
VLIKas AR DIPLOMATAI
Pereitame numeryje šitoje 

vietoje, kalbėdami apie erzelį va- 
din. veiksnių aplinkoj, pastebė
jome, kad šitaip erzely yra dar 
vienas balsas — būtentyjkam jūs 
dirbate tai, kas man priklauso? 
Tada mes turėjome galvoje kai- 
kuriuos diplomatus. Apie juos 
paprastai buvo vengiama kalbė
ti, pagerbiant juos, kaip nepri
klausomos valstybės aparato li
kučius, kaip naudingus įrankius 
valstybinio tęstinumo. Bet kai ir 
jie įpinami į ginčą ir ypač kai 
pora jų jau į publicistiką su sa
vo tezėmis išėjo, tenka ir jas pa
svarstyti.

Apie p. Lozoraičio paskelbtas 
tezes, kad jis turi būti visos ak
cijos galva, daug kalbėti nebe
tenka. Sunku suprasti taip pat 
tezę, kad diplomatinė akcija tu
ri priklausyti tik diplomatams. 
Ir ne vien dėl to, kad jie — atvi
rai kalbant — labai nepaslankūs 
ir daugumas nieko neveikia. Bet 
kaip gi diplomatai galėtų ką nors 
veikti tuose kraštuose, kur jų 
nebepripažįsta, iš kur jie jau 
išvyko? Nejaugi mūsų atstovas 
Londone arba Vašingtone gali 
ką nors paveikti pav. į Vokieti
jos, Skandinavijos ar Pirenėjų 
valstybių vyriausybes? Nei tei
sė nei protokolas neleistų jiems 
ten net oficialų raštą pasiųsti. 
O VT Užsienių Tarnybai ar pa- 

? ęiem - VLIKuį juk nėrę.. joįių 
varžtų. Tai kurgi praktinė raci
ja betkokiems pakeitimams? Sa
kys kas, kad tuose kraštuose ga
lėtų veikti p. Lozoraitis dipl. še
fo titulu? Deja, kaip matome, 
jam nesiseka atgauti diplomati
nio statuso' net toje pačioje Ita
lijoje, kur kadaise buvo akredi
tuotas. Dar nei viena vyriausy
bė jo nepripažinč. ir naivu būtų 
tikėti, kad pripažintų vien dėl
to, jei jis sušuktų: “Skaitykitės 
su manim, nes be manęs nėra 
jau kas jums pasakytų žodį Lie
tuvos vardu!” Mums atrodo, kad 
geriau turėti organą, kuriam jo
kių varžtų nėra, kuris gali veik
ti visur, o ten, kur dar yra atsto
vai, kartu su jais ir per juos.

Mes, turbūt, neivienas neabe
jojame, kad ir šiandien kas nors 
turi kalbėti lietuvių tautos var
du. Klausimas tik, kas gi? Mū
sų nuomone teisė priklauso 
VLIKui, kaip kovojančios tau
tos sudarytam organui, kaip tau
tos įkūnytam šauksmui “Mes no
rime laisvi gyventi!” Tuo tarpu 
p. Lozoraitis savo garsiuosiuose 
punktuose pareiškė: “VLIKas — 
ne seimas, VT — ne vyriausy
bė!”, o min. p. Žadeikis, atsaky
damas į “NL” klausimus (Nr. 26) 
tą mintį parafrazavo: “Kalbamas 
susitarimas galėtų ir turėtų įvyk 
ti reikalo neatidėliojant, jei VLI
Kas save įpareigotų (kaip tai 
suprasti?) ir pasitenkintų role 
pritinkama visuomenės organi-

zacijai ir perdaug nesiveržtų 
prie vyriausybės funkcijų”.

Kad VLIKas kada nors būtų 
pasiskelbęs vyriausybe, rodos, 
niekas dar negirdėjo. Tik, aiški
nant VLIKo bei jo organų struk
tūrą, kartais buvo prisimenamas 
palyginimas jo su seimu, o VT 
su vyriausybe, nes jis nustato li
niją ir sprendžia, o VT vykdo. 
Jei kam toks palyginimas ne
patinka, tegul išgalvoja kitą, pa
dėtis nuo to nepasikeis. Ir gin
čo esmė yra ne čia. Ištikrųjų gin
čas kyla, dėl klausimo, kam te
oretiškai priklauso teisė kalbėti 
tautos vardu. O mums atrodo — 
tik jau ne diplomatams. Jie yra 
paprasčiausi valstybės aparato 
rateliai. Diplomatai niekad pa
tys nekalba tautos vardu, bet 
yra tik įrankis vyriausybės, ku
riai tauta deleguoja tam tikras 
funkcijas. Deja, vyriausybės mes 
šiandien neturime. Bet negi kas 
nors gali prileisti, kad jos funk
cijos perėjo keletai išlikusių val
dininkų? Žinoma, kad ne. Visos 
teisės grįžo tautai, nes jai prik? 
lauso suverenumas. Jei mūsų 
kaikurie diplomatai kelia kitą 
tezę, jie prasilenkia su valstybi
nės teisės ir demokratijos prin
cipais. Vyriausybės funkcijos 
grižo tautai ir jie patys dabar 
yra tiesioginėje tautos tarnybo
je. Ne keli išlikę valdininkai nu
stato mūsų dabarties politiką,

ti įsiklausant tautos balso. Į po
lemikas gali leistis p. Lozorai
tis, gali leistis ir p. Žadeikis, bet 
tik kaip asmuo — negali leistis 
joks mūsų įgaliotas ministeris, 
nes ministeris yra paprasčiausias 
techniškojo aparato ratelis. Jei 
ratelis aparate pradeda girgždė
ti, jis laikomas netinkamu, neat- 
neatliekančiu sau skirtojo darbo. 
Lietuvoje, tiesa, buvo įprasta 
valdininkams partinį darbą dirb
ti. Bet jis sekėsi tik dėlto, kad 
buvo policija. Kur jos nėra, pa
vojinga.

Tokios išvados gaunasi ap 
svarstant teoretines pozicijas. 
Kas nenori, tegul su jom nesu
tinka, tačiau vargu ar kas gali 
nesutikti,’ kad laimingai susida
riusi mūsų politinės organizaci
jos schema turi būti išlaikyta. 
Abu pagrindiniai veiksniai — 
tautos valios reiškėjas VLIKas 
ir valstybinio aparato-likučiai— 
turi būti branginami, nes lais
vės kovoje jie vienas antrą pa
pildo. Mes dar nežinome, kokių 
gali susidaryti padėčių. Šiandien 
yra kraštų, kur negali veikti joks 
diplomatas, ryt gal bus tokia pa
dėtis, kad jie jau niekur arba 
mažai kur galės veikti, ką mes 
darytume,
VLIko? Jei jau galvos nesuneša 
prie vienodų teoretinių pažiūrų, 
bent jau tenulemia praktinis rei
kalas. O svarbiausia, šitas kenks
mingas erzelis turi būti baigtas.

jei nebeturėtume

M. 
iš-

Žinios iš VLIKo
VLIKo pirminirikas prel. 

Krupavičius rugpiūčio 12 d. 
vyko gydytis.

Tarpgrupinis pasitarimas šau
kiamas rugpiūčio 28 d. Tuo metu 
jau turės būti atvykęs ir VT pir
mininkas prof. K. Zaikauskas.

Pasikeitimai Vengrijoje
Ir Vengrijoje apsivaloma nuo 

dar laikytų valdžioje nekomunis- 
tų. “Maurai” savo atliko ir turi 
trauktis.

Nuo 1948 m. premjeru buvęs 
Istvan Dobi pasitraukė, užleisda
mas vietą komunistų galvai Ma
fijas Rakosi. Dobi, buvęs smul
kiųjų ūkininkų partijos narys, 
perėmė parlamento prezidiumo 
primininko pareigas, o tose pa
reigose buvęs socialdemokratas 
Sandor Roni perėto į parlamen
to pirmininko kėdę.

Vengrijos parlamentas veikia 
Soveitų augščiausios tarybos pa
vyzdžiu, tesusirinkdamas tik du 
kartus per metus keletai dienų, 
o šiaip įstatymus —- paruoštus 
kom. partijos — skelbia prezi
diumas.

Ar KaaMa remia D. Britaniją?
X ■

Reaguodamas į įtakingo Bri
tų laikraščio “Manchester Guar
dian” priekaištą, kad Kanada 
nesidominti D. Britanijos finan
siniais sunkumais, Kanados ga
mybos ministeris Howe pareiš
kė, kad tai yra netiesa, kad Ka
nada esanti pasiruošusi padaryti 
dėl D. Britanijos dšugiau, negu 
dėl betkurio kito krašto ir esanti 
pasiryžusi padėti išlyginti jos 
prekybinį balansą. Tačiau jokio 
krašto negalįs išgelbėti niekas 
kitas, kaip jis pats. Ir Britai tu
rį pasistengti daugiau gaminti 
ir daugiau parduoti dolerio kraš
tams, kaip JAV ir Kanadai. Ka
nada noriai perkali Britų ga
minius, o mašinoms niekur nesą 
geresnės rinkos,’ kaip Kanada.

Kad padėtų sutaupyti daugiau 
dolerių, Kanada šiemet' gami
nanti D. Britanija? 350 F-36 
sprausminių lėktuvų visiškai 
veltui, taip pat veltifi aprūpinan
ti juos radaru ir kitais prietai
sais. Pati Kanada davusi D. Bri
tanijai užsakymus: "dž apie 20 
mil. dol. lėktuvnešį už 25 mil. 
tankų Centurionų,įuž 22 mil. 
lėktuvų motorų, už 5.mil, radaro .i'

ir už 8 mil. specialių mašinų. 
Visų užpirkimų būsią už apie 
$100.000.000, ginklų veltui būsią 
duota už apie $150.000.000, o be 
to, Kanada skirianti $70.000.000 
paremti Britų įmonių statyboms 
Kanadoje. Visa tai esą daroma 
iš Kanados ginklavimuisi bei Eu
ropos pagalbai skirtų 5 bilijonų.

Britų spauda Howe pareiški
mą sutiko betgi gana kritiškai. 
Ištikrųjų Howe suminėtos su
mos esą perdėtos ir tai nesanti 
tiesioginė Kanados parama Bri
tams iš finansinių sunkumų iš
bristi, bet vykdymas tarptauti
nių įsipareigojimų pagal Š. At
lanto Pakto valstybių susitari
mą — vykdymas vasario mėn. 
Lisabonos konferencijoje pa
ruošto plano. Tada Kanada įsi- 
parigojusi Europą paremti $324.- 
000.000 ir, matyt, iš tos sumos 
300 milijonų duosianti D- Brita
nijai, o Howe minimi 150 mil. 
turinti būti pusė tos sumos, duo
dama šiemet. Jo suminėtos už
sakymų sumos ištikrųjų tuo tar
pu esą mažesnės. Už lėktuvneši 
ir šarvuočius būsią sumokėta 8 
ir'14 mil., bet ne 20 ir 25 mil. dol.

SIŪLO ATSTATYTI LAIKINĄJĄ VYRIAUSYBĘ
Min. Žadeikis LŽSąjungai atsakė — Adm. Kirk vadovaus antiso- 
vietinei akcijai — Sovietai kaltina pabaltiečius sportininkus —

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)

• Niujorke kalbama, kad VLI 
Kine aritmetika pasikeitė į poli
tinę geometriją ir buhalteriją. 
Pasitraukus dviems grupėms pa
dėtis apsivertusi augštyn kojo
mis. Girdi, laicistų bloke susi
rūpinta “jog griovus VLIKo vie
ningumą dabar nežinoma kaip 
tuos šakalius iš VLIKo ratų ir 
beištraukyti”. Čia pradėjo kal
bėti, “Dirva” ir parašė, jog 
pasitrauksianti dar ir darbo fe
deracija, ir net daleidžiama — 
jos keliu paseksiančios dar dvi 
grupės, jų viena net pačių lai
cistų. Gerai pažįstą VLIKinę at
mosferą žmonės sako, jog Zai
kauskas randąs dar niekad ne
buvusią maišatį; ją dar labiau 
paaštrina tuščios organizacijos 
buhalterijos knygos. “Vienybė” 
— didžiausiam pasipiktinimui 
kaikurios grupės ir “Laisvės” 
džiaugsmui — paskelbė, kad VT 
pirmininkas turėsiąs gauti už 
darbą tokią dolerių sumą, kuri 
vokiškomis markėmis ir vokiš
komis kainomis prilygsianti Va
karų Vokietijos ministerio pir
mininko algai. Sutinkant, kad jo 
atsakomybė prieš Lietuvos isto
riją bus kur kas didesnė negu 
betkurio kito politinio veiksnio, 
vis tik tokia suma... Tie patys 
šaltiniai, paskutinėmis žiniomis 
iš VLIKingeno skelbia, jog šiuo 
metu lietuviai tikrai gali di
džiuotis prieš kitas pavergtąsias 
tautas, kad jų egzilai su savo po-

bar pavyko patirti — Madride 
įvyko Tarptautinės Teisininkų 
Draugijos (International Bar 
Association), suvažiavimas, ku-

SAVAITĖS ĮVYKIU APŽVALGA
Europos gynimo reikalai nuo 

paskutinės Š. Atlanto S. konfe
rencijos Lisabonoje nedaug te- 
pagerėjo. Net komandos klausi
mas dar nebaigtas tvarkyti, o ap
siginklavimo reikalai visai blo
goje padėty. Lisabonoje priimtas 
planas sukurti 50 divizijų bei 
Europos valstybių įsipareigoji
mai dabar primenami tik kaip 
paraginimas JAV parlamentui 
nemažinti Europai skiriamos pa
ramos. Ištikrųjų nuo tų planų

li 939 m. Pereitą savaitę Aleksan
drijos priemiesty didžiausiame 
medvilnės "fabrike, kuriame dir
ba 6000 darbininkų, keičiantis 
pamainom, įvyko riaušės, kurių 
metu 9 buvo užmušti, 23 sužeis
ti ir padaryta daug nuostolių. 
Vyriausybė tuojau pasiuntė spe
cialią tardomąją komisiją, kuri 
suėmė per 600 žmonių. Vienam 
prokuroras pareikalavo mirties 
bausmės, 29 kiti taip pat teisia
mi, o 574 dar tardomi: Karinis

REIKALAUJA KLAIPĖDOS KRAŠTO VOKIETIJAI
Klaipėdos krašto vokiečiai bėgėlių reikalams ministerijoje 

rugpiūčio 2 ir 3 d. minėjo vokiš- valst. sekretoriaus Dr. O. Schrei- 
kojo Klaipėdos miesto 700 metų bėrio pranešimą“Klaipėda - Ry- 
jkūrimo sukaktį. Kad iškilmės tų Vokietijos likimas”, — ap- 
būtų efektingesnės, šventė buvo j žvelgiantį, žinoma, provokieti- 
suiungta su- visoj Vokietijoj rug- j nėmis akimis, Klaipėdos kraš- 
piūčio 3 d. minėta “tėviškės die- to istoriją. Net ir per patį minė- 
ra”. Jau prieš šventę vokiečių jimą Dr. Schreiberis įrodinėjo, 
pabėgėlitų laikraščiuose buvo kad “Klaipėdos kr. sienos išliko 
plačiai atžymėta toji sukaktis, pa nępakitusios daugiau kaip 500 
žymint, kad Klaipėdos kraštas metų”, k ad “šiandien jos yra pa- 
es~s “amžiais vokiška žeme” ir stoviausios sienos Europoje” ir 
kad vėl turi būti sujungta su Vo- kad neabejojamą šio krašto po- 
kietija. “Die Stimme der Ver- būdį rodo ir tai, jog net po kry- 
triebenen” per visas skiltis pa
skelbė, kad “Nemunas ir šaaras 
buvo ir bus vokiški”, o “Klaipė
dos miestas sudaro patį priešaki
nį vokiečių postą Rytuose”. Pa
lyginti, kuklesnis ir nuosaikes
nis pasirodė Rytprūsių vokiečių 
organas “Das Ostpreussenblatt”, 
įdėjęs buv. Klaipėdos kr. direk- ____ __________ _____
torijos pirmininko, o dabar pa-’Wetijai turės priklausyti ateity.

Kitos antraštės skelbia: “Klai
pėda niekad nepriklausė Lietu
vai”, ir įrodinėjama, esą, net ir 
Vytautas išsižadėjęs Klaipėdos 
krašto, kad teisė turi likti teise”, 
kad “mūsų teisės gražinti mums 
mūsų senąsias tėviškes turi būti > 
pareikštos aiškiai ir nedvejoja-j 
mai—neatsižvelgiant į tai, ar ku
riam nors politikui tad patilte ar 
ne”, kad "1923 m. sausio mėn. 
jė"a nugalėjo teisę”, p apčioj pa-! 
aiškinama: reikėio 2000 vyrų lie-' 
tuviams išvyti, konstatavo ang
lai ir prancūzai. Bet tų vyrų ne
buvo. Tuo būdu Santarvininkų

litinėmis ' o
prarajos atsidūrė -paskutiniai— 

Teko patirti, jog šių įvykių 
akivaizdoje kaikieno yra mano
ma, jog laikas yra pribrendęs, 
kad visą Lietuvos laisvinimo ak
ciją perimtų Lietuvos Respubli
kos Laikinoji Vyriausybė, kuri 
dėl visos eilės politinių priežas- 
ių savo veiklą buvo pertrauku
si. Tikima, jog tai būtų sėkmin
giausias būdas atstatyti lietuvių 
politinių veiksnių veiningumą 
ir tinkamai reprezentuoti lietu
vių tautos valią demokratiniam 
pasauliui, kuriam ji buvo prista
tyta jau 1941 metais. Beveik visi 
Laikinosios Vyriausybės nariai 
yra laisvajame pasaulyje, jų tik 
du ne JAV-bėse. Tuo reikalu jos 
premjeras Kazys Škirpa yra pa
daręs atitinkamų žygių.

• Sovietų šmeižtų ir melo 
kampanija rūpina ir pavergtųjų 
tautų laisvąją visuomenę. Kaip 
jau buvo minėta, LŽS-gos Niu
jorko skyriaus sekretorius tuo 
reikalu kreipėsi į Lietuvos pa
siuntinį Vašingtone. P. Žadeikis, 
pagyręs iniciatyvą, rrlano, jog 
tuo reikalu reiktų kreiptis į Pa
tariamąją Grupę. Lietuvos Įga
liotas Ministeris taip pat prašo 
susisiekti su Lietuvos Pasiunti
nybe prie Vatikano, kuri esanti 
ipareigota ruošti Radio Roma 
lietuviškas programas.

Tuo tarpu Latvijos charge d’ 
affaires P. Feldmanis praėjusi 
penktadieni Baltijos transliacijų 
reikalu lankėsi Vašingtono ištai
gose ir joms išdėstė panašias į 
LŽS-gos išreikštas mintis.

Praėjusią savaitę tas pats LŽ 
S-^os skvrius. kuris šiuo metu 
atstovauja lietuvius žurnalistus, 
kaip vienintelis r^atozuotas in 
vienetas, pasiuntė laiškus Mr. R. 
Walsh, “Crusade for Freedom” 
vykdom a i am vice’^’mininkui. h 
admirolui Alan . Kirk,* naujajam 
Psichologinės Strategijos Tary
bos pirmininkui, primindamas 
Pabaltijo kančią bei lietuvių 
žurnalistų pasiruošimą kiekvie
nu mr»mer>t’> Stoti no.

šauliui talkon kovoje prieš rau
donąją diktatūrą.

Šiuo metu yra susiregistravę 
lietuviai spaudos darbinin

kai. kurie dabar koresnondenci- 
niu būdu apsprendžia, kur turė
tu būti jų vyriausia būstinė ir

įvykdymo dar toli. Ir sąmatas viršininkas gen. Naguib perspė- 
pirmiausia sumažino JAV, o Eu- jo darbininkus, kad kiekviena 
ropos valstybės palengva susiau- netvarka bus griežtai sudrausta 
rino savo planus. Šiuo metu jos (ir išviso nebūsią daroma jokių 
visos tebešaukia, kad be dides
nės JAV piniginės paramos ne
gali verstis. Belgija reikalauja, 
kad visos valstybės pailgintų ka
ro tarnybos metą iki jos priim
tų 2 mt, o kai kitos valstybės 
nesutinka, ji ruošiasi irgi su
trumpinti, nors tada jau tikrai 
negalėtų išlaikyti numatyto ka
riuomenės skaičiaus. Kitų vals
tybių karinės tarnybos laikas 
svyruoja tarp 12-20 mėn. Belgai 
šį klausimą kelia, nes krašte reiš
kiama protesto dėl to, vyk’sta 
streikai. , 2 8

Šitokioje paltyje laukiama Š. 
Atlanto S. konferencijos, kuri 
vyks jau pastovioje būstinėje 
Paryžiuje spalio 13<20 d.

Į JAV, ~D. Britanijos ir Pran
cūzijos pakartotiną reikalavimą 
atsakyti į pri0 pasiųstą
notą del Austrijos taigos sutar
ties sovietai pagaliau atsakė, bet 
neigiamai, derybų pradėti nesu
tinka.

Tuo pat metu kai vyks Š. At
lanto S. konferencija, vyks ir 
JT plenumo 7-oji sesija Niujor-

nuolaidų betkokioms pastan
goms sutrukdyti užsibrėžtų re
formų vykdymą.

Vyriausybė ruošiasi pravesti 
žemės reformą, nusavindama 
stambiųjų žemvaldžių žemes. 
Įtampa krašte nemažėja, bet gen. 
Naguib jau paskelbė, kad linki
mai vyksįą vasario mėn.

Irano senatas Mossadegh dik
tatoriaus teises 6 mėn. patvirti
no. Jis pirmiausia ruošiasi iš
rinkti iš turtuolių specialius mo
kesčius, o paskui nusavinti 20% 
-dvarų ir įvykdyti žemės refor
mą. Jau šiems metams vargšams 
paremti paimama 15% viso der
liaus. Tai bus Mossadegh prie
monės užkirsti kelią komunizmo 
įtakai. Bet komunizmo pavojus 
Irane laikomas didelis. Sovietų

žiuočių pralaimėjimo 1410 m. 
prie Tannenbergo priešas neį
stengęs pagrįsti į tą kraštą savo valstybės kapituliavo prieš jų 
pretenzijų (?). Užtat juo toliau- pačių sukurtą nykštuką Lietuvą, 
šiai nuėjo Klaipėdos kr. vokie- į Dešinėje: Štai kokie tie nugalė- 
tininkų organas “Memeler- ’ tojai (iš tikro nuotrauka parink- ._ .. . ... .. ..
dampfboot”,spec. numeryje mė- ta tokia, kad sukilėlius pavaiz- ® kiek nanM turėtų susidaryti 
ginęs įrodinėti, kad Klaipėdos duotų juo baisesnius.): “Lietuvių vadovaują veiksniai. Atsakymai 
kraštas esąs vokiškas ir tik Vo- kariuomenės daliniai, kuriuos laukiami iki šio mėn. pabaigos.

(Nukelta į, 2 psl.) | e Liepos pabaigoje — tik da-

rauskas iškėlė genocido konven
cijoj ratifikavimo reikalą, nuro
dydami jos pranašumą prieš siū
lomąjį “Code of Offenses” tik 
prie kito įstatymo.. Ši akcija su
kėlusi suvažiavime didelio su
sidomėjimo.

• Kaip rašo latvių spauda,J ke. Darbotvarkė jau numatyta 
energingoji Lietuvių Amerikie- : net iš 65 punktų. Jų tarpe yra ir 
čių Informacijos Centro Niujop- ; tokių, kurie galės sukelti keblu- 
ke direktorė M. Kižytė viena ; mų. Tai, pav., Jeruzalės neutra- 
pirmųjų iš pavergtų tautų prasi-, huno klausimas, Sovietų atsisa- 
veržė į Jungtines Tautas, išsi- j kymas įsileisti į Rytų Vokietiją 
kovodama akredituoto korespon-i JT komisiją ištirti .galimybės 
dento kortą. Reikia manyti, jog rinkimams pravesti, Sovietų ve
šis postas bus lietuviškųjų veiks- : to klausimas dėl 14 naujų JT 

narių priėmimo. Beabejo vėl 
daug laiko bus sugaišta ginkla
vimosi apribojimo bei atominių 
ginklų kontrolės klausimu. So
vietai vėl šauks, o JAV delega
tas JT pereitą savaitę aiškiai pa
brėžė, kad JAV neprisidės prie 
suvaržymų deklaravimo, kol ne
bus patikrintas visų valstybių 
ginklavimasis, įvesta kontrolė ir 

Psychological Strategv Board” t nebus garantijų, kad nutarimai 
sudaro galinei vyrai: David K. bus vykdomi.

Egipto naujoji valdžia rodo 
griežtą ranką. Vyriausybė jau 
sudarė net 7 komisijas su neribo- 

‘ tom teisėm kovai su korupcija 
tyrimus pavesdama pravesti nuo

nių pilnai išnaudotas, ko tačiau 
vienui viena LAIC direktorė pa
daryti tikrai nesuspės.

• Praėjusią savaitę buvęs 
“Amerikos Komiteto Rusiios 
Tautoms Išvaduoti” pirminin
kas, admirolas Alan G. Kirk pre
zidento Trumano paskirtas Psi
chologinės Strategijos Tarybos 
vadovu vietoje Dr. R. B. Allen. 
(C

E. Bruce (Vairi. Dent, vpatin- 
(Nukelta į 2 pusi.)

mas tik draugystėje su Sovie
tais. Naftos byloje tuo tarpu nie
ko nauja.

Korėjoje pereitą savaitę vyko 
karštų vietinio pobūdžio kovų, 
bet pasikeitimų fronte neįvyko. 
Derybų fronte nieko nauja. Š. 
Korėjos premjeras Kim II Sung 
pareiškė, kad jie siekią paliaubų 
“be nugalėtojo ir be pralaimėto
jo”. JT delegacija tada pasiūlė,’ 
jei turį kokių konkrečių pasiū
lymų, tepateikią Panmunjom 
derybose. Apie naujus siūlymus 
betgi nieko nepranešama. Ko
munistai tik pagaliau nurodė dar 
3 belaisvių stovyklų vietas.

Naujų įvykių ar naujų vėjų 
galima laukti ryšy su Kinų 
premjero Čou-En-Lai vadovau
jamos delegacijos pasikalbėji
mais Maskvoje. Ji atvyko perei
tą sekmadienį lėktuvu ir buvo 
labai iškilmingai sutikta polit- 
biuro narių Mikojano ir Bulga- 
nino. Jos sudėty yra ekonomistų 
ir augštų kariškių, įvairių ginklų 
rūšių viršininkų. Sakoma, kad 
norima sustiprinti bičiuliškus 
ryšius abiejų kraštų, o tas “su
stiprinimas” beabejo gali atsi
liepti ir į tarptaut. santykuis.Mirė Auerbachas

Buyęs Bavarijos nukentėjusių 
nuo nacizmo įstaigos komisaras 
Ph. Auerbach, pereitą ketvirta
dienį nuteistas 30 mėn. kalėti ir 
2700 markių bauda, šeštadieni 
mirė, sakoma, perdozavęs mie"o 
tablečių. Teismo jis buvo nu
baustas už kyšius ir visokią ne- mo Centras, norėdamas pagerbti 
tvarką ištaigoje Iš komisaro pa- į didžiojo lietuvių tautos vyro f 
reigų jis buvo atleistas prieš me- ’' . * 
tos. Auerbachas, žymus vokiečių lančiaus. šviesų prisiminimą, mi- 
žydu veikėjas, būdamas komisą- nint jo trejopą jubiliejų — 150 
tu uuvv pcsuvuęs **uv . Dasięaitu kurias skaitvs žv- 'lietuvių nedraugas vieną kartą, = kupavimo pradžios ir 75 m., kai' P į į LJLJ. -

Kanados Liet. Kat. suvažiavimas '
Trečiąjį Kanados lietuvių kat. jis kovojo, ne tik nesumažėjo, 

suvažiavimą š.m. spalio 11-13 d. bet pasidarė dar grėsmingesnį. 
Toronte šaukia Katalikų Veiki- Valančiaus asmenybė šių dienų 

I lietuviui yra galingas įspėjimas 
i ir įpareigojimas. Tegu jis kalba 

vysk. Motiejaus Kazimiero Va- Į, m.us anapus didžiais savo 
J darbais, tegu įspėja, kad bude-

tume, tegu įpareigoja, kad dirb- 
100m''nuo vys- i V^iU vgir?ėsilne

lietuvių nedraugas, vien, kartų,: kupavimo pradžios k 75 m., kaitininkai , suvaHavl.
atsisakydamas dalyvauti iškil-; atsiskyrė su šiuo pasauliu. i * -
mėse, net oficialiai raštu kalti-i Suvažiavimas praeis didžiojo ’ s’n ys žymus asmenys is 
nęs lietuvių taut, dėl žydų tra- Valančiaus ženkle. Tie idealai, Hfjjr Karė jau dabar pra- 
gedijos nacių viešpatavimo lai- kurių jis siekė, tebėra siektini ir ... ,m .
kais šiandien. Tie pavojai, su kuriais tZ į a tP a- " j"“?

r J į yra Padėkos diena, taigi susida-

PUOLA FORDO FONDĄ
viršininkas. Jis renkas šnipus ir 
sabotažninkus V. Vokietijoje, 
dirbąs su Committee for Free 
Europe — prie kurio veikia ir 
lietuviškoji Patariamoji Grupė 
— ir su International Committee 
for Rescue — komitetas pabėgė

Maskvos Pravda labai griežtai 
nuola Fordo, vad. Rytų Europos, 
Fonda, skirtą antibolševikinių 
rusų judėjimui paremti.

