niekam negir
dint. Aš nežinau, ką reikėtų da
ryti su Kanados ir JAV “progre
syviaisiais” lietuviais, kurie ten 
nuvažiavę, tik gėdą mums daro?”

V. Z. sugebėjo nugirsti ir paste
bėti dalykų, kurie nebuvo rodo
mi. Ji atidžiai stebėjo darbinin
kus, jų darbo sąlygas, klausinėjo 
kiek uždirba ar iš gaunamo už
darbio gali pragyventi ir t.t. Lan
kydama fabrikus, ji nesidžiaugė 
pamačius fabrikų augštus kami
nus, ar skaičius, kurie rodė, kiek 
ir ko pagaminama, nes tai buvo 
skirta propagandai, o jų gaminiai 
“didžiąjai tėvynei”. Ji niekaip 
negali atsistebėti, kaip cemento 
ar metalo fabrikuose prie to pa
ties sunkaus darbo lygiai dirba 
moterys ir vyrai. Į jos klausimą, 
kodėl moterims nesurandama 
lengvesnio darbo, jai visur trum
pai ir lakoniškai buvo atsakoma, 
kad čia moterų ir vyrų teisės su
lygintos, kad už tą patį darbą gau
na ir tą patį atlyginimą.

Tik po tokių šaunių ir Įtikinan
čių paaiškinimų, ji supratusi, ko
dėl sutiktos jaunos merginos at
rodė taip išvargusios ir per anksti 
pasenusios. Labai mažai moterų 
mačiusi padažytomis lūpomis 
gerai sudėtais plaukais.

Gimtieji namai sugriuvę, 
tik prisiminimas likęs

Savo gimines kolchozuose ap
lankius ir ten išbuvus niekieno 
netrukdoma 4 dienas. Visi jos ar
timieji sunkiai dirba kolchozuose.

Į klausimą ar buvusios tėviškės 
žmonės gyvena geriau dabar, ar 
tada, kai ji prieš 47 metus išvy
ko, ji trumpai atsakė: “Nėra jokio 
palyginimo. Tada jie gyveno ge
ruose gyvenamuose namuose, bu
vo laisvi ūkininkai, niekam never- 
gavo. Buvo gerai išdirbtos žemės. 
O dabar ten visi suvargę, viskas 
sugriuvę, sulūžę, tik vienas prisi
minimas likęs. Niekas nieko ne
taiso, nes tai valdžios ir todėl nie
kas nežino, kada ir kur bus nukel
tas, ar išvytas. O jei ir norėtų ką 
taisyti, nėra iš kur gauti medžia
gos. Jos niekas neduoda, nes vis
kas valdžios rankose. Vienintelis 
būdas ką Įsigyti, tai “kombinaci
jos” būdas, žodžio “kombinuoti” 
pradžioje nesupratusi, nors jį ir 
dažnai girdėjusi. Tik vėliau, su
pratusi, kad tenykštėje lietuvių 
kalboje tai visai naujas žodis* 
maždaug reiškiąs vogti, ką nusuk
ti, ar kitokiu būdu ką apgauti, 
ypač valdžią... Pagaliau gerai 
supratusi žodžio “kombinuoti” 
prasmę, kai vienas jai pažįstamas 
pasiskundęs, kad, esą, nežino kas 
daryti: jo viršininkas, kaip ji sa
ko “bosas”, bando pasistatyti na
muką, bet trūkstą statybinės me
džiagos,* todėl verčfes jį padėti. 
Žinoma, sako, jei nepadėsiu kom
binuoti, atleis iš darbo. Bet jei pa
gaus, tai ir iš darbo atleis ir dar 
kalėjimąn patupdys. Tai jau ge
riau, esą, būti atleistam.

60 kiaulių viršininkai
Viena jos giminaitė ir jos vyras 

kolchoze yra šėrikai 60 kiaulių. 
Tai yra labai sunkus darbas. Bet 
to dar negana. Jos lankymosi me-

ar

(Rochester, N.Y.)

tu, dvi kiaulės paršavosi, tai juo
du panakčiui nakvojo pas kiaules. 
Tik kai paršiukai sulaukė dviejų 
dienų, tada-juodu aplankė ją, ap
sistojusią kaimynystėje.

Kiek mačiusi kolchozų, visi kol- 
chozininkai savo sklypelius yra 
stipriai apsitvėrę tvoromis ir juos 
apdirba tik sekmadieniais. Kito
mis dienomis turi eiti kolchozan 
dirbti. Kolchozuose mažai uždir
ba, nes uždarbis priklauso nuo 
mėtinio derliaus. Visų kolchozi- 
ninkų gyvenamieji nameliai suse
nę, apgriuvę. O naujų gyvenamų 
namų statant niekur nemačiusi. 
Tik miestų pakraščiuose vyko ke
lių augštų gyvenamų “namų šta-1 
tyba.

.maišiusios. Jos stačiusios kapų 
sieną. Labai mažai prie viešųjų 
darbų naudojamos mašinos, dar 
vis naudojama žmogaus jėga. Net 
Maskvoje, kur ji buvusi apgyven
dinta, moterys anksti rytą vieš
bučio koridorius ir laiptas valę 
be elektros siurblių, rankomis, 
su šlapiais skudurais.

Ką ten veikia “rašytojas”

Esą, dr. A. Margeris paseno ir 
suvaikėjo. Palikus jį Kaune bežli- 
binėjantį; sakęs, kad rašąs kokią 
tai knygą. Ir ji nesuprantanti, ko
dėl ps pasidarė toks ištikimas 
Maskvos tarnas.

Kaip buvo sutikti Vihduje?
Be Maskvos, £abar Lietuvos nei 

pamatysi, sako V. Zlotkienė. Ir, 
jie pirmiausia buvę nuskraidinti 
4 Maskvą, o tik po to labai prasta 
lėktuvu pervežti į Vilnių. Vilniu
je tikrai gražiai buvę sutikti. Bet 
giminių, nei prie vaisių stalo, nei

tą priėmimą - sutiktuves atvykęs 
ir pats kolchozo pirmininkas su 
žmona, jauni žmonės ir gerai ap-i 
sirengę. Jų apranga labai skyrė-

Rublių pakeitimas \

jkj nors 
krautu-

Žinia. kad po N. Metų bus pa
keisti dabartiniai rubliai, jau da
bar visus gąsdina. Visi norėtų tu
rimus rublius 
reikalingą niel 
vėse nėra ką pirkti. Kai tik į krau
tuves kiek atveža prekių, tuoj jos 
ir išgraibstomos. Vienas jos ben
drakeleivis važinėdamas po Vil
nių, Kauną ir Klaipėdą, ieškojęs' 
moteriškų batelių pirkti, tai, ro
dos. tik Klaipėdoje gavęs. Už juos 
sumokėjęs 30 dolerių. Pirkęs do-, 
vanų savo žmonai, kurios nebuvo 
matęs kelias dešimtis metų. Bate-; 
liai buvo prastos rūšies^ labai 
šviesūs, nors pagal jos amžių, tU 
kę geriau nupirkti tamsius .>

Vilniuje ir Kaune krautuvės 
atidaromos 3 vai. p,p. Jau prieš 
atidarant susidaro eilės žmonių. 
Tas pats vaizdas ir Maskvoje. 
Daugiau rublių turį prisibijo, kad 
nereikėtų aiškintis, iš kur juos ga
vo. Dėl to, labai noriai priima 
dolerius. Viešbučiuose visokie pa
tarnautojai dolerius tik ir me
džioja.

Daug kur mačiusi, kaip iš kol
ūkiečių gyvenamų namų per tas 
pačias duris vaikšto žmonės ir jų 
gyvulėliai.

Kaimuose ir mažuose mieste
liuose mačiusi žmones vaikštant 
basus, tik Kaune ir Vilniuje ba
siems gatvėse pasirodyti yra už
drausta.

Kai važiavus , per Klaipėdos 
kraštą pastebėjusi, kad ten žmo
nės daug tvarkingiau gyveną. Ir 
trobesiai geresni ir naujus mūri
nius namus stato.

“Progresyvistai” — lietuvių 
tautos išdavikai

Į klausimą, kaip žmonės žiūri į 
Amerikos ir Kanados lietuvius 
svečius, V. Z. atsakė, kad daug 
kur girdėjo šiurkščiai sakant: “O 
ko jūs čia atvažiavote; jūs išga
mos Lietuvos!” Kaikur net bijoju
si, kad nesumuštų. Ji sako, ne
bandyk vadinti -draugu ar drau- 
gučiu”, nes taip kreipdamasis tik
riausiai užsitrauksi neapykantą. 
Visai kita kalba, kai kreipiesi 
“broliai ir sesės lietuviai” ...

Klaipėdoje gatvėse girdėjusi 
kalbant vokiškai, ypač jaunimą.

Vilniuje — lietuvių 30%, Kau
ne — 80%, Klaipėdoje — 60%, 
taip jiems aiškinę oficialūs paly
dovai, kurių tarpe buvęs ir Albi
nas Sutkus, buvęs Jokūbo Stuko 
palydovas per pr. Velykas.

Kai viena progresyvioji vieno
je vietoje pradėjus suokti “drau- 
guti, žiūrėk, kokią jūs pažangą 
esate padarę”, tas vyriškis taip 
piktai į ją pasižiūrėjęs, kad vieš
nia tuoj nutilusi. “Draugas” ga
lima vartoti tik tarp oficialių val
džios žmonių, Kaune, Vilniuje.

Basos merginos naščiais 
nešė vandenį ir maišė 

cementą
Rodos, prie Vilniaus, greičiau

sia tai buvę rusų karių kapai, ge
rai dabar neatsimenanti, ten esąs 
jiems atminti pastatytas aukuras 
kur deganti “amžina šviesa”. Ir 
jos nustebimui, basos mergaitės 
ant pečių naščiais nešusios van-

SPORTINIS KELNAITĖS 
VYRAMS IR 

BERNIUKAMS
, Sportuoją vyrai labai 
vertina WATSON’S ketnakių 

apatinės dalies sutvirtinimą 
trijuosti prilaikymą.

Elastinis juosmuo — 
neprilygstamai patogus 

muskulams.

minės galėję tik viešbutm atsilan-; 
kyti. . . :

Du turistai buvo iš Suvalkijos, 
bet jų ten neleidę važiuoti. O taip- 
pat ir jai teleido aplankyti tik 
vieną vietą, norspraštasi leidimo 
Į keturias vietas. Neleido aplan
kyti vyro brolio ir iš Sibiro grįžu
sios sesers su vyru, kurie kur tai'

Vilniaus, kurie, atvykus j Vilnių, 
nuo grupės atsiskyrę ir atsiradę 
tik grįžtant į Maskvą.

Ar norėjo kas nors 
pasiMkti Lietuvoje?

Niekas nenorėjęs. Po 4 dienų 
viešnagės pas gimines, susirinkę 
atgal j Vilnių ir ten, vieton išva
žiavę 5 dienoms Maskvos apžiū
rėti, buvę palikti viešbutyje. Į jų 
prašymą, kad leistų atgal pas gi
mines, griežtai buvę atsakyta, kad 
bruzdėsite ar ne, bet pas gimines 
daugiau negalėsite sugrįžti. Iš 
Maskvos buvęs gautas praneši
mas, kad viešbučiuose nesą vie
tos, tai per tąs 5 dienas Vilniaus 
viešbutyje turėję laiko pasikal
bėti su žmonėmis ir išgirsti kitų, 
patirtus įspūdžių.s

Taigi, girdėjusi ir tokių pasta
bų: “Melagiai tie! “Laisvė j e” visą 
laiką melavo, kad dabar Lietuvo
je visi gerai gyvena ir jokio iš
naudojimo nėra ^.Vienas tvirti
nęs: “Skaičiau “Laisvę” ir “Vil
nį” 40 mėtų, bet dabar grįžęs 
Amerikon, spjausiu'tiems mela
giams į veidą ir daugiau jų laik
raščių neskaitysiu!”.

Gi du vyrai Lietuvon važiavo 
su mintimi ten pasilikti. Vieno 
prieš daugelį metų palikta žmo
na su vaikais ten gyvena, o kito 
sūnus. Abu galvoję ten jau k pa
silikti. Vienas net pasigyręs, kad 
jau apie $20.000 savo šeimos pa
ramai-išleidęs. Bet kai apsilankė, 
pabuvo j a, kai pamatė jų vadina
mą “rojaus” gyvenimą, tai ir pra
dingo noras pasilikti. Esą, geriau 
grįš ir iš čia dar labiau juos savo 
siuntiniais parems. .'.

Bet visdėlto dabar Lietuvoje 
esą geriau. Prie Stalino7 tai du- 
trys negalėdavo ir pasikalbėti. OJų grupėje buvę šr du žydai iš

PRAEITO KARO ĮSIMINIMAI

VOKIEČIU AVIACIJOS KOVOS
Vertė P. BR A-K AS 

sutvarkysim kaip tupinčią antį”. 
Pasižiūrėjau į dešinę ir į kairę. 
Man reikėjo kuo ilgiau sugaišti. 
Laikiau ranką ant raudonos ran
kenėlės, jeigu pamatysiu nors vie
ną anglą rengiantis mane nudėti, 
atleista dangtį ir iššoksiu, bet no
rėjau datęseti iki vokiečių užim
tos teritorijos.

Dabar anglas stukseno kumščia 
į kaktą lyg sakydamasa: “Kvailas, 
ūžsiąpyręs, Jerry, tavo lėktuvas 
gali kiekvienu atveju subyrėti ir 
dar galvoji spirtis prieš keturis 
Spitfires”.

Pagaliau jie pasuko atgal ir at
rodė, kad viskas bus baigta. Pa
traukiau rankenėlę ir su triukšmu 
dangtis nulėkė šalin. Apie mano 
galvą švilpė ir blaškėsi vėjas. Ta
da netikėtai pro viršų nesulaiky
damas savo greičio praūžė vienas 
Spitfire. Nespėdamas nei pagal
voti tiesiog automatiškai paspau
džiau mygtuką ir iš keturių vamz
džių pasipylė užtaisas pėdsakus 
paliekančių, sprogstančių,- šarvus 
pramušančių, -padegamųjų šaud
menų ir susmigo į sidabrinį, liek
ną lėktuvo ’liemenį priekyje ma
nęs. Liepsna, sprogimas ir degan
čių liekanų lietus nukrito žemyn.

Tai buvo nekoks darbas, Hell
mann, turint užpakalyje dar tris 
Spitfires! Manau, kad kiekvienas 
iš lakūnų tai padarytų pamatęs 
ant taikiklio vieną savo didžiau
sių priešininkų. Pirštai nejučio
mis paspaustų mygtuką.

Kuo greičiau į padus! Aki
mirksniu išsiverčiau iš kabinos 
laukan ir krisdamas vartaliojausi 
ore. Kuo toliau no priešo lėktu
vų! Kuo arčiau žemės* Vėjas 
šniokštė ir švilpė apie mane. Pa
galiau manydamas, kad ilgiau ne
išlaikysiu patraukiau virvelę, šeš
tu kart į keturias savaites leidau
si palengva link žemės. Baltas šil-. 
kas išdidžiai pleveno■vėjelyje.

(Tęsinys iš praeito nr.)
Netrukus augščio rodyklė pra
slinko ipro 12.000 pėdų, čia oras 
jau turėjo pakankamai deguonies. 
Tada lyg kokiu stebuklu variklis 
pradėjo geriau dirbti, matomai 
gaudamas daugiau deguonies. Ap
sisukimų rodyklė pakilo ir mano 
Focke patraukė į rytus pabėgda
ma iš priešo ugnies. Gal būt man 
pavyks pasiekti Chartres, o jei 
ne, tai galėsiu surasti, kur nors 
neblogą sklypą savo paukščiui nu
sodinti.

Augščio atgauti nevyko. Nebu
vo vilties pasiekti Chartres. Bu
vau susirūpinęs. Neturėjau jokios 
nuovokos, kaip toli šiuo tarpu: 
amerikonai buvo pasiekę. Ryte jie 
pasisuko kita kryptimi ir buvo 
laukiama plataus fronto puolimo 
Paryžiaus sektoriuje. Galvojau, 
kad gal ir nebus blogai, jei jie’ 
paims mane į nelaisvę. Karas 
man pasibaigs, nes ir taip jis il
giau nesitęs kaip mėnesį. Kovos, 
kraujas, skausmai ir, kas blogiau
sia, mirtis — viskas veltui. Todėl 
nieko nereiškė, jeigu jankiai ma
ne kaip pavojingą piratą paims į 
nelaisvę dieną anksčiau. Jeigu iš
nešiu savo gyvybę dabar, tai gy
venimas ir ateitis po šio žlugimo 
nebus nieko vertas.

Į kabiną veržėsi biaurus dusi
nantis benzino dujų kvapas. Ati
džiai stebėjau variklio veikimą ro
dančias rodykles. Temperatūra 
buvo augšta. Rodyklė virpėjo virš 
raudono brūkšnelio. Laikykis, 
brolyti, greit mes būsim ant že
mės! .

Susirūpinęs pastebėjau keturis 
naikintuvus užpakaly. Ar tai ME- 
109? Ne. Pagal linijas jie turėjo 
būti Spitfires, kas tuo laiku buvo 
reta virš Prancūzijos. Taip, tai 
tikrai buvo Spitfires. Pažinau 
juos gerai, kai jie prisiartino. Pa
spaudžiau radijo mygtuką ir pra
nešiau bazei apie susitikimą.. ..
Kvailys! Visai pamiršau, kad ma- Spitfiresmanepasivijoir'suko ra- 
no radijas neveikė. Karšti pėdsa
kų karoliai prašvilpė pro kabiną. 
Nesiėmiau jokių judesių, nes 
smarkiai sužalotas Focke neturė
jo pakankamai greičio priešu nu
sikratyti. Matomai ir britai tai pa
stebėjo ir nesistengė mane nu
versti žemyn. Kaip tikri džentel
menai, jie nelies sužeisto priešo. 
Paisrotlė, kad jie turėjo kitą min
tį galvoje. Kaip vokiečių aviacijo
je taip ir anglų uŽ paimtą į nelais
vę lakūną kartu su lėktuvu duo
davo dvigubai taškų. Jie ir galvo
jo priversti mane pasukti į jų pu
sę ir nutupdyti savo aerodrome.

Apvaliais galais sparnai su rau
donu, baltu ir mėlynu skrituliu 
priartėjo dar arčiau. Jiems buvo 
gana sunku prisitaikinti prie ma
no mažo greičio. Todėl skrido 
savo plokštes nuleidę žemyn, kaip 
pakylant. Plokštės veikė lyg oro 
stabdžiai. Į dešinę nuo manęs, ne 
toliau kaip už trisdešimt pėdų, 
skrido vado lėktuvas. Dabar pra
sidėjo pats įdomumas. Britas ėmė 
man mojuoti ir rodyti per petį į 
užpakalį, tarsi sakydamas, kad tu
riu sukti atgal.

Nudaviau nesidomįs. Britas 
grąsino. Pakračiau .galvą, jis pa
leido salvę į priekį nuo manęs ir 
vėl rodė sukti atgal. Jis tartum 
sakė: “Side atgal arba mes tave
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dabar jau ir pasiskųsti ir pakri
tikuoti galima.

Veronika Zlotkienė giliai susi
jaudinusi sako: “Oi, Dieve, kaip

=

bai trukdo, todėl dažnai mažai ką 
ir suprantą. Visai netrukdo, kai 
Chruščiovas kalba. Visi labai lau
kia pasikeitimų. Rusai nemėgsta
mi. Bet apie tai viešai negalima 
kalbėti.

Žmonės tiek gatvėse, tiek vieš
bučiuose ieškodavo progos susi
tikti su jais ir atvirai pasikalbėti 
apie lietuvių gyvenimą JAV. 
Viešbučiuose kalbėję labai tyliai, 
nes V. Z. pastebėjusi, jog kamba
riuose palubėje yra dvi, trys mik
rofonų skylutės. *

Žmonės atvirai skundęsi sun
kiu gyvenimu. Apie partizanus 
oficialiai kalbama, kaip apie ta
riamus banditus, bet tarp keturių 
akių, juos vadina partizanais. 
Ypač klausą Vasario 16 dienos 
proga Amerikos radiją, bet, deja, 
tada ypač smarkiai trukdoma 
klausytis.

Prašo nieko nesiųsti, 
kad nepakenktų

Kaikurių giminės, kurie turį 
geresnius darbus, prašę nieko ne
siųsti, nes tie siuntiniai tik galį 
pakenkti, negu padėti. O ir čia at
vykus, prašė nieko apie juos ne
kalbėti. Bet kolchozų žmonės, dar
bininkai, jos paklausti, ką galinti 
grįžus apie juos pasakyti, prašę 
pasakyti visą teisybę. Sako, juk 
jūs matote, kaip mes gyvename ir 
kaip atrodome. Esą, daugiau jau 
neturime nei ko prarasti, nei kas 
gali blogiau atsitikti.

Dėl to V. Zlotkienė, laimingai 
grįžusi Amerikon, dabar aną pa
žadą ir jų prašymą, bandanti są
žiningai atlikti. Visur ir visiems 

(Nukelta į 6 psl.) 

tą aplink. Mano mintys buvo ne
ramios. Laukiau kada jie pradės 
šaudyti, keršydami už draugą. 
Drebėjau kabodamas ir negalėda
mas nieko pats daryti. Bet jie bu
vo britai ir suprato mano nedorą 
darbą. Jie net pamojavo man. Ta
da pasitraukė ir nuskrido šalin 
žemai per mišką.

Sekančią dieną aš vėl buvau 
ore. Atmintiname praeitos dienos 
skridime mano eskadrilė labai 
sunkiai nukentėjo. Mano geras 
draugas iš Voslau Zeller, Schlae- 
fer, Brandt, ir senas visų kovų 
kompanijonas linksmas draugas 
nuo Pfaiz Hannes Moeller krito 
pragariškose kautynėse.

Šią dieną mes jau skridome tre
tį kartą. Pakeliui į frontą mūsų 
eskadrilė buvo įvelta į kautynes Į 
pietus nuo Lisieuz. Apie trisde
šimt Thunderbolts iš saulės pusės . 
netikėtai užpuolė mus. Mūsų bu
vo tiktai dvidešimt. Išpilti prakai
tu ir kovodami kaip pamišę mes 
grūmėmės ketvirtį valandos. Ne- 
nusileidome nei trupučio. Ant ga
lo bepaliko tik apie dešimt Thun
derbolts ir nedaugiau Fockes. Nė 
vienas negalėjo pasitraukti iš 
kautynių. Viena vokiečių mašina 
buvo užkliudyta besisukančio 
Thunderbolts. Dū dūmų stulpai 
pakilo toje vietoj kur jie sudužo.

