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BROLIAMS KANADOS LIETUVIAMS
Esame vienos tautos vaikai, 

. vieno medžio šakelės, atitrauk
ti nuo gimtojo krašto, bet dva
sia suaugę į vieną Jautos medį. 
Mintame ir esame gyvi tik jo 
sultimis. Išlaikyti savo žmogiš
kąją ir tautinę vertę galime tik 
susikibę rankomis'. Kiekvieną 
atskirai plūduriuojantį pasaulio 
vandenynuose vėtros lengvai nu
bloškia į pražūtį. Nemažai mes 
ir turime jau žuvusių savai tau
tai, žuvusių dėl to, kad savo gy
venimo kely buvo vieniši arba 
labai mažuose būreliuose ir ne
pajėgė svetimųjų kultūrų įtakai 
atsispirti.

Norėdami išlikti lietuviais, 
išlaikyti savo tautinį būdą, sa
vas tradicijas, kurios įprasmi
na mūsų gyvenimą, -norėda
mi sudaryti sąlygas ir savo 
vaikams išlikti vieningiems dva
sia su mumis, norėdami bend
rauti su viso pasaulio lietuviais, 
pagaliau norėdami prisidėti prie 
pavergto tėvų krašto išvadavi
mo, prie visos tautos kovos dėl 
savo šventųjų teisių, mes, Kana
dos lietuviai, priėmėme didžiąją 

? mintį viso pasaulio lietuvius ap
jungti vienos organizuotos Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
rėmais. Šitam kely mes jau esa
me nuėję taip toli, kad, vykdy
dami LIETUVIŲ CHARTĄ ir 
prisilaikydami Laikinųjų PLB 
Santvarkos Nuostatų, jauSsuda- 
reme centrinius Kanados Lįętųr 
vii/ Bendruomenės organus,. Dva 
šia mes, Kanados lietuviai, visa
da sudarėme savą atskirą lietu
višką bendruomenę visame čio- 

, nykščiame tautų margumyne, 
tik neturėjome formaliai jun
giančio ryšio, neturėjome mūsų

jungianti visus Kanados lietu
vius tautinių pagrindu, nepalies
dama niekeno nei pilietybės, nei 
pasaulėžiūros ar politinių įsi
tikinimų bei atitinkamos veik
los ar organizacijų. Jos veiklos 
dirva tik ten, kur lietuviškoji 
širdis traukia. Ką atsinešėme iš 
tėvų žemės patys arba ką mums 
iš ten tėvai atnešė, mums vi
siems vienodai brangu, o tai ir 
yra geriausias mūsų KLB orga
nizacijos veiklos sėkmingumo 
laidas.

KLB pirmosios Krašto Tary
bos pirmasis suvažiavimas, pri
ėmęs Krašto Statutą, išrinkęs 
Krašto Valdybą ir aptaręs arti
miausios ateities veiklos gaires, 
viso krašto lietuvių vardu dėko
ja organizacijoms ir asmenims, 
kurie prisidėjo prie Bendruome
nės suorganizavimo, ir daį 
gia su didele viltimi,

kad lietuviškoji dvasia mūsų 
bendruomenėje dar skaidriau su 
liepsnos,

kad solidarumas nuolat augs, 
kad tautinė veikla plėsis į nau

jus dirvonus,
ir visus brolius Kanados lie

tuvius kviečia į bendrą tautinį 
darbą.

•KLB veikla yra mūsų visų 
veikla. Jos sėkmingumas pri
klausys nuo visų susitarimo, 
nuo visų darbo, nuo geros valios

tiems vykdomieriėms
Susibūrėme visi, neisskirdami 

net tų, kurie yra nuklydę ar 
klaidžioja. Ir jie mūsų broliai, 
ir. su jais mus riša lietuviškojo 
kraujo ryšys, ir jie mums rūpi. 
Tikim, kad ir jie grįš į bendrą 

pastangas tvarkančių ir derinan- šeimą, kad išgirs motinos Lie
čiu organų. Šiandien esame jau tuvos šauksmą. Priimsim juos 
organizuota's vienetas, kaip ir be- kaip brolius, kaip savo kūno da 
veik visų kitų pasaulio kraštų į lį.
lietuviškos bendruomenės. Susi-
organizavome tautiniam darbui, 
būdami visiškai ištikimi bei lo
jalūs kraštui, kuris mus priglau
dė.

Kanados Lietuvių Bendruome
nės organizacija yra skirta tik 
tiems uždaviniams, kuriems mus 
įpareigoja mūsų lietuviška kil
mė, mūsų lietuviškas kraujas. Ji 

L yra vienintelė organizacija ap-
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KLB Krašto Tarybos Pirmasis Suvažiavimas
Ilgai lauktas Kanados Liėtrf- 

vių Bendruomenės centrinių or
ganų sudarymas pagaliau už
baigtas. Pereitą, šeštadienį ir 
sekmadienį — rugpiūčio 30-31 d. 
*— Montrealy įvyko pirmasis 
KLB Krašto Tarybos suvažiavi
mas, kuris priėmė KLB Krašto 
Statutą ir išrinko centrinius or
ganus. Beliko dar vienas etapas 
— apylinkėse pereiti nuo LOKų 
prie valdybų. Tuo būdu Kana
dos lietuviškoji bendruomenė 
taip pat įsirikiavo į organizuotų 
pasaulio lietuviškųjų bendruo
menių tarpą. Kai tą darbą baigs 
JAV lietuviškoji bendruomenė, 
galės būti šaukiamas pasaulio 
lietuvių seimas.

Suvažiavimas praėjo gana dar
nioje nuotaikoje, išskyrus pora 
griežtesnių momentėlių, iš kurių 
betgi buvo sėkmingai išbrista. 
Šeimininkų išviršinė pusė buvo 
gražiai paruošta ir viskas rūpes
tingai tvarkoma buv. C. LOKo 
narių, rūpestingai vadovaujant 
pirmininkei p. P. Juškevičienei, 
pasikvietus dar visą būrj talki
ninkų ponių ir vyrų.. Atstovai 
jautėsi tikrai nuoširdžiai globo
jamais svečiais. Rado jau numa
tytas apsistojimo vietas, posė
džių metu buvo du kartus pa
kviesti užkąsti, o šeštadienio va
karą ir dalyvauti susitikime su 
montrealiečiais toje pačioje sa
lė

* I
vavo p. Matulionis ir p. Grigaitis. 
Sekretoriais išrinkti atst Pra
puolenytė ir Lukoševičius.

Jei svečių priėmimas buvo 
organizatorių puikiai paruoštas, 
tai suvažiavimo darbams, pasiro
dė paruošta tik jau-skelbtoji dar
botvarkė, kurioje numatytiems 
klausimams* nebuvo nei vieno 
referento, tad darbotvarkė buvo 
suvažiavimo pakeista ir priimta 
šitokia: 1. Atidarymas, 2. Prezi
diumo sudarymas, 3. Sudarymas 
komisijų — statuto, mandatų, 
sveikinimų bei rezoliucijų ir są
matos, 4. Sveikinimai, .5. KLB 
LOK apyskaitos pranešimas, 6. 
KLB-Krašto Statuto svarstymas 
ir priėmimas, 7. KLB Krašto 
Valdybos, Kontrolės kom. ir 
Garbės Teismo rinkimai, 8. Švie
timo reikalai, 9. Tautos Fondo at
stovybės pranešimas, 10. Metinės 
sąmatos priėmimas, 11. Ateities 
veiklos gairių aptarimas, 12.. Nu
tarimai bei rezoliucijos ir 13. Su
važiavimo uždarymas.
. Suvažiavimui sveikinimus raš
tu buvo prisiuntę neatvykusieji 
atstovai: Kantautas ir Šiugždi- 
nis bendrą ir Liaūkevičius. žo
džiu perdavė Liet Gen. Konsulo 
min. Gylio sveikinimus Toronto 
LOKo pirm. Simonavičius, to
liau Montrealio apyi. LOKo var-

cio. G

Gyvenkim ir dirbkim visada 
prisimindami didijį lietuvio šū
kį: “Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt.”

Tad į darbą, broliai!
Vardan tos Lietuvos vienybė 

težydi.
Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto Tarybos Su
važiavimas.

IdniaSn montreiliečių būryyUa- 
lyvavo apie 300 žmonių. Viskas 
vyko šv. Jono parapijos jaunimo 
salėje 485 Rachel E.

Suvažiavime dalyvavo 34 at
stovai. Neatvyko Vakarų apy
gardos atstovai Kantautas ir 
Šiugždinis, Manitobos Liaukevi- 
čius, Ontario dr. Paplauskas-Ra- 
mūnas, dr. Pacevičius ir dr. Yčas.

Posėdžiai prasidėjo kiek pavė
luotai — apie 2 vai. 30 min. pp., 
— nes salė iki to laiko nebuvo 
tuščia.

Suvažiavimą atidarė LOKo 
pirmininkė p. Juškevičienė, pa- 
kviesdama sugiedoti himną. Ji 
taip pat pravedė prezidiumo rin
kimus. Į jį buvo išrinkti atst. Ar
lauskaitė, Grigaitis ir Matulio
nis. Praktiškai posėdžiams vado-

Valdybos vardu p. Rinh

Raštinėje yra 32 bylos — po 1 
apylinkėms bei seniūnijai, kitos 
bendros.

Pajamų organizaciniame lai
kotarpy — iki 1952 m. sausio 1 
d. — turėta $215,08, išlaidų $166, 
50. Pajamos gautos iš apylinkių 
LOKų. Šiais metais, Kr. Tarybos 
rinkimų ir suvažiavimo reikalui 
iš apylinkių gauta $483,30:. Ota
va $11,70, Hamilton $50, Edmon
ton $10, Winnipeg $6, Welland 
$35.40, Lethbridge $15, Windsor 
$25, Sudbury $31.20, Delhi $20, 
Toronto $200, St. Catharines 
$25.50, Natal $3, Vai d’Or $5, 
Oakville $5.50, Rodney $20, 
Montreal $20.

Rinkimams ir raštinei išleista 
$200,16, kasoje rugpiūčio 30 d. 
buvo $331. Suvažiavimo išlaidos 
dar čia neįskaitytos.

KLB LOK neįsigyta jokio tur
to, taip pat nepadaryta skolų.

Po pranešimo buvo sukeista 
darbotvarkė — Statuto komisi
jai posėdžiaujant, buvo pereita 
prie Švietimo reikalų. Pirmas 
tuo klausimu išėjo kalbėti atst. 
Rinkūnas. Pasisakęs neliesiąs vi
sų liet, kultūros klausimų ir kal
bėsiąs tik apie švietimą, aptaręs 
reikalą, pasiūlė sukurti atskirą 
švietimo komisiją, kuri veiktų 
prie Kr. Valdybos kaip atskiras 
organas. Po ilgokų diskusijų 
nutarta sudaryti KLB-Švietimo

Už* valandos su viršum per
traukos įvyko jau minėtas pobū
vis, į kurio pabagią trumpas kal
bas pasakė KLB LOK pirminin
kė Juškevičienė ir suvažiavimo 
pirmininkas Matulionis.

Sekmadienio darbai buvo pra
dėti pamaldomis Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje. Šv. Mišias 
atlaikė ir gražų pamokslą pasa
kė kun. dr. J. Tadarauskas, pats 
atstovas. Didysis artimo meilės 
įsakymas tegali būti mūsų dar
naus sugyvenimo bei vieningu
mo laidas, kalbėjo pamokslinin
kas, kviesdamas į bendrą darbą 
tėvynės ir tautos labui.

Popietiniame sekmadienio po
sėdy buvo svarstomas pagal pa- 
ragrąfus ir galutinai priimtas 
statutas. Po to šeimininkai atsto
vus pakvietė užkąsti, o po per
traukos pereita prie KLB organų 
rinkimų.

Kr. Valdybos būstinės klausi
mas buvo sprendžiamas atskirai. 
Tebuvo tik vienas siūlymas — 
Torontas. Nutarimas priimtas 
be diskusijų.

Prieš Kr. Valdybos rinkimus 
dar buvo pasiūlyta rinkti ne 9, 
kaip statistas numato, bet 10 na
rių valdybą. Tačiau siūlymas te
surinko vos 4 balsus. Nusistačius 
balsuoti asmenimis, ne sąrašais, 
į Kr. Valdybą išrinkta: J. Matu
lionis, kun. dr. Gutauskas, inž. 
J. Sližys, J. Yokubyhas, Pr. Alšėr

vičius, K. Toliušis, K. Andriuš
kevičius.

{ Nesusipratimams ir Skun
dams spręsti Kom*: V. Užupis, 
pulk. P. Kaunas, dr. St. Daukša, 
M. F. Yokubynienė, dr. A. Pa- 
plauskas-Ramūnūas.

Į Šviet. ir Kult Kom.: A. Rin
kūnas, St. Prapuolenytė, J. Gai
žutis.

Sąmatos sekantiems metams 
projektą komisijos vardu refera
vo Stepaitis. Sąmatos pajamos 
paremtos laukiamais $12.000 iš 
t. solidarumo įnašų, iš tos sumos 
15% skiriant Švietimo bei Kul
tūros reikalams — $1800, rezer
vuojant $2000 galimam TF 
rinkliavų normos papildymui, 
o likusius $8.200 paskirstant pu
siau apylinkėms ir Kr. Valdy
bos veiklai. Buvo siūlyta ir pro
vizorinė detali Kr. V. sąmata, 
bet dėl jos pozicijų buvo pareikš
ta abejonių, tad priimta su pas
taba naudoti Atsargiai. Atskirai 
nubalsuotas solidarumo įnašo 
dydis — 50 centų mėnesiui, $6 
metams. Už siūlymą $4 metams 
buvo tik 3 balsai.

Ateitięs veiklos ir rezoliuęijų 
darbotvarkės punktai buvo su
jungti į vieną. Čia rezoliucijų 
kom. pirm. prof. Zubrys pir
miausia perskaitė suvažiavimo 
nutarimus—rezoliucijas: 1. ban
dyti KLB statutą įregistruoti

Europos „manevrams**
Įsisiūbuojančioje rinkiminėje kampanijoje. — Eisenhower, 

Dulles, Stevenson. — Naujas laisvinimo komitetas.
(Niujorko bendradarbio ALMAUS)

• “Prispaustųjų ir vargšų Ry- j ventojų” .. . “Visi šie žmonės yra 
tų europiečių globėjas šventas 
Ike , — kaip rado reikalo iš jo 
pasityčiotu, britų “Manchester 
Guardian”, — praėjusią savaitę, 
tą pačią, kai užsibaigė DP era, 
paskelbė garsiai reikalavimą ir 
žodžius, kurie buvo girdimi pa
vergtųjų tėvynėje. Jų prasmė: 
“Laikykitės, mes Jus išvaduosi
me”. Laisviesiems lietuviams ir 
pabėgėliams tai reiškė Baltijos 
tragedijos, pradėtos Stalino su 
Hitleriu 1939 m. rugpiūtį, trečią
jį ir — vilkimės — paskutinįjį 
aktą. Nepataikaudamas vieti
niams Niujorko ar Brooklyn© 
politikieriams, Ike vesdamas 
kampaniją ne tik už Amerikos 
prezidentūrą, bet ir už pirmąjį 
Jungtinių Tautų postą, paskelbė 
toliregiškas tiesas. Jo žodžaii ai-

juk mūsų kraujo giminės. Kiek 
daug iš mūsų piliečių baiminasi, 
jog jie daugiau niekados neišgirs 
apie savo motinas, tėvus, bro
lius ir pusbrolius? Argi galime 
mes juos užmiršti? Ir aš beveik 
girdžiu jūsų atsakymą: Ameri
kos sąžinė niekados nenurims iki 
šioms tautoms. nebus sugrąžinta 
teisė pačioms apsispręsti savo li
kimą”. Dėl vietos stokos nega
lėdami perduoti tą ištisai pasigė
rėtiną kalbą, randame toliau Ike 
perspėjimą, kad nėra galima leis
ti Stalino malonei palikti tas 
tautas, kad jis jas perauklėtų ir 
pats pasiruoštų globaliniam ka
rui prieš laisvąjį pasaulį. Stali
nas esąs per gudrus, kad pakar
totu klaidą, kurią padarė Hitleris 
ir Mikado, pradėdami karą ne-

prasidedant 
mūsų vienybė bus kulkas stip
resnė ... Mes neprivalome pasi
traukti poilsiui nė valandėlei — 
lai visas pasaulis ir Kremlius ži
no, kad iki visos pavergtosios 
pasaulio tautos neatgaus savo 
laisvės, ir tik tada, tik tada mes 
galėsime pradėti kalbas apie su
gyvenimą taikingai su pasauli
niu komunizmu. Mes privalome 
užtikrinti Kremlių, jog mes nie
kados neatsisakysime padėti

3u p* Girini?, pažadėjęs nuoširdų 
savo organizacijos bendradar
biavimą su KLB organais. Dau
giau sveikinimų nebuvo, nes, pa
sirodo, organizatorių niekam ne
buvo pranešta ir niekas ne
kviestas.

Pranešimą KLB LOK vardu 
perskaitė jo sekretorius p. Ma- 
liška. Jame buvo pateikta įsidė
mėtinų davinių, apibūdinančių 
dabartinę KLB padėtį. Pirmiau
sia buvo aptartas KLB LOK su
organizavimas ir apžvelgti jo 
nuveikti darbai. Jie visiems žino
mi, tad neminėsime. Įdomiau gal 
bus priminti esamą padėtį. Pa
sirodo, visoje Kanadoje yra susi
dariusios 21 apylinkė — St. Ca
tharines, Delhi, Edmonton, Ha
milton, Lethbridge, London, 
Montreal, Natal, Neranda, Ota
va, Oakville, Rodney, Sudbury, 
Sault Ste. Marie, Toronto, Tim- 
fhins, Windsor, Welland, Win
nipeg, Vai d’Or, Vancouver — 
ir seniūnija Franford. KLB Kr. 
Tarybos rinkimuose nedalyvavo 
Timmins bei Noranda apylinkės 
ir Frankford seniūnija. Apie jų 
veiklą nesą jokių žinių nuo 1950 
metų.

Lietuvių kartotekoje šiuo me
tu yra 5574 reg. kortelės, sutvar
kytos alfabeto tvarka. Jos vedė
ju buvo p. A Kudžma. Balsavi- Santvarkos .Nuostatų terminams, 
mų metu įvykdyto papildomo Posėdis buvo baigtas 7 vai. vak. 

kiekvienam vyrui ar moteriai registravimo daviniai dar ne- bendromis diskusijomis, svars- 
bėgantiems pas mus iš tų pa- įtraukti į kartoteką, tad faktiškai tymą pagal paragrafus atidedant

listų, komisijos pirmininkui su- 
teikiant sprendžiamą balsą Kr. 
Valdybos posėdžiuose, kai spren
džiami švietimo bei kultūros 
klausimai.

Po to buvo padaryta pertrau-. 
kėlė, kurios metu šeimininkės 
pakvietė atstovus užkąsti ir at
sigaivinti alučiu.

Po pertraukos buvo išklausy
ta Tautos Fondo atstovybės pir
mininkės p. Arlauskaitės prane
šimas, apibūdinęs atstovybės 
veiklą nuo pat pradžios ir pa
siektus vaisius. Čia pat suvažia
vimas priėmė TF atstovybės dar
bą augštai įvertinančią ir pirmi
ninkei bei nariams padėką reiš- . 
kiančią rezoliuciją. •

Mandatų komisija pranešė 
apie sudėtį, primindama, kad 
vieno atstovo pastatymas kandi
datu neatitinka rinkiminių tai- ■ pu Saaras yra išskirtas iš Vokie- 
syklių sąlygoms, bet kadangi tas i tijos kaip autonominis kraštas, 
trūkumas buvo pastebėtas ir LO bet surištas su Prancūzija ir jo 
Ko, bet rastas sunkiai pataisomu 
ir siūlymas pripažintas, tai ir su
važiavimas mandatą patvirtino.

Statutą komisijos vardu refe
ravo atst. Grigaitis. Pradžioje 
buvo padaryta bendrų pastabų, 
nurodant esminius siūlomus pa
keitimus. Pagrindinė naujovė — 
panaikinimas KLB apygardų ir 
terminų pritaikymas PLB Laik.

kaųskis, prof. A. Zubrys, J. R. Si
manavičius.

Į Kontrolės Kom.: P. Lukoše-

perduodamas ; Kr. Valdybai. 3. 
Apylinkių LOKams pavedama 

(Nukelta į 8 psl.)

SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGAi i

dėjo dar nesumaterėlėjusių mū- j parengę savojo ūkio. Todėl, ma- 
ri tautiečių širdyse, svetimtau- ’ no Ike. me< turime laiko; tačiau 
čiams nors dabar iškeldama mū- Į privalome rasti tinkamą atsaky- 
sų tragedijos baisumą ir pras- , ms jo politikai. J’s mano, iog šis

Europa laukia Š. Atlanto Sąj. 
konferencijos, bet gynimosi or
ganizacijai dar /-tebėra didelė 
kliūtis — nesutvarkyti santykiai 
tarp Prancūzijos ir Vokietijos. 
Čia didžiausia kliūtis Saaro 
klausimas. Jau anksčiau vyku
siose derybose tuo klausimu 
Prancūzai sutiko priimti JAV 
siūlymą spręsti Saaro klausimą 
europeizacijos pagrindu, tačiau 
Saaro prišliejimą prie Prancū
zijos ūkiškai laiko nediskutuoti- 
nw Vokiečiai laikosi tezės, kad 
tai mūsų žemė ir baigta. Tuo tar-

vergtųjų kraštų ar didvyriams, 
kurie siekia palaikyti laisvės ki
birkštį tarp savųjų tautų ir vra 
pasišventę savųjų tautų išlais
vinimui. Tik vadovaudamasi ši
tokia politika, paremta tiesa na
muose ir pasaulyje, savo krašte 
Amerika vėl atgaus savo vado
vaujančią rolę. Ji bus mylima ir 
gerbiama, kaip tokia — ir Mas
kvos propaganda savaime nu- 
slops”.

Neteko patirti, kaip ši kalba

suregistruotų lietuvių / skaičius i sekančios dienos posėdžiui, pra
yra dar gerokai didesnis. | dedant jį 1 vai. pp.

Tad smerkim visas blogybes
Pax Romana kongreso metu bo stovyklų, sistematinis sovie- 

Toronte buvo paskaitytas susira-1 tizavimas Kinijos žinomais žiau- 
šinėjimas su IUS - Internatio- riais metodais ir kt blogybės.
nal Union of Students — kurios 
centras yra Prahoje. Ši komunis
tinė studentų sąjunga užsimanė cijos nuomų kontrolės komisija, 
pcsiūįvti Pax Romana kongre- nuo 1953 m. kovo mėn. 708 pro-

Butų nuomos kontrolė
Kaip praneša Ontario provin-

buvo priimta navergtąjame pa- j sui priimti rezoliuciją, adresuotą ■ vincijos miestuose kontrolė bus 
šaulyje, bet “Pravda” putojo iš JAV, D. Britanijai, Kinijai, Indi- panaikinta, bet 215 jniestų ji dar

mę... Mums grasina baisi tra- (įtempimas ir baimė subankrutys piktumo. Net Malikas grakščiai jai ir Sovietų Rusijai, kuria bū- liks. Liks ir Toronte; Tik Toron- 
gedija, šaukė Eisenhoweris Ame- mūsų dolerius ir moralę, sutinka, JT nusiginklavimo komisijoje , tų pasmerktas bakterinis karas to priemiesčiai Leaside, Forest 
rikos Legiono kongresui Niujor- jog Stalino planas esąs pavojin-1 pastebėjo: “Che, susidaro įspū- ir reikalaujama nusiginkluoti. Hill, Port Credit ir Pickering

ūkis pritaikytas Prancūzijos ūki
nei sistemai. Nętrukųs derybos 
tuo reikalu vėl turi prasidėti Pa
ryžiuje. Sutarimo prieiti beabejo 
bus sunku ir greičiausia, JAV 
spaudžiant, bus pasitenkinta ko- 
kiuo nors laikino pobūdžio kom
promisiniu sprendimu arba ir jo
kio nebus prieita.

Sovietų Rusija pasaulio spau
dos dabar dažnai paliečiama ne 
'iek dėl paskelbto naujo penk
mečio plano, kiek dėl Komunis
tų partijos konferencijos, kurio- 
:e bus paskelbta partijos valdo
mųjų organų schema — grąžin
tas prezidiumas ir panaikintas 
politbiuras. Spėliojama, kad pir
mininku bus paskelbtas Stali
nas; o generalinio sekretoriaus 
vieta tek Malenkovui, jo arti
miausiam patikėtiniui.

Irano byla pajudėjo iš vietos, 
nors grendimo nesimato dar. 
Dar neatsakius D. Britanijai į 
Mossadegh siūlymą praduti de- 
rvbas, pereitos savaitės trečia 
dienį JAV ambasadorius ir D. 
Britanijos charge d’Affaires at 
vežė Mossadegh asmeniškus pre
zidento Trumano ir premjero

ke, tyranija taip brutali savo pn- gas ir kviečia susikaupti ir tin- ioę Eisenhoweris nori būti Tai* žinomi komunistų propagan- reikalauja kontrolę panaikinti. Churchillio siūlymus baigti kon- 
mityviškume. Tiranija, kuri jau karnai jį atremti. Pirmiausia vadinamas karo kurstytoju”.* dos šūkiai reikalavimai ki- Kontrolė dar šiuose miestuose j fliktą jų nurodomu keliu. Mos-
ikalino tūkstančius, milijonus Amerika privalo būti stipri eko- Bet “Pravda”; taip pat lietuviš- tiems, bet tik ne S. Rusijai. Pax liks: Brantford, Oshava, Rodney, sadegh atsisakė siūlymus priim-
žmonių vergų stovyklose ir kuri nomiškai ir kariškai. “Mes esą- ka “Tiesa” — ta žinarnės, jog bu- Rorhana centras sutiko tokią re- Windsor, Leamington, Kingston, ti, nes pirma D. Britanija turinti
įkalino tūkstančius, milijonus Amerika privalo būti stipri eko-

siekia apkalti visą žmoniją”. Ike 
prašė prisiminti pražuvusias Sta- , , _______ _
lino vergijoje tautas. “Latvija, su nors Ii ir yra palaikoma polrci- net nustumdamos pranešimus, * imtų IUS. Betgi tas papildymas

me pocenciališkai kurkas stip
resni, bet anieji turi vienybę,

vo bematant išpirkta Kaune ir zoliuciją pravesti kongrese, bet 
Vilniuje — pirmojoje vietoje, i tik papildytą ir jei tokią pat pri-

Oakville, Samia, St Čatharines, ■ atsakyti į Irano VIII. 7. notos 
Niagara Falls, London, Simcoe, 
Ajax, Orillia, Kitchener, Wel-

pasiūlymus. Tada abu diploma
tai paprašė siūlymus laikyti pa-

jos milijonu gyventojų; Estija M®s siekiame tos vienybės kad Rutkiškių kolchozininkai komunistinei IUS jau nepati- land,’Port Colborne, Hamilton, slapty, pažadėdami atsakymą 
su jos milijonu ir ketvirčiu ir be policijos pagalbos ir pilnai 101% išpildė rugiapiūtę, paskel- ko, nes tai buvo pasmerkimas . North Bay, Sudbury, Fort Wil- pėr savaitę. Tačiau šeštądienį jie
Lietuva su dvigubai daugiau gy- j įsisąmoniję savuosius tikslus, (Nukelta į 3 psl.) masinių deportacijų, vergų dar- j liam, Port Arthur ir tt

mais, o Mossadegh jų vėl nepri
ėmė. .