Fondo valdytoiu yra buvęs da
bartinis JAV ambasadorius Mas- 
kvojej Kennan, atsisakęs iš tos
vietos dar prieš paskyrimą, liams iš už geležinės uždangos 
Pravda jo nepaliečia, bet puola paremti. Visų jų tikslas esąs tas 
dabartinį valdytoją M. Ruggles, i pats — skleisti banditus ir šni- 
Tai. esą. buvęs politinis šnipas pus bei sabotažninkus “taiką 
ir JAV žinių tarnybos Maskvoje i mylinčiuose kraštuose”.

ro net trys nedarbo dienos. Toli
mesnių informacijų apie suva
žiavimą bus paskelbta vėliau.

Falsifikavo kalbas
Maltos Ordeno Raud. Kry

žiaus delegacijos pirmininkas 
grafas Emeryk Czapski Toronto 
konferencijos metu nurodė, kad 
oficialūs rusų vertėjai kalbas į 
anglų, prancūzų ir ispanų vertė 
iškreipdami originalinį 
pritaikydami komunistų 

įgandos reikalams.

tekstą, 
propa-

O
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Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje
1952 m. PIRMO PUSMEČIO VEIKLOS APYSKAITA 

Bolansos 1952 m. liepos mėn. 1 d.
AKTYVAS

Saldo 1952 m. liepos 1 d. $14,367.43
' Išlodios....... .................. . 149.08

PASYVAS

Balansas $14,516.51

Aukotojoj iki 1952 m. 
sousio 1 d................

Aukotojoj iki 1952 m. 
l-mo pusmečio ....

/Procentai 1952 m...........

Balansas t

$10,558.46

3,881.61
76.44

$14,516.51

t *«*»*•* r • •. *:

Baltijos padangėje
Reikalauja Klaipėdos krašto Vokietijai

PAJAMOS
Lietuvių kolonijos Kanojoje

1. Hamilton, Ont..............
2. Delhi, Ont. ..................
3.,Toronto, Ont................
4. Montreal, Que...........
5. Welland, Ont ............
6. Edmonton, Alta. ..........
7. Sou It Ste. Marie,, Ont.
8. Port Arthur &

Fort William, Ont.......
Vancouver, B. C. ............

10. Windsor, Ont. ............
11. St. Catharines, Ont.
12. Winnipeg, Man............
13. Rouyn & Noranda, Que.
14. London, Ont. ..............

Kitos kolonijos surinkę
mažiau $50 ...

$ f,028.25
489.53
349.90
281.45
267.55
202,55 
183.00

157.00
151,75
106,10
105,28
89,20
67,00
66,50

336,50

Viso $3,881.61 
Viso gauta aukų   $3,881.61 
Procentai Banke    76.44

Viso pajamų

JŠLADOS
1. Išmokėjimai VLIKui .. .
2. Paštas, telefon., telegr.
3. Rašomoji medžiaga.....
4. Muitas ..... .........
5^ Susisiekimas .. . .......
6. Kitos išlaidos .........

Viso išlaidų

ATASKAITA
Viso turėta pajamų 
Saldo 1952 
mėn. 1 d.

$3,958.05

$20.00
22.37
12.18
^8.04
12.25
74.24

$149,08

m. sausio
$3,958.05

10,558.46

s. Viso $14,516.51
Viso turėta išlaidų.. 149.08 1

Saldo 1952 m. liepos
mėn. .1 d. ...............  $14,367.43

PRIE APYSKAITOS
Pusmetinė apyskaita su $3,881.61 pa

jamų aukų pavidale aiškiai parodo dar
bo sėkmę. Surinktos sumos didumu pir
mauja Hamiltono lietuviai, kur, TF. Atsto-;' 
vybės skyrius žęųadgEsgs tik į.,'antrys 
metas atsiektais ' s' yra pavyz
džiu. visoms kitoms lietuvių kolonijoms.'

burg lietuvių kolonijomis — daugumoje 
ūkininkais su stambiomis aukomis.

Mažesnės kolonijos: Weiland, Edmon
ton, Sault Ste. Marie, Port Arthur — 
Fort William, Vancouver, Windsor, St. 
Catharines savo užduotį atliko labai 
gerai.

Prie esamų TF Atstovybės skyrių pri
sidėjo: atstovas p. J. Vidžiūnas, Winni- 
pege, p. G. Janušienė — Otavoje, p. 
V. Kazlauskas, p. K. Baronas, p. O. 
Čerškutė, p. B. Aselskis — Hamiltone. 
Už nuoširdų darbq dėkojame p. J. Saka
lauskui, p. S. Daliui, p. V. Šešelgiui — 
buvusiems Hamiltono TFA sk. nariams.

Metų pradžioje Tautos Fondo Atsto
vybę ir lietuvių kolonijas Montrealy, 
Toronte, Hamiltone lankė VLIKo rr VT 
narys, TF Valdytojas prof. Jonas Ka
minskas. Svečio vizitas ir pranešimai 
įnešė daugiau sėkmės skirtingoms orga
nizacijoms ir partijų nuomonėms derin
ti lietuviškos organizacijos darbe, gy
vesni© susidomėjimo, t tvirtesnio pasiry
žimo ir paskatinimo lėšoms Tautos Fon
dui telkti.

Vienas pagrindinių dabartinių Tautos 
Fondo Atstovybės Kanadoje rūpesčių yra 

Į Lietuvio Paso platinimas. Į visas lietu- 
tuvių kolonijas yra paskirstyta 1800 Lie
tuvio Pasų. Kiekvieno lietuvio pareiga 
įsigyti Lietuvio Pašę ir skirti galimą au
ką Lietuvos išlaisvinimui.

Sveikiname Kanados Lietuvių Krašto 
Tarybą šiame pusmety atsistojusią realy
bėje mūsų didiesiems uždaviniams spręs-3 
ti! Laukiame galimai greitesnio darbui 
pasiskirstymo. Tautos Fondas tikisi daug 
paramos sulaukti.

Artimoje ateityje laukiama ir bus pa
skelbta visuomenei VLIKo priimtas Tau
tos Fondo statutas ir taisyklės.

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems 
aukojusiems Tautos Fondui ir savo dar
bu prisidėjusiems lėšas telkiant.

Linkime visiems augščiausių troški- Į 
mų realizavimą, kuriais gyvena visa mū
sų tauta šiose kančių valandose!

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje

M. Arlauskaitė

P. Adomonis
Sekretorius.Antroje vietoje matome Delhi apylin-[ ----

kės lietuvius su Niagara Falls ir Tillson- I Montreolis, 1952 m. liepos mėn. 29 d.

Grėsmės išvakarėseNūdien net politiškai aklam yra aišku, kad pasaulis yra atsidūręs neišvengiamo karo išvakarėse. Laikas nunešė užuo- marštin Benešus, Lippmanus ar Kennanus, kurie skelbė suartėjimą tarp vakariečių ir ryklios meškos. Gyvenimo logika yra tvirtesnė už pigmilijonišką žaismą politikoje. Apie tai kalba vakariečių akloji politika, ^paly dėjusi Hitlerį į karą net ketve- riais metais anksčiau, kaip jis buvo planavęs. Tos pat politinės linkmės atstovai, kalbėdami apie tautų apsisprendimą, leido pavergti trečdalį pasaulio. Jei amerikiečiai prezidentinių rinkimų išvakarėse vaikiškai mušasi į krūtinę bent žodžiais atgailaudami už praeities politines klaidas, europiečiai pasineša į visuotinę — ūkišką ir* kariškai politinę spekuliaciją. Ir toęlėl nėra ko stebėtis, kad šiuo metu, kai laisvojo pasaulio jėgos turi būti įtemptos iki augščiausio laipsnio, pasigendame vieningos ginties ir tvirtos valios. Nūdien vakariečiai yra dar labai toli Marlborough ar Wellingtono santar- vių, kurios taiko vilyčias į Louis XIV ar Napoleoną Bonapartą.Toji santarvė yra silpna, nes daugelis europiečių eina atsukę galvą savo praeities didybei ir amerikiečių klaidoms stebėti. Gaila, bet Š. Atlanto P. ir kitos santarvės ar europinės politiškai karinės organizacijos tėra tik žavios vaizduotės padaras. Prancūzai ir šiandien labiau baiminasi vokiečių, kaip Sovietų. Pinay dejavimu siekia išspausti daugiau paskolų iš JAV, nes jo stiprybė dalimi jomis remiama. W. Churchill, kurio autoritetas mažėja Britanijos ūkiškiems sunkumams artėjant, kalba apie ūkiškos lygsvaros atkūrimą. Visos kitos europinės valstybės temoka šaukti — paskolų, tarytum su Kremliumi būtų susitarta laukti iki Atlanto santarvė bus įgyvendinta. Europiečių spekuliacija, kuri jau pasireiškė nuogumoje, gen. Eisenhower išvykus į. JAV, tampa ne-
SIŪLO ATSTATYTI LAIKINĄJĄ VYRIAUSYBĘ(Atkelta iš 1 pusi.)gas skyr.), William C. Foster (Krašto Aps. Dėpt.), gen. Walter Bedell Smith (Centrinės Žvalgybos viršininkas). Ji tiesioginiai priklauso svarbiausiam JAV-bių vykdomajam organui Tautinio Saugumo Tarybai, kurią sudaro Trumanas su svarbiausiais savo ministeriais. Ji “formuluoja bei koordinuoja JA V-bių priešsoviėtinę ir antikomunistinę kontrpropagandą”. Nuo adm. Kirko priklausys labai daug — nors pavergtosios tautos su neperdidžiausiu pasitikėjimu sekė jo pastangas taikinti “Rusijos (!) tautas” (Ukrainiečiai ir nesulaukė jo tiesioginio atsakymo į savo klausimus). Lietuvių sluogsniai Niujorke laiko, jog adm. Kirko paskyrimas yra teigiamas reiškinys, tikintis suaktyvinimo prieš- sovietinės akcijos. Kirk yra pakartotinai užtikrinęs, jog jo nusistatymas Pabaltijo valstybių atžvilgiu yra tiksliai išreikštas V. Departamento politikoje. Kirko įpėdiniu minėtajame komitete 

paskirtas kitas admirolas C: Ste
vens, turėjęs gražaus sovietinio 
rbjaus patyrimo kaip JAV laivy
no attache Maskvoje 1947-49 m. 
ir jau laikomas Rusijos proble
mų ekspertu. Amerikiečių rim
toji spauda sveikina admirolo 
Kirk paskyrimą taip atsakomin- 
goms pareigoms, tvirtindama, 
jog šis vyras ir darbą gerai atlik- 
siąs. Girdi, jis sovietinius egzilus 
suvienijęs “tikrai labai trumpu 
laiku ir jo pasitraukimas iš Ru- 
sijojs komiteto bus labai jaučia
mas”.

• Švedijoje blaškomasi. Ir no-, 
ri parodyti sovietams, kas mes 
ir bijo, jog anie peiliu nesmeig
tų—perdaug nepasitikima žada
ma JT pagalba. Praėjusios savai
tės pradžioj Oesten Unden, už
sienių reik, minist., paskelbė, jog 
Švedija apsisprendusi bylos JT 
nekelti. Girdi, vistiek nieko iš to 
neišeis. Švedija kvietė sovietus 
eit bylinėtis į Haagos Tarptau
tinį Teismą, bet šie tik nusi
spjovė.

Tačiau, pasirodo, Švedijoje 
esama dar nemaža karingų žu-

sybės nuomonės kaitaliojimas iššaukė politinę audrą. Kaltinamas Undenas, jog jią ne tik kad bailiškai pasitraukė iš kietos pozicijos sovietų atžvilgiu, bet ir paniekinęs JT, parodęs joms atvirą nepasitikėjimą. Visa eilė grupių reikalavo, kad Undenas iš pareigų būtų pašalintas. Jie mano, jog Švedija turi užimti aiš-kią liniją. Tačiau vyriausybė, matyt, laikosi nuomonės, kad švedai iš paskutiniųjų turi stengtis pasidaryti kuo daugiausia pelno ir iš busimojo karo, jei tik jiems pasisektų išlikti “neutraliems”. Premjeras Erlange reikalavimą pašalinti Undeną paskelbė absurdu. Vyriausybė laikanti reikalą užbaigtu.• Vienas latvių laikraštis JA V-bėse perduoda pasikalbėjimą su kažkokiuo rusų treneriu Helsinkyje. Tas pareiškęs, jog sovietai Olimpiadoje pralaimėję tik todėl, kad pabaltiečiai tyčia sabotavę. Tai gražiausiai pastebėję ir krepšinio komandoje ir kai “tūlas lietuvis Šocikas” visiškai be kovos ’ pasidavęs pietų afrikiečiui dailidei. Girdi, sekančioms pirmenybėms pabaltiečiai nebūsią įtraukti į Olimpinės komandos sudėtį. Užbaigdamas pastebėjęs, jog boksas po pamokos Helsinkyje būsiąs visai perorganizuotas. Tai patvirtina ir NYTimes sporto korespondentas, aprašęs, kaip sovietai aty- 
džiai ir uoliai laYikę amerikiečių treniravimosi hales, vesdami už
rašus ir sekdami treniravimosi 
metodus. Amerikietis mano, jog 
sekančiose žaidynėse rusai bus 

■tikrai pavojingi priešai, nes jie 
žiną kaip reikia dirbti. Jų gim
nastai jau dabar buvę geri, tuo 
trapu maža vilties, kad ameri
kiečiai turėtų ką nors parodyti 
1951 m., jų “Folks” vis labiau 
orientuojasi į tenisą ir golfą, kur 
nereikia jokio pasiruošimo.

• Stebina Reuterio žinia iš 
Maskvos. Girdi, neseniai iš Bu- 
tirkų kalėjimo paleistas šešis 
mėnesius kalintas už “chuliga
nizmą” Klaipėdos uoste britų 
jūrininkas Brennen, kuris pasi
gėręs išmaišęs Klaipėdos kavinės 
langus, o paskui rusę prikūlęs.

• Antras lietuvis tapo TSRS

paprastai pavojinga, nes kalba
ma, jog JAV saugumas nėra tik
rai be vakarinės Europos atlai- 
kymo nuo Raudonosios armijos.

Sovietai toliau tęsia vadinamą 
alinimo politiką dėlėmis siur
biant kraują Tolimuose Rytuose, 
kurstant židinius Artimuose ir 
keliant neramumus pačioje Eu
ropoje. Tuo -.tarpu žinome tris 
įtampos sritis: Berlynas, Balti
jos jūra ir spraudomasis į Bosfo
rą — Dardanelus.

Viešpatavimas BaltijojeBaltijos šeimininkai keitėsi istorijos eigoje: vikingai, vokiečiai Hanzos laikais, švedai, o po jų rungtyniavo carai su kaizeriais. Rusų tautai pasitaikė pirmas laimingas atvejis, kai artimiausi rungtyniautoj ai yra sužlugdyti, o tolimesnieji nepajėgia jai pasipriešinti. Amerikiečių lėktuvo Privateer numušimas netoli Liepojos liko apgaubtas paslapties skraiste. Pasikeitimas notomis paskubomis tą įvykį palydėjo užuomarštim1952. 6. 16 Sovietai nušovė ir paskandino švedų lėktuvą Catalina, kuris ieškojo mokomojo lėktuvo C-47. Švedų socialistinė vyriausybė, kuri ilgai Maskvai pataikavo pasišlykštėtinais būdais, apsisprendė kovoti prieš terorizmą, “... nes pagaliau rusai turi liautis Baltijoje elgtis tarytum būtų jos viešpačiais“. Aišku, Maskva jaučiasi laiminga įgyvendinusi Petro I testamentą. Toji pati Maskva, kuri 1939 m. valdė Baltijos pakrančių mažai ką daugiau už Lietuvą, šiandien siekia-*Luebecką, nuo kurio tėra 70 mylių ligi Danijos. Baltijos jūra atsiduria rusų rankose dėkui vakariečiams. Jų dėka buvo tylomis perleistas Pabaltų is, užantspauduotas septyniais antspaudais: Vokietijos spekuliatyviu padalinimu, Lenkijos sienų nukėlimu ligi Oderio, Čekoslovakijos perleidimu ir tt. Vakarieęiai dėjosi išmintingais pasilikę tariamas raktines vietas Schlešifci-Holstein, Berlyną, kurias negausūs raudonieji daliniai įsidės savo kišeniun. Baltijos valdovais rusai padaryti vakariečių naivumo. Dabartinė padėtis rusams jau pirštu nurodo, kas toliau darytina pirmojo karinio susidūrimo metu — ■užimti visą Skandinaviją. Jie tą žygį padarys vadovaudamiesi esminiais ūkiškais ir kariniais samprotavimais.Ūkiškieji tikslai yra labai aiškūs. Jiems rūpi ne tiek įvairios rūdos, užtinkamos K i r ū n a, Gaellvari ar švediškoje Laplan-^ dijoje, bet ten esanti pramonė ir ypatingai Danijos žemės ūkis. Ar jie danų žemės ūkį tuojau griautų įvesdami kolchozus?

čempionu tai Paršaitis iš. Klaipėdos, mechanikas, kuris dviračių lenktynėse Maskva-Charko- vas-Maskva laimėjo visos Sovietų imperijos dviratininkų. čempiono titulą.• Nors generolą Grow, kurio dienoraštį pasivogę komunistai nufotografavo ir paskelbė, kad jis siūląs nedelsiant susitvarkyti su sovietais, ir nuteisė, tačiau vis daugiau Amerikos atsargos generolu, kad ir kitais žodžiais, 
. *■ < ČlIJClUllli A V VOvKXlllA AW AVllVij VKU .skelbia jo mintis. Lankydamasis yas klausimas ne tiek svarbusprieš pora savaičių Berlyne, buvęs jo komendantas, Howley, pareiškė, jog vieną kartį JA. V turėtų užbaigti su “containment” politika ir pagalvoti apie “pavergtųjų Rytų Europos Tautų išlaisvinimą”. Jo nuomone “mūsų užsienių politika turi būti paremta supratimu, jog rusų vadai yra vagys, plėšikai ir galvažudžiai... Amerikiečiai daugiau su jokiomis blokadomis nesiter- lios ir lai tai sovietai žino”... Pasak jo, ir diplomatiniu būdu Sovietai galėtų būti išstumti iš Rytų Eufopos(!) ...

:— Otava. — Pakistanas prašo Kanados kviečių, nes savo derliaus neužteks. Prašoma duoti ir $25.000.000 paskolą 5-10 metų išmokėjimui.

nes vienu ar kitu būdu jie stengtųsi iščiulpti jį iki augščiausio laipsnio.Kariniai tikslai yra dvejopo pobūdžio: apsaugos ir puolimo. Apsaugos tikslas pašalinti pavojų vakariečių puolimo, jei Skandinavija liktų jų įtakoje, žygio metu į vakarus. Puolamasis polėkis dar svarbesnis, nes visai valdydami Baltijos jūrą, padarytų ją povandeninių laivų stovykla, o Norvegija, galbūt, Islandija, sudarytų parankiausias ■sąlygas pulti Britanijai.
Skandinavijos silpnybėsRusų imperializmui pravertos durys pavergus Pabaltijį. Antroji atspara Suomijoje, nežiūrint jų formalinės nepriklausomybės, visai palaužta. Suomija prarado ne vien pramoningą Kare-

Naujos bedarbių pašalpų normos 
Kanadoje

Department of Labor, Otavoje, neseniai paskelbė naujas bedar
bių pašalpų normas — New Unemployment Benefits — visai Ka
nadai. Jos laikomos įsigaliojusiomis nuo jų paskelbimo dienos.

Štai, buvusiųjų ir naujųjų pašalpų normų Sugretinimo lentelė: 
Savaitinis uždarbis: Pašalpų normos:

Nevedusiems Vedusioms, jeigu 
antroji pusė nedirba

Sena Nauja Sena Nauja
..... . $4.20 $4.20 $4.80 $4.80
...... 6.00 6.00 7.5Q 7.50
...... 8.10 8.70 10.20 12.00
...... 10.20 10.80 12:90 15.00
.....  12.30 12.90 15.60 18.00
___  14.40 15.00 18.30 21.00
......  16.20 17.10 21.00 24.00

Uždirbantis mažiau $9.00
Nuo $9.00 iki $14.99...............
Nuo 15.00 iki 20.99...............
Nuo 21.00 iki 26.99............
Nuo 27.00 iki 33.99...............
Nuo 34.00 iki 47.99...............
Nuo 48.00 arba daugiau....
Be to, nuo naujų normų paskelbimo dienos įsigaliojo ir naujas 

laukimo periodo laikas— waiting period. Pirmiau reikėjo bedar
biams laukti pašalpos 8 dienas nustojus dirbti, o dabar — tereikės 
laukti tik 5 dienas.

Tuo pačiu Department of Labor paskelbė ir šiuo metu esantį 
Kanadoje oficialiai registruotų bedarbių skaičių. Jų esama 212.600. 
Taigi, 54.800 daugiau nei pernai šiuo metu. Pr. Alšėnas.

liją, Petsamo, Porkkalą, bet ir 
Alandų salyną. Suomija iš visų 
pusių apsupta, kai jos kariuome
nė, pagal 1947 m. “taikos” sutartį 
tesiekia 34.400, taigi kiek mažes
nė už Nepriklausomos Lietuvos. 
Pačiame krašte Sovietai turi pa
kankamai savo agentų, o Pork- 
kala uoste esančios neribotos 
įgulos trumpu laiku gali pasiek
ti Helsinkį. Tokiose sąlygose 
suomiai negalės ir laikinai sulai
kyti sovietinės armijos, kai ji 
perskirs suomių žemę žygiui į 
Narvik ar Tromso.Skandinavija, nežiūrint į jiems žinomą karinę padėtį, nerado vieningo ir išmintingo kelio. 1946-48 m. apstybė karinių atstovų pasitarimų nesugebėjo pašalinti kliūčių Danijos, Norvegijos ir Švedijos karinei sąjungai sudaryti Bene didžiausią kliūtis buvo Vašingtono ir Maskvos neigiamas nusistatymas. Atlanto santarvę kuriant, skandinavuose būta didelio sąmyšio ir tik danai ir norvegai toje santarvėje įsijungė. Švedija, kuri anuomet spekuliavo neutralumu, nūdien, pirmutinė turi atlai- j kyti bandomuosius smūgius. Dabar jiems telieka kalbėti apie apsiginklavimą ir vikingų dvasią, užkulisiais ieškant vakariečių neoficialios karinės paramos.Danijos strateginė padėtis yra apverktina. Ji vienu ypu gali būti puolama sausuma iš oro ir jūros. Rusai, neabejotinai, gerai išstudijavo vokiečių 1940.4.9 puolimą, kuris vokiečių vadinamas “žygiu iki pusryčių”. Danijos socialistinė vyriausybė apsiginklavimo srityje yra atsidūrusi Nato vilkstinės uodegoje, kai apsi ginklavimui teskiria 3,5% tautos pajamų. Danuose užtinkame dideli susirūpinimą, bet dar didesnę neviltį ir pasinėrimą li- kiminėje srovėje.Norvegijos padėtis kiek geresnė už Danijos, bet ir čia atsimin- tinas vokiečių žygis jūra ir oru. Sovietai tą žygį gali palengvinti žygiu sausuma. Norvegų viltys turėti 12 brigadų ir karo laivyną padėties neišgelbės. Karo laivynas tik tiek padės, kad vyriausybė ir dalis kariuomenės vėl atsidurs svetimoje žemėje paisili- kusiems vergijoje “raminti”.Švedija kariškai yra stipriausia, nes turi 1500 lėktuvų, kariuomenę, kurios skaičius lengvai gali pasiekti 700.000, mažą karo laivyną pakrantėms ginti ir istorinę karinę didybę. Visa tai toli nepakankamą sulaikyti sovietams, kurie mažiausia gailisi žmonių. Jiems ir čia visur kelias yra atviras,- kaip ir į Daniją ar Norvegiją. -Švedai savo tragišką padėtį moka_dangstyti žaviais palyginimais: ginsis, kaip turkai. Deja, švedams toli prilygti turkams ne vien tautos skaitlingumu, apsiginklavimu, nuotaikomis ir strategine padėtimi. Turkai sugebėjo pakelti sunkiausią karo naštą iki šio meto nebūdami šarvų sutriuš kinti, kai švedai linko į verteivos kelią karo metu pasipelnyti. Ir tie popieriai, kuriuos švedai šiandieną rodo pasauliui, gal yra netikri. Jų tikras vardas — Poltava. Ir tuo labiau, kai sovietinė armija ruošiasi pasaulį nukariauti, o Petras I tesiekė “prakirsti langą į vakarus”.
Švedai, spekuliavę neutralu

mu, nors tai buvo kelias lydėtas 
gėdingais žygiais ir svetimu ne
kaltu krauju rankas sutepę, te
prisimena, kad ir jie yra geogra
finės padėties kaliniai. Vakar jų 
žvejams uždrausta Baltijoje žve
joti, šiandien — jų lėktuvams 
skristi, n ryį, kai Baltija bus ru
sų mare clausum, švedai pajus 
tą lemtį kurią turi pakelti tos 
pat jūros pakrančių kitos tautos. 
Aš nenoriu tikroviškumo sustip
rinti primindamas veiksmus, ku
rie dėjėsi švediškoje žemėje: pa
skubomis perleisti soveitams at
stovybes, jiems patikėtu auksu 
su sovietais daryti gerus sandė
rius, o svetur atsidūrusius bėg
lius siųsti į Sovietus, kad ten bū
tų kariami drauge su kitais, ku
rie tėvynėje kovojo už savo ir 
tautos laisvę. Vikingų ainiai, 
mes nelinkime jums tos lemties, 
bet išminties pasitikti įvykius, 
kurie rieda be atvangos. Juos 
mažiausiai gali sustabdyti vai
kiškos svajonės, nes dažnai jos 
yra tolygios žudiko peilio aš
menims.

(Atkelta iš 1 psl.) 
kvaila lietuvių propoganda klas
totai pavertė Klaipėdos krašto 
sukilėliais. Brutali jėga užgniau
žė teisę” etc. Pridėtas taip pat 
kanclerio Adenauerio sveikini
mas, kuriame pareiškus skausmą 
dėl klaipėdiškių tėviškės atplė- 
šimo nuo Vokietijos, pasižadama 
daryti visa, kad būtų sudaryta 
jiems geresnė ir ramesnė ateitis 
į tėvų žemę.Tačiau pačiame suvažiavime tokio kovingumo ir tokių garsių pretenzijų reiškimo Klaipėdos kraštą vėl prijungti prie Vokietijos nebuvo. Atvykusieji į suvažiavimą, išlipę Hamburgo cent rinėj stoty, veltui žvalgėsi, ar nepamatys kur nors skelbimo, kur vyksta ta pabėgėlių spaudoj taip išgarsintoji “Tėviškės diena” ir “Klaipėdos miesto 700 m. sukaktuvių minėjimas”. Net ir Dammtor stoties apylinkėj apie tai niekas nežinojo. Tik “Planten ir Blomen” kasoje buvo jau paaiškinta. Iškilmės buvo pravestos un-to salėje. Čia Klaipėdos krašto vokiečių pirm. R. Meyeris pažymėjo, kad vokiečiai pabėgėliai reikalauja įvykdyti tas teises, kurios sužymėtos Ištremtųjų Vokiečių Chartoj, būtent — kad jie, o ne kas kitas turi apspręsti Klaipėdos‘krašto likimą ir ateitį. Tačiau ir jis pasisakė už ieškojimą bendros šnektos su lietuviais. Hamburgo vyr. burm. Braueris pabrėžė Vokietijos Rytų nedalomumą. Kiek santūresnis pasirodė pabėgėlių reikalams min. Kaisėrio vardu suvažiavusius sveikinęs valst. sekr. Dr. Fr. Thedieck. Jis įspėjo nekurti tuščių iliuzijų ir nedailinti padėties nerealiomis spalvomis. Jo įsitikinimu, vokiečiai galės grįžti į 'atimtąsias iš jų sritis tik taikia politika ir su pilnu kt. Europos tautų pritarimu. Negalima esą užmiršti ir tų pakitimų, kurie yra per šį laiką įvykę, įsijungus ten naujiems žmonėms ir tuo būdu susiduriant su naujomis problemomis. 

Susirinkusių vardu buvo pers
kaityta rezoliucija, kad laisvasis 
pasaulis įgalintų juos pačius ap
spręsti savo tėviškių likimą.Apskritai tenka pastebėti, kad 
Lietuva ir lietuviai nebuvo puo
lami, greičiau — nutylimi, bent neminimi. Vaizdas - kitoks, negu vokietininkų spaudoj. Pačios Meyerio ir'. Schreiberio kalbos buvo blankios, išskyrus nebent keletą stipresnių posakių Santarvininkų adresu. Daugumas kalbėtojų tiek per Klaipėdos sukakties, tiek per Tėviškės dienos minėjimus dėl dabartinės vokiečių tremtinių nelaimės daugiausia kaltino Staliną ir Roosvelfą. 
bet nei vienu žodžiu neužsiminė 
apie Hitlerį ir jo kaltę. Net daugiau: pasirodo, kai kurie anksčiau buvę žymesni nacių pareigūnai vėl pradeda atkusti ir aiš-
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kiau viešumoje rodytis. Tai buvo 
matyti, kad *ir per “didįjį Ryt
prūsių vakarą”. Buv. naciai vėl 
stengiasi grįžti į vadovaujan
čius veiksnius. Daugiau neapy
kantą “įsibrovėliams”, bet ne 
krikščionišką meilę parodė kad 
ir per evangelikų pamaldas ge- 
neralsuperintend. Obereigneris, 
stengęsis pavaizduoti, kad “vo
kiečiai yra skurdžiausi iš visų 
vargšų”.