' Dar keletas mašinų sudužo 
miestelyje, kuris dabar buvo ap
imtas didelių liepsnų. Norėdamas 
išvengti susidūrimo ore, buvau 
kelis kartus smarkiai pataikintas. 
Vėl buvau priverstas palikti 'sa
vo geltoną degantį Nr. 1 jo liki
mui. Vos tiktai parašiutas išsi
skleidė, aš buvau pagautas oro 
verpeto, kurį sukėlė vieno Thun- 
derfcolto propeleris, šilkas ir vir
vutės susisuko ir kaip akmuo kri
tau žemyn ir žemyn. Tai buvo pa
baiga. Panašiai turėjo jausti ir nu
teistas žmogus, pastatytas prieš 
šaudytojų vamzdžius. Sekundės 
virto amžinybės kančiomis. (B.d.)
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SOVIETU PASTANGOS NUTAUTINTI LIETUVIUS
Rusai giriasi esą sukūrę inter

nacionalinę valstybę. Joje, girdi, 
nepaisoma nei tautinės, nei rasi
nės priklausomybės. Ne vien už
sieniui tai tvirtinama. Apie tai 
stengiamasi įtikinėti ir pas save, 
bei auklėti jaunimą panašia link
me, tačiau pę visu tuo slepiasi vi
sad kas kita.

o rusai — broliai
Neseniai skaičiau sąmojingą 

- repliką, kad visi esą draugai, o 
rusai — broliai. Mat, draugą gali
ma pasirinkti, o brolis — įgimtas. 
Tokioje atmosferoje aiškinamas 
ir visas internacionalizmas. “Ke- 
turiolika respublikų, vyresniajai 
sesei Rusijai sumaniai vadovau
jant, stato didingus komunizmo 
rūmus”. Kodėl ji vyresnioji ir ko
dėl ji vadovauja — neteko išsi
aiškinti.

Tautų “aklimatizacija”
Įgyvendinti šią teoriją imamasi 

vispusiškai. Karinę prievolę jau
nuoliai atlieka ne savo respubli
kos teritorijoje. Lietuviai, kaip 
paprastai, “aklimatizuojasi” Kara 
- Kumyje, Murmanske ar Sibire, 
o Pabaltijys prigrūstas kirgizų, 
čečėnų, uzbekų ir kitų. Koncent
racijos lageriai taip pat užpildyti 
atvežtais iš už kelių tūkstančių ki
lometrų. Laisvi žmonės visaip ska
tinami išvykti iš tėvynės. Išvyks
tantiems išmokamos persikėlimo 
pašalpos, duodamos kitos lengva
tos, o išvykus sugrįžti jau sun
kiau. Pavyzdžiui, nori išvykti į 
Kazachstaną — labai malonu: ta
ve nemokamai nuveža, duoda 300 
rb. pašalpos ir gyvenk sau svei
kas. Bet jei nepatiko ir nori grįž
ti, tai miliciją neišregistruos tol, 
kol neatsiskaitysi su darboviete, 
kuri paprašys grąžinti visas išlai
das, susijusias su tavo atvykimu, 
o paskui pažiūrės ar nėra kokio 
nors “neatidėliotino” darbo, tai
gi, pirma reikia jį atlikti, o jis, 
kaip taisyklė, niekada nesibaigia.

Koks Lietuvos jaunimas 
keliauja i “plėšinįnes 
žemes”?
Daugelį lietuvių pasiekia sovie

tų spauda apie tai, kaip su malo
numu Lietuvos jaunimas išvyks
ta į “didingas statybas” ar Ka
zachstaną. Neturėjusiam galimy
bės visa tai pamatyti savo akimis, 
sunku visdėlto susivokti, kaip yra 
iš tikrųjų. Kas tokie važiuoja su 
tokia “garbinga” misija? Pasi
stengsime paaiškinti. Vienas da
lykas, kad ten yra daroma taip, 
kaip ir su visais kitais duomeni
mis bei plano vykdymo rezulta
tais: jie didinami. Jeigu, saky
sim, išvyko iš Ukmergės 3-4 žmo
nės “ilgo rublio ieškoti” (taip va
dinamas didelis uždarbis), tai ry
tojaus dieną “Tiesoje” paskaitysi, 
kad jų buvo 30. Be to, bus para
šyta, kad jie tai padarė “partijai 
pašaukus — širdžiai paliepus”, gi 
ištikrųjų tai arba prasigėrę chu
liganėliai, arba išmėtyti iš darbo 
komsomolcai, stribai, ar milici
ninkai- Esti taip, kad išvažiuoja 
ir visai padorūs žmonės, bet tai 
rečiau. Dėl labai žemo pragyve
nimo lygio kolchozuose neretai 
ir padorus jaunimas veržiasi į 
miestus, o ten neradę prieglobs
čio, verbuojasi į Kazachstaną, Si
birą ar Kareliją. Toks jau “so
cialistinio turinio” pagrindas.

“Socialistinis turinys”
Po internacionalizmo priedam 

ga rusai 
tas. Bet tai jie daro su tam tikru 
atsargumu. Jie turi metę šūkį 
“vystyti kultūrą, nacionalinę sa
vo forma, socialistinę savo turi
niu”. Tačiau tai iš tikro ir yra tik 
dėl formos. Dėl formos įstaigos 
pavadintos lietuviškom raidėm 
“Uhivermagas” (universalinė par
duotuvė), “Litsnabas” (literatūros 
tiekimas) ir kita. Tačiau ten lie
tuviško tiek ir tėra.

Pernai “Tiesa” pasididžiuoda
ma rašė, kad Kauno HES (hidro
elektrinė stotis) statyboje dirba 
23-jų tautybių asmenys. Tuo tar
pu iš Lietuvos vežami .žmonės į 
Kazachstaną ar Bratsko HES sta
tybą. Nepagalvokit, kad taiplietu- o „
viams patinka. Jokiu būdu! Kau-! kuris be šypsenos kalbėtų apie 
— ttco. ja—a i.-'Amerikos prisivijimą, nebent tik

... F . J. . ilgamečiai roronio socialdemokratu vęucejai su k. Bieliniu, is Kai-
susirinkime, kuriame dalyvauja rės į dešinę sėdi: Augustas Frenzdis, Elzė Frenzelienė, Kipras

tau-

viškai. Mišrių šeimų, ypač kaime, 
labai reta. Palyginus, kaip buvo 
tuoj po karo, gaunasi įspūdis, kad 
lietuvių tautinis jausmas ne silp
nėja, bet stiprėja. Būdinga ir tai, 
kad neprigyja nei rusų kultūra. 
Muzika, šokiai, dainos jaunimo vi
saip gaudomos besiskverbiančios 

tos bolševikinės ‘ideologinio fron
to’ trišakės. Kad ir truputį pavė
luotai, bet labai tiksliai kopijuo
jamos vakarietiškos mados Su 
malonumu keičia sarafanus į mo
dernias suknutes ir rusės. Kino 
salės perpildytos tada, kai per 
bolševikų rėtį pralenda ir de
monstruojamos užsieninės filmos. 
Sunkiai lenda lietuvio galvon ru
sų kultūra, gi dar sunkiau jų pat- 
rijotizmas. Sunku rasti žmogų,

i iš Vakarų, nors prieš tai nukreip

ne HESe dirbti priėmė tik ketu
ris lietuvius inžinierius. Kitiems, 
čia darbo nebuvo, nes užteko ki
tų tautybių. Darbininkais iš lie
tuvių buvo priimamas taip pat ri
botas skaičius. Tuo tarpu kiek-, 
viename rajone veikia specialus 
verbavimo skyrius “ilgam rųb- 
iui” rytuose uždirbti, o Kauno 
lESe dirba panašiai sųverbubti 
Ufoje ar Tblisyje. Toks darbo or
ganizavimo būdas, matyt, kolkas 
naujadaras, reiškiąs “socialistinį 
turinį”. . J

Mokslus einąs jaunimas 
prievartaujamas
Išleidžiant iš augštųjų mokyklų 

absolventus joks klausimas ne
statomas, kur kas nori dirbti. Tam 
yra mandatinė komisija, kuri ge
riau žino. Ji, anot studentų, ir 
laikraščius skaito, ir radiją klau
so, ir reikalus svarsto.

Svetur prasimušusieji
Yra labai sumanių žmonių iš 

išvežtųjų tarpo, kurie ten būdami 
iš vietinių gyventojų užsitarnavo 
autoritetą. O Lietuvoje jų ūkių, 
jų namų vietoje Jikę tik .pelenai 
ar griuvėsiai. Ką1 tokie grįžę 
veiks? Reikės garbinti savo išve- 
žėjus ir ieškoti jų malonės! Ži
nau keletą tokių šeimų, kurios 
dabar nevažiuoja atgal ,dė,L to, 
kad ten turi bent pakenčiamą už
darbį, o Lietuvoje jų niekas ne
laukia. Sąmoningai sudaromos to
kios sąlygos išvežtiesiems, kad jie 
atgal negrįžtų.

Lietuvių tautinis 
atsparumas nepalūžęs
Tačiau, aplamai, rusų pastan

gos suinternacionalinti pavergtas 
tautas neduoda reikiamų rezulta
tų. Ypačiai kaime rusas- išskiria
mas iš lietuvių. Jei tuoj po karo 
daug kas buvo įbaugintas, tai da
bar jau rusų kalbos mokėjimu 
lietuviai nesididžiuoja. Netgi ap
sigyvenę rusai nesijaučia prana
šesniais, o patys išsimoko lietu-

ir rajkomo sekretorius.
Kazys Jurgaitis (ELI)

si! K

Bielinis, stovi: Viktoras Dagilis, Jonas Vitkūnas, Jonas Novo- 
grodskis.

Komunizmo pavergtasis žmogus

W. A. LENCK1,

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Dešimtame persekiojamos Baž- 
: nyčios kongrese Koenigsteine, 

Vokietijoje, spalio 4-6 d.d. bend
roji tema buvo “žmogus komu
nizmo grėsmės akivaidoje”. Ją 
nagrinėjo trys referentai. Pirma
sis iš jų dr. Paul Roth, pats eilę 
metų gyvenęs Sovietų Sąj., vadi
nasi, pats turėjęs progos akis į 
akį susitikti su komunistine tik
rove, savo paskaitą pavadino:

Ar egzisuoja sovietinis 
žmogus?

Įvade paskaitininkas iškėlė ko
munistų partijos pastangas įti
kinti Sovietų Sąj. gyventojus, kad 
sovietų žmogus yra visais atžvil
giais pranašesnis už kitų pasaulio . . .
Kraštų bei kitų ideologijų žmones, viniam auklėjimui internatuose. 
Sovietinės spaudos ištraukomis Šitos pastangos yra labai ryškios 
pavaizdavęs šio konstatavimo tik- * 
rūmą, metė žvilgsnį į sovietinio 
žmogaus koncepcijos evoliuciją. 
Pradžioje komunistai neturėjo 
aiškios busimojo sovietinio žmo
gaus sąvokos. Pagal Marksą, tas 
žmogus turėjo būti kolektyvinis 

■ žmogus ir viskas. Kolektyvinio 
žmogaus ugdymas prasidėjo as
meninio žmogaus sunaikinimu. 
Negatyvioji dalis vyko nesunkiai. 
Revoliucija išžudė milijonus in
dividų. Tačiau iš tų žudynių ne
išaugo savaime naujas žmogus. 
1923 m. pats.Leninas rado reika
lo nusiskųsti, kad, išnaikinus iš
naudotojus, neišnyko žmogiškos 
silpnybės. Gyvieji likę netapo ko
lektyviniais žmonėmis, o likosi su 
visais asmeniškais privalumais ir 
siekimais. Sovietinio žmogaus kū
rimo pastangas ir jų nesėkmingu
mą dr. Paul Roth aptarė, per
žvelgdamas esmines žmogiškosios 
asmenybės apraiškos sritis.

1, Šeima ir moterystė. Revoliu
cijos pradininkai mėgino šeimą 
panaikinti, skelbdami, kad nėra 
meilės, o yra tik lyčių santykiavi
mas. Lyčių santykiavimas nerei
kalauja moterystės ryšio, o jam 
užtenka proginio susitarimo. 
Abortai tapo legaliu dalyku. Ta
čiau komunistiniai valdovai ne
truko pamatyti prie ko veda tokių 
teorijų įgyvendinimas. Visas 
kraštas prisipildė niekam nepri-

klausančiais vaikais, kurie siau-. klaustas, ką jis mieliau pasirink- 
tėjo kaip maras. Jau 1930 m. bu-j tų: padangėse skraidantį sputni- 
vo pakeista šeimos politika. Stali
nas buvo paskelbtas pavyzdin
giausiu šeimos tėvu, pradėta pro
paguoti socialistinė moterystė, 
seimą pavadinta komunistinio 
auklėjimo ląstele. Tautoje tai pa
skatino tikrųjų šeimos nuotaikų 
prasiveržimus, -kas taip pat nesi- 
uerino su socialistinės moterystės 
ir šeimos idealu. Uždarame šei
mos ratelyje savaime buvo ugdo
mos natūralios krikščioniškos sa
vybės, neturinčios nieko bendro 
su kolektyvinio žmogaus sampra
ta. Tada vyriausybė užsimojo ga
limai anksčiau atimti vaikus iš 
šeimos įtakos ir perduoti kolekty-

pastaruoju metu. Išvada: komu
nistams pavyko senąją šeimą su
keisti, tačiau nepavyko sukurti 
naujos šeimos, auklėjančios pri
augančią kartą kolektyviniais 
žmonėmis.

2 .Darbas ir nuosavybė. Prisi-

ką, ar savame darže vaikščiojan
čią nuosavą žąsį, daugumoje ap
sispręstų už pastarąją.

4. Moralė ir sąžinė. Labai cha
rakteringu komunistinės moralės 
atstovu galima laikyti pirmąjį Če- 
kos šefą Dzeržinskį. Tai vienas iš 
didžiausių pasaulio istorijoje žino
mų žmogžudžių, o kartu vaikų 
draugas ir švelniai lyriškas poe
tas. Dviveidiškumas yra pagrin
dinis komunistinės moralės bruo
žas. Komunistui klasės priešų 
kankinimas ir žudymas nėra nu
sikaltimas, o tik klasės įstatymų 
vykdymas. Asmeniška kaitė atme
tama, palikta tik kolektyvinė kla
sės kaltė. Tam tikrai klasei pri
klausantis žmogus tegali elgtis pa
gal tos klasės nuostatus. Tokių 
moralinių principų įvedimo įtako
je kriminaiiškuinas pakilo visu 
100% . Neliko nieko kito, kaip tik 
įvesti nepaprastai dideles baus
mes už asmeniškus nusikaltimus, 
kurių galimumas iš viso norėta

LENK y EGZILAI AMERIKOJE
% AL. GIMANTAS

širsta ant sovietų už rytinių sie
nų nustūmimą toliau į vakarus.

Kunigaikštis Radvila
Kun. Stasys Radvila, save lai

kąs lenku ir savąją lietuvišką pa
vardę rašąs — Radziwill, yra ve
dęs sen. Kennedy žmonos seserį. 
Demokratei dabar naudoja jo as
menį Amerikos lenkų tarpe pa
žvejoti daugiau balsų preziden
tiniam kandidatui. Kiekviena 
proga jis visur pristatomas len
ku, kaip vienos iš lenkų didikų 
šeimų palikuonis. Kągi, nenuo
stabu, kad lenkai negalį savojoje 
istorijoje išsiversti be lietuvių 
tautybės žymūnų. Taip buvo pra
eity, lygiai taip pat yra ir dabar
ty. Ir tas Radziwill. nors ir lai
kąs save lenku, vis dėlto buvo-tiek 

propagandos veidrodį, visdėlto 
i amerikiečiams žurnalistams suge
bėjo įterpti kaiką ir apie savo 
praeitį, kilmę.

Jis viešai pareiškė, kad esąs 
“of Lithuanian origin”, senos di
dikų šeimos ainis, pasireiškusios 
dar 15 amžiuje, kada Lietuva ir 
Lenkija buvo sujungtos Lietuvos 
Jogailos ir Lenkijos Jadvygos ve
dybomis. Esą, Radvilų šeima yra 
viena iš trijų lenkų didikų šakų, 
kuri buvusi protestantiška ir ma- 
soniška. Kas link to “sujungimo”, 
jis jau nebuvo taip tikslus. Lie- 
v^viai geriau žino iu laikų istori
ją. Tiek to. Svarbu, kad Radvilus 
lietuviškasis kraujas, atsišaukė 
net po penkių šimtmečių ir ame
rikinei visuomenei bent tokiu bū- t 

Į du priminė savąją lietuvišką kil- 
hnę. Beje. Stasio Radvilos tėvas, 
j princas (taip anglų kalba leidžia
ma spauda vadina) Jonušas, ir 
dabar gyvena Lenkijoje, aktyviai 
dalyvaudamas krašto politikoje, 

i reikšdamasis konservatorių par
tijoje ir Raudonojo Kryžiaus 
Į veikloje. Karo metu, Radvilos tar-

Jungtinių Valstybių lenkai kas
met labai iškilmingai švenčia 
gen. Pulaski dieną. Kadangi to 
lenkų kilmės kariškio atminimas 
yra žinomas ir šiaip amerikiečių 
visuomenėje, lenkai įstengia į sa
vuosius minėjimus pritraukti ir 
ryškesnes politines asmenybes. 
Šiais metais, paryškinti šventės 
toną ir priduoti uaugiau orumo, 
JAV lenkų kolonijas lanko egzili- 
aės lenkų vyriausybės Londone 
ministeris pirmininkas Antoni 
Pajak, lydimas gen. Michal, To- 
karzewski tebeturinčio titulą ge
neralinio inspektoriaus visų len- 

|kų karinių pajėgų egzilėje. Lie
tuviams, kaip artimiems kaimy
nams, itin įdomu pasekti visus 
lenkų politikų žingsnius, budriai 
saugant, kad jie savuose reikalą- sąžiningas, kad per lenkiškosios 
vimuose ir interview su spaudos 
atstovais, būtų pakankamai sąži
ningi ir nepažeistų lietuvių tesiu.

Šiuo metu, pasirodo, lenkai 
labai susirūpinę, taip vadinamu, 
vokiškuoju klausimu. A. Pajak 
norėtų pasitikėti dr. Adenaueriu, 
kuris, anot lenkų politiko, yra 
garbingas ir sutarčių norįs laiky
tis vyras. Bet kas bus po Adenau
erio? Ar negalima tikėtis, kad 
rusai vėl susitars su vokiečiais 
lenkų sąskaita? (Mes galėtume 
pridėti —- ir lietuvių). Chruščio
vas, esą, dabar tik žaidžiąs su Var
šuvos režimu ir niekad jie nepabi
josiąs paminti lenkų interesų, jei 
lik rusams taip atrodys geriau.

A. Pajak nuomone, geriausias 
Rytinės Europos reikalų išspren
dimas dabar, galėtų būti neutra
lių valstybių lygiais pagrindais 
susijungusių federacija, kuri ap
jungtų, pradedant Pabaltijo vals
tybėmis ir siektų Juodąją jūrą, 
įskaitant gudus ir ukrainiečius. 
Lenkas politikas dar kartą pabrė
žęs, kad tai būtų lygiateisių vals
tybių federacija.

Dėl vakarinių Oderio ir Neis- navę lenkų kavalerijoje, kovoję 
sės sienų egzilai ir gomulkiečiai į prieš rusus, buvę nelaisvėje ir, 
visiškai sutinka. Bet, pirmieji,; pagaliau, 1947 m. tapo britų pi’ 
dar ir viešai apgailestauja nelen-;liečiais. Gijų dvarai Lenkijoje 
kiškų rytinės Lenkijos sričių ir buvo nusavinti.

JEI JŪS GYVENATE TORONTE AR LEASIDE

PRIEŠ PIRKDAMI
AR KEISDAMI

SAVO
VANDENS ŠILDYMĄ 

PASKAMBINKITE 
TORONTO HYDRO

• Štai ką reikia žinoti apie Toronto Hydro 
pastovios kainos vandens šildymą:

— Jokių paslėptų šildymo išlaidų
— Kas mėnuo mokama vienodai

— Jokio mokesčio už vandens prijungimą 
ar elektros įrengimų priežiūrą

— Jokių nuošimčių
— Įrengimas nemokamas

— Jūs nieko neperkate

Dviejų asmenų šeimai mėnesinių 
vandens šildymo elektra išlaidų 

vidurkis yra $2.97. •

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
EM. 3-2261 — 14 Carlton St.

HYDRO JOSŲ. NAUDOKITE JĄ!
GYVENKITE GERIAU SU ELEKTRA

rišimas prie nuosavyoės turėjo j paneigti. Sąžinė formuojama ir 
būti išnaikintas iš kolektyvinio i toliau kolektyviniu klasės princi- 
zmogaus. Darbas turėjo tarnauti —-  ---- -- ----- -------- ~'~
ne asmens gerovei, o Kolektyvui, 
l'ąm propaguojama neapmokamo 
darbo kilnumas, garbinama Va
lentina Goganova, Kuri savanoriš
kai paliko geriau apmokamą dar
bą ir, norėdama pasitarnauti ko- 
lektyvui, ėmėsi sunkesnio ir men
kiau apmokamo darbo. Tačiau 
praktikoje toji propaganda nesu
silaukė atgarsio aaroininkijoje.
Taip pat ir nuosavybės panaikini
mas neatnešė lauktosios naujos 
darbo moralės. Darbininkas ir to
liau norėjo uždirbti ir tai uždirb
ti sau. Privatinė karvė visuomet 
buvo geriau prižiūrima nei kol
chozo. bu laiku susidarė sovietinė 
buržuazija, proteguojama pačios 
valstybės. Dabar Sovietų sąjun
goje yra apie 1000 milijonierių ir Tą patį sovietinio žmogaus bu- 
jie gali savo turtą palikti pavel- vimo Klausimą nagrinėjo korefe- 
uėti savo vaikams. •

3. Religija ir pasaulėžiūra. Sta
tistiniu buuu neįmanoma suskirs
tyti sovietinius žmones į tikinčius 
ir netikinčius. Yra tikra, kad So
vietų Rusijoje tikinčiųjų skaičių 
mažina ne «vien perseKiojimai. 
Ten galima pastebėti tą pati vyks
mą, kaip ir visame pasaulyje: ne
tikėjimas veržiasi kartu su augan
čia pramone. Tačiau Juo konstata
vimu anaiptol nenorima nuvertin
ti vykusio ir tebevykstančio tikė
jimo persekiojimo sovietų Sąjun
goj. Masinis uvasininkų žudymas 
ir bažnyčių griovimas liekasi ne
panaikinami faktai. Po pradinio 
siautėjimo komunistiniai valdovai 
apsižiūrėjo, kad smurtu iš žmonių 
širdžių išplėšti tikėjimo nepa
vyksta. Taaa imtasi kitokių prie- 
ihonių. Įsteigta ateistų draugija 
ir pradėta “moksliniais” metodais 
griauti tikėjimą. Pradėta, supran
tama, nuo jaunimo. Šiandien jau 
yra visa karta, kuri apie Dievą, o 
ypač apie Kristų, nieko nėra gir- 
oejusi. Tačiau, kai Sovietų Sąjun
gai kilo grėsmė būti pasaulinio 
karo sunaikintai, Stalinas panoro 
pasinaudoti tikinčiųjų palankumu 
ir leido atidaryti ortodoksų bažny
čias, kurios tuoj prisipildė tikin
čiaisiais. Komunistų valdovai tu
rėjo progos įsitikinti, kad jienjs 
nepavyko savo pavaldinius pada
ryti netikinčiais.