Abiejų vyriausybių galvos siū
lo Iranui sutikti, kad ginčą dėl 
kompensacijos už nacionalizuo
tą naftos bendrovės turtą iš- . 
spręstų Tarptautinis Tribunolas, 
kad su D. Britanija būtų tuojau 
pradėtos derybos dėl Irano naf
tos paleidimo į pasaulio rinką, 
t.y. dėl atgaivinmio pramonės ir 
pardavimo dabar sandėliuose 
stovinčios naftos. Už tai JAV su
tinka iš užsienių paramai teikia
mų fondų Iranui sumokėti $10.~ 
000.000, kaip atlyginimą už nu
stotą pelną pramonei sustojus, 
o D. Britanija pasižada atšaukti 
suvaržymus sterlingų panaudoji
mui D. Britanijos banke Irano 
importui.

Beabejo, tai yra visiška D. Bri
tanijos kapituliacija,» atsisaky
mas nuo tezės, kad nacionalizaci
ja neteisėta, kartu siūlantis ves
ti derybas nebe vyriausybės ti
tulu, bet kaip bendrovės akcinin
kui, turinčiam 51% akcijų.

Šiuo metu Iranas yra finansi
niame bankrote — turi $14.000.- 
000 deficito, o sandeliuose stovi 
2 milijonai tonų naftos, vertina- 
nos apie 20-28 milijonus dole
rių. Jei siūlymas būtų priimtas, 
Iranas — sudėjus JAV pašalpą ir 
varduotos naftos vertę — gautų 
JO-38 mil. dol.

Mossadegh siūlymo nepriėmė, 
tačiau klausimą paveda spręsti 
parlamentui ir atšaukė atosto
gas — parlamento nepaprastą 
sesiją paskyrė rugsėjo 10 d., o 
senato 13 d. Išeina, kad reikalas 
iš esmės neatmestas. Būdinga, 
kad šį kartą reagavo ir Maskva, 
pareiškusi oficialiai, kad JAV 
ir D. Britanija kišasi į Irano vi
daus reikalus.

Korėjoje derybų galo nesima
to. Posėdžiams pastatytsa spe
cialus namas vietoje palapinių. 
Posėdžiai tebėra atidėti. Vykdo
mi bombardavimai, bet jau ne 
tiek užnugario, kiek pozicijų, 
ypač artilerijos. Belaisvių sto
vyklose vėl pasireiškė riaušių. * 
Yra 4 užmušti ir 64 sužeisti. Ko
munistų propaganda vėl šaukia
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dame Midrash posakį: “DievasTautos laisvės keliuToliau seka gudai, kurie pasisavino eilę žmonių, o šiais laikais tiek įsidrąsino, kad savinasi visus Lietuvos istorinius kuni-
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Aš prisimenu nameli
*■ - Tq gimtinį savo,

_ . _ Kur močiutė mane mažę
Supę ir lingavo.

1. “Tą pasakys viena širdis”Kas yra tėviškė, kas gimtasis namelis, greičiau atskleis ilgesio ’.upina širdis, negu šaltas protas.z Atsiverskite didesnį žodyną ar enciklopediją ir ten apie tėviškę rasite parašyta maždaug taip: Kraštas arba krašto dalis, kur f irnta, ilgesnį laiką gyventa, tėvų namai, jų nuosavybė. Arba: Tėviškė tai žemė, kurioje mūsų gyvenimas, o ypatingai irfūsų vaikystė ir jaunystė įleido šaknis. Perskaitai ir pagalvoji: “Kas '•ra tėviškė, to neišreikš nė vienas raštas, tą pasakys viena širdis”, kaip sako Vaičaitis.Tėviškė, tai skambanti vieversėlio giesmė virš pilkų arimų, tai rasotos lankos, slėniai ir kalneliai, miškai ir upeliai, tai balti debesėliai mėlynoj padangėj, ramus bitelių dūzgimas vidurdienio tyloj žiedais pabalusiame tėvelių sode.Tėviškė, tai ilgesio kupina daina ramiam saulėleidy, tai liūdnas pilkos gegutėlės ku-ku ankstį rytą augštajam beržely, tai ramiai kylantis į dangų gimtosios pastogės čiukuro dūmas, svirties girgždėjimas, tik ką keptos duonos kvepėjimas.Tėviškė, tai motinos aukso širdis, tėvo nepailstantis darbštų-- mas, senelio glostanti ranka, senelės pasakos, tai broliai ir seserys, tai visi brangūs namiškiai — mažasis piemenėlis, kuris tau luobinę dūdelę dovanojo.Tėviškė, tai sodžiaus kapeliai, tai jų pasvyrę kryželiai, tai baltasis smėlys, kur miega mirusieji. Tėviškė — parapijos varpų Gaudesys, girdimas prieš lietų, bažnyčios bokštai, matomi nuo Mirabelio kalnelio, ramusis sekmadienio rytas, kai važiuojama į bažnyčią, pakelių, kryžkelių kryžiai, šventieji Jonai prie tiltų ir upelių.Tėviškė, tai rarotos, tai kelionė į Dievo namus per baltus sniego laukus, Kalėdų Bernelių Mišios, prakartėlė prie kurios veržte veržiasi vaikai, didysis šeštadienis, parnešimas namo šventosios ugnies ir vandens, per naktį budėjimas belaukiant linksmo Alle- •iuja. Tėviškė, tai laimė gyventi ir mirti savame krašte, kurios mes daugelis netekome, nes buvome išblokšti.
•2. Išblokštųjų daliaTėviškė yra jėga, tikriau jėgos šaltinis. Kas turi tėviškę, tas stipresnis, tas tvirčiau stovi, turi daugiau gyvenimo jėgos. Jo 'ingsnis yra ramesnis, jo kelias tikresnis. Žmogus be tėviškės, imogus be tikro rytojaus, žmogus, kuris niekad nėra namie, nes ąvvena svetimoj žemėj, svetimoj aplinkoj. Jis tarsi nulaužta medžio šaka, kuri ilgisi gimtojo kamieno, nuo kurio liko atplėšta, įblokštąjį iš tėvynės lydi pergyvenimas, kurį egzistencinė filosofija vadina baimės jausmu. “Baimė yra moderniojo žmogaus benamė palydovė“ (Jaspers). Su baime kartu eina ir netikrumas, tarytum tą. kuris paliko tėviškę, paliko jo Angelas Sargas, Apvaizdos globa.Žmogus be tėviškės yra vienišas. Tėviškėj jis niekados nebuvo vienas, nes aplinkos pasaulis buvo savas ir artimas: sava kalba, savi žmonės, savas kraštas, sava praeitis, sava dabartis, savi papročiai, savas gyvenimo stilius. Svetimoj gi žemėj jis jaučiasi vienas, svetimas tarp svetimųjų, vienišas, nesuprastas.Išblokštasis žmogus yra mažiau kūrybingas. Jis gyvena daugiau praeitimi, o ne dabartimi. Jis nuolatos grįžta į praeitį, į tą prarastąjį rojų — tėviškę, kur prabėgo jo vaikystė ir jaunystė. Dabarties tikrovė kieta ir nemaloni.

3. Tėviškė kaip uždavinysTėviškė yra tikrovė ir dovana. Kaip *kiekviena dovana yra ne tik gėris, bet ir tam tikras uždavinys. Tėviškė ne tik duoda, bet ir įpareigoja jai duoti, jai tarnauti. Tų, kurie neteko tėviškės. pirmoji pareiga jos nepamiršti, ją nuolatos prisiminti. Negalėjo pamiršti savo gimtosios žemės senovės tremtiniai izraelitai gyvendami Babilonijos nelaisvėje: “Prie Babilono upių sėdime ir verkiame, kai atsimename Sioną... Jei aš užmirščiau tave, Jeruzale, teesie užmiršta mano dešinė. Tegu pridžiūsta mano liežuvis prie gomurio, jei neatsiminsiu, jei nelaikysiu Jeruzalės mano džiaugsmo pradžia” (Psal. 136).Tėviškės neužmiršti dar maža. Reikia jos prisiminimą gyvą išlaikyti ir jį perduoti jaunajai kartai, reikia ją, nors ir gyvenant svetimame krašte, atkurti. Kai japonas apleidžia savo tėvynę, jis pasiima su savimi tai, kas nuolatos primena jo numylėtą tėviškę: savo gimtosios žemės saują, samanų ir akmenėlių, mėgstamų gėlių sėklų, mažytį vyšnios medelį, savo tautinius rūbus, arbatos servizą, kimano. Ir kur japonas negyventų, kokioj šaly nebūtų, jis sukuria japonišką aplinką: jo butas japoniškas, jo kiemelis japoniškas, jo valgiai japoniški, jo papročiai japoniški, jis bendrauja pirmoje eilėje su japonais. Taip daro ir žydai. Panašiai turime d ryti ir mes lietuviai.Negalime perkelti į JAV-bes arba Kanadą tėviškės laukų ir miškų. Tegu bent apie mūsų namus arba ūkį esąs kiemas būna tikrai lietuviškas, primenąs tėviškę, tegu jame svyruoja baltasis berželis, auga žalios rūtos, praeivių akis džiugina gražus darželis, į dangų stiebiasi lietuviškas kryžius. -Lietuviška daina, lietuviška giesmė, lietuviška kalba yra taip pat tėviškės dalis, jos turtas. Dainuokime lietuviškai, giedokime lietuviškai, kalbėkime lietuviškai, laikykimės lietuviškų papročių, skaitykime lietuvišką spaudą, lietuviškas knygas ir mes atkursime nors dalį tėviškės. Lietuviškoji bendruomenė mus suriš su tėvyne, primins mieląją tėviškę, tėvų namus. ’ , Dr. J. Gutas.

Visiems lietuviams, organizacijoms ir jų skyriams Kanadoje.Liečia: 1. Tautos šventė. 2. Veiklos plėtimas, 3. Liet Pasas.1. Rugsėjo 8-tosiąs — Tautos Šventės minėjimų metu platinami Lietuvio Pasai ir ženkleliai arba renkamos aukos Tautos Fondui. Šių metų sąmatai išpildyti dar yra reikalinga $2.300.2. Sekmingesniam lėšų telkimui ir iš to išeinančių uždavinių atlikimui yra būtina plėsti veiklą steigiant kiekvienoje apylinkėje Atstovybės Skyrių. Neskaitlingose lietuvių apylinkėse išrinkti atstovą’Tautos Fondo reikalams.
3. Laukiama ir daugiau Lietu

vio Pasų, kuriuos gavus bus pa
skirstyti Apylinkėms. Išduodant 
Lietuvio Pasą yra būtina įrašyti 
asmens žinias: Pavardę, Vardą, 
gyv. vietą ir kit

i

už gautus L. Pasus ir ženklelius — kas trys mėnesiai, metų ketvirčių tvarka iki sek. mėn. 15 d.
Tautos Fondo Atstovybė 

Kanadoje
M. Arlauskaitė, P. Adamonis.

PIRMĄ KARTĄ HAMILTONE !
ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 13 d., 8 vai. vak. punktualiai, TORONTO LIETUVIŠKAS ORKES
TRAS “TRIMITAS” lietuvių mėgiamiausioje salėje — ST. MICHAELS PARISH HALL, 213 
JAMES ST. N., HAMILTONE rengia DIDŽIULĮ MUZIKŲ — INSTRUMENTALISTŲ

Programoje dalyvauja:
muz.-kompozit. S. Gailevičius, aktorė p. 
E. Dauguvietytė-Kudabienė, J. Pažemis 
— fagotas, muz. instr. A. Prialgauskas, 
Stepas Kairys — smuikas, instr. A. Du
donis ir Orkestras “Trimitas”.
Koncerte išpildys įvairią klasikinę mu
ziką, solo, instrumentų trio ir orkestras. 
ŠOKIAMS — lietuviškos ir modernio
sios muzikos naujas repertuaras.

Svetimų dievų tarnybojeRugsėjo 8 d. yra lietuvių tautos dešimtis kartų minėta ir šimtus kartų apie ją kalbėta, nes tai lietuvių tautos šventė: šventė gyvos ir įgyventi trokštančios tautos; šventė, nesibaigiančioje tautos būtyje atžymėti vieno tautos gyvenimo tarpsnio atbaigimą ir pradėjimą naujo.1794 m. užgeso lietuvių tautos ir valstybės laisvė. Jos vietoje įsitaisė naujos imperijos su savo tikslais ir troškimais. Kas mus interesuoja Lietuvos valstybės žlugimo ir jos prisikėlimo laikotarpyje—tai ne pats istorinis lietuvių tautos garbės lapo užver- timas, bet pradėtas lietuvių tautos fizinis ir dvasinis naikinimas bei nykimas.Negarbinkite svetimų dievų,— buvo amžinasis įsakymas Izraelio tautai. Lietuvių tautos didžioji nelaimė glūdi ne jos geopolitinėje padėtyje ar fizinėje disproporcijoje .su kaimynais, bet tame, kad jau su Lietuvos valstybės plėtojimosi pradžia dalis gabių ir sumanių vyrų nuėjo tarnauti svetimiesiems. Lietuvių tauta savo fizine potencija dengė savo ir Rytinės Europos laisvę, o talentus skolino kaimynams. Ryškus fizinių ir dvasinių jėgų eikvojimas buvo pradėtas po Lietuvos valstybės padalinimo ir tęsėsi ligi nepriklausomybės atgavimo.Mes žinome, kokią politinę ir kultūrinę įtaką Europai turėjo prancūzų tauta. Šitą vadovaujančią galią prancūzai prarado ne todėl, kad buvo sumuštas Napoleonas, bet dėl to, kad dėl politinių priežasčių savo kraštą turėjo apleisti šimtai stiprių dvasinių pajėgų.Tauta gali turėti puikias medžiagines sąlygas, tačiau jos vertė bus menka, jeigu ji neturės talentų.. Dvasiniai sugebėjimai nenuperkami. Talentai turi gimti, o jie gimsta retai. Vienas didelis talentas atlieka ištisų dešimtmečių darbą, pajėgia išreikšti kitų nesuprastą tautos pasąmonėje glūdinčią mintį ir padaro žygius, kurių niekas nebotų išdrįsęs atlikti. Šia prasme prezidentas Rooseveltas kartą išsireiškė, kad vienas rašytojas gali tautai būti naudingesnis nei turtingas vinių fabrikantas.Per šimtmečius lietuvių tauta savo žemės syvais išugdė daug gabių ir kultūringų žmonių. Nuo Lietuvos valstybės žlugimo ligi nepriklausomybės atgavimo dideli kiekvienos generacijos žmonių pulkai nuėjo tarnauti mūsų kaimynams. Tai
didžioji istorinė mūsų tautos 
tragedija.Jeigu tik prabėgomis pažvelgsime į kaikuriuos žinomus žmones, gausime šitokį vaizdelį.. Pietiniam Lietuvos kaimynui — Lenkijai lietuviai davė ne tik ko-, ne visoje Europoje vėliau įsigalėjusią Jogailaičių dinastiją, bet taip pat jie gavo ir žinomus ka- vadus Chodkevičių bei Kosciušką, poezijos genijų Mickevičių, romanistą Kraševskį, mistiką Tovianskį, kardinolus Radvilą ir Sapiegą, skulpt. Wėlons- kį ir Vivulskį, tapytojus Stab- rovskį ir Rūsčių, meno kritiką Vitkevičių, muziką Poderį, žinomąjį chirurgą Čhominskį, Lenkijos nepriklausomybės kūrėją Pilsudskį, pirmąjį Lenkijos prezidentą Narutavičių, ministe- rius Vasijevskį, Sapiegą, Skir- muntą, Liutkevičių, Stanevičių ir eilę kitų mokslininkų, politikų ir kultūrininkų. (Kaikurios autoriaus suminėtos įžymybės ištikro veikė Lietuvoje ir lenkai juos savinasi tik kartu su visa Lietuva. Red.). Gal ir ne be pagrindo vienas Varšuvos juokdarys lenkų-vokiečių karo išvakarėse pranašavo, kad Lenkija turi žlugti, nes jos valdžioje nebesą nei vieno lietuvio.

potiškai paneigtos pagrindinės žmogaus teisės, kaip kad kongrese buvo skelbta, “Iškelti sovietų Neteisę, kuri ten įgyvendinta kaip sistema”. Vokiečių teisininkai buvo labai gerai kongresą suorganziavę, jį pravedė ir pateikė krūvas Įrodymų. Kadangi Sovietų “įstatymdavystė” liečia visas gyvenimo sritis, kongresas pasiskirstė keturiomis pagrindinėmis sekcijomis: 1) civilinė ir ūkinė, 2) darbo, 3) viešoji ir 4) baudžiamoji teisė. Lietuvių atstovai — dr. Trimakas ir dr. J. Sakalauskas iš Vokietijos — bendradarbiavo pirmojoje sekcijoje. Ir bendradarbiavo tikrai aktyviai. Pirmosiomis dienomis dr. Trimakas skaitė pagrindinį pranešimą “Žmogaus teisių paneigimas sovietinėje, ūkinėje Įsta- tymdavystėje okupuotoje Lietuvoje”. Pranešimas sukėlęs gyvą susidomėjimą, ypač vokiečių tarpe, kurie neabejoję, jog tas pats bus įvesta ir jų rytiniame “Va- ter-lande”, iššaukė įdomias diskusijas, o taip pat plačiai buvo komentuojamas vokiečių spaudoje, jų tarpe “Die Neue Zei- tung”. Prelegentas, kuris vėliau buvo išrinktas ir Rezoliucijų Komisijos pirmininku, pasiūlė dvi rezoliucijas: a) Sustabdyti genocidą, jį griežčiausiai pasmerkiant; b) Prašyti, kad dar neratifikavusios valstybės kuo greičiausiai ratifikuotų Genocido Konvenciją. Rezoliucijos buvo vieningai priimtos. Kitomis rezoliucijoms buvo įsteigtas, jau “TŽ” minėtas “Tarptautinis Teisininkų Nuolatinis Komitetas

BUFETE — įvairūs gėrimai ir užkandžiai.Dalis pelno skiriama Hamiltono Liet. K.Bažnyčios statymui.Svečiai maloniai kviečiami iš visos Ka- nados ir JAValstybių. Višaky.[ima Liet maisto krautu-BILIETUS įsi 
ti iš anksto gi 
vėje, 231 James St N., Hamiltone.

Orkestro Vadovas.

kus.Rusus lietuviai apdovanojo Gediminaičiais, poetais Balmon- tu ir Baltrušaičiu, mokslininkais Kosavičiumi, Dogeliu, Senkovs- kiu ir Kovąlievskiu, ministerių Plėve, karo vadu Horcinu, admirolu Ruzinu ir kitais.Jš kryžiuočių atplėštų prūsų sričių vokiečiai gavo filosofą Kantą, poetus Dachą, Jordaną, Thielo-Mykolaitį, romanistą Su- dermaną ir Wichertą, kalbininką Gerulį ir kt.Iš Lietuvos žydų tarpo lenkams užaugo garsus jų publicistas Kliacka, rusams skulptorius Antokolskis ir keletas kitų mokslininkų, žurnalistų ir veikėjų.
Kur mūsų ’argumentai?tauta būtų gavusi iš Mos*tik apgraibstomis suminėtų žmonių eilės, jeigu jie, atstovaudami mūšų žemės ir tautos substancijai, būtų buvę ne tik jos teisės nešiotojai, bet ir darbininkai bei kūrėjai?Žymus lenkų kalbininkas Jan Otrębski kartą Vilniuje pareiškė: “Kai pasibaigus Antrajam pasauliniam karui tarptautinėje diplomatų koherencijoje bus svarstomas Lietuvos reikalas, lietuvių tautos teisei ir nepriklausomybei [atgauti padėkite ant konferencijoj s stalo, vieninteli dokumentą—Lietuvos Mokslų Akademijos Vilniuje išleistą lietuvių kalbos žodyną. Šito argumento pakaks”. Sekdami,šita

galėtume pasakyti, kad jeigu šimtmečių eigoje lietuvių tautai būtų atidavę savo dvasines jėgas visi svetimiesiems tarnauti nuėję lietuvių žemės vaikai, tai šiandien mes turėtume eilę di- mentų, kurie liudytų pasauliui apie mažą skaičiumi, bet didelės dvasios tautą. Anie garsūs ir gabūs žmonės kilo iš lietuvių tautos arba užaugo ir subrendo ant lietuviškos žemės, tačiau monumentalius paminklus pastatė ne savo gimtajai žemei.Jokiomis materialinėmis vertybėmis neįkainojamas talento darbas. Niekas mūsų tautai neapmokės tų dvasinių ^vertybių, kurias nesugrąžinamai pasisavino kaimynai. Savo nuostolius mes gąlime padengti tiktai patys iš savęs. Jeigu lietuvių tautos praėjusių generacijų dideli -būriai: nuėjo tarnauti svetimiesiems, ^tai mums belieka didžioji pareiga dirbti dvigubai, kad atiduotume savo žemei duoklę už anuos ir už save. .Tačiau šiandieninėje lietu viškof gyvenimo realybėje mes nematome ‘visuotinio užsidegimo. Didelis intelektualų skaičius nyksta materiali- nėjej kovoje už būvį. Priaugančios kartos nuošimtis labai ribotas. Jie jokiu būdu nepatenkins to dvasinio akiračio, kurio bus reikalingi lietuvių kautos dvasinio akiračio dirvonai. Tai yra dėl to, kad nevisi įvertiname, jog gyvename ypatingoje epochoje, kurioje reikia labai daug dirbti, aukotis ir kentėti dėl savo krašto.'Žydų išminties knygose ran-
Laisvųjų Teisininku kongrese

PASIKALBĖJIMAS SU DR. A. TRIMAKUDr. A. Trimakas, kuris šalia profesūros Newarko, N.J., universitete yra PLGrupės sekretorius, grįžęs iš Laisvųjų Teisininkų kongreso Berlyne, kuriame dalyvavo apie 200 delegatų iš 44 kraštų, sutęūęį^Įūsų bendradarbiui pasikalbėjimą. Kongreso tikslas, pasakoja dr. Trimakas, buvo “demaskuoti sovietų neva “legalines” priemones, kuriomis _ TSRS ir jos imperijoje yra dės- kraštų' teisininkų komitetą, ku-

Haagoje Kovai prieš Sovietų I ministerių posėdyje. Hunt pa- 
VvVdnmp TšTpfipc:^ Vain SktATna” Vvipctac to r\oti vnb-nrnVykdomą Netiesą kaip Sistemą”. Pirmininku išrinktas Kanados. Augšč. Teismo pirmininkas J. T. Thorson, sekretoriumi — A. J. M. van Dal, Olandijos Vyr. Tri- -bunolo- advokatas, kuriems pavesta rinkti medžiagą ir per laisvųjų kraštų vyriausybes bei JT siekti ' tikslo. Kita rezoliucija kongresas sudarė pavergtųjų rio pirmininkui buv. čekų ambasadoriui S. Osuski ir vokiečiui dr.. T. Friedenau pavedė suorganizuoti panašų komitetą iš egzilų, o kitais metais sušaukti Tarptautinį Egzilų Teisininkų kongresą. Kongresas dr. Trimakui palikęs gerą įspūdi. Vokiečiai užtikrinę saugumą ir buvę nuostabu stebėti jų taip greitai atsi- stačiusį kraštą. Kongreso metu visa eilė delegatų gavę asmeniškai adresuotus laiškus iš rytinės zonos “dempkratinių teisininkų” ir net pačio “Vyriausiojo Prokuroro” tuoj pat apleisti konfresą ir sustabdyti veiklą prieš “demokratinę Vokietiją”.Kongreso metu buvo surengta visą eilė priėmimų, kur dalyvavo ir lietuviai. ‘Amerikiečių komendantas padaręs “šeimyninį priėmimą” tik “delegatams iš Amerikos”, kur egzilai, radę JAV-sę prieglaudą, buvę traktuojami lygiai su piliečiais.Pakeliui iš Berlyno į Prancūziją dr. Trimakas sustojo “Vli- kingene”, pataikęs kaip tik į posėdį, kai buvo išrinkta ir patvirtinta Vykdomoji Taryba.Strasburge dr. Trimakas aplankė Laisvosios Europos universitetą ir EutopOs Tarybą. Universitetas vedamas moderniai ir sumaniai, plečia savo stipendijų skaičių. Vadovybė esanti patenkinta lietuviais studentais, kurie esą pažangūs. Stud. Jasutytė neseniai gavusi už savo “socialumą” 75.000 frankų premiją. St. Kvietelaitis jau baigęs medicinos mokslus.' Jo vieton priimta stud. Macevičiūtė iš Romos. Vasaros metu įkurti tautiniai seminarai. Lietuviams jį vedė prof. dr.. J. .Grinius. Kiti penki studentai stipendijas gavę kituose universitetuose. »Europos Taryboje, kuri Stras- burge užima ištisus rūmus ir kurią sudaro susirenku Vak. Europos valstybių užsienių r. ministerial, dr. Trimakas matėsi su Egzilų Departamento vadovaujančiu asmeniu p. Hunt, kuris lietuvių reikalams parodęs nepaprasto susidomėjimo. Painformavęs, kaip toli pažengęs Rytų ir Centro Europos federacijos organizavimas JAV-se ir pažadėjęs išrūpinti medžiaginę paramą egzilų organicijoms sekančiame