Tačiau tenka pabrėžti, jog to
li gražu ne visi eina išvien su 
karingaisiais vokietininkais. Daugumas suvažiavusiųjų jokia politika nesidomėjo, ę svarbiausia — norėjo pasimatyti, pasišnekėti apie šeimyninius reikalus etc. Ypač tarp senesnio amžiaus žmonių buvo nemaža ir tokių, kurie net į vokiečių suvažiavimą atvykę savų tarpe kalbėjo lietuviškai. Lietuvius šiltu žo
džiu prisiminė iškilmių metu 
taip pat Rytprūsių vokiečių va
das Dr. Gille, . pareikšdamas jiems nuoširdžiausią padėką už 1946-47 m. rytprūsių vokiečiams pabėgėliams suteiktą pagalbą. Ir vokiečių ^pandoj, ypač didžiojoj, toli gražu nematyti to efekto, kurio tikėįosj iš šio minėjimo Klaipėdos krašto vokietininkai, ne kartą nutylėdami net kitų vokiečių pabėgėlių pareikštus apie lietuvius šiltus atsiliepimus.Sukakties minėjimas dar. kartą parodė," jog vokiečių “Drang nach Osten” ir senoji kryžiuočių dvasia dar nėra išblėsusi. Tat būdingai pavaizduoja kad ir tas faktas, jog Bremeno-Osterhal- zo kapuose buvo ta proga Vokiečių Tėvynei Rytuose atminti pastatytas paminklas, 8 metrų ąžuolinis kryžius, apsuptas jų žemių insignijomis. Jo papėdė iš 

smiltainio su kryžiuočių ordino 
ženklais. Dar daugiau: Frankfurte pef Tėviškės dienos minėjimą buvo ypač smarkiai užsipulti čekoslovakų politikai, pirmoj eilėj — Ripka su Ženkliu, kurie pavadinti “nusikaltėliais”, 
ir griežtai . pareikšta . protestas 
prieš pavergtųjų Rytų Europos 
kraštų tremtinių politikų kvie
timą patarėjais sprendžiant Ame 
rikai ir. kt. Vakarų valstybėms 
Rytų Europos problemas. Kad prancūzų daliniai, 1923 m. turėję ginti Klaipėdą ir klaipėdiečių sukilėlių įveikti, vėliau už tai buvo degraduoti ir visiškai išbraukti iš prancūzų kariuomenės sąrašų, taip pat niekur nepaminėta.Tilžės įkūrimo 400 m. sukakties minėti į Hamburgą rugpiū- čio 9-10 d.d. buvo suvažiavę apie 10.000 tilžiškių. Jie taip pat pareiškė sūvo pageidavimus, kad būtų kiek galint greičiau gražinti į jų senąsias tėviškes. Jų suvažiavime mestas šūkis, kad Rytų žemių išsižadėjimas reikštų Vokietijos išdavimą.

SOVIETINĖ ARISTOKRATURevoliucijos meto visų luomų lygybės šūkis Sovietų Rusijoje sunaikino caro laikų privilegijuotąjį sluogsnį„ bet sukūrė naują didžiūnų kastą, kokios anais caristiniais laikąsi nebuvo. Dabartiniai partijos bei valstybės administracijos oligarchai, o taip pat augštieji karo vadai nuo gyventojų masės ir vidutiniojo sluogsnio gyvena visiškai atsi skyrę. Sakoma, kad pav., Sovietinis generolas iš iždo gauna trigubai didesnį atlyginimą negu 
anglų generolas. Ir tai yra ne 
vien alga, bet veltui arba labai žema kaina gaunami visi gyve
nimo reikmenys. Visi privilegi
juotieji turi keliolikos kambarių 
butus ir puikias vilas pirmakla- 
siniuose kurortuose. Dar dau
giau. Sovietiniams satrapams 
nereikia ieškoti ir tarnų. Juos 
pristato ir apmoka valstybė — 
kiemsargius, virėjus, daržinin
kus, kambarines, vaikų aukles, 
net jiems patiems reikalingus 
mokytojus, nes daugelis yra la
bai menko išsimokslinimo. Taip 
pat nemokamai jiems pristato
mas maistas, rūbai, baldai ir vis
kas, kas tik reikalinga. Nemoka
mai, nes už pinigus jų tokios rū
šies niekur nei negautų. Satrapai 
taip pat nemokamai gauna visą 
gydymą.

Satrapų tarnai parenkami iš 
ištikimiausių partiečių bei kom
jaunuolių. Jiems mokamas dide
lis atlyginimas, prašokąs univer
siteto profesorių atlyginimą, bet 
iš jų reikalaujama piriniausia 
tylos. Apie tai, kaip gyvena bol
ševikiniai aristokratai, niekas
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neprivalo žinoti nieko ir nieko 
nekalbėti. Yra žinoma, kad skau
džiai buvo nubaustas šoferis, 
kuris prasitarė, kokius tortus 
buvo įsidėjusi auklė, vykdama 
su vaikais maudytis. Apie tai ne
privalo niekas žinoti nieko, kad 
masėse nekiltų pasipiktinimo dėl 
to nepalyginamo gyvenimo ly
gio skirtumo.

Bolševikiškoji aristokratija 
gyvena taip uždarą gyvenimą, 
kad net vedybos vyksta tik jų 
klasės ribose, jaunimas jų auklė
jamas atskirai, su “liaudimi” ne
susisiekdamas. Tos naujosios 
aristokratijos kultūrinis lygis 
visdėlto tebėra palyginus žemas. 
Naujieji aristokratai tono neiš
laiko, nes daugumai jų šis gyve
nimas naujiena. Toną kiek palai
ko tik žmonos, kurias daugelis 
revoliucijonierių buvo pasirinkę 
iš aristokratų, turtuolių ar net 
pravoslavų dvasininkų šeimų. 
Mat, “panytės” viliojo. Kaip ži
noma, ir Molotovo žmona yra 
buv. milijonieriaus duktė.

Radijas “Free Europe”
Grąžinant Vokietijai suvere

numą iškilo klausimas, kaip gi 
bus su amerikoniškuoju “Lais
vosios Europos” siųstuvu, dabar 
veikiančių Miunchene. Jo ateitis 
yra apdrausta specialia JAV ir 
Vokietijos sutartimi. Jis palieka
mas veikti išskirtinomis teisė
mis, bet jo programos negali iš- . 
siskirti su Vokietijos interesais. 
Jei kiltų tuo reikalu kokių ne
susipratimų, jie bus pavesti 
Spręsti mišriam trijų teismui — 
po 1 ii abiejų ir 1 neutralaus.
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Prieš trylika metų, kai dar 
mūsų tauta tebesidžiaugė savo 
laisve, didieji kaimynai rusai ir 
vokiečiai slaptai dalinosi bei 
pardavinėjo vienas kitam mūsų 
žemes (tikras dalykas, kad ru
sai siūlė vokiečiams už dalį mū
sų teritorijos $3.860.000), dėl ko 
ir netekome laisvės. Pagal 1939 
m. slaptus Rusų-Vokiečių susi
tarimus Lietuva atiteko iš pra
džių vokiečių, o vėliau rusų 
sferai.

1940 m. birželio 15 d. rusai įsi
veržė į Lietuvos tertioriją ir nie
kieno netrugdomi ją užėmė. 
Mums tai buvo staigmena, nie
ko nežinojome ir tragedijos bu
vome užklupti visiškai nepasi
ruošę. Todėl ne vienam iš mūsų 
yra kilęs klausimas, nejaugi mū
sų valdžia nieko nežinojo apie 
svetimųjų kėslus ir, -jeigu taip, 
tai kodėl visa tai buvo slepia
ma ir tauta palikta žiauriam li
kimui?

Istorinių įvykių paslaptys 
anksčiau ar vėliau iškyla aikš
tėn. Taip atsitiko ir su mūsų tra
gedijos paslaptimi. Paaiškėjo, 
kad jau 1939 metais, t.y. prieš 
ištisus metus, politinio gyvenimo 
užkulisiuose dėjosi dideli daly
kai. Rusai su Vokiečiais tuomet 
jau dalinosi mūsų žemę ir tuo 
reikalu pasirašė atitinkamą 
slaptą protokolą. Tais pačiais 
metais ir mūsų valdžios organai 
žinojo apie kėslus prieš mūsų 
valstybę. Yra visiškai tikra, kad 
1939 m. spalio 3 d. apie Vilniaus 
ir jo krašto prijungimą prie Lie
tuvos ir apie Lietuvos žemių pa
sidalinimą sferomis Molotovas 
painformavo mūsų užsienių rei
kalų ministerį Urbšį, kuris tuo 
metu buvo iškviestas į Maskvą. 
Šiuo reikalu su juo buvo kalbė
tasi ir spalio 4 d. Spalio 5 d. pa
starasis buvo painformuotas žo
džiu Vokiečių ambasadoriaus 
Maskvoje Schulenburg. Gi p. 
Škirpa, tuometinis mūsų minis
teris Berlyne, spalio 5 d. Lietu
vos teritorijos klausimu kalbėjo
si su Vokietijos užsienių reikalų 
ministeriu Weizsaecker. Sumi
nėti pasikalbėjimai buvo atlikti 
griežčiausioje paslaptyje irK at
rodo, rusams ir vokiečiams to 
reikalaujant. Kaip vėliau patys 
tragedijos Įvykiai parodė, ru
sams bei vokiečiams nusilenkta 
ir prieš tautą visu šimtu procen
tų išlaikyta paslaptis. Tuo tarpu 
nėra jokių duomenų, kad Sumi
nėti pareigūnai arba kiti val
džios organai būtų tuomet pa
darę kokių nors efektingų žygių 
rusų arba vokiečių kėslams prieš 
mūsų kraštą sustabdyti arba rei
kiamai įspėti — pasipriešinti.

Tuomet ne tik galėjome, bet ir 
privalėjome pareikšti pasikęsin- 
tojams griežtą “ne”, sukelti visą 
tautą ant kojų ir užaliarmuoti 
pasaulį, kaip kad pasielgė suo
mių pasiuntinys Vokietijoje,: 
Wuorimaa, kuris laike savo vizi
to, 1939 m. spalio 9 d. Vokietijos

Mane stebina Tamstos didelis 
senatvės dienų aktyvumas. Ar
tėjant žurnalistinio darbo saulė
lydžiui, Tamsta visiškai paleidot 
vadžias iš rankų: užmiršot bent 
kokią etiką, bent padorumą ir 
visiškai nebesiskaitot su tuo, kas 
leistina plunksnos darbininkui 
ir kas ne.

Dar daugiau stebina šitokie 
reiškiniai todėl, kad Tamsta sa
kotės esąs “visus apjungiančio”, 
laikraščio redaktoriumi. Vadina
si, Tamstai, turėtų būti visi lie
tuviai lygiai mieli ir brangūs, ne 
žiūrint kokių jie pažiūrų, ar jie 
tiki, ar jie ateistai, kaip ir Tams
ta. Deja, kurį tik “NL” numerį 
gauni, visur pilna piktų kandžio- 
jimųsi tai vienų, tai kitų asmenų 
adresu. Pamiršęs -savo “visų ap
jungimo” šūkį, Tamsta nuolat 
puoli tai lietuvius vyskupus, tai 
kunigus, tai pasauliečius, ypač 
tuos, kurie tiki i Dievą ir kurie 
lanko bažnyčią, juos dargi va
dindamas “partiečiais, tot’alis- 
tais” ir pan.

Sakysite, jog tai netiesa? Jei 
jau neatsimenate, priminsiu. Juk 
dar tik pernai savo redaguojamo 
laikraščio skiltyse piktai kalbė
jote apie lietuvius vyskupus, pri
mesdamas jiems “nusikaltimą”: 
ko jie iš Lietuvos bėgo? Atseit, 
kodėl jie nesidavė bolševikams 
nugalabijami?....

Gi apie kunigus - taipogi Tams- 
užsienių reikalų ministerijoje ta prirašot ypatingai “gražių žo- 
aiškiai ir griežtai pareiškė, jog 
Suomija bet kokiems kėslams 
ginklu pasipriešins ir nesileis į 
tokias machinacijas, kaip kad 
latviai ir estai su rusais. Tą pat 
dieną Švedų ministeris vokiečių 
užsienių reikalų ministerijoje 
taip pat patvirtino suomių griež
tą nusistatymą ginklu ginti savo 
kraštą. Sovietai ir nebedrįso 
Suomijos užkabinti, pasitari
muose su vokiečiais Suomijos 
įjungimo klausimo nebekėlė. Ir 
mūsų tautos drąsus pasipriešini
mas bei sukeltas pasaulyje 
triukšmas būtų turėjęs nedvejo- 
tinos įtakos į rusų-vokiečių tuo
metinį slaptą susitarimą. Gali
ma net abejoti ar rusai 1940 m. 
bebūtų drįsę įkelti koją į Lietu
vos teritoriją. Apie tai daug pa
sako štai kokie reiškiniai:

1. Vokietija visais laikais į Pa
baltijį, o ypač į Lietuvą žiūrėjo 
kaip į tam tikrą maisto sandėlį 
karo atveju. Todėl dar prieš san
tykių užmezgimą su rusais, vo
kiečiai su visom trim Pabaltijo 
valstybėm buvo sudarę slaptas 
prekybos sutartis pagal kurias 
apie 70% maisto ir žaliavų eks
porto buvo nukreipta į Vokieti
ją. Kad Lietuva buvo ūkiškai 
labai svarbi Vokietijai, matome 
ir iš pasitarimų su rusais. Pagal 
pirmą slaptą protokolą vokiečiai 
buvo palikę Lietuvą sau, o tik 
vėliau, išskyrus Suvalkų kampą 
— sutiko perleisti rūsams. Vo
kiečių nelengva širdimi buvo tai 
padaryta.

2. Pagal antrą slaptą protoko
lą vokiečiai buvo pasilikę sau 
Suvalkų kraštą, bet faktiškai už-

Kas atsakingas?
imti jo neišdrįso, tarp kitko 
skaitydamiesi ir su pasaulio opi
nija. Dėl Lietuvos žemių prijun
gimo prie Vokietijos nedvipras
miškai pasisakė ir vokiečių am
basadorius Maskvoje Schulen
burg. Jis 1939 m. spalio 3 d. įspė
jo vokiečių užsienių reikalų mi
nisteriją, kad prijungimas Lie
tuvos bet kokios teritorijos prie 
Vokietijos pasaulio akyse reikš
tų šio krašto apiplėšimą.

3. Vokiečių-rusų santykiai bu
vo formalūs, jokiu būdu ne nuo
širdūs. Vieni kitais kuomažiau- 
siai tepasitikėjo. Ypač į vokiečių 
nuoširdumą netikėjo patsai Sta
linas. Pastarasis, maždaug po po
ros savaičių sutartį pasirašius, 
1939 m. rugsėjo 18 d. savo dve
jonę vokiečiais yra išreiškęs vo
kiečių pasiuntiniui Schulenburg. 
Nedaug tereikėjo rusų dar di
desniems įtarimams sukelti.

4. Rusai skaitėsi su vokiečių 
galybe, vis drebėjo, kad vokie
čių karo mašina nebūtų nukreip
ta prieš Rusiją, ypač po žaibinio 
laimėjimo prieš Lenkiją.

Taigi, dėl ekonominių sumeti
mų ir dėl pasaulio opinijos vo
kiečiai, atrodo, būtų vengę vie
šo skandalo su Lietuva ir, labai 
galimas dalykas, būtų ieškoję
kompromiso, kaip kad jų buvo mūsų visuomenei patieksime tik- 
pasielgta dėl Varšuvos ir Liub
lino žemių prijungimo prie Vo
kietijos. Blogiausiu atveju lietu-

ATVIRAS LAIŠKAS p. J. KARDELIUI

džių”. Tepriminsiu tik vieną pa
vyzdėlį, kartu klausdamas: įdo
mu, kuo gi Tamstai nusikalto tas 
tylusis kunigas, savo kruopščiu 
atsidavimų mokslui neseniai įsi
gijęs doktoratą, Dr. Skilandžiū- 
nas? Juk prisimenate kokią pa
gieža persunktą žinutę neseniai 
Tamsta išspausdinote “NL” apie 
jį. Jos turinį Tamsta dar gerai 
atsimenate.

Tamstos redaguojamo laikraš
čio ir pasauliečių užkabinėjimo 
taktika taipogi “be priekaištų”.

Eligijus ir Ona Narušiai
Leamington, Ont. — 318 Erie St. — International Hotel bei 
turistų namų “Four Oaks” savininkai.
Eligijus Narušis Kanadon atvyko 1928 m. ir gyveno Toronte, 
kur daug prisidėjo prie šv. Jono parapijos įkūrimo bei tvarky
mo ir dirbo visuomeninėje dirvoje. Ona Narušienė-Jankaus- 
kaitė, Lietuvoje buvusi mokytoja, atvyko 1939 m., o Toronte 
gyvendama reiškėsi spaudoje ir šalpos veikloje. Prieš keletą 
metų pp. Narušiai persikėlė į Leamington, Ont Čia pas juos 
dažnai susitinka atostogaudami Kanados ir JAV, ypač Detroi
to, lietuviai, patirdami nuoširdų šeimininkų vaišingumą, po
ilsiui rasdami taip pat lietuviškos spaudos.

viai būtų buvę priversti pasi
priešinti ginklu, kas šiandien 
mūsų nepriklausomybės bylą 
būtų pastatę į žymiai geresnę pa
dėtį. Rusai nebegalėtų mulkinti 
pasaulį, jog, štai, Lietuva sava
noriškai įsijungusi į Sov. Są
jungą.

Šita proga prisimintinas ir p. 
Škirpos straipsnis “Sukiliminės 
vyriausybės genezė”, tilpęs pr. 
metų “NL”. Autorius čia papa
sakoja apie savo darbus laike 
pirmosios rusų okupacijos, bet 
nieko nemini apie mūsų krašto 
tragedijos išvakares, t.y. apie 
Lietuvos pareigūnų vaidmenį 
laike slaptų rusų-vokiečių pasi
tarimų. Negalime neįvertinti p. 
Škirpos didelių pastangų ir žy
gių jo minimam kovos už laisvę 
laikotarpy, tačiau turint prieš 
akis tą momentą, nuo kurio pa
rėjo mūsų tautos gyvybė ir kada
tikrai reikėjo ryžtingai veikti, 
visa tai neišblaško jau suminėtų 
klausimų.

Beigdamas noriu pažymėti, 
jog suminėtus faktus esu pa
ėmęs iš patikimų šaltinių. Bū
čiau labai dėkingas, jei suinte
resuotos šalys bei kiti asmenys 
galėtų tuo reikalu išsamiau ar
ba aiškiau pasisakyti. Tuo keliu

ra vaizdą. Adv. Jer. Valaitis.
Straipsnį laikome diskusiniu.

Red.

Tik prisiminkime neseniai til
pusią “NL” žinutę “Jie jau po
sėdžiauja”. Kiek joje piktų ir 
insinuacinių tendencijų! Tenai 
buvo kalbama apie susirinkusius 
pasitarti Toronte išrinktuosius 
KLB Krašto Tarybos torontie- 
čius atstovus. Tos žinutės auto
rius - “didelis žurnalistas”, po 
keturių eilučių žinutėmis išdi
džiai pasirašinėjąs visa pavarde 
ir netgi su dviem vardo raidė
mis, J. J. Juškaitis. Matyt, tos ži
nutės turinys ir Tamstai buvo 
“nebeskanūs”, kad kitame nu
meryje, jau “Korespondento” lū
pomis, atitaisėt ją, pareikšdamas, 
kad tai “nėra buvę-nieko blogo”, 
tai tik “pozityviai atstovai norė
ję pasitarti”...

Ir kam gi tas pagalių kaišioji- 
mas į lietuviškosios visuomenės 
gyvenimo ratus? Juk tai nei gra
žu, nei garbinga, dargi senam 
žurnalistui, kaip Tamsta.

Savo redaguojamam laikraš
tyje Tamsta esate įsivedęs sky
relį, pavadintą “Žiežirbomis”. 
Tenai nėra pasakyta, kas tą sky
relį veda. Atseit, paties redak
toriaus “kūryba”. Tas skyrelis, 
reikia pasakyti, negražiausių in- 
trygų, nieko bendro neturinčių 
su žurnalistine etika, kalvė. Ja
me Tamsta išpešate iš teksto vie
ną ar kitą sakinį ir jungiate sa
vus komentarus, kokius tik sens
telėjusi galva sugalvoja. Juk 
kiekvienam gali būti labai aiš
ku, kad iš vieno ar dviejų saki
nių straipsnio minties nesuvok
si, o iškreipti ją gali į kokią tik 
nori pusę.
.“Klasiškas” Tamstos blogos va

lios pavyzdys ir mano atžvilgiu. 
Jau antrą kartą iš eilės mano pa
vardę į “Žiežirbas” įtraukiate. 
Tamstos nesąžiningumas spau
dos darbe man ir taip gerai žino
mas, tačiau visdėlto pasiryžau 
šį tą Tamstai priminti.

Pav., šiais metais, atvykęs iš 
City Hali įvykusio Pabaltiečių
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Lenkai pasekė lietuvius

Čikagos arkiv. kardinolas Strich, įteikęs popiežiaus meda
lius “Pro Ecclesia et Pontifice” “Draugo” ilgamečiams 
redaktoriams Leonardui Šimučiui (dešinėje) ir Ignui 
Sakalui (kairėje).

GĖDINGA LAIKYSENA
Liūdnos atminties tarptauti- dant, reikšta susirūpinimo, ar 

nei Raudonojo Kryžiaus konfe- dalyvaus joje Tarybų Rusijos ir 
rencijai Toronte pasibaigus, de
ra padaryti kaikurias išvadas. 
Pirmoji jų išreiškiama lietuviš
kuoju priežodžiu: Ką Dievas no
ri nubausti, tam pirmiausia ati
ma protą. Ateities RK vadovy
bės laikysenai įsidėmėtinas ir 
kitas lietuviškosios išminties 
perlas: Neik su velniu riešutau
ti, nes neteksi ir krepšio.

Prieš konferencijai praside-

bendro išvežtųjų minėjimo, kur 
dalyvavo itin mažai lietuvių, nu
siminimo pagautas, parašiau į 
“TŽ” straipsnį, .apgailestauda
mas lietuvių abuojumą minint 
tokį didelį, reikšmingą ir tragiš
ką lietuvių tautai įvykį. Pasa
kiau, tiesa, tame rašinyje kar
čių žodžių ne Petro ar Jono ad
resu, bet visų lietuvių adresu, ta
čiau, žinoma, niekas už tai nega
lėjo užsigauti, nes tai buvo tei
sybės žodžiai. Gi' Tamsta “NL” 
Nr. 29 “Žiežirbose”, štai, kokį 
“biznį” iš to padarėte: pakarto
jo! iš straipsnio išpešęs keletą 
žodžių ir užvardįinot, kad tai 
“Atviras prisipažinimas”. Šit 
Tamstos pacituotieji žodžiai: 
“.. . matomai, visai atbukom, sus 
mulkėjom ir... ištižom... Mū
sų tautiniai idealai, deja, mūsų 
širdyse blėste blėsta. . .” Na, ir 
apačioj šių žodžių - mano pavar
dė. Atseit, tai būtų mano “atvi
ras prisipažinimas”. Ar tai nėra 
Tamstos blogos valios padari
nys? — norėtųsi pasiklausti. Ko
dėl aš arba Petras ar Jonas “at
bukom”, kodėl ne visi lietuviai? 
Tuo labiau, kad aš pats tame mi
nėjime dalyvavau. Kodėl tai ma
no “atviras prisipažinimas”? ...

Sekančiame numeryje vėl 
Tamsta pasibalnojai savo “žirge
lį” ir vėl insinuacijas skelbi ma
no adresu. Tenai taipogi paimat 
neišbaigtą pastraipėlę iš mano 
straipsnio, tilpusio “Britanijos 
Lietuvyje” ir prijungiate savus 
komentarus, sulygindamas ma
ne net su Bimba ir pabrėždamas, 
jog aš žaviuosi sovietais. Kad 
Tamsta savo laiku ypatingai ža
vėjotės sovietais - tai nėra pas
laptis: pirmosios okupacijos me
tais buvote nuolatiniu svečiu pas 
Sovietų pasiuntinį, važinėjotės 
po Maskvą, tuokėte žmones Vil
niuje, atseit buvote pirmuoju so
vietišku “kunigu” tarybinėj Lie
tuvoje, vadovavote Filharmoni
jai ir užėmėte kitas augštas vie
tas. O dabar norite tokį žavėji
mąsi kitam primesti.

Tačiau, kad būtų visiems aiš
kiau, prisiminkime ir mano mi
nėto straipsnio tikresnę mintį 
išreiškiančią pastraipą.’ Jame, 
primindamas vakariečių “minkš
tesnes vietas” ginklavimosi sri
tyje, tarp kita ko, šitaip rašiau: 
“Vakariečiai, yj$ač JAV, deja, 
savo planuosna dar daug netikė
tumų neįtraukė, besiruošdami 
gintis nuo bolševikų agresijos. O 
tų “netikėtumų” Amerikoj yra 
ir, žinoma, dar daug bus. Pav., 
kad ir paskutinysis plieno strei
kas. Juk tai formali vakariečių 
ginklavimosi katastrofa. Tokių 
dalykų Sovietuose, be abejonės, 
niekad nebuvo ir nebus. Arba - 
ir artėjantieji prezidento rinki
mai JAV. Juk partinei propogan- 
dai išmetami milijonai dolerių, 
o kariniam biudžetui reikalingi 
milijardai - dažnai “užsikerta” 
dėl Kongreso nepatvirtinimo.”

Iš ko gi Tamsta man primėtei 
“žavėjimąsi sovietais”, kaip idea
lia santvarka. Ir kur čia Tamsta 
radai bent kiek moralinio pa

jos satelitinių kraštų delegaci
jos. Jų labai laukta. Mat vis dar 
yra nedakepusių galvų ar blogos 
valios žmonių, kurie mano, kad 
su komunistiniais kraštais dar 
galimas bendradarbiavimas. Už
merkta akys prieš faktą, kad ko
munistų kontroliuojamuose 
kraštuose nėra jokio tikra pras
me RK, kaip nėra laisvų profe
sinių sąjungų. Dėl šventos ra
mybės, -girdi, kad išvengus po
litinių klausimų, neleista konfe
rencijoje dalyvauti pavergtųjų 
kraštų RK atstovams. Pataikau
ta iki RK idealų išdavimo. Ir kas 
laimėta?

Pirmą antausį konferencijos 
šeimininkai gavo jau sutikdami 
raudonuosius delegatus aerodro
me: į pasveikinimą jie neatsakė 
nė žodžio ir atsukę nugaras nu- 
drožė prie mašinų. Ir kaipgi jie 
kalbėsis, jei iš Maskvos gautoje, 
instrukcijoje to nebuvo numa
tyta.

Džiaugtasi,, kad už geležinės 
uždangos kraštai gausiai atsto
vaujami. Bet šitas džiaugsmas 
greitai virto susirūpinimu ir kar
tėliu, kai prasidėjo konferenci
jos darbai. Rusijos, Lenkijos, Če
koslovakijos, Rumunijos, Rau
donosios Kinijos, Šiaurės Korė
jos delegacijos panaudojo kiek
vieną konferencijos darbų punk
tą apkaltinti Jungtinėms Tau
toms, JAV vyriausybei dėl ta
riamo bakterijų karo Korėjoje 
ir varyti komunistinei propagan
dai. Iš 2 vai. trukusių posėdžių, 
raudonieji kalbėdavo apie pus
antros, tik ne apie RK rūpimus 
dalykus. Raudonųjų delegacijų 
darbą konferencijoje Ensign pa
vadino RK sabotažu.

Protingiausiai pasielgė kinų 
nacionalistų delegacija: protes
tuodama prieš konferencijoje 
varomą komunistinę propagan
dą, ją apleido. Tikėkimės, kad 
RK vadovybė, kurios laikysena 
šios konferencijos metu buvo gė
dinga, praregės ir nebenorės 
bendradarbiauti su žmonijos 
laisvės ir gerovės duobkasiais.

— Niujorkas. — Fordo Fondo 
direktorius P. G. Hofman pa
skelbė, kad fondas’ paskyrė 
$2.900.000 JF vykdomajai pagal
bai tremtiniams.

grindo mane užgaulioti? Ar 
Tamsta nesutinkat, kad Sovie
tuose streikų nebuvo, nebus ir 
būti negali?*Gal Tamsta norėjai 
pasakyti, kad ir Sovietuose gali
ma streikuoti?