Naujosios sovietų pasaulėžiū- 
roš pagrindu yra kolektyvas. Vie
nas žmogus nieko negali, bet 
partija yra visagalė. Visomis 
priemonėmis skatinamas pasidi
džiavimas kolektyvinio žmogaus 
nuveiktais stebuklingais darbais. 
Laimėtas karas, didėjanti pramo
nė, augšta technika, išskraidanti 
į padanges sputniką — visa tai 
buvo įmanoma tik todėl, kad ko- 
nunistinis žmogus yra pranašes- 
lis už kapitalistinį žmogų. Tačiau 
.as pats komunistinis žmogus pa-

pu: geras žmogus yra tas, kuris 
atsidavęs tėvynei, partijai ir Sta
linui (aabar Chruščiovui). Dauge
lis jaunų žmonių šiandien mano, 
kaa vykdydami partijos valią ir 
įsakymus elgiasi morališkai. Ta
čiau visumoje asmeniškoji sąži
nė nėra užmušta. Tarpusaviame 
žmonių bendravime labai rvškiai 
reiškiasi krikščioniškosios mora
lės pradai. , -

Išvada. Dr. Paul • Roth, susu
muodamas savo paskaitoj pareikš
tas mintis, padarė išvadą, kad 
sovietinio žmogaus dar nėra, ta
čiau materializmas yra giliai per- į 
sunkęs žmones, o savojo krašto 
laimėjimai labai vertinami, jais 

' didžiuojamasi.
Tą patį sovietinio žmogaus bu-

rentas latvis prof, an Walters. Jis 
ypač pabrėžė, kad sovietinis pat
riotizmas atsirado ne tiek iš so
vietinės jėgos pajutimo, kiek iš 
bendrai grėsusios nelaimės. Kai 
vokiečių kariuomenė, naikindama j 
Rusiją, artinosi prie Maskvos 
vartų, sovietinis žmogus pajuto,' 
kad yra naikinama jo tėvynė ir; 
jame atbudo jos meilė. Taigi, ne' 
iš komunistinių, o iš humanisti
nių motyvų. Toliau prof. Walters' 
iškėlė generacijų konfliktą Sovie- i 
tų Sąj. Patys senieji komunistai i 
sako, kad, kol augštosiose mokyk-j 
lose buvo tik mažas komjaunuo-' 
lių būrelis ir kol jie turėjo kovo- ■ 
ti dėl savo įsitikinimų, tol jie bū-; 
davo užgrūdinami savo komunis-' 
tinėse pažiūrose. Tačiau nuo to 
momento, kai augštųjų mokyklų 
studentais tegali būti tik komjau
nuoliai, galima sakyti, kad ten 
komjaunimo iš viso nėra. Kalbė
damas apie komunistinę mokyk
lą, prof. Walters išryškino, kad ji 
.neturi uždavinio mokinti ar 
mokslinti, o tik paruošti gerus 
savo specialybės darbininkus.

Kun. Bronius Lubinas (ELI)

Vašingtonas. — JAV saugumo 
organai suėmė" keletą sovietų 
agentų, kurie i JAV atvyko kaip 
Kubos pabėgėliai.

Niujorkas. — Chruščiovo ir ki
tų komunistinių vadų apsauga 
Kas savaitę Niujorko miestui kai
navo $3.000.000.

1527
i Lake Simcoe
livro alyvos ir burnerių optornovimos 
Toronte,lietuviškai kalbantieji klauskite
Retty Vaitiekūnas WA 7 6181

DĖMESIO
TORONTO NAMO

SAVININKAMS

Visas Toronto Hydro Electric sistemos personalas ir pagal 
sutartį dirbantieji Toronto Hydrui, kuriems yra leistina 
įeiti į jūsų namus, yra aprūpinti ir turi nešioti visą darbo 
metą oficialų ženklą.

BADGE EXPIRES

HYDRO- PIbIbI lF4llnl

(Dvigubai didesnis, negu nešiojamasis)

Viršuje yra parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spalvos 
ženklas nešiojamas skaitliukų tikrintojų ir kitų sistemos 
tarnautojų, kuriems yra leistina patikrinti skaitliukus ir ki
tus elektros įrengimus, naudotojų patalpose.'

C20%
^BADGE EXPIRES

hydro:

dydžio)

Viršuje parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spalvos 
ženklas plieno fone, nešiojamas vandens šildymo tarnautojų 
ir pagal sutartį dirbančiųjų Toronto Hydrui, siųstų atlikti 
darbą naudotojų patalpose.

PAKLAUSKITE SAVO GYDYTOJO 
AR VAISTININKO

ČESNAKAS YRA SVEIKA
PALENGVINA nemalonius slow ar NUŠA
LIMO SKAUSMUS. PADEDA jums rtsiloikyti 
stipriais ir sveikais. Per amžius milijono* 
žmonių naudojo česnaką dėl sveikatos, 
kėdom* jo gydomąja tr sustiprinančia pa
lto. česnakas yra natūralus antiseptinis 
vaistas, kuris apsaugo kraujo sistemų nuo 

■ nešvarumų.
Dauguma naudojančių jį vertindavo kai

po lengvinanti ortričio ir reumatizmo skaus
mus Adams Peories Garbe (česnakas) turi 
savyje solicylormde —- išbandyto skausmų 
palengvintojo. Gryno česnako alyva yra iš
traukto *i česnako galvutės ir šitokioje su
koncentruotoje formoje gaunate viską, ką 
š»s ve ’ksm ingos augo los teikia. Adams Gar
ic Peorles (česnakas) yra be kvapo ir be 
skonio—lengvai priimamoj kapsulių formoj. 

* Dar šiandien nusipirkite pakelį iš savo 
vaistinės ir pamatysite, kaip jie ir jums 
galės padėt*. Jus ištikrųjų busite patenkin
ti to»p padare

Jeigu betkas sakytųsi esąs Toronto Hydro tarnautojas ar no
rėtų Toronto Hydro reikalais Įeiti i jūsų namus, turite pra
šyti* parodyti šį oficialų ženklą, prieš įleidžiant j savo namus.

Šis skelbimas spausdinamas jūsų apsaugai

TORONTO HYDRO - ELECTRIC SYSTEM
14 CARLTON STREET

Gyvenkite geriau naudodami elektra 
saugia i, švaria i, moderniška i.



Pavergtoje levy nėję
f

žai buvo ginčytasi ir laisvojo pasauke i 
> lietuvių spaudoje, esą, parašęs “kny-f~ 

gą apie nacionalistų veiklą Lietuvoje 
hitlerinės okupacijos metu”, ši knygą

mokykloje”, tad buvęs pri- 
ę« lotyniškų žodelyčių ir jais 

lęt savo neišmanymą. Pacientus 
vęs j Panevėžį privačiai 
kreiptis.

tų veiklą užsieny”.
Taip pasakoja su ekskursija Lietų- 

voje lankęsis B, Banis (“Vilnis” spa
lių 14 4-), kuris sų juo susitikęs VB- 
piuje. “Neringos” kąvipėję kartu su

Margeriu. Dėl Deksnio Banis pą- 
«st etoj“išrodo, ekonomiškai gerai sjų-

* v■ ■'■S:

' G. Zimanas, "Tiesąs” vyr.. ■ 
riu&t< dalyvavo spalio 18 d. prasidėjo- Liatūvos TSR teritorijoje išėję

Ęadėnp.
< t DaaSMOse statoma nauja ligoninė, -betkųrta kMlba (lituanika)’.

. » Kuo-’ Kazimieras Žeimys kunigauja 
Tauragnuose.

. Justas Paleckis jau pripažintas so- 
vjetų parlamentarinių delegacijų vado: 
va& Jas pareigas jis yra ėjęs jau kelis 
.kartus. Rugsėjo 25 d- jis vėl išskrido į 
Tokįo kaip tokios delegacijos vadovai 
jKahu iš Maskvos išskrido Lenkijos, 
Bulgarijoj ię Rumunijos delegacijos,
N “Tąryl|||iės žemės” kolūkis, Šiaulių 
rajone, skundžiasi, kad kai gauną nu-

Ul^uv»s sgtiuLos bibliografija iki ta- 
rbiri*; Wotarpio <1547-1940 m.) 

ruošti specialios komisijos 
TSR Knygų RQmu. j ją 

odiniai lietuvių kalba, jjj: 
liti leidiniai ir jų straips-

. šiame pasaulio žurnalistų suvaįūavime kalba ir'teidinT^
Badenu. ]ąpie Lietuvą, išleisti už Lietuvos ribų

- būną nurankiotos smulkiosios dalys, 
kuriu ‘ paskiau niekur negalima 'esą 
gauti ir taip gąutomis mašinomis nega
lima esą dirbti. Taip šiemet jiems pa- 
.sjūlytąs l?e smulkiųjų dalių siloso kom
bainas. o “Užtaiką” kolūkiui kukurūzų 
nuėmimo kombainas.

■ Juozas Rimydis, daug metų buvęs 
^tuvėnųi parapijos vargonininkas, po
eto Antano Rimydžio tėvas, rugsėjo 7 

mirė Tytuvėnuose, sulaukęs 92 me
tų amžiaus.. Klausai^ ir. regėjimui su- 
įsflpnėjns. pastaraisia'is laikais jis nebe- 
vargobininkavo, gyveno vienas savo 
namely Tytuvėnuose. Jo sūnus ventur- 
tis Antanas gyvena Niujorke.

“Mirties pėdsakai prie Nevėžio”. To- 
kiuo pavadinimu neseniai Valst. politi
nės ir mokslinės literatūros leidykla 
Vilniuje išleido 80 psl. knygutę, pa
ruoštą A. Vabalo, apie “hitlerininkų ir‘ 
buržuaziniu nacionalistų žvėriškumus 
fašistinės okupacijos bei pirmaisiais 
pokario metais Panevėžy je ir jo apy
linkėse”. Esą, pasinaudota LTSR Moks 
lų Akademijos “dokumentams skelbti 
medžiaga ir konsultacijomis”.

Kaip jau įvade pasakyta, pasakoja
ma apie žudymus Kurganovoj, žalio
sios miške, Kaizerlingo miške, Karče- 
nayoj, Upytėj, Pušalote, Liaušiušky. 
“Ypatingos komisijos duomenimis” 
Panevėžio apylinkėje buvę nužudyta 
17.808 žmonės, o visame; apskrity

Knygutės pradžioje prirašyta visokių 
tikrų ir išmįsly tų įvykių apie i vykius 
1941 m. — apie partizainę veiklą, apie 
žydų šaudymus ir pan. Kaikurie daly
kai4 tokie kvailai fantastiniai, kad jų 
netikrumas yra akivaizdūs. Kaikurie iš 
puolamųjų gyvena dabar Kanadoje, 
bet žinios tokios iškraipytos apie juos, 
kąd ir kaltinimais neįmanoma patikėti. 
Tokie pasakojimai be jokio bendro ry- 
šįo tęsiasi iki 49 psl., o nuo 50 psl. 
prasideda, kaip autorius sako “doku
mentinė ;ąpybrąiža”. tarytum dieno
raštis 1944 m, į Lietuvą amerikiečių iš- 
mes t o parašiutininko apie jo vadovau
to partizanų būrio veiksmus. Žinoma, 
vįskąš vaizduojama taip, kad partiza
nę! atrodytų tikri banditai. Suminėta 
yisa'fenė pavardžių — parfįzanų ir jų 
nubaustų bolševikų bendradarbių, — 
bet ar tai tikri asmenys ar literatūri
niai personažai, sunku pasakyti. Veiks
mas vyksta Panevėžio apylinkėse, dau
giausia apie Žaliąją girią.
; Bronius Domantas esą pasirūpinęs 
medicinos fakulteto baigimo diplomo 
‘•nuorašo nuorašą”, dėdamasis studija
vęs 1935-1940 m., pasidaręs “Juodupės 
darbininkų gyvenvietės ligoninės vyr. 
gydytoju”. Jis ištikrųjų nuo 1937 m. 
buvęs, phsienio policijos vachmistras, 
esąs kilęs iš Vilkaviškio. Jis buvęs “už 
savo nuopelnus betarnaujant policijoje 
liaudies teismo nubaustas”. 1957 m. 
atlikęs bausmę pasidaręs gydytoju. 
Ję policijoje būdamas kurį laiką buvęs 
sanitaru, buvęs anksčiau “Kauno

Povįlas Stukas, esą komjaunuolis 
^uo l923 nL, o partijos narys nuo 1925 
PL, mirė rugsėjo gale. Kalėjime sėdė
jęs 1925-1929 m. ir 1933-1940 m., pir
mos bolševikų okupacijos metu buvęs 
iBiržų apksr. žemės skirstymo komisi
jos pirmininkas, paskiau vadovavęs 
ąovchozui, po karo išėjęs iš kalėjimų 
huvęs Biržų rąjono yykd. komiteto 
pirmininko pavaduotoju, o vėliau pir- 
tmnmku. Pairus sveikatai išėjęs į pen
siją. Buvo gimęs 190tT m. rugpiūčio- 
4T 4- Bygoje> kur tėvas buvęs aipati- 
pinkas.

Pąiyersitetąs Jėyąms, pirmas Lietu
voje, atidarytas Vilniuje. Universiteto 
tikslas r-- duoti tėvams “komunisti
nės moralės” -pagrįstą jaunosios kar
tos auklęjuno supratimą. Cįa taip pat 
bus laikomos ateistinės paskaitos. Už
siėmimai universitete bus lydimi kino 
filmų demonstravimo, ekskursijų į mo
kyklas ir įmones. Pirmas šio tariamo 
universiteto užsiėmimas įvyko rugsėjo 
14 d. Klausytojų buvo apie 2Q0- Užsi
ėmimai vyksta du kartu per mėnesį ir 
tęsis iki šių mokslo metų galo.

Kaip dirbą komunistą? kolchozuose. 
Š.m. “Tiesos” 220-jame nr. LKPk in
spektorius V. Bąjoriūnas straipsnyje 
štilius ir rezultatai” rašo apie tai, 
kaip dirba komunistai kolchozuose. Ra
šydamas apie Eišiškių rajono vieną 
kolchozą jis pažymi, kad “dauguma 
komunistų šiame kolchoze dirba ne 
gamyboje, o įvairiose raštinėse. Neti
kusių komunistų pąvyzdžiu seka ir 
komjaunuoliai. Iš 21 komjaunuolio 
gamyboje dirba vos aštuoni”. Kiti, va
dinasi, ponai... E.

HAMIITOS, M
KRISTAUS KARĄU4US WNRJI- dos, prašome skambinti L. Skripkutei 

MAS įvyks šį sekmadienį, spalio » d. JA. MS11.
5 vai. vak- parapijos salėje. Paskaitą I Visi parodos daiktai bus garantuo 

S skaiUS mokyt Juozas Domeika iš 2 2 ~*-2-^
Brantfordo. Meninę dalį išpildys vie
los jaunimas. Visus maloniai kviečia 
me šios šventės minėjime dalyvauti 

At-kn kuopas valdyba.
SPAUO » šeštadienį, įvyks Ha- 

niltono lietuvių Vilniaus Aušros Var 
tų parapijos klebonijos apžiūrėjimas 
nuo 4 iki 8 vai. vak. Ta proga svečiai, 
apžiūrėję kleboniją, parapijos salėje 
bus pavaišinti užkandžiais.

KUN. VIST- POIMANSKĮS šiomis 
Įdįemfais iš JAV atvyko į Hamiltoną 
vikaro pareigoms. Klebonas iy parapi
jiečiai linki, kad jis sėkmingai dar
buotųsi Hamiltono parapijoje.

APTUNKĄS VALDYBOS tINIOS 
npyL valdyba praneša, kad prade

dami rinkti solidarumo įnašai. Prašo
me visų tautiečių atlikti lietuvišką pa
reigą, atiduoti tą nedidelį įnašą, kuris 
yra renkamas tik kartą metuose. / 

Solidarumo įnašai bus renkami tiek 
ilgai, kol bus aplankyti visi apylin
kės nariai. Kad palengvinus valdybos 
nariams rinkimo darbą, kuris paima 
tikrai daug laiko, maloniai prašome 
visų lietuvių solidarumo įnąšą atiduo
ti betkuriam ir betkuria progą sutik
tam valdybos nariui, už ką mes iš 
anksto tariame ačiū. Taip pat solid, 
įnašą galimą atiduoti bankelyje “Tal
ka” ir notaro p. Liudžiaus įstaigoje, 
13 King St. E.

United Nations Festival. Savo 15 
metų sukakties proga United Nations 
Hamiltono skyrius, ruošia didelę šven
tę. Šventė įvyks spalio 29 d. 8 vai. v., 
“Delta Collegiate Auditorium”.

Programą atliks virš 10 tautybių sa
vo gražiuose tautiniuose drabužiuose, 
pademonstruodami savo tautinius šo
kius ir dainas. Ten matysime ir mūsų 
gražiąją tautinių šokių grupę, ved. p. 
Bręięhmanienės.

Po koncerto, ten pat valgykloje, 
bus pardavinėjami kiekvienos tauty
bės pagaminti įvairūs pyragaičiai ir 
kava.

Žinomą, čia pasireikš didelė kon
kurencija tarp tautybių savo įvairiau
sių saldumynų didybėje. Todėl męs, 
nenorėdami būti nustumti į paskuti
nę vietą, maloniai prašome visų mūsų
mielų šeimininkių prisidėti prie pra-(Į^n^’ Ont., $3. Bendikas ir ščepanavi- 
turtinimo ir paįvairinimo lietuviškų savininkai Courtland Packers
pyragaičių stalo.

Be lietuviškų saldumynų stalo, bus 
suruošta ir parodėlė. Tuo reikalu rū- i 
pintis yra pavesta L. Skripkutei. Jei- ’ 
gu kas galį nors ir menku dalykėliu 
prisidėti prie tos lietuvių propagan-

ąpyl- vaid- pirm. G. Sfaripkutę. Bilietu 
kaina: suaugusiems $1, vaikams 50 c.

VASARIO 16 ir SALEZIEČIŲ LIE
TUVIŲ GIMNAZIJOMS REMTI BŪ
RELIŲ VADOVAI maloniai prašomi 
surinkti iš rėmėjų aukas ui š.m. bir- 
žęlio-ląpkričio mėnesius ir pristątyti 
ižd- St. Bakšiui iki gruodžio 1 d,

NAUJI LN NARIAL Spalio 16-16 d. 
SL Bakšys ir Alf. Pilipavičius lankėsi 
pas lietuvius tabako augintojus. Nors 
šioje apylinkėje įsisteigė nauja šv. Ka
zimiero liet, parapija, spėjusi įsigyti 
gražią bažnyčią Delbi, e taip pat ir 
Lietuvių Namai organizuojami, vis- 
dėlto ir Hamiltonas gavo paramos 
6300. HLN nartas su $106 įstojo Bro
nius Gudinskas iš Simcoe, Ont., Ka
zys Pocius, Tillsonburg, Ont., ir Vili- 
mavičius Stepas, Eden, Ont. Mielasis 
p. Stepas, buvęs Lietuvos valstybinės 
futbolo rinktinės vienas geriausių žai
dėjų, anksčiau gyvenęs Hamiltone, 
šiuo metu apsistojęs pas Rugienių, iš
leisdamas pažadėjo, kad greičiausiai 
artimiausiu laiku pasiusiąs $200.

LN v-bos narys J. Šarapnickas, at
vykdamas spalio 17 d. į posėdį iš St. 
Catharines, atvežė šimtinę Domos 
Dauginienės, gyv. St. Cathąrinėje. Tai 
jąu trečia jos šimtinė HLN. Iš viso 
per savaitę gauta $400. Nuoširdžiau
sias visiems ačiū! Didelė padėka LN 
v-bos sekr. Alf. Pilipavičiui, kuris per 
dvi dienas išvažinėjo su sava mašina 
virš 200 mylių ir net už išdegintą kurą 
iš LN neėmė. Padėka A. Pilipavičie
nei kantriai ir nuotaikingai padėjusiai 
šįoje “elgetautojų” ilgesnėje kelio
nėje.

STAMBESNI AUKOTOJAI LN RU
DENS BALIAUS LOTERIJAI praėju
sią savaitę buvo: Queenston Auto Body 
sav. Leonas Bučinskas, turįs gara
žą 80 Adair Ąve., LI. 5-8316, įteikė per 
J. Ragucką $10 paruošimui vieno sta
liuko. M. Tuinyla ir Verutė Treigie- 
nė abu iš Simcoe, Ont., paaukojo lo
terijos fantams pirkti po penkinę, o 
mieloji Regina Bendikienė iš Court-

Farmacininkei A. A. VANDAI MALINAUSKIENEI mirus

vyrui agr. Jonui Malinauskui ir sūnui Algiui reiškiame gilią

užuojautą

Zulonai ir
Kurauskai.

WINNIPEG, Man.

Lake Simcoe
ofyvo* ir bumt.iq opto<novirno5 

i v cn?< lictuviskoi kcboriiifji klaupkite 
*<1ty Vo,?iekuna$ WA 7. 618E

IR VĖL VIENA MIRTIS ...
Dažnai mes ieškom-praeities 

kaip žiedo, 
Nevystančio ir jauno amžinai, 
O ji kaip saulė už kalnų nusėda, 
O ji užgęsta kaip tušti sapnai.—

Kartu stf rudens žvarbiuoju vėju ir 
nuo . medžių krintančiais pageltusiais 
rudens lapais mirtis vėl išplėšė vieną 
lietuvišką širdį, kuri vis dar troško ir 
troško sugrįžti į savo gimtąją šalį. Tik
rai žiauru, kad iš mūsų iš toli atblokš
tų grynai lietuviškų širdžių, kas me
tai žiaurioji mirtis vis atskaito vieną, 
du, tris ir net po daugiau, kartu su 
mumis palydėdama į nebesugrįžtamą 
amžiną kelionę.

Vyrai palydi žmonas, vaikai moti
nas prie kapo pasakydami paskutinį 
sudie ir sustirusiomis rankomis žiups
niu užberdami juodų žemių nedrąsiai 
ištaria iki pasimatymo ...

Ši mirtis atėjo ne iš eilės ir atrodo 
ne tam kuriam priklausė, bet tam 
kuris buvo pašauktas nelaiku. Mirtis 
nedaro skirtumo ar vos gimęs kūdikis, 
ar žmogus pačioje jaunystėje, ar sene
lis, kerta visus ne iš eilės, bet tur būt 
pagal reikalą.

Ir štai Winnipeg© lietuvių kolonija 
išgirdo: spalio 8 d. 3 vai. ryto St. Bo
niface ligoninėje mirė farmaceute Van- 

I da Liucija Malinauskienė. Mokslus ji

Taųpyk skolinkis Bonkęlyje^Talko"
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 
50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9 -12 vai. 
ryto; antradieniais ir penktadieniais 9*12 vai. ryto ir 5*8 vai. vakare, 
MtNDEN BUILDING, 20 KING ST. R, ROOM 13, notaro A. Liudžiaus 

įstaigoje D augšte. TEL. JA. 7-5575.

*
ESTĮĮ LEE FURS

KRAUTUV
nū gatavi 
Priimami 
vami seni

ir

pagal naujausią mada. Darbas atliekamas gerai 
ir pigiai. Duodama ilgam išsimokėjimui. Pata
rimai nemokami.
707 Mount Pleasant Rdn Toronto. HU. 3-6851

' mi II ... . ■aRiiniam 'ji m

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
UIS DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. S44M

pasaulyjet Lietuviai
Kur tvarkyti lietu- ] 

viškus dokument

ritonijo
KUM. P. DAUKNYS, buvęs Londono

te

t.

teiravus Lietuvos atstovybėje Va
šingtone, kur dabar Kanados lie
tuviai gali sutvarkyti įvairius lie
tuviškus dokumentus, gautas toks 
paaiškinimas: J

Didžiai Gerbiamas Kunigi
Savo š.m. spalio 5 d. rasti
Bačkiui Tamsta klausei, kas 

dabar išduoda ar prailgina Ūetu- 
vos užsienio pasus, o t 
išduoda pažymėjimus 
kitokius, turint pasą ar kitotius 
įrodymus.