Lietuvių Kultūros Fondo laik JAV Apygardos Valdyba, gerai suprasdama dabartinį sceninių veikalų trūkumą ir norėdama paskatinti dramaturginę kūrybą, skelbia konkursą dramos veikalui parašyti šiomis sąlygomis:1. Dramos veikalo temą ir rūšį pasirenka pats autorius.2.. Veikalas turi būti literatūriškas ir sceningas.Pastaba: Pagedaujama, kad šis veikalas, atsižvelgiant į šių laikų. aplinkybes, būtų lengvas pastatyti ir jo vaidinimas truktų ne ilgiau kaip tris valandas.3. Konkursinis veikalas įteikiamas Lietuvių Kultūros Fondo Valdybai ligi 1952 m. gruodžio 31 dienos.Pastaba: šiame konkurse kviečiami dalyvauti viso pasaulio lietuviai. * x4. LKF valdybai turi būti atsiųsti du rankraščio egzemplioriau ranka ar mašinėle rašyti ir slapyvarde pasirašyti; autoriaus pavardė pranešama atskirame voke.5. Už pripažintus veikalus skiriamos dvi premijos:
I — 500 JAV dolerių
II — 300 JAV dolerių.
6. Konkursiniam veikalui įver

tinti LKF Valdyba sudaro komi
siją iš LKF pirmininko arba jo 
įgalioto asmens, dviejų Rašytojų

vaikai yra dažnai atkaklūs, dažnai pikti, dažnai pavargę, nes jie nepriima mano misijos”.Didi yra tautos generacija, kuri supranta savo tautos troškimą; didesnė yra ta generacija, kuri žino tautos noras, bet didžiausia yra ta, kuri tautos nelaimės dienose paaukoja fizines ir dvasines jėgas laimėti būsimai tautos laisvei ir didybei.
Giliosios asmenybėsŠiandien pasaulio plotuose sutinkame daug žmonių, kurie save vadina lietuviais. Tačiau daliai iš jų šitas vardas yra tik pasilikęs vardas. Ne kiekviename sutiktame lietuvyje sutinkame lietuvišką charakterį. Šie charakteriai yra mūsų dienų lietuviai, išlaiką lietuvišką dvasią, kurią jie atsinešė iš tėviškės ir kurią ugdo mūsų poetai, literatai, menininkai, • mokslininkai, visuomenininkai, sportininkai, ir kiti tautos darbininkai. Jie įkūrė ir ugdo Vakarų Lietuvą nuo Tasmanijos salos ligi Aliaskos ledynų ir nuo Elbės krantų ligi Ramiojo Vandenyno pakrančių Jų didysis uždavinys yra išlaikyti ne tik tai, ką mes išsinešėme iš gimtosios žemės, t.y. kalbą papročius, religiją, gimtosios šalies meilę ir garbingą mūsų tautos atminimą, bet ir galimybių plotmėje išugdyti galimai didesnį skaičių išlavintų ir užgrūdintų lietuviškų talentų ir asmenybių.Kada prie Graikijos artinosi persai, mažos graikų kariuome - nės vadas paklausė karius, kurie abejoja, kad persus nugalėsime. Kone pusė karių, pamatę artėjant milžinišką persų karinome-1 nę, suabejojo. Leonidas juos paleido namo. Tada jis vėl kreipė-

kviestas tą patį vakarą priėmi- man, dr. Trimakas ten turėjęjs progos susitikti vadovaujančius Europos Tarybos asmenis, o taip pat vietinius diplomatus.Užklaustas Jūsų korespondento, dr. Trimakas pareiškė nuomonę, kad VT būstinė akivaizdoje vis augančios Europos Tarybos reikšmės, turėtų būti ne kur kitur, kaip tik Strasburge.Paryžiuje dr. Trimakas aplankė Laisvosios Europos Universiteto centrą, jo stipendijų skyrių, kur dar kartą buvę užtikrinta, kad lietuviai studentai parodę didesnį susidomėjimą ir įrodę tinkamumą, galėtų gauti kur kas daugiau stipendijų. Pavyzdžiui, nurodomi latviai, kurių vadovai pernai sugebėję jiems gauti vos 1 vietą, o dabar turi jau 9. Lietuviai teišlaikė vargais negalais tą patį skaičių.Pailsėjęs po kelionės, dr. Trimakas šią savaitę laikinai perėmė atostogų į Atlantic City iš- vykusio V. Sidzikausko, PLGru- pės prie Laisvosios Europos Ko- mtieto .pirmininko, pareigas.
Aim.

sutinka su besąlygine mirtimi kovos lauke. Dalis suabejojo. Leonidas ir juos paleido. Toliau žygiuojant karštą, dieną pro kalnų upelį ištroškę kariai puolė prie vandens ir pradėjo gerti. Tik maža dalis pasiliko stovinti rikiuotėje. Leonidas paliko geriančius, o pats nužygiavo pasitikti persų, tardamas: “Su šitais kariais aš nugalėsiu”. Mūšyje žuvo Leonidas ir visi kariai, bet Graikija buvo išgelbėta.Mūsų tautos ateities gyvenimas laukia ne beprasmių tarpusavio ginčų, ne skambių šūkių ir vienas už kitą kilmingesnių titulų, bet tylių, darbščių ir giliai išsimokslinusių žmonių*
Mažai lietuvių tautai pakan
ka žmonių, bet jai trūksta 
gilių asmenybių.Mūsų tautos stiprybė glūdi ne kiekybės milijonuose, bet leoni- diškos armijos skaitmenyse. Šitie reti skaitmenys yra kertiniai tautinės sąmdfcės ramsčiai tremties dienose ir tautinės individualybės pagrindas laisvėje.

Dabartis ateičiaiŠitų minčių akivaizdoje kiekvienam tremtiniui lietuviui turėtų iškilti nauji uždaviniai savo tėvų žemės atžvilgiu. Mes ži- ; nome, kad tautų gyvenime randame dabarties ir ateities tautas. Pirmosios iš jų gyvena praeitimi, gi antrosios ateitimi. Pirmosios gyvena sukurtu gyvenimu, antrosios — gyvenimą kuria. Kurios paskirties yra tauta, pasako tos tautos sūnų ir dukrų gyvenimas, nes tautos pašaukimas gyventi yra atskirų''tautos sūnų ir. dukrų noras gyventi savo tautai. Kada tautos Sūnūs ir dukros dvasines ir materialines, jėgas nukreipia savo tėvynės labui, — ta tauta būna išteisinama gyvenimui. Šita prasme kiekvienas iš mūsų savo darbu, noru, valia, pastangomis ir auka esame ateities pranašai' ar nelaimingi savo tautos laidotuvių procesijos dalyviai. Užtai ir dabar turėtų kilti didžioji mintis ■— baigti šimtmečius tebesitęsiantį lietuviškų jėgų eikvojimą svetimųjų naudai. Turėtų prasidėti nauja gadynė. Mes, lietuviai, neturime daugiau būti fizine ir dvasinę trąša svetimoms tautoms — geriausios tautos pajėgos turi dirbti tautai, iš kurios yra išėjusios. Anuo laiku, atbundant lietuvių tautai laisvam gyvenimui, įvyko ■ tragiškų apraiškų asmeniniame gyvenime, pav., tada, negalėdamas pakelti daugiaamžės unijos tarp Lietuvos ir Lenkijos nutrūkimo, Sibire nusižudo revoliuCi- nierius L. Janavičius, o Šveicarijoje maršalo Pilsudskio brolis Bronislavas. Tačiau jau Varšuvos prezidento brolis Narutavičius pasirašo Lietuvos atskyrimo nuo Rusijos, Vokietijos ir Lenkijos aktą. Atgimusiai Lietuvai grįžta Baltrušaitis, Milašius, Radvilas, Tiškevičius, Putvinskis, Narutavičius, Zubrickis, Roeme- ris, Dabužinskis, Chodkevičius, Kosciuškai ir eilė kitų. Balmon- tas atvyksta nusilenkti savo pro- > tėvių tėvynei, o Dostojevskio(Nukelta į 3 psl.)
KF Dramos veikalo konkursasir dviejų profesionalų aktorių.7. Komisija savo nutarimus daro paprasta balsų dauguma. Balsams pasidalinus p©" lygiai, nusveria pirmininko balsas.8. Konkursui pasibaigus, rankraščiai grąžinami autoriams; ’jiems paliekamos ir visos veikalo panaudojimo bei išleidimo teisės.9. Konkursiniai veikalai siunčiami ir visais kitais kohkurso reikalais susirašinėjamą šiuo adresu: Jonas F. Daugėla, 1863 West 147 Str., Cleveland 2, Ohio.10. Šis konkursas nutartas skelbti ir jo taisyklės priimtos LKFondo laikinos JAV apygardos valdybos posėdyje 1951 m. lapkričio 4 d., dalyvaujant valdybos pirmininkei A. Augustina- vičienei ir nariams prof. dr. Pr. Skardžiui, Ign. Malinauskui, $t. Barzdukui, K. Tallat-Kelpšai, A. Laikūnui ir J. F. Daugėlai.

Pakartotinai skelbdama šias 
taisykles lietuviškoje spaudoje 
visų dėmesiui, LKFondo valdy
ba turi painformuoti, kad veikai 
lai šiam konkursui jau pradėjo ' 
plaukti ir šiuo metu tariamasi 
šu Rašytojų Draugija dėl galuti
nio įvertinimo komisijos suda
rymo. Sudarius įvertinimo komi
siją, apie tai tuojau bus praneš
ta spaudoje* LKFondo valdyba 
laukia visų galimai gausiau da
lyvaujant šiame drmos veikalo 
konkurse.

į x >
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BALFas ieško būdų kuo eko-

rai žinodamas, kad sunkiai gau
namas kiekvienas doleris aukų 
Amerikoje ir kokius turi BALF 
įsipareigojimus Amerikos vy
riausybės įstaigoms, BALFo pir
mininkas Europoje įmatė eilę bū
tinų reformų, jas BALFo valdy
bai rekomendavo, valdyba vis- 
pusiai padėtį išnagrinėjo ir atsi
žvelgdama į visus BALFo orga
nizacijai statomus reikalavimus, 
patvarkymus, susidariusias są
lygas, nutarė:

1. Vokietijoje palikti tik vie
ną įstaigą, vietoje pirmiau bu
vusių trijų amerikiečių, britų ir 
prancūzų zonose.

2. Sumažinti tarnautojų skai- 
■ čių iki minimumo, paliekant tik

2 tarnautojus. Kol veikė IRO ir 
buvo didieji imigracijos darbai, 
BALFas turėjo IRO apmokamų 
20 tarnautojų Vokietijoje. Nu
stojus IRO teikti pagalbą, buvo 
palikti 5. Kada ir tų nepajėgiama 
išlaikyti, palikti tik 2. Įgaliotiniu 
Vokietijoje valdyba paskyrė Izi- 

' dorių Rugienių, BALFo ameri
kiečių zonos įgaliotinį, kuris BA 

• LFo centre Vokietijoje dirba 
nuo 1948 metų.

3. BALFo gėrybių nesiųsti į 
BALFo centrinį sandėlį Vokieti
joje, bet tiesiai iš laivo siunti
nėti į stovyklas, pagal BALFo 
įgaliotinio patiektą sąrašą. Tuo 
būdu BALFui Vokietijoje ne
reikės išlaikyti didelio sandėlio

nei jam tvarkyti tarnautojų. BA 
LFo pirmininkas susitarė su 
CRALOG — Council of Relief 
Agencies for Operation in Ger
many, kad jinai nemokamai iš- 
siuntinėš BALFo gerybes mūsų 
įgaliotinio nurodytiems asme
nims ir stovykloms. Iki šiam lai-, 
kui jos buvo siunčiamos į BALF 
centrinį sandėlį, iš kurio siunti
nėjamos į stovyklas. Prie centri
nės įstaigos Miunchene bus lai
komos tik nedidelės maisto ir rū
bų atsargos, sušelpti netikėtai į 
vargą patekusias asmenis arba 
gyvenančius toliau nuo lietuvių 
apgyventų centrų.

4. BALFo centr. įstaigą Vokie
tijoje grąžinti į amerikiečių zo
ną, kur atgautos visos šalpos or
ganizacijoms teikiamos ameri
kiečių organizacijomš privilegi
jos ir pagalba bei protekcija. 
Amerikiečių zonoje, MhAichene 
susitelkusios veik visos kitos šal
pos organizacijos. Dabar iš ame
rikiečių zonos BALFo centrinė 
įstaiga buvo perkelta į britų zo
ną ir veikė greta Lietuvių P. 
Bendruomenės.

5. Dalinant BALFo gerybes, 
jas duoti šalpos būtiniausiai rei
kalingiems ligoniams, sene
liams, našlėms su mažais vaiku
čiais, vaikams nereikalaujant iš 
jų nieko ir nestatant jiems jo
kių sąlygų. BALFo įstatuose ir 
pasižadėjime Valstybės Depar
tamentui esame pabrėžę, kad 
šelpiam vargšus nešąlyginiai. Iš

šelpiamųjų neimti jokių mokes
čių ar pasižadėjimų kitoms orga
nizacijoms.

6. BALFas s. bendradarbiauja 
su visomis lietuvių ir įvairiomis 
tarptautinėmis organizacijomis, 
gelbstinčiomis šalpos bei emi
gracijos darbe. Bendradarbiauja 
su visomis lietuvių organizaci
jomis: Amerikoje, Kanadoje, 
Australijoje, Vokietjioje, Ang
lijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, 
Italijoje ir kitose valstybėse. BA 
LFas didžiai vertina tų organiza
cijų talką ir pagalbą. Bet B AL 
Fas negali sutikti, kad organiza
cija, su kuria bendraujama, da
lindama BALFo gerybes 
tautos vargšams, naudotų 
nimą, kaip priemonę, rinkti 
organizacijai mokesčius.

(Iš e.p. BALF pirm. A. 
Devenienės pranešimo).

savo 
dali- 
savo

TAUTOS LAISVĖS KELIU
(Atkelta iš 2 psl.) 

duktė sieja savo tėvo vardą su 
Lietuva. V. Kudirka, apverkęs 
savo jaunystę ant pirmojo “Auš
ros” numerio, pasidaro galingas 
lietuvių tautos žadintojas. Tai 
.buvo anuomet. Dabartinėje mū
sų tėvų žemės padėtyje lietuvių 
tauta iš mūsų reikalauja, kad 
mes iš įvairių pasaulio kraštų, 
momentui išaušus, grąžintume 
tėviškei ne tik save pačius, bet 
ir parvežtume jai iš plataus pa
saulio mokslo lobių, užgrūdintų 
charakterių, pasiryžusių darbi
ninkų ir ant svetimos žemės iš
augusios tautiškai sąmoningos 
jaunuomenės būrius.

Įnamių padėtyje
Kazimiero Šimonio “Girių 

giesmėse” randame šitokį vaiz
delį: “Susirinkę plataus pasvie
čio milžinai galiūnai ilgai galvo
jo, tarės, kalbėjo — ir nutarė pa
sistatyti augštame kalne didelius 
rūmus... Iš didžių kalnų kieto 
juodo granito ir balto, kaip snie
gas, marmuro tašė didelius lui
tus, lygino ir krovė į storas bū
simų rūmų sienas .. . Pastatė ga
liūnai su devyniomis eilėmis po 
devynias lieknas lyginto marmu
ro kolonas ir augštą, siekiantį 
dangaus debesis, bokštą su kuo
ru... O rūmų vidų išpuošė bran
giais akmenimis ir auksu išmar
gino. Pačiame gi rūmų viduryje 
pastatė didelį krištolinį kvepian
čio saldaus vyno indą garbės ir 
džiaugsmo dienai pasaldinti t.. 
Bet šit atėjo iš tyrų slėnio maža 
skruzdėlytė, įšliaužė į rūmus ir, 
įkopus į bokšto viršūnę, išperėjo 
šeimą, o ta šeima kitas šeimas, ir 
pasklido jos po visą plačių rūmų 
vidų iki kiemo sienų ir užteršė 
visus rūmų kampus ir saldų 
džiaugsmo vyną ... Milžinai ga
liūnai nerado būdo išvaryti vi
soms skruzdėlėms iš savo pilies 
rūmų sienų. Susirinkę tarėsi ir 
supykę nutarė sugriauti didžius 
rūmus. Sujudino milžinai devy
nias eiles po devynias lieknas 
kolonas, ir susiūbavę rūmai griu
vo, trupėdami į dulkes ir mažus 
šipulius.... Taip galiūnai, su
griovę rūmus, išsiskirstė pilni 
apmaudo po platųjį pasaulį — be 
valios, be džiaugsmo ir be vilties. 
O skruzdėlės iš rūmų dulkių ir 
šipulių susikrovė sau tinkamus 
rūmus ir ramiai tebeviešpatau
ja” ...

Mes, klajodami pasaulio tautų 
vieškeliuose, neturėtume sakyti, 
ką reiškia mano darbas, bet pri
valėtume sakyti — tai yra mano 
pareiga ir auka tautai. Būkime 
anos mažos, išdidžios, nemato
mos, darbščios skruzdėlytės, ku
rios sugriovė milžinų rūmus ir iš 
jų griuvėsių pamstatė savo bu
veines. Čia yra dabartinės tikro
vės reikalavimai mums, reikala
vimai mūsų tautos padėties, mū
sų žemės būklės ir mūsų lietuviš
kos prigimties, kuria esame pa
ženklinti tremtinio kelionėje 
ypatingai mūsų tautos misijai, 
kuri išplaukia iš to, kad mūsų 
valstybė, tauta, žemė, tėvynė, jos 
gamta, turtai, praeitis, troški

mai, istorija, piliakalnių glūdu
moje tūnanti garbė, sugriautų 
pilių didingi griuvėsiai, meno 
kūriniai, paminklai, knygnešiai, 
savanoriai, partizanai, kaliniai, 
didieji vyrai ir pilkieji vargo ar
tojai — visa tai yra kiekvieno iš 
mūsų nuosavybė. Mūsų tautos 
džiaugsmai yra mūsų ■ džiaugs
mai, praeities didybė — mūsų 
garbė, dabartiniai vargai — mū
sų liūdesys. Kas išsižada, palie
ka ir nesirūpina savo tautos li
kimu, tas pažeidžia savo paties 

.akies lėliukę ir sugriauna žmo
giškosios būties entuziazmą gy
venti. Jokia žemiška auka nėra 
per didelė, jokios pastangos ne
baisios, jokios pareigos nesun
kios, kada reikalas liečia gimtą
ją šalį, kada kalbama apie mūsų 
žemės melię ir savos tautos liki
mą. Br. Zumeris.
1952 m. rugpiūčio 1 d.
Sydney, Australija.

Commonwealtho Parlamentarų 
Sąjungos konferencija 

įvyks Otavoje rugsėjo 8 — 14 d. 
Dalyvaus visų Conunonwealtho 
kraštų, JAV ir Airijos parlamen
tų atstovai. Delegatai jau atvy
ko ir prieš konferenciją pake
liaus po Kanadą. Čia jie išbus 
iki spalio mėn. 5 d

Konferencija pirmiausia svars
tys migracijos klausimus, pas
kum ūkinius ir pagaliau užsie
nio bei gynimosi klausimus. Po
sėdžiai bus uždari, spaudai bus 
tik teikiami komunikatai, nebųs^ 
taip pat priimta jokių rezoliuci
jų — vien pasikeista nuomonė
mis bei pasiinformuota, ką ku
rie parlamentai atitinkamu klau
simu daro.

— Londonas. — JAV oro susi
siekimo viena linija užsako D. 
Britanijoje 60 lėktuvų “Comet”, 
skrendančių 500 mylių į vai.

LITHUANIANS

Lietuviškos programos Kanados Parodoje viršelis.

Pereito karo 2,5 mil. belaivių dar negrįžo
Vak. Vokietija rugpiūčio 27 d. j okupanto padėty. Jų esamos' ka- 

JT belaisvių komisijai įteikė 50 
tonų dokumentų, liečiančių karo 
belaisvius, kurie dar negrįžo ir 
apie kuriuos nėra jokių žinių. 
Tokių priskaitoma apie 1.500.000. 
Spėjama, kad didžioji dalis jų 
yra S. Rusijoje. Be to, Vokieti
ja reikalauja grąžinti 750.000 ci
vilių išvežtų į S. Rusiją arba į 
satelitų kraštus. Iš jų po 10.000 
esą Lenkijoje ir Čekoslovakijoje.

Be to, dar yra negrįžusių 63 
Rūkstančiai italų karo belaisvių 
ir apie 100.000 japonų.

Dėl S. Rusijos teigimo, kad ji 
visus karo belaisvius jau palei
dusi, V. Vokietijos vyriausybė 
nurodo, kad tai netiesa, nes dar 
ir š.m. sausio mėnesį iš S. Rusi
jos grįžo 650 belaisvių, o italų 
vyriausybė nurodo, kad yra gau
ta naujū laiškų iš italų karo be
laisvių, esančių Rusijoje.

Šitas žinias komentuodamas, 
JAV ambasadorius Danijoje pa
vadino pribloškiančiom ir tra
giškom.

Vokietija, be to, praneša, kad 
118 belaisvių dar sausio mėn. 
grįžę iš JAV belaisvės. Kodėl jie 
buvo užsilikę, oficialiai dar* ne
paaiškinta. Spėjama, kad tai bus 
tie, kurie buvo pačioje Vokieti
joje okupacinės valdžios kalė
jimuose, nubausti už įvairius 
nusikaltimus.

Tibetas dar neužvaldytas
Neseniai vėl pasigirdo iš Indi

jos keletas naujų žinių apie Ti
betą. Sakoma, kad Tibetą kinai 
komunistai valdo tik kariškai. 
Šiaip didžiausiu autoritetu tebė
ra “įsikūnijęs” Buda Dalai La
ma. Jau du jo ministerial pirmi
ninkai buvo priversti pasitrauk
ti, bet ir naujas nėra Mao-Tse- 
Tungo tarnyboje. Pats Dalai La
ma nesutinka pasidaryti į Tibetą 
prisiųstų kinų kariuomenės vir
šininku, nes tada pasidarytų Mao 
-Tse-Tungo pavaldiniu. Dabar 
jis valdo, o kinai tebėra karinio

riuomenės didžiuliam kraštui 
suvaldyti permaža, tad esą pri
siunčiama dar 200.000.

Pietų Afrikoje neramu
Pietų Afrikoje prieš rasių at

skyrimo • politiką pasipriešini
mas spalvotųjų — negrų ir indi- 
jonų — vis auga. Prieš du mė
nesius prasidū jusi pasyvaus pa
sipriešinimo akcija tęsiasi. Kai 
pereitą savaitę Johannesburge 
buvo pradėta byla 20 vadų re- 
sistencijos, kuriems norima pri
taikinti antikomunistinį įstaty
mą, prie teismo rūmų demons
trantai sukėlė tokį triukšmą, 
kad teismas negalėjo posėdžiau
ti ir pašaukė policiją miniai iš
skirstyti.

Pasipriešinimo veiklos meto
das — daryti tylomis tai, kas už
drausta, eiti ten, kur spalvotiems 
draudžiama.

Gina rusiškus vardus
Rusiškasis nacionalizmas Sov. 

Rusijoje auga diena iš dienos. 
Žinoma, tai nebūtų nuostabu, jei 
nebūtų kitaip kalbama.

“Literatumaja Gazeta” rug- 
piūčio 26 d. išspausdino straips
nį, griežtai pasmerkiantį neru- 
siškus vaikų vardus, vaikymąsi 
“užsieninės elegancijos” arba iš- 
misliojimą naujovių.

Neleistini esą tokie vardai, 
kaip Izolda, Eleonora, Eldoradą, 
Azalija, Ella, Arturas, Alfredas, 
Henry, Harry ar Emilis. Keista 
esą, kai Ivan Petrov pasivadinęs 
Kraking Kombainov, kai vaikai 
pavadinami Detektoriais, Radio
lom, Elektrifikasėm ir-tt “Lit 
Gaz.” pasisako už grynai rusiš
kus vardus.

Beabejo, visa tai teisinga. Bet 
ar ne ta glušinanti propaganda 
kalta, kad žmonės pradeda savo 
vaikus “elektrifikuoti” ir tt

Kaip abdikavo Farukas
Palengva ima iškilti Egipto 

karaliaus Faruko pašalinimo

smulkmenos. Pasirodo, Farukas, 
kilus kariškam maištui, kreipėsi 
į D. Britanijos ambasadorių, pra
šydamas, kad maištininkų mal
šinti ateitų Britų kariuomenė iš 
Sueso ir užimtų Kairą bei Alek
sandriją. Ambasadorius siūly
mą tuojau atmetė, bet apie jį su
žinojo sukilėliai, dėl to kaikurie 
karininkai reikalavo karalių su
šaudyti. Kai prie karališkųjų rū
mų Aleksandrijoje pasirodė tan
kai, o padangėje kaukė lėktu
vai, Farukas kreipėsi, prašyda
mas pagalbos į JAV ambasado
rių, bet ir t'as patarė priimti gen. 
Naguib sąlygas ir kraštą apleisti.

Dabar Farukas tebegyveną 
Capri saloje, dejuoja, kad nebe- 
sąs turtingas—dešimtis savo mi
lijonų, matyt, laiko menkniekiu, 
— bet vien už patalpas viešbu
ty moka po arti $4.500 per savai
tę. Kaži ar ilgai išteks?

Kanados gyventojai tautybėmis
1951 m. gyventojų surašymo 

daviniai jau baigiami skaičiuo
ti. Pagaliau paskelbtas ir pasi
skirstymas gyventojų pagal kil
mę. Tačiau paskelbta dar tik da
viniai apie tas tautybes, kurių 
nariams užrašyti surašymo kor
telėse buvo speciali atžymėjimo 
vieta, t y., kurie galėjo būti su
skaityti mašinomis. Tų, kurie 
buvo atžymėti smulkiųjų tauty
bių grafoje, davinių dar nėra, 
nes juos suvesti reikia žmogui.