Arba, man neaišku, kodėl 
Tamsta taip “užsigavot”, kai pri
miniau Vakariečių ginklavimo
si silpnąsias vietas? Ar tai ne
tiesa? Pagaliau, ar demokrati
niam krašte negalima tiesos pa
sakyti? Ar ilgai užsitęsęs plieno 
streikas JAV ginklavimosi ma
šinos nevedė prie katastrofos? 
Juk tai nėra jokia paslaptis. Ir 
jeigu Tamsta bent kiek “įkan
date” angliškus laikraščius savo 
senatvės dienose, juk galėjote ir 
juose pasiskaityti apie katastro
fišką ginklavimosi padėtį dėl 
plieno streiko. Juk visi trys To
ronto didžiuliai laikraščiai vie
nu kartu buvo pranešę apie su
stabdymą darbo viename JAV- 
bių didžiuliame patrankų sviedi
nių fabrike. O mažesnio masto 
fabrikėlių, kaip rašė spauda, bu
vo užsidarę didelė daugybė dėl 
trūkumo plieno. Taipogi dar ir 
dabar, jau plieno streikui pasi
baigus, siūlau Tamstai pasiskai
tyti “The Globe and Mail” rugp. 
6 d. straipsnį “Steel Shortages!

Mūsų trijų žvejų pasirinktas 
kelias į laisvąjį pasaulį pasiro
dė užkrečiamas. Neseniai ^išgir
dome, kad panašiai atsidūrė Šve
dijoje 5 latvių žvejai, o dabar 
štai pabėgo panašiai du lenkai. 
Žvejodami netoli Švedijos kran
tų, jie pasistengė pirmiausia už
vesti laivą ant seklumos, nugalė
jo trečią žveją, uždarė jį kaju
tėje ir pašaukė Švedų pakrančio 
sargybos laivą. Su trečiuoju 
draugu kova buvo nelengva. Jie 
abu buvo gerokai sužeisti, o tas 
tretysis pusgyvis. Švedai juos vi
sus tris nugabeno į ligoninę, o 
laivą paėmė apsaugon.

Kiti du lenkai atplaukė Šve- 
dijon pasislėpę vieno Švedų lai
vo kanalizacijos vamzdžiuose.

Lenkų sąlygos armijai kurti
Lenkų telegramų agentūra 

PAT paskelbė pasikalbėjimą su 
dabartiniu jų premjeru gen. R. 
Odzierzynskiu dėl galimybių su
kurti išeivijoje lenkų kariuome
nę.

Premjeras pakartojo jau žino
mas senas tezes, pats priminda
mas gen. Anderso memorandu
mą tuo klausimu. Bendrai, pasak 
premjero, lenkai konflikto su so
vietais atveju karinių dalinių su
darymą laikytų savo garbės rei
kalu, bet dabar tai galį būti ku
riama tik pagal sutartis su są
jungininkais bei pagal tam tik
ras politikes sąlygas. Be vyriau
sybės, niekas neturįs teisės pa
naudoti lenkų jokiems kari
niams tikslams. Apie JAV par
lamente iškeltą “Išlaisvinimo 
armijos” idėją premjeras pasisa
kė palankiai, bet pasmerkė bet- 
kokį panaudojimą lenkų diver
sinei akcijai jau dabar.

JAV stato kelią Prancūzijoje
Nuo Bordeaux, pietvakarių 

Prancūzijos uosto, kuris numaty
tas karo metu tiekimams, ameri- 
kiečiai veda apie 1500 kilometrų 
kelią iki Kaiserlautern Vokieti
joje, kur yra įrengti didžiuliai 
amunicijos, benzino, maisto, me
dikamentų, transporto priemo
nių, chemikalų bei techniškų 
reikmenų sandėliai. Dabar tie 
sandėliai aptarnaujami per Bre
meną. Karo metu;- jei per čia 
transportai būtų sutrukdyti, bū
tų naudojami Prancūzijos uostai. 
Kalbamasis kelias, žinoma, dar 
tarnaus ir įvairių bazių bei san
dėlių aprūpinimui pačioje Pran
cūzijoje.

Švedų protestas S. Rusijai
Sovietams atsisakius eiti į Ha

gos Tribunolą dėl nušautųjų 
Švedų lėktuvų, Švedai naujoje 
notoje pareiškė nusistebėjimą ir 
priminė pasilieka -sau teisę tą 
klausimą iškelti betkur ir betko- 
kiu laiku. Manoma, kad jie ruo
šiasi jį kelti JT sekančioje sesi
joje. Kartu buvo įteikta kita no
ta, kurioje primenama tik ką pa
sibaigusi šnipų byla ir prašoma 
įsakyti savo diplomatams neuž
siimti šnipinėjimu.

Vokietija mokės senas skolas
Speciali 26 kraštų konferenci

ja Londone priėmė planą, pagal 
kurį Vokietija mokės prieškari
nio meto skolas, nustatytas 1924 
m. Daves ir 1930 m. Young pla
nu. Pagal tuos planus privatūs 
JAV skolintojai paskolino Vo 
kietijai $300.000.000 Iš jų 140 mil.

Until Next March”. JAV plieno 
streiko pasekmės net ir Kanados 
fabrikuose jau jaučiamos. Jau
čiama ir ten, kur man tenka 
dirbti: General Electric įmonėse. 
Taigi, kodėl Tamsta neužkabini 
kanadiečių laikraščių už tokius 
rašymus ir kodėl Tamsta nepri
meti jiems “simpatizavimą so
vietams?”

O JAV prezidentinių rinkimų 
kampanijos metu angliškosios 
spaudos komentatoriai išvedžio
jo, jog, nukreipus visą dėmesį 
vien tik į tą reikalą, JAV-bių 
budrumas Sovietų agresijos pu
sėn labai susilpnėjo. Reikėjo 
Tamstai pasekti kad ir nuolati
nės spaudos komentatorės Doro
thy Thompson išvedžiojimus, 
tuomet gal būtų Tamstai išgara
vusios ir tos užkulisinės mintys 
mano adresu.

Taigi, Tamstos nuolatiniams 
užsipuldinėjimams ir šmeižtams 
aš neturiu kito žodžio, tiktai tą, 
kuriuo visus tokius žurnalistus 
pavadino prof. V. Biržiška “Nau
jienose”. Tąjį terminą, manau, 
Tamsta gerai prisimenate, todėl 
jo ir nekartosiu.

Tai tiek aš norėjau Tamstai 
pasakyti šiame atvirame laiške.

Pr. Alšėnas.

dol. dar negrąžinti.
Prieš karą mokėtos ratos da

bar kiek sumažinamos, išmokė-, 
jimo laikas pratęsiamas, atskai
toma taip pat Rytų Vokietijos 
dalis.

Priimtas planas dar turės bū
ti išnagrinėtas JAV, Britų ir 
Prancūzų mišrios komisijos.

“Skraidančių lėkščių” - 
manija baigta

JAV oro žinybos viršininkas 
pagaliau užbaigė visas pasakas 
apie “skraidančias lėkštes”. Spe
cialioje spaudos konferencijoje 
jis pareiškė, kad tai yra natūra
lus gamtinis reiškinys, jokios ra
ketos, jokie skraiduoliai — nei 
savi, nei svetimų kraštų, nei iš 
kitų pasaulių, kaip jau teigė ir 
tikėjo vaikiškos galvos.

Pasirodo, kad “skraidančias 
lėkštes” vienas JAV armijos fi
zikas pagamino ir laboratorijo
je. Jis jas gavo praretinto oro 
butelin įleidęs ionizuotų oro da
lelių. Tuo būdu galutinai išaiš
kinta, kad “lėkštės skraido” di
delėje augštumoje, kur retas 
oras, ir kai atsiranda ionizuoto 
oro. O tai įvyksta atmosferos po
zityviosios ir žemės negatyvio
sios elektros poveiky. “Skraidan
čios lėkštės” negali būti paveja
mos lėktuvų, nes prisiartinąs 
lėktuvas paveikia magnetinį 
lauką ir jos pasirodo kitur — pa
bėga. Ir dirbtinosios “lėkštės” 
pasirodė labai jautrios magnetui.

—- Londonas. — Britų preky
bos rūmai, paskelbė, kad per š. 
m. pirmus 6 mėn. užsienio pre
kybos deficitas gerokai sumažė
jo, kai pereitų metų lapkričio 
mėn. buvo suvaržytas importas 
iš ne sterlingo kraštų ir suma
žintas iš sterlingo kraštų. Liepos 
mėn. deficitas dar toliau suma
žėjo. Tikimasi, kad iki metų ga
lo pasiseks jį išlyginti.

— Tokio. — Japonai tariasi su 
JAV dėl išnuomavimo nors 5 
metams 18 mažų karo laivų ir 
50 pasienio sargybų valčių.

— Londonas. — Užs. reik, mi- 
nist. Eden, 55 m., rugpiūčio 14 
d. vedė Churchillio dukterėčią 
Clarissa. Edenas yra persisky- 
ręs, kai žmona prieŠI2 m. jį pali
ko ir išvyko į JAV. -
- — Amman. — Vietoje protiš
kai sergančio Talalo, Jordano 
karalių paskirtas jo sūnus Hus
sein, 17 metų, iki šiol mokęsis 
Anglijoje.

— Los Angeles. — Vienas čio
nykštis pirklys slaptais' keliais 
iš Helsinki parsigabeno garsųjį 
rusų darbo automobilį “Pabeda”, 
kurio į užsienį neišleidžia. Pa
sirodo, kad tai 1939 metų Fordo 
modelio kopija.

— Windsor. — Chrysler įmo
nės, sulaikiusios darbą liepos 11 
d. dėl plieno trūkumo, rugpiū
čio 12 d. darbą pradėjo. Grįžo į 
darbą 3700 darbininkų.

— Otava. — Čekoslovakijos 
konsulas Montrealy, - atvykęs, 
prieš 4 metus, buvęs komunistas, 
Dr. G. Mares, artėjant atosto
gom, nusprendė nebevykti į tė
vynę, nes bijojo, kad iš ten ne- 
beišleis, ir paprašė Kanados vy
riausybės globos. Jam duota tei
sė laikinai pasilikti Kanadoje.

Rašo iš Kauno
Pernai iš Toronto išvykęs į 

Lietuvą Jonas Gvildys paraše 
laišką “Tėv. Balsui”, kurį persi
spausdino “Liaudies Balsas”. Nu
pasakoja šviesiausiomis spalvo
mis kelionę per Leningradą ir 
kad tėvus radęs tame pačiame 
bute. Motina mokytojaujanti 
septynmetėje mokykloje, o tėvas 
mokytojų seminarijoje. Jis pats 
ruošiąsis egzaminams į universi
tetą. Kaunas esąs karo veik ne
paliestas, o dabar vykstą didelės 
statybos tarp Daukanto, Gorkio 
ir Maironio gatvių.

Gorkio vardu bene bus pava
dinta Putvinskio gatvė. Tik ne
aišku, kur ten gali vykti “dide
lės statybos”. Nejaugi užstato 
Kult. Muziejaus aikštes? O gal 
tebeatstato susprogdintą elekt
ros stotį ir nuo to sprogimo ap
griuvusius Vailokaičio namus?

Kitam “LB” Nr. išspausdintas 
J. Gvildžio laiškas, esą, jau ra
šytas pačiai “LB” redakcijai ir 
dar klišė, vaizduojanti jį Vil
niaus Gedimino gatvėje — liūd
nas išsigandęs veidelis, aiškiai 
kanadiški languoti marškiniai, 
tas pats nešiotas lietpaltis. Laiš
ke naujo nieko nerandame. Tik 
prašo “LB” išspausdinti laišką, 
“kuris, kaip tikiu, gali prisidėti 
prie nušvietimo teisingos padė
ties mūsų tėvynėje Lietuvoje".



Pavergtoj Tėvynėj
Veda ALMUS
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★ Birželio viduryje išėjo "Lietuvos 
Mokslų Akademijos Žinyno", IX to
mas, kuriame išspausdinti Tdrybų 
Lietuvos mokslo darbuotojų raštai 
skirti genialiųjų Stalino darbų reikš
mei nušviesti lietuvių, kalbotyros, lite- 
ratuūros nagrinėjimui ir apskritai ta-

. rybiido mokslo vystymUhi(!). Stebint 
iš laisvo pasaulio — kažkoks visuo
tinas rusų pamišimos. Mat, lietuviai

• net žodžio enciklopedija negali var- 
tori, nes tokius dalykus goli turėti tik

( tabiaušSblmėfkiizmų įsisąmoninusi ru- 
j su tauta. ■ .Hat-ir sužymima visa eite 
4 straipsnių, kuriuos ateityje žmonės 

skaitys su pasišlykštėjimu ir panieka: 
X Matulio — "Dr. Stalino darbų kol
bos mokslo klausimais reikšmė tarybi
nio mokslo vystymuisi; J. Žiugždos — 
"Lietuvių tautos kultūrinio palikimo 
problemos draugo Stalino darbų kal
bos mokslo klausimais šviesoje"; . J. 
Balčikonio — "Rusų mokslininkų įna
šas j lietuvių kalbos mokslų" (kaip 
išdrįso praleisti Stalino vardų — ne
suprantama); K. Korsako -— "Litera
tūros mokslo klausimai Dr. Stalino 
darbų kalbos mokslo klausimais švie
soje". Toliau seka kitų "profesorių": 
prof. H. Gabriel ja no — "Bazės ir 
anstato klausimai J. V. Stalino .. 
doc. E. Meškausko — "Kalbos ir 
mąstymo savitarpio santykio klausi
mos drg. Stalino ..P. Kulikausko 
"Lietuvos Archeologijos mokslo klau
simai draugo Stalino .. "Tiesa" su 
džiaugsmu konstatuoja, kad kaikurie 
Šie straipsniai esą išspausdinti net ru- 
sų lediniuose ... To pačia proga "Tie
sa** savo vedamajame prikišo lietuvių 
inteligentijai, kad dar esama perdaug 
"kurie negali atsikratyti dogmatizmu, 
nemarksistiniu požiūriu, sprendžiant

* idėčloginius klausimus . . . kas reiš
kia atsidavimų buržuazinei naciona
listinei ideologijai. Tai ryškiai rodo 
klaidos, kurių buvo padaryta ir dabar 
tebedaroma vertinant lietuvių tautos 
praeities įvykius, kada lietuvių isto
rijos, lietuvių tautos, faktai yra iš
kraipomi, kaip juos tuo laiku falsi
fikavo buržuaziniai nacionalistai. Ne
galimo užmiršti nei minutei, jog nacio
nalistinės ideologijos liekanos žmonių 
samanėje (įsidėmėtina!) tarnauja pik- 
čiausiems visų tautų pažangos ir tai
kos priešams — Amerikos ir Angli
jos imperialistams . .." Gaila, jog nė
ra nei vienos lietuviškos informacijos 
įstaigos, kuri sugebėtų perduoti šito
kių žinių plačiajam pasauliui.

★ Birželio 25 d. gyd. J. Ga m peris
gynė disertacija "Plaučių tuberkulio
zė LTSR grupinių tyrimų duomeni
mis'*. Oponentais buvo prof. Kai
riūkštis, dr. Marcinkevičius, R. Stuo- 
ka. Aktas vyko LTSR Mokslų Aka
demijos Eksperimentinės Medicinos it 
Onkologijos Institute Vilniuje, K. Po
žėlos 2/8. Ši tema būtų įdomi JT Svei
katos Komisijai! a

★ LTSR tebėra toks mokyklų trūku
mas ir tokia jų chaotiška padėtis, jog 
sekančių dienų pasibaigus mokslo me
tams sovietai pradėjo rėkti apie pa
sirengimų naujiems mokslo metams. 
Girdi, šiais metais numatoma atidary
ti 119 septynmečių mokyklų ir 94 vi
durinės Prikišama, jog neleistina taip 
statyti mokyklas, kaip Šilalėje, kur 
vidurinės mokyklos remonto darbai tę
siasi jau treti metai. Arba vėl: "Į 
Daugų, Ignalinos mokyklos statybų 
vietas atgabentos plytos buvo tokios 
menkos kokybės, jog netrukus nuo lie
taus jos suiro ir susileido". įdomu, 
jog galiausiai bolševikai reikalauja, 
kad mokyklų statybų darbų atliktų 
patys kolūkiečiai -s- baudžiauninkai, 
tik reiktų prižiūrėti "darbų kokybę". 
(Kažin kuo gi taip pats tėvas Stalinas 
ir jo valdžia yra užsiėmusi, kad net 
mokyklas patys baudžiauninkai turi 
statytis?). Sovietai reikalauja, jog se
kančiais metais visi mokyklinio am
žiaus vaikai mokytųsi. (Reiškia iki 
šioliai ne visi mokėsi. O kiek buvo 
šaukta apie tai jau prieš pora metų).

★ Giriamasi, jog šių metų pradžioje 
buvo pastatyti gyvenamųjų namų blo
kai Vilniuje visos eilės fabrikų dar
bininkams Smėlio, Tramvajų ir Basa
navičiaus gatvėse. Eksploatacijai Šiau
liuose perduota ''Gliukozės** fabriko 
pirmoji eilė, Dvarčionių plytinėje ant
roji krosnis. Duonos kepykla N r. 2 
Vilniuje, Jonavos baldų fabriko pra
plėtimai ir tt.

★ Atrodo, jog Vilniaus rasų dramos 
teatros yra pajėgesnis ir stipresnis už 
lietuvių. Mat okupanto lobiau supran
tamas. Tūla gydytoja Markevičienė iš 
Vilniaus užbaigiant teatro sezonų už
prašė, kad kitų ♦sezonų lietuvių vai
kams būtų statomi veikalai rusų kal
ba. Komsorgas Stinov prikišo rusų te
atralams, jog jie nesusirišę su lietu
viais tarybiniais dramaturgais ir nie

Lietuvių Baldų Krautuvė
“MOHAWK FURNITURE”

2448 Danforth Ave.; Toronto
Telefonas OX. 4444

Skelbia metinių proga didelį

IŠPARDAVIMĄ 
t . •

Didelė nuolaida visoms prekėms
Prekės siunčiamos ir už Toronto ribų, J 

Ontario provincijos miestą ar 
geležinkelio stotį.
IŠLAIDAS APMOKAME 

teirautis raštu ar telefonu bet 
pas

• JONĄ AUKŠTAITĮ
Išpardavimas tęsis visą rugpiūčio mėnesį

sumanūinas
Zavadskų šeima St. Boniface 

rinkusi fantus L. Bažnyčios įsi-

dar vieną gautą sūrį. Kadangi 
užlijo ir kelias pašlapo, mažina 
įklimpo ir toliau važiuoti buvo 
neįfnanoma, tada p. Zavadskio*

kelėje, tarp įklimpusiųjų Sfeisti

ko iki šiol nepastatę iš tarybinės lie
tuves gyvenimo.

k Toronte gyvenęs Jonas Gvildys, 
1951 metais grįžęs Tėvynėn, sovieti
nių okupantų laikraštyje "Tėvynės 
Balsas" rodomas susirūpinusio ir pa
vargusia nuotaika, nors rašoma, kad 
jis laimingas ir linksmas galėdamas 
tęti studijas Kauno universitete.

★ Lietuvos Žemės Ūkk> Akademi
joje ūmai pasiliuosavo vna eilė vie
tų!!) šiose katedrose: Politinės ekono-

• mijos katedros vedėjo; Miškų ekono- 
-mijos ir -organizacijos, Žemėse,ūkio- 
mašinų remonto ir metalų techndo- 
gojis, Inžinierių konstrukcijų. Kurį 
laikų politinės ekonomijos skyrių ve
dė P. šalčius, apie kurį paskutiniu 
laiku nieko negirdėti, po to, kai bu
vo apkaltintas netiesioginiai per Eko
nomijos Institutų, jog jo veikaluose 
"sukaupta buržuazinė nacionalistinė 
ideologija".

★ Birželio 14 d. inž. E. J. Pacaus- 
kos gynė temų "Sieros dichlorido hid
rai idė", o A.. Prokopčikas "Kalcib hi- 
pochlorido ir chlorkalkių katoltiinio 
skilimo klausimu*' chemijos mokslų 
kandidatų laipsniams gauti. Oponen
tais buvo Purenąs ir Daukšas.

★ "Tėvynės Balso" balandžio mėn. 
numeryje telpa putojus kvaila neapy-

. kanta Kubiliūnams, Griniams, Plecha- 
vičiams, Sieliniams, Kairiams ir Bir
žiškoms rašinys, kurie ištikimai Tarna
vę Hitleriui. Jeme pirmų kartų netei
singai užsimenama apie Plechavičiaus 

-organizuotų VLIKų ir kaip Raštikis 
prašęs, kad jam leistų Hitleris sufor
muoti lietuviškų dalinį. "Pabėgę iš 
savo krašto, vlikininkai dabar ieško 
šilto prieglpbsčio po amerikiečių aro 
sparnu. VLIK© ir pabėgusių buržuazi
nių nacionalistų svajonė išsipildė — 
jie neliko tarnais be šeimininko. Kau
nas nuo pono stalo šuniui pažadė
tas •, • Galimas dalykas, kad savo 
sapnuose VLIKo pirmininkas save ma
to raudonoje kardinolo mantijoje, 
kurios taip ir neteko užsidėti Skvirec
kui. Galimas dalykas, kad Steponas 
Kairys sapne mato ministerio port
felį. Galimas dalykas, jog Karvelis 
sapne mato save vaikščiojantį Norei
kiškių dvaro pievomis, kur jį sutinka 
paklusnių kumečių būrys. Galimas da
lykas, kad prof. J. Brazaitis vėl sva
jojat tapti kruvinuoju Ambrazevičiu
mi.. ." "TB" pirmų kartų, šiame 
užsienio propagandai skirtame leidi
nyje parodęs savo supratimų apie mū
sų visuomeniškų veiklų užtikrina: "Ne
pavyks ir ponams krupavičiams, cm- 
brazevičiams, kairioms, bieliniams, Si
dzikauskams, Žadeikiams, karveliams, 
turauskams ir kitiems tapti imperialis
tinių gauleiterių mirties krosnių kū
rikais Lietuvoje!".

Atskiru straipsniu su žeme sumaišo
mas Oakvilėje gyvenus kairiųjų veikė
jas Dr. Ancevičius, užsipuolamas pik
čiau negu bet kuris kitas asmuo.

+ Ruošdamiesi karui, sovietai ypa
tingų dėmesį kreipia geležinkelių pa
rengimui. Neseniai jie išleido taip va
dinamą geležinkelininkų techninį ko
deksų, kuris "turi tarnauti drausmės 
stiprinimui, darnios ir tikslios viso su
dėtingo geležinkelių transporto veiklos 
užtikrinimui. Geležinkelių personalų 
sudaro daugiausia rusai.

★ LTSR benzinas nėra pardavinėja
mas laisvai. Pajėgūs praeiti pro viso
kias valdybas, gauna benzino, bet 
pries tai turi sudaryti sutartį su "Ben
zino pilstymo ūkio dispečeriais", ku
rie randasi Biržų gatvėje 7.

★ Kelintų kartų Vilniaus universite
tas viešai skelbia konkursų profeso
riaus daktaro zoologijos katedros ve
dėjo vietai užimti. O kurgi senasis? 
Ar išvyko poilsiui į broliškas respub
likas?

★ Skundžiasi bolševikai, kad, pasak 
drg. Stalino, "visų aštriausias ir galin
giausias partijos ginklas" — bolševiki
nė spauda nemėgstama tarybų Lietu
voje, nors joje tik "nešamas parti
jos žodis į liaudies mases, auklėja 
jas komu n ištiško i, skiepija neapykan- 
tų Amerikos-Anglijos imperialistams, 
išreiškia kilniausius darbo žmonių sie
kimus .. ." Šiuo metu LTSR, girdi, 
išeinu 7 respublikiniai, 4 sritiniai, 87 
rajoniniai, 120 MTS politinių skyrių 
laikraščiai, 10 Žurnalų. Bendras tira
žas 900.000! Spauda esanti ypač 
prastai platinama Šiaulių rajone. Puo
lamas "Elfos" fabrikas, kuriame "tiek 
daug darbininkų", o tiek mažai skai
to spaudų. Bolševikai reikalauja, jog 
darby metės metu tarybinė spauda bū
tų pristatoma kiekvienom kolūkiečiai 
tiesiai į taukų. Skundžiama ir prista
tymo sistema. Šventosios uosto gyven
tojui spaudų gauna į 4-5 dienų. Net 
pačiame Vilniuje ar Kaune spauda 
dažnai gaunama antrų dienų.

HAMILTON, OIL
Bažnyčios statyba 

dideliais šuoliais eina į priekį. 
Šiuo metu atlikti žemės darbai, 
baigti cemento pamatai po se
nuoju pastatu, jau išlieti ir prie
statui Baigiama salės po bažny
čia šienų statyba. Salės sienos 
iki bažnyčios grindų statomos iš 
cementinių blokų, o augščiau 
jos bus iš plytų. Salė bus trupu
tį didesnė už rumunų ir pakan
kamai augšta. Klebonas kun. Dr. 
J. Tadarauskas juokais pabrėžė, 
kad mūsų krepšininkai galės ja 
pilnai savo treniruotėms naudo
tis.' Visi žemeš kšfermo ir cemen- 
tavimo darbai atlikti gerųjų pa
rapijiečių — talkininkų jėgomis, 
kas žymiai sumažina išlaidas.

Klebono pareiškimu, šiuo me
tu parapijiečiai suaukojo jau 
apie $8.000. Stebint nuotaikas, 
tikime, kad neliks nei vieno pa
jėgaus lietuvio — parapijiečio, 
neprisidėjusio savo duosnia šir
dimi prie šio būtino, svarbaus ir 
gražaus rekialo.

Pajamų ir išlaidų atskaitomy
bę veda pp. Lengninkas ir Jer 
Valaitis. Tiksli ir smulki apy
skaita bus paskelbta pašventinus 
naująją bažnyčią.

Numatoma, kad blogiausiu at
veju savo naujoje Aušros Vartų 
Dievo Motinos bažnyčioje vėl 
galėsime melstis lapkričio ar 
gruodžio mėnesį.

TF vietinio sk. v-bos posėdy 
rugpiūčio 11 d. priimti šie svar
besni nutarimai:

1. Suruošti gegužinę Bridge
man’s ūky rugp. 24 d. Tartis su 
Toronto skautais, prašant juos 
savo gegužinę, ruošiamą minėtą 
dieną pas p. Narušį, atidėti. Jei 
susitarti nepavyktų, gegužinę 
TF ruošti, prašant tautiečius 
įvertinti tikslo svarbumą ir kuo 
skaitlingiausiai joje dalyvauti.

2. Lietuvio Pasų platinimo va
jų pravesti nuo š.m. spalio 1 d. 
iki lapkričio 1 d. Tuo tikslu rug
piūčio 30 d. 19 vai. sukviesti 
organizacijų pirmininkų ir TF 
viet. sk. valdybos bendrą posė
dį. Jis įvyks pas pp. Kazlaus
kus, 2 Fife St.

3. Numatyto TF vakaro Fi-

sherio “Burgundy Room” salėje 
neruošti. Tai dienai, spalio 11 d., 
išnuomota “Dainavos” salė. Šis 

giant '| juntamas nepalankias 
tautiečių nuotaikas dėl Fisherio 
salės.

— Rugpiūčio 30 d. į Hamilto
ną atvyksta TF Atstovybės Ka
nadoje sekretorius p. P. Adamo- 

šk. v-bos narių posėdy, svečias 
darys pranėšuną aktualiaisiais 

— Prieš nepilnus metus atvy
kęs iš Anglijos ir apsigyvenęs 
Hamiltone p; Šimkevičius Anta
nas, šiuo metu turi savo krautu
vę 1524 King St. E. Tel. 5-5423. 
Toje pat krautuvėje yra pašto 
agentūra, kurią veda jo žmona. 
Būdami jauni ir malonaus būdo, 
jie diena iš dienos vis daugiau 
pritraukia pirkėjų.

A. Šimkevičius mielai pristato 
savo galanterinės prekes ir rū
kalus visiems tautiečiams, vis- 
tiek kurioj miesto daly jie gy
vena. Be šios prekybos jis yra 
atidaręs šoferių kursus, kur už 
$25 išmoko vairuoti lengvą ma
šiną ir išrūpina šoferio liudy- 
mą. Dabartiniu laiku A. Š. turi 
4 mokinius.

— Atrodo, visi hamiltoniečiai 
įdomaujasi TF gegužinė ir žada 
joje skaitlingai, dalyvauti. Dėl 
staiga atsiradusios minėtai gegu
žinei konkurencijos, vienas TF 
viet. sk. v-bos narių, pareiškė: 
“Viena valdyba be tautiečių pa
ramos mūsų didžiųjų reikalų ne
pajudins. Mes esame tvirtai įsiti
kinę iš praeities, kad kiekvienas 
taurus lietuvis emigrantas yra 
nė kiek nemažesnis patrijotas už 
v-bos narius ir lietuviškus rei
kalus vienodai atjaučia. Tad ir 
šiuo atveju mės reikalo svarbu
mą kviečiame apspręsti pačius 
tautiečius, nes laikome, kad Tė
vynės vadavimo pastangose esa
me visi vienodai sąmoningi!”.

Išvažiuokime nors kartą VISI 
hamiltoniečiai į šią TF gegužinę 
ir pasižiūrėkim, kokia ištikrųjų 
mūsų kolonija lietuviškuose rei
kaluose vieninga, Sk. St.

WINNIPEG, Man.
Bažnyčios Įs. Fondan aukojo
Domas Kazlauskas „....•..$100.— 
L. Kat. Moterų Dr-ja_. 50.— 
J. Banikonis ........... „30.—

š. „ 15.i-
Spilčak 5.—
Zavadskienės, St.Bo- 

niface išleisto loterijoje 
sūrio pelnas ..... 1.50
Aukojusiems nuoširdus ačiū.