Pranešu, kad tiek vienu, tiek, 
kitu reikalu Kanados lietuviai ga
li kreiptis į Lietuvos Generalinį 
Konsulatą New Yorke, arba į Lie
tuvos Konsulatą Chi 
rint kur kam arčiau 
Primenu jųjų adresus:

1. Consulate General of
Lithuania,
41 West 82nd Str., 
New York 24, N.Y., USA-

2. Consulate of Lithuania, 
6147 So Artesian Ave.,

: Chicago 29, Ill., USA.
Su geriausaiis linkėjimais ir gi

lia pagarba
J. Rajeckas,

Lietuvos atstovas JAV.

(skerdyklos), kurių prekyba nuola* 
tos kyla.

RUDENS BALIUS jau čia pat — 
lapkričio 5 d. Hillcrest salėje (ant kal
no). Visi prie jo pasisekimo prisidė
kime, kas kuo galime, o svarbiausia 
— jame dalyvaukime. Gautas didesnis 
pelnas palengvins sklypo nupirkimą. 
Visi LN -vbos nariai prašomi surink
ti galimai daugiau fantų ir išplatinti 
iš anksto bilietų. T

Kreipiantis į visuomenę ir LN na
rius, norėčiau prisiminti pavasarinį 
LN balių, kuriame tebuvo 137 svečiai. 
Pasistenkime tą buvusį mūsų abejin
gumą dabar atitaisyti. Juk v-bos žmo
nės ne geležiniai — jiems mūsų visų 
parama, nors retkarčiais, būtina, tad 
jau dabar tivirtai nusistatykime kuo 
skaitlingiausiai parengime dalyvauti.

Sk. St.

Londone išgyvenęs 6 melus, aptamau- 
dąmąa daugiausia kitų pietų Anglijos 
lietuvių kolonijų tikinčiuosius, rugsė
jo I? 4- išvyko į Romą. Tokių kolo- 
UQų yra net 14 ir kun. Dauknys nuo- 
Ut pcL jas važinėjo gaivindamas tau- 
tiečių ne tik religinius, bet ir tauti
nius jausmus. Romoje jis paskirtas 
tarpfąytinės marijonų kolegijos pre-

BNO LIETUVIŲ CHORAS ir 
tautinių šokių grupė buvo pa- 

Salisbury' dalyvauti televizijos

>M4MAJTYT£, Londone reiškusis

ėjo Kauno Vytauto D. universitete. 
Atvykusi į Kanadą 1949 m., Winnipe- 
ge dirbo įvairiose vaistinėse kaip far
maceute. Paskutiniu laiku dirbo St. 
Baniface ligoninėje ir Meyers vaistinė
je. Paliko vyrą agronomą Joną, sūnų 
Algimantą Winnipege ir brolį su se
seria Lietuvoje.

Spalio 15 d. 10 vai. ryto iš Thom
son Funeral Chapels buvo atvežta į lie
tuvių šv. Kazimiero bažnyčią, kur kle
bonas kun. J. Bęrtašius atliko bažnyti
nes apeigas. Į bažnyčią jos karstą įne
šę- dr. C. Kurauskas, dr. J. Zulonas, 
agr. J. Cinga, vetęrinorius V. Kriščiū
nas ir St Bujokas.

Pamaldų metu solo giedojo dr. P. 
Vytę, vargonais palydint Danguolei 
Jąpuškąitei. Iš čia, daugybės mašinų 
lydimą, buvo nuvežta į All Saints ka
pines.

Ą.A. Vanda Malinauskienė buvo ra
maus būdo ir su visais gražiai sugyve
no. Nežiūrint augšto išsilavinimo, ji 
visus maloniai užkalbindavo, pirmi jos 
žodžiai visada būdavo: “Ponas, kaip ei
nasi, kas naujo?” Todėl ją į amžino 
poilsio vietą palydėti susirinko daugy
bė lietuvių ir šiaip draugų bei pažįsta
mų svetimtaučių. Jos tikslas buvo 
kaip ners dąr sugrįžti į sąvo numylė
tą gimtąjį kraštą Lietuvą, bet peranks- 
tyva žiaurioji mirtis viską sutrukdė.

Tebūna lengvą jai svetinga Kanados 
žemelė, o nuliūdime likusiam vyrui ag
ronomui J. Malinauskui ir sūnui stu
dentui Algiui gilios užuojautos.

K. Strikaitis.

Ryty Vokietija ruošiasi 
pilietiniam karui

tendencijų, kurias aiškiai išreiš
kia šitų organizacijų šūkiai bei lo
zungai. “Sporto ir technikos drau
gija” (Gesellschaft fuer Sport und 
Technik) turi milijoną jaunuolių, 
kurie, pasiekę subrendimo amžių, 
įtraukiami į “Kovotojų grupes” 
(Kampfgruppen). šie “kovotojų 
grupių” nariai dėvi uniformą ir 
yra apginkluoti automatiniais šau
tuvais ir granatsvaidžiais. Tapę 
kareiviais, ije prisaikdinami kaip 
“Darbo klasės kovotojai” (Kaemp- 
fer der Arbeitsklasse).

Pabaigoje “Bulletin” pabrėžia, 
kad rytinėje Vokietijos zonoje 
yra virš milijono vyrų, paruoštų 
pilietiniam karui.

Savo ruožtu norime pastebėti, 
kad R. Vokietijoje yra 20 sovie
tinių divizijų, kurios neįeina į 
augščiau “Bulletin” paminėtą ka
riuomenės skaičių.

(E) Tiek Sovietų Sąjunga, tiek 
Lenkija, Čekoslovakija bei kiti 
komunistinio bloko kraštai, nuo
lat šūkauja apie Vak. Vokietijos 
tariamai didelį militarizmą. šia 
proga įdomu susipažinti šu keletą 
duomenų apie Rytų Vokietijos 
militarizmą. Šiuos duomenis pa
teikia V. Vokietijos vyriausybės 

■ biuletenis — Bulletin der Bun- 
desregierun.

“Bulletin” pateiktais duomeni
mis V. Vokietijoje 1.000 žmonių 
tenka 8 kariniai paruošti vyrai, gi 
R. Vokietijoje 1.000 žmonių ten
ka 71. Proporcingai pagal gyven
tojų skaičių skaičiuojant, Vakarų 
ir Rytų Vokietijos karinis pajė
gumas -santykiuoja kaip veinas su 
devyniais.

V- Vokietijoje Šiuo metu yra 
269.000 karių, 100.000 rezervinin- 
kų, 14.000 paisenio sargybininkų 
ir 103.000 policininkų. Gi Rytų 
Vokietijoje yra virš 110.000 vyrų, 
priklausančių “Nacionalinei tau
tos armijai” (Nationals Volksar- 
mee), nuo 30.000 iki 200.000 re- 
zervininkų, 50.000 pasienio poli
cininkų, 30.000 rezervo policinin
kų, 78-000 liaudies policininkų, 
mio 300.000 iki 500.000 narių, 
priklausančių paramilitarinėms 
“kovos grupėms” ir 400.000 na
rių, priklausančių karinio pobū
džio ‘Sporto ir technikos draugi
jai”.„Šitokiu būdu R. Vokietijos 

ų tenka 1,1 mil. 
ų vyrų, kai tuo

tarpu V. Vokietijos mil. gy
ventojų tenka nepilnai 500.000. 
šie palyginimų skaičiai priešinasi 
R. Vokietijos teigimui, kad ji ruo
šiasi tik gynimuisi prieš V. Vokie
tijos karinį atsistatymą: Be to, 
pirma, nei V. Vokietijoje buvo 
pradėta organizuoti kariuomenę, 
R. Vokietijoje jau seniai buvo vi
sokios karinės organizacijos, ku
rių tikslas toli gražu nėra tik pa
sienį (kaip Pankovas skelbią) sau
goti; jos yra sklidinos agresyvių

Los Angeles.

Vokietija
'VASARIO y GIMNAZIJA nuo 1959 

m. liepos 1 d. iki 1960 m- birželio 30 
4. pajamų turėjo DM 258233,74. Iš rė
mėjų būrelių gąuta 112.782,88, vien- 
kąrtinių aukų 52^12,15, aukų daiktais 
27263,22, iš pabėgėlių metų aukų 28.- 
738,88, iš socialinės globos įstaigų 19.- 
255,15 'ir t.t. Išlaidų gimnazija yra tu
rėjusi 224.402,35; algos 124.181,5K 
maitinimas 6624421, namų remontas 
14.897,02 DM ir t.t.

Anksčiau taip varginusios gimnazi
ją skolos jau likviduotos.
VI VOKIEČIŲ VĘTERINORIŲ KON

GRESE, kuris vyko rugsėjo 2-4 d.d. 
Miunchene, šalia daugelio kitų kraštų 
atstovų, garbės svečio titulu dalyvavo 
ir lietuvis dr. B. Medžikauskas, kuris 
gyvena Austrijoje ir ten verčiasi vete
rinarijos praktika.

DEŠIMTASIS PERSEKIOJAMOS 
BAŽNYČIOS KONGRESAS įvyko Koe- 
nigsteįne, spalio 4-6 d.d. Jį atidarė 
latvis vyskupas Sloskans. Po jo kalbėjo 
tikrasis kongreso šeimininkas prel. A. 
Kinderminn. Sveikindamas vyskupą 
Sloskans, jis priminė, kad Jo Eksce
lencija yra pats išgyvenęs komunisti
nio persekiojimo žiaurumus ir yra ta
pęs gyvu persekiojamos Bažnyčios 
simboliu.

Rengiant šį dešimtąjį kongresą, bu
vo apsispręsta apsiriboti mažesniu da
lyvių skaičiumi. Dalyvavo . apie 300 
asmenų iš 25 tautybių. Visiems kon
greso dalyviams, kartu su kongreso 
programa buvo įteikta lietuvaičių Si
bire sukurta maldų knygelė, išversta 
vokiečių kalbon. Tos maldos, prel. A. 
Kindermanno žodžiais tariant, turėtų 
tapti viso laisvojo pasaulio bendru 
dvasiniu lobiu. Pasidžiaugęs, kad kon
grese dalyvauja ne tik komimistų pa
vergtųjų kraštų, bet ir laisvojo pa
saulio tautų atstovai ir, kad tuo yra 
ryškiai pademonstruojama laisvojo pa
saulio solidarumas pavergtiesiems ko
voję prieš bendrą žmonijos priešą, 
prel. Ą. Kindermann pacitavo kardino
lo Stepinąč žodžius apie Bažnyčios ir 
komunizmo santykį: Tarp Bažnyčios ir 
komunizmo nėra jokio “modus viven- 
di — galimybės sugyventi”, bet tik 
“modus moriendi — galimybė mirti”. 

. Baigdamas atidaromąjį žodį, kalbė
tojas paskelbė bendrąją kongreso te
mą: “Žmogus komunizmo grėsmės aki
vaizdoje”, kuri buvo nagrinėjama tri
mis aspektais: a) Komunizmo paverg
tasis žmogus, b) Vakarietis žmogus ko
munizmo akivaizdoje ir c) Krikščionis 
žmogus, siekiąs geresnio pasaulio.

Tai buvo atlikta trijose paskata e: 
1) Ar egzistuoja sovietinis žmogių * 
kurią skaitė dr. Paul Roth, koref. lai 
vis prof. dr. Walters (šios paskaitos 
santrauką spausdiname atskirai. Žr. 3 
psl. Red.); 2) Vakarietis žmogus ko
munizmo akivaizdoje — prof. dr. Franz 
Gypkens; 3) Krikščioniškasis žmogus 
siekiąs geresnio pasaulio — T. Ferdi
nand Kastner, SAC.

Be šių pagrindinių paskaitų kongre
se buvo išklausyta visa eilė pranešimų 
apie Bažnyčios persekiojimus įvairiuo
se komunistų pavergtuose kraštuose, 
o taip pat apie Bažnyčios ir komuniz
mo santykį Pietų Amerikoje ir Afri- ’ 
koje.

Spalio 4 d. kongreso dalyviai turėjo 
progos pasižiūrėti Stefan Andreas dra
mos “Dievo utopija”. Spalio 5 <L vaka
re buvo tautų maldos valanda, kurios 
metu 14 komunistų pavergtų tautų 
atstovai meldėsi vienas po kito savo 
gimtąją kalba, iškeldami ypatinguo
sius savojo krašto reikalus. Paskutinis 
vakaras buvo skirtas bendram visų tau
tų Motinos Marijos pagerbimui.

Kongrese dalyvavo 12 lietuvių gru- 
pėė, vadovaujama Sielovados ^direkto
riaus Tėvo Alfonso Bematonio.

Kun. Br. Liubinas (ELI).

Italija
PREL. K. RAZMINAS, buvęs a.a. ar

kivyskupo metropolito J. Skvirecko as
mens sekretorius, globojęs jį iki pat 
mirties Tirolio Zams vienuolyne, nuo 
spalio 1 d. persikėlė Į Romą, kur dirbs 
prie Vatikano radijo lietuviškos prog
ramos.

ITALIŠKOSIOS ELTA-PRESS di- 
rektorius, dr. Domenico Rosati, Itali
jos Krikščioniškųjų Darbininkų orga
nizacijų organo “Azione Sociale” re
daktorius, paskirtas Italijos Darbo Mi
nisterijos spaudos ir informacijų sky
riaus viršininku. Dr. Rosati yra aofi- 
cialus ELTA-Press leidėjas ir atsakin
gas prieš įstatymus. Faktinai viską at
lieka kun. V. Mincevičius. Itališkoji 
ELTA gimė 1954 m. geužės 5 d. Leidi
mą įgalino ir finansavo VLIKas. Pas
kutiniais metais tačiau VLIKas dėl lė
šų stokos finansavo tik 6 numerių iš
leidimą metuose. Suteikus PLB Kana
dos Krašto Valdybai paramą dabar 
ELTA-Press išeina kas mėnesį.

PAMALDAS UŽ A. A. PROF. K. 
PAKŠTĄ Romoje surengė Lietuvos 
Katalikų Mokslo Akademiją rugsėjo 
16 d. šv. Kazimiero kolegijos koply
čioje. Gedulingas Mišias altaikė prel. 
Tulaba, dalyvaujant visiems Romoje 
esantiems Akademijos nariams.

ŽALGIRIO MŪŠIO MINĖJIMAS Ro
moje įvyko spalio 16 d. šv. Kazimiero 
kolegijoje. Jį suruošė ILB Krašto Val
dyba ir Lietuvos Katalikų Mokslo Aka
demijos Istorikų Sekcija. įdomią pa
skaitą skaitė prof. dr. Z. Ivinskis. Me
ninę dalį atliko solistė Albina Ukne- 
vičiūtė. Dalyvavo visa Romos lietuvių 
kolonija su miii. Lozoraičiu priekyje.

Argentina
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ kon

gresas ruošiamas gruodžio 3-5 d.d. Bu
enos Aires. Jį organizuoja Lietuvai iš
laisvinti centras Argentinoje, kuriam 
talkina kitos organizacijos.

DR. ALGIMANTAS LESNIAUSKAS 
iš Argentinos persikėlė į JAV ir apsi
gyveno Čikagoje.

*

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškame h kanadiškame stiliuje.
* įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

’ ’ ‘ v ’j

Australija
ANTIKOMUNISTIŠKOS AUSTRA

LIJOS ORGANIZACIJOS lapkričio 5 
d. Melbourne parodų rūmuose ruošia 
didžiules laisvės demonstracijas. De
monstracijų tikslas yra atkreipti aust
ralų visuomenės dėmesį į reikalą bu
dėti dėl laisvės, pagerbti pastangas tų, 
kurie paaukojo savo gyvybę dėl laisvės 
ir pasižadėti ginti laisvę dabar ir 
ąteity.

BUFFALO, N.Y.
ŠOKIŲ lapkričio 5 d., šeš-

tadiępį^reŽg^ Buffaio Lietuvių Klu
bas šv. "Jurgio lietifvffj parapijos salė- . 
je, 1910 East Falls St., NSgfra Falls, 
N.Y. Vakaro pradžia 8 vai. vak. Kaip 
ir visuomet, vėiks baras ir užkandinė/

Maloniai kviečiami visi Niagaros 
apylinkės lietuviai į šį paskutinį prieš
rinkiminį subuvimą. Klubo valdyba.

r

APLANKYKITE SAVO TtVYNI!
VYKITE PATOGIĄ! IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

S. BATO R Y
Gdynia America Line ll 
ty (Lenkijoj), Ir R ten i

Batory — tai modernas, be dėtrn 
prastai gražiai išpuoštais svečių 
erdviomis kabinomis. Jūs pasidž 
tradiciniais puikiais valgius ir 1

švarus laivas, su nepa- 
imbarijis ir patogiomis 
Kite Hitu draugiškumu, 
dagiu patarnavimu, sie
ly jiems padėti.

ŠVENČIŲ atostogų nuolaidos 
iš QUEBEC” gruodžio 7 dienų.

Ankstesnės nuolaidos tt MONTREALTO — lapkričio 10 dieną.

275 SVARŲ BAGAŽAS ASMENIUI NĘMORAMAL

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
192 Bay Street Toronto 1, Ont.

Lietuviški šokiai 
Pietų Amerikoje
Maskva paleido į Pietų Ameri

ką tautinių šokių gastrolinę gru
pę, sudarytą iš septynių sovieti
nių respublikų šokėjų, išviso 29 
asmenis. Tai rusai, uzbekai, armė
nai, gruzinai, moldavai, latviai ir 
lietuviai. Lietuvių toje grupėje 
yra keturi: Emilija Gužinskaitė, 
jau turinti LTSR nusipelniusios 
artistės titulą, Nijolė Petrulytė, 
Vytautas Buterlevičius ir Juozas 
Gagiškis.

Spalio 4 d. Maskvoje jų pasi
rodymams buvo atrinkti keturi 
šokiai: Lenciūgėlis su Klumpako- 
ju pirmajai koncerto daliai ir Jon
kelis su Oželiu antrajai daliai.

Savo koncertus Pietų Ameri
koje jie pradėjo spalio 17 d. Ve
nesueloje. Toliau numatytos jų 
gastrolės Brazilijoje, Argentinoje*, 
eilėje ir gal dar kituose lotynų 
Amerikos valstybėse. Argentinoj 

lietuviškas ketvertukas su 
oju dalyvaus pasaulinia- 
mnių šokių konkurse.

Reikia manyti, kad anų kraštų 
lietuviai kaip nors užmegs ryšius 
su iš Lietuvos atvykusiais šoke-

V



TtVItKt* tlBVUlAI

KULTŪROS IR

$1.000, “Gimtajai Kalbai’

gamintojai geriausių Amerikoje matracų siūlo

komplektas

xi£&vX-x<-SĄ

o

ONTARIO

WA«,eiELEKTROS EN
PASINAUPOKITEJOSJĖGA!

komplektas

MOHAWK FURNITURE LTDja galite skalbti
2446-8 Danforth Avenue

ONTARI HYDRO

Matracas ir 
pagrindas

KUN. AUGUSTINAS 
Ant Sabo, Sudbury, Ont 
peliono brolis, salęzietis,

h*®*®

kad tokie pat dydžio premi 
ir lenkų rašyt Tadeusz N<

KUN. JUOZAS PUIŠYS išvyko misi 
jonieriauti į Japoniją.

. right into the «>W “
» Supvrt> new beauty ♦. ..

G. Račkaus paveikslas “Forma r tme” dabar vykstančioje jo darbu parodoje^ “Picture LMbPRo- 
: tiėty” patalpose, 3 Charles St West, Toronte. .

priešą Lenkiją. Anglija bendrai 
lietuvius rėmė norėdama neleisti 
priešbolševikiniame fronte nepa
tikimiems vokiečiams pasilaikyti 
atramos punktą Pabaltijy. Pran
cūzija atvirai rėmė Lenkijos pa
didinimą'Liet u vos: kaina'-. Lenkai 
gi visokiomis priemonėmis siekė 
atgauti Į772 metų sienas, kurios 
būtų apėmę ir Lietuvą. Lietuvai 
svarbiu dvasiniu ir finansniu at
ramos punktu buvo jos išeivija 
Amerikoje, kuri vienu tarpsniu 
buvo pasiruošusi pasiųsti 10.000 
ginkluotų vyrų brigadą padėti 
tautiečiams kovoti.

knygelėje parašė tėvai kapucinai: P. 
Archangelus ir Sielovados direktorius 
Alfonsas Bernatonis. «

liausio šaltinėlio kartkartėmis 
skaitytojui apsunkina pagrindinių 
metmenų siekimą: Nereikia nei 
ginčytis, šis veikalas ateityje bus 
daugeliui tyrėjų nepamainoma 
pagalba. Tačiau, ir vėl reikia sa
kyti, kad autoriaus polinkis iš
vardinti visas smulkmenėles, ap
sunkina su Rytų Europos ir su 
bendra to meto diplomatija nesu
sipažinus} skaitytoją.

Vyt. Sirvydas.

džiovinti pilna pakrovę 
skdlbiniu už mažiau nei 6 et

Quilted-with-Foam
POSTUREPEDIC

SIBIRO MALDAKNYGES “MARI
JA, GEĮ^KEK MUS”, išėjo vokiška lai
da “Maria, rette uhs”, maldaknygės 
forniato, 80 psl. Atspausdinta vokišku 
kruopštumu Limburge. Trumpą, bet 
labai jautrų įvado žodelį parašė Koel- 
no kardinolas Frings. Tarp kitko jis 
rašo: “Žiaurios ir laukinės jėgos įka
lintas (mergaites) Kristus padarė sa
vo meilės vergėmis, vedė jas į augš- 
tybes, į heroišką dorumą ir į amžiną 
atlyginimą, kad mums gyviesiems duo
tų sukrečiantį pavyzdį ir teiktų die
višką viltį”. ;

Knygelė pasirodė spalio. 3 d. ir bu
vo padalinta “Kenčiančios Bažnyčios” 
kongreso delegatams, kurie atstovavo 

, 25 tautas. Lietuvos kankinių vardas šia 
proga buvo labai gražiai iškeltas. Pa
gal sutartį lietuviams tremtiniams Vo
kietijoje buvo duota veltui 300 egz., 
pora dešimtų išsiųsta BALFui į JAV.

Leidėjai yrą raštu pasižadėję neda
ryti iš;^jo leidinio jokio pelno, dabar 
nori'jį kuo plačiau .paskleisti vokiško 
jaunimo . tarpe.

Knygelė .yra perdėm autentiška, 
tekste niekas nepakeista. Įdėta pora 
fotostatinių nuotraukų originalaus 
teksto, panašiai kaip angliškoje lai
doje randamos. Vardai, visur rašomi 
lietuviškai ir puslapiai seka originalą.

Vertimą parengė ir vertėjų žodį

Jei ne didžiųjų kaimynų savi
tarpio pavydas,' kuris juos su
drausdavo, , sunku Įsivaizduoti, 
kaip mažulytė Lietuva, be skati
ko, be žymios kariuomenės, be 
aiškiai nubrėžtų etnografinių sie
nų, būtų išplaukusi sveika kaip 
nepriklausoma valstybė. Tai au
toriaus bendroji išvada. Sako: 
“Rusijos susilpnėjimas, Vokieti
jos pralaimėjimas ir Antantės 
sudraudimas lenkų buvo būtinos 
sąlygos Lietuvai atgimti.- Tačiau 
nereikia pamiršti ir pačių lietu
vių pastangų, nors nereikia jų nei 
išpūsti”. Tiesa, autorius sako, lie
tuviai linkę neigti kitų paramą, 
bet aiškų, kad Lietuva “pati vie
na nenugalėjo Lenkijos, Rusijos 
ir Vokietijos, kaip kaikurie rašy
tojai mėgsta savo skaitytojams 
tikrinti, nors nereikia tikėti nei 
tiems rašytojams, ypač lenkams 
ir rusams, kurie pasakoja', kad 
Lietuvą atkūrė kitataučiąi”.