Pagal suvestus davinius, su
rašymo dieną Kanadoje buvo 
14.009.429 gyventojai. Iš jų: 
Britų kilmės — 6.709.685—47,9% 
Prancūzų 
Vokiečių 
Ukrainiečių
Skandinavų — 283.024— 2.0% 
Olandų 
Lenkų 
Žydų 
Italų 
Indėnų ir 
eskimų

— 4.319.267-30,8%
— 619.995- 4,4%
— 395.043— 2,8%

264.267— 1,9%
219.845- 1,6%
181.670—1.29%
91.279- 0,6%

163.607-1,11%

Europos „manevrams
(Atkelta iš 1 pusi.) 

bė: “Eisenhoweris nori karo”. 
Jis biauresnis, negu Hitleris, im
perialistinis, dar neregėtas bes
tija ... energingiausias karo 
kurstytojas ir intrigantas skelbia 
“kryžiaus karą”, kad vėl paverg
tų Latviją, Estiją, Lietuvą, Len
kiją, Čekoslovakiją, Vengriją, 
Rumuniją, Bulgariją, Albaniją, 
Rytų Vokietiją ir 500.000.000 
Azijos žmonių”. “Pravda” užtik
rina, jog jokiomis taikingomis 
priemonėmis jis to nepasieks ne
pradėjęs karo su didžiąja Sovie
tų tėvyne”. Girdi, sovietai tik 
juokiasi iš Eisenhowerio “gra
sinimų”, kaip juokėsi iš Hitlerio. 
Tegul jis verčiau gąsdina varnas 
savo kieme, bet ne mus... ir 
vėl, turbūt, įsakė kolchozinin- 
kams gulant ir keliant traukti 
dainą “Jeigu karas rytoj, kel
nės ...” Amerkiečių didžioji 
spauda kalbą priėmė labai pa
lankiai. Girdi, Ike savo kalbą 
parėmė tais Adidžiaisiaia princi
pais, pagal kuriuos buvo surašy
tos Atlanto ir JT char tos. Jis no
rėjęs jais išjudinti vakarus 
smaugiančią apatiją ir perspėti 
Maskvą. Girdi “prezidentas 
Trumanas bandęs ją patenkinti 
(!), bet ji sulaužiusi Potsdamo 
susitarimą (kuriuo Baltija buvo 
Stalinui palikta), bet, girdi, 
Kremliaus apetitai nepasotina
mi, taigi dabar teks muštis. 
Spauda sutinka su Ike, jog pir
miausia turime atstatyti pasiti
kėjimą savimi ir išrauti “defe
tizmo” daigus tarp mūsų. Res-: 
publikonų partija su tam tikro
mis išimtimis, nors ir nustebin
ta to daugelio mėgstamo vadin
ti “Yes” žmogaus aspiracijomis 
ir platumu, išsirikiavo ištikimai

už jo. Jam talkon pasisiūlė Stas- 
senas, jau anksčiau kėlęs laisvi
nimo reikalą, po privačių konfe
rencijų su vadu užtikrino, jog 
Ike nepučia vien tik rinkiminių 
burbulų, bet yrą įsitikinęs, ką 
sako. Tai patvirtino net ameri
kiečių moterų vadovė Mrs. Bai
ley ir daugelis kitų. Tačiau de
mokratai, kurie, nors laisvinimo 
problemos savo kampanijoje ne
liečia, koncentruojasi vidaus rei-, 
kaluose ir tikisi laimėti negrų 
balsų, Ike idėjas žiauriai kabina. 
A. Harrimanas apkaltino, jog 
Ike gąsdiną Europą! Girdi, vis- 
tiek, “šitos kabos apie išvadavi
mą tėra tik spąstai”. Girdi,'“da
bar“ Kremlius būsiąs tik labai 
atsargus, pareiškė Mr. Harrima
nas, Roosevelt pasiuntinys Mas
kvoje ir Rusijos “žymiausias” 
ekspertas. Jis paneigė, kad Tru- 
manas rėmęsis vien tik “contain
ment” politika. Girdi, pasižiūrė
kit vien tik Korėją. Stevensonas 
taip drąsiai Ike neužsipuolė, 
nors perspėjo reikią būti atsar
gesniems su pažadais... O Eu
ropoje^ kur Ike buvo užpraėju- 
sią savaitę tiek populiarus, pra
dėta buvo galvoti, jog gal geriau 
draugauti su kur kas taikinges
nių Stevensonu, kuris neprižada 
jokių išlaisvinimų ir buvo vie
nas iš uoliausių Rosevelto su so
vietais talkininkų sukurti-JT pa
saulio’taikos organizaciją. Pary
žiaus politikuose Ike sukėlė są
myšį, tarytum būtų karą pa
skelbęs. Le Monde, Ike kalbą 
paskelbė “kurstančia”. Liberalų 
’’Manchester Guardian” sako, 
jog ta kalba patvirtina, kad 
Amerika ruošiasi puolamajam 
karui, bet daugybė laikraščių 
nuoširdžiai Ike mintis sveikino.

“SOCIALISTINĖ TURINIU.
Kaip atrodo praktikoje bolše

vikinis mulkinimasis šūkis “So- 
.cialistinė turiniu — tautinė for
ma-”, parodo kad ir šios ištrau
kos iš dabartinės Lietuvos spau
dos. Visur tas pats lankstyma
sis rusams. Net lietuvių kalbos 
grynumo siekimas — nusikalti
mas. '

Vilniaus valstybinio universi
teto partinės organizacijos ata
skaitiniame susirinkime kažkoks 
drg. Lola pareiškė:

“Rusų kalbos dėstymas univer
sitete turi didelę reikšmę kovoje 
už studentų pažangumą moksle. 
Nuo rusų kalbos mokėjimo daug 
priklauso ir kitų disciplinų įsisa
vinimas. Geras rusų kalbos mo
kėjimas suteikia galimybę stu
dentams geriau įsisavinti mark
sizmo leninizmo pagrindus. Ta
čiau universiteto partinė orga-‘ 
nizacija nepakankamą dėmesį 
kreipia į rusų kalbos dėstymo 
lygį, reikiamai nekovoja už tai, 
kad studentai gerai įsisavintų 
rusų kalbą. Kaikurie rusų kal
bos dėstytojai studentų žinias 
įvertina labai gerai ir gerai, tuo 
tarpu kai šie studentai tokio 
įvertinimo nėra nusipelnę”.

“Drg. drg. Stepanovas, Duba
sovas ir kiti kritikavo partinį 
darbą ir rektoriatą už silpną va
dovavimą moksliniam tiriama
jam darbui. Metai iš metų uni
versitetas neįvykdo mokslinio ti
riamojo darbo planų. Ypatingai 
blogai vystomas mokslinis-tiria- 
masis darbas istorijos-filosofijos 
ir teisės mcjkslų flakultetuose. 
Čia mokslinio tiriamojo darbo 
planas 1951 metams įvykdytas 
tik apie 40%. Istorijos-filologijos 
fakulteto partinė organizacija ir 
dekanatas nusišalino nuo moks
linio tiriamojo darbo kontrolės. 
Už šį darbo trūkumą partinė or
ganizacija ir dekanatas yra kri
tikuojami jau eilė metų. Tačiau 
partinė organizacija nepadaro iš
vadų iš visiškai teisingos ir pa- 
grįsįtos kritikos. Mokslinis tiria
masis darbas fakultete paliktas 
savieigai, visuotinės sitorijos ka
tedros vedėjas dr. Dundulis me
tai iš metų nedirba mokslinio

darbo. Mokslinio darbo nedirba 
prof. Jonynas ir kiti”.

Antanas Venclova, (LTSR 
Mokslų akademijos narys-kores- 
pondentas} straipsnyje “Lietu
vių tarybinės literatūros kalbos 
klausimai” rašo:

“Buržuazijai valdant Lietuvą, 
mes vėl matome Įvairių pastan
gų, kylančių iš nacionalistinių, 
klerikalinių ir kitų buržuazijos 
sluogsnių, gadinti mūsų kalbą, 
bet jau kitais būdais — įvedant 
į ją įvairius žargonus, dirbtinai 
“valant” kalbą nuo amžiais joje 
vartojamų tariamų “barbariz
mų”, t.y. žodžių, dažniausiai ben
drų lietuvių ir slavų kalboms. 
Įrodinėjama, kad lietuvių kalbo
je nesą galima vartoti tokių žo
džių, kaip rūbas, grybas, anūkas, 
kūdikis, blogas, skriauda, sar
mata, riba, boba, liaudis ir tt., 
nes jie primena slaviškus -žo
džius. Fašistinis vadeiva A. Sme
tona per savo raštus ir fašistinę 
spaudą, o taip pat jo pakalikai 
stengėsi mūsų kalbą užgrūsti at
gyvenusiais archaizmais ir žo
dyno, žodžių formavimo šrtiyje, 
kultivavo griozdiškus liefuVių 
kalbai svetimus neologizmus ir 
tiesiog ardė nacionalinę kalbą, 
kūrė klasinį žargoną””.

“Turtinant gimtąją kalbą, ke
liant jos kultūrą, didžiulę reikš
mę turi rusų kalba, rusų kultūra 
ir literatūra.

“Lietuvių ir rusų tautas arti
mi draugystės saitai siejo jau se
novėje. Lietuvių ir rusų kalbose 
randame nemaža bendrų žodžių 
ir jų formų, o taip pat vienodų 
sintaksinių konstrukcijų irgi iš 
senų laikų. Rusų kalba mūsų 
kalbai yra padariusi daug teigia
mos įtakos”.

“Daug naujų leksikinių viene
tų arba žodžių junginių šiandien 
padaroma mūsų kalboje, nusižiū
rint į rusų kalbą, tačiau paisant 
ir mūsų kalbos dėsnių ir polin
kių, pvz., perlenkimas — pere- 
gib, ūkiskaita
sienlaikraštis — stengazeta, sa
vikritika — savikritika, kolūkis 
— kolchoz, bendratautinis — ob- 
ščenarodnyj.”

“Tiesa“, 1952 m. liepos 2-3 d.

chozrasčiot,

KANADOJ PERMAŽA ŪKININKŲ
Ontario nebegali pagaminti 

savo provincijai užtektinai mais
to, pranešė provincijos žemės 
ūkio ekonomijos specialistai. 
Provincijos gyventojų skaičius 
per paskutinius 50 metų padvi
gubėjo — 1901 m. buvo 2.182.947, 
jų gyveno žemės ūkyje 1.246.969, 
pereitais metais gyventojų skai
čius pasiekė 4.562.354, iš kurių 
tik 556.492 begyvena ž. ūky.

. Maždaug tuo pačiu laiku dir
bamos žemės kiekis padidėjo. 
1900 m. buvo 8.794.953 akrų, o

1950 buvo 9.385.400 akrų. Bet 
1950 m. skaičius rodo gan žymų 
sumažėjimą nuo ^26 m., kada 
buvo 10.434.401 akras.

Ekonomistai nurodo, kad Ka
nada turi kultivuoti daugiau že
mės, jei gyventojų skaičius ir to
liau didės. Tarp 1941 ir 1951 m. 
Kanados gyventojų skaičius pa
didėjo 20,7%. Tuo tarpu tiktai 
vienas ž. ūkio gaminys padidėjo 
virš 20% tuo pačiu laiku — kvie
čiai. • CSc.

prasidedant
Lygiai kaip lenkai Amerikoje, 
kurie jam gražiai padėkojo, ar 
estai, kurių vyriausios organiza
cijos- pirmininkas Amerikoje 
pasiuntė padėkos ir paramos te
legramą. Deja, nieko panašaus 
nebuvo girdėti iš lietuvių pusės, 
nebent kokios privačios organi
zacijos bus padariusios kokių žy
gių. Žymusis amerkiečių kores
pondentas Cyrus Sulzberger iš 
Paryžiaus tik atrašė, jog euro
piečiai susirūpinę staigia Ike 
nuomonės dėl Rytų Europos pa
sikeitimo reikšme, spėdami, jog 
čia tikriausiai kaltas esąs Mr. 
Dulles, kuris reikalaująs su savo 
štabu pozityvios politikos. Sulz
berger iš mūsų taip mėgstamos 
Europos rašo: “Atrodo, jog svar
biausias “Bugbear” (išgąsčio ob
jektas) šiuo momentu yra Balti
jos valstybių klausimas ir gali-* 
mas aiškus Jungtinių Valstybių 
pasižadėjimas eventualiai šiuos 
kraštus išvaduoti”. Girdi, 12 tau
tų yra pasižadėjusios kariauti 
petys į petį su Amerika ir “jos 
nenorinčios savo kaklus iškišti 
per toli”.

John Foster Dulles, pagrindi
nis Ike patarėjas užsienių poli
tikos reikaluose, savo pareiški
mais nesusilaukė entuziastiško 
pritarimo iš egzilų pusės. Kalbė
damas Buffalo, jis paaiškino, 
esą Ike išlaisvinimas būsiąs at
siektas taikingu būdu: “pasyvia 
rezistencija, nekooperavimu, ne
pasitenkinimu, sabotavimu ir su
lėtinimu pramonėje“. Girdi, jei 
Ike būtų išrinktas prezidentu — 
Dulles, žinoma, tada taptų Ache- 
sono įpėdiniu — pirmoj eilėj pa
skelbtų, jog jie niekuomet netu
rės jokių reikalų iki sovietai ir 
toliau tvirtins, kad pagrobtieji 
kraštai priklauso jiems amžiams. 
“Amerikos Balsas” ir kiti radio
fonai pradėtų kelti pavergtųjų 
dvasią, užtikrindami, j^g Ameri
ka už juos. Girdi, tada susiorga
nizuotų partizanai, kuriuos rem
tų ir papildytų, sakysim,', tokia 
organizacija kaip Laisvosios Eu
ropos Komitetas. Tada, įmano 
Dulles, Sovietų imperija imtų ir 
sugriūtų; Sovietų MVD išsigąstų 
Dulles ir padėtų ginklus, paleis
tų visus šnipus ir “eitų namo”. - 
Dulles taip pat kuo griežčiausiai 
atmeta Harriman kaltinimą, jog 
Ike išlaisvinimo politika būtų 
spąstai, esą demokratų platfor-' 
ma, užtikrinanti, kad demokratai 
darysią viską, kad tos tautos bū
tų išvaduotos iš komunistų ver
gijos, bet tikrumoje jie nieko ne
darys. Tai tik bandymas gauti 
kiėk balsų, bet netikiu, jog šis 
tiūdas šiuo kartu pasiseks5’. Mr. 
Dulles mano, jog netrukus prasi
dėsiančioje prezidentūros kam
panijoje “Išlaisvinftnas” vie
toj “containment” bus didžiau
sias šūkis. Kalbėdamas Grand 
Rapids, Mich., Dulles pastebėjo, 
jog Sovietų-JAV įtempimas pa
siekęs tokio laipsnio, jog jis jau 
nebežinąs ar begalima išvengti 
III karo. Po jo kalbėjęs dr. Com
pton, Valstybės Departamento 
Tarptautinių programų viršinin
kas, sutiko, jog Amerikos Balso 
programa nėra patenkinama.

• Mr. Vogeler, pasėdėjęs bol
ševikų kalėjime, pasišęvė lais-' 
vinti pavergtuosius. Praėjusio
mis savaitėmis Naujorke buvo 
įsteigtas dar vienas Laisvinimo 
Komitetas, kurį politiniai egzi- 
lai dėl įvairių priežaščių priima 
labai atsargiai. Bijomasi, jog tai 
tik rinkiminis burbulas, nes jį 
daugiausia remia respublikonai, 
nors kai kurie iš jų tikrai nuo
širdžiai aukojasi pavergtųjų tau
tų-labui. Šio Išlaisvinimo Komi
teto tikslas^ pagal Vogelerį, būtų 
visų pavergtųjų žmonių laisvini
mas, ir reikalauti, kad Valstybės 
Departamentas persiorentuotų 
laisvinimo politikos reikalu.

Atstovas Kersten, iš Wiscon
sin, komiteto atidarymo proga 
rekalavo, jog komitetas pilnai 
išnaudotų išlaisvinimo, reikalui 
skirtus fondus, kurių Trumanas 
nežino kaip naudoti. Mr. Vogeler 
tikisi sabotažu ir pogrindžiu su
rašysiąs komunistus. Jis, girdi, 
tik pradėsiąs siuntinėti gražius 
kvietimus sovietų lakūnams bėg
ti į laisvąjį pasaulį, na, ir steig-' 
siąs viešbučius bėgliams iš Rytų 
Europos. Vykdomuoju sekreto
rium pakviestas Wiliam H. Wi
dener, biznierius ir buvęs FBI, 
Tarnautojų Draugijos preziden
tas. Latvių spauda naujajam ko
mitetui teikia labai daug vilčių, 
iškeldama dalyvavimą savo 
draugo Mr. Armstrong, kuris, 
kaip atsimename buvo sušaukęs 
pagarsėjusią naivią Psichologi
nės Karybos konferenciją Va
šingtone. Lietuviai politikai su
silaiko nuo komentarų.

■
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★ Draugas 3 Maskvos Sčerbatych 
tarybinėje spaudoje puolė "Kanados 
-Amerikos agresijos basę", kanadie
čiams nepagailėdamas gralių mela
gysčių ir Šmeižtą.

★ Tarybinė spauda rašo, jog liepos 
1 d. sukako 50 metų kaip Lietuvoje 
buvo {vesta matų ir saikų tarnyba. 
Mendeljevo įsiūlymu, 1889 m. bu
vo priimatas įstatymas dėl matų ir 
saikų tarnybos organizavimo Lietu
voje. Pirmąjį patikrinimą atliko Vil
niuje 1902 metais.

★ "Vilniaus V. universiteto lietuvių 
literatūros katedra šiuo metu ruošia 
naujas lietuvių literatūros istorijos 
programas. Šiomis dienomis įvyko ben
dras katedros ir lietusių literatūros 
instituto darbuotojų posėdis apsvarsty
ti lietuvių istorijos 1861-1905 metų 
laikotarpio programai. Svarstant pa
teiktąjį programos punktą, pasisakė 
prof. Kąrsakaš, Mykolaitis, A. Sprin
dis, J. Palionis, K. Doveika, K. Um
brasas,, L. Gineitis ir kit."

★ "Tiesa" ir kiti tarybiniai laikraš
čiai siaubingai aprašo bedarbių padė
tį JAV-bėse ir Kanadoje. "Ypač šun- 
klosė ^sąlygoše esą "neamerikietiškos 
kilmės" darbo žmonės, jų tarpe ir lie
tuviai, rašo birželio 26. d. numeryje 
tūlas Vyšniauskas. "Abipusio susita
rimo pagrindu JAV kapitalistai ir liė- 
fuviškteji buržuaziniai nacionalistai 
organizavo prekybą Lietuvos darbo 
žmonėms . Vyriausybė u J fciękvie- 
ną parduotą žmogų gaudavo 100 litų. 
Oficialiais duomenimis buržudztjos 
valdymo metais į JAV kapitalistų ver
giją pateko , daugiau ,kaip 100.000 
Lietuvos darbo ir valstiečių žmonių". 
(Jsidėinefina — tokios nesąmonės apie 
carų laikus nesakoma). Sovietai norėtų 
įtikinti lietuvius, jog Amerikoje jų lau
kė sunkesnis likimas, nėgei išvežtųjų 
į Sibirą. ".. . tūkstančiai išvežtųjų į 
Ameriką žuvo nuo nepakenčiamų gy
venimo ir daržo sąlygų kasyklose, me
talo lydymo įmonėse, plantacijose ... 
Lietuvių,, kaip* ir kitų tautinių mažu
mų būklė Amerikoje nuolat sunkėja 
ryšium su viso gyvenimo fašizavimu ir 
nėdmerikonHkps kilmės gyventojų per- 
sekiojimū ir diskriminaciją(!!!)". įdo
mu, jog pirmą kartą "Tiesa" pradėjo 
minėti "Dtgug'ą"<. "Dirvą", spausdin
dama tokias "citatas", kokių niekad 
nėra buvę šiuose laikraščiuose. Kaž
kas panašaus tilpo, kai keletas lietu
vių DJP pakliuvo į Pietų plantacijas, 
bet jie bematant buvo iš* ten ištrauk
ti. Minimas "net toks amerikiečių im- 
perialištų pakalikas, kaip kunigas 
Končius", kuris buvęs priverstas pri
sipažinti, kad dirbančių JAV plantaci
jose lietuvių padėtis yra lygi vergų 
padėčiai... .

★ Vilniaus aikštėse buvo pasodin
ta šią vasarą 15 palmių įvairaus am
žiaus. Sakoma/ jog didėli rekonstruk
cijas darbai vyksta Tarybų, buv. Ka
tedros, aikštėje. Esančios asfaltuoja
mos šalutinės gatvės.

★ Kauno Vidurinė Dailės mokykla 
išleidžia šeštąją jaunuju dailininkų 
laidą.

★ Vilniuje antras mėnuo teberodo- 
mos "Tarzano" filmas ir tik viename 
"Gyvas lavonas".

★ LTSR viena svarbiausių Švietimo e 
ministerijos įstaigų, kuriai skiriamas 
ir labai didėlis dėmesys, yra taip va
dinamų našlaičių namų veikla. Tu
rimomis žiniomis tai dauguma išvež
tųjų Sibiran tėvų vaikai, kurie pagal 
J. Ramanauską "LTSR švietimo mi
nisterijos vaikų namų skyriaus virši
ninką" yra gerai auklėjami, įgyja 
mokslą, darbo įgeidžius ir yra paren
giami būti aktyviais komunizmo staty
tojais". Tačiau tas pats Ramanaus
kas nusiskundžia, jog daugeliu atve
jų vaikų gyvenimas yra labai sunkus. 
Klaipėdos Vaikų Namai jau kada bu
vo išdalyti po aplinkinius "rezervatus" 
ir auklėtinių gyvenimas esąs labai sun
kus. "Kaikurie vaikų namai ruošda
miesi žiemos sezonui, susiduria su ne
mažais sunkumais apsirūpinant kuru ir 
remontuojant patalpos ., Rama- 
ąauskas primena, jog TSRS Ministrų 
tarybos nutarimuose, liečiančiuose 
vaikų namų pagerinimo klausimus yra 
duoti išsamūs nurodymai. • • kurie esą

* persunkti stalininiu humanizmu (A la 
Katyn, Rainiai, Pravieniškės), liudiją 
apie Tėvišką Tarybinės Moskvinės vy
riausybės rūpinimąsi vaikais —— našlai
čiais, jų politiniu, protiniu, fiziniu ir 
estetiniu išlavinimu. (Jsidėmėtina pir
menybės eilė: politiniu!).

★ Vilniuje, Žvėryne statoma didelė 
pieninė, kuri būsianti didesnė negu 
būv. "Pienocentro" Katine. Joje bus 
gaminamas sviestas, sūriai, ledai, pie
no Šampanas, kisieliai. Numatomo, 
kad per dieną ji pagaminsianti 70.000 
litrų pieno, 9.000 kefiro, 4.000 Šoko
ladinio pieno, 30.000 brikietinių(f) le
dų. Girdi, pagrindiniai statybos dar
bai jau bemaž baigti. Visa bėda, jog 
ji įrengiama tarybine technika, o tai 
reiškia, jog produktai nematomai vyks 
Maskvon.

★ Liepos pramdžioję "Respublikinė 
Kino Mechanikų mokykla", Laisvės 
Alėjos 19 nr., skelbia mokinių priėmi
mą. Vyrai priimami nuo 16, moterys 
nuo 17 m. amžiaus. Mokslas trūnkąs 
vos penkis mėnesius ir studentai gau
ną pilnas Stipendijas.

A Kaip praneša tarybinėje spaudo
je E. Gineitienė, Vilniaus Valstybinis 
universitetas, jo medicinos fakultetas, 
ėmėsi Druskininkų kurorto šefatimo. 
Vykdant šį planą, medicinos fakulte
to dėstytojai Dizikaitė, Krikštopaltis, 

f kiUrsktš, Rabihavičius teikė kdnsūl- 
tacijas ligoninėse. Druskininkų kuror
to gydytojams buvo suruošta eilė pa
skaitų. Skėitė respublikos vyr. tera- 
peutoš vyr. dėstytojas Krikšto paltis, 
kurorto gydytojai Astftėitė ir Jurgelio- 
nk.

★ Kiek tenka pastebėti "Tėvynės 
liaise" or "Tiesoje", ar kituose laik- 
raišiuose, nbujiėii pastate i tiek 
Vilniuje, tiek, sofcvsim, BirŽuoU, lo
bai primena baŽnyČi* architektūrą.

★ Pagal torybtag speodą | Dūkšto 
sritį liepos mėn. išvyko Vlhious «**•

versitgto istorijos - filologijos fakulte
to 10 žmonių dialektinė ekspedicija. 
Dėstytojui Zinkevičiui z vadovaujant, 
ji rinks medžiagą diolektol6gin|bm lie
tuvių kalbos otląsui, rajono folklorį— 
dainė*, pašukas, priežodžiui, studi
juos vietos dialektą ir buitinę termi
nologiją. 4

★ "Pravda^ nori įtikinti laisvąjį pa
saulį, kad nuo ginklavimosi kainos tik 
buržuaziniame pasaulyje kyla. Bet ta
rybinėje lietuvių spaudoje. randame ir 
kitokią naujienų. Štai A. Ilčiukos rašo 
"Kodėl pabranginama statybos kai
na?4*. Girdi tarybinė vyriausybė Klai
pėdoje investuojanti 10 mil. rublių. 
Tdčldu, kaip ir visur tos tačiau . • . 
Klaipėdos milžiniško atsilikimo prie
žasčių viena svarbiausių bus ta, jog 
labai blogai organizuojamas darbas. 
"Labai dažnas reiškinys, rašoma lie
pos 5 d., jog tinkuotojų, mūrininkų, 
dailidžių brigados stoviniuoja be darbo 
vien dėl to, kad pritrūksta lentų, vi
nių, vielos ir kit. medžiagos. . .m. Štai 
žuvies pramonei Klaipėdoje statomas 
didelis šaldytuvas ... Tris savaites Bu
vo laukiama katilų asfaltui virti. Vi
si Stovinėjo be darbo. Kai buvo gauti 
katilu i ^paaiškėjo, jog^nėra darbinin
kų, kurie mokėtų Šitokios grindi* klo
ti .. . Dėl takių tai visokiausių priežas
čių nuo sausio iki gegužės, mėn. buvo 
pereikvota statybinių medžiagų ,už 
247.000 rublių. Šiuo metu statybos 
tresto valdyba jau neturi pinigų dpSi- 
molcėti už pristatomas plytas" .. .

★ Neseniai buvo smarkiai užsipulta 
Žemės Ūkio Akademija Kaune. Nors 
esą kruopščių profesorių, kaip Ktiščiū- 
aas, Ruokis, Petraitis ir. Banaitis bei 
kiti, tebėra joje daugybėi ir svarbių 
trukumų: "Didelis studentų skaičius 
marksizmo leninizmo egzaminus iš
taikė vos patenkinamai. .. Formaliai 
idėjiniu lygiu paskaitas skaito Butkus, 
Kožma ir, Sakalauskas. Eilė dėstyto
jų, kaip Petraitis, Mihgaūdas, Stra
vinskas ir kit., mažai savo paskaitose 
propaguoja tarybinio mokslo ir tech
nikos prioritą ir pasiekimus44.