LBĮF Komitetas.

40 metų jubiliejus
Rugpiūčio 9 d. L. Klubo salėje 

įvyko Uršulės ir Povilo Jauniš- 
kių 40 metų vedybinio ir Kana
doje gyvenimo paminėjimas. Da
lyvavo jų vaikai, susirinkę iš 
įvairių Kanados vietų ir Niujor
ko, kur. užima atsakingas vietas, 
ir didelė dalis vietos lietuvių.

Ponai Jauniškiai pasižymi ne
paprastai tvirtu, lietuvišku, gi
liai tikinčiu religiniu charakte
riu. Darnus šeimos sugyvenimas 
padarė juos tarsi žibintais1 aud
roje. Jie, pirmieji atvykę Win- 
nipegan, ne vienam ‘ištiesė pa
galbos ranką, ir šiandien uoliai 
dalyvauja visuomeniniame ir re
liginiame gyvenime. Yra Baž
nyčios Įsigijimo Komiteto narys, 
pats pačioje pradžioje paauko
jęs stambią pinigų sumą.

Jo padėkos kalba ypatingai 
buvo būdinga, atvira ir pilna pa
tarimų: jis ragino viengungius 
susirūpinti ir pasiieškoti antro
sios pusės, nes pagal jį, nevedu- 
siojo gyvenimas, tai ne gyveni
mas, o mirtis. Džiaugėsi susilau
kęs 4 vaikų, visus išleidęs į augš- 
tąjį mokslą, bet šiandien, sako, 
būtų dar laimingesnis, jei turė
tų 8! Vaikai tai didžiausias tur
tas. Todėl darą tie klaidą, kurie 
dėl ekonominės baimės vengią 
šeimos. Jis kiekviename lietuvy
je matąs savo brolį ir jam tiesiąs 
pagalbos ranką.
r Linkime jiems dar daug, daug 
laimingų metų, pasidžiaugti lai
mėjimais ir savo darbais.

loterijoj ir gautą pėlną atidavė 
LBĮ Fondui.

— Rugpiūčio 9 d. įvyko pir
moji vaikų išpažintis, o rugpiū
čio 10 d. St. Paul bažnyčioje pir
moji vaikų šv. Komunija. Iškil
mės į bažnyčią sutraukė nema
ža žmonių. Labai gražu, kai tė
vai ir artimieji kartu priėmė šv. 
Komuniją. Po šv. Mišių kun. J. 
Bertašiui dėkingi vaikučiai įtei
kė didelę puokštę gladijolių ir 
gražią gėlėms pamerkti vazą.

— Rugpiūčio 10 d., Sekmadie
nį, St. Vital parke įvyko Liet. 
Bendruomenės gegužinė, links
ma ir pilna visokių šposų. Ypač 
daug judrumo įnešė K. Mustei
kis, Mikalauskas ir kiti premi
juodami įvairias rungtynes.

—-Rugpjūčio 7 d. Vinco ir Ele
nos Januškų bute įvyko LKat. 
Moterų Dr-jos posėdis, kuriame 
nutarta daugiau rūpintis šalpos 
reikalais. Ta proga iš jų kasos ir 
gegužinės pelno įteikta Bažny
čios Įsigijimo Fondui $50.

Atvyko naujų lietuvių:
O. Miltenytė, iš Škotijos, apsigy
veno Selkirke ir jau mieste, gė
lių krautuvėje, gavo darbo. P. 
Zablockis, atvykęs iš Prancūzi
jos irgi jau gavo darbo mieste.

Iš Vokietijos atvyko:
Ona Neimanienė ir Aldona 

Neimanaitė. Apsigyveno mieste 
pas gimines ir jau rūbų siuvyk
loje gavo darbo.
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Visais turto pirkimo ir parda 

vhno reikalais Joms patarnaus

FELIKSAS SENKUS
TeL LL. 3744.

William Bolland Real Estate 

1130 College St, Toronto, Ont

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBES

BALF vajus vyksta visame 
krašte. Jame dalyvaujaj visi lie
tuviai ir lietuvių draugai. Auko
ja pinigus, rūbus, apavą. Dau
giausia gauname rūbų mote
rims, mažiausia vyrams, ypač 
labai reikia vyrams kelnių. Rei
kia lovoms paklodžių, užtiesalų, 
pagalvėms įpilu ir pagalvių.

Vaikučiams bei ligoniams iš 
mirties išgelbėti rėklia šiais me
tais gauti bent $50.000. . Visos 
Amerikos; lietuviai ir jų draugai 
gali pagelbėti lietuviams ligo
niams Europoje pailginti amžių, 
o vaikučiams gali pagelbėti .nu
pirkti šviežaus pieno ir kitokio 
maisto, be kurio lietuvių jaunoji 
karta Europoje išnyks. J

Niujorko BALF vajus prasidės 
spalio 16 d. ir baigsis lapkričio 
26 d. didžiuliu parengimu, Lost 
Battalion salėje, Elmhurst, N.Y.

Los Angelės įsisteigė karinin
kų ir puskarininkių klubas,-su
siorganizavo L. ’Mokytojų; Sąj. 
apygarda, veikia “Liet. Dienų” 
Bičiuliai, ALT skyrius rugsėjo 
28 d. ruošia prof. M. Biržiškos 
pagerbimo bankietą 70 metų su
kakties proga, BALF rugpiūčio 
1 d. — spalio 12 d. vykdo pinigi
nį vajų, įvairios organizacijos 
dažnai'suruošia gegužinių ir kt_ 
parengimų.

Belgija
Paulius Povilaitis liepos 12 d. 

Luveęo univ. baigė 4 metų ko 
mercinės inžinerijos studijas, 
kas metai jas baigdamas labai 
gerai. P. kartu studijavo fin'ahsų 
ir bankų mokslus. Jis yra -kilęs 
iš Zanavykuos. , ,

Stud. Kaz. Petraitis pradėtas 
social, ir politinių mokslų 'stu
dijas turėjo nutraukti ir išvyko 
gydytis į Eupen sanatoriją.

Kun. J. Dėdinas užbaigė socia
linių studijų antruosius metus.

Stud. J. Navickas, pernai at
vykęs iš JAV studijuoti Luveno 
Augšt. Filosofijos Kardinolo Me- 
reier Institute, baigė pirmuosius 
metus. ’

Luvene gyvena lietuvaitės se
selės benediktinės: August&ia, 
Liucija, Liutgarda ir Teresė, vie
noj ligoninėj dirba seselė pran- 
ciškietė Kazimiera.

D. J. Lukošiūno kunigystės 
šventinimai įvyko liepos 20 d. 
Malinę, tarp Briuselio ir Ant
verpeno. Primicijos įvyko rug
piūčio 3 d. Lieže seselių benedik
tinių bažnyčioje.

Janina Pauliukonytė sėkmin
gai baigė Karališkąją Amatų 
Mokyklą. Už gerą mokymąsi 
pernai ji gavo aukso medalį.

Jonas Dulkė, iš Belgijos grįžęs 
Vokietijon ir ten įstojęs į Darbo 
Kuopas, birželio 17 d. nuskendo 
Reine. Palaidotas Schwetzinge- 
rie.

Taupyk 
pinigus!

Sumažink rūkalų 
HTaiAas dtfugiau negu 

per pusę!

GAMINK 
CIGARETES SU

CIGAREČIŲ 

SUKIMO 

MAŠINĖLĖ

5
 Iš 

KAUTO!

ondortinis orbo ne- 
Stampontis cigarečių 
sukimo popierius.

200 14

Gauftaft**! rOk«w|

AUSTRIJA
Iš Austrijos išvyko — iš Salz- 

burgo apylinkės Ona Naujokai- 
tienė į Australiją ir Trakių šei
ma į Vokietiją; iš Branau Os
karas Švarcas ir Gdarinskų šei
ma pJAV.

Vietoje Trakio Salzburgo apyl. 
seniūno pareigas eina Simeonas 
Samuilis. • • .

Austrijoje mirė — 1952 m. va
sario 23 d. Salzburge-Hellbrunn 
senelių prieglaudoje Al. Lauge- 
ris, gimęs 1883 m. liepos 18 d. 
Šiauliuose. Vasario 28 d. Bran- 
nau apyl. mirė Robertas Ehren- 
trautas, gimęs 1875 m. kovo 3 d. 
Zarasuose. Palaidotas St. Johann 
i. Walde kapuose.

URUGVAJUS
J. DonkUs, išvykęs iš Urugva 

jaus į Lietuvą, gautomis žinio

LIETUVIS FIORDŲ ŠALY 
(Laiškas iš Norvegijos)

Į Norvegiją pakliuvau gana 
greitai. Turėjome garantijas į. 
JAV, bet jas gavome pavėluotai 
ir mūsų pašaukimas į emigraci
nę stovyklą sutapo su garsio
sios USA sveikatos tikrinimo ko
misijos atvykimu. Na, toji komi
sija ir braukė be pasigailėjimo 
visus, kurie plaučiuose turėjo 
bent kokią užkalkėjimo žymelę. 
Taip ir užkliuvo manoji žmona.

Po to gavome pasiūlymą vyk
ti į Norvegiją. Po poros savaičių 
buvome jau čia.

Trumpai tariant, Norvegijoj 
gyventi galima. Jau 10 mėn. kaip 
dirbu baldų fabrike. Darbas ne
sunkus ir tempas nedidelis. Kai
nos, palyginus su uždarbiu, di
dokos, turint mažus reikalavi
mus, galima ir juodai dienai tru
putį priglausti. Žinoma, tik tru
putį, taip sakant, “ant kruopų”.

Blogiausia, kad esame vienui 
vieni. Tas ir smaugia, kartais net 
ligi ašarų. Lietuvių Norvegijoj, 
atrodo, esama k'eletos “dūšių”, 
bet nežinia kur.

Sūnus greitai sulauks trijų 
metukų. Jis auga tarytum gry
bas po lietaus. Sveikas ir links
mas, — vienintelė mūsų paguo
da. Jeigu sūnaus nebūtų, neži
nau ar ligi šiol būtume ištvėrę. 
Nors, žiūrint ir į jį, kartais grau
du pasidaro. Juk toks netikras 
rytojus...

Sekančią vasarą ėsame nutarę 
galutinai grįžti atgal. į Vokieti
ją. Gana tos vienumos.

Gyvename labai mažame mies 
tely, apie 2000 gyventojų. Mies
tukas labai gražus ir ypatingai 
švarus. Namai gražiai dažyti, iš
simėtę kalnų pakraščiuos. Gam
ta viliojančiai puiki. Iš visų pu
sių kalnai. Už lango, ranka pa
siekiamas fiordas. Tačiau jau at
sibodo į tuos kalnus žiūrėti, nors 
kitur nėra kūr žvilgsnio nukreip
ti, nebent ten, iš kur saulutė te
ka...

Oras: keturi mėnesiai sniego, 
keturi — lietaus ir dar keturi — 
blogo oro. Dabar turiu tris sa
vaites apmokamų atostogų, bet 
į gamtą nosį iškišti galiu tik pro 
langą. Lyja ir lyja. Be to, šalto
ka. Be guminių batų ir lietpal
čio čia nedaug ką tepavaizduo- 
si. .

DAŽYTOJAS
KAROLIS ABROMAITIS 

Atlieka vidaus ir lauko namų dažymo darbus.
464 Salem Avė. N., Toronto

' ------------------------------------------------------------------

Siuvimo priemonių dėžutė su medžiagom

_ SIŪLAIS,

VELTUI . sagomJs—S
IR PADEMONSTRAVIMAS NAMUOSE!

NAUJA STEBUKLINGA MAŠINA

KUKI: ijar“9“
★ Doro paslėptas siūles

x * Išsiuvinėjo
ir Apsiuvinėja

BE PRIDEŪAMŲ DALIŲ!
VELTUI demonstruojama namuose 100 mylių apdink ėję.
Su kiekviena mašina VELTUI duodamos kilpinio formos

. TIK ŠIĄ SAVAlTf

FAMILY SEWING CENTRE
m YOHG ST. - TORONTO - T«M. Kl. 01M 

< /
* • »
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mis, ją pasiekė. Jam buvo leista 
apsigyventi tik Šiauliuose. Gal 
kokį žodį leptelėjęs, jis buvo nu
teistas 3 met. kalėti. Dabar jo gi
minės aliarmuoja draugus Uru
gvajuje, prašydami gelbėti.

AUSTRALIJA
Dr. J. Mikelionis su šeima iš 

Australijos persikėlė į Argen
tiną.

BRAZILIJA
Dr. E. Draugelis, senosios kar

tos lietuvių veikėjas, vienas 
ateitininkų organizacijos kūrė
jų, aktyviai dalyvavęs nepri
klausomos Lietuvos atstatyme 
bei jos politiniame gyvenime, 

pastaruoju laiku apsigyveno Sao 
Paulyje ir įsijungė į vietos lie
tuvių visuomeninę veiklą.

Norvegai gana malonūs ir už- 
jaučią. Labai daug mums pagel
bėjo įsikuriant Norvegijoj nė
ra labai turtingų, bet vargšų — 
nerasi nei su žiburiu. Geras so
cialinis draudimas, vaikų prie
dai, senatvės pensijos ir t.t.

Iš Tėvynės neturiu jokios ži
nutės. Dar gyvendamas Vokie
tijoj rašiau keletą laiškų, bet jo
kio atsakymo. Visi rašytieji laiš
kai dingo kaip į vandenį. Ar te
nai jau nei vieno mūsų tautie
čio nebėra gyvo?

Žiemos laiku dažnokai pasi
klausydavau Vilniaus radijo. 
Kartą nugirdau ir apie “pirmau
jančią miško kirtimo brigadą 
mano gimtajam valščiuje. Buvo 
suminėtos ir pasižymėjusių 
“spartuolių” pavardes. Viena iš 
jų gana gerai žinoma. Deja, tik 
be vardo. Tokių pavardžių toj 
apylinkėj buvo gana daug. Šiuo 
metu dėl blogo oro Vilniaus ra
dijo girdėti nebegalima.

Ach, kažin kada mes begalė
sime sugrįžti savo gimtojon že
mėn? O taip norėtųsi kuo grei
čiau. Norėtųsi ir vėl ten susi
tikti su senais draugais ir vėl, 
kaip kitados,, nors jau pasenu
siais ir girgždančiais balsais, prie 
naminio alaus .stiklo, užtraukti 
posmelį: Dejuoja mergelė, kad 
rūtelės vysta, kad josios berne
lis iš karo negrįžta ..

Jonas Saulėnas.

“TŽ” RĖMĖJAI
Garbės prenumeratoriai:
Dr. Danilevičius, Čikaga, III., 

$10; kun. A. šeštokas, Čikaga, 
III., $10; E. Tuinylienė, Simcoe, 
Ont. $10.

Aukotojai:
A. Ndrkeliūnas, Montreal, Q., 

$5; N.N., Tillsonburg, Ont., $3; 
Br. Abromonis, Montreal, Quė., 
$3; J. Kalinauskas, Toronto, Ont. 
$1; kun. V. Martinkus, Providen
ce, R.I., $1; A. Margis, Toronto, 
Ont, $1; J. Dirmantas, Wawa, 
Ont., $1; A. Laurinaitis, Kema- 
no, B.C., $1; K. Gegžnas, Mont
real, Que., $1; B. Mikaila, Toron
to, Ont., $1.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

Administracija.
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PROF. MYKOLUI BIRŽIŠKAI 70 METI! Kataliku skautų konferencija KOLEKTYVIŠKAI IŠPRAUSĖ
1882 m. rugpiūčio 24 d. Viekš

niuose, iš Žemaičių bajorų kilu
sio šviesaus gydytojo šeimoje, 
pasauli išvydo Lietuvos visuo
meniniame ir moksliniame gy
venime plačias vagas išvaręs nū
dienis 70 metų jubiliatas. Ten 
pat gimė ir kiti du jo broliai, 
taip pat profesoriai, žymūs 
mokslininkai. Nuostabi šeima — 
trys broliai, visi trys mokslinin
kai. Daugiau tokių šeimų, rodos, 
neturėjome.

Suskaičiuoti \visus gyvenimo 
ir darbo jubiliatui suteiktus ti
tulus, čia nebandysime. Paga
liau, kas jų nežino.

Į viešąjį Lietuvos gyvenimą 
jubiliatas įėjo 1905 m. Vilniuje 
kaip kultūrūininkas ir socialde
mokratų politinis veikėjas, vė
liau susitelkęs kovai dėl Vil
niaus. Nemetė jis šitos kovos ir 
lenkų ištremtas iš Vilniaus — tę-- 
sė ją kita forma ir kitais meto
dais, kaip Vilniui Vaduoti. Šą- 
jungos pirmininkas. Vilniaus ir .dabar pasakyti, bet atsimename, 

. , • įene 1^39 „j pasirodžiusisantykių su lenkais klausimas
jam ir šiandien rupi, ir šiandien 
tais klausimais išgirstame ne 
vieną jo mintį, o spausdinamuo
se jo “Galvojimuose apie lietu
vių tautą” beabejo rasime visą jo 
pažiūrų į šiuos klausimus san-. 
trauką.

Vilniuje prof. Biržiška pasi-' 
reiškė, kaip Lietuvos kultūrinės 
praeities tyrinėtojas, dar prieš I 
pasaulinį karą parašęs eilę moks
linių straipsnių, kaip publicis
tas, bendradarbiavęs yisoje eilė
je laikraščių jr pats jų keletą 
redagavęs (net nelietuviškų — 
“Echo”, “Glos Litwy”), išleidęs 
6 t. savo straipsnių rinkinį “Na 
posterunku Wilenskim”, o vė
liau “Vilniaus Golgotą” (Šėmio 
slapyvarde), kur buvo sutelkta 
medžiaga apie lenkų administra
cijos savavaliavimus ir lietuvių 
kančias okupuotame krašte; da
lyvavo taip pat politiniame Lie
tuvos atstatymo darbe ir kaip 
Valstybės Tarybos narys pasira
šė Vasario 16 aktą.

Galbūt dėl savo tiesaus būdo, 
nepripažįstančio jokių vingių, 
ir dėl palinkimo į mokslinį dar
bą, jubiliatas į politinę sritį ne
nuėjo. Vienintelis politinis klau-

Australuos L.
Ji įsikūrė 1948 metais gruo

džio 26 d. emigrantų stovyklos 
Bathurst barake, vadovaujant 
kun. J. Tamuliui. Tada ji dar 
vad. ALK šv. Kazimiero Dr-ja. 
Dabar vardas sutrumpintas, o 
centras 1949 m. perkeltas į Syd- 
nejų. Draugijos tikslas — lietu
viška katalikiška veikla bei liet, 
kat. tradicijų išlaikymas išeivi
joje. Veikla skirstoma į religinę, 
tautiniai-kultūrinę ir labdaros.

Organizacijos veikla ypač gy
va buvo 1949-1950 m. Susikūrė 
visa eilė skyrių, suorganizavusių 
visą eilę kultūrinių pasirodymų 
bei minėjimų, buvo leidžiamas 
rotatorinis mėn. žurnalas “Užuo
vėja”. Jos išėjo 22 nr., kol 1951 
m. buvo sujungta su “Mūsų Pa
stoge”. Žurnalą redagavo J. Ve- 
teikis, M. Apynis ir kun. But- 

, kus. Draugijos centro būstinė, 
išrūpinta kun. J. Tamulio, virto 
viso Sydnejaus lietuviškuoju 
centru — čia pradžioje buvo lai
komos liet, pamaldos, ruošiami 
minėjimai, suvažiavimai, glau-. 
dėsi AuLB Krašto valdybos raš
tinė, biblioteka, sportininkai ir 
taut, šokių grupė. Dr-jos cent
ras ir jos atskiri asmenys išgavo 
iš australų, ypač dvasiškijos, 
daug pradinių patariirių, bažny
čias pamaldoms, sales parengi-, 
mams ir tt. s

Kartu su ALD 1949 buvo su-; 
ruoštas Vasario 16 minėjimas, 
Dr-ja kasmet ruošia Savo patro
no šv. Kazimiero ir Motinos Die
nos minėjimus, 1951 m. paminė
jo krikščionybės įvedimo Lietu-' 
voje 700 m. ir Valančiaus gimi
mo 150 m. jubiliejus, ruošia tra- 
dic. “Trocadero” balius ir N. Me
tų sutikimus ir kt. pasilinksmi
nimus. Kultūrinėje veikloje 

“Žiburių” Spaudttb
1. Klasės žurnalai lituaniktikos mokyklai. Jame yra skyriai:

a.'mokinių registracija, b. dėstomųjų dalykų pažymiai, c. 
elgesio, darbštumo ir kit. pažymėjimai, d. kasdieninis pa
mokų dienynas ----- ---------------- ----- Kaina $1.—

2. Mokinio knygelė. Labai patogaus mažo formato, kietame
popieriuje. Yra vietos mokinio pažymiams ir kitokiems at- 
žymėjimams per visus mokslo metus ........ .’..... Kaina 15<

3. Vyt Kastyčio ‘‘Kolektyvinė Prausykla”. Satyrų ir feljetonų 
rinkinys iš šių dienų tremtinių gyvenimo. Kaina $1.—-

4. Lietuvos Valstybės Konstitucijos. Pilni išrašai iŠ “Vyriau
sybes Žinnį” visų' trijų Lietuvos valstybės Konstitucijų. 
Knyga, kurią turėtų tureli kiekvienas lietuvis. Kaina 70č

5. Pr. Kozutio ellėHšČiai <Wkės ežere”.______ Kairia 75^
Sp. B-vė “ŽIBURĮAr, 941 bandas St ^., Toronto, Canada.

šimas, kuriame jis aktyviai reiš
kėsi, buvo Vilniaus klausimas, 
kitur — jis tik svaraus žodžio 
konsultantas. Kauno perijode 
jis visa siela atsiduoda jaunimo 
auklėjimui ir mokslui. Buvęs 
Vilniaus liet, gimnazijos direk
torius, Kaune pasidaro “Aušros” 
gimnazijos direktorių, universi
teto profesorių, Hum. mokslų 
fak. dekanu, rektorių, atgauto 
Vilniaus univ. rektorių, L. Aka
demijos prezidentu. Jau Vilniu
je rašęs vadovėlius, tęsia šitą 
darbą ir Kaune, palengva perei
damas į monografines studijas, 
atskleidžia visą eilę mūsų tau
tos kultūrinės istorijos lapų, 
daugelį savo tyrimų vaisių 
sudėdamas į Liet. Enciklopedi
ją, 'kurios buvo vicedirektorių, 
skyriaus redaktorių ir vienu iš 
gausiausių bendradarbių. Kiek 
prof. M. Biržiška per savo gyve
nimą yra parašęs publicistinių
ir mokslinių straipsnių, sunku

jo raštų bibliografija sudarė ne
mažą tomą. Pagrindinės moksli
nės studijos buvo surinktos į 3 t. 
“Iš liet, kultūros istorijos”, ku
rių betgi vos du buvo tėspėta iš
spausdinti Iš atskirų knygų pa
minėtinos: Liet, raštai, Rinkti
niai mūsų senovės raštai, Rėza, 
Sen. Vilniaus universit., Anuo 
metu (atsiminimai iš Viekšnių 
ir Šiaulių gimnazijos laikų).

Jei prisiminsime, kad jubilia-1 
tas niekad nebuvo be visuome
ninių ir administracinių pareigų, 
tikrai galime nustebti, kaip ir 
spėta. Tai jau jo didžiojo darbš
tumo ir tvarkingumo vaisiai. 
Kaune, gyvendamas keletą me
tų kitoje gatvės pusėje, matyda
vau šviesą jo kabinete pastoviai 
iki išnaktų. Jis dirbo! Matydavo 
jį kauniečiai nuolat su pilnu 
portfeliu einantį tuo pačiu keliu 
iš namų į Universitetą, užsukantį 
į Vilniui Vaduoti Sąj. būstinę. 
O tame portfely visada buvo pri
grūsta knygų, išrašų, straipsnių.

Kiek tenka nugirsti, prof. M. 
Biržiška ir šiandien visą savo dė
mesį yra sutelkęs į tuos pačius 
mokslo klausimus, bet kaip vi
sada yra likęs įžvalgus kasdie

Kai Draugija
Naujosios Toronto lietuvių Prisikėlimo bažnyčios planas 

1. Presbiterija — didysis altorius, dešinėje sakykla, du šoniniai 
altoriai. 2-3. Bažnyčios nava — per 500 sėdimų ir per 200 stovimų 
vietų. Virš stovimų vietų vargonai. 4. Klausyklos. 5. Pagrindinės 
bažnyčios durys ir prieangis. 6. Laiptai prie vargonų. 7. Praėji
mas, jungiąs su bokštu ir laipstais, vedančiais į rūšies salę. 8. 
Šoninis išėjimas iš bažnyčios. 9. Bokštas. 10. Zakristija su atski
ru įėjimu. 11-12. Priestatas: patalpos kultūriniams parapijos rei
kalams. .Rūsy pagalbinės patalpos scenai (persirengimams, deko
racijoms, šildymo patalpos, virš jų (10, 11, 12) mažoji salė, 50 
sėdimų vietų). 14-15. Priekiniame bažnyčios priestate patalpos 
kultūriniams parapijos reikalams, panaudojant busimosios kle
bonijos (16) pastato rūsies dalį. Po bažnyčia rūsy salė — kertu 
šū balkonu, arti 1000 vietų. Po presbiterija erdvi scena. Dešinėje 
pusėje virtuvė.' Po pagrindiniu bažnyčios įėjimu ir po antrąja 
laiptų dalimi (nuo Bloor gatvės) balkono augštyje telpa kino 
įrengimai, kioskas ir tt.

MIŠKININKU ŽINIAI

Dr-ja bendradarbiauja ir su ki
tomis liet, organžiacijomis, ne
bodama kaikurių netaktų, bet 
savo nusistatymą visuomet aiš
kiai pareikšdama spaudoje arba 
suvažiavimų rezoliucijomis.

Pirmąją vadovybę sudarė kun.
J. Tamulis, VI. Miniotas ir G. 
Sapronienė, perkėlus į Sydnejų 
įsijungė J. Briedis, J. Kelertas,
K. Ankudavičius ir D. Kuodis. 
1950-1951 m. suvažiavimuose be 
keletos tų pačių dar buvo išrink
tu P. Sapronas, P. Dirkis, J. Tal- 
lat-Kelpša, A. Ustjanauskas, J. 
Karitonas ir P. Sirgedas. Dabar
tinė vald.: Br. Zumeris, J. Tal- 
lat-Kėlpša, VI. Miniotas, A. Ust
janauskas ir P. Sirgedas. Dvasios 
vadu, kuri. J. Tamuliui grįžus į 
JAV, yra kun. P. Butkus.

Draugijos adresas yra: Lithua
nian Catholic Centre, 5 Yong 
Str., Circular Quay, Sydney, 
sekretoriaus adresas: P. Sirge
das, 64th Ave., Hurstville, N.S. 
W., Australia.

“Mūsų Pastogės” leidėjas A. 
Baužė 1952 m. liepos 22 d. susi
tarimu laikraštį perdavė AuLB 
Krašto Valdybai. Kiek tai turės 
įtakos į katalikų reikalų atstova
vimą, tuo tarpu dar neaišku. 
Nors “Mūsų Pastogės” leidėjas 
pilnai neišpildė ją sujungiant su 
“Užuovėja” sudaryto susitari
mo sąlygų, tačiau “MP" buvo 
laikoma katalikiškos krypties 
laikraščiu, ypač prie paskutinio
jo redaktoriaus Br. Zumerio, ku
ris yra kartu ir Australijos L. 
K. D-jos 'dabartinis pirmininkas. 
Kiekvienu atveju Austr. Liet 
Kat. centras yra rezervavęs sau 
teisę “M. Pastogės” reikalu pada
ryti viešą pareiškimą.

niškojo gyvenimo stebėtojas. 
Deja, aplinkybės yra labai pa

sikeitusios. Mokslinis tyrinėjimo 
darbas, gyvenant Los Angeles, 
tuo tarpu sunkiai įmanomas. Be
liko ilgų studijų patirtį suvesti į 
sistemą. Vienas toks vaisius ža
da pasirodyti. Tai “Galvojimai 
apie lietuvių tautą” — reikia ma
nyti, istoriosofinis vęikalas. Bū
tų gražu, jei jis galėtų pasirodyti 
dar šiais jubiliejiniais metais. 
Malonu, kad jubiliatas žada taip 
pat tęsti savo gyvenimo atsimi
nimus. O jau pirmas tomas pa
rodė, kiek daug jis gali pasakyti. 
Atsiminimai nėra mokslinis dar
bas, bet prof. B. atsiminimų ra
šymo būdas, preciziškas tikslu^ 
irias ir nuostabi atmintis, pada
ro juos istoriniu šaltiniu. Tikė
kime, kad negi amžiais taip bus, 
kad ir jubiliato troškimas grįž
ti Lietuvon ir vėl įsijungti į vi
suomeninį, mokslinį ir kultūrinį 
darbą neužilgo išsipildys. O jam 
palinkėkim dar daug darbingų 
metų. A. Š.

Pranešame, kad Diepholzo Va
sario 16 lietuvių gimnazijos va
dovybė Kanados liet, miškinin
kams — Rėmėjų būrelis Nr. 9 — 
yra paskyrusi globoti VII kl. 
mok, Adolfą Brinkį.