Kalbų mokė jimas prof. Sennui 
leido pasiskaityti šaltinių nepri
einamų vien anglų_kalbą_mpkan- 
tiemš. Jis tų Šaltinių skaitė bega
lo daug ii: .labai kruopščiai: Todėl 
pateiktai' ypatingai jpilną tų laikų 
atpasakojimą, ypač lietuvių vei
kėjų ir. partijų savitarpio ginčus, 
Antantės diplomatiją ir Vilniaus 
klausimo pradžią,-kuri taip darkė 
vėlesnius -Lietuvos-Lenkijos san
tykius. Norėti, kad autorius ne
vartotų visų tokiu kruopštumu ir 
platumu surinktų grūdelių būtų 
nežmoniški bet"tai duoda pagrin
do vi^i^ėusit^ dilėlesniam prie
kaištui: panaudojimas net menke-

Mūsų spauda šen ir ten yra 
Įvertinusi prof. Alfredo Ericho 
Šenno veikalą “The Emergence 
of Modern Lithuania” (Columbia 
universiteto spauda, New Yorke, 
1959 m., 272 psl., kaina $6). Ją 
Įvertino ir kitataučių žurnalai po 
visą pasauli, šiomis dienomis iš
ėjusiame “The American Slavic 
and East European Review” žur
nale, spalio mėn. nr., prof. S. W. 
Page, autorius veikalo “The For
mation of the Baltic States”, sa
vo recenzijoj Senno veikalo rašo:

Pat pirmiuosiuose puslapiuose 
du dalykai paryški. Pirmiausia, 
autorius labai giliai žino aprašo
mojo krašto kalbą ir gyvenimą. 
Jis gerai pažįsta Įvykius ir žmo
nes. Svarbus ir jo griežtas faktiš
kumas bei aštrus teisingumas, ku
rie tiek • reti šia tema raštuose, 
kad verti ypatingo požymio.

Autorius pradeda nušvietimu 
tautinės idėjos blikstelėjimo bene 
I860 metais, kada lietuviškoji 
kultūra pradėjo reikštis, atsikra
tydama ją per amžius laidojusios 
Lenkijos. Po to autorius trumpai 
aprašo Lietuvos vargus vokiečių 
okupacijoje 1914-1917 metais. 
Pasakojimas ištikrųjų Įsismagina 
Valstybės Tarybos sudarymu 
1917 m. rugsėjo mėn. Jis atpasa
koja visus painius, dažnai strima- 
galviškus, sąvitarpyje politiniai 
susiskaldžiusių lietuvių siekimus 
išvairuoti iš lazdelių sudurstytą 
Lietuvos valstybės laivą pro uolų 
gausybę. Atkuriamąją Lietuvą ta
da daužė vienas kitam priešingi 
Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Lenkijos ir Sovietų Rusijos sie
kimai. Šių valstybių nė viena iš
tikrųjų nenorėjo Lietuvai padėti 
atsikurti nepriklausoma valstybe.

Kritiškiausias tarpsnis buvo 
1919 m. gruodžio — 1920 m. lie
pos mėn. Lietuvą tada ištikrųjų 
stumdė kaimynų rungtynės dėl 
galios. Norėdama Lietuvą sau pa
siimti, pralaimėjusi Vokietija rė
mė jos savistovumą, kad Lenkiją 
ir Rusiją nutolintų nuo Rytų Prū
sijos. Nagus nudegusi susovietin- 
ti Lietuvą, Sovietų Rusiją kart
kartėmis matė sau naudas parem
ti lietuvius kovose prieš bendrą

Lituanus, Lithuanian Quarterly, 
1960, Vol. VI,- Nq. 2, 33-96 psl.

Turinys: 20141 Mock Anniversary; 
Domas Krivickas — Soviet Efforts to 
Justify Baltic Annexation; St. Žyman
tas — Twenty Years of Resistance; 
Julius Slavėnas — Deportations; T 
Paukštelis — “Freedom of Religion” 
— Soviet Style; Thomas Remeikis — 
Aquiescence and Resistance; Th. Re
meikis and Rimvydas Šilbajoris — A 
Novel of the “Thaw” Period; The Stu
dents, excerpts from a novel by Vyt. 
Rimkevičius; V. Trumpa — The Work 
of Lithuanian Historians; Alina Stak- 
nys — The Official tine and Creative 
Ideas: Vyt. K. Jonynas — Art in Oc
cupied Lithuania; Jurgis Gimbutas — 
Developments in Architecture; Marty
nas Brakas — The Question of Baltic 
States in International Law; Book re
view; Excerpts from the Communist 
Press.

Ateitis, 1960 m. Nr. 8, spalis, 185- 
208 psl.

Turinys: Naujos red. žodis: St. 
Rauckinas — A. A. prof. dr. K. Pakš
tas; Liauda, D, Lipčiūtė —- eilėr.; Kon
greso aidai; Vytenis -r- Per prizmę; J. 
Skirga — Mergaitė: V. Karaliūnas — 
Tikrovė — ne čia; Ang. Katelytė — 
Atskleista knyga; Moksleivė — Kas 
kaltas;"J. Šalčius — Sportas; Kreivos 
šypsenos; Vardai, Įvykiai, idėjos; A. 
Sušinskas — Pr. Alšėno ' “Maži žo
džiai”.

Knygų Lentyna, Lietuvių Bibliogra
finės tarnybos biuletenis, Nr. 4 (118), 
XI-XIII m., liepa-rugpiūtis, 1960, Dan- 
ville, .IH., 73-96 psl.

Turinys:* Liet, nacionalinė biblio
grafija; Liet, išeivių 1960 m. gegužės - 
liepos knygų bibliografija; Lituanica, 
maius-julius 1960; Periodiniai leidi
niai, įsteigti 1960 m?t Liet, periodikos 
Svarbesnių straipsnių bibliografija, ge- 
gužis-liepa, 1960; Liet, periodikos svar
besnių straipsnių bibliografija 1959 m. 

L' . ..' .. t'lj n.JI I

Grynai mokslinis purios 
gumos gaminys, aptrauk
tas minkštu išsiuvinėtu ap
dangalu. Puikus derinys 
tiems, kurie mėgsta mie
goti ant puraus pagrindo.

Ekstra ilgas $189.00

Matracas ii 
pagrindas

mošiūnas. Koncertus globos Kolumbi
jos švietimo ministerija. Modeline jie 
koncertuos spalio 25, o Bogotoje spa- 
tt>2S<L “ A. :

Jei sąlygos leis, abu solistai koncer
tuos taip pat Venezueloje lapkričio 
1-7 dienomis.

NAUJAS STEBINANTIS TENORAS 
pasirodė Čikagos scenos darbuotojų są
jungos koncerte baliuje. Tai iš senųjų 
imigrantų šeimos kilęs ir vos keletą 
žodžių lietuviškai temokąs Jeronimus 
Maliauskas, mokąsis dainavimo pas 
estų tenorą Karrisso. Girdėjusių nuo
mone tai nepaprasta medžiagą. Kiek 
padirbėjęs jis, esą, galėtų padaryti 
gerą tenoro karjerą.

DAIL. J. BAGDONAS, 10 metų iš
gyvenęs Bogotoje, Kolumbijoje, dabar 
Vašingtone -turi keramikos ir skulptū
ros studiją.

anglas Douglas daro pirmuosius ban
dymus išversti ir išleisti ją arabų kal
ba. Kentucky trapistai vienuoliai savo 
kasdieninių maldų tarpe vartoja lietu
vaičių Sibire rašytas maldas. Tėvai jė
zuitai Amerikoje, leisdami naują laidą 
savo maldų rinkinio* “Liber Devotio- 
num”, rimtai svarsto klausimą ar ne
įdėti ten kai ko iš Sibiro maldaknygės.

Jei kitataučiai taip domisi heroišku 
lietuvaičių pamaldumu, mus tai tik-v 
rai turėtų įpareigoti jų šauksmą į 
Dangų atsakyti pas 
nedalios garsinimu, 1 
materialia parama Si

Jei kas norėtų gs 
vokiškos laidos, pra 
adresu: Kun. L. Jai 
St., Brooklyn 11, N.Y., USA. ’

JAV LB KULTŪROS FONDAS 1958 
- 59 m. pajamų ir išlaidų turėjo $5.- 
929,75, o-1959-60 m. (vis nuo liepos 1 
d. iki birželio 30 d.) $6.019,41. Išleis
ta stambiausios sumos knygų leidi
mui: prof. V. Biržiškos Aleksandryno 
I t. $4.296,48, premija Liet. Enciklope
dijos red.
ir Knygų Lentynai $1014,08, jaunimo 
literatūros leidimui paremti $250, Jo- 
nynienės vadovėliui .“Lietuvos laukai” 
$1680,40, “Lituanus” žurnalui $100 ir

■ ' A-.- xi:

KNYGŲ 
PASAULYJE

jį Pagaminta naudojant tik 
įj-8ęaly*s žinomą Purios gu- 
į mos formulę, čia niekur 
I nėra jokių 'gumos gumbu’.

Jei mėgstate purios gii- 
į mos matracą, tai šis bus 

pats geriausias.
Ekstra ilgas $159.00

LENKUOS LIETUVIŲ VISUOME
NES KULTŪROJ DRAUGIJOS centro 
valdyba išleido pirmą nuiųerį lietuviš
ko leidinio “Aušra”. Jis esąs pusiau 
žurnalinio formato, iliustruotas. Esą, 
daug rašoma apie tarybų Lietuvą.

KUN. ALF. JURKEVIČIUS, pernai 
įšventintas kunigu Vroclovo katedroje 
ir atlaikęs primicijas Punsko parapijos 
bažnyčioje, yra paskirtas į Namyslow 
parapiją vikaru. Ši vietovė yra grynai 
lenkiška, Opole vaivadijoje, nuo Puns
ko 600 km.

SOL. ALDONA STEMPUŽIENE IR 
STASYS BARAS - BARANAUSKAS 
spalio 20 d. išskrido gastrolėms į Ko
lumbiją. Jų koncertus Medelino operos 
rūmuose ir Bogotos Colon teatre su 
valstybiniu simfoniniu orkestru orga- 

wentimu ir jU nizuoja Kolumbijos lietuvių katalikų 
ialda ifž jas bei 
*iro kankiniams.
iti maldaknygės 
»mi rašyti Šiuo 
rus, 105 Grand

toriu. Jo adresas: College Sgvio, St. 
Louis De Kent, N.B.

DANUTE STATKUTE, V 
lietuvaitė, baigė Columbia ųd 
Niujorke Barnard kolegjjį . 
amerikiečių stipendiją išskl 
studijų į Ženevą, šveicariji 
tautiniame vertėjų institute.

“LENKTYNES SU ŠĖTONU” antro
ji dalis jau parašyta ir autorius ruošia 
ją spaudai.

LENKU PIANISTO L PADEREVS- 
KIO atminimui pagerbti JAV paštas 
išleido ženkliuką — išviso 160.000.000 
egzempliorių. .. 1

VOKIEČIU LITERATŪROS PREMI
JĄ “Ost-LiterMturprėis” padalinta šiais 
metais tarp kelių ąutoęių/ Viso pada
linta DM. Aut<ūriųs Richard 
Tschon gavo 2.000 DM už sako romaną 
apie pabėgėlius: “Kiefera hinter der 
Bararite”-— Pušys už barako. Įdoftiu, 

‘ paskirta
akowski, 

gyv. Miunchene, už; knygą vokiečių 
kalba “Polonaise Allerheiligen”. E.

Lazdynų Priėdęs raštų sjnkįriys “Ir 
pražuvo kaip sapnas” išleidžiamas Mas
kvoje rusų kalba 30.000 tiražu. ■ Knygą 
ir vertimu paruošė Kaune gyvenąs ver
tėjas F. Surėvįnas ir maskvietė ra- 
šytoja’-Z. Sisova. '

Taįp\pat vąist, grožinės literatures 
leidyklą ruošiasi Išleisti žemaitės 
“Rinktinę” ir jos raštų tritomį rusų 
kalba. Verčia tas pats Surakinąs.

4
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. soft keeping kiekvienas
Famous Pwturepedfc ' support. Ypu’S
taumprings ta comfort Test

ši rudeni iki lapkričio 30 d. mes duodame besąlyginę garantiją. Jei po 30 dienų miegojimo matracai jums nepatiktų, galite juos grtftotl
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SPORTAS

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas Ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską, kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

Indian Rd. Cres.
Originalus dupleksas 

$2.000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, 5 kamb. pirmame augšte ir 
6 kamb. antrame augšte. Vandeniu 
alyva apšildomas. Du atskiri pečiai, 
vienas beveik naujas. Atskiri rūsiai 
kiekvienam butui su skalbykla. Di
delis kiemas, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $21.500.

Baby Point 
$1.500 įmokėti, trijų kambarių me
dinis namas su privačiu įvažiavimu. 
Plius trijų kambarių apartmentas 
rūsyje. Dvi vonios, dvi virtuvės, 
gražus kiemas, arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $8.900.

Bloor - Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.

Roncesvalles - Wright 
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero ihūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių^ 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.

Krautuvė ir 5 kambariai 
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Geros 
pirkimo sąlygos.

Eglinton - Bathurst 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil- 
.domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.

Oakwood • St. Clair 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
ąįyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Bloor - Jane
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

Automobilių taisymo dirbtuvė 
Naujas modemiškas mūrinis vieno 
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir 
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir 
King gatvių. Tinkamas visokiems 
automobilių remonto darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms. 
Labai vertinga vieta miesto centre 
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti 
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.

Baby Point Rd. 
Atskiras — 6 kambariai 

$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

High Park Ave. • Bloor
7 kambariai — vienas morgičius 

$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- 
montuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

Quebec Avė.
7 kambariai — vienas morgičius 

$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

Jane - Bloor
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 moderniškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kaina, vienas atskiras morgičius 10 
metų.

The Kingsway 
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto 
rajone.

High Park - Roncesvalles 
9 kambariai — 3 virtuvės 

$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

Bungalow — Swansea rajone 
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su 
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Netoli susisiekimo South 
Kingsway gatvėje.

AUSROS ŽINIOS
SĮ sekmadienį 12.30 vai. p.p. Prisi

kėlimo įšalėję I-sios B-C lygos rungty
nės: Aušra-Latviai.

Sį antradienį, 8 v.v., Prisikėlimo sa
lėje CYO lygos rungtynės: Aušra Ju
venile - Corpus Christi.

Praėjusio sekmadeinio draug. krep
šinio rungtynėse Aušros vyrai pralai
mėjo Tridents 69*81 (43:40). CYO ly
gos rungtynėse Aušra Midget nugalė
jo St. Basils 32:7 ir Aušra senior pra
laimėjo Vyčio moterims 51:8. Midget 
komandoje žaidė: I. Romanovaitė 12, 
M. Romanovaitė, R. Bilkytė 10, D. 
Klimaitė 8, J. Ceponkaitė, S. Dubinin- 
kaitė ir D. Kudirkaitė. Senior — S. 
Uogintaitė 3, A. Astrauskaitė 1, D. 
Simonaitytė, I. Romanovaitė 4 ir A. 
Sapijonytė. ’ ~

SĮ sekmadienį tuoj po pamaldų, 
prieš rungtynes, ant scenos įvyks Auš
ros klubo visuotinis susirinkimas. Bus 
renkami attsovai į sporto darbuotojų 
suvažiavimą ir aptarti einamieji rei
kalai. Visi nariai prašomi dalyvauti.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės sėkmingai pradėjo 

naująjį sezoną. Praėjusį ketvirtadienį 
draugiškose rungtynėse įveikė latves 
48:18; ir praėjusį sekmadienį CYO 
senior pirmenybėse netikėta pasekme 
51:8 nugalėjo aušrietes. žaidė: Dar
gytė 6, 9, E. Žėkaitė 2, 4, Žolpytė 
2, Rutkauskaitė 8, —. Balsienė 15, 
11, Radzevičienė 15, 19, Kasperavičiū- 
tė 2, 6, Kilotaitytė. Numatytos rungty
nės Hamiltone buvo atšauktos.

Futbolininkai užpraeitą sekmadienį 
draugiškose rungtyėnse prieš suomius 
sužaidė lygiomis 1:1. Įvartis JvVėly- 
vio.

Stalo tenisininkai miesto pirmenybė
se dalyvaus keturiose divizijose. Nia
gara Falls, Ont., įvykusiose tarptauti
nėse pirmenybėse dalyvavo du vytie- 
čiai — P. Gvildys ir S, Kasperavi- 
čiūtė. Vienetuose kbu pasiekė pusfi
nalius.

Visuotiniame susirinkime, kuris Įvy
ko praėjusį sekmadienį, išrinkti atsto
vai sportininkų suvažiavimui ir aptarti 
kiti einamieji reikalai. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Kauno miesto lauko teniso pirmeny

bėse vienetų varžybose pirmąsias vie
tas laimėjo R. Liubartas ir M. Sližytė. 
Jie mišraus dvejeto varžybose nugalė
jo E. Levinienę — J. Lopatą. Moterų 
dvejete geriausios M. Sližytė ir E. Le- 
vinienė, o vyrų — R. Liubartas ir J. 
Lopata. . ' .

Lietuvoje viešėjo Lenkijos krepši
nio nugalėtojų komanda “Legia”. Kau
ne žaidė su Kauno Audinių komanda 
ir rungtynės baigėsi lygiomis 63:63; 
sekančią dieną svečiai žaįdė su Kauno 
Žalgirio komanda ir pralaimėjo rezul
tatu 66:74. Nuvykusi į Panevėžį žaidė 
su vietos rinktine ir rungtynes lai
mėjo 73:60?

Rygoje prasidėjo Sovietų Sąjungos 
profesinių sąjungų bokso pirmenbės, 
kuriose dalyvauja ir gana pajėgūs Lie
tuvos atstovai.

XVII-jų olimpinių žaidynių daly
viams pagerbti, Maskvoje buvo sureng
tos iškilmės, kuriose olimpijados daly
viai buvo apdovanoti įvairiais orde- 
nais bei medaliais. Apdovanotųjų tar
pe buvo ir keletas lietuvių.

Vasaros pradžioje minėjome, kad 
gegužės 1-ją dieną grupė Lietuvos tu
ristų išvyko dviračiais į didelę kelionę 
Klaipėda - Vladivostokas. Lietuvos 
sporto spaudoje buvo plačiai aprašy
ta kelionės pradžia. Pervažiavus ke
liautojams Europos Rusiją ir pasiekus 
Aziją, kelionės reportažai nutrūko. 
Ir štai dabar vėl, po keleto mėnesių 
tylos, gautas laiškas iš Chabarovsko. 
Įdomu, kad keliautojai turėjo apie 
1500 km. kelio keliauti geležinkelio 
bėgiais, nes nebuvo jokių kelių! (Keis
ta, nejaugi per Sibirą nėra nė vieno 
plento ar vieškelio?). Be to, kelionę 
labai smarkiai trukdė nepertraukia
mas lietus, kuris kasdien vis daugiau 
vargino ir taip jau pervargusius ke
liautojus. Keliautojai džiaugiasi, kad 
nuo Chabarovsko teliko ligi tikslo — 
Vladivostoko — 800 km., o svarbiausia, 
jog galės keliauti keliais ir nereikės 
kratytis toliau geležinkelio bėgiais.

G.

Senatvės pensijos 
tik Kanadoje

Kiekvienas sulaukęs 70 metų 
amžiaus ir išgyvenęs Kanadoje 
bent 10 metų, vistiek pilietis ar 
nepilietis, gauna senatvės pensi
ją — $55 mėnesiui (jei asmuo ne
begali dirbti ir neturi pragyveni
mo šaltinio, gali gauti tokią pen
siją ir anksčiau, bet jau iš kito
kių fondų ir turi jos prašyti, kai 
sulaukus 70 m. pensija mokama 
automatiškai).

Gaunąs senatvės pensiją as
muo, jei iki pensijos išgavimo nė
ra išgyvenęs Kanadoje 25 metų, 
nenorėdamas pensijos netekti, 
privalo gyventi Kanadoje. Toks 
pensininkas, jei išvyksta i užsie
nius, gauna pensiją už tą mėne
sį, kurį išvyko ir dar už 6 mėne
sius. Toliau jam pensijos mokėji
mas nutraukiamas. Bet grįžus 
pensininkui į Kanadą pensija to
liau mokama..

Pensininkai, kurie prieš pensi
jos gavimą Kanadoje yra išgyve
nę bent 25 metus, gali ją gauti iki 
pat savo gyvenimo galo ir gyven
dami užsieny. "'ž

Tiesa, vyriausybė ruošia pen
sijų įstatymo pakeitimą. Galimas 
dalykas, kad šis reikalas bus dar 
kitaip patvarkytas ir gal bus lais
tą pensijas gauti visiems pensi
ninkams ir užsieny gyvenant.
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REALTORS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 

į šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar- 

tamentų, biznių, farmų sklypų ete. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.

WINDSOR, Ont.

S. KĖKŠTAS 
2336 BLOOR ST. W. 

įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namu tel. BE. 3-1372

Oberammergau 
jau ramu

Kristaus kančios vaidinimai Ba
varijos Oberammergau, prasidėję 
gegužės vidury, jau pasibaigė. Iš
viso buvo 92 vaidinimai, kuriuos 
matė 520.000 žmonių, suplauku
sių iš visų pasaulio kraštų. Pasi
rodo užsieniečiu daugiausia buvo 
iš Anglijos — 103.000. Amerikie
čių buvo 60.000. Buvo taip pat 
nemažai iš Afrikos, Australijos, 
Pietų Amerikos ir Azijos. ’ “

Vaidinimus aplankė ir popie
žiaus legatas Eucharistiniame 
Kongrese kardinolas Testa.

Vaidinimams užsibaigus iš 
Oberammergau buvo suruošta 
įprasta maldininkų kelionė į Et
tal vienuolyną Alpių papėdėje.

Vaidinimai, žinoma, davė ne-

pradžia 6 vai. 
visi windsorie-

DEŠIMTMEČIOB. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. RO. 2-8255 ?
Namu telef. LE. 6-1410 -V-'i

P.Š» Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius. / *
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

Extra Realty Ltd.
Tel. LE. 4-9211

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 

reikalais kreipkitės į šiuos mūsų agentus:

Bloor - Glendonwynne 
$9.000 jmokėti, atskiras gražių ply
tų 2 augštų tikras dupleksas, 10 
kamb., po 5 kamb., 2 mūro garažai, 
vand. alyva apšildomas. Kaina 
$28.000.

Bloor - Bathurst 
$1.000 iipokėti, 6 kambarių 2 augš
tų, 2 virt., garažas. Kaina $10.200.

Swansea
$6.000 įmokėti, atskiras mūro 6 k. 
Jbangaliukas, gražus, geroj ir gra
žioj vietoj, vand. alyva apšild., 
kvadr. pi., garažas, privatus įva
žiavimas. Kaina $16.900.