★ "Nekęsk Amerikos44 kampanija
LTSR remiasi tokiais rašytojais kaip 
Cvirka^ cituojant "Trank Kruk". St. 
Jasilioniš, Laucevičius ir kiti. . Bene 
švelniausiai puola Salomėja Neris, nes 
jT mirė dar gerokai prieš kampani
jai prasidedant ir nebesuspėjo prisi
taikyti. Bet štai Laucevičiaus deiman
čiukas prieš kurį neteko girdėti, kad 
kokia nors kontrpropagandos įstaiga 
būtų atsikirtusi: "Bet ką rado lietuviai 
Amerikoje? Jie rado purvą, kuris va
dinosi lietuvišku, jie rado tamsybę, 
kurį vadinosi lietuviška, jie rado gir
tuoklius, gulinčius purvuose, kurie va
dino save lietuviais, jie rado tūkstan
čius karčiamų su bažnyčia, smaugęs 
jų protas, tai buvo lietuviška kolo
niją. Tai buvo ž mo n ės kvėpuoja n tie
ji laisve... Atsirado keli lietuviai iš
silavinę, bet ir tie skundėsi, kad jau 
prarado energiją, norą, viską, ką tū
rėjo šventesnio, gyvendami aplinkybė
se, kur visi miega, miega, nejausdami 
pavojaus, koks juos gali kasdieną 
užtikti. .. Tas pridavė jiems tik dau
giau energijos, ir tą pamatę kuo gret
inusiai norėjo grįžti atgal". "Tie patys 
žmonės Lietuvoje, bet ar galima juos 
sulyginti, — kalbėjo Vitoldas". "Ten 
žmonės jaučia, ten žmonės mano, ten 
žmonės gyvuoja, ten viskas pas žmo
nes, o čia? — su piktumu kalbėjo Va- 
silius, — kuo veikiausiai grįšime at
gal, taip gyventi gėda . . ." Iš tikrų
jų, tai yra tikrai labai vykusi propa
ganda, kuri turėtų mūsų lietuviškus 
veiksnius paskatinti kuo grėiiausioi iš
sikovoti radijofoną tikrai lietuvišką, 
kuriame tikri informacijos specialistai 
ir žurnalistai Šį pavojingą melą at
remtų. .

★ Kaune, U uosto-Kanto 6, Kauno 
Kooperacijos Technikumas skelbia mo
kinių priėjimą sekantiems mokslo 
metams. Priimami 14-30 metų moks
leiviai, baigę 7-metę mokyklą. Moks
las tęsiasi trejus metus Ir ruošiami bu
halteriai, prekių žinovai. "Gyvenantie
ji pas tėvus, gauna per mėnesį 75 
rublius butpinigių. Gerai besimokantie
ji gauna stipendiją". Kaip matome, 
parama labai įvairuoja pagal atskiras 
mokyklas. ’

★ Turbūt labiausiai LTSR trūksta 
architektų. Šių metų laida tačiau tuoj 
pat buvo pasiųsta pasitobulinti į Le
ningradą, kur vyksta. daugiaaugŠČių 
namų sta'tyboš. Studentų tarpe randa
me šias pavardes: Eduardas Chlomauš- 
kaš, Aloizaš Dūmbauskas, Algimantas 
Zeidotas, Vytautas Barkauskai, Kostas 
Valiukonis, Gražina Balandaitė, Aldo
na Balinskaitė ir kit/*

★ Rudenį Vilniuje Meno Reikalų 
Valdyba atidaro pirmąją respublikoje 
dešimtmetę choreografijos mokyklą. 
Joje būsiąs išeinamas bendrasis vidu
rinės mokyklos .kursas ir tuo pačiu me
tui ruošiamasi baleto šokėjais.

★ Jurbarkiečiai susirūpinę, Jog vi- 
Šal apleistas jų parkas ir Šalia esanti 
sala, kurioje ganomi gyvuliai ir kitaip 
ši graži vieta naikinama.

★ Netoli Maskvos liejykloje atlie- 
dintos keturios skulptūros, kurios bus 
pastatytos kuriam laikui ant Černia
chovskio vardo tilto per Nerį Vilniuje. 
"Tarybinė Armija" buvo padogrta B. 
Pundziėus, "Socialistinė Pramohč" — 
N. Petrulio ir B. Vyšniausko, "Socia
listinis Krašto Okis" — B. Bučo ir P.
Vaivados ir "Besimokantis Jaunimas" 
J. Mikėno ir J. Kėdainio.

★ Vilniaus Vaikų ištaigą Medicinos
Seserų Mokykla skelbia priėmimą te
kantiems mokslo metams. Amžius ap- 
ribojamai 14-30 m. Mftkria* .tfiiati 
2 metus, voHcų skyriuje 3 metus.

* Kaižedoritį rajono prokuroro žmo
na Adrijonovo priveržė j>rekhj vedžjiį 
dalintis jaunamai ptėkes per pušy
paleisti jas juodbjon rMkon. Petkunę 
dus LTSR prokurorui, iis praneid, jog

buvo patraukta teisman ir skaudžiai 
nubausta. Dorbininkq rojuje, mat, vis

HAMILTON, Ohl
Rugpiūčio 24 d. sekmadienį 

Hamiltono apylinkėj įvyko net 
dvi gegužinės: Šridgemans ūky, 
kurią rengė TF skyrius ir p.p. 
Narušių ūky, ruošta nežinomų 
rengėjų tikslu paremti skautus 
(“TŽ” skelbimas rugp. 14 d. nu
mery) ir “Škautų| Aidi” (“TŽ” 
33 nr. skelbimas).

Pagaliau atėjo ir lauktoji pui
ki, šilta ir saulėta diena. Jau 
Hamiltone, pasibaigus pamal
doms, buvo juntama, kad tautie
čių simpatijos krypsta TF gegu
žinės pusėn, tas jos rengėjams 
suteikė vilties, kad įdėtas darbas 
nenueis veltui. Ąntrą valandą 
po pietų gegužinės vietoje tėra 
2 1. mašinos. Iki 3 vai. atvažiuoja 
autobusas iš Hamiltono ir 5 1. 
mašinas. Dvi anksčia'u atvažia
vusiųjų išvažiuoja pas p. Naru- 
šį. Pareigūnų širdys neramios — 
nejaugi nepasisekimas!

Ir staga pratrūksta: nuo 3 iki 
4. vai. atvyksta dar 1 autobusas 
iš liamilfono, 2 pilnutėliai iš To
ronto, o lengvų mašinų eilė su
sidaro tarpais iki 8-10. 5 vai. “fon 
dininkai” jau turi-per 600 svečių!

Kitos gėgūžines vietoje ren
gėjai lygiai taip pat neramūs 
dairosi į kelią ir su šypsena pa
sitinka kiekvieną atvažiuojan
čią mašiną, tik jų mažai pasiro
do, o be to dalis gi apie 5 y ai. 
apsigręžia ‘ir atvyksta paš “fon- 
dininkus”. Galutinam rezultate 
apie 7 vai. vakaro anos geguži
nės rengėjai (kas jie, oficialiai 
nežinoma) visiškai kapituliuoja: 
TF gegužinėj per 800 Svečių, o 
ten apie 50. Tas parodo, kad lie
tuviai tautiniuose reikaluose yra 
vieningi ir reikalo didumą pui
kiai skiria. Išdavos savo netikė
tumu nustebino abiejų geguži
nių rengėjus: “fondinihkdi” ne
sitikėjo tiek daug, o anie tiek 
mažai svečių!

Baigiant tenka pastebėti ne
kultūringą anos gegužinės ren
gėjų elgesį. Apie 4 vai. vienas 
jų atvaižiuoja ir prikala prie vieš 
kelio, vedančio į TF gegužinę, 
didoką rodyklę su užrašu “Į ge
gužinę prie ežero”. TF- gegužinę 
rodą tautiniai ženklai net du 
kartus .buvo kažkieno nuplėšti, 
ko ankščiau, niekad nepasitaiky
davo. Kadangi buvo rasta prikal
ta rodyklė, tenka laikyti, kad ir 
TF gegužinės ženklus nuplėšė 
tos pačios rankos!

Mieli ponai! Neužmirškime, 
kad šiame krašte tik kultūringa 
konkurencija leidžiama. TokS* 
kai kurių rengėjų elgesys vėliau 
ar anksčiau atkreips tautiečių

dėmesį, tik, žinoma, ne 
prasme!

— Vyt. Strikas, rugsėjo 1 d. 
išvyksta 6 mfa. | Čikėgįį. V. S. 
Lietuvoje stuiijavo mėdieitią: Jo 
kelionės tiksite — baigti specia
lisms kolėdžeradiografijos moks 
lūs. Baigus šią mėdicinos Šak% 
įgylamas rentgeno nuotraukų 
spfeeialisto vardas, suteikiąs ga
limybę dirbti rentgeno labora- 
tbrijosfe.

— J. Mačiukas ir J. Stundžia 
savo namą 80 St. Clair Avė rugp. 
19 d. pardavė už $21.500,— Na
mą jie buvo įsigiję š.m. kovo 
mėn. už $16.000,—

— Meno mėgėjų būrelio “Au
kuras” susirinkime buvo iškel
tas sūmanyriras prisietėti prie 
bažnyčios statymo, paaukojant 
šiam tikslui didesnę ar mažėsrfę 
sumą iš būrelio kasos. Pasiūly
mas tuo tarpu nepraėjo.

, Padėka
Š.m. rugpiūčioi 24 d. įvykusi Bridge

man's ūky TF gegužinė praėji Sū di
džiausiu pastsftįnbu ir didėliu dafyvhį 
skaičiumi pralenkė ir r Iriausias mūsų 
viltis. . Iš plačiųjų apylinkių j Ją sGydžid- 
vo per 80(X tautiečių ir So skąifHngo 
sąskrydžio dėka, gauta apie $460 gry
no pelno. r

Šia proga„mes,rėiškidme mūsų didėlę 
padėką Hamiltono I iet. parapijos ~klebo
nui kun. dr. J., Tddąrdūskui ir Tdronto 
liet, parapijos klebonui kun. Ažubaliui 
už malonią pagalbą, paskėfbldnt Šią ge
gužinę paraki jęčbms. .

Palyginti nemažą šios gegužinės pelną 
pavyko pasiekti gerųjų tdufięČių talki
ninkavimo dėka; pp. L. Tdliėnė, Ė. Dir- 
seinė, E. Grdviėnė, J. Paukš
tys ir L. Pa Ičiaūškas. dirbo bufete; P. 
Leil ionos padėjo _pnė šaudymo‘ Grote
liais; p. A. Petkevičius, ,p. , J.Kdtaliū- 
nas, p. J. Bdjbriijhds Įr į>. ,M. Krivickas 
rinko aukas prie jvdžiovimd;. 0-l£ . V. 
Subatninkaitė pravedė gėlių valsą. Jiems 
visiems mes reiškiame nuoširdžiausią pa
dėką.

Ponui G. Pa ftarbkui už paskolinimą 
šautuvėlio, kuris "uždirbo" net $37, ma
loniai dėkojome.

Mūsų gi didžiausiam būriui viešnių 
ir svečių, mažų ir didėlių už Tamstų tik
rai gražų ir kultūringą elgesį gegužinėj, 
o taip pat už tokj skaitlingą dalyvavi
mą joje norėtumėm padėkoti gražiau
siais žodžiais, kad perdavus tuos nuo
širdžius musų padėkos jausmus, kokius 
mes jauiamė Tamstoms mūsų lietuviš
kose Širdyse! Mūsų atvirą i šią gegužinę 
kvietimą- Tamstos priėmėte su gryna šir
dimi, parodydami tuo didėlį solidarumo 
mūsų visQ laisvės atgavimo pastangoms 
ir suteikdami, rengėjams didžaius) mo
ralinį atlyginimą.

Ačiū, ačiū visiems!
TFA Kanadoje Hamiltono sk.

Iš lietuviškojo pasaulio
ja vĄlštybrs ; v *

BALF per. pirmuosius 6 nar
šiais metais tesurinko vos apie 
$19.000. BALF rekpmendupja 
šalpą vykdyti per jį, bet, jei tas 
kitaip nusprendžia, patarnauja 
persiųsdamas, pasinaudojant jo 
turimomis privilegijomis.

Šelpiamųjų Vokietijoje BALF 
turi apie 5000, o dar apie 2-3000 
yra tokių lietuvių tremtinių, ku
rie galėtų emigruoti. BALF rū
pinasi rasti būdų jiems emigruo
ti padėtį. , Ą

Clevelando 1. tremt. valdyba 
ir pp. Šalčiukai liepos 7 d. aplan
kė Ohio gubernatorių, jam. pa
dėkojo už palankumą treinti- 
niams bei lietuviams ir paprašė 
paremti Genocido konvencijos 
ratifikavimą, naują imigracijos 
įstatymo pataisą, antikomunisti
nę veiklą ir pavergtųjų tautų iš
sivadavimo paištangaš. Visa d^i 
buvo įteikta ir raštu, kartu su 
dovanotomis knygomis apie Lie
tuvą. Gubernatorius Fr. J. Lau- 
sche. buvo pirmasis, kuris jąu 
prieš 5 metus Vasario .16 proga 
paskelbė specialią deklaraciją. 
Kiti gubernatoriai tai parodė 
vėpąu. ■.

Laikraštininkų kursai Čikago
je organizuojami spalio-gruodžio 
mėn. Užprašyta 25 lektoriai. Iš 
jų jau sutiko paskaitas skaityti: 
Dr. P. Jonikas, St. Pieža, prof. St. 
Yla, P. Maldeikis, Br. Kviklys, 
Dr. D. Narutavičiūtė, V. Žvirz- 
dys, Dr. J. Vaišnora, kun. J. Pet- 

•|rėnšs.
Prof. C. Mašaitis, iki šiol dės

tęs vienoje kolegijoje, pakvies
tas profesoriauti į Lexington 
universitetą Kentucky valstijo
je. Jis su šeima ten išvyks rug
sėjį mėnesį. C,.

Kun. dr. J. Matusas iš Čikagos 
persikėlė į Niujorką, kur dirbs 
Free Ėurope moksliniame skyr.

Df. A. Ceičys išlaikė gydytojo 
egzaminus ir gavo rezidento vie
tą Ohio valstijoje. '>

• Cleveland© esama per 30 vien 
lietuvių tremtinių, lankančių 
augštąsias mokyklas. Veikia ir 
L.-Stud. S. skyrius.

Inž. J. Puškorius, baigęs au^š-

tąjį mokslą Paryžiuje, buvęs BA 
LFo ir Prancūzų stipendininkas, 
buvęs Lietuvių Studentų Sekci
jos pirmininkas, Tautos Fondo 
Atstovybės narys Prancūzijoje, 
rugpiūčio 21 d. išvyko į JAV, 
kur gyvena jo tėveliai.
vokrirfiJA

Gautingo apyi. komitetas į BA 
LĘo paaiškinimus visuomenei, 
kokios pašalpos toje sanatorijoje 
esą lietuviai yra gavę, buvo pa
skelbę laišką, kuriame nurodo, 
kad kaikurių BALF nurodytų 
dalykų jie nėra gavę. “Tremtis” 
Nr. 81 patikrina, kad: “pav. 800 
-cigarečių buvo panaudotos įgy
jant vaistų vienam sunkiai su
mirgusiam tautiečiui. 675 Ibs. mil
telių panaudoti sušelpti vieno 
sunkiai susirgusio gautingiškio 
lietuvio ir jų gavimas pakvituo
tas buv. pirmininko. Care Insti
tutional 954 lbs., taip pat Gautin- 
ge gautas ir pakvituotas, tačiau 
vėliau patekęs bendron virtu
vėn... gėrybės (neigtos atsaky
me) gautos, ką patvirtina para
šai, tik jų kSikurios nebuvo ben
drai išdalintos, o panaudotos 
sunkiai susirgusių gyvybei gel
bėti”.

Taigi. O kokios teisės turėjo 
ponai valdybos nariai iškelti BA 
LFui dėmes primėtančius kalti
nimus? Ar jie mano bus pasitar
navę ligoniams, kurie juos pa
kvietė savo reikalų tvarkyti?

J Memmingeno stovyklą atkel-

ta naujų lietuvių. Jų skaičius čia 
pakilo iki 400.

Renata Jonaitytė, nekalbanti 
lietuvaitė, kuri BALFo rūpesčiu 
yra patalpinta specialioje mo
kykloje kalbai atgauti Hambur
ge, po 7 mėn. jau pradėjo kalbė
ti BALF jai mokykloje išlaiky
ti yra įkūręs specialų fondą ir 
surinkęs $1015,10. Už jos išlai
kymą per pirmus du mėn. teka 
mokėti po 300 markių, o vėliau 
buvo išrūpinta, kad 120 markių 
pradėjo mokėti vokiečių valdžia. 
BALF liko mokėti po 180 markių 
kas mėnesį. Išviso BALFas už 
jos išlaikymą yra sumokėjęs jau 
1500 markių. Gydymas dar tu
rės užtrukti apie pusantrų metų, 
tad Renatos fondo geraširdžiai 
lietuviai neturėtų pamiršti.
D. BRITANIJA

D. Brit Liet. Sąjungos visuo
tinis skyrių atstovų suvažiavi
mas įvyks spalio -25-26 d. lietu
vių namuose Londone.

D. Brit. LS Centrinis skyrius 
apjungia tuos lietuvius, kurie 
gyvena pavieniai, kur nėfk pa
kankamo lietuvių skaičiaus sky
riui sudaryti. Dabar jų esama 
apie 380. Rugpiūčio 16-17 d. Lon- 
dbnė Liet. Namuose įvyko to sk. 
suvažiavimas, kurio tikslas — 
susipažinimas.

Kun. dr. V. Balčiūnas, šv. Ka
zimiero kolegijos Romoje dva
sios tėvas, vasaros atostogų at
vyko į Škotiją. Ten Carfine pra
vedė rekolekcijas moterims.

Š.m. rugsėjo mėn. 6 d. St. Michel’s salėje (213 James St. N.) 
HAMILTONO SPORTO KLUBAS “KOVAS”

Hidėtiš sezono atidarymui rengia
LINKSMUS ŠOKIUS

■ Pelnas skiriamas bažnyčios statymui
Veiks turtingas bufetas. - - - - - Gros “AIDAS”
Ptadžia 7 vai. vak. Sp. Klubo valdyba.

Visais tarto pirkimo ir parda-

vimo reikalais Jutos patarnaus

FELIKSAS SENKUS
Tet LL. 3744.

William Bolland Real Ėštaiė

1130 College Št., Toronto, OnL
' i ' _•

ATŽYMĖTI rengia

SUBAtVĄKARį
Gegužinė įvyks .rugsėjo ųiėn. 6 dieną, šeštadieni, . 

PORT WELLER GARDEN CITY BEACH — * 
kur įvyko ir paskutinį kartą.

VAŽIUOTI: Niagara Street — pasukti į Lake Shore — ir 
pats Beach. Be to, kelią nurodys atatinkamos rodyklės.

Pradžia 2 vai. pp. Pabaiga 12 viii, naktį.
GROS PUIKUS ORKESTRAS

Veiks gausus bufetas su visų laipsnių lašeliais. Prie to — gausį 
vertinga loterija ir kitos įvairenybės. Tad, kas dar nėra užmiršęs 
nuotaikingųjų lietuviškų subatvakarių, visi į šią gegužinę! Sve
čiai iš Toronto, Hamiltono, Wellando, Niagaros ir JAV — ypa
tingai maloniai kviečiatoi susitikti šiame svetingame pušfau- 
kėlyjc.  Rengėjai;

jau

WELLAND, Ont
Pranešimas

Rugsėjo 7 d., sekmadienį, Wel- 
landd ALOKaŠ rengia Tautos 
šventės. paminėjimą, Wellande 
St. bažnyčios salėje, Hel- 
Įemš Avė., Welland, Orit.

Minėjimo pradžia 10 vai. rytą 
pamaldomis; po pamaldų p. pulk. 
J. Giedraičio' paskaita ir meninė 
dalis. Meninę dalį išpildo Wel- 
lando tautinių šokių grupė, va
dovaujama p. Ulbinienės ir vie
tinis meno mėgėjų būrelis.

Apylinkės lietuviai maloniai 
prašomi dalyvauti pamaldose ir 
minėjime. Tdip pat minėjimo 
proga bus platinami Lietuvio 
Pasai.

Wellando ALOKas.

WINNIPEG, Man.
Winnipegieciq žiniai

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., 2,30 
vai. pp., Lietuvių Klube, 240 Ma
nitoba Ave., yra ruošiamas Tau
tos šventės minėjimas. Po minė
jimo pranešimas iš KLB Krašto 
Tarybos atstovų suvažiavidfo. 
Tautiečius kviečiame kuo skait- 
lingiau dalyvauti.

KLB Winnipeg© Apyl. V-ba.
— Paskutiniu laiku Manitobo- 

je buvo, dideli karščiai, kas lei
do ūkininkams nuimti gražų šių 
metų derlių.
>— Gedgaudų šeimos narių 

sveikata žymiai gerėja. Neseniai 
į sanatoriją išvyko p. Simanavi- 
čienė.

LONDON, Ont
SUDBURY, Ont.

P a <f ė R a

Sudbdrio Tumo-Vdižganfd lietuvių šeS- 
tadienihės mokyklos buv., vedėjoj p. G. 
Lumbieneį atsjšakiūsiai iš mokyklos vę- 
dėjos ir mokytojos pareigų dėl pagrįstų 
šeimyninių reikalų, rėiškidmė viešę lie
tuvišką padėką ūž mokymą mūsų mažų
jų lietuviukų gimtosios kalbos ir Tėvy
nes meilės per praeitus visus mokslo me
tus. Mdkyt. G. Lun&ieriei vddčvdujčnt 
mokyklos nąųdai buvo suruošto. 4 vakaT 
roi su programomis bėi vaidinimais. Šia 
pačio proga reiškiame jai padėką ir už 
nūvėikfūS kultūrinius darbūs.

Tėvą Komitetas.

ABROMAITIS
Atlieka, vidaus ir lauko namų 4ažymo darbus. 
464 Salem Avė., N., Tofdttto. Tėlef. LO. 8309

Lietuvių Bėldų Krautuvė
■ mohawk miimr

2448 Danforth Avė., Tdrėhto
Telefonas OX; 4444

Škeibia Mėtinių pftgd didelį

IŠPARDAVIMĄ
Didelė iiiidiaida vlsbins prekėms

t*rekės siunžiamos ir už Toronto ribų, j 
bet kurį Ontario provincijos miestą ar

įrita teirautis talta at tėlefoitu bet 
laiku pas 
JbNĄ aukstaItį 
rimas tesis vis$ rttgpliHio mėnesį 
datyta fino * tai. ryto iki 9 vai vakaro

Gegužinės apyskaita
KLB Londono Apyi. V-bos 

Šelpimo skyrius skelbia geguži
nės, įvykusias š.m. liepos mėn. 
19 d. Do«česteryje, apyskaitą:
Pajamds
V. Barvydo auka 
Surinkta už bilietus 
Gauta iš loterijos 
Būfeto' pajamos 
Autobuso pajamos

$10.00 
207.00 
25.44 
10750 
11.30

$35.00 
45.00 

8.30 
74.63 
0.75 

ll.&J 
4.00 

, 4.00 
15.00

Viso pajamų gauta $361.24
Išlaidos: 
Už šalę 
drkėšttui. 
Loterijos išlaidos 
Bufeto išlaidos 
Telefono if kt šmtilk išl. 
Skelbimai špaiidbjė 
Ledams Šaukštas 
Smulkus transportas 
AūtobUšaš
Pakvietimši, bilbitai ir kt. 4.44

Viso išlaidų $202.62 
Gryno pėlno gauta $158.62

Šelpimo skyrius nuoširdžiai 
dėkoja visiems prisidėjusiems 
prie šios gegužinės pasšiekimo 
pinigine auka arba darbu, ypač 
p. V. Barvydui, paaukojusiam 
Vokiėtijojė badaujantiems lietu
viams $10, ir.pp. žirgulienei, A. 
JūraiČiui, j. Mažeikai, J. Tonkū
nui, L. Eimantui, A. švilpai, V. 
BiČkduSkūi, A. Pociui, padėju
sioms gegužinę pravesti.

Iš gegužės jfjėn. 17 d. įvykusio 
vaidinimo “Slidus pusmilijonis” 
gauta pėlno $16’.47. Pajamų bu
vo $124.40, išlaidų — $107.93. 
Esame laba tdėkihgi to Vaidini
mo “kaltininkams“ — Toronto 
Lietuvių Mėnd Mėgėjų Grupei, 
su nėhuilstamu jų režlsorium p. 
3. OįSA prfefcky,.kiiri, neboda-

ma didelio vargo, ryžosi pas mus 
atvykti. Ji atvežė mums giedrios 
nuotaikos ir priminė nepriklau
somos Lietuvos kūrimosi laikus 
ir to meto teatrus, dirbusius vien 
iš pareigos supratimo ir pasi
šventimo ir nežiūrėjusius, ar 
kas atlygins už jų nemigo naktis. 
Pažymėtina, kad nei vaidinto
jai nei režisierius už tai nepa
ėmė jokio honoraro ir pasitenki
no vien svarbiausių faktinų iš
laidų apmokėjimu.

Ta proga Šelpimo skyrius nori 
padėkoti .ir mūsų laikraščiams 
“Tėviškės Žiburiams” ir “Nepri
klausomai Lietuvai”, nuolat do
vanai spaudinantiems mūsų pra
nešimus ir įvairias apyskaitas.

Visiems lietuviškas ačiū. Dar 
gilesniu dėkingumu Jus prisi
mins širdys mūsų brolių ir sesių, 
tebebadaujančių Vokietijoje.

Kaip matyti, per abu parengi
mus susidaro gryno pelno $175 
ir 9 et. Šis pelnas skyriaus val
dybos posėdžio, įvykusio š.m. 
rugpiučio mėn. 10 d., nutarimu, 
prot. Nr. 4, paskirstytas taip:

Vasario 16-osios gimnazijai 
Diephloze $40; Seneliams, ligo
niams ir kt. Vokietijoj $40; Kaip 
atsarginį kapitalą kol kas palikti 
sk. kasoj $50; Pervesti bendruo
menės valdybos kasųn $20; Pa
likti įvairioms sk. išlaidoms ap
mokėti $25.09. Iki šiol skyrius, 
kaip naujai įsisteigęs, kasoj ne
turėjo nė vieno cento ir visos iš
laidos būdavo ‘padengiamos jo 
valdybos narių, skolos ar aukos 
principu.

Vokietijoje likusiems sušelpti 
skirti pinigai jau išsiųsti: gim
nazijai — betarpiškai, o Sene
liams ir ligoniams — per kun. 
T. A. Bėmatonį.

Londono šalpos Skyrius.



80 mėty nuo Kr. Lekšo gimimo ANTANAS BALČIŪNAS
i

1952 m. rugpiūčio 31 d. suei
na 80 metų nuo gimimo žymaus 
Mažosios - Lietuvos veikėjo ir 
liaudies poeto Kristupo Lekšo. 
Mirė 1941 m. kovo 30 d. Dekin- 

l tuose, Klaipėdos krašte.
K. Lekšas gimė 1872 m. rug

piūčio 3 T d. Strilių kaime, Klai
pėdos krašte, vidutinio laukinin
ko šeimoje. Iš savo tėvelių pa
veldėjo taurų ir dorą lietuvišką 
būdą, o pirmąsias pplatesnes gy
venimo žinias’gavo tuolaikinėjej 
pradžios mokykloje, tačiau augš- 
tesnio mokslo negalėjo pasiekti 
dėl lėšų stokos, taigi, kiek sąly
gos leido, gilino žinias privačiai 
pas tą patį mokytoją. Su Lietu
vos istorija susipažino namuose 
iš pasakojimų ir dalinai mokin
damasis privačiai. Dar tik 16 me
tų būdamas buvo jau įsitikinęs 

•’ esąs lietuviu, pradėjo rašinėti 
lietuviškas eiles, lankyti susirin
kimus ir pilnai įsitraukė į lietu
višką veiklą.