Prie šio taip kilnaus lietuvy
bės, išlaikymo darbo prisidėjo ir 
vieneriems metams įsiparegiojo 
žemiau išvardinti miškininkai ir 
miškų srity dirbusieji: Alf. Bajo
ras, J. Dvilaitis, Petras Dragū- 
nęvičius, Alb. Draugelis, Artu
ras Jurgis Grabošas, Kostas Ka
lendra, Vaclovas Kerulis, Alek
sas Kojelaitis, Eugenijus Kat
kevičius, Alb. Kantvydas, Pet
ras Ledauskas, Jonas Masionis, 
Kostas Starinskas, Julius Sinke
vičius, St. Šenferas, Juozas Ta- 
mulionis, Pranas Tumosas, Jo
nas Tumosas, Pranas Valaitis ir 
Vaclovas Vaitkus.

Daugumas įsipareigojusių vi
sus pinigus — $12 — prisiutė iš 
karto. Nėra abejonės, kad ir visi 
kiti savo įsipareigojimą garbin
gai išpildys.

Prašoma nelaukiant atskiro 
kvietimo, nes ne visų adresai ži
nomi, visiems miškininkams so
lidariai prisidėti. Tuomet šalpą 
būtų galima spręsti ilgesniam, 
negu vieni metais laikui. Pinigus 
siųsti šiuo adresu: Jonas Tumo
sas, 5 Rolyat SI, Toronto, Ont

Jonas Tumosas, 
Iniciatorių vardu.

Vasario 16 gimnazijos rėmėjai , 
Nauji būreliai:
57. C.o. Mr. Jurgis Jankus, 104 

Wteeger St, Rochester 5, N.Y., 
ŪSĄ. - Išlaiko Hochleitnerytę

Šių metų katalikų' skautų kon
ferencija vyko Romoje birželio 
5-9 d. Dalyvavo virš 70 vyr. 
skautų vadų iš viso pasaulio. 
Kiekvieno krašto katalikų skau
tų sąjungą atstovavo 2-9 atsto
vų delegacija. Birželio 5 d. vaka
re delegacijos jau buvo įsikūru
sios Taikos Namuose — Domus 
Paicis, ant iškilios kalvos, ato
kiai nuo Romos centro, dideliuo
se soduose.

Konferenciją atidarė Italijos 
Skautų Sąjungos vyr. sktn. Os
valdo Monass. Po trumpos pa
sveikinimo kalbos pagrindinį žo
dį buvo pakviestas tarti J.E. 
vysk. Urbani —- Italijos Katali
kų Akcijos vyr. kapelionas. Kon
ferenciją atidarius, Taikos Na
mų svetainėje įvyko pirmoji 
bendra vakarienė. Birželio 6 d., 
rytmetį, delegacijos šv. Petro ba
zilikoje išklausė šv: Mišių, o 10 
vai. buvo priimtos audiencijoje 
šv. Tėvo.

Pijus XII pasakė kalbą, iškel
damas ir įvertindamas Skauty- 

Ireną, III kl. mok., nuo 1. 7. 1952.
58. C.o. Pranas Saladžius, 308 

Alphonse St., Rochester 5, N.Y., 
USA. — Išl. Mozūrą Zigmantą, I 
kl. mok., nuo 1. 7. 1952.

59. C.o. Mr. Ant. Sabaliauskas, 
251 Alphonse St., Rochester 5, 
N.Y., USA. — Išl. Arlauską Edu
ardą, IV kl. mok., nuo 1. 7. 1952.

60 ir 61. C.o. Mr. Petras Bal
čius, 14224 S. 3rd St., Philadel
phia, Pa., USA. — Išl. Petraity
tę Mėtą, I kl. mok. ir Šulcą Her
maną, III kl. mok., nuo 1. 4. 1952.

62. C.o. Mr. Just. Plaušinaitis, 
170% Melrose St., Brockton, 
Mass., USA. — Išl. Majauskaitę 
Valę, III kl. mok., nuo 1. 8. 1952.

63. Toronto Ateitininkų Kuo
pa, c.o. Karol. Abromaitis, 279 
Westmoreland Ave., Toronto, 
Pnt, Canada. — Išl. Vasiliauską 
tdmundą, III kl. mok., nuo 1. 8. 
1952.

64. C.o. Mr. Pr. Shimelaitis, 
1271 Allard Ave., Verdun, P.Q., 
Canada. — Išl. Bretšnėidėrį Gus
tavą, III kl. mok., nuo 1. 6. 1952.

Vasario 16 gimnazija, gauda
ma paramos, turi padėti dar ir 
pradžios mokyklai, kuri ruošia 
jai prieauglį — 29 mokinius, iš 
kurių 16 gyvena gimnazijos 
bendrabutyje.

Prof. Jan KUcharzewski, žino
mas lenkų istorikas, iš dalies ir 
politikas, 1917-18 m. buvęs net 
premjeru, gyvenęs nuo karo pra- 
džlbs JAV, vienas Lenkų Moks
lų Instituto Šulų, mirė Ivepbs 4 
d. Niujorke. Jis yra parašęs 5 t 
Rusijos naujausio perijodo isto
riją lenkiškai ir 1 t angliškai

bę, dar kurį laiką pasikalbėjo su 
delegacijomis ir suteikė Apašta
liškąjį Palaiminimą.

Konferencijos darbai birželio 
7 d. buvo pertraukti išvykų į is
torines vietas, o sekmadienį pa
maldų Domitilles katakombose. 
Viskas pasibaigė birželio 9 d. va
kare.

Konferencija buvo puikiai 
techniškai suorganizuota. Nuo 
pat į Romą atvažiavimo delega
cijoms viskas buvo teikiama ne
mokamai: maistas, nakvynė ir iš
vykos. Sesijos vyko prancūzų 
kalba, bet santraukos buvo pa
kartojamos angliškai.

Lietuvių skautų delegacija, 
vos atvykusi į konferenciją, 
stengėsi užmegsti broliškus san
tykius su kitomis delegacijomis 
ir nušviesti pavergtos Tėvynės 
padėtį. Visos konferencijos metu 
teko džiaugtis Italijos skauti
ninkų vaišingumu. Ypač mūsų 
reikalus tikrai broliškai supra
to ir daug pagelbėjo Šveicarijos 
Skautų Sąjungos vyr. sktn. V. 
Raviglione. Pirmininkaudamas 
konferencijos sesijoms, jis Lie
tuvos tremtinių Skautų delega
ciją ypatingu būdu pristatė kon
ferencijai. Ir iš kitų delegacijų 
teko pajusti draugiškos šilumos 
ir Lietuvos reikalų supratimo. 
Kad šioje konferencijoje plačiai 
nuskambėjo Lietuvos vardas, 
dėkingumo .nusipelno mūsų vyr. 
kat. skautų dvasios vadovas Dr. 
kun. J. Vaišnora, MIC. Jis tikrai 
skautišku patyrimu ir sumanu
mu, nugalėjęs visą eilę sunkumų 
ir kliūčių, išrūpino mūsų skautų 
delegacijai . leidimą dalyvauti 
konferencijoje. Delegaciją suda
rė Korp! “Vytis” senjorai A. Ne
krašas ir P. Dauknys. S.

At-kių Giėdrininkių dėmesiui
Ateitininkių “Giedros” Korpo

racijos 25-rių metų jubiliejinė 
šventė įvyksta š.m. rugpiūčio 31 
d. Čikagoje. Laukiamos visos 
giedrininkės, gyvenančios bet 
kuriame Amerikos ar Kanados 
kampelyje. Negalinčios atvykti, 
bent parašykite Šventei Ruošti 
Komiteto pirmininkei Alicijai 
Rūgytei, 5725 So. Artesian Ave., 
Chicago 29, Ill.

V. Jakubėnas baigia suitą sim
foniniam orkestrui iš savo Lie
tuvoje rašyto baleto “Vaivos 
juosta”. Beliko tik instrumen- 
tuoti orkestrui. Be to, padedant 
komp. Sarpaliui ir J. Kreivėnui, 
gamina orkestro balsus savo kū
rinių “Rapsodijos” ir “Legen
dos”. Jų partitūras autorius atsi
vežė iš Lietuvos, bet orkestro 
balsai pasiliko Lietuvoje.

Komp. Jakubėnas sunkiai sir
go lumbago ir dar ne visai yra 
pasveikęs.

Kun. K. Senkus tyrinėja lietu
vių giesmių meliodijas, prieida
mas išvados, kad senosios gies
mės yra savos originalios ir tik 
vėlesnių tarpe yra lenkiškų sko
linių.
“Rainių miškelio tragediją”, 1942 
m. išleistą “Žemaičių Žemės” 
Telšiuose, A. Liutkus išvertė į 
prancūzų kalbą. Rūpinamasi ją 
išleisti.

“Lietuvių Dienų” leidykla, ku
ri gražiai užsirekomendavo su 
pirmaisiais dviem leidiniais — 
poezijos antologija “Žemė” ir St. 
Būdavo apysaka “Varpai skam-. 
ba”, dabar jau baigia spausdinti 
prof. Mykolo Biržiškos knygą 
“Lietuvių Tautos Kelias” ir ren
ka medžiagą platesniam biogra
finiam vardynui “Žinomieji lie
tuviai”, kurį hpie Kalėdas mano 
išleisti. Į Šią knygą įeis tie vi
suomenei žinomi lietuviai (čia- 
gimiąi, seniau atvykę ir nauja
kuriai), kurie išpildys specialią 
anketą (nebus ieškoma medžia
ga iš antrinių šaltinių, net anke
tos medžiaga bus siunčiama pa
taisyti jau surinkta korektūra). 
Kas tų anketų dar negavo ar kur 
nudėjo, parašykite “Žinomieji 
lietuviai” red. — 9204 S. Broad
way, Los Angeles 3, Calif.

Henrikas Kačinskas pastoviai 
apsigyveno Niujorke. Brooklyn© 
dramos mėgėjai jį kviečia moky
toju vietoje išvykusio į Bloo
mington, Ind., V. Žukausko.
w Mons. W. Meysztowkz, lenkų 
ambasados Vatikane patarėjas 
pradėjo Vilniaus vyskupo Jono 
Ciepliako (buvd paskirtas, bet 
vyskupystės valdyti nepradėjo) 
beatifikacijos bylą.

Adv. K. R. Jūrgėla atšventė 2» 
metų vedybų sukaktį. • > -

Neseniai išėjo iš spaudos Vyt. 
Kastyčio satyrų bei jumoristinių 
apsakymėlių rinkinys “Kolekty
vinė Prausykla”. Tai dar vienas 
įnašas į šiaip jau negausią šio 
žanro mūsų tremties literatūrą.

Rinkinio autorius Vyt. Kasty
tis, dar jaunas žmogus, tremties 
visuomenėje jau spėjo užsireko
menduoti savo įvairiaspalviais 
gabumais ir polinkiais. Šalia mi
nimų satyrų ir jumoristinių ap
sakymėlių, kurių dalis anksčiau 
yra tilpusi periodikoje bei skai
tyta parengimuose, jis dar turi 
spausdintų ir nespausdintų eilė
raščių ir novelių. Be to, jis gana 
gausus žurnalistas. Pagaliau de
klamatorius ir artistas. Visuose 
tuose žanruose jis visad kartu su 
gyvenimu. O pro gyvenimą jis 
neslenka pilku šešėliu. Ne! Gy
venimą jis seka aštriu kritiko 
žvilgsniu. Sielojasi dėl jo nege
rovių. Tik tas sielojimasis nėra 
ašaringas, bet su šypsniu veide. 
Tai juokai per ašaras.

Kaip įvairiai ir kartais juokin
gai surizgęs yra šių dienų trem
tinio gyvenimas, taip įvairi yra 
ir šio rinkinio tematika. Didžiau
sia satyrų grupė (10 iš 15) yra 
skirta dypukų gyvenimo komiš
kai—liūdnoms situacijoms iškel
ti. Pradedant darbu nenuilstamo 
Sauerkrauto stovyklos komiteto, 
skiriančio posėdžių posėdžius ne
naudojamos rašomosios mašinė
lės bylai (“Kolektyvinė prau
sykla”), toliau matome mūsų 
brolį jau užjūriuose, tai vargs
tantį su vedybomis (“Senbernys
tės pakasynos”), tai pasinėrusį 
“prekybos” reikaluose, įsigijusį 
-automobilį, tai pagaliau besiver
žiantį į visuomenės veikėjus bei 

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Sovietinė spauda apie lietuvius 

kultūrininkus
—J. Pažėra ir N. Sykcinas 

džiaugiasi, jog pagaliau LTSR 
baleto teatras paklausė partijos 
reikalavimų ir pastatė nors vie
ną tarybinį baletą “Svetlaną”. Jį 
režisavo ir pastatymui vadovavo 
Maskoje studijas baigęs V. Gri- 
vickas, kuris pasirodęs labai ge
rai. Svetlaną šoko T. Sventic- 
kaitė, liko — Kunavičius. Antra
sis pastatymas buvo Glazunovo 
“Raimonda”. Nors ir netarybinis 
baletas, kritikai randa, jog jis 
tvarkoj (rusas kompozitorius, 
dievai nematė!). Išgiria Raimon
dą šokusią G. Sabaliauskaitę. 
Šiam spektaklyje pasirodęs jau
nasis H. Banys — “kaip subren
dusi meno pajėga”. Tačiau įdo
mu, jog, susumuodami, kritikai 
prikiša Sventickaitei, jog visa ei
lė jos judesių buvę lyg prince- 
sėsriš “Miegančiosios Gražuolės”, 
bet ne statybininkės; ji daugiau 
dėmesio sk^ianti savo šokio 
technikai, nei vidiniam pergyve
nimui. Girdi, todėl žiūrovai jo- 
-je .nemato ugningoj tarybinės 
patriotės. Vilniaus baleto 'teat
ras darąs klaidas, nes “jie neįsi
sąmonina mūsų puikiosios tary
binės tikrovės”. Jaunieji bale- 
tininkai kaip H. Banys, R. Grigo- 
rovaitė, Aliodija Ruzgaitė, V. 
Sauleika nesą tinkamai vado
vaujami. Prikišama, kodėl iki 
šiol nepastatytas nacionalinis 
baletas. Girdi, Grivickas buvo 
parašęs libretą, o Juzeliūnas ir 
muziką, bet Meno Reikalų Vady
ba pareikalavus libretą pataisyti 
(vis tas “stalininio mokslo” ne- 
įsisavinimas!), o baleto ir nėr.

^Nors rusų mokslui lietuviai 
turi atiduoti “prioritą”, visdėlto 
į LTSR Mokslų Akademijos Ag
rochemijos sritį sausio mėnesį 
buvo atsiųsta Pakaspijo žemu
mos dirvožemių pavyzdžiai, ku
rie turėjo būti kuo greičiausiai 
ištyrinėti ir sugrąžinti broliš
koms respublikoms, kurios lietu
vių analizėmis pasinaudos pro-

Redakcijai
Lietuvių Dienos, 1952, rugsė

jo mėn., 24 psl.
Numery vyrauja Čikagos lie

tuvių veikla — labai daug nuo
traukų iš Dariaus Girėno vetera
nų posto, Lietuvių Prekybos Bu
to, Dainavos choro, dailės paro
dos, liet, rašytojų klubo ir kt, 
taip pat telpa nuotraukų iš Niu
jorko, Kanados, Australijos, Vo
kietijos ir kitų vietų lietuvių gy
venimo. Iš straipsnių paminėtina 
“Tautinė garbė”, “Lietuviai par
tizanai puola Vilniaus fortus’*, 
Myk. Vaitkaus prisiminimai apie 
dabartinius bolševikų vadus, ir 
pradėti spausdinti Manerheimo

operos meno viršūnes. Su liūdnu 
šypsniu žiūri autorius į tą margą 
gyvenimą. Ir šitas nemeluotas 
liūdesys sudaro pagrindinį saty
rų grožį. Mėgsta autorius Kudir
ką. Su noru jį skaito scenoje. Ku
dirkiško šypsnio atspalvius ran
dame ir “Kolektyvinėje Prau
sykloje”. Tur būt geriausios šio 
rinkinio satyros kaip tik ir yra. 
tos, kur tas lietuviškas liūdesys 
daugiausia iškyla, tai “Laiškas 
broliui Lietuvos giriose”, dalinai 
“Valdžia ateina” ir “Paminklas 
tremčiai”.

Keturios rinkinio satyros yra 
skirtos pasikalbėjimui su Mas
kva. Ir jose yra nemaža aštrių 
minčių, liūdesio ir jumoro, ta
čiau jų vertę gerokai sumažina 
gana gausus publicistinis ele
mentas. Pagaliau viena satyra 
(“Visuomenė ir kūrėjas”) yra, 
sakyčiau, visai iš kitos operos. 
Čia autorius gana vykusiai ban
do naują tematiką, nebe specia
liai lietuvišką, bet universalią.

Apskritai paėmus autorius 
šioje knygoje nėra laisvas nuo 
eilės pašalinių įtakų, ypač nuo 
linkimo į publicistiką. Satyra 
kartais išvirsta į pertemptą šar
žą. Tačiau jaunam autoriui tai 
nėra mirtina nuodėmė. Satyros 
žanras, ypač pradedančiam, yra 
sunkus žanras. Bet Vyt. Kastytis 
pasirodo turįs ir gero satyriko 
privalumų: aštrų žvilgsnį, suge
bėjimą rasti gyvenime tikrai ko
miškų situacijų ir, svarbiausia, 
taip mums mielą nemeluotą, lie
tuvišką liūdną šypsnį. Tai gali 
išvesti jį į tikrai gerus satyrikus. 
O tuo tarpu ir šis rinkinys skai
tytojui nėra nuobodus.

A. Pašilys.

jektuodamos naująją Stalingra
do kanalo drėkinimo sistemą. LT 
SR Mokslų Akademija “iššauki
mą priėmusi labai stropiai. Iš vi
sų institutų darbuotojų buvo su
daryta 11 brigadų, kurios vasa
rio 15 d. savo didžiulį darbą už
baigė”. J. Savickui, vienam aspi
rantų, per spaudu, pasidžiaugus, 
kad “Lietuvos mokslinio tyrinė
jimo įstaigos įneša savo indėlį į 
didžiąsias statybas”, nukrypta 
nuo linijos, ir vyrukas, matysit, 
gaus skūron ...

Trūksta mokytojų
Kanados mokytojų federacijos 

iždo sekretorius G. J. Groskery 
pareiškė, kad šiemet mokytojo 
darbą metė 6.500 mokytojų, be 
to, dar 3000 mokytojų reikia nau
joms klasėms, padidėjus mokinių . 
skaičiui, o mokyklos naujų mo
kytojų paruošė tik 4.500. Vadi
nasi trūksta 5.000 mokytojų.

— Otava. — Rugpiūūčio 4 d? 
apdegė parlamento biblioteka, 
turinti pusę milijono tomų kny
gų. Apie 20% jų sugadintos van
dens. Ugnis knygų nepalietė.

Nuo gaisro nukentėjo sandė
lis knygų, skirtų Kanados Na
cionalinei bibliotekai. Ryšy su 
tuo keliamas klausimas N. Bibl. 
kūrimą paskubinti. Apgadin
toms knygoms gelbėti iššaukti 
ekspertai iš JAV.

Vyniojamos knygos '
Viena italų leidykla sukūrė 

naujo tipo knygą. Tai spausdin
tas rietinėlis — popieriaus juos
ta, panaši į filmą. Spausdinama 
smulkiu šriftu, o kad jis būtų 
lengviau skaitomas, skaitoma 
per padidinamą stiklą, esantį ka
setėje. Šitokios knygos yra labai 
mažytės. Pav., normali knyga, , 
sverianti 300 gramų, perspaus
dinta ant rietinėlio tesveria 70 
gramų. Kaina esanti taip pat 10 
kartų pigesnė.

Jei šis tipas įsigalėtų, mes kny- ’ 
gos sąvoką turėtume pakeisti iš 
pagrindų.

prisiųsta v
atsiminimai. LD galima užsaky
ti nuo bet kurio mėnesio, pri- 
siunčiant adm. $3 metinę prenu
meratą. Adresas—9204 S. Broad
way, Los Angeles 3, Calif.

Skautų Aidas, 1952 m. birželio 
mėn., Nr. 6, 24 ]»1.
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Išleidžiami Lietuvos 
Konstitucijų tekstai 

“Žiburių” Spaudos Bendrovė 
artimoje ateityje išleidžia pilnus 
tekstus Lietuvos Valstybės visų 
trijų Konstitucijų. Autentiški iš
rašai iš Vyriausybės Žinių. Tik
rai reikalingas ir seniai lauktos

K
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Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

Galia sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tL »

Jūsų patarnavimui

skambinkite tek KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

$8.300 Bloor—Bathurst, 
6 kamb. mūrinis namas su 
ražu. Įmokėti $1.500.

$8.200 Bloor—Christie,
* 6 komb. atskiras, mūrinis, 

ram stovyje namas prie gero su
sisiekimo. Įmokėti $2.000.

$9.100 Bloor—Crawford,
6 kamb. prre gero susisiekimo 
namas. Įmokėti $3.000.

$10.500 Davenport Rd.—Lansdowne, 
8 didelių kamb. mūrinis, 2 butų, 
namas. Garažui vieta. Įmokėti 
$3.000.

$12.800 Roncesvalles—Pearson,
8 didelių kamb. mūrinis namas, 
2 virtuvės, šoninis Įvažiavimas. 
Įmokėti $4.500.

ga

ge-

$13.500 Grenadier Rd.—Roncesvalles
7 didelių kamb. atskiras, mūrinis 
nemos. Gražus kiemas ir 2 ga
ražai. Įmokėti $4.800.

$11.3000 Geoffrey—Indian Rd.
10 did. kamb. mūrinis, atskiras 
narnos, vandens opšild. Įmokė
ti $7.000.

Indian Rd.—Indian Trail,
12 did. kamb., 2 butų, mūrinis, 
atskiras namas, 2 virt., 2 vo
nios po 4 gabalus, 2 vand. apz. 
šild. krosnys, 2 mūriniai garažai. 
$300 pajamų mėnesiui arba vi
sas tuščias. Įmokėti $8.000.

Real Estate 
863 BLOOR STREET WEST 

(prie Ossington Ave.)

Sutaupysite $ $ $ 
užsisakydami anglis per mūsų atstovą VYT. AUŠROTĄ 

Skambinkite telefonu LY. 0305 (nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.) 
x NORRIS FUELS, GL. 2491.

\JEI
perkant - parduodant

> ' . ■ . 9' ■ '

namą ar bet kokį biznį, pageidautumėte skubaus ir sąžiningo
patarnavimo, kreipkitės į: I

ALGIMANTĄ MINIOTĄ !
Telefonas EM. 6-2024

Mes taip pat patarnaujame ir paskolų gavimo, morgičių 
pratęsimo, sutarčių sudarymo, vertimų, imigracijos ir

1 , visais kitais atvejais.

REAL ESTATE
762 DUNDAS ST. W., TORONTO

Parduodant ar perkant namę ar biznius
s JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
1385 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne)

KE. 7904 Vakarais LL. 5143 '

TEL.
EM 3-2131

Budime
24 

valandas

Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse. 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Telef. Office: Ml. 8821, Namų: KE. 3663. - 465 Bloor St. W., Toronto

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.)
RECEPTAMS NAUJIEMS AR SENIEMS tik paskambink 

ar parašyk — mes pristatysime kuo greičiausiai.
TAIP PAT TURIME:: Trejos devynerios, foto reikmenų, 

mažų vaikų valgių, kosmetikos, vitaminų ir tt • 
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 9 a.m. — 9 p.m.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-r __________________ __________

<A/inr>VC sų sandėliuose jūsų vasariniai rū-
bgį fcus rūpestingai saugomi. Kai

: Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 Claremont Str. - Tel. WA. 4557

30 metų valymo patyrimas

Pirkite ir parduokite per didžiausią 
ir turtingiausią kompaniją Kanadoje

CROWN TRUST COMPANY

$12.000. Gazolino stotis No. 6 High
way prie Hamiltono vartų. Galonožas 
60.000 į metus, du namai ir krautu
vėlė. Įmokėti $6.000.

$6.000. Gazolino stotis netoli Hunts
ville, Ont. Parduodama 30.000 galio
nų gazolino j metus. Įmokėti $3.000. 
$1.800. Valykla ir siuvykla lietuviš
kom rajone, viena nauja prosinimo 
mašina. Įmokėti $900.

$18 000. Grocery & Meats, maisto 
krautuvė, 8 kamb. namas, krautuvė ir 
dirbtuvėlė. Krautuvės apyvarta $400 
savaitei ir $140 iš namo pajamų mė
nesiui ir sau 3 kamb. butas. Įmokėti 
$8.000.

SPORTO ŽINIOS

Toronto futbolas
Praeitą ketvirtadienį mūsų 

vyrai dar dviem taškais pageri
no savo padėtį taip pat ir dviem 
įvarčiais, išlošta prieš “Cham- 
roeks” 0:2. Įvarčius įmušė Žukas 
ir Preikšaitis. 1

Didžiausias namų 
pasirinkimas

$16.000. Bloor High Park Ave., 7 
kamb. nomas visai atskiras, garažas, 
geras pastatas, karštu vand. opšild., 
dabar'tuščios, galima Įeiti iš karto gy
venti Įmokėti $6.000.

$8.000. Euclid & Harbord, 7 komb. 
namas, atskiras. $ 100 pajamų mene
siui ir 3 kamb. butas sau.^ Įmokėti 
$3.000. ' * :

Gazolino stotis ir valgykla — tai tik
ra aukso* kasykla. 160.000 galionų 
gosolino Į metus. Gryno, pelno iš goso- 
lino $11.500. Valgyklos patalpa 40 
žmonių, apyvarta per metus $37.000, 
gryno pelno $8.000, netoli Toronto, 
3-jų kelių kampinė vieta. Kaina 
$55.000. Įmokėti $30.000.

Duodame paskolas — maža s ir dideles sumas.

ANTANAS-TONY PAUPLIS

CROWN TRUST COMPANY
(Real Estate Department)

OFFICE WA. 3861 302 BAY STJREET
RES. LY. 0086 TORONTO

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$6.900, visa kaina už 6 kamb. namą 

Harbord—Barthurst rajone. Proga, 
nes savininkai turi jį parduoti. Įmo
kėti $2.500-3.000.

$8.500, įmokėti $3.000. Visai atski
ras 6 kamb. namas kietom grindim, 
vandeni u-ai y va opšild., su dviem, 
garažais. St. Clarens-Dupont rajon.

$10.500. Įmokėti $5.00, vandehiu- 
olyvo Šildomos., 9 kamb., pusiau 
atskiras namas su vieta garažui 
Euclid prie Dundas.

$12.000, įmokėti apie $4.000. Visas 
mūrinis, 8 kamb. namas su vieta 
garažui. Shaw prie College. { pirki
mo kainą įeina 3 kamb. baldai. 
Perkant, į namą galima tuojau pat 
keltis gyventi.

PROGA įsigyti namą su krautuve ant 
Dundas geroje vietoje prie Annette 
už $12.500, įmokant $6.000. Šil
dymas alyva, 6 gyvenami kambar.

$14.900, įmokėti $6.500. Stipraus 
mūro 9 didelių komb. namas, labai 
tinkamas išnuomavimui. Crawford 
prie Bloor.

$16.800, įmokėti $6.000. , Mūrinis, 
naujai išdekoruotas 11 kamb. na
rnos, alyva apšildomas, su vieta 
garažui. Delaware prie Bloor.

$26.500, įmokėti $13.000. Visai at
skiras alyva šildomas 14 kamba
rių mūrinis namas su 5 gara(ais/ 
plačiu įvažiavimu ir daug vietps.
8 kambariai su baldais. Bloor — 
Dovercourf.

Ir daugiau namų lietuvių rajone — 
vakariniame Toronte Jums mielai ap
rodys ir padės išsirinkti

P. LEONAS
Tel. ME. 2471.

J. J. ELLIS, Realtor
1072 BLOOR ST. W.

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI!

Sutaupysit laiką ir turėsit pato
gumą pakeisdami namą apžildy- 
mo sistemą

- alyvine
Parduodu ir instaliuoju: Aero, 
Heat Ray, Fess ir kt. alyvos deg- 
tuvus — Oil Burners. Burneriai 
ir darbas garantuojamos.

J. NAGEVIČIUS
5 Montrose Ave., Toronto 

Telefonas OL. 1523 
Skambinti tarp 6-8 vai. vak.

• Kauno krepšinio pirmeny
bes laimėjo Kūno Kultūros Rū
mų komanda.

Rungtynių tvarkaraštis
Rugpiūčio 19 d. Withrow par

ke su L. Dickie. Rugpiūčio 22 d. 
Greenwood parke su .Mt. Car
mel. Rugp. 26 d. Withrow parke 
su Neerlandia. Visų rungtynių 
pradžia 7 vai. vak.