Annette • Durie
$5.000 Įmokėti, atskiras mūro, ply
tos ligi stogo, 7 kambarių, gražus 
namas, vand. alyva apšildomas, gra
žus kiemas, garažas su įvažiavimu. 
Kaina $16.000.
- College - Ossington
$1.000 Įmokėjus turėsite 8 kamb., 
2 augštų, didelių kambarių pelnin
gą namą. Liks viena skola 10 metų 
'atdara.

Roncesvalles - High Park 
'$2.000 Įmokėjus, mūro 8 kambarių 
«eraš didelis kiemas, viena skola 
balansui. Kaina $16.900. :

High Park - Roncesvalles 
$1.000 Įmokėti, frontas mūro, atski
ras, 6 kamb., 2 augštų, gražus dide
lis kiemas, alyva vand. apšild., nau
jas pečius. Vieną skolą 10 metų tu
rėsite.

»
3 butai ir krautuvė 

$6.000 Įmok., gerame rajone biznio 
pastatas, $4.380 metinės pajamos, 
tikras investatoriaus pirkinys. 
Skambinkite B. Sergautis.

Dėmesio! Nuomojami butai 
Jane - Eglinton rajone, vieno mie
gamojo butai, atskiros. 4 gabalų vo
nios, šaldytuvai ir elektriniai pe
čiai. Kaina nuo $75 iki $95 mėn.

Indian Rd. - Bloor
$6.000 Įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūro namas, labai didelis kiemas, 
dvigubas garažas. $3.000 pajamų į 
metus, plius 4 didelių kambarių bu
tas savininkui, 10 metų morgičius.

Runnymede • Annette 
$2.000 įmokėti, atskiras mūro na
mas, 10 kambarių, dvigubas garažas.

Bloor - Dufferin
$1.700 Įmokėti, 8 kambarių mūro 
namas, dvi moderniškos virtuvės, 
pilna kaina $13.500.

Crawford — 9 kambariai 
$18.900 pilna kaina, mūro namas, 
dideli kambariai, dvigubas garažas, 
vienas atviras morgičius.

Dėl veltui patarimų, kaip geriausiai 
investuoti pinigus, visuomet 

ioe^kitės

B. Sergautis, F.RJ.
LE. 4-9211.

Windsoro lietuvių kolonija, nors 
spaudoje ir nesirodė ilgokai, tačiau 
daug dirbo ir tebedirba.

PARENGIMAS yra ruošiamas lap
kričio 5 d. Kroatų salėje, 2520 Semi
nole St. Rengėjai KLB Windsoro apy
linkės valdyba. Bus linksma progra
ma, gros geras orkestras, veiks turtin
gas bufetas. Vakaro 
Kviečiami atsilankyti 
čiai ir detroitiečiai.

BENDRUOMENĖS
IR MOTINOS DIENOS minėjimas val
dybos pastangomis buvo suruoštas ge
gužės 14 d. Pirmininkė E. Butavičienė 
atidarymo proga trumpai prisiminė 
Žalgirio mūšio sukaktį. Toliau sekė 
studentės Badikonytės labai įdomi ir 
turininga paskaita motinoms. P. Za- 
torskis, vienas iš pirmųjų Bendruome
nės iniciatorių Windsore ir pirmas 
jos pirmininkas, pasakė turiningą kal
bą dešimtmečio proga.

Meninę programos dalį išpildė J. 
Sodaičio vedamas choras ir šeštadie
ninės mokyklos mokiniai. Jie suvai
dino E. Butavičienės, kuri yra ir šeš
tadieninės mokyklos mokytoja, paruoš
tą vaizdelį, pagal St. Zobarsko liaudies 
pasaką “Brolių ieškotoja”. Vaidino 
mokiniai: N. Giedriūnaįtė, I. Butavi- 
čiūtė, M. Pakauskaitė, S. Paškauskas, 
A. Kazlauskas, V. Sodaitytė, D. Kozu- 
lytė, R. Rozauskaitė, E. Kazlauskaitė, 
R. Januškaitė, D. Kačinskaitė, A. TauV 
kevičiūtė, R. Kozulis, P. Giedriūnas, 
D. Giedriūnaitė.

Vakaro techniniu paruošimu rūpino
si A. Butavičius. Bufete talkino: Juš- 
kauskienė, M. Dumčienė, Dumčius, Ra
kauskas, Skeiveris, Kuncaitis. P. Juš- 
kauskienės loterijai padovanotas tor
tas davė gražaus pelno.

WINDSORO LIETUVIŲ CHORAS, 
vadovaujamas J. Sodaičio, kovo 20 d. 
persiorganizavo. Iš Windsore veikusių 
dviejų chorų, su mažomis išimtimis, 
choristų dauguma suėjo į vieną. Ir 
be jau minėto pasirodymo balandžio 
23 d. dainavo tarptautiniame neoka- 
nadiečių pasirodyme. Birželio 7 d. 
su lietuviška daina pasirodė plačia
jai Windsoro visuomenei naujosios au
ditorijos atidarymo progą. Choras tu
rėjo savo arbatėlę PP- Badikenių bu-

PARDUODAMA• - • • v

200 akru
tabako farma.

Leidimas auginti 72 akr., 2 gyv. na
mai: mūrinis • moderniškas savi
ninkui ir medinis naujas pusinin
kui, 2 barnės — special, tabakui ir 
gyyul. bei padargams, dvigubo dy
džio šiltadaržis, 8 džiovyklos natū
rai. gazu šildomos. Prie pat mies-< 
telio, ant gero kelio. Miešto gazas, 
vanduo ir elektros Įrengimai. Far
ma .inventorius ir visa kita pavyz
dingame stovyje. Kaina prieinama 
ir {mokėjimas pagal susitarimą.

S. REPSYS,
Rodney, Ont, telef. 8W2.

J. KUDABA
» Namų tel. RU. 3-2105

Kreipkitės visais reikalais į Extra Realty Ltd. Čia rasite ekstra
sątiafam patarnavimą. .. .

te, ta proga gavęs iš Labatt’s kompa
nijos dovanų alaus. Po vasaros atosto
gų gieda sekmadieniais bažnyčioje ir 
ruošiasi Dainų Šventei Čikagoje. Chor
vedys ir choristai dėkingi pp. Skeive- 
riams leidusiems jų namų patalpose 
daryti repeticijas. i mažų pajamų visiems miestelio

GEGUŽINĖ buvo suruošta liepos 26 gyventojams, o ypač užeigos na- 
d. pp. Rožauskų ūkyje. Jos surengime ? 
aktyviai dalyvaujant valdybos nariams 
E. Butavičienėi, J. Sodaičiui, R. Pub 
dai ir talkinant jų šeimoms, pp. Pui- 
dienei, Sodaitienei, A. Butavičiui ir 
Švabams. P. Baleišis įjungė garsiakal
bį ir prijungė patefoną. Gražiai pralei
dome vasaros popietę romantiškame 
gamtos prieglobstyje. Prie laužo skam
bėjo atsilankiusių dainos, šeštadieni
nės mokyklos mokiniai pašoko keletą 
vaikiškų šokių ir pavaizdavo vaidilu
tes. Nuoširdi padėka visų atsilankiu
siųjų PP- Rdžauskams. Rengėjai yra 
dėkingi draugams detroitiečiams ir 
Dariaus-Girėno klubo valdybai už “or
ganizuotą” dalyvavimą ir talką.

PARADAI Dalyvavome tarptautinia
me Freedom festivalio parade Wind
sore ir Detroite ir Labour dienos pa
raduose Windsore ir Detroite repre
zentuodami lietuvius. P-e.

mų ir viešbučių savininkams, 
ypač, kad net 51 vaidinimo daly
viams bilietai buvo duodami i 
vaidinimą tik miestely išbuvus 
dvi dienas.

Otava. — Kanados federacinė 
valdžia turi paruošusi specialių 
vaistų už $11.000.000 nuo atomi
nės radiacijos apnuodijimo. Jie 
saugomi karo atvejui. Atsargos 
netrukus būsią dar padidintos už 
$7.000.000.

Otava. — Opozicijos lyderis 
Pearson pareiškė, kad Kanados 
ūkiui tikrai gręsiąs JAV kapita
lo perdidelio užplūdimo pavojus. 
Kanadoje 95% auto, 89% gumos, 
71% dujų bei naftos ir 81% teks
tilės pramonės priklausą JAV ka
pitalui.

Otava. — Šių metų pirmaisiais 
9 mėnesiais, palyginus su tais pat 
mėnesiais pernai metais, statyba 
Kanadoje sumažėjo 1.9%.

LONDON, Ont.
x Padėka

Mūsų mylimam vyrui ir tėvui a,a. 
Povilui Pietai mirus, nuoširdžią pa
dėką reiškiame visiems kuo nors prisi 
dėjusiems pagelbėti velionio ligos ir 
laidotuvių metu. Ypatinga padėka ten
ka kunigams K. Danieliui ir P. Ažu
baliui, uoliai slaugiusioms ligonį E. 
Bįrienei ir N. Kiselienei, giminėms J. 
Urbonams iš Toronto, visiems mie
liems kaimynams, vyrui mirus, talki
ninkavusiems ūkio darbuose, ypač tos 
talkos organizatoriams P. Genčiui ir 
P. Piskarskiui. Jūsų gražus užuojau
tos žodis, malda ar atneštos gėlės, bei 
dalyvavimas šemenyse, mūsų šeimai 
yra didelis moralinis suraminimas.

Žmona ir dukros.

Kq matė okupuotoje Lietuvoje
(Atkelta iš 2 psl.) 

sakysianti tik teisybę. Visą teisy
bę ji yra pažadėjusi pasakyti ir 
ateinantį šeštadienį Rochester, 
N.Y., lietuvių bendruomenės su
sirinkime. Nemokanti būti mela
gė. Važiuodama atgal, labai daug 
galvojusi, kaip ir kuo padėjus ne
laimingiems žmonėms.

Lietuvos žmonės norį, kad 
. Nixonas būtų išrinktas 

prezidentu
Klausiamą, ar Lietuvos žmonės 

ką nors žino apie JAV prezidento 
rinkimus, ji atsakė, kad ne tik 
žino, bet ir nori, kad prezidentu 
būtų išrinktas R. Nixonas. •

V. Zlotkienė savo kelione labai 
patenkinta, bet Lietuvoje patirti 
įspūdžiai, žmonių vargas ir jų ne
laisvė, ją sunkiai, prislėgę ir vis 
tų įspūdžių dar negalinti atsikra
tyti. Dabar ji niekam nepataria į 
okupuotą Lietuvą važiuoti, nes 
vistiek nieko laisvai negalima pa
matyti, nei laisvai pakeliauti. 
Fabrikų ir Rochestery galima pa

Dėmesio! Jau patvirtinta!
Atidaroma nauja 

lietuvių vasarnamių kolonija 
PRIE TĖVŲ PRANCIŠKONŲ STOVYKLOS 

NAUJOJOJE WASAGOJE.
Labai gražūs sklypai, smėlis, puiki pakrantė maudymuisi 

tik už dvieju blokų.
Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis:

J. Matulaitis
67 SUNNYLEA AVĖ. E., Toronto 18. • TEL. BE. 1-8631

sižiūrėti. Tai esą tik bereikalingas 
pinigų švaistymas.

Maskvoje vieną ankstų rytą at
sikėlusi ir išėjusi gatvėn pasižiū
rėti žmonių. Tai buvę apie 7 vai. 
ryto. Darbininkų minios skubėjo į 
darbą. Visi labai prastai apsiren
gę. Batai nunešioti, kitas batuose 
be kojinių, nuplyšę. Kiek geres
nis vaizdas buvęs, kai vėliau pra-. 
dėjo darban eiti tarnautojai. e

Ją labai stebino žmonių užsi
darymas. nekalbumas. Tarp sku
bančių darban nesigirdėjo skar
daus juoko, pašnekesių, kuris taip 
būdingas amerikiečių darbininkų 
tarpe. <

Veroniką Zlotkienę 
išlydint

V. Zlotkienę išlydint, buvo spė
liojama, ką ji grįžus pasakys. Ge
rai ją pažinoję tvirtino, kad ji ne
tylės, nes tai tiesi ir atvira mote
ris, o ne užuita Maskvos davatka. 
Jų tvirtnimas išsipildė. Ji kalba 
drąsiai ir atvirai. Vienai savo pa
žįstamai Brooklyne patarusi ge
riau neiti “Laisvės” mitingan da
ryti iš okupuotos Lietuvos pra
nešimo, negu ten nuėjus meluoti.

Visi sutiktieji Lietuvoje lietu
viai, prašę perduoti visiems Ame
rikos lietuviams širdingiausius 
sveikinimus. Bet tai jie pasakę 
ne viešai, paslapčiomis. Viešai to 
jie nagalėjo pasakyti. A. R.

Lake Simcoe
kero alyvos ir burncrių aptarnavimas 
*orontcxlic!vviši(af Icolboflfieįi klauskite 
«*tty Vaitiekanos WA

DOVERCOURT — BLOOR
$600 Įmokėti, 8 kambarių mūrinis namas, alyva šildomas, 2 virtuvės, dide
lis kiemas, ilgos išsimokėjimo sąlygos.

RUSHOLME RD. — COLLEGE
$1.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis namas, 2 virtuvės, garažas, alyvos šil
dymas, namas be skolų.

NAUJAS DUPLEKSAS!
$1.800 įmokėti tiktai už tą visai naują 10 kambarių dupleksą (2 butai po 5 
kambarius) su balkonais, privatus Įvažiavimas, dvigubas garažas, žema

QUEBEC AVE. — BLOOR
$2.500 įmokėti, gražus 8 nepereinamų kambarių atskiras mūrinis namas, mo
derni virtuvė, alyva šildymas, arti Bloor.

RUNNYMEDE — ANNETTE
$2.900 įmokėti, atskiras 10 kambarių mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
vandens alyvos šildymas, vieta garažui, ilgos ir lengvos išsimokėjimo są
lygos.

JANE — BLOOR
$3.000 įmokėti, 6 nepereinamų kambarių atskiras mūrinis namas, alyva šil
dymas, modernios statybos, arti Bloor, garažas, pilna kaina tik $17.600. 
Turi būti parduotas.

RUNNYMEDE — BLOOR
$3.500 įmokėti, didžiulis 4 butų viso 15 kmbarių atskiras mūrinis namas, 
dvigubas garažas, gražus didžiulis kiemas, alyvos šildymas, gauna $384 
nuomos mėnesiui, ilgos išsimokėjimo Sąlygos.

BATHURST — ST. CLAIR
$3.500 įmokėti, originalus 10 kambarių per du augštus, atskiras mūrinis 
dupleksas, vand. alyva šildymas, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu.

BERESFORD AVE. — BLOOR
S3.900 įmokėti, 6 kamb. ir apšildyti saulės kambariai pirmame augšte, at
skiras, mūrinis namas, puiki didžiulė virtuvė kokių retai pasitaiko, vandens 
alyvos šildymas, naujas dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu.

HIGH PARK AVE. — BLOOR
$4.900 įmokėti, 12 kambarių, atskiras gražus mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, dvigubas garažas,, gražus didelis kiemas, kvadratinis planas, 
galima nuomoti kaip keturis butus. Viena skola 10-čiai metų.

HIGH PARK — RONCESVALLES
$5.000 įmokėti, 8 nepereinamų kambarių, ątskįras mūrinis namas, vandens 
alyvos šildymas, viena skola 10-čiai metų, palikimas, turi būti parduotas.

SWANSEA
S5.000 įmokėti, gražus 7 kambarių atskiras mūrinis bungalas, 4 kamb. pirma
me augšte, vandens alyvos šildymas, 2 modernios vonios, recreation kam
barys rūsyje, garažas su privačiu įvažiavimu, didelis gražus kiemas su vais
medžiais, žema kaina.

BLOOR — BATHURST ST.
S6.000 įmokėti, didžiulis 14 kamb. atskiras mūrinis namas, 3 vonios, 3 
virtuvės, vandens alyvos šildymas, garažas su privačiu įvažiavimu, 10 metų 
skola, puikios pajamos. , * • : <

RUSHOLME ROAD
$6.000 įmokėti už tą didžiulį 16 kambarių atskirą mūrinį namą, 3 virtuvės, 3 
vonios, vandens alyva šildymas, dvigubas garažas su privačiu- įvažiavimu, 
didelis sklypas, 3 atskiri butai. Gauna S270 mėnesinės nuomos, plius 6 
kambarių butas šeimininkui pirmame augšte, 10 metų skola.

Namų tel. LE. 5-1584. Darbo tel. LE. 2-4404
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.
■SSEraSQBKS«Z5ZS^^SBS&E8muSSSSSS&ES5ĖSERS3SSS3Si

ED MASIOKAS TELEVISION SERVICE
Skambinkite nuo 7 vai. ryto iki 11 vai. v.

Patarnavimas tą pačią dieną visame Toronte ir apylinkėse.

TAISOMI TELEVIZIJOS aparatai, HI. FI., 
visų rūšių Ra£jij0 patefonai.

naujoms apšvietimo lempoms2j nuolaida (Picture Tubes)
Dalys garantuojamos 6 mėnesiams.

Darbas garantuotas. Telefonas ME. 5-5210

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLE iš 5 Robert St. Į N A U J A S P A T A L P A S

726 Lansdowne Ave. Tel. LE. 3-0631
(Tarp Bloor ir Dupont)

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav, VI. Tarvydas.

Automatinė transmisija pigiomis kainomis’, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai.

» Darbas garantuotas. :.
726 Lansdown Ave. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

A. J. MORRIS
Real Estate & Mortgage Broker

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996

Roncesvalles - Queen 
$6.000 įmokėti, gerų plytų, 11 di
delių kambarių, 3 virtuvės, vande
niu alyva šildomas, su baldais. $65 
savaitėj nuomos, plius apatinis 
augštas savininkui. Dvigubas garaž.

kusholme - College
$3.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 
namas, 11 kambarių, 2 virtuvės, 2 
vonios, vandeniu šildomas, šoninis 
įvažiavimas. 2 blokų garažai, 10 
metų morgičius.
Moteliai - restoranas, gazolino stotis 
$26.000 pilna kaina, prie pagrind. 
kelio kampinė nuosavybė, 10 akrų, 
8 moderniški vienetai, 5 kambarių 
gyvenamas namas, ultra moderniš
kas restoranas su 45 sėdimom vie
tom, 2 gazo pompos, tinka šeimai.

100 akru farma netoli Toronto 
$7.000 įmokėti, } pietus nuo Barrie 
arti Nr. 11 kelio, gerų plytų 10 
kambarių namas, 2 didelės daržinės, 
geras artezinis vanduo, 15 akrų miš
ko. vedama mišri ūkininkystė. Savi
ninkas gyvena Amerikoje. Turi bū
ti parduotas.

Maisto - mėsos krautuvė 
$1.000 savaitinė apyvarta 

$22.500 pilna kaina už gerų plytų 
namą su 6 kambariais, alyva šildo
mas, modemiški įrengimai, gerai 
užlaikytas, dvigubas garažas.
Tabako ūkis 60 mylių nuo Toronto 
$14.000 įmokėti, tinka dviem šei
mom, 173 akrai geros žemės, 38 lei
džiama tabako sodinimui, 23 akrai 
miško, didelis šiltadaržis, 6 kilnos, 
11 kambarių geru plytų namas, vie
nas morgičius balansui, pilna kaina 
S29.000.

Bloor - Runnymede
$4.000 įmokėti, gerų plytų iki vir
šaus, atskiras 7 kambarių namas, 2 
augštair kvadratinis planas, vande
niu šildomas, šoninis įvažiavimas, 
garažas, prašo $19.900.

200 akrų — $7.500 pilna kaina 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių namas, 
pilnai apstatytas, daržinė, 40x60 
kiaulėms diendaržis, vištininkas, 
plius kiti maži pastatai. 65 akrai • 
gryno lauko, 35 akrai ganyklų, 100 
akrų miško, 5 atžalyno.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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mas, netoli susisiekimo ir mokyklos.
SWANSEA — ELLIS įmokėti, 6 kamb. ir saulės kąjnb., 2 vir
tuvės, kvadratinis ■planas, gražus kiemas, vienas morgičius balansui.
BLOOR — CLENDENAN. $4-M0 įmokėti, geras 6 kamb. namas su gara- 
žū, skubiai reikalingas parduoti, šeimininkas išsikelia iš Ont. provincijos.
BLOOR — OSSINGTON. $3.000 įmokėti, pusiau atskiras, alyva oru apšil
domas, šoninis įvažiavimas, gražus nedidelis kiemas, patogi vieta naoma- 
vimut ’

Skambanti J. GUDAS, LE. 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Kea WILES
_ REALTOR LTD.

1190 Bloor St. W.‘(prie Brock Ave.) 
Telefonas LE. 7-3173

Didžiausias pasirinkimas nafnų-biznių visame Toronte. 
Nuoširdus ir sąžiningas patarnarimes.

RūpesLngas morgičių sutvarkymas.
Bloor - Runnymede

$2.500 Įmok., mūr. atsk. 7 kamb. 
per du aūgštus, mod. virt., 2 vonios, 
alyva šild., šoninis įvaž., garažas, 
vienas atviras 10-čiai metų morgi
čius išmokėjimui.

z College - Havelcck
$3.000 įmok., mūr. 11 kamb. 4 kam- 
bar. ant pirmo augšto, vand. šild. 
nepereinami kamb., parduodamas 
su visais baldais. Vienas morgičius 
išmokėjimui. Vertas dėmesio.

Jane - Weston Rd.
$4.000 Įmok., 10 kamb. tripleksas, 
viskas naujai mod. įrengta, did. 
kamb., 3 vonios, 3 virt., did. skly
pas, priv. įvaž., garažas. Visas iš
nuomotas. Sav. pajamos $58. Turi 
būti parduotas.

Sunnyside
$4.000 Įmok., gero mūro, kvadr. pla
nas, 7 kamb. per du augštusf vand. 
alyva šild., mod. virt., 2 vonios, ga
ražas ir šofiinis geras įvaž. Graži 
vieta.

Roncesvalles - Grenadier Rd.
$4.500 Įmok., gražių pi., atsk., 8k., 
vand. alyva šild., reikia mažo re
monto, galima tuoj užimti, šoninis 
įvaž. Vieta garažui.

Bloor • High Park 
$5.000 jmok., 7 did. kamb. per du: 
augštus, rupių plytų, mod. staty
bos, mod. įrengtas namas. Gražus 
visais atžvilgiais, mod. virt, 2 mod. 
vonios, platus šoninis įvaž., gara
žas ir vienas atviras morgičius išmo
kėjimui. .

Evelyn • Annette .
$5.000 Įmok., 10 did. kamb., atsk., 
mūr., 3 mod. virt., alyva šild., priv., 
įvaž., garažas. Parduos už $17.900 
šu visais baldais. Retas pirkinys.

Swansea
$5.000 Įmok., naujos statybos, mūr., 
6 did. kamb. bungalovas. Nepapras
tai graži vieta, did. sklypas, privatus 
įvaž., garažas. Galima tuoj užimti. 
Pasiteiraukit.

Howard Prk. Rd. - Roncesvalles 
$5.000 įmok, už 8 did. kamb. atsk. 
mūrinį namą. Kvadratinis planas, 
vand, alyva šild. Vienas morgičius 
balansui išsimokėti. Galima tuoj 
užimti. Reikia remonto.

High Park Avė.
$10.000 įmok., 14 kamb. naujas tri- 
pleksas, moderniškas namas iš lau
ko ir vidaus. Geros nuomavimo pa
jamos, ideali vieta, arti kraut. Ver
ta pamatyti.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Telef. LE. 7-3173. Namu RO. 6-0417

apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo - pardavimo reikaluose tarpininkau
ja lietuvis pardavimo agentas

V: (Vic) BUTRIMAS:
Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.