Pasirodžius K. Lekšo eilėraš
čiams “Lietuviškoje Ceitungo- 
je”, jo vardas išgarsėjo, jis bu
vo laukiamas svečias vestuvėse, 
pobūviuose ir susirinkimuose, 
nes visokiems parengimams jis 
sukurdavo pritaikintas eiles ir 
daineles, o dvasiniams susirinki
mams religinio pobūdžio eiles ir 
juose skaitydavo. Tikybinės ei
lės buvo spausdinamos “Ziono 
Varpelyje”, dainelės “Rūtų Vai
nikėlyje”, o eilės—prologai “Lie
tuviškoje Ceitungoje”, “Tilžės 
Keleivyje” ir “Lietuvos Kelei
vyje” Klaipėdoje. Paskutiniaja
me yra tilpę K. Lekšo daugelis 
eilių —- prologų iki 1939 m. ko
vo mėn., t.y. iki Klaipėdos kraš
to atplėšimo, visų švenčių ir pa
minėjimų progomis.

K. Lekšo kaipo liaudies poeto 
eilėraščiai nepasižymi poetišku
mu, bet yrą gryni tikybinio ir 
tautinio jausmo, kūriniai, leng
vai visiems suprantami, todėl 
krašte visą laiką lietuviškoje 
spaudoje buvo mielais skaitomi.

Pavasario eilutė:
Paveik dangaus rasele ir parė- 

kink visus, 
Per savąją versmelę, tu brolius 

tikinčius, 
Štai liūdnosios širdelės, lauk 

kantriai ir seniai, 
Kad bent pavasarėlis išauštų 

mūsų giminei!

Rambynui pasveikinimas:
Kur kalnas Rambynas mus svei

kindamas moja, 
Kur senasis Nemuns per lankus 

• banguoja.
Kur mūsų prabočiai gyvenę yr, 
Čia mūsų Tėvynė graži Lietuva.

Didelė dalis K. Lakšo kūrinių

ALB. BARANAUSKAS
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Rugpiūčio mėnesio pradžioje Vilkabalius pasiekė žinios, kad iš 

Lazdijų atvažiuoja didelė gurguolė čigonų. Viename kaime jau 
dingę lašiniai iš kamino, kitur vjštos, o Piliakalniuos arklys. Nors 
arklį savininkas rado Pajavony po šaulių gegužinės, tačiau ūkinin
kai visvien gerokai būgštavo ir gaudė žinias, kuriais keliais čigo
nai važiuoja ir kuriuose kaimuose nakvojo. Visi duomenys rodė, 
kad jie mauna tiesiog į Vilkabalius; seniūnas apskaičiavo, kad 
jie čia bus po trijų dienų.

Ketvirtadienį vakare šeštąvalandą iš laukų ėmė bėgti uždusę 
piemenys, sakydami, kad beržyne jau\ pasirodė čigonų vežimai. 
Netrukus po to keli vyrai įlipo į vėjinį malūną ir pamatė aplink 
beržyną besiganančius nepančiotus arklius, su ilgais karčiais. Pro 

. jnedžius nebuvo galima .įžiūrėti nei vežimų nei palapinių, bet va
karop rytiniame beržyno pakrašty iškilo stulpas tirštų dūmų —- 
ten kūrenosi laužas ir virė vakarienė. Nors beržynas buvo už 
dviejų kilometrų ir nuo Vilkabalių jį skyrė pelkės, tačiau prisiar
tinus nakčiai atsargūs žmonės užkilnojo virtus ir paleido nuo gran
dinės vieną ar abudu šunis. Bekampio troboje visą, naktį degė ži
burys. Žmona, trokšdama išsimiegoti, jį ramino ir gėdino, tačiau 
Bekampis pro langus įtemptai stebėjo mėnulio apšviestą kiemą 
ir jai atsakė tik apie vidurnaktį:

— Aš nebijau, — o kam spragilas? Kai vienam nuleisiu strė
nas, tai daugiau jie pas mane nė akių nerodys.

Šitaip sakydamas, jis atsiraitė rankoves ir pradėjo mirkčioti. 
Nėra abejonės, kad skaitytoms įsivaizduos Bekampį nesutramdo
mu žaliūku, todėl perspėjame, kad nors jis ir nebuvo vėjo papu
čiamas. tačiau, pavyzdžiui, jam dusyk iš rankų pabėgo skerdžiama 
kiaulė, o 1930 metais būdamas svečiuose jis sunkiai pagaravo nuo 
nedidelės žiblinės lemputės. Kai dėl bauginančių gestų, tai ranko
ves atsiraityti gali kiekvienas, kžis jas turi, o mirkčiodavo Bekam
pis dažniausia visai nenoromis — jam buvo įgimta, kad susijau
dinus beveik kiekvieną kartą jo veide pasirodydavo šis intymus 
ir kiek dviprasmiškas judesys, nesvarbu, kas prieš jį stovėtų — 
tarnaitė, arklys ar butelis. Nors čigonų jis nebijojo, tačiau, kai
mynų nuomone, ir čigonams nebuvo ko jo bijoti.

Naktis praėjo tyliai, be didėšnio pavojaus ir Vilkabaliuos ne
pasirodė joks svetimas žmogus, tik rytą sena čigonė atsinešė 
pieninėn didelį kibirą, visokiais žodžiais maldaudama “pienuko”. 
Ūkininkai nustebo, pasipflctino it jų ausys pasidarė kurčios senės 
zirzimui. Bekampis išplėstomi sakimis žiūrėjo įjos raudoną skrais
tę ir eiles didelių karolių ant murzino kaklo. Pagautas šitokio su
sidomėjimo jis nejučiomis mirktelėjo, ir Čigonė jam tuoj atkišo 
savo indą. Iš sumišimo Bekampis jį klusniai pripylė separuoto 
pieno, visiems juokiantis ir garsiai kalbant apię jo neapykantą el
getaujančiai rasei. Bekampis atrodė nusikandęs liežuvį. Čigonė 
linkčiodma tarė: »

— Duok, ponuli, savo baltą rankelę. Išpasakosiu visą tavo lai
mę, visas gėrybes... Duok, duok, čia artyn prie šviesos!

Ūkininkai juos apspito ratu ir ėmė klausti:
— Na, na, ką matai?
— Ponulio rankelė rodo, kad jis labai rūpinasi dėl skolų ir 

negal užmigt vėlybam Vakare...
— Matot, kaip teisybę’pasakė, — prasitarė Bekampis.
— Bet tas tai nieko; ponūlis sulauks didelės Mimės, ilgo gy- paleis.

nebuvo atspausdinta, jie buvo hi, kur buvo surinkta kelios de
šimtys tūkstančių parašų už su
sijungimą.

Kraštą išvadavus K. Lekšas 
buvo pakviestas į krašto direkto
riją, vėliau buvo išrinktas į kraš
to seimelį ir visuose beveik iki 
krašto atplėšimo atstovavo ma
žuosius laukininkus. Krašto sei
meliai buvo vokiški, bet K. Lek
šas naudojo tik lietuvių kalbą. 
Vienas vokiečių šulas siūlė K. 
Lekšui 100.000 markių, kad jis 
kalbėtų seimelyje vokiškai, ta
čiau Lekšas buvo tvirtas lietu
vis, už jokius pinigus nepaper
kamas. Pas jį atėjus prašyti re
komendacijų į tarnybas< pirma
sis būdavo jo klausimas, kas esi 
ir ar moki Lietuvos himną, oo 
jeigu kuris nemokėdavo, pasiųs
davo išsimokyti ir tik tada ateiti 

K. Lekšas buvo netik didelis 
veikėjas, bet ir geras ūkininkas, 
todėl nors kraite buvo didelė 
vokiečių įtaka, jis visą laiką bu
vo išrenkamas į Pagėgių apskr. 
seimelį, o kaipo dorą ir giliai ti
kintį, visada rinkdavo Katyčių 
parapijos bažnytinės tarybos na
riu.. K. Lekšo namai Dekihtuo- 
se buvo tikra lietuviška pažiba, 
iki smulkmenų sutvarkyta, pasi
žymėjo tikru lietuvišku svetin
gumu, o -jo puikaus jumoro bū
das, ne tik savųjų tarpe, bet daž
nai ir seimeliuose tirštus vokie
čių debesis išsklaidydavo.

Ūž nuopelnus tautai ir valsty
bei buvo apdovanotas eilė orde- 
nų, medalių ir šaulių žvaigžde.

Naciams atplėšus Klaipėdos 
kraštą, velionis liko savo ūkyje 
ir su didelė , širdgėla pergyveno 
tą didelę mūsų tautos nelaimę. 
Beabejo tas pakirto ir jo svei
katą. K. Lekšas mirė 1941 m. 
kovo 30 d. Palaidotas Laugalių 
kapinėse. Jo paskutinis noras 
buvo, kad Lietuva prisikeltų ir 
prie jo kapo būtų atlaikytos lie
tuviškos pamaldos.

Nacių galybės laikais Lekšo 
troškimai negalėjo būti įvykdyti, 
jo pasilikusiųjų prašomas, kun. 
Strazdas, laidojimo apeigose te
galėjo paskaityti tik trumpą iš
traukėlę iš Maironio eilėraščio: 
“Leisk man mirti, kol dangus 
skaidrus”. Jonas JurkŠaitis.

saugomi jo namuose Dėkintuo- 
se, bet praūžusi Antrojo pasau
linio karo audra, kuri tik su ma
žu ryšulėliu iš namų išblaškė 
velionies žmoną M. Lekšienę ir 
sūnų Adolfą, beabejo, bus sunai
kinusi viską. Vien “Lietuvos Ke
leivyje” spausdintus eilėraščius 
surinkus susidarytų nemaža 
knyga.

Į lietuvišką politinę veiklą K. 
Lekšas įsijungė irgi dar visai 
jaunas. Anksti prieš Pirmąjį pa
saulinį karą jis jatrdirba žymes
nėse lietuvių organizacijose: J. 
Vanagaičio atgaivintoje “Biru
tėje”, jaunimo organizacijose ir 
dvasinių susirinkimų* veikloje. 
Lietuviški dvasiniai susirinki
mai, kurie būdavo pravedami tik 
lietuvių kalba, žmonės hė tik 
Dievo žodžiu atgaivindavo, bet 
sujungdavo ir darydavo atspa
resnius prieš vokietinimą per 
bažnyčias..

Vienas senas lietuvininkas yra 
šiaip išsireiškęs apie tuolaikinę 
vokišką bažnyčią: “Mes vokiško
se bažnyčiose per pamaldas žio
vaudavome, lietuvininkų susi
rinkimuose nuoširdžiai melsda
vome ir gražiai lietuviškomis 
giesmėmis Dievą garbindavo
me”. Bė to, Lėkšas aktyviai vei
kė jaunimo tarpe, jo pastango
mis buvo įsteigtos jaunimo orga
nizacijos: Plaskiuoše. “Liepa”, 
Vyžuose “Ąžuolas”, Notkiškiuo- 
se “Varpas” ir Katyčiuose “Vai
nikas”. Subuvimo prbgomiš Lek- 
šas joms parašydavo eilutes — 
prologus, kuriuose be išimties 
būdavo įpinami Dr. Sąuerveino- 
Girėno žodžiai: Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais tūrimė ir 
būt”.

Augštesnėje politinėje veiklo
je K. Lekšas irgi neatsilikdavo— 
jis važinėja su kandidatais į Prū
sijos seimą, Steputaičiu ir Sma
lakiu po kraštą agituodamas už 
lietuviškus sąrašus. Buvo gerai 
pažįstamas ir lietuviškoje veik
loje dalyvavo su žymiaisiais mū
sų tautos žadintojais — M- Jan
kum, dr. Vidūnu, prof. dr. Gai
galaičiu, J. Stikliorium, J. Va
nagaičiu, E. Simonaičiu, M. Gai- 
liujn ir kitais.

Pirmajam karui pasibaigus, K. 
Lekšas buvo išrinktas Mažosios 
Lietuvos Tarybos pirmininku ir 
aktyviai dalyvavo Mažosios Lie
tuvos susijungimo veikloj. Prieš 
sukiliminiu metu jo namuose 
būdavo daromi slapti lietuvių 
pasitarimai ir ruošiama dirva su
sijungimui. Aktyviai rėmė Ado
mo Brako (mirė bolševikų trem
tyje) garsųjį referendumą Klai-
pėdos krašto susijungimo reika-į “Terra”.

Balio Sruogos mirties 5 mėtų 
sukaktį ruošia spalio 19 d. pami
nėti bendromis jėgomis Liet. Ra
šytojų Draugija, Literatūros D- 
ja. Liet. Teatro D-ja ir Biržėnų 
Klubas. <

Balio Sruogos “Giesmę apie 
Gediminą” išleidžia netrukus

\ ■"

venimo, daug pinigų ir turtų. Pirmiausia, greit susitiksi su žmo
gum juodais plaukais ir mėlyna nosim, su kuriuo būsi ilgoje drau
gystėje. Tau gerai seksis gyvulėliai. Neužilgo turėsi pas save gra

bai apsirėdžiusius svečius. Tik saugokis vieno dalyko — kai pa
matysi keleliu atyažiujančią nelaimę, bėk į kaimą pas žmones.

— Kas tai per nelaimė?
— Antstolis, — nusijuokė Bekampio kaimynai.
— Nežinau, širdele, nežinau. Sakau, kad viskas bus gerai.
Čigonė pabučiaVo jam ranką ir išslinko į beržyną. Bekampis 

net susigėdo. -
— Jie ne taip jau blogi — matot, net laimę išskaitė.
Jis išvažiavo namo gerai nusiteikęs. Rytuos danguje stovėjo 

užtekėjusi šaulė. Važiuojant skersai miestelį, ’ gatvėn išėjo krau
tuvės savininkas Žiogas ir ėmė jį šaukti pavarde:

— Bekampi, Bekampi, .sustok!
— Na, kas yra?
— Čia toks žmogus pas mane nakvojo: nor su tavim pašnekėt.
— Tas su mėlyna nosim? — nusišypsojo Bekampis, lipdamas 

vežimo. Krautuvininkas nustebo ir sumišo.
-2 Tavo teisybė. Ar žinojai?
-r Žinojau.
Tada Žiogas įsikirto jam į ranką ir nutempė pas save, tarsi 

bijodamas, kad.nepabėgtų.
Virtuvėje uz stalo sėdėjo ir jaukė čigonės išburtas žmogus. 

Plaukai buvo tikrai juodi, nosis* mėlyna, tačiau likusieji veido 
bruožai Bekairnpiui buvo gerai žinomi kaip priklausą Tadui Kąn? 
trimui iš Liepyno, vadinamam Kantriajam Tadui, kurį susitikti 
po š.m. liepos mėn. 31 d. Bekampiu! nereiškė jokios laimės, b tik 
rimtą bėdą. Prisiminęs čigonės žodžius “su juo būsi ilgoje drau
gystėje”, jis krito ant kėdutės ir susirietė iš baimės.

— Labą rytą, Bekampi! X
TT- Labas....
Krautuvininkas labai nerimastavo ir, žiūrėdamas į Bekampį, 

tarė
Tadas atsikosėjo, užsidėjo siūleliu aprištus akinius ir pradėjo 

kalbėti. , t *
— Žmonės sako, kad aš kantrus. Ar neteisybė?
Pataikaujantis Žiogo balsas tučtuojaus patvirtino:

— Teisybė.
— Žinoma, kad teisybė, — aš pats tai žinau! Dabar paimkim

kad ir šitą žmogų: aš jam jau dusyk pratęsiau vekselius. Bet — 
tu tik klausyk — sakau: Bekampi, Bekampi, šitas tai tegul bus 
paskutinis kartas, o jis man, žinai, ką į tai? j

— Na? . . .. - į \ 4
— Taduk, sako, Tadeli, kąip manė gyvą matai, šį Sykį atiduo

siu. Nė nemirktelėjo, žiūri tiesiog į akis, gatavas persižegnot... 
Ei, Bekampi, ar užmigai? Žinai, kada terminas? 4

Žinau, tik... <
— Palauk, palauk, dabar aš šneku. Vakar, kaip tyčia, pasiimu 

kalendorių ir žiūriu: praeito mėnesio pabaigoj mano užrašyta 
“Bekampis atnėša pinigus”. Net krūptelėjau — žiūrėk tu jo, nė 
akių neparodė! Prašytųsi, sakytų — palauk, ar ką, o jis ne! Tyli, 
galvoja — užmirš! Ką daręs, nedarus, šiandien nešu vekselius į 
banką protestuot

Krautuvininkas pajudinę
— Na, ko tyli, šnekėk! Ži 

tegul dar atideda, duok nors

is

— O jeigu iš jo neišieškos, nes jis ne man vienam skolingas, 
tai tada Sumą padengsi tu. Žiogai, nes už jį laidavai. Yra ten ir 
tavo parašas.

— Bijokis Dievo, Tadai! Aš, nei valgęs nei gėręs, turėčiau tiek 
pinigų užmokėt!

— Kam tau mokėt? Aš atiduosiu, — tarė išprakaitavęs Bekam
pis ir dusyk mirktelėjo. Tai matydamas Žiogas jį už rankos išsi
vedė į gretimą kambarį ir pasodino.

— Duok jam' dabar ką nors palūkanų, tegul dar neprotestuoja, 
o rudenį padarysi pinigo ir atsiteisi

— Gerai sakai — duok! Bet ką jam duot?
— Duok arklį.
— Žmogau, — pačiame darbymety! Ką aš veiksiu likęs su tri

mis? Kad nors kumelys būtų paūgėjęs. Nebent bulių...
— Kodėl, gerai ir bulius! Nors nežinia, ar norės, arklį, sakė, 

imtų. Ar tas bulius jaunas?
— Senas, biaurybė: Vienuolikos metų.
— Hm... Tu jam nesakyk, ka dvienuolikos; sakyk — aštuo- 

nių. Kad tik imtų, o paskum susitarsite. Pažiūrėsim, kiek skaitys.
Jie grįžo virtuvėn išdėstyti pasiūlymo, kuris Tadui visai nepa

tiko. Kam jam bulius? Jis kratėsi ir kratėsi, grasindamas vekse
lius perduoti inkacentui, tačiau, Žiogo maldaujamas, galų gale 
nusileido. ' '

— Gerai, atvesk man tą bulių ryt anksti rytą. Jei ko vertas, 
susitarsim.

Buvo pusryčių metas ir jis paleido Bekampį namo. Laukė jau 
smarkiai kaitino ir akiratis buvo pilkas, aptrauktas ūkana. Upėje 
rudi čigoniukai maudė arklius, kurie lėtai yrėsi pavandeniui, 
prunkšdami iš pasitenkinimo. Durpyne trys pasenę čigonai tink
leliais gaudė karosus, o pas beržyną keliose vietose degė laužai, 
apie kuriuos slankiojo moterys. Pabaly sustoję Vilkabalių vaikai 
iš tolo sekė stovyklos judėjimą ir vienas po kito bėgo į kaimą su 
žiniomis, tuoj vėl sugrįždami atgal.

Namie Bekampis griebėsi- darbo, stengdamasis užmiršti savo 
bėdą. Čigonės išburtoji laimė buvo visai nekokią... Tačiau, dar 
blogiau — jeigu ji delne išskaitė Bekampio rūpestį ir skolas, kaip 
galėjo nepastebėti jo neapykantos čigonams? Šitas jo charakterio 
bruožas turėjo delne palikti gilią, tiėsią raukšlę; atpČiuopiamą kad 
ir tamsoj. Tokiu atveju kalba eina jau ne apie laimę, o apie kelmas 
žino, ką; čigonė, aišku, mintyje viską apvertė į kitą pusę, dabar 
tik šaūgokis, Bekampi! Jo veidas tapo susimąstęs ir baikštus.

Artinantis pietums; kaitra vis įkyriau sėdo ant sutrūkinėjusios 
žemės ir garuojančių pelkių. Vaikai parbėgo į kaimą, sakydami, 
kad čigonai jau ardo palapines; atrodė, jije ketina šiandien vėl 
pakelti sparnus — geros kelionės! Daugelis turėjo vilties, kad Vil- 
kabalius-jie paliks ramybėje. Viskas priklausė nuo to, kada jie iš
važiuos — jei dar anksti, tai, žinoma, leisis kur nors į Alksninę, 
o'j ei'pa vakėriu, tai gali atsidurti ir Vilkabaliuos.

Po to visi išsiskirstė valgyti pietų, kurių kvapas ėjo pro atdarus 
langus drauge su nenutylančiais pasitarimais ir spėliojimais. Be
kampis sėdėjo už stalo apsuptas šeimos, dar neišdrįdamas jiems 
užsiminti apie savo rytinius nuotykius. Jis ketino vakare gerai ap
žiūrėti bulių, kad žinotų, kokiu tonu kalbėti apie visą reikalą.

Taigi, jie sėdėjo ir valgė nieko nenujausdami, o pasirodžius ant
Stalo barščiams su grietinė, dingo raukšlės ir nuo paties šeimi
ninko kaktos. Kartą truputi nutilus pašnekesiui, jiė išgirdo storą 
dūzgimą ir pamatė trobon įskridusį bimbalą. Sekampiėnė parodė 

I jį piritu, sakydama savo vyrui. (Bus daugiau).......

Titro

O Dieve Galybių. Kodėl neišsklaido 
Galingosios audros tamsių debesų? 
Kam ašaros riete našlaičiams per veidą 
Prie slenksčio apleistų gimtųjų namų. 
Kam ilgesio dienos ramumą išblyško 
Ir leidžias ant kelio beprasmė naktis? 
Ir gesta tarytum žvakelė iš vaško 
Gal būt paskutinė šventoji viltis.
Mes ląimę ir dalią kažkur jau nubloškę, 
Vien laukiam iš Tavęs didžiosios tiesos. 
Ir puolam ant kelio kaip paukščiai ištroškę 
Be tėviškės pievų gailiosios rasos.
O Dieve Galybių. Parodyk mums kelią, 
Prie raudančių kryžių gimtųjų namų. 
Mes galvas nulenkę prie Tavo smuikelių, 
Tau maldą nupinsim iš savo skausmų...

NAUJA KNYGA JAUNIMUI
Š.m. spalio mėn. knygų rinko

je pasirodys nauja knyga, Angli
joje gyvenančio rašytojo Romo 
Spalio apysaka — “Gatvės Ber
niuko Nuotykiai”. Savo laiku 
tremties “Skautų Aidė”, Vokieti
joj, buvo spausdintos šios apysa
kos ištraukos, šukėlūsioš jaunų
jų skaitytojų tarpe didelio susi
domėjimo. Apysakoje jaunasis 
skaitytojas nukeliamas į Lietuvą 
— į jo paties ar jo tėvų gimtinę. 
Vaizduojamas realus gyvenimas, 
kurį savame laisvame krašte gy
veno lietuviškasis atžalynas.

Šios per 500 psl. drobė įrištos 
knygos autorius pats nuo 11 m t. 
amžiaus pradėjo visas skautavi- 
mo stadijas. Panaši aplinka pa
vaizduojama ir apysakoje. Vyr. 
sktn. R. Spalis buvo skautų tun- 
tininkas' Detmolde, Vokietijoj, o 
dabar yra Liet. Skautų S-gos 
Anglijos Rajono Vadas.

“Gatvės Berniuko Nuotykius” 
leidžia Tremties leidykla, kuri

.. SKAUTŲ

— Nuo š.m. liepos 24 d. s. kun. 
Juozas Vaišnys, SJ, pradėjo eiti 
Brolijos katalikų skautų dvasios 
vadovo pareigas. Jis pasiekiamas 
adresu: 5541 Š. Paulina St., Chi
cago 36, Ill., USA. '

— Jūrų Skautų Skyriaus Ve
dėjas praneša, kad buriavimo ir 
jūrininkystės vadovėlis jau ati- 

. _ _ j tas 'spaudai. Todė^rehk am ie - 
ji aukas ir prenumeratas ’prašo
mi artimiausioje ateityje atsi
skaityti.

— Brolijos Vadi j a yra nutaru
si išleisti lietuvių kalba skauty- 
bės įkūrėjo lordo Baden-Powell 
pagrindinę knygą “Skautybė 
Berniukams”. Leidimu rūpinasi 
Brolijos Spaudos ir Inf. Skyrius.

— Brolijos Vadija yra numa
čiusi 1953 m. vasarą suruošti 

i

yra paskelbusi šios knygos gar
bės prenumeratorių vajų. Iš 
anksto knygą- užsisakę ir iki š.m. 
rugpiūčio pabaigos įmokėję pi
nigus, bus laikomi garbės prė* 
numeratoriais ir jų pavardės bus 
paskėlbtos pačioj knygoj. Kny
gos kaina JAV ir Kanadoje — 
$5. JAV-bėše užšakyfnus. surin
kusieji ar paskiri užsisa*kytojai 
jubs siunčia adresu: Mr. B. Jaci- 
’kevičius, c.o. “Pašvaistė”, 560 
Grant Ave., Brooklyn 8, N.Sę. Ka
nadoje užsakymai siunčiami ad
resu: Mr. A. Kuolas, 143 Clare
mont St., Toronto, Ont.

Visi lietuviai, ypač jaunimas, 
kviečiami dėtis šios knygos gar
bės prenumeravimo talkon. Mie
li tėvai, nepraleiskite progos įsi
gyti savo vaikams vertingą vei
kalą, kuris savo turtinga ir įdo
mia fabula inpohūoja ir suaugu
sius. Skautų vienetų vadovai 
prašomi pasirūpinti kuo plates
niu knygos paskleidimu savuo
se vienetuose.

KRONIKA

bendrą JAV ir Kanados rajono 
stovyklą netoli Niagaros krioklio 
Kanados teritorijoje. Stovyklau
tų sk. vyčiai, skautai ir vilkiukai. 
Stovykla atžymėtų mūsų Sąjun
gos 35 m. sukaktį. Paruošiamieji 
darbai jau 'dabar pradedami.