Olimpinių žaidimų kilmė
Graikija davė pradžią olimpi

niams žaidimams, kurie buvę 
praktikuojami jau nuo 775 m. pr. 
Kristaus giminią, o gal ir dar 
anksči.au. 19 amž. archeologiniai 
tyrinėjimai tai patvirtino. Pran
cūzui Pierre de Fredi, Baron de 
Coubertin kilo mintis vėl atgai
vinti olimpinius žaidimus, tik 
platesne — tarptautine prasme. 
Šią mintį ir idėją su džiaugsmu 
priėmė Graikija ir daugelis vals
tybių ir pirmoji moderniųjų am
žių olimpiada įvyko 1896 m. Atė
nuose, Graikijoje. Graikija bu
vo pasiūliusi ir labai norėjo, kad 
šie žaidimai visada vyktų graikų 
žemėje, tačiau minėtas prancū
zas nesutiko, turėdamas dėmesy 
tarptautinį tikslą ir nuo to laiko 
kas 4 metai, taip, kaip ir prieš 
keliolika šimtmečių, olimpiniai

Pranešu mieliems tautiečiams, 
kad nuo rugpiūčio mėn. pradžios * 

atidaryta nauja lietuviška kirpykla
249 OSSINGTON AVĖ. (prie Dundas), TORONTO 

Savininkas V. LASTAUSKAS

Gaisras!
Miškų gaisrams dabar yra pa
vojingiausias metų laikas. Bū
dami miške arba per mišką 
keliaudami, būkit ypatingai 
atsargūs. Iš jūsų buvimo vie
tos pašalinkit visus gaisro pa
vojus, apie kylančius dūmus 
ar >gaisrq tuojau praneškit. 
80% miškų gaisrų kyla dėl 
nerūpestingumo. Patys, jūsų 
šeima ir bičiuliai atsiminkit, 
kad saugant mišką, saugomas 
visų turtas.

NEMOKAMAI: Paprašyk ir 
bus prisiųsta mūsų Ranger's 
Fire Prevention and Fire Fight
ing Tips ir iliustruotas 25 On
tario medžių lopų sąrašas.

N-105

visuose miesto rajonuose!
Tik paskambinkite kiek Jūs turi* 
te įmokėjimui pinigų — mes pa* 

rodysime Jums namų!

žaidimai vyksta vis kitoj valsty
bėj. Nuo 1896 m. tik trys olim
piados dėl karų neįvyko — 1916, 
1940 ir 1944 m.

Maratonas — tai yra 42 km. ir 
195 metrų bėgimas, surištas su 
senąja Graikijos istoriją. Kartą 
graikams laimėjus karą vienas 
karys iš džiaugsmo norėdamas 
kiek galint greičiau pranešti lai
mėjimą savo tautiečiams, bėgo 
tiesiog iš mūšio lauko į Atėnus. 
Taip greit jis bėgo, kad atbėgęs 
ir pasakęs — mes laimėjom — 
krito negyvas. Šis bėgimas, kaip 
simbolinis graikų istorijoje, yra 
populiarus ir šių laikų olimpia
dose, tačiau graikai jcTnebelai- 
mi, išskyrus pačią pirmąją olim
piadą 1896 m., kada visas 3 pir
mąsias vietas laimėjo graikai. 
Pasaulinis maratono bėginio re
kordas priklauso anglui J. Pe
ters — 2 vai..20 min. ir 42,2 sek. 
Helsinkio olimpiadoj Zatopekas 
distanciją perbėgo per 2 vai. 23 
min? ir 3,2 sek.

Disko metimas irgi graikų tau
tinis sportas. Įdomu pastebėti, 
kad graikai šiame sporte mūsų 
laikais dar niekada nėra laimėję 
laurų. Pasaulio rekordas pri
klauso F. Gordien, JAV, — 56 
metrai ir 97 cm.

Ietis — taipgi graikų sportas. 
Bet kitų tautybių sportininkų 
rankose ji toliau lekia. Ietis bu
vo senovės graikų kovos ginklas, 
kuri laiku bėgant liko tik sporto 
priemonė. Pasaulio rekordistas 
Y. Nikkinen, Suomija, ietį nume
tė 78 metrus ir 70 cm., šį rekor
dą dar negreit kas pralenks. Hel
sinky iki pasaulinio rekordo trū
ko kokių 5 metrų, o tai yra la
bai daug. Lukas.

Viktoras Cieslinskas, Monte
video lietuvis, dalyvavęs Uru
gvajaus krepšinio komandoje 
Helsinkio olimpiadoje, kurio, 
puolančio teisėją, nuotrauką 
spausdino ir Toronto dienraščiai, 
1948 m. taip pat dalyvavo Lon
dono olimpiadoje.

Jis yra gimęs Mariampolėje 
ir dar mažas su tėveliais atvy
ko į Montevideo. Jo tėvai yra 
žinomi visuomenininkai, o jis 
pats LK Dr-jos Valdybos bei pa
rapijos komiteto sekretorius ir 
aktyviai reiškiasi visuomeninė
je veikloje.

Urugvajuje esama ir kitų ge
rų sportininkų lietuvių, kaip Sla- 
žinskas, Vikonis, Kanopka. Sa
dauskas ir kt., bet jie žaidžia 
skirtingose komandose.

Šachmatai
■ • Prancūzijos moterų čempio
nė Chaude de Silans nugalėjo 
Paryžiaus meisterį M. Popel 
2%-l%.

$9.500, Queen—Dover court, 6 kamb. 
mūrinis, naujas šildymas, garažas 
Įmokėti v $2.000.

$9.900, Wright—Sorauren, 6 kamb.
mūrinis, garažas. Įmokėti $2.600

$10.500, Indian Rd.—Annette, 8 kamb., 
mūrinis, Įvažiavimas į kiemų.

$13.00, Grenadier Rd.—High Fork, mū
rinis, atskiras, 7 kamb., 2 garažai

$155.500, Parkdale rajone, mūrinis, at
skiras, 9 kamb., Įmokėti $4.000 
Likusi suma viename atvirome mor- 
gičiuje.

$15.000, Indian Rd.-^Wando Rd., mū
rinis, atskiras, 8 kamb., geram< 
stovyje namas, 3 virtuvės, garažas

$17.000, Bloor—Alhambra, atskr., mu
— “ rinis, 9 komb. namas, 2 vonios, 2 

virtuVės, 2 garažai.

$18.500, High Park arti Bloor, 11 kamb. 
mūrinis, atskiras, su dideliu Įmokė 
j imu ŠĮ namą galima pirkti pigiau.

Visais namų pirkimo ir pardavi 
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS
1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7941

> po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

A. BERESNEVIČIUS
A . .

Priimu moteriškų ir vyriškų 
rūbų užsakymus iš savo ir kli- 
jentų medžiagos. Darbą atlie
ku pagal naujausias madas 
švariai ir sąžiningai. Kainos 

visiems prieinamos
1004 Dundas Street W. 

Toronto, Ont.
Laikinas telefonas ME. 6498

Prieš amerikiečių ambicijas
Paprastai amerikiečiai galvo

ja, jog visi patogumai, visi išra
dimai tik Amerikoje. Sensacin
gas M. L. Hofman straipsnis ne
seniai tilpo NYT. Pasak jo, ame
rikiečių ekspertai, atvažiavę Eu
ropon, būna tiek užsiėmę pa
mokslais, kaip reikia ką daryti, 
jog visai neapsidairo aplink ir 
nežino, kad beveik visi paskuti
nių 20 metų išradimai, naudoja
mi amerikiečių automobilių pra
monėje, esą iš Europos. Tekstilės 
pramonė beveik išimtinai pri
klauso nuo Europos, rašo mini
mas korespondentas. Girdi, ame
rikiečiai biznieriai beveik visi 
sutinka, jog, jei Europos idėjų 
maišas būtų kokiu nors būdu at
skirtas nuo JAV-bių, pastaro
sioms grėstų ekonominė kata
strofa. Girdi, išradingiausios tau
tos, šveicarai, italai, .vokiečiai, 
belgai, prancūzai, olandai. Įdo
mu, jog lietuviai išradėjai turi 
neblogą vardą susidarę, kaip ma
tyti iš Tiesos, Sovietų imperijoje.

— Vašingtonas:. — Pietiniame 
Ohio bus statomos atominės 
energijos įmonės už $1.200.000.- 
000. Tuo būdu tokių įmonių sta
tyboms JAV bus jau išleidu
sios 6 bilijonus dolerių.

— Haaga. — Vokiečių ir Izra
elio delegacijų derybos dėl atly
ginimo už Vokietijoje nusavin
tus žydų turtus pasibaigė. Su
tartis dar neskelbiama. Spėja
ma, kad Vokietija sumokės 
$715.000.000 Izraeliui ir $107.000.- 
000 žydams kituose kraštuose.

— Otava. — Katalikų laikraš
čių bendras tiražas JAV ir Ka
nadoje rigpiūčio pradžiojej bu
vo 17.251.449.

Paieškojimai
Stasys Ežerskas ir Aleksas J#1 

navičius, išvykę iš Ludwigsbur- 
go pereinamos stovyklos 1951 m. 
į Kanadą, prašomi atsiliepti: Ze
nonas Mockus, Ingolstadt/Do- 
nau, Germany, Schubertstr. 20.

Prašau atsiliepti Petkevičiūtę. 
Vardas nežinomas. Minėta pa
vardė yra mergautinė. Kilus iš 
Sudokių km., Kiauklių par. Jei 
kas žino minėtą asmenį, prašau 
pranešti, būsiu labai dėkingas. 
J. Vaškela, 70 Dunn Avė., Toron
to, Ont.

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

$2.500 įmokėti, $8.500 pilna kaina 
-—6 kamb. mūrinis namas, 
labai patogus išnuomoti.

Queen—Pope
$2.500 įmokėti. $9.500 pilna kai

na. 6 kamb. mūrinis namas, 
du kamb. galima Įrengti III 
ogšte. Šilto oro-alyvo šildy
mas. Yra vietos garažui.

Bloor—Avenue • Rd.
$4.00 įmokėti, $15.000 pilna kaina, 

3 atskiru butų mūrinis na
mas.' Turi 3 virtuves, 3 vonias 
ir tris Įėjimus. Visuose kam
bariuose parketas, šiltu van
deniu šildomos. Didelis kie
mas. Tikrai vertingas namas.

j

St. Clair—Oakwood
$4.500 įmokėti. $12.500 pilna kai

no. 6 kamb. mūrinis namas 
labai gražioj vietoj. Turi ga
ražą.

Taip pat nemažas pasirinkimas 
High Park rajone.

A. TAMULAITIS
Skambinti • KI. 1159 arba 

vakarais OR. 2657.

A. W. FARLINGER 
Real Estate

752A YONGE ST., TORONTO

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50RANGER 
BREWING 
COMPANY LIMITED
KITCHENER • ONTARIO

SAUGU — PATIKIMA

V. TUKLERIS 
Hamilton 9*4121 

Hamiltono įstaiga 
913 Main St E.

V

Bronius SERGAUTIS 
MUrray 7377 

Vakarinė įstaiga 
2390 Bloor St W.

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus įvairiausių namų.

1ŠAŪKŠČIRUSI0S RŪŠIES MtKOlM
RANKDARBIU OAMINIAĮ^

If uM sidabro papuošalai, keramika 
odos ir meno išdirbiniai.Lietuviškos 

r kitų tautu klasikines muzikos ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED 

REALTORS
^ataukite

Tik pažvelkit Į ŠĮ modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2, kamb. lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui.

Kanados didžiausia nuosavybių (staiga
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St, Toronto 

Skyriai visoje Ontario provincijoje COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6*8094

n

anks%25c4%258di.au
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MANN-MARTEL
* BATHURST—King

$2.900 įmokėti. 9 erdvių komb. mū
rinis namas. Centrinis dis- 
triktos. Geras pajamų šal
tinis.

liūs. Tikiuosi, tu tinkamai pasr

Moderniškas ūkis
— Kodėl jūs kiaules p< 

kas antrą dieną?
penit tik

RONCESVALLES BIZNK 
$6.000 Gerai įrengta mėsinė daran- 

ti $5.000 mėnesinės apyvar
tos. 8 metams sutartis. Pro
ga einantiems į biznį.

DUFFERIN—BLOOR
$9.500 6 kamb. mūrinis narnos pl i u 

žaidimų kambarys (recrea- 
x tion room). Alyvos apšildy

mas, garažas. Retas pirki
mas

$10.500 7 kamb. mufin. namas, eko-a 
namiškas apšildymas, be ga
ražo.

DUFFERIN—DAVENPORT 
$11.0006 gerame stovyje kambarių 

namas, modemiška virtuve, 
gražus kiemas. Žemas įmo
kėsimas.

ST. CLAIR—DUFFEWN
$11.600 6 kamb. atskiras mūrinis 

namas, erdvus ir gražus kie
mas, vieta' garažui. $3.500 
įmokėti.

— Žinoma, ponia. Aš užsivilk
siu naująją suknelę. Tik tų mo
derniškų šokių aš nelabai te
moku ...

Tikslus laikas
Vieno Belgų miestelio fabriko 

direktorius kasdien priešpiet 
paskambindavo į paštą paklaus
ti tikslaus laiko. Kartą pašto 
tarnautoja pasiteiravo, kodėl jis 
taip kasdien klausia.

— Matot, kasdien 12 vai. aš 
turiu nustatyti fabriko sireną 
kaukti pietų pertraukai, — pa
aiškino direktorius,

— O Viešpatie, — sušuko tar
nautoja, — o aš. gi kasdien pa
tikrinu laikrodį pagal jūsų fab- 

sireną.

— Kad lašinukuos riebumai 
su raumenukais kaitaliotųsi.

Būk rami
Mirštanti žmona kreipiasi įsa- 

vo vyrą:
— Tik tu, Juozeli, po mano 

mirties nesiženyk su Julija. Ji 
man tiek daug kraujo yra-paga
dinusi.

— Būk rami, — atsako vyras.
— Aš jau esu kitą pasirinkęs.

Vaizdžiai kalbant
— Nūdienės vedybos man tik

ros mįslės.
— Tačiau daugumos atmena

mos.

Tarp mokinukų
— Mano tėvelis šoferis, o tavo 

ką veikią?

DUFFERIN—LAPPIN
$11.900 6 kamb. mūrinis namas, 

naujai atremontuotas vidus, 
karšto v a nden s-alyvos apšil
dymas, garažas.

DUNDAS—BROCK
$12.500 9 komb. atskiras mūrinis 

namas, ekonomiškas opšil- 
dynhas.

ROXTON Rd.—HARBORb 
$12.500 7 erdvių kambarių namas, 

didetė virtuvė, garažas. 3 
kamb. I augšte išnuomoti už 
$65 men.

WESTON RD.—ROGERS RD.
$12.900 beveik naujas 6 kamb. nau- 

joviškas mūrinis namas, 2 
gražios virtuvės,, moderniš
kas apšildymas, erdvus kam
pinis sklypas.

BLOOR—ST. CLARENS 
$13.500 8 kamb. mūrinis namas ra

mioje gatvėje. Dvi modemiš
kos virtuvės, gražiai dėko- 

• rupti kambariai. Patogus su
sisiekimas. Normalus įmo
kė} imas.

RUNNYMEDE—ANNETTE
$13.900 6 kamb. atskiras mūrinis 

namas, gražus sodas, šoninis 
jYažiavirrias.

Paryčiui grįžusiam vyrui žmo
na išmetinėja:

— O aš per visą naktį nega
lėjau užmigti... ’

— Manai, kad aš miegojau?— 
atsakė vyras.

Geria vyną ir vandenį
— Mes šeimoje geriame vyną 

ir vandenį.
— Sumaišote?
— Ne. Žmona — vandenį ,o aš

— vyną. .

Pasąmonė
— Žinai, Onut, Petras prisipa

žino, kad aš užvaldžiau visą jo 
sąmonę.

— Bet vakar mačiau jį kine su 
pasąmone”...

Teisme
Teisėjas į plėšiką:
— Kaip tau negėda žmones 

užpuldinėti, dargi net dienos 
metu?

— Kitaip negaliu, pone teisė
jau. Žmona naktį neišleidžia iš 
namu. ’

U

STASYS PERMINĄS 
Generalinis Apdraudėjas 

Box 328, Delhi, Ont

Geriausiomis sąlygomis atlieku visų 
rūšių draudimus. ★ Imigracijos reiko- 
loms parūpinu darbo ir buto garantijos

PARDAVIMUI:
Tabako formos su derliumi arba be 
jo. Taipogi namai, sklypai tr mišrios 
formos. Kreipiantis laišku prašau pa
žymėti su kokiu [mokėjimu pager* 

x dauįate.

L Atstovauju
J. W. KOCIUK, 

Reals Estete, Delhi

DUPONT-^CHRISTIE
$14.200 8 kamb. atskiras mūrinis 

dviejų augštų namas, 3 vir
tuvės, karšto vandens ir aly
vos apšildymas. Viskas gera
me stovyje Geras pajamos.

COLLEGE—MANNING
$14.300 krautuvės patalpa (20x30) 

plius 6 kambariai. Garažas. 
Skubus pardavimas.

Įstatymai ir žodžiai
Pasirodo, kad įstatymų žodžių 

gausumas nėra proporcingas jų 
svarbumui.

Dešimts Dievo. Įsakymų turi 
297 žodžius, Pagrindinis Angli
jos laisvių įstatymas Magna 
Char ta — 1852 žodžius, o bulvių 
kainas reguliuojąs įstatymas — 
29.456 žodžius.

DUFFERIN—BLOOOR
$14.900 8 komb. mūrinis namas, aly

vos apšildymas, dvi moder
niškos virtuvės, atskiras 
kambarys rūsyje, grąžos.

MANNING—BLOOR
$15.000 8 kamb. mūrinis namas, 

karšto vandens apšildymas, 
dvi virtuvės (moderniška). 
$5.000 įmokėti.
HUMBERSIDE—PACIFIC

$15.500 6 kamb. atskiros'mūrinis na
mas, karšto vandens ir aly
vos apšildymas,-privatus įva
žiavimas, garažas.
INDIAN Rd.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

J. Barakauskas ir J. Vaitkus
Viskas nuo durų skambučio

• iki pilno namu instaliavimo, 
j 119 PERTH AVE.

Tel. KE. 2667

NAUJI 
PASIŪLYMAI

' ■ * . . - *. \ ./•

skambinkit tei. KE. 9459

Jonui Matulioniui
1. Durie g. netoli Bfoor. Sukrypęs me

dinis 2 augštų, 5 kambarių name
liūkštis. Reikalingas didelio rėmon- 
to. Be jokio apšildymo. Vonia, toi- 
ietas ir elektra yra. Gražus skly
pas su ąžuolu. Turtinga aplinka.

Kaina $5.500 
Grynais $1.500.

2. Crawford g. netoli College. Sukry
pęs 8 kambarių kampinis narnos. 
Šiaip viskas yra. Gyventi galimo. 
Garažų ir įvažiavimo įsirengs bū
simi šeimininkai. Graži, rami gat
vė su medžiais. . K

Kaina $11.000 
Grynais $3.000.

Clinton g. prie Bloor. 6 kambarių 
visai tvarkingas mūrinis namas. 
Atremontuotas. Geras rūsys. Tik 
pati gatvelė ir aplinkuma neko
kia. Įvažiavimas yra. Garažų gali
ma įsirengti.

Kaina $11.000
Gryna is *$3.000.

. Yra ir daug kitu įvairių namų įvai
riomis kainomis.

R. TESLIA
REAL ESTATE

863 Bloor Str. West, Toronto 
(prie Ossington) 
Tel. KE. 9459

PARDUODAMI 
NAMAI

i SUNNYSIDE, 
’ Prie Howord Park Ave.

$16.000 atskiras, 10 kamb. pikis už
dara veranda. 2 modem, vir
tuves, vanti-olyvo šiid. Di
delis kiemas ir garažas. įmo
kėti apie $5.500. Turi iš
vykti iš miesto skubiai ųir pi
giai parduoda.

$18.000 atskiras 11 kamb., visi gra
žiai dažyti. 3 virtuvės, viena 
labai moderni. Vond.-alyva 
šildomas. Rūsys dažytas ir 
randasi dvyliktas kambarys. 
Vieta garažui. įmokėti 
$5.500. Tikrai geras ir kom
fortiškas pirkinys.
WELLINGTON - YONGE ST.

$41.500 Geras stovy 4 augštų nomas 
biurams. Gryno pelno per 
metus $7.000. Įmokėti 
$18.000. Gera proga inves
tavimui.
RESTORANAS

$12.000 Lietuvių - ukrainiečių rajone. 
54 . vietos. Gerai įrengtas. 
Virš $1.5500 savaitinės apy
vartos. 6 gyven. kambariai, 
įmokėti apie $5.000. 
SKLYPAS SU NAMU

$5.800 Long Branch, prie tramva
jaus linijos pabaigos. Prie 
upės ir ežero. Namelis iŠ 4 

s kambarių. Didelis sklypas
50 x 90. Garažas. Skubiai 
parduodamas atskirai skly
pas po $35 pėda.
NIAGARA—BATHURST ST.

$1.000įmokėti.: Pusiau atsk., mū
ro namas. 6 kamb., kieto 

! medžio grindys.
$7.000.
BROCK ST.

$12.000 Atskiras, mūrinis, 10 kam- I 
barių senesnis namas, bet 

i .. naujai atremontuotas. įmo
kėti $4.000.
DOVERCOURT RD.

$13.000 Atskiros 11 komb. 
namas geram stovy, 
sos—dvieju augštų 
ti $4.000. - 
DUNN AVĖ.

$16.500 Atskiras, 9 dideli ir šviesūs 
kambariai, 3 virtuvės. Kie
to medžio grindys. Tvirtas 
masyvinis ir gražus ndmas. 
Didelis kiemas ir 3 garažai. 
Išrenkamo nepaprastai dide
lė nuoma. Įmokėti apie 
$5.500. Patartina susido
mėti.

Dėmesiai '
Dabar yra išleistas įstatymas duodąs 
savininkams didesnes teises lengviau 
iškraustyti nuomininkus. Turime na
mu su nuomininkais, kurie yra žy
miai pigesni. Tad patartina ypač šei
moms tokiais nemais susidomėti.

Paskolų gavimui, visokeriopam apsi- 
F draudimui ir įvairia kaina namų, biz

nių pasirinkti, ypač lietuvių rajonuo
se prašome kreiptis į <

Dr. J. Kaškelis
Skambinti tėh: WA. 2646, WA. 2647 

■" ir WA. 264B.

1280 King E. Hamilton, Ont
AYRAINS 
BEAUTY 
SALON

Daro^pusmetines ir .vairias 
trumpalaikes šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus. Kiek

vienas darbas yra garan
tuojamas.

Telefonas 4-3566

DR. A. RATIN0W 
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados li
goninėse. Vidaus ligų specia
listas (širdies, asthmos, reu

matizmo, skilvio ir kt.)
479 Vz Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708/

3.

Kaina

mūrinis
Duplek-
Imoke-

R. TESLIA
Real Estate & Insurance Broker

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

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

BLOOR—ST. CLARENS 
$15.500 8 komb. atskiros mūrinis 

namas, vieta garažui. 
$6.000 įmokėti.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

1081 BLOOR ST. W.
(tarp Dufferin ir Dovercourt)

INDIAN RD.—SUNNYSIDE 
$15.900 8 komb. mūrinis nemos, aly

vos apšildymas, vieta gara
žui. Vertas dėmesio.

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 val p.p. 
ir 6.30-8 vai. vak. arba pagal 

susitarimą

BLOOR—BATHURST 
$17.000 9 kamb. atskiras mūrinis na

mas. 3 atskiri butai: Vir
tuvės, 3 vonios. Geras pa
jamų šaltinis centrinėje 
ręiesto dalyje.

Telefonas ME. 2933

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas
314 BATHURST ST. 

Toronto
Namų adr.: 6 Marshall St.

f NAUJI TELEFONAI: 
Kabineto EM. 6-2696

Namų OL. 4778 arba LL. 5769
Kalbamos valandos:
Kasdien nuo 11-12 vai., 2-4 vai. 
po pietų ir 7*9 vai. vak. šešta
dieniais nuo 12 iki 3 vaL p.p. 
Sekmadien., pagal susitarimą.

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

Tikrinu akis; ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 

: Priėmimo valandos: kasdien 
, nuo 10 val.xryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadien. pagal susitarimų.

55 St John’s Rd. W. Toronto 
kampas 94 Laws St.

; -Tel. LYndhurst 0052

BLOOR—QUEBEC
$17.900 7 komb. atskiras mūrinis na- ' 

mos, erdvūs ir šviesus kam
bariai, moderni virtuvė, 
brangus apšildymo įrengi
mas, gražus kiemas su vais- 

, medžiais, šoninis fvažiavi-
< mos, garažas.

$1G.5GD7 komb. atskiros mūrinis na
rnos. Gražus erdvus vidus. 
Gyv. kamb. 24x14. Karšto 
vandens alyvos apšildymas, 
garažas.
DUFFERIN—WALLES

ANNETTE—CLENDENAN 
$23.00012 komb. mūrinis poįomų 

nomas, 2 virtuvės, 2 vonios, 
„ koršto vondens-atyvos ap

šildymas, didelis sklypas, 2 
garažai. «

Mes duodame metines paskolas pa
lengvinti sudaryti įmokėjimg gryuelk. 
Platesnei informacijai ir visais kitais 
narna pirkimo • pardavimo reikalais 
kreipkitės 1

V. MEILUS
1663 Bloor $ė. W. Td. OL.1106 

Namą M«f. RU. 1-0203;

MANN & MARTEL 
REALTORS

DUODAME GERIAUSj PATARNAVIMĄ NAMŲ PIRKIMO IR 
PARDAVIMO REIKALAIS VISAME MIESTE.

$2.000 įmokėti, 6 kambarių plytinis namas, geram rajone, pilna 
kaina$9.900. ■ _

$2.500 įmokėti, 6 kamb. plyt, namas. Pilna kaina $7.800.
$3.000 įmokėti, 7 kamb. medinis namas, prie St Clair. Pilna kai

na $10.000.
$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūr. namas, garažas. Pilna kaina $14.700
$4.500 įmokėti, 8 kamb. ir 3-jų nešildomų priestatų (sunroom), 

mūrinis namas, High Park rajone, pilna kaina $15.200.
$5.000 įmokėti, 8 kamb. ant 2 grindų, dviejų virtuvių namas. 

Pilna kaina $15.800.

Turime visą eilę kitų namų Jums prieinamomis kainomis. 
PRAŠOM KREIPTIS:

Telefonai: KI. 0994 arba namą ME. 1740

BUTCHER and ARMSTRONG
REAL ESTATE

758A Yong Str. (prie pat Bloor St), Toronto, Ont

Specialus rugpiūčfo mėn. išpardavimas
Lietuviškai kalbąs kailininkas

Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.
Kailinių taisymas ir persiuvįmas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui

BEMMAN FUR €0 TORONTO

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau visų firmų radio apara
tus, patefonus ir kitus toje sri
tyje susijusius darbus atlieku 
greitai, pigiai ir sąžiningai.

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na- 

/ mus tel. KE.' 1680.
190 Wright Ave^ Toronto

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko 
akinius, jei reikalinga

Bathurst .Medical Building 
312 Bathurst. Telef. EM £6373

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS 

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. WA 1344

DR. F. TICKETT
Gydytojas

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir

7-9 po pietų ‘
11 Gore Vale Avė. Toronto

Telef.: -WA 3754 '

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie 
niais. priima taip paV7-9 popiet

Y

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

Dr. Chas. OKUH
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
(kampas Euclid Ave.)

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)

1438 Dundas St. W. Toronto 
(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mū:rų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

AKIU SPECIALISTAS

L LŪNSKY. R.0

Pritaiko akinius visiems akių 
defektams. Ištiria akių ner
vus, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimų ir nervingumą

Kalba slavų kalbomis % 
470 College St. W. Toronto

Tel. RA 3924

DA2A1 IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont - 

Tel EM. 4-2715

DĖMESIO!................ » DĖMESIO!
Valgyklą "BALTIC"

870DUNDAS ST. W, TORONTO, Ont
perėmė naujas savininkas. - - Valgiai gaminami pagal lietuvių 

skonį iš šviežią produktų. Gamina prityrusios virėjos

■ 111 — ■ 1 - 1 ■ ■■■■ ............... ..................
Lietuviai važiuaktta vasaroti į

O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMĮ 
“FOUR OAKS” TOURIST HOME 

Leamingtoir, Ont., 318 Erie St. South.
Greitos ir geros patomavimos, tietuvHfci valgiai, saulėtas Erie ežero krantas.

KAINOS: Vienom asmeniui kambarys ir maistas savaitėj $25.—
Tik kambarys vienam asmeniui <................ $15.—
Tik kambarys dviems asmenims ....................... $2U.—

5 Tik kambarys trims asmenims .............. -............. $25.—

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

5 gąb. virtuvės chromo komplektas
3 gab. fotelis (chesterfield^ <.
3 gąb. miegamojo komplektas
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
Kėdės (Hostess) $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

480 YONGE ST., TORONTO
(1 blokas į šiaurę nuo College St.) “ 

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išshnokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213T

— $59.50
— 99.00

— $79.56

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
/ Phone OL. 3356

236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St. W.) TORONTO, Ont 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

Felix Norvydas

Mes dirbame 24 valandas

Musų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618
749 QUEEN ST. E. 

Tel. RI. 5804

X

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

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

7 Havelock, Toronto. Telef. LL. 4576
ANT. JUOZAPAITIS

Dėmesio!
PARDUODU VYRIŠKUS ir MOTERIŠKUS LAIKRODŽIUS.
Lietuviams papigintos kainos. Garantuoju penkiems metams.