Turime didžiausią apylinkėje pasirinkimą ūkiu-farmų, gasolino sto
čių, vasarnamių, garažų, įvairių biznių ir t.t.

G. D. HUNT REAL ESTATE
Įstaigos:

128 Hurontario St.
Collingwood, Ont.

Tel. 1516

Namu:
VYT. BUTRIMAS
139 Fourth St. E. 
Collingwood, Ont.

Tel. 2337

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITĖ

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075 -

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.

P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.

(prie Dufferin)
Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 

romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LE. 5-9130

International 
Driving School

859 COLLEGE ST. LE. 5-5556

^Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ : 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body.
Darbas sąžiningas ir garantuotas, j

Lietuvis savininkas A. Šimonis. ;
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Taisau televizijas, namu ir auto radio.
A. GRYBAS.Raštu garantuojamas darbas h* dalys.

Tel. LE. 2-7284

NAUJAME MOOERHliKAt ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jus galite savo automobilio pataisymo reikalus iisiaižkmti lietuviikai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame 4arbo sgžiniagumg.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataaymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių rotų sureguliavimų ir balansavimų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodamo nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131 
Nakties metu tel. RO. 7-4)086

{Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point).

MOTERIŠKŲ RŪBŲ siu vejas
Beresnevičius

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 
Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.

1299 DUNDAS ST. WEST, Telefonas LE. 1-1432
VORGNTB buto te!. LE. 1-4794

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
=

BOLŠEVIKAI JAU RAŠO REZISTENCIJOS ISTORIJĄ
Ištisą dvidešimtmetį Sov. Są

junga tarptautinės teisės požiūriu 
nepreikaištingai gerbė trijų Pa
baltijo valstybių nepriklausomy
bę ir tik slapčia kėsinosi atgauti 
išsprūdusį carinės Rusijos “pali
kimą”. Pasinaudodama Hitlerio 
beprotišku planu įžiebti Antrąjį 
pasaulinį karą, slaptai išsiderėjo 
laisvas rankas Pabaltijy. Prasėdė
jusiojo karo sukeltos panikos me
tu tyliai įvedė savo kariuomenę. 
Pagaliau visai Europai liepsno
jant, nebuvo jokios rizikos, jog 
kas nors užgirs trijų mažų tautų 
beviltišką pagalbos šauksmą. Tik 
nėra pasaulyje jėgos, kuri nuslo
pintų skriaudžiamos tautos balsą.

Tikrovė greitai išblaškė sovie
tines pradinių laimėjimų iliuzi
jas Lietuvoje: Dar tebevykstant 
“liaudies seimo” rinkimų vaidi
nimui, visame krašte ėmė organi
zuotis gaivalingas pasipriešini
mas. Netrukus ’ vadovaujantis 
vaidmuo atiteko vieningai kovos 
organizacijai — Lietuvių Akty
vistų Frontui (LAF). To dėka pir
mojo bolševikmečio rezistencinę 
veiklą apvainikavo 1941 metų bir
želinis tautos sukilimas ir jo pa
skelbtoji Lietuvos laikinoji vy
riausybė (LLV). Tuo būdu prieš 
visą pasaulį buvo nuplauta oku
pacijos gėda ir krauju paliudytas 
lietuvių tautos noras laisvai ir ne- 
priklausomai tvarkytis.

Kaip jie aiškina tautos 
sukilimą /
Prieš faktus, haip sakoma, nė

ra argumentų. Ir tik dabar, artė
jant sukilimo dvide^imtmečiuf, 
bolševikai atgavo žadą, šitas klau
simas pirmą kartą, palyginti, iš
samiai paliestas naujausiame LT 
SR Mokslų Akademijos Darbų nu
meryje (Ser. A, 2(9), 1960, 133- 
151 psl.). Kaip pati antraštė “Bur-

J. VIDZGIRIS — (ELI).

žuaziniai nacionalistai hitlerinin
kų vokietininkų tarnyboje 1939- 
1941. metais” rodo, straipsnyje 
stengiamasi suniekinti lietuvių 
tautinį pasipriešinimą ir pavaiz
duoti prohitleriniu, jeigu ne tie
siog hitleriniu, veiksmu.

Straipsnio autorė A. Gaigalai
tė LAFo pradžią stengiasi išvesti 
iš p'anašaus pavadinimo trumpai 
prieš Klaipėdos krašto užėmimą 
ten veikusio opozicinio branduo
lio — Lietuvių Aktyvistų Sąjun
gos, kurios veiklai pavaizduoti ne
pagailėjo vietos. Pagrindinį, vaid
menį toje sąjungoje priskirdama 
voldėmarininkams,o šiuoslaiky
dama tiesiog nacių agentais, auto
rė tuo būdu pailiustruoja kom
partijos istorijos instituto nusta
tytą liniją: prilipinti hitlerininkų 
etiketę lietuviškajai rezistencijai, 
nes jos ilgiau nebeįmanoma nu
tylėti. Toks mėginimas visai ne 
naujiena. Antai, savo metu lietu
vių nepriklausomybės reikalavi
mus tūli lenkų sluogsniai pasau
liui aiškino irgi “vokiškomis in
trigomis”.

Straipsnis neva paremtas “ar
chyvine medžiaga ir to meto pe
riodine spauda”. Niekas neabejo
ja^ jog bolševikų archyvuose sau
gojama daug vertingos medžiagos 
iš kalbamojo laikotarpio, kuris 
tačiau gerai žinomas ir Vakaruo
se. Gal todėl autorei buvo leista 
tik šiek tiek pacituoti Mokslų 
Akademijos centrinės bibliotekos 
rankraštyną, paminėti Centrini 
valstybės archyvą, na, ir kompar
tijos ck “partarchyvą” su prasi
manytais “sabotažais”. Iš tuome
tinės spaudoj teminimi “Bendras 
žygis”, “Į Laisvę” Nr. 4 (sukilimo 
aprašymas) ir ... 1959 m. “Kom-

"27" VILNONIAI

apatiniai baltiniai

.■į®

Tai žieminiai baltiniai, 
kurių niekas nepralenks 
jų šiltumu, ilgu laikymu 
ir nepaprasta jų verte.

Pasiūti specialiai 
patogiam nešiojimui iš 

vilnonės medžiagos, 
duodančios pilną šilumą.

Tai vertingas 
Penmans išdirbinys.

Galima gauti marškinių, 
marškinių-kelnių vyrams ir 

kelnių ir ištisinių 
berniukams.

Garsus nuo 
1868 metu 

27-FO-6

Paieškojimai
VYTO GUDZEVICIAUS, Veronikos 

ir Antano sūnaus, kilusio iš Kauno — 
Šančių, ieško motina iš Lietuvos. Atsi
liepti šiuo adresu: Juozas Visockis, 
40 Fisken Avė,, Toronto 9, Ont., Ca
nada. < ATLANTA MOTORS

39 Advance Rd. • Toronto - Islington
Generalinis automobilia taisymas, nemokamas darbo apskaičiavimas.
VISI DARBAI GARANTUOJAMI, e LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Darbovietės telefonas BE. 9-3939. Namu telefonas LE. 2-2327.

VYT. STOČKUS
39 Advance Rd. randasi 5 blokai į pietus 

nuo Bloor važiuojant Islington Ave.

rašom, mašinėlės
naujos ir naudotos.

YORK BUSINESS MACHINES 
605 YongeSt. WA. 5-2491

Dažai ir sienoms 
poplerlsl

Veikas, šepečiai, terpaitfinas.
Sky’s Paint & Wallpaper.

891 DUNDAS ST. W. '
Tel EM. 4-2715, Toronto, Ont

OILS LTD. 
Atstoves

H. ROžAITIS
Greitas kara-atyvot pristatyme*

7PUSL.

jaunimo tiesa” (ištrauka iš vysk. 
P. Ramanausko tardymo proto
kolo).

Nori užbėgti už akių
Įdomu pastebėti, kad straipsny

je neginčijama, kad slaptoji pasi
priešinimo veikla prasidėjusi dar 
prieš LAFo susikūrimą, kad ji 
rėmėsi studentija, moksleivija, 
kariais. Sovietiškai suktai skam
ba argumentas, jog aktyvistų va
dovybė buvusi nacių iš anksto 
įspėta nekelti nepriklausomybės 
klausimo, tačiau nepaklausiusi ir 
tuo ... apgavusį lietuvių tautą. 
Minima visa eilė asmenų, kurių 
žymi dalis šiuo metu gyvena už
sienyje.. :: C

Neatrodo, jog šitas, straipsnis 
skiriamas gyvenantiems Lietuvo
je. MA Darbai, kaip žinoma, tėra 
spausdinami 1.000 egz. tiražu. Jų 
didžioji dalis siunčiama mainais 
užsienių bibliotekoms, o kita iš
siuntinėjama mokslinėms įstai
goms Sov. Sąjungos viduje. Jų tu
rinys, taigi, prieinamas tik siau
ram rateliui režimui patikimų as- 
menų.

Paskelbtąjį straipsnį tenka dau
giau vertinti kaip pastangą užbėg
ti laisviesiems lietuviams už akių 
besiartinančios sukilimo ir laiki
nosios vyriausybės dvidešimtme
čio proga. Kažin, ar nebūtų pats 
gražiausias atsakymas, jeigu šia
pus kas nors pasirūpintų surinkti 
Į vieną rinkini visą palaidai pa
skelbtą 1941 ni. sukilimo medžia
gą, ją papildant laisvėje gyvenan
čių to meto veikliųjų, ypač vado
vaujančiųjų, asmenų prisimini
mais? —*

Kukli moteriškė
Jauna poniutė skundžiasi savo 

prietelkai:
—«Aš blogai jaučiuosi Kas tai 

negero aplink mano skilvį. Pasa
kysiu atvirai, jog mane ima neri
mastis. -

— Tai kodėl neini pas gydyto
ją, kuris viską nuodugniai ištirs?

Jaunoji poniutė nedrąsiai ėmė 
aiškintis:

— Žinai, kaip su tais gydyto
jais... Lieps nusirengti... Ma
ne tas labai suvaržo.

— Nebūk kvaila! Gydytojas yra 
toks pat vyras, kaip ir kiti, tai ko 
čia varžytis? .. .

Savotiškai suprato
— Aš noriu pamatyti daktarą. 

Ar čia jis priiminėja ligonius?
— Čia aš praktikuoju, — atsa

ko gydytojas.
— Aš nenoriu, kad kas nors 

praktikuotų ant manęs. Man rei
kalingas daktaras, kuris mane pa
gydytų.

Neturi kantrybės
— Jau trys valandos tamsta 

žiūri, kaip aš meškerioju. Kodėl 
pats neimi meškerės?

— Neturiu kantrybės taip ilgai 
išsėdėti prie vandens.

Paįvairinoatsakymą
Vienas ikyrus vyrukas, patyręs, 

kad mergina-, su kuria jis kalbėjo
si, iškeliauna į kitą miestą, pa
klausė:

— Kokiu motyvu jūs vykstate?
— Lokomotyvu, — atsakė ji.

Abu geri
Vyras prašo savo žmonos, kad* 

atneštų jam vandens atsigerti. »
— Jei nori patarnavimų, tai rei-” 

kėjo pasisamdyti tarnaitę nuo pat 
Kalėdų! — atsiliepė žmona. ?

— Norėjau tą padaryti, bet vi-, 
sos darbščiosios jau buvo pąsam^ 
dytos, man paliko tik tinginė, —. 
atkirto vyras. •

— Nereikėjo būti pačiam tingit 
giniui ir taip nebūtų atsitikę, —; 
užbaigė žmona. .1'

Būtų pavojinga ;
— Vadinasi, tamsta, pone dak

tare, netiki, kad mirusiųjų dva-2 
stos gali grįžti į žemę? — kalba- 
spiritistas. }

— Negaliu tikėti. Ar tamsta su-; 
pranti, kokį pavojų tai sudaryt iu 
gydytojams. ;•

IŠ LAIKRAŠČIŲ . * 
Sudegė keturi hektarai javų' 

Priežastis buvo gaisras.

Byla dėl spekuliacijos siuntimais Rygoj
Okupuotos Latvijos laikraščiai 

praneša, kad Rygoj suimta pen
sininkė mokytoja Olga Evalstone. 
Ji apkaltinta “kontrabanda, mui
to taisyklių sulaužymu ir speku
liacija užsieniniais siuntiniais”.

Pasak laikraščių pranešimų, 
buvę taip:

A. Abers, gyv. Takome (JAV?), 
latvių emigrantų laikraščiuose 
patalpinęs skelbimus su savo fo
tografija, kad apsiimąs nusiųsti į 
tėvynę pinigus betkuriam adresa
tui, dolerius iškeičiant rubliais, 
skaitant už $1 10 rublių. Už dalį 
įmokėtų pinigų per firmą Lon
done buvę užsakyta dovanų siun
tiniai juos persiunčiant keturioli
kai asmenų - “agentų” Latvijoje. 
Evaldstone po to iš “agentų” 
siuntinius surinkdavusi, daiktus 
parduodavusi ir atitinkamą sumą, 
skaitant 10 rublių už $1, išmokė
davusi tiems, kurių artimieji už
jūryje buvo įmokėję Aberiui do
leriais persiųsti į Latviją.

Mažesnes sumas Evaldstone 
adresatams persiuntinėjusi paš
tu, o didesnes pristatydavusi as
meniškai. Už šį darbą “Aberto 
pavedimu” Evalstone gavusi 25 
% už siuntinius gautų pinigų. 
Metų bėgyje Aberis Į Latviją nu
siuntęs šimtus siuntinių. Ir da
rant kratą pas Evaldstone buvę 
rasti 58 neseniai gauti siuntiniai, 
kurie įvertinti 400.00 rublių. Gry
nu pinigu ir prekių buvę rasta už 
700.000 rublių.

Evalstonę įskundusi R. Caune, 
viena iš buvusių jos agenčių, pa
vydo vedama.

Raudonieji ekskursantai, grįžę 
iš Lietuvos skelbia, kad. jokių

i siuntinių siųsti nereikią, nes Sov..

Sąjungoje visko esą iki valios. 
Bet kaip gi .galima būtų šitokias 
operacijas padaryti, jei visko bū
tų? Be to, kokios gi prekių kai
nos, jei 58 siuntiniai Įvertinti 
net 400.000 rublių? Juk tai reiš
kia, kad kiekvienas siuntinys vi
dutiniškai įvertintas apie 7000 
rublių, o juk iš praktikos žinome, 
kad siuntinys su persiuntimu ir 
muitu kainuoja apie $200-250. 
Kokios augštos ten prekių kainos, 
galima suprasti dar ir iš to, kad 
Abers siuntinius sųpirkdavęs tik 
už dalį jam persiųsti Įteikiamų 
pinigų, Evaldstbne gaudavusi 25 
%, be abejonės, gaudavo dar kiek 
ir tie asmenys, kurių vardu būda
vo siuntiniai siunčiami, gal būda
vo dar kitokių tarpininkų, kurie 
taip pat turėjo uždirbti, ir vi
siems užteko. ?

Tel Avivas. — A. Eichmann, 
dabar laikomas Izraelio kalėjime, 
savo gynėju pasirinko Koelno ad
vokatą Robert Servatius.

Nukrito iš 50 metrų augščiož 
laimei, ant plytų krūvos. ;

šovėsi penkis kartus, nors jait 
pirmasis šūvis buvo mirtingas. ;

Kūdikis su dviem galvom a.ro-Z 
do visiškai normalus.

Po laidotuvių prisi".ir.' 
pamiršta velionį įdėti i karstą

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-410S

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

Telefonas LE.* 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3j- 8 vai vak. (pagal susi-

ADVOKATAS-NOTARAS 
praneša, kad 
persikėlė 

Į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Kabinetas: LE. 4-4451 —
Dr. P. MORKIS į
DANTŲ GYDYTOJAS ;

Vakarais ir šeštadieniais ' 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4^. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O<
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. Į 
274 RONCESVALLES AVĖ. Į 

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2-5493 ;

Darbo valandos: kasdien 10 v/VIS0 RŪŠių STALitl DARBAI j
Virtuvių spintelės (kobitoi), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos.

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. įvairūs medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

niais nuo 10 vai ryto iki 6 v.v.

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT

Akiu specialistas
L. LUNSKY, R.O.

SEGUIN
Advokatai — Notarai < :

35 HAYDEN ST„ Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

Telet įstaigos: Telet namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

-Pritaiko akinius visiems akių defek-* 
tams. Ištiria akių nervus, kurie daŽ-' 
noi sukelia galvos skoudėjimg ir nėr-, 
vingumo. Kalba slavų kalbomis.*

*478 COLLEGE ST., Toronto• 
[ Telef. WA. 1-3924 *

..U. I I.... I i ■lllll I
Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, /C /1O77*
gyvybės, pensijų ir kt. XVL/e

Draudimai
I I   M llfl —

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

Taisomi RADIO IR TV aparatai 
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusia specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

.arba RO. 60832 
P. Barausko Agentūra 

49 Cameo Cres., Toronto 9.

Kvalifikuotas'technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC Telefonas RU. 1-7881

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai 
Skambinti Iki II vsl. v»k.

RO. 6-9367 V. Semaška

GENERAL INSURANCE

Įstaiga veikia 
168 vaL savaitėje

AL DŪDA
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Sį sekmadienį iškilmingai 

švenčiama Kristaus Karaliaus 
Šventė. Užbaigiant kiekvienas pa
baldas, daromas pasiaukojimas 
Švč. Jėzaus Širdžiai Pamaldos 
'iyks pagal naujai patvarkytą lai- 
ftą — laikrodžius 1 vai. atsukus. 

. jfjsi maloniai kviečiami dalyvauti 
Kristaus Karaliaus iškilmingame 
minėjime 4 vai. p.p.
Įt' Dėl. Kr. Karaliaus minėjimo ro
žančiaus pamaldU bažnyčioje šį 
sekmadienį nebus. Neįvyks taip 
pat jaunimo popietė, nes jaunimo 
JJioras dalyvauja Kristaus Kara
liaus minėjimo programoje.

— Mirusiųjų prisiminimas 
Įvyks lapkričio 1 d., Visų šven
tėjų dieną, 8 vai. vak. Sekmadie
ni, lapkričio 6 d., 4 vai. p.p. lie
tuvių kapinėse įvyks gedulinga 
procesija ir mirusių pagerbimas.

* Tikybos pamokos vaikams, 
kurie eis kitais metais prie pir- 
jjidš šv. Komunijos, vyksta kas 
-sekmadienį po 11 vai. pamaldų. 
Katekizacijos pamokas praveda 
seselės lietuvaitės. Būtų gera, kad 
vaikai jau dabar pradėtų lankyti 
pamokas, nes pradėdamas kursas, 
kuris reikalingas išeiti ruošiantis 
pirmajai išpažinčiai.

—r-' ši antradienį į lietuvių kapi
nės perkelta a.a. Onos Augaitie- 
nės, p. Laurinavičienės motinos, 
palaikai. Ta proga par. bažnyčio
je už velionės vėlę įvyko gedu
lingos pamaldos.

šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Concord, Delaware, Col
lege, Dewson, McKenzie Cres., 
Lisgar ir Havelock.
- — Pereitą sekmadieni Toronto 
katedroje Gražina Beržinskaitė iš 
vyskupo Marrocco rankų gavo 
Serra Award dovaną.
~ Gražinutę ir tėvelius nuošir
džiai sveikiname.
3 — Iš Public Welfare gauta 
blankų, kurias užpildo asmenys 
po 70 metų amžiaus ir gaunantie
ji- senatvės pensiją. Primename, 
kad pašalpos prašančiųjų asme- 
ftų pajamos į metus vieno asmens 

’ negali prašokti $960 ir banko są
skaita S1.000, o esant šeimoje 
dviems asmenims: abiejų metinės 
pajamos $1.620 ir banko sąskaita 
gi.500. Pripažinus senukus galin
dais pasinaudoti minėta privile
gija, jiems nebereikalinga mokėti 
ligoninės draudos, o taip pat yra 
teikiama veltui gydytojų patar
navimai tiek ligoninėje j tiek kvie
čiant į namus,, vaistai ir operaci
jos. Pensininkai, kurie pageidau
tųužpildyti minėtas formas, pra
šomi prieš tai dėl laiko susitarti 
telefonu.

Sutuokta: Eugen Ruf ir Me
ta Dane. <
- Pakrikštytas Edvardas 

rius Paškovičius.
Jubilėjinės pamaldos 

evangelikams
-ŠĮ sekmadienį, spalio 30 d., 11 
vai. ryto Toronto Malonės liute- 
fonių parapija, 1424 Davenport 
Rd., švęs savo parapijos 10 metų 
jubilėjų bei savo bažnyčios 6 me
tų sukakti. Šios iškilmingos, isto
rinės pamaldos bus laikomos 3 
kalbomis: lietuviškai, vokiškai ir 
angliškai, šiose pamaldose daly
vaus Ontario provincijos Bažny
čios prezidento Įgaliotinis kun. H. 
H. Erdmanas iš Kitchenerio. So
listai, trūbininkai bei choras iš
pildys religiniai meninę dali. Po 
iškilmingų pamaldų salėje mote
rų ratelis ruošia visiems svečiams 
ir parapjiečiams kavutę. Į šias ju- 
bjlėjines pamaldas mes kviečiame 
ypatingai visus tuos evangelikus, 
kurių pagalba ši mūsų parapija 
Buvo prieš 10 metų Įkurta.

Kanadoje lietuviai liuteronys 
Giri tik šią vieną nuosavą bažny
čią, kuri Misouri Sinodo pagalba 
buvo prieš 6 metus pastatyta ir 
pašventinta Trivienio Dievo gar
bei. Amerikoje panašių bažnyčių 
yri daugiau, nes Missouri Sino
das jau 70 metų kaip rūpinasi te
nai gyvenančiais lietuviais evan
gelikais. Minėto Sinodo pagalba 
šie lietuvių kunigai išėjo teologi
jas mokslus: Rasokas. Brustaitis, 
Drignaitis, Kories, Jurkšaitis, Ma- 
caittis ir kt. Kadangi Pasaulinė 
Liuteronių Sąjunga gimė tik po 
H’Pasaulinio karo, tai ligi to lai
ko visi šiaurės Amerikoje gyve
nantieji lietuviai liuteronys pri
klausė Missouri Sinodui.

Kun. L. Kostizenas.

Ma-

Prisikėlimo parapijos žinios
— ŠĮ sekmadienį Pr. par. Ka

talikų Vyrų D-ja iškilmingai mi
ni savo globėjo Kristaus Kara
liaus šventę. Vyrų intencija šv. 
Mišios ir bendra Komunija bus 
per 9 vai. Mišias, po kurių tuoj 
pat salėje seks agapė • bendri pus
ryčiai svečiams, nariams ir bend
rai visiems par. vyrams. Visi vy
rai raginami pasivesti Kristui Ka
raliui einant išpažinties ir Komu
nijos. Išpažinčių bus klausoma 
jau iš vakaro per Rožančiaus pa
maldas 6.30 vai.

— Įsidėmėtina visiems, kad šį 
sekmadienį, dėl "Vyrų pusryčių, 
salėje vėlyvųjų 11.30 vai. Mišių 
nebus. Jos bus laikomos bažny
čioje 12.15 vai. p.p.