— Š.m. rugpiūčio 23-24 d. Bro
lijos Vadijoj Toronte lankėsi iš 
JAV atvykę vyriausieji katalikų 
skautų ir skaučių dvasios vado
vai—Sąjungos s.dr. kun. J. Vaiš
nora, MIC, ir Seserijos š. prof, 
kun. St. Yla. Ta proga rugpiū
čio 24 d. v. s. K. Grigaičio bute 
buvo sušašukta skautininkų-kių 
ir vienetų vadų sueiga, dalyvau
jant taip pat ir vietos skautų-čių 
dvasios vadams kun. kleb. Ažu
baliui ir kun. Pacevičiui. Suei
goje svarstyti skautų-čių religi
nio auklėjimo reikalai. S.

HEUMIRšKIM TAUTOS VETERJKU
nimą. Nebepatikime šį kartą, 
kaip tai dažnai atsitikdavo pra
eityje, žymiųjų žmonių pagerbi
mo po mirties, kada jų vardu ir 
fondus organizuodavom ir kitaip 
juos atžymėdavome. Jiems pa
garba ir moralinė bei materiali
nė pagalba reikalinga šiandien.

Būkime išmintingi savo tautos ' 
garbės atžvilgiu. Parodykim gi
liausių savo reikalų supratimą ir 
jautrią širdį savo tautos vetera
nų dvasinei tragedijai ir mate
rialiniam vargui sušvelninti!

Mielas tautieti! Skubiai ir kiek 
galėdamas prisidėk savo auka 
Nepriklausomybės Akto signa
taro Mykolo Biržiškos paramai. 
ALT Los Angeles skyrius, ku
riam tenka garbė turėti jubiliatę 
savo tarpe, kreipiasi į visą lie
tuviškąją visuomenę prašyda
mas paremti jo iniciatyvą ir ti
kisi, kad viso pasaulio lietuviai 
savo aukomis padės užtikrinti 
prof. Mykolai Biržiškai ir j d 
žmonai, nors ir labai kuklų pra
gyvenimą vieniems kitiems me
tams. Būkite tikri, kad jis ir to
liau visas savo jėgas pašvenčia 
naujų veikalų rašymui.

Būtume labai dėkingi, jei 
Tamstos auka mus pasiektų iki 
rugsėjo 28 d. Tačiau ir po to au
kos bus laukiamos ir didžiai įver 
tinamoš. -

Aukas ir» sveikinimus siųskite 
šiuo adresu: Mr. Jonas Uždavi
nys, 3604 E. 60th Place, Hun
tington Park, California „

Brangus Tautieti, aukok pats 
ir paragink, tai padaryti savo or
ganizacijos narius, prikalbėk sa
vo draugus bei pažįstamus. Au
kotojų pavardės bus skelbiamos 
spaudoje.

Los Angeles ALT Skyrius ir 
Minėjimui Rengti Komisija;

Šiemet rugpiūčio 24 d. sukan
ka 70 metų mūsų tautos;vetera
nui, Nepriklausomybės Akto sig- 
natarui, Vilniaus Universiteto 
Rektoriui prof. dr. Mykolui BIR
ŽIŠKAI. Tą sukaktį mini visa 
lietuviškoji spauda. ALT Los 
Angeles skyrius rengia šios su
kakties iškilmingą minėjimą rug 
sėjo mėn. 28 d. Su didele šird
gėla esame verčiami tai daryti 
ne sukaktuvininko numylėtame 
Vilniuje, bet čia, Los Angeles, 
kur šiuo metu Mykolas Biržiš
ka gyvena. Viso savo amžiaus jė
gas pašventęs savo tautos ir sa- 
yo krašto labui, prof. Mykolas 
Biržiška savame krašte būtų ga
lėjęs be vargo savo gyvenimo 
saulėlydį sunaudoti, suvesdamas 
savo ilgo ir prasmingo gyveni
mo patyrimus ir mokslo žinias 
ateinančioms kartoms. Šiandien 
jis dėl savo amžiaus, gyvenda
mas svetimame krašte, sunkiai 
gali parūpinti kasdieninę duoną 
sau ir savo sirguliuojančiai žmo
nai.

Ar. gali Lietuvos išeivija ir 
tremtiniai, aktyviai kovodami už 
Lietuvos Nepriklausomybės at-1 
statymą ir patys ilgėdamiesi grįž 
ti į savo kraštą, pamiršti tos Ne
priklausomybės kūrėjus, Vasa
rio 16 akto signatarus ir leisti 
jiems čia pat mūsų tarpe fiziš
kai sunykti? Ne! Laisvėje gyve
nanti tautos dalis privalo organi
zuotai padėti vargti tremtinio 
vargą savo tautos veteranams, 
kokios pagarbos būsime verti 
svetimųjų akyse, jei nėgerbsime 
patys savęs, jei nesugebėsim 
bent minimaliai aprūpinti pačius 
didžiuosius tautos vyrus, kad jie 
galėtų užbaigti tuos mokslo ir 
tautinės kultūros darbus, ku
riems pašventė visą savo gyve-

Redakcijai prisiųsta
Balys Rukša, Ugnies pardavė

jas — poezija, iliustravo Vikto
ras Bričkus, spaudė “Banga”, iš
leido Leidykla Baltija, 168 Con
cord Ave., Toronto, Ont., 1952 iru 
leid. Nr. 2, tiražas 500 egz., 96 
psl., viršelis ir aplankas, kaina 
nepažymėta.

Knygų lentyna, VLIKo .lei
džiamas Liet. Biblįografiriėš Tar
nybos Biuletenis, Nr. 5-6 (48-49), 
V mėtai, gėgužėš-biržėlio mėn., 
1952, Danville, Ill., USA, 24 psl., 
kaina 30c.

Numeris sudarytas A. Ružan- 
covo, B. Kviklio ir A. Mažiulio, 
apžvelgia atskirus leidinius ir 
svarbesnius straipsnius pėrijo- 
dikoje. Tęsiama 1945-1949 m. 
tremties bibliografija. Knygų

i ■ .

mėgėjai, bibliotekininkai, spau
dos platintojai ir visi kultūrinin
kai iš jos gali patirti, koks pasau
lyje lietuviškas žodis pasirodo.

Biuletenio metinė prenumera
ta $1.550, atsiuntę $2 gaus nuo 
1951 m. liepos mėn. iki 1952 m. 
galo — 8 numerius. Adresas: Al.

4 Ružancovas — Lithuanian Bi
bliographic Service, 602 Harvey 
Str., Danville, Ill., USA. Deja, 
visoje Kanadoje, pasirodo, tėra 
vos du šio biuletenio prenume
ratoriai Nejaugi nėra . knygos 
mylėtojų?

Religious Persecution in the 
Baltic Countries 1940-1952, Re
search and Publications Service, 
National Committee for a Free 
Europe, New York City, 1952, 
26 psl, mimeogr. leidinys. . '

Laiškai Lietuviams, 1952 m. 
liepos-rugp. mėn., Vol. 3, No. 7-8, 
146-176 psl.

Skautų Aidas, 1952 m. liepos- 
rugp., Nr. 7-8.

Mūšų Jaunimas, Nr. 7-8, liėpis- 
rugpiūtis 1952 m. Tai pirmas nr. 
spausdintas spaustuvėje, Stras- 
burg-Neudorf, 8 psl.

Pelėda, Juokdarybos Susivie
nijimo Mėnesinis Organas, II" 
mėtai, 1952 m. liėpos-rugpiūčio 
mėn., Nr. 6-7; 28 psl. /

Tėviškės Aidas, VII metai 1952 
m. liepos mėn., 16 psl. Tai “Pelė
dos” iliustruotas priedas, kuris 
eisiąs 4-16 psl.

“Mūsų Keliai”
Tik ką pasirodęs Liet. Kat. Mo

terų D-jos leidinys “Mūsų Ke
liai”, plačiai nušviečia Liet. Kat. 
Moterų Organizacijų įsikūrimą 
bei veikimą nepriklausomoj Lie
tuvoj ir užsieniuose. Leidinys 
gaunamas pas D-jos ę. Valdybos 
nares, lietuviškų knygų parda
vimo vietose arba adresu: K. 
Juozapavičienė, 29 Cork Avė., 
Park Road P.O., Toronto 10, Ont.

Knyga rekomenduojama vi
sokis katalikėms mergaitėms ir 
moterims. Kaina $1.25.

“Draugas” paskelbė novelės 
konkursą. Rankraščiai turi būti 
įteikti iki gruodžio 10 d., rėzul- 
tatai bus paskelbti 1953 m. vasa
rio 16 d. Trys premijos: $100, $60 
ir $40. Pageidaujama, kad nove
lė kokiu nors atžvilgiu liestų lie
tuvių tautos buitį 19 amŽ.

Kdte8ifiu stėikhfimų kortelių 
šiemet išleis “Draugas” — nėt 8 
kortelės, 6 dailininkų: P. Au-

Pautibnišus, J.-Steponavičiauš ir 
T. Valiaus. . ’

AL Batonai į&iiė paują ro‘ 
maną, kurį žada dar Šterūėt iš
leisti.

P. Abelkis parašė romaną “Že-' 
maičių Krikštas”. Jis leidžiamas 
Čikagos “Trijų Tulpių” leidyk
los.
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ĖS ŽIBURIAI

Parduodant ar perkant namų 
mielai Jums patarnausiu! '

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt

Jūsų patarnavimui

LI
' skambėkite tek KE. 9459, KE. 9450, LA 2612

$8.300 Bloor—Bathurst,
6 komb. mūrinis namas su ga
ražu. įmokėti $1.500.

$8.200 Bloor—Christie,
6 kamb. atskiras, mūrinis, ge
ram stovyje namas prie gero su
sisiekimo. {mokėti $2.000.

$9.100 Bloor—Crowford,
6 kamb. prie "gero susisiekimo 
namas, {mokėti $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 komb. mūrinis narnos, 
2 virtuvės, Šoninis įvažiavimas, 
{mokėti $4.500.

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

$11.3000 Geoffrey—Indian Rd.
10 did. komb. 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. ap- 
šild. krosnys, 2 mūriniai garažai. 
$300 pajamų mėnesiui arba vi
sas tuščias, {mokėti $8.000.

Real Estate
863 BLOOR STREET WEST

____________ (prie Ossington Ave.)_________

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

Skambinkite telefonu L Y. 0305 (nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.) 
N O R RIS F U E L S, GL. 2491.

. perkant - parduodant
namą ar bet koki biznį, pageidautumėte skubaus ir sąžiningo 

patarnavimo, kreipkitės į:
ALGIMANTĄ MINIOTĄ

Telefonas EM. 6-2024
Mes taip pat patarnaujame ir paskolų gavimo, morgičių 
pratęsimo, sutarčių sudarymo, vertimų, imigracijos ir 

visais kitais atvejais.

REAL ESTATE
762 DUNDAS ST. W., TORONTO

Parduodant ar perkant namą ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny A4C I I IS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

___---- -- ----- ----- TEL.

SJWCHED 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 vaiki} valgių, kosmetikos, vitaminų ir tL 
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 v ’ 9 a.m. — 9 p.m.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

WOWSJGmiUxi
Specialybė: 

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų.

138-46 Claremont
30 metų valymo patyrimas

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Str. - Tel. WA.4557

Pirkite ir parduokite per) didžiausią 
ir turtingiausią kompaniją Kanadoje 

CROWN TRUST COMPANY
June—Annette. 6 kamb. mūrinis na

mas su garažu, 20 metų senumo. 
Karštu vondeniu-alyva apšildomas, 
įmokėti $5.500.

Westminster. $14.000, 6 kambarių, 
mūrinis, su garažu ir įvažiavimu, 
netoli Roncesvalles, gražus namu
kas. {mokėti 46.000.

Indian Rd.—Howard Park. $22.500, 
8 kamb., labai dideli ir su visais 
baldais, mūrinis namas, geroj vie- 

. toj. {mokėti $10.000.

Roncesvalles. $19.500 krautuvė ir 2 
butai po 5 kamb., didelė krautuvė, 
tinka įvairiam bizniui, mūrinis pa
statas, karštu vandeniu apšildomas, 
įmokėti $14.500.

Gazolino stotis. $6.000. Parduoda 30 
tūūkstančių galionų gazolino į me
tus. {mokėti $3.000.

High Park ^ve. $24.000. 13 komb. 
mūrinis aamas, karštu vandeniu 
apšildomos, 2 garažai, $287 paja
mų į meiesį. Įmokėti $11.500.

Gazolino stotis ir restoranas. $50.000, 
parduoda * 160.000 galionų gazoli
no, iš to yra $ 11.500 per metus 
pelno, restorano apyvarta $37.000 
per metus, pelno $8.000 per me
tus. Įmokėti $30.000.

Kotelis netoli Hamiltono. $65.000.
11 kamb., mūrinis pastatas ir 5 
kamb. butas sav. 2 aludės, viena 

^bendra, kita tik vyrams. Alaus
* parduoda- 16.000 galionų. Kam

bariai taip pat duoda didelį pelną. 
Įmokėti $45.000.

Duodame paskolas — maža s ir dideles, sumas.

ANTANAS-TONY PAUPLIS

CROWN TRUST COMPANY
(Real Estate Department)

OFFICE WA. 3861 302 BAY STREET
RES- LY. 0086 TORONTO

NAUJI
PASIŪLYMAI
skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui
1. $2.000 grynais.—kaina $11.000.

7 kambarių namas. Vieta garažui. 
PrieBrunswick netoli Bloor g.

2. Grynais $6.000.—Kaina $16.000.
9 kambariai, 3 virtuvės. Didelis 
sklypas 35x135. Garažas. Narnos 
garas. Paskolos labai gerai sutvar
kytos į mėnesį reikia mokėti su 
visais procentais tik $80. Pajamų 
gi į mėnesį — be buto savinin
kui — $180. Indian Rd. Cresc. 
•netoli Bloor.

3. $3.000 grynais,—kaina $11.00Q.
8 kambariai. Kampinis namas. 
Groži vieta. Geras pajamos. Prie 
Crawford netoli College.

4. Grynais $6.000.—Karna $17.000 
8 kambariai ir 2 vosariniai. Gara
žas. Radiatoriai. Alyva šildomas. 
Indian Rd. arti Bloor.

5. Grynais $18.000. Kaina $28.500 
Dupleksas dar 2 kambariai—vi
so 12 kambarių su 2 virtuvėms ir 
2 voniomis. 2 karšto vandens tan
kai. Apkūrenama anglimis. Radia
toriai. Taksų $375. Garažas. Gra
žus sodelis. Gera gatvė. Prie 
Glenholme virš St. Clair.

6. $7X)00 grynais,—kaina $15.800.
10 kambarių. Dideli, šviesūs. Su 
parketu. Kampinis namas. 2 garo
tai. Gerai įrengtas rūsys. Alyva 
apšildomos. Prie Beanconsfield— 
visai netoli Dundas.

7. $8.000 grynais,—kaina $20.000.
16 kambarių, (4 virtuvės) namas. 
Garažas. Butas iš 4 kambarių sa
vininkui ir priedo $270 pajamų 
į mėnesį. Geros, tvirtas namas. 
Gera proga investuoti savo sutau
pąs. Prie Shaw — netoli Dundas.

8. $4.000 grynais,—kaino $11.000.
7 kambariai 2 augštuose. Plytų, 
psiau prijungtas. Valdymas < tuo
jau po pirkimo. Prie Campbell— 
arti Wallace.

9r $4.000 genais,—kaino $14.500?
8 kambarių, 2 virtuvių nmas.
I augšte—2 kamb. ir did. virtuvė,
11 augšte—2 kamb. ir virtuvė,
III augšte—-1 kambarys ir virtuvė. 
Namas geram stovy. Geras mū
ras. Romioj gatvėj. Netoli Ossing
ton—Davenport kampo.

10. Didelis pasirinkimas įvairių na
mų įvairiomis kainomis ir įvairiose 
miesto dalyse.

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER

863 Bloor Str. West, Toronto 
(prie Ossington)

NEŠIOJAMOS
RAŠOMOSIOS

MAŠINĖLĖS

. Siūlome Jums visų rūšių rašomą
sias mašinėles su Jūsų kolbos 
akcentais. Jšsimokejimui.

O
THOMAS & CORNĖY 
88 Adelaide St. West. 

Toronto, Ont.

STASYS PERMINĄS 
Generalinis Apdraudėjas 

Box 328, Delhi, Ont 
fi

Geriausiomis sąlygomis atlieku visų 
rūšių draudirpus. ★ imigracijos reika
lams parūpinu darbo ir, buto garantijos

PARDAVIMUI:
Tabako formos su derliumi arba be 
jo. Taipogi namai, sklypai ir mišrios 
formos. Kreipiantis laišku prašau pa
žymėti su kokiu jmokėjimu pagei

daujate.

Atstovauju
J. W. KOCIUK, 

Reals Estate, Delhi

S»A/4Z7-£/?U0PPEL
'feŪKŠČIAUSIOS Rūšns MtK0iy7

mm sidabro papuošalai, hiramika' 
'odos ir meno išdirbiniai.Lietuvis tos 
\jriifu tautu klasikines muzikos^

JltiHataukite mūsų

..... ......................... ... i—inn

I Dėmesio!
Pigiai ir sąžiningai taisomi te
levizijos ir radijo aparatai.
Taip pat mes pravedame • 
ir televziijos instaliaci

jas. Darbas atliekamas prity
rusių radijo-televizijos techni
kų. Jūsų patogumui aparatus 
mes paimame iš namų ir pri
statome.
Skambinti telęfonu OL. 5039 
67 LAKEVIEW Ave., Toronto 
B. Kalibatas, A. Virkutis ir Co.

SPORTO ŽINIOS

Lietuviai buriuotojai
Nuo šių metų pavasario Toron

to Canoe Saling klube dalyvauja 
trys lietuviai: inž. L. Abramonis, 
J. Jonaitis ir J. Žukauskas. Jau
nieji lietuviai savo baltabure jo- 
le sėkmingai raižo Ontario ežero 
bangas kruopščiais pratimais ne 
vieną kartą yra laimėję tiek sa
vo klubo tiek tarpklubinėse bu
riavimo varžybos*.

Rugpiūčio 9 d. tarpklubinėje 
regatoje Jonaitis ir Žukauskas 
laimėjo savo klasėje pirmą vie
tą, o rugpiūčio 23 d. — Tautinės 
Parodos regatoje — antrą vie
tą. Abu dalyvaus ir baigminėse 
parodos buriavimo varžybose.

' Čikagos liętuviai"sportininkai 
Toronte

Rugpiūčio 30-31 d. Čikagos lie
tuvių sp. kl. “Perkūnas” krepši
ninkai ir futbolininkai viešėjo 
Toronte.

Šeštadienio vakare, 404 Ba
thurst St. salėje įvyko draugiš
kos krepšinio, rungtynės tarp 
svečių ir Toronto “Vytis”. Rung
tynes pelnytai laimėjo Čikagos 
“Perkūnas 53:36 (27:13). Pra
džioje torontiečiar veda 2:0, či- 
kagiečiai išlygina; torontiečiai 
vėl veda 9:7, bet nuo čia Perkū
nas persveria^ iki 24:9 ir pirmą 
kėlinį baigia 27:13. Antro kėli
nio pradžioje Perkūnas vėl aiš
kiai vyrauja ir veda 20 taškų 
skirtumu 34:14. Rungtynės buvo 
menkos spartos, ypač, torontie
čiai nedaug ką parodė, nesisekė 
mėtymai. Bet keturias minutes 
prieš rungtynių pabaigą švysteli 
gražių-derinių eilė ir abi pusės 
išnaudoja visas progas ir nuo 
rezultato 45:24, pakyla iki 53:36. 
Tuo rungtynės ir baigėsi. Žaidė 
ir taškų pelnė: ’’Perkūno“—Dir- 
vianskas 15, Bliudžius 13, Zub- 
kus 8, Kalvaitis 7, Mickevičius 
6, Sideravičius 4, Puodžiūnas 0. 
“Vytis” — Duliūnas 12, Ignata
vičius 12, Supronas 8, Žukas 2, 
Preikšaitis 2, Naras 0, Kulys 0.

Toronto “Vytis” — Čikagos 
“Perkūnas 1:1 (0:0)

Sekmadienio popietę, Green
woods Park aikštėje įvyko drau
giškos futbolo rungtynės tarp 
Čikagos “Perkūno” ir Toronto 
“Vyties”. Pirmas kėlinys baigėsi 
be rezultatų 0:0. Antro kėlinio 
4 min. Toronto centro puolėjas 
Preikšaitis veda 1:0 Toronto 
naudai, bet 16 min. čikagiečiai 
gauna 11 m. baudinį savo nau
dai, kurį Sipavičius išnaudoja. 
Rezultatu 1:1 ir baigiasi rungty
nės, . nors torontiečiai tiek pir
mam, tiek antram kėliny, ture-

darni dėkingų progų, jų neišnau
doja.
‘ Žaidė: Toronto “Vytis” — Na
ras, Vėlyvis Romas, Budreckas, 
Kasperavičius, Gojkas, Tėvelis 
(Dobrovolskis atsargoj), Šim
kus, Vėlyvis Jonas (Lietuvnin
kas, Augėnas — ats.), Preikšai- 
tis, Žukas, Dauginis (Laukina- 
vičius ir Pėteraitis — ats.).

Čikagos “Perkūnas — Per
kūnas, Baltramonaitis, Birgėlas, 
Brazaitis, Koženiauskas, Sipavi
čius, Sobieskis, Marcinkus, Sa
dauskas, Snarskiš, Pūdymaitis 
(Valeičikas ir Numgadas—ats.).

Pranas Mačiulaitis.
Vaitonis Montrealy

Krašto Tarybos suvažiavimo 
metu Kanados šachmatų meiste
ris p. P. Vaitonis rugpiūčio 30 d., 
šeštadienį, sulošė treniruotės po
būdžio partiją su Montrealio 
meisteriu p. Williams ir ją leng
vai laimėjo.

Rugpiūčio 31 d., sekmadienį, 
meisteris davė Montrealio šach
matininkams simultaną. Dalyva
vo 16 šachmatininkų. Trijų va
landų kovoje p. Vaitonis išlošė 
13 partijų, 1 sulošė lygiomis ir 2 
pralošė — Montrealio meisteriui 
Williams ir mūsų pažįstamam 
šachmatininkui p. Žaliui-.— - -

Lukas.
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Didžiausias namų 
pasirinkimas 

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

rodysime Jums namų!
$9.500 Bloor—Ossington, 

atskiros 6 komb. 'su įvažiavimu 
į kiemų. Dvi modern, virtuvės, 
įmokėti $2.500. %

$11.500 Crowford—College, 
mūrinis, vandeniu šild., 8 kam
barių namas, dvi virtuvės.

$11.500 Bloor—Runnymede, 
mūrinis, atskiras, aliejumi šil
domas, 2 augštų, 7 komb. n a- 
mas, du garažai.

$13.200 Bloor—Indian^Rd., 
mūrinis 7 kamb. ir sunroom. 
Labai švarus namas, garažas.

$14.500 Bloor— Alhambra,
arti naujai statomos liet, bažny
čios. Atskiras, mūrinis, 8 kamb. 
namas, garažas.

$16.500 Bloor—Indian Rd., 
atskiras, mūrinis, vandeniu ir 
aliejum šildomas, 9 kamb. ir 2 

sunrooms namas, du garažai.
$19.000 Sunnyside Ave.,

Mūrinis, atskiros, labai gera
me stovyje, 11 kamb. su dviem 
moderniom virtuvėm. Gražus 
kiemas, įvožiovimos iš kiemo 
pusės.

Indian Rd. 2 blokai nuo Bloor Str., * 
dėl turto pasidalinimo parduo
damas mūrinis, T1 kamb., at
skiras namas, šis namas turi 
būti parduotas savaitės bėgy
je ir už geriausią pasiūlytą 
kainą.

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

“Žiburių” Spaudos Bendrovės leidiniai 
i Klasės. žurnalai lituanistikos mokyklai. Jame yra skyriai: 

a. mokinių registracija, b. dėstomųjų dalykų pažymiai, c. 
elgesio, darbštumo ir kit. pažymėjimai, d. kasdieninis pa
mokų dienynas ............ ............. ........ ................. Kaina $1.—
Mokinio knygelė. Labai patogaus mažo formato, kietame 
popieriuje. Yra vietos mokinio pažymiams ir kitokiems at- 
žymėjimams per visus mokslo metus ............... Kaina 15ę

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

4. Lietuvos Valstybės Konstitucijos. Pilni išrašai iš “Vyriau
sybės Žinių” visų trijų Lietuvos valstybės Konstitucijų. 
Knyga, kurią turėtų turėti kiekvienas lietuvis. Kaina 70<5

5. Pr. Kozulio eilėraščiai “Dulkės ežere”........ ......... Kaina 75tf
Sp. B-vė “ŽIBURIAI”, 941 Dundas St. W., Toronto, Canada.
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• Rugpiūčio 27 d. žinomas 
Winnipeg© šachmatininkas dr. 
Dolinsky davė simultaną žydų 
šachmatininkų s-gos patalpose, 
kurio pelnas skirtas Vaitonio ke
lionei į Švediją finansuoti.

Kanados teniso turnyras
Beveik dvi savaites užsitęsęs 

lauko teniso turnyras, kuriame 
dalyvavo ne vien Kanados ge
riausi, bet ir Amerikos žvaigž
dės, be to Meksikos ir Filipinų 
nepaprastų sugebėjimų atsto
vas Felicissimo Ampou, kuris 
sveria tik 45 klg. ir tik 1 metro 
ir 52 cm. augščio, kas paprastai 
skaitoma dideliu minusu tenise, 
yra tiek augštos klasės, kad 
Amerikos žaidėją Nr. 1 ir tur
nyro favoritą prieš pusfinalius 
išmetė iš turnyro, jį nugalėda
mas 6:3; 2:6; 6:4; 6:T, tačiau tu
rėjo . suklupti prieš Danijos 
žvaigždę ir valstybinės koman
dos atstovą Kurt Niėlsen. Iš ki
tos pusės į finalą pateko Ameri
kos žvaigždė Nr. 2. Finalas da
nui nepavyko, buvo visiškai su
triuškintas 61; 6:0; 6:1; Dicko Se- 
vitt. Galvojama, kad jis ir Ame
rikos pirmenybėse nuskins lau
rus. Moterų meistere tapo meksi
kietė Melita Rennenez. Kanados 
geriausi atstovai tesugebėjo tik 
iki pusės turnyro išsilaikyti.

$10.000 taurė
Vyriausia Maple Leaf Gardens 

vadovybė įsteigė $10.000 ver
tės taurę geriausiam Maple Leaf 
ledo rutulio komandos žaidėjui. 
Ši taurė bus pereinamoji. Kartu 
su taure labiausiai atsižymėjęs 
žaidėjas gaus asmeninę dovaną 
$500. Ši taurė įsteigta J. P. Bi- 
ckele atminimui, kuris yra daug 
pasidarbavęs ir finansavęs 
Maple Leaf Gardens pastatą 
sportuojančiam Kanados jauni
mui.