ANT. S E AB OŠ E VICIUS
Jewellery and Watches Importers Agent 

1330 Dundas St. W. Toronto. Tel. LA. 1306 
' Kreiptis vakarais tarp 6-8 vai.

Atsinešk šį skelbimą - 10% nuolaidos!
Naujas atradimas sustabdymui: galvos niežėjimą, plaukų kritimą 
pleiskanoms.« Shampo o— $1.60. Tonic —- $1.40

Sėkmingi rezultatai arba grąžinam pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

vakarais
1138 DUNDAS ST. W. (prie Ossington Ave.) Telef.: ME. 8117

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

kokybės produktus: '
šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras. 

Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams*

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

Ed. KONDRATAS
Turiu didelį pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu

mams ir paltams. Visus siuvimo darbus atlieku skoningai, 
punktualiai ir pigiai.

1113A Dundas St W. (netoli Ossington), Toronto, Ont, Canada

Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 

yra tik lietuviškoje
“SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

812 DUNDAS ST. W., TORONTO
Vyriški puspedžtoi ir kulnys.... $2.751 Moteriški ougšti kulnys 
Moteriški augšti pusp. ir kuln. 1.75 Į Moteriški žemi 
Sportiniai ................... 2.2S Vyriški kulnys

‘ 30c. 
4O-5OC.

• 9 _

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

LAIKRQDININ K A
turinti 36 metų profesine praktiką

Mv MAUNA —r 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO 
■ W —Ii—- ■» .... ..



TORONTO, Cnt. HCNTREAL, Cue.
Pax Romana t kongresas 

prasidėjo šį pirmadienį Toronte 
St. Michel College patalpose 
prie universiteto. Vyksta stu
dentų sekcijos direktorinio ko
miteto ir intelektualų vyr. ta
rybos konferencijos* o plenumo 
posėdžiai prasidės ketvirtadienį. 
Kongresas sekmadienį perkelia
mas į Montrealį; pakeliui vie
nam vakarui sustojęs priėmimui 
ętavoje. .

Kongrese dalyvaus apie 225 
delegatai iš 50 kraštų. Atstovai 
visi susirenka trečiadienį. Tą pa
čią dieną vakare Hart House pa
talpose bus rautas, ketvirtadienį 
ekskursijja į Niagara Falls, 
penktadienį lankymas parodos, 
šeštadienį oficialus banketas 
Brennąn Hali, sekmadienį New
man koplyčioje pamaldos — mi
šias laikys J. Em. kardinolas J. 
McGuigan, o popiet delegatų pri
ėmimas pas Dr. S. Samuėl Ka
nados Galerijos kuratorių. Iš ten 
bus vykstama stačiai į Otavą, t- - •
Kpriamas Seserų Kotryniečių 

Fondas
Šio fondo tikslas — padėti Se

serims Kotrynietėms įsigyti na
mus,. kurie joms būtinai reika
lingi, kad turėtų kur galvas pri
glausti ir tęsti savo veiklą. Šiuo 
metu jos su dideliu pasiaukoji
mu ir meile veda vaikų darželį 
naujoje klebonijoje, kur ir pa
čios gyvena. Ši patalpa yra lai
kina ir jau dabar vaikučiai ne- 
betilpsta jiems skirtuose kamba
riuose. Kas bus po 2-3 metų, kai 
jų skaičius pakils arti ar per 100! 
Padėkime Seserims ir jos padės 
mums: auklės mūsų mažuosius 
lietuviškoje dvasioje, seneliai ir 
globos reikalingi ras prieglaudą 
jų namuose.

Seserys bus labai dėkingos už 
kiekvieną kad ir mažiausią auką. 
Jos prisimins savo geradarius 
maldose. Geradarių pavardės ir 
aukos bus skelbiamos spaudoje. 
Aukas siųsti: Seserys Kotrynie- 
tės, 1639 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. Tel. OLiver 5773.

Ateitininkų susirinkimas 
šeštadienį, rugpiūčio 23 d. 5 

vai. “Tėviškės Žiburių” patalpo
se įvyks Toronto vyr. ateitininkų 
susirinkimas, kuriame dalyvaus 
svečias iš Amerikos.

Be to, reikalinga aptarti kele
tą svarbių reikalų. Narių dalyva
vimas būtinas. Valdyba.,

Išlaiko mokinį
Toronto vyr. ateitininkų kuo

pa yra nutarusi išlaikyti vieną 
Dipholzo gimnazijos mokinį. Na
riai įsipareigojo kas mėnesį su
mokėti reikiamą mokestį. Ad
ministruoti sutiko p. K. Abro
maitis.

Padėkime P. Vaitoniui vykti 
Į tarptautinį šachmatų turnyrą 

Švedijoje
Kaip jau praeitam “TŽ” nu

meryje rašyta, mūsų tautietis 
Kanados šachmatų meisteris P. 
Vaitonis turi galimybę vykti į 
tarptautinį šachmatų turnyrą 
Švedijoje. Kadangi Kanados 
Šachmatų Federacija lėšų netu
ri, tai jie šiam reikalui įsteigė 
specialų fondą ir iki šiol surin
ko apie $500. Dar trūksta apie 
$400. Toronto lietuvių sporto 
klubas “Vytis” ir šiuo atveju 
imasi iniciatyvos pravesti aukų 
rinkimą Toronte ir kreipiasi į 
duosnilį lietuvišką visuomenę 
padėti mūsų meisteriui išbandy
ti savo jėgas tarptautinėje are
noj. Tai būtų pirmas kartas, kad 
lietuvis dalyvautų tokio masto 
individualiniam turnyre. Aukas 
prašome įmokėti svetainėj “Tul
pė” arba aukų rinkėjams. S. |

Jaunimo auklėjimo sekmadienis
Jo Ęm. Toronto kardinolo pa

rėdymu, rugpiūčio 24 d. sekma
dienis , skelbiamas “Education 
Sunday” — Auklėjimo sekma
dienis — šūkiu “Katalikai tė- 
vąi savo vaikus teleidžia į kata
likiškas mokyklas”. Jaunimo 
auklėjimo ir ypač katalikiškųjų 
mokyklų lankymo reikalu šį sek
madienį bus kalbama visose ar
kivyskupijos bažnyčiose.

Lietuvių Namų šėrininkų 
susirinkimas

įvyko šeštadienį, rugpiūūčio 8 d. 
7 vai. vak., savuose namuose. 
Dalyvavo apie 200 asmenų.

Susirinkimą atidarė Fondo 
v-bos pirm. J. Strazdas. Į prezi
diumą išrinkti: inž. Dragašius— 
pirmininku ir p. Jurkevičienė — 
sekretorium.

V-bos pirm. J. Strazdas padarė 
ilgėlesnį pranešimą apie namų 
užpirkimo eigą ir laikinosios val
dybos darbą. Namų pirkimo 
mintis iškilusi 1950 m. lietuviš
kų Toronto organizacijų atstovų 
susirinkime, kada buvo sudary
tas tam reikalui komitetas. Į ko
mitetą įėjo šių organizacijų at
stovai: K. Lietuvių S-gos — Kar
ka' Skautų — inž. Abromonis, 
Inž. S-gos — Strazdas, KLT — 
Kiršonis, L AS — Jurkšaitsi, 
Verslo — Dalinda, SLA — Straz
das, Ateitininkų — Bumbulis ir 
Sportininkų — Lukošius.

Pirmiausia buvo numatyta įsi
gyti savus namus, kurie turėtų 
salę, talpinančią apie 1000 as
menų. Sudarius sąmatą, paaiš
kėjo, jog tokiems namams įsigy
ti reikėtų apie 150.00 dolerių. 
Tam tikslui nutarta įsteigti Akc. 
B-vę su SI00.000 kapitalu. Deja, 
šėrų pirkimas ir pasižadėjimų 
pasirašymai ėję labai pamažu. 
Iki tų metų gegužės mėn. tebu
vo surinkta apie $1000. Gi per
eitą pavasarį pinigų verbavimas 
visiškai sustojo. Dėl to atsisaky
ta minties įsigyti didelius namus 
— nutarta pradžiai pasitenkinti 
mažesnių patalpų pirkimu. Išty
rus keletą pirkimo galimybių, 
apsistota ties namais, esančiais 
1129 Dundas St. W. ir jie užpirk
ti. Pirmininkas pasidžiaugė, jog 
Toronto lietuviškoji visuomenė 
pakartotinam kreipimusi neliko 
kurčia tam dideliam ir svarbiam 
tikslui. Apsistojus prie konkre
taus patalpų pirkimo, valdyba 
jau turėjusi pasižadėjimų Še
rams pirkti už $11.000.

Ligi šiol TLNF turi 311 šėri
ninkų. Iš jų 180 pilnai atsiskaitę, 
30 — dalinai ir 81 dar visai neat- 
siskaitęs. Ligi susirinkimo die
nos Fondo V-bos kasoj buvo 
$8610,63 grynais pinigais, o kar
tu su pasižadėjimais suma pra
šoka $13.000. Namai jau visiš
kai užpirkti ir įmokėta $10.000. 
Trūkstamus $1950 paskolino val
dybos narys p. Dalinda.

Iki kitų metų balandžio mėn. 
reikalinga įmokėti grynais pini
gais dar $5000, o kiti — morgi- 
čiais po $2000 į metus.

Akc. B-vei čarteris dar negau
tas, tačiau numatoma jį greitai 
gauti, nes turimas valdžios įstai
gų užtikrinimas.

Laik. TLNF valdyba pirkimo 
dokumentams pasirašvti yra įga
liojusi iris asmenis: K. Dalindą, 
J. Strazdą ir A. Kiršonį. Juos pa
tvirtino ir šėrininkų susirinki
mas. Šiame susirinkime išrinkta 
namų administravimo ir ūkinių 
reikalų tvarkymo komisija, kup 
veiks kartu su minėtais trimis 
Fondo v bos patikėtiniais. Į ko
misiją slaptu balsavimu išrinkti: 
Yokubynas, Indrelienė, Margis. 
Jaučia ir Banelis.

Gavus čarterį, pagal valdžios

[KINO “CENTRE” 772 D'^W-
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas orą*

Ketvirtadienį — šeštadienį, rugniūčio 21, 22, 23 d.
- 1. INVISIBLE MAN — Abott & Costello
I 2. SUNSET IN THE WEST — spalvota — Roy Rogers
I /

Pirmadienį — trečiadienį, rugpiūčio 25, 26, 27 d.
*>. TRIPOLI — spalvota — John Payne, Maureen O’Hara

I 2. BIG JACK — Wallace Beery, Marjorie Main
IĮ ŪNKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ FROGRAMO
II Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga*
I1   ’I

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
; bagažą, prekes ir kit 
VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

Kreiptis:
9 Pearson Ave., Toronto

* Telefonas LO. 8828

Toronto, Hamiltono, Wellando ir kitu apylinkių lietuviai!
BAIGDAMI VASAROS SEZONĄ, RUGPIŪČIO 24 d. VISI SUVAŽIUOKIME Į

Didžiausią Gegužinę,
KURIĄ RENGIA TF HAMILTONO SKYRIUS \

Ji įvyks BRIDGEMAN’S ūky, ten kur ir pirmoji Tarp kitų įvaire
nybių bus ir šaudymas šrateliais. Gros puikus BENNI FERRY 
orkestras, kurio muziką perduos stiprus mikrofonas su ruporu. 
AUTOBUSAI nuo TORONTO liet, bažnyčios, 941 Dundas St. W., 
eis 1 ir 2 vai. po pietų.
Iš HAMILTONO nuo italų bažnyčios — nuo 2 iki 3, vai. po pietų.

PKAŽIA 2 vai po pietų. Veiks įvairus bufetas
Gegužinės vieta yra apie 15 mylių nuo Hamiltono Toronto kryp- 

' timi. Važiuoti 5 keliu ir prie “Boy scouts Camp” rodyklės pasukti 
’ Į šoninį vieškelį, kur gegužinės vietą rodys specialūs ženklai.

Visi, visi į šį didįjį plačiosios apylinkės lietuvių sąskrydį!
TF A-bės Kanadoje Hamiltono sk.

vargonininkas A. Piešina. šeima.

nustatytą reikalavimą vieno 
mėnesio laikotarpyje turės būti 
sušauktas kitas šėrininkų susi
rinkimas ir išrinkti nauji admi
nistraciniai organai.

Mažesnės svarbos klausimai 
šėrininkų susirinkimo nutarta 
pavesti tvarkyti v-bai ir komi
sijai, o didesni — namų remonto 
ir pan. — sudarius planus ir są
matą, pliekti susirinkimui.

Buvo užsiminta ir apie Liet. 
Namų atidarymo balių, tačiau 
tas klausimas atidėtas vėlesniam 
laikui. Susirinkime parodyta 
daug gražios yalios iš šėrininkų 
pusės. Daugelis pasižadėjo savo 
talkos darbu prisidėti prie namų 
remonto ir pan.

Ateitininkų gegužinė
Šeštadienį, rugpiūčio 30 d. To

ronto ateitininkai P. Narušio 
ūkyje ruošia gegužinę. Bus gera 
proga pralesiti gražią šeštadie
nio popietę visiems gerai žino
moje vietoje. Žada būti daug 
įvairenybių.

KLK Kultūros Draugijos 
parengimai

įvyks UNF salėj rugsėjo 27 d. ir 
lapkričio 29 d.

Rugsėjo 14 d. kartu su hamil- 
toniečiais susitikimo gegužinė 
su Įvairia programa prie Medad 
ežero.

A.a. Mažosios Lietuvos Patrijarcho Martyno Jankaus vaikus 
Elzę ir Kristupą Jankus, šiuo metu gyvenančius Toronte, jų

mylimam broliui MARTYNUI JANKUI
tremtyje, Vokietijoje, Luebecko mieste mirus, nuoširdžiau
siai užjaučia ir kartu su jais liūdi*

Eleonora ir Pranas Alšėnai.

Svečiai iš toli
Toronto lietuvių kolonija ne

tik dabar, bet jau per keliasde- 
šimts metų nebuvo atsilikusi lie
tuviškame kultūriniame veiki
me. Pasiryžimo ir pasitikėjimo 
savimi netrūko ir taip dažnai 
gražūs tautiniai lietuviški suma
nymai įkūnijami, kartais net ir 
labai sunkias kliūtis nugalint.

Tokiais nenuilstamos energi
jos veikėjais Toronte per 16 me
tų buvo pp. Antanas ir Stasė 
Batkai-Butkevičiai, kurie prieš 
šešius metus išvyko į JAV ir ap
sigyveno Los Angeles, Calif.

Pabaigoje birželio pp. Batkai 
atvyko aplankyti saVo antrąją 
tėvynę Kanadą, čia palikusių pa
siilgtų ne mažai giminių, sesu
tės Julijos Budvilaitienės, daug 
draugų ir spaudos bei draugiji
nio veikimo bendradarbių.

Kadangi pp. Budvilaičiai nuo 
pavasario iš Toronto išsikėlė į 
vasarvietę prie Barrie, tai pp. 
Batkai veik mėnesį praleido be
sisvečiuodami tai pas seserį, tai 
Toronte. Čia jie aplankė senuo
sius choristus, vaidintojus ir dr- 
jų veikėjus — pp. Kuniučius, 
Užemeckus, Samulevičius, Der
vinius ir daug kitų.

Besidalinant praeities prisimi 
nimais, dažniausiai užkliūda- 
'om: ką dainavom, kaip daina- 
•om, kurie scenos veikalai ge- 
iau buvo pasisekę, kuriems 
■harakteriai buvo geriau parink- 
i ir tt O pp. Batkai visai nesvy- 
uodami pripažįsta, jog tais jau- 

kams, Alšėnams, A. Augučiui, 
Grubevičiams, Kazlauskams, Či- 
rūnams, Margeliams, Kavaliū
nams ir P. Kairiui. Ypač nuošir
dus ačiū p. Augučiui ir p. Kai
riui, kurie savo gražiais automo
biliais man patarnavo, kur to- 

laisiais mūsų ateivijos laikais, i liau rekėjo nuvykti.
eriausiai sekdavosi scenos^ vei-1 Greitai mano atostogų laikas 
-.alus pastatyti, nes medžiaga j prabėga tarp pažįstamųjų. Ištik-1 
buvo ne tik lanksti, bet įvairi ir ; ro — graži lietuviška kolonija ‘ 
mdėtinga. Abiejų pp. Batkų as- Toronte, kur apie lietuvišką baž-! 
nenyse Toronto lietuvių koloni- nyčią ir “TŽ” redakciją pinasi 
a turėjo puikius Artistus. Ypač visas lietuviškas ir katalikiškas 
x Batkus yra įgimtas natūralus [ gyvenimas. Lithuanian Grocery 
comikas ir tokiuose veikaluose' P. Kairys visados lietuvius ap-' 
kaip “Karolio teta”, Gogolio. tarnauja rūkytomis skaniomis ■ 
“Piršlybos”, Vaičįūno “Patrio-) dešromis, neatsilieka ir J. Gru
tei” buvo nepamainoma iįpaigž- j bevičius savo flijentus aprūpin- ’
ie. Atsimenu “Valkatoj”, koks 
pasigailėjimo vertas valkata jis 
buvo! Taip, tai prisiminimai 
brangesni už turtą... Gaila, kad 
tos vaidybinės jėgos taip toli 
nuo mūs atskirtos, o juk dar ir

• Žolinė
Toronto Liet. Kati Mot. Drau

gijos iniciatyva jųjų tradicinės 
Žolinės šventės proga* Toronto 
liet, parapijoje pamaldos buvo 
organizuojajmos už išeivijoj gy
venančių lietuviškų šeimų išti
kimybę. Pamaldų metu didelis 
tikinčiųjų skaičius priėjo šv. Sa
kramentų. Mot. Draugija po sa
vo 10 vai. oficialiųjų pamaldų 
klebonijoje turėjo nuotaikingą 
agapę.

Esant gražiam orui, greta 
miesto esančioj Summerville va
sarvietėje parapijos komiteto 
iniciatyva buvo surengta puiki 
gegužinė sutraukusi virš tūks
tančio lietuvių.
Vac. Verikaitis stipendininkas

Torontiečiams lietuviams ge
rai pažįstamam Vaclovui Veri- 
kaičiui Toronto muzikos konser
vatorija tolimesnėms studijoms 
paskyrė stipendiją.

Vedybos
Šeštadienį Toronto liet. kat. 

bažnyčioje susituokė Antanas 
Bazalykas ir Marija Kirlytė, Ka
zimieras Ivanauskas ir Ona Šu
kytė, Povilas Mikšionis ir Stasė 
Auštraitė.

Gautas laiškas
p. Danieliui Raliui, gyv. Hamil
tone. Atsiimti “TŽ“ administrac.

dabar būtų malonu kaiką sumes
ti į krūvą, apdailinti ir pasi
džiaugti, kad ir senstelėjusiomis 
jėgomis.

Labai malonu buvo torontie
čiams po ilgesnės pertraukos vėl 
kartu pabuvoti su pp. Batkais, 
tik kai kitą kartą ruošis atvykti, 
jau iš anksto reikėtų ruoštis su 
veikalu, kad tą retą mūsų tauto
je komiką, p. B., Torontas dar 
galėtų pamatyti scenoje. O p. 
Batkienė savo stipriu ir sultingu 
alto duete padainuotų. Lauksim 
tos progos. M. F, Y-nė.

Svečiuose pas Toronto lietuvius
Keletą dienų savo atostogų 

praleisdamas Toronte turėjau 
progos susitikti savo idėjos 
draugus su kuriais man daugu
moje prisiėjo praeityje darbuotis 
katalikybės ir lietuvybės srityje. 
Sutikus kiekvienas man suteikė 
malonų ir nuoširdų vaišingumą.

Tad Gerb. “T. Žiburių” Redak
cija, leiskite man savo laikrašty
je, kaip skaitytojui išreikšti pa
dėką vaišingiems Toronto lietu-1 
viams: pp. Jarušiūnams, kur bu
vo mano nuolatinė apsistojimo 
vieta, Žaliadoniams, Kalinąus-

damas. Pastebėjau ir daugiau 
gražių lietuviškų įstaigų. Linkiu 
visiems vienybėje sugyventi, 
darbuotis, vieni kitus remti. Kur 
vienybė, ten galybė.

Nacionalinė paroda Toronte 
atidaroma šį penktadienį, rug
piūčio 22 d. ir tęsis iki rugsėjo 
6 d. Lietuviško skyriaus organi
zatoriai taip pat smarkiai dirba.

Lietuviškos vasaros kolonijos 
besikuriančios prie Georgian 
Bay, pirmam vasarnamiui — 5 
kambarių vilai vidaus elektros 
įvadus padarė dipl. elektrikai J. 
Barkauskas ir J. Vaitkus. Dar
bas tikrinančio inspektoriaus bu
vo tuojau priimtas. S. P.
The Telegram pirmadienio nu
mery paskelbė Helen Paleckis iš 
Pittsburgho, Pa., laišką, kuriame 
dėkoja, kad laikraštis gražiai pa
minėjęs Lietuvos pavergimo su
kaktį bei lietuvių ruoštus pami
nėjimus. •

— Oakville. — Čionykštę augš 
tesniąją mokyklą antrąja moki
ne baigė lietuvaitė Ingrida An- 
cevičiūtė. Ji studijuosianti Trini
ty College kalbas.

ANGLIŲ KAINOS 
greitai pakils nuo $1.50 ligi S2 už 
toną. Užsakant anglis dabar, 
šiuos pinigus galima sutaupyti.

Anglių užsakymo reikalais 
kreiptis į Norris Fuels atstovą 
Vytautą Aušrotą, telef. L Y. 0305. 
Ieškoma vyresnio amžiaus mote
ris prie 14 mėn. berniuko. Sąly
gų susitarti skambinti kleboni- 
jon arba tel. EM. 4-7816 nuo 6 
vai. vak.
Varduodamas 4 gabalų miega- 
masis — $65. 484 Concord Ave. 
Išnuomojamas kambarys su bal
dais vienam' asmeniui. Kreintis 
207 Clendenan Avė., prie High 
Park, po 5 v. vak., tel. MU. 5011. 
Išnuomojamas 1 kamb., fronti- 
nis, Il-me augšte vyrui ar mer
gaitei. Kreiptis 20 Shannon St.
Išnuomojami 2 frontiniai kam
bariai: vienas IH-me augšte, ki
tas Il-me. Galima naudotis vir
tuve. Tel. KE. 4388.
Išnuomojamas didelis kambarys 
su baldais viengungiui. Galima 
naudotis virtuve. Kreiptis 157 
Lappin Ave., tel. ME. 2323.
High Parko rajone, prie gero 
susisiekimo, išnuomojamas kam
barys 2 asmenims. Bendra virtu
vė. Teirautis 3 Alhambra Ave., 
tel. LO. 9377. Taip pat galima iš
nuomoti 2 kambarius suaugusių 
šeimai '
Išnuomojamas gražus kambarys 
vyrui arba mergaitei. Galima 
naudotis virtuve, šaldytuvu ir 
tt. Skambinti KE. 8424 betkuriuo 
laiku. 
_____ ________________________ _ _____  
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė II augšte. Pageidaujama ve
dusių pora arba šeima trijų au
gusių asmenų. Teirautis 52 Beat
rice St Tel. LL. 6137.
Išnuomojami 3 kambariai, gali
ma ir šeimai, naudojantis bend
ra virtuve arba elektrine plyto- 
Kambariai iš fronto pusės. Gali
ma su ar be baldu. 90 Armstrong 
Ave. Bloor-Lansdowne rajone. 
Kreiptis po 6 vai. vak.
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė dviems asmenims. 5*4 Mc 
Kenzie Cresc. Prie Dundas-Do- 
vercourt. Tel. KE. 9222.

BALTIC CARTAGE & . 
' MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
vi^ų rūšių. Didelis sunkvežimis.

Informacijų kreiptis OL. 1403 
9 Delaware Ave^ Toronto,' Ont 

24 valandų tarnyba. /

— Aušros Vartų , parapijos Į — KLB Tarybos atstovų suva- 
choras šį sekmadienį, 'rugpjūčio žiavimo metu, šeštadienį, KLB 
17 d., buvo išvykęs į Raudot vie-1 LOKas organizuoja pobūvį su- 
nos d.eni akylai. Iškylą glo-^™10 dalyviamS “ 
bojo parap. klebonas kun. J. Ku- “““į Toronto į Montreal] gy- 
bilius. Chorui vadovauja parap. Venti persikėlė inž. Giriūnas su

Torontiečiai, Hamiltoniečiai
vykite visi prie Medad ežero į

GRAŽIAUSIĄ GEGUŽINĘ,
kuri įvyks rugpiūčio 24 d. p. Narušių ūkyje. Gros gera 
muzika, veiks turtingas bufetas, bus įdomi programa. Daug 
valtelių ežere pasiplaukioti, virš 30 arklių jojimui ir daug 
kitų įvairumų. Nuostabiai graži gamta ... Iš Toronto auto
busai išeina 12 ir 1 vai. pp., o reikalui esant ir vėliau, nuo 
lietuvių bažnyčios. Iš Hamiltono po pamaldų nuo bažnyčios.

- Pelnas — “Skautų Aidui”. Važiuoti keliu Nr. 5. 2 mylios dar 
už rodyklės “į skautų stovyklą” ir kelias dešinėn.

- Rengėjai.

Poliomelytis
Šiemet poliomęlytis griežčiau 

pasireiškia vakarų provincijose. 
Taip Saskatchewane iki perei
tos savaitės pabaigos buvo 219 
susirgimų ir 12 niiriųjkai per
nai iki to meto tebuvo 23 susir
gimai ir 4 mirtys."

Albertoje buvo 182 susirgimai 
ir 12 mirimų, pernai—18 susirgi
mų ir 1 mirtis; Mani tobo j e buvo 
181 susirgimai ir 6 mirtys. Br. 
Kolumbijoje 98 susirgimai ir 10 
mirimų, pernai—24 susirgimai ir 
2 mirtys.

Montrealy ir Quebec užregist
ruota po 7 susirgimus. N. Brun
swick buvo 60 susirgimų ir 4 
mirtys. Ontario provincijoje bu
vo 133 susirgimai ir 5 mirtys, 
pernai — 530 susirgimų ir 21 
mirtis.

Apskritai pereitą savaitę su
sirgimų skaičius padidėjo visose 
provincijose — Saskatchewan 
69, Albertoje ir Manitoboje po 
51, Ontario 35.

— Hamilton. — Per Burling
ton kanalą vietoj balandžio mėn. 
laivo nuversto tilto, pereitą šeš
tadienį atidarytas naujas laiki
nas tiltas. Tuo būdu judėjimas prašom visų priimti mūsų nuo 
per Hamiltoną grįžd 'į normalią širdų ačiū. ' ' - c 
padėtį. ,1 , E. J. Rasojai.

Šios savaitės namų pirkimai: 
% ■

• • ■. • * •

Bloor ir Crawford gatvių rajone: '
$13.000 8 kambarių plytų namas, didelis sklypas, garažas, labai 

gerame stovyje. Įmokėti tik apie $4-.5OO.

Roncesvalles ir Fern gatvių rajone:
$12.500 7 kambarių plytų namas, vandeniu apšildomas, su gara

žu. Įmokėti tik $3.000. Balanse atviras morgičius.

A. GARBENIS
Vakarais HY. 1543

' ą - ; . * . . ‘ ' . . . ■ • •. ■

MENARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave. Toronto. Tel. LL. 1112

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

J.' BERŽINSKAS
1212 Dundas St. W. Toronto - - - Tel. LA. 9547 ir MU. 3940

Šios savaitės namų pirkimai:.

$13.000, 8 kamb. namas, Roncesvalles rajone, 2 virtuvės, oru šil
domas, arti prie krautuvių ir susisiekimo.
Įmokėti $4.500.

$14.500, 9 kambarių, atskiras namas, su garažu, vandeniu šildo
mas, Annette rajone. Įmokėti $5.000. *

$16.000, 9 kamb., atskira? namas, garažas, oru šildomas, West
minster g-vėje, High Parke. Įmokėti $6.000.

$13.500. 7 kambarių, su garažu, oru šildomas, prie Bloor—Indian 
Rd. Įmokėti $4.500

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
LA. 2763 ir LA. 6101

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

? H. M. DAVY & CO
105 Roncesvalles Ave., Toronto

LA. 2763 LA. 6101

— Vašingtonas. — Eisenhowe- 
ris atsisakė vykti į Baltuosius 
Rūmus pasikalbėjimui su pre
zidentu, nes norįs nesurišti save 
rankų, kad galėtų laisvai kriti
kuoti demokratų administraciją 
kad neatrodytų, jog panaudoję 
prezidento privačiai pasakomus 
dalykus.

Otava. — Kanados šių me
tų kviečių derlius, kaip apskai 
čiuojama, betkuriuos ankstyves
nius metus bus prašokęs bem 
10(1.000.000 bušelių ir pasieksiąs 
650 mil. bušelių.

Otterville, Ont.
P a d ėka

Suruošusiems -mums didele 
staigmeną mūsų naujagimio sū
nelio proga, apdovanojusiems 
vertingomis dovanomis ir tu< 
parėmusiems mūsų skaitlingi 
šeimą nuoširdus ačiū ypač ren 
gėjoms — p.p. Vilkienei, Stra 
domskeinei, Kairienei, Jončikie 
nei. Negalėdami asmeniškai iš 
vardinti visų aukotojų ir mus 
aplankiusiųjų su dovanomis, gai 
vinančiais. gėrimais ir vaišėmis