— Lapkričio 1 d., antradienį 
yra Visų šventųjų šventė su pa
reiga išklausyti šv. Mišių. Mūsų 
bažnyčioje šv. Mišios bus laiko
mos ryte 7, 7.30 ir 8 vai. ir vaka
re 7.30 vai., po kurių ąeks tradi
cines gedulingos Vėlimų pamal
dos su Tėvo Placido, OFM, pa
mokslu, choro giesmėmis ir Li
bera. ~

— Per visą lapkričio mėn. mū
sų bažnyčioje 8 vai. Mišios bus 
laikomos Vėlinių novenos intenci
jomis.

— Religinės pamokos nekata
likiškas gimnazijas ir nekatalikiš
kas mokyklas lankantiems moki
niams daromos po 10 vai. Mišių 
sekmadieniais. Gimnazistai ren
kasi Į muzikos studiją, o pradžios 
mokyklų mokiniai i aktorių kam
barius po scena. Prašoma rinktis 
punktualiai. Tėveliai raginami pa
skatinti savo vaikučius. '

— Mergaičių popietė sekmadie
niais vyksta Įprasta tvarka muzi
kos studijoje 3 vai. po pietų.

— Jaunimo sekmadienio pasi
linksminimas bus muzikos studi
joje tarp 7 ir 10.30 vai. vak. Pro
gramą bei paįvairinimą Įneš 
skautai. r

— Parapinė biblioteka atidary
ta po 10 ir 11 vai. Mišių. :

— Parapijos vaikų choras de
biutuos ši sekmadienį per 9 vai. 
Mišias. Jaunieji choristai renkasi 
bažnyčioje prie vargonų bent 10 
minučių prieš 9 vai. Nepamirški
te, kad nuo vidurnakčio laikrodis 
bus atvarytas vieną valandą atgal. 
Choro repeticija bus 2.30 vai. p.p. 
prie vargonų, šiuo metu chore 
dalyvauja apie 80 vaikų.

— Ateinančią savaitę parapijos 
kunigai lankys parapijiečius šio
se vietose: dalis Westono. Toron
te: Evelyn Ave., Evelyn Cresc., 
Glendonwynne Rd.

— Sveikiname Onutę Mikailai- 
tę, kuri praėjusi sekmadieni To
ronto katedroje buvo apdovanota 
Serra Award, kaip viena rimčiau
sių ir pamaldžiausių parapijos 
mergaičių.

— Iš Prisikėlimo bažnyčios spa
lio 25 d. buvo palaidota Mount 
Hope kapinėse a.a. Barbora Macu- 
levičienė, gyv. 2008 Bathurst St. 
Dukrai Elenai Matušaitienei ir 
kitiems artimiesiems nuoširdi 
užuojauta.

A. A. Antano Pabedinsko 1 
mirties trijų metų sukakties pro
ga ši šeštadienį, spalio 29 d., 10 
vai. ryto, Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje bus pamaldos, o po jų 
bus pašventintas kapo paminklas.

Kun. Viktoras Poimanskis, ką 
tik paskirtas i Hamiltoną talkinti 
kun. dr. J. Tadarauskui sielova
dos darbe, lankėsi Toronte ir ta 
proga aplankė “TŽ” redakciją ir 
“Žiburių” spaustuvę. Jis yra gy
venęs Vokietijoje ir Italijoje; pa
staruoju metu gyveno JAV.

KLSS nauja valdyba
Toronto lietuviai studentai per

eitą penktadienį suruošė gana ori
ginalų Initium semestri vakarą ir 
kartu išsirinko šiems mokslo me
tams KL Studentų Sąj. Toronto 
skyriaus valdybą, išrinkti: A. Ei- 
žinaitė, D. Skrinskaitė, St. Ažuba
lis, V. Sičiūnąs ir J. Treigys. Pa
reigomis jie dar nepasiskirstė.

Pagerbtas “Varpas”
K LB Toronto apylinkės valdy

ba Lietuvių Namuose surengė 
jaukų pobūvi Toronto lietuvių 
chorui “Varpas” ir Toronto tau-. 
tinių šokių grupei, kaip daly
viams Lietuvių Dienų programos. 
Arbatėlės mėtų jiems pareikšta 
gražių linkėjimų.

Spalio 29 d., ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, 7.30 vai. vak; Prisikėlimo parapijos KLK Moterys 

kviečia visus Toronto ir apylinkių lietuvius į

RUDENS BALIU
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE.

• Puikus orkestras. . • Kugelis ir. kitokie skanumynai,
• Pačių moterų gaminti balandėliai, • bei įvairių rūšių gėrimai.

• įėjimas $1.25. ■ /-,/

a-
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A. A . JONU I KUBILIUI mirus, ’
velioni:j našlei p. Elenai ir jos sesutei Juzei Rinkūnienei
su šein ia nuoširdžią užuojautą reiškia

I. ir P. Augustinavičiai, 
B. ir J. Tamulioniai, 
B. ir A, Sapijoniai.

Pp. IRENAI ir VACIUI URBONAMS.
broliui ir švogeriui

A.A. JUOZUI KYBARTUI Lietuvoje mirus.
gilią užuojautą reiškia

Bronė Galinienė

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS

Šį sekmadienį, spalio 30 d., 4 
vai. p.p. Prisikėlimo parapijos sa
lėje įvyks iškilmingas Kristaus 
Karaliaus šventės minėjimas. įdo
mią paskaitą skaitys iš Niujorko 
atvykęs “Darbininko” redakto
rius prof. Simas Sužiedėlis. Me
ninę programą išpildys sol. J. 
Liustikaitė, šv. Jono Kr. parap. 
jaunimo choras, be to, bus dėklą* 
macijų.

Prie durų laisva auka Lietuvos 
kankinių kryžiaus Midlande puo
šimui; Toronto ir apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami skaitlin
gai dalyvauti minėjime. -

KLK Federacijos Toronto sk.
Moksleivių ateitininkų 

gimnazistų, susirinkimas bus sek
madienį, spalio 30 d., 3 vai. p.p. 
Prisikėlimo par. klebonijoje. Na
riai renkasi punktualiai.

“Dainos” grupės susirinkimas 
Įvyks spalio 30, d., ši sekmadienį, 
3 vai. p.p. pas narę L. Kybartienę, 
18 Braloren Cr., tel. RO. 7-0141.

Medžiotojų - žūklauto jų 
susirinkimas

Toronto liet. medž. - žuklauto- 
jų klubo valdyba, apsvarsčiusi 
padėti bei klubo paskutinę veik
lą ir turėdama daug naujų idėjų, 
nusprendė šaukti bendrą visų na
rių ir bičiulių susirinkimą lap
kričio 4 d., 7.30 vai. vak., penk
tadieni, kaip visuomet, Liet. Na
muose. Keli klubo nariai buvo iš
vykę federacijos stovyklon ir i 
išsvajotus medžioklės laukus. Jie 
savo įspūdžiais pasidalins. Visi 
žuklautojai, sugavę didesnes įvai
rias žuvis, prašomi atsinešti kon
kursui užpildę korteles premi
joms gauti. Iki pasimatymo. -

Valdyba.

Dail. G. Račkaus paroda 
spalio 22 d. atidaryta Picture 
Loan Society patalpose — 3 
Charles St. West, Toronto. Ji 
veiks iki lapkričio 4 d.

Lankymo valandos: 1.30-5.30 
vai., ketvirtadieniais 7.30-9.30 v.v.

Kviečia dalyvauti min. Green 
pagerbime

Lapkričio 3 d., ketvirtadieni, 
atvyksta i Torontą užsienių reika
lų ministeris Hon. Howard Green. 
Jam pagerbti ir su torontiečiais 
susitikti konservatorių organiza
cijos rengia priėmimą-vaišes Ma
saryk Hall —212 Cowan Ave., 
Toronto 3. Priėmimo pradžia 8 
vai. vak.

Vaišių metu bus meninė prog
rama. iš lietuvių joje pakviesta 
dalyvauti sol. V. Žiemelytė ir To
ronto vyrų kvartetas.

Dalyvauti kviečiami visi. Bus 
sudaryta proga su ministeriu pa
sikalbėti, o be to, jis pasakys 
kalbą.

Lietuvius priėmime dalyvauti 
kviečia p. A. Maloney.

Korp! Neo-Lithuania 
Toronto skyriaus sueiga Įvyks 
lapkričio 6 d. 4 vai. p.p. T. Lietu
vių Namuose II augšte. Prašome 
korporaptus dalyvauti. V-ba.

VAIKŲ NAMAI
Vaikų Namų naujosios patalpos 

baigiamos. Šią savaitę seserys jau 
pereina i naująją vietą. Turintieji 
sunkvežimių prašomi padėti sese
lėms pervežti daiktus. Prašome 
paskambinti seselėms ir pasisiū
lyti šį patarnavimą atlikti. Penk
tadienį spalio 28 d. po pietų jau 
bus galima daiktus vežti.

• Pirmadieni, spalio 31 d., vaikų 
darželis veiks noujose patalpose. 
Seselių telefonas lieka tas pats 
— LE.‘4-5773. ,

Vaikų Namų šventinimo iškil
mės bus lapkričio 27 d. šventini
mo apeigas atliks garbingi sve
čiai iš Toronto kurijos. Visi daly
vaukime šioje seniai lauktoje ir 
retoje Toronto lietuvių šventėje.

LankriČio 19 d. Vaikų Namų 
rėmėjai ruošia bazarą. Ekspona
tus prašome nešti pas seseles 57 
Sylvan Ave., į Prisikėlimo para
pijos kleboniją ir Į šv. Jono para
piją seselei, kuri katekizuoja vai
kus kiekvieną sekmadienį nuo 12 
vaL iki 12.45.

Sekmadienio mergaičių popie
tės jau veikia. Tėveliai prašomi 
prižiūrėti, kad mergaitės popietes 
lankytų pastoviai, nes yra ruošia
ma programa Kalėdų Eglutei, ku
ri įvyks gruodžio 18 d. Pastoviai 
nesilankančios negalės dalyvauti 
programoje. MNPr. s.

.r <'■ -TORONTO
Prisikėlimo parapijos Vyrų Draugija 

spalio mėn. 30 d., 
. ’ ‘ švęsdįųha savo globėjo

KRISTAUS KARALIAUS $VENT|,
iškilmingesniam dięnos atžymėjimui yra numačiusi 

sekančią programą:
9 vai. Ų-jos intencija šv. Mišios su bendra visų vyrų komunija. 
Tuoj po Mišių, apie 10 vai. bendri pusryčiai apačiojė-salėje, i 

kuriuos yra pakviesta svečių.
Ta proga D-jos valdyba kyiečia ne tik savo narius, bet visus To
ronto vyrus tiek pamaldose, tiek pusryčiuose kuogausiausiai da
lyvauti. Salė nemaža, vietos daug, todėl prašome nesivaržydami 

ateiti ir jaustis, kaip savo namuose.
į Valdyba.

Atsukime laikrodžius
Vad. dienos šviesos taupymo 

laikas baigiasi naktį iš šio šešta
dienio i sekmadienį. Sekmadie
nio rytą 2 vai. laikrodžiai atsuka
mi 1 vai. atgal.

- Pasisekusi madų paroda
Pereitą sekmadieni antrą kartą 

MNPr. seselių rėmėjų būrelis Pri
sikėlimo parapijos salėje surengė 
madų parodą. Ir ši kartą ji neap
vylė nei žiūrovių nei rengėjų. Sa
lė buvo pilna — viso 300 daly
vių, daugiausia moterų. Didžiau
sias nuopelnas tos parodos suren
gime tenka Eleonorai Mašalienei 
/ Liaudaitei, kurios rūpesčiu buvo 
gauti madų pavyzdžiai iš kelių fir
mų: Lou Larry Sportswear Ltd. 
-—paltai ir sportinės eilutės, Pa
radise Crinolines Ltd. — vakari
nės suknelės ir El-Mar Hat Shop, 
2300 Bloor W. — skrybėlaitės. Iš 
viso buvo pademonstruota 50 da
lykų, neskaitant skrybėlaičių. 
Šios firmos skajtpmos vienos iš 
geriausių Toronte. Jų pagaminti 
pavyzdžiai imti iš Paryžiaus — 
pasaulinio madų centro. Tų firmų 
gaminiai parduodami Ėatone, 
Simpsone ir kitose gerose Toron
to drabužių krautuvėse.

Modelistėmis buvo: Rita Slap- 
šienė, D. Treigytė, D, Meilutė,
D. Griauzdaitė, A. Jakimavičiūtė, 
L. Tamošauskaitė, L. Kuolaitė ir
E. Verčekaitė. Nors tai merginos 
ne profesionalės, bet tenka paste
bėti, kad pademonstravimas bu
vo gerai parengtas ir gabiai atlik
tas, ką įrodė gausūs žiūrovų plo
jimai.

Prie madų priskirti ir plaukų 
atitinkami sušukavimai, kurį eks- 
oertiškai atliko ponios šlekienė 
ir A. Siminkevičienė. šviesas tvar
kė niekad nepailstantis p. žada- 
vičius, parodos šeimininkės vai
šino viešnias kava ir pyragaičiais. 
Taip pat buvo dalinamos veltui 
Rothmans cigaretės. Š. V.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

>■ f' > Sergą ‘
Šv. Juozapo ligoninėje po ope

racijos sveiksta Birutė Kriauče- 
liūnaitė-McKeny, kuri dukrelės 
susilaukimo pasėkoje buvo gana 
kritiškijoe padėtyje. Queen Eli
zabeth ligoninėje sunkiai serga 
ankstyvesnės imigracijos lietuvis 
Vincentas Baiiūnas, paskutiniuo
ju laiku, iškentęs net tris operaci
jas. Oakvillės ligoninėje jau ant
ra savaitė serga visuomeninin
kas Jonas žiūraitis.

Toronto lietuvių Caritas 
savo posėdyje praėjusi sekmadie
ni, nutarė rengti keletą kultūri
nio pobūdžio parengimų. Pirma
sis parengimas Įvyks lapkričio 13 
d., sekmadienio popietę, suren
giant tradicinę arbatėlę su kultū
rine programa. Taip pat nutarta 
pakveisti keletą vaidinimų iš ki
tur.

Kazys Baronas, šakotos veiklos 
visuomenininkas Hamiltone, šiuo 
metu yra išvykęs i Europą. Pa
grindinis jo tikslas sutvarkyti 
motinos kapo priežiūros reikalus 
Augsburge, Vokietijoje. Iš ten jis 
vyks į Miuncheną, paskiau i Aust
riją, Olandiją, iš kur grįžta į Ka
nadą. %

Kelionėje K. Baronas išbus 17 
d. Iš Augsburgo ir Miuncheno K. 
Baronas prisiuntė “TŽ” sveikini
mus.
Išnuomojami du butai 4 ir 2 kamba
riu Havelock ■ Bloor rajone. Telef; 
LE. 2-2367.

>_____________________

Išnuomojamas kambarys II augšte su 
maistu. Tel. LE. 2-6922, skambinti bet- 
kuriuo laiku.

MONTREAL. Que. ?
AV parapijoje 40 valandų at- Moterys kviečia į vakarienę." i 

laidai įvyks Kristaus Karaliaus IJLKat. Mot. D-ja malopiai kvię- 
šventės proga. Iškilmės vyks se- čia viteus atsilankyti į vakarienę; 
kančia tvarka: penktadienį ir šeš- kuri įvyks lapkričio 5 d., šeštal- 
taidenį šv. Mišios bus ryte 7, 8, dienį, 7 v. v. Aušros Vartįų parab 
9 ir vakare 8 vai. švenčiausias pijos salėje. Jūsų latikia prityriĮ- 
Sakramentas bus išstatomas ryte-siu šeimininkių paruošti skanūs 
7 vai. ir uždaromas vakare po vairiai, loterija, puikus orkestras, 
pamaldų. Išpažinčių bus klauso- lietųvįškų gintarų pagodą. į 
ma rvtais įr valtariiis. Paipokšfai+ ' kas gin, kviecSamos ut^Rti sū 
bus sakomi rvtais oo 9 vai. Mišių tautišką!^ drabužtais, - į -G- R. ? 
ir vakarais po Mišm Atlaidams. SIavistik6s p<riį Mon| 
vadovaus Tėvas Gąrbukas, prąn- realio universiteto nuo lapkričio > 
ciskonas. ... 2 d pradeda paskaitaSlšLerikij(«

Akademija Kristui Karaliui pa- atvykęs prof. St? Koįbi$š|^Įja 
gerbti Įvyks šį sekmadieni tuo- nrieš kara, nudvĮ9$6 ,jn^ btivęk 
jau’po Šurnos AV parapijos salė- Rv"os univcrsitęto Slavu literatū- 
je. Bus graži programa ir paskai- ros katedros vedėjas: Po karo ^ro
ta Tėvo Garbuko OFM. Dalyvau-1 resoriavo Poznanės Wrotcl^o 
ti kviečiami visi. įėjimas visiems ’ universitetuose. 
laisvas;-Akademiją ruošia Mont-1 šaulių susiriri^m^sattkįaahas 
realio ateitininkai. - J lankričį&6-d? '
i---—i-—į parapijos salėję.',

T ,, .J . . .. . . Į Bazaras seselių naudai įvyks
■ I,r-,Kal"enc> V>T“' 1S.V!JUS' k“‘ i laokričip 12-13 d d. Jw rSbiiiasi • rl laiką dar pasilikusi Toronte,jMNPr‘,ses51i.J rėmįju 

s>ą sąrate taip pat išvyko i JAV. A A Msrj1a jukšie^'paIaidotį 
Jų namą nupirko mz. Pr. Gvildys. spalio 2, ? g AV nrj?pijoS,W-

Prabusi StadienĮĮ Vytautui.ir Pijos) rėmėU bažnyčios statybaĮ 
poniai Macams šv. Jono Kr. para- j paaukojusi $1 800. 
pijos salėje artimieji bičiuliai su-r Sidabrinę-vedybinio gyvenimo 
ruošė gražią staigmeną — vedybi- j sukaktį atšventė į lykolas m Mo- 

‘ nika Gnnkai ir Vladas ir Brone

A.A. Msriia Jukšie^ę paraitota 

nyčios. Tai buvo ri i dėlė AV J^rą-

r*<
Lh-o

BALTIC MOVE
Baldų pervedimos Torpnte lr r-Trr- 
distancijom!*. VSas ^žarnas tono? ap
draustas. Važiuojam kas savaitę įjMont- 
realį, Londonu, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur. ../.. - 
30 DEWSON ST. TEL. LĖ.4-1403

TORONTO

Dėmesio 
LIETUVIAI!
IŠNUOMOJAMAS 
žinomas restoranas

RŪTA
Dundas St. W., Toronte, 
su pilnu medernišku----

inventoriumi. > .
Galima nuomoti biznį arba visą 
gyvenamą namą kartu. Yra 5 
dideli gyvenami kambariai vir
šuje ir 2 garažai. Vandeniu 
alyva šildoma. Proga pirkti vi
są nuosovybę. Gera proga šei
moms gyvenančioms provinci- 
joijė ir norint persikelti Į To
rontą: ' ' ’’
_ Suinteresuoti nelaukite — 
skambinkite ar rašykite, savi- 
ninkui' ' ‘ » v’ -

Vladui Ivanauskui
412 Thorold Rd. W., Welland, Ont.

Tel. RE. 2-6257 
arba Toronte tel. RO. 2-3053

II I—» ——i . I

994

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

LIETUVĄ Ir

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

PASTŲ vaistus į 
Europos kraštus. »
tų kraštų.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai. j
Mes turime daugybę earopietįiškų mišinių, kaip trejos devynerius, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai Ir kt Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX. KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
CIGAREČIŲ KARTONAS $3.99.
MOTERIŠKOS KOJINĖS — Nylon seamless — 79 centai.MOTERIŠKOS KOJINĖS

nio gyvenimo dešimtmečio pami
nėjimą. Atsilankė per 70 pp. Ma
cų artimųjų bičiulių. Buvo netik 
iŠ Toronto, bet ir iš tolimesnių 
vietovių — Al, Kojelaiiis iš West 
Lome, Ont., ir kt.

Pobūvyje skaniai pasivaišinta, 
pasišokta,* padainuota. Pp. Macai 
apdovanoti gražia dovana — radi
jo aparatu.

Iš svečių sukaktuvininkus svei
kino šv. Jono parapijos klebonas 
kum P. Ažubalis ir Pr. Alšėnas.

P. a.

' .1. Mikalauskas prieš porą sa
vaičių taip sunkiai susirgo/ kad 
nuo sąnarių uždegimo negalėjo 
pavaldyti dešinės rankos ir visai 
neprimynė kairės kojos. Pasku
tiniuoju laiku, gydytojui stropiai 
prižiūrint, jo sveikata jau gerokai 
pasitaisė, bet kada galės pradėti 
dirbti, dar nežinoma. P. R-kus.

nika Grin kai ir Vladas ir Bronė 
Mackevičiai. •:

Žalgirio ihūšio sukakties irTau- 
tos šventės: minėjimą apylinkės 
seimelio brežidiūmas buvo šdfuo- .■ 
šęs rugsėjo 11 d. Suvedus sąskai
tas pasirodė*,5 kad buvo $72,33 
nuostolio. Pajamų gauta: uz^rogr 
ramas $12.35. auka surinkta 
$123.25, išviso $135,60.‘ Išlaidų 
padaryta: už salę $35, paskaitinin
ke! už kelione Š116. kitu išlaidu 
$56,25, išviso $207,95!

DISTRICT ESTATE <
brokers k ;

177 Sherbrooke St. W. ‘ Vi 2-8501
E. Yasutis ’ LA. 2-7879
A. Markevičius CR. 9-9793 •
P. Adamonis RA. 2-2472
Pr. Baltuonis LA-. 6-2084
Pr. Rudinskas HU. 1-2957

Šekit mūsų skelbimus apie paskirus. 
objektus. “Np”, .“TŽ”, “La Press”.

’ v'1 J. BERŽINSKAS 
nžsakvmai priimami ir paštu

.<■■■1 _ _ »»^—..-|ll.ll I Į, i HI.)! HįlA—Wl

TAUPYK IR SKOt,IMKIS ; 
savą Kredito Kooperatyvė f'LITAS^
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOl.Ok LENGVA! Wc ; 

; GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSIAJL, .V/?:;;?
Bankas veikia: šiokiadieniais JSSl’fcrawfdrd Briilgč Avė.. ’Verdun. ‘

pirmadieni nuo* 10-1 vai.' ir šeštadiėhį nuo 10-12' vai. Vakarais 
pirmądienj, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai: . ’ y ' 
Sekmadieniais Aušroš Vartų parapijos salėje banko patalpose hv6{ 
10,30 > li.val.

Pirm. A. Norkeliūnas RA. 7-3120. Vedėjai Ii: Jurkus PO1 74Ž80

» ’....-

ALGARBĖNS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St; W. Toronto,

Telefonai: LE.
i Vakarais

6-2738

Ont

Siūlo jums sekanči
> ...■' r ; VAISTINĖ! IR 6 BUTAI

$54.000 pilna kaina, $10.000 įmokėti, arba galima keisti į 
vybę. Pajamos $650 mėn. Kampas Dundas ■ Gladstone Ave.
$33.000 Tripleksas originalas, balkonai, plieno laiptai, Č3 miegamieji, 

vūs dideli kambariai. įmokėti $1'0.000.
$14.500 6 kambariai, atskiras plytų namas. 2 virtnvės.

narni kambariai, garažas. Įmokėti apie $2.500. Howard 
cesvaUes rajonas. . ,,

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ INFORMACIJŲ-
■fra