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Parlament—Wellesley 
$1.800 įmokėti, $8.00 pilna kaina, 6 

kamb. medinis narnos—bun- 
galiow, labai gerame stovyje

Bay—Davenport
$3.000 įmokėti, $9.500 pilna kaino, 

6 kamb., atskiras mūrinis na
mas, arti susisiekimo, pato
gus išnuomoti.

Admiral—Lowther
$ 10.000 įmokėti, $25.000 pilna kai

na, 16 kambarių, mūrinis na
rnas, labai geram stovy. Proga 
norinčiam investuoti pinigus.

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

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

J. Barakauskas ir J. Vaitkus
Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namų instaliavimo.

119 PERTH AVE.
Tel. KE. 2667

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

Tik pažvelkit Į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb. lempos 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 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui Atidalyta nuo 9 vai ryto iki 9 vai vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-8094

• Anglijos Imperijos soorto 
žaidynės įvyks 1954 m. Vancou- 
very, B.C. Kaip žinome, pasku
tiniosios žaidynės buvo Londo
ne, Anglijoje. Ateinančių žaidy
nių vieta yra min. pirm. W. 
Cnurchillio oficialiai patvirtinta.

Manau, kad ir iš mūsų lengvr- 
atletų galėtų ten dalyvauti, ži
noma, jei tam susidarytų palan
kios sąlygos.

• Pasaulinis sunkaus svorio
bokso čempionas Jersey Joe 
Walcott pasirašė sutartį rung
tynėms dėl titulo su Rocky Mar
ciano. Rungtynės įvyks rugsėjo 
23 d. Philadelphijoje. Walcott 
jau antru kartu gins titulą. Mar
ciano 10 metų jaunesnis ir savo 
karjeroj nepralaimėjęs nei vie
nų rungtynių gali paveržti titu
lą. Pasauliui būtų staigmena, jei 
po keliolikos metų vėl baltasis 
taptų meisteriu.______________

MMKSIO
NAMŲ SAVININKAI!
Sutaupysit luikd ir turėsit puta- 
pumq pakeisdami namą apšildy
mo sistemą

- alyvine
Perduodu ir
Meet Roy, Fess ir ki 
tavus — Oil Burners.

J. NACEVlOUS

T«Mmm OL 1523
Skotabihti tarp 6*8 vol. vok.

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$7.800, įmokėti $2.000. Pusiou at

skiros visas mūrinis 6 kambarių na
mas kietom grindim. Ossington— 
Dundas.

$9.500, įmokėti $3.000. Visai atski
ras 6 kamb. namukas, oru-alyva 
šildomas, kietom grindim, su dviem 
garažais. St. Clarens prie Dupont.

$12.000 visa kaina už 8 kambarių 
mūrinį pusiau atskirą namą High 
Park rajone. Prie Garden-Sunnyside 

$13.600 viso kaina už 7 kambarių 
mūrinį visai atskirą namą, oru-aly- 
va šildomą. St. Clarens prie Bloor.

$13.500, įmokėti $4.000. Visai atski
ras namas-dupleksas su dviem vo
niom ir dviem virtuvėm. 8 kamba
riai. Didelis žemės sklypas. 2 ga
ražai. Arti gero susisiekimo. St. 
Clair—Dufferin.

$14.000, įmokėti $5.000. Pusiau at
skiras mūrinis 8 kambarių namas, 
kietom grindim, su garažu. Ma
rton—Roncesvalles.

$15.500, įmokėti apie $4.000 ar 
$5.000. Proga įsigyti 10 kambarių 
mūrinį namą., Koridorinė sistema— 
patogu išnuomoti. Vieta garažui. 
Ossington j šiaurę nuo Dundas.

$15.500 viso kaino už 9 kambarių 
visai atskirą nomą, kietom grindim/ 
gorožos su privačiu įvažiavimu. Rū
sy įrengto ekstra išvietė. Ferma
nagh—Roncesvalles.

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

P. LEONAS
T«L ML 2471.

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



MANN-MARTEL

$9.000 6 kamb. namas su nuomi
ninkais, kietmedžio grindys, 
naujai dekoruot. vidus. Įmo
kėti $3.000.

DUNDAS—SCHERIDAN 
$9300 6 kamb. mūrinis namas, 2 

virtuvės, didelis kiemas, vie
ta garažui. Pajamos iš H-ro 
augšto padengia visas iš
laidas.

BLOOR—DUFFERIN 
$10.900 6 kamb. mūrinis nomas, 

ekonomiškas šildymas, {va
žiavimas.

BROCK—BLOOR
$11.000 8 kamb., pustau mūrinis na

mas, karšto oro apšildymas, 
vieta garažui. Įmokėti 

~ $4.000.

DUFFERIN—DAVTNPORT 
$11.000 6 gerame stovyje kambarių 

namas, modemiška virtuvė, 
n gražus kiemas. Žemas įmo

kė] imas. 
' « *> K

DUFFERIN—LAPPIH 
$11.900^ kamb. mūrinis namaSi 
V naujai atremontuotas vidus,

» karšto vandens-alyvos apšil-
- dymas, garažas.

ROGERS RD.—DUFFERIN
$12.000 6 kamb., atskiras mūrinis 

nomas, Karšto vandens i r 
alyvos apšildymas, gražus, 
kiemas, vaismedžiai. Įmokė
ti $4.u00. Labai geras pir
kimas. ;

ARGYLE—OSSINGTON
$12.500 10 komb. pajamų namas, 

karšto vandens-alyva apšil
dymas, vieta garažai. Įmo
kėti $3.500.

WESTON RD.—ROGERS RD.
$12.900 beveik naujos 6 kamb. nau

joviškas mūrinis namas, 2 
gražios virtuvės, modemiš
kas apšildymas, erdvus kam
pinis sklyjxis.

PEARSON—RONCESVALLES 
$13.000 8 kamb. mūrinis namas, aly

vos apšildymas, garažas.

QUEE|4—DOVERCOURT
$13.000 1 1 kamb. mūrinis namas, 2 

vonios, garažas. 7 kambarių 
baldoj įeina į pirkimo. Da- 

., bartinjs savininkas užima 4 
kambarius .sau ir gauna virš 

*$200 pajamų į mėnesį.

INDIAN RD CRS.
$13.500 atskiras mūrūinis 6 kamb. 

nam’as gražioje vietoje, karš- 
’ .'•/ to vandens a£šild.7 garažas.

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

mioje gatvėje. Dvi modemiš-
< koš virtuvės* gražiai deko

ruoti kambariai. Patogus su
sisiekimas. Normalus įmo-

■ kėjimas.

RUNNYMEDE—ANNETTE
$13.900 6 kamb. atskiras mūrinis 

namas, gražus sodas, Šoninis 
įvažiavimas.

, DUPONT—CHRISTIE
$14.200 8* kamb. atskiras^ mūrinis 

dviejų augŠtų namds, 3 vir
tuvės, karšto vandens ir aly
vos apšildymas. Viskas gero-

< me stovyje Geras pajamos.

MANNING—BLOOR 
$15.000 8 kamb. mūrinis namas, 

karšto vandens apšildymas, 
dvi virtuvės (moderniška). 

!•., $5.000 įmokėti.

HUMBERSIDE—PACIFIC
$15.500 6 kamb. atskiras marinis na

mas, karšto vandens ir aly- 
? vos apšildymas, privatus įva

žiavimas, garažas.

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

namas, vieta garažui.
; t* $6.000 įmokėti. *'• %.

INDIAN RD.—įUNNYSIDE 
$15.900 8 kamb. mūrinis namas, aly

vos apšildymas, vięta gara
žui. Vertas dėmesio.

' ' CRAWFORD—DUNDAS
$16.000 8 kamb. mūrinis namas, 

karšto vandens apšildymas, 
įvažiavimas. . x

ST. JOHN'S RD.—DUNDAS 
$16.500 9 komb. mūrinis pajamų na

mas, 3 virtuvės, karšto von- 
dens-olyvos apšildymas, ge
ras distriktas.

BLOOR—BATHURST 
$17.000 9 komb. atskiros mūrinis pa

mos. 3 atskiri butai: 3 vir
tuvės, 3 vonios. Geras pa
jamų šaltinis centrinėje 
miesto dalyje.

INDIAN Rd.
$18.500 7 komb. atskiras mūrinis na

mas. Gražus erdvus vidus. 
Gyv. kamb. 24x14. Karšto 
vandens alyvos apšildymas, 
garažas. * ?

Mes duodame metines paskolos pa- 
lengvinti sudaryti {mokėjimą grynais. 
Platesnei informacijai ir visais kitais 
namų pirkimo - pardavimo reikalais

" V. MEILUS
1663 Bloor St. W. TeL OL 1106 

Namų telef. HU. 1-0203.

MANN & MARTEL
REALTORS _

Iš Alpių grįžus
— Sveikas, Jonai. Kaip gyve

ni? Girdėjau, į Alpes buvai iš
važiavęs? Kaip gi ten atrodo, 
kaip vaizdai?

— Et, žinai, nieko. Tik tie kal
nai visą grožį užstoja...

Pas gydytoją
— Daktare, ką aš turėčiau da

ryti, norėdama pataisyti savo vy
ro nervinį stovį?

— Išvažiuokite abu iš namų.
— Į kur?
— Vistiek. Abu atskiromis 

kryptimis...

Apsaugojo nuo šalčių
Vienas gyventojas turėjo na

mus lygiai ant JAV — Kanados 
sienos. Niekas nežinojo, ar- tie 
namai priklauso Kanadois- ' ar. 
Amerikos pusei. Buvoxsudaryta 
komisija, kuri reikalą pradėjo 
tirti. Pagaliau nustatytą;’lead na
mas randasi JAV pusėje. /s. ’

— Puiku!;. —' 'sušuko - žmoge
lis. — Bent dabar, man neberei
kės kentėti tų prakeiktų: Kana-, 
dos žiemų šalčių...' - ...... .

Išsiaiškino
— Ar taikrai čia yra sanato

rinis rajonas, kaip teigia aplin
kiniai gyventojai?

— Žinoma, kad taip. Iš pra
džių, kai aš atvykau čia, negalė
jau pereiti nei per-kambarį, tu
rėjau būti kitų paguldytas į lo
vą ir iškeltas iš jos. Taipogi ne
galėjau nei pavalgyti be kitų 
pagalbos. O dabar =— kaip matot.

—O! Ir kas nors patarė jums 
atvykti čia?

— O, ne! Aš čia gimiau...

Priminimas
— Pone profesoriau, ar jūs at

simenate, juk kartą norėjote ma
ne vesti? ...

— Hm, galimas dalykas^ Bet 
tai turėjo būti labai, labai se
niai... — atsako profesorius aš
tuoniolikmetei.

Politinio pobūdžio rinkėjo klaidą
Neseniai Niujorke vyko įdomi 

spaudos byla. 1951 m. Long Is
land Star Journal laikraščio % 
išėjo su nemalonia klaida. 
Straipsnio antraštėje “American 
systen of, freedom, and security” 
žodis “freedom” pasirodė pakeis
tas žodžiu “fascizm”. Leidėjai 
tuojau padarė išvadą, kad lino
tipininkas klaidą padarė dėlto, 
kad jis bus komunistas ir jo pa
sąmonėje prie amerikoniškos sis
temos jungia fašizmo sąvoką. Jis 
buvo atleistas.. Tyrimas parodė, 
kad jis ištikrųjų yra buvęs ko
munistas, tačiau, unija jį užsto
jo, nes už klaidas atsakingas ne 
rinkėjas. Jis buvo grąžintas į 
darba. ė ” • f : ' ■

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

susitarimą

Telefonas ME. 2933

SAUGU PATIKIMA.

PIRKDAMI AR VARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus įvairiausių namų.

Bronius SERGAUTIS 
MUrray 7377 

Vakarinė įstaiga 
2390 Bloor St. W.

4 . V ; '• \ . ' v

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

Skyriai visoje Ontario provincijoje

Specialus rugpiučio mėlt, išpardavimas
• -r - Lietuviškai kalbąs kailininką* 

Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai 
Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimul
BERGUI FUR CO TOROBTO

L f . / - ■ V ___

PtMEStO! "
Valgyklą

870 DUNDAS ST. W^ TORONTO, Ont

DĖMESIO!

šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos
M. MAIJNA —1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

Tokie perka rūsy
Universalinėje krautuvėje įė

jęs klijentas kreipiasi į informa
torių:

— Kur Čia galėčiau eiti pasi
rinkti žmonai vedybų sukakties 
dienai tinkamą dovaną?

-» Atsiprašau, bet kaip seniai 
tamstos vedę?

— Dvylika metų.
— Malonėkite tamsta štai ten 

antrais laiptais žemyn, į išmo
kamų prekių skyrių.

LIETUVIAMS TINKAMUOSE 
RAJONUOSE

Bloor—High Pork 
$14.000, įmokėti $5.000. Mūrinis, 
3 ougštų, kampinis, patogus 9 kam
pinis namas. Parduodamas su bal
dais. Naujai išstatytas pardavimui. 
Vertas rimto dėmesio.

? < Porkside Drive
Mūrinis, visai atskiras 10 kambarių 
ir ž-jų sųnr. namasT Šilto vandens- 
alyvos šildymas Kaina $22.000, įmo
kėti — $10.000.

Dovercourt—Queen 
$13.000, įmokėti $4.500. Mūrinis, 
pusiau atskiras 11 kbmbarių namas- 
duplex. Naujai įrengtas Šilto oro Šil
dymas. Yra garažas.

Crawford—Queen 
$14.000, įmokėti $4.000. Pusiau at
skiros mūrinis, 8 kambarių narnos. 
Yra garažas.

Du Herin—Dundas 
$11.000, įmokėti $3.500. Mūrinis, 
pusiau atskiras, 6 kamb ir 1, sunr., 
šiltu oru šild. namas. Yra garažas.

Grange—Spadina 
$13.000, įmokėti $4.500. Trijų augš- 
tų, pusiau atskiras, 8 kambarių ir 1 
sunr., alyva šildomas namas. Vieta 
garažui.

Nainr—St. Clair 
$13.500, įmokėti $4.000. Atskiras, 
dviejų ougštų, 8 kambarių mūrinis 
namas. Šiltu vandeniu apšildomas. 2 
garažai.

Cameron—Queen 
$1.500 įmokėti, kaina $8.500. Ne
atskiros 8 kambarių namas.

Didelis pasirinkimas kitų namų. Pa
rūpinamos paskolos padidinti pirkėjų 
įmokėjimui grynais.

R. ŽULYS
TeL EM. 3-4031 

Namų teL EM. 3-6711

J. J. ELLIS, Realtor
328 QUEEN ST. W., TORONTO

A. BERESNEVIČIUS
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

Dr. A. Pacevičius
. Gydytojas ir Chirurgas

314 BATHURST ST.
Toronto

NAUJI TELEFONAI: 
Kabineto EM. 6-2696 
' Namų OL. 4778

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. 
Sekmadiem, pagal susitarimą.

ERNESTRIDOUT
REAL ESTATE LIMITED 

REALTORSK

Hamilton 9-4121
Hamiltono įstaiga 

’ 913 Main St E.

PARDUODAMI 
NAMAI

$1,000

High Pork

stovy, 6

_ _ rusysį. Kaina $7.000
Lietuviai du jau nupirko, 
yra dar trys.

Sunnyside Ave.
11 kamb. ir dvi verandos. Pirmos rū

šies namas.. Atskirtas kori- 
dorine sistema. Vandeniu- 
alyvo šild. Visi kamb. do-, 
žytL Visur ik tesgoendys. 4 
virtuvės. Rūsys su visais pa
togumais, tinkuotas - dažy
tas. Prie susisiekimo ir pre
kybos centro. Vieta gara
žui. Jmokėti $5.5000 vietoj 
$8.000; kaino $18.000 vie
toj $19.500.

Clinton Ave.
10 kamb. 3 Virtuvės, 2 vonios. Atski

ras. Mūrinis. Vandiniu-aly- 
yo šild., korid. sistema, t 
mėn. $28*0 pajamų, nepri- 
skaitant 2 kamb. šeiminin
kui. Įmokėti $4.300; kai
na $14.300.

Marion St<
’ 8 komb. Pusiau, atskiras, mūrin. Ga

ražui yjeta.; Korid. sistema, 
įmokėti' $4,900; kaina — 
$12.900. .

Adelaide St.
8 kamb. su- visu turtingu inventoriu

mi: šaldytuvu, skalb. ma- 
patalynė, puodai, šakutės ir 
šina, baldais, du radijo p., 
tt. ir tt. t Skubus pardavi
mas. Namas mūrinis. Yra 
vieta garažui; lane. Gera 
vieta išnuomavimui. Kaina 
tik $1,2.500.

St; John St.
10 kamb. mūrinis. Tuščias. Korid. sis

tema. Neatskiros. Garažui 
vieta. Be skolų. Įmokėti 
apie $5.000; kaina 13.000.

Valgykla
$12.000. U^ųvių-ukr. jajone. Gerai 

įrengta. Virš $1.500 savait. 
ppyv. 545. vietos. 6. gyv. 
komb. įmokėti apie $5.000.

Vasarndnisi
Simco ežero pakrantėje^ 5 kamb. su 

baldais Jf tt./Sklypas- 54 iš 
209- pėdų. įmokėti $500; 
Kainą $2.500.

Paskolų gavimui ir pasirinkti Įvairia 
kaina namų, krautuvių, valgyklų, 

ypač lietuvių rajonuose, prašome 
kreiptis i

Dr. J. Kaškelis .
Telef.: WA. 2644, WA. 2647 ir 

WA. 2648.
575 Queen St.- W. (prie Bathurst)

Neradus manęs biure, prašau palikti 
telefoną ar adresą, kad galėčiau su 
Tamstoms susisiekti. Darbo valandos 
yra nuo 9.30 vaL ryto aki -vak.

R. TESLIA
REAL ESTATE

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

BR. BUKOWSKA, R.O 
AKIŲ SPECIALISTĖ

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien- 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vaL vak. 
Sekmadien. pagal susitarimą.

55 St John’s Kd. W. Toronto 
kampas 94 Laws St* 
Tel. LYndhurst 0052 .

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 ra'dio apara
tus, patefonus ir kitus toje sri
tyje susijusius darbas atlieku

190 Wright Ave^ Toronto

Viktutė Bugailiškaitė 
1280 King E. Hamilton, Ont

AYBAINS 
BEAUTY 
SALON

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

vienas darbas yra garan
tuojamas.

Telefonas 4-3566

Lietuviai1 važiuokite vasaroti Į
O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMI - 

“FOUR OAKS” TOURIST HOME 
Leamington, Ont, 318 Erie St South.

Greitas ir geras patarnavimas, lietuviški valgiai, saulėtas Erie ežero krantas.
KAINOS: Vienam asmeniui kambarys ir maistas savaitei $25.— 

Tik kambarys vienom asmeniui .......... $15.—
Tik kambarys, dviems asmenims ....................... $20.—
Tik kambarys trims asmenims  ............. x............... $25.—

DR. A. RATTNOW 
L.M.C.C.

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

matizmo, Skilvio ir kt.)
479% Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 6708.‘

Tiesiog iš fabriko
S metų garantija!

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFAN-UK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St Toronto 
TeL WA 1344

5 gab. virtuvės chromo komplektas — $59.50
3 gab. fotelis (chesterfield) — 99.00
3 gab. miegamojo komplektas — $79.50 
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 išsimokėjimo sąlygos. 

Skambinti Midway 1213

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

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir ■ 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų,

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Mes dirbame 24 Valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

T.el. RI. 5804
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6
Pirmadieniais ir ketvirtadie'

386 Bathurst St Toronto 
TeL EM. 4-6515 9

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

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

ANT. SLABOŠEVIČIUS
Jewellery and Watches Importers Agent

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

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St W. Toronto 

(prie Gladstone) 

Atsinešk šį skelbimą - 10% nuolaidos!

“EUROPA” FOTO STUDIO 
TeL WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūru specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

Naujas atradimas sustabdymui: galvos niežėjimą, plaukų kritimą 
pleiskanoms. Shampo o-— $1.60. Tonic —• $1.40

Sėkmingi rezultatai arba grąžinanti pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

.A.tcl.8.ra vakarais
1138 DUNDAS ST. W. (prie Ossington Ave.) Telef.: ME. 8117

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto 

TeL RA 3924

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 
Telef. LL. 9626

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel EM. 4-2715

Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IK GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 

yra tik lietuviškoje
"SIMON” batų taisymo dirbtuvėje 

812 DUNDAS ST. W., TORONTO
Vyriški puspadžiai ir kulnys ... $2.751 Moteriški ougšti kulnys
Moteriški ougšti pusp. ir kuln. 1.75 Moteriški žemi kulnys 
Sportinio! ................................ 2.25'VyrlSki kulnys ..........

SAV. S. ANDRTEKUS

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

LAIKRODININKĄ
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TCKONTC, Ont
Tautos Šventės minėjimas 

Toronte įvyks rugsėjo 7 d.,sek
madienį, 11 vai; pamaldos liet 
parapijos bažnyčioje, 3 vai. p.p. 
aktas Lietuvių Namuose, Dun
das ir Osington g-vių kampe.

Programoje bus p. J. Matulio
nio paskaita, ir meninė dalis, ku
rioje dalyvaus lietuvių pa
rapijos choras, vadovaujamas 
kun. B. Pacevičiaus ir Jūros 
Skautų tautinių šokių grupė, va- 
dov. p. Ličkūnaites-Šadeikienės.

Toronto lietuviai kviečiami 
' gausiai atsilankyti.

Vaikų darželio vedėja praneša
Norintieji leisti savo vaikus į 

lietuvišką darželį, prašomi 
kreiptis į vedėją seserį Gabrielę, 
1639 Bloor St. W. Telef. OL. 5773.

Keliems vaikučiams išėjus, 
yra vietų, o vėliau jas gali užim
ti kaimynų vaikai.

Darželio ved. Sės. Gabrielė.

• Pranešimas
' Toronto Lietuvių Namų Fondo 
Valdyba praneša gerb.' liet, vi
suomenei, kad Toronto Lietuvių 
Namai, 1129 Dundas St. W., jau 
perėjo lietuvių nuosavybėn ir 
valdyman. Tad kviečiame Toron
to lietuvių organizacijas ir pa
vienius asmenis naudotis Lietu
vių Namais pobūviams, susirin
kimams ir kt. reikalams.

Visiems, kurie prisidėjo prie 
Liet. Namų įsigijimo, tariame 
lietuvišką ačiū.

Salės reikalu kreiptis vietoje 
ar skambinti tel 
kubynas'

Pamaldų tvarka
Nuo šio sekmadienio, rugsėjo 

7 d., Toronto liet. kat. bažnyčioje 
sekmadieniais pamaldos prasidės 
įprasta tvarka, būtent: 9,30,11 ir 
12 valandomis. Palaiminimas 
sekmadienių vakarais — 7,30 v.

Pamaldos moksleiviams
Pradedant anglų mokyklose 

mokslo ihetus, pirmadienį, rug
sėjo 1 d. Toronto liet, bažnyčioje 
įvyko iškilmingos pamaldos lie
tuviams mokiniams. Esant ne
darbo dienai bažnyčia prisirin
ko pilnutėlė moksleivių ir tėvų. 
Ateityje kas sekmadienį 9.30 vai. 
bus mokinių pamaldos.

i

BSFondo mėnesinė rinkliava 
liet. par. bažnyčioje įvyks sekan
tį sekmadienį, rugsėjo 7 d., per 
visas pamaldas. * •
Dėl perskirtų šeimų atvykimo 

į Kanadą
Lietuviai, kurie savo giminių 

ar artimųjų atsikvietiniui iš Eu
ropos į Kanadą buvo užsiregist
ravę Toronto liet, klebonijoje, 
prašomi dar kartą atsilankyti į 
kleboniją užpildyti specialių 
formuliarų, prisiųstų iš “Rural 
Settlement Society of Canada”. 
Ši įstaiga bus oficiali asmenų iš 
Europos kvietėja. Ankstyvesnis 
užregistravimas, neužpldžius pa
pildomų informacijų, yra nepil
nas ir neduodąs tolimesnės eigos 
Europoje gyvenančių emigrhntų 
reikalu.

TORONTIEČIAI ir HAMLTONIEČIAI ~ "
rugsėjo 14 d. ruošia didžiulę abiejų stambiųjų lietuvių kolonijų .

SUSITIKIMO ŠVENTI - GEGUŽINĘ
PRIE MEDAD EŽERO, p. Narušių ūkyje, yniems gerai žinomoje gegužinių vietoje.
Numatyta įvairi pramoginė programa, na, žinoma ir viskas, kas gegužinėse būna. Tai pir
ma tokio masto abiejų lietuvių kolonijų šventė. Į ją kviečūmi taip pat plačiųjų apylinkių 
ir JAV lietuviai. Kas galės be abejo atvyks ir iš tolimesnių vietovių. Kitos tokios progos 
iš karto pabuvoti kartu su abiejų kolonijų lietuviais greit nebus, o iki šiol visai nebuvo.

ATGAIVINKIME LIETUVIŠKŲ KERMOŠIŲ PAPROČIUS!
Atsiminkime, kad jau ruduo artėja ir tai bus paskutinė gegužinė.
Susitikimą organizuoja K. L. Kat. Kultūros D-jos rūpesčiu sudaryta speciali komisija iš 
abiejų kolonijų atstovų.

ŠEŠTADIENĮ, rugsėjo 6 d. 7.30 va. vak. UNF salėje 297 College 
St. Toronto Lietuvių Namų Fondą parepiti, ruošiamas smagus

ŠOKlįĮ VAKARAS
Gros džiazo kapela, veiks turtingas bufetas. Vakaras bus tikrai 
jaukiai praleistas. Visi maloniai kviečiami atsilankyti su svečiais 
ir tuo paremti savo TautosNamus.

. . > ■ LAS Toronto Skyr.

MONTREAL, One.

“Caritas” gegužinė 
dėl sekmadienio popietį prasidė
jusio lietaus pasibaigė gana 
anksti, nors daug lietuvių buvo 
atsilankę į iškilą. Pranešama, 
kad “Caritas” komitetas papil
domas poniomis: dr. Norvaišie
ne ir Stefa Bubeliene.

Lietuvių pasirodymas K. T. 
Parodoje

i vyko rugpiūčio 30 d., šeštadienį. 
■Upper West Annex, Women's 
Division, Coliseum pastato II 
augšte. Tame augšte randasi ir 
lietuviškas skyrius.

10 vai. 10 min. vak. scenoje iš
sirikiavo dailiai pasipuošę tauti
niai drabužiais mišrus lietuvių 
choras — 38 asm., 21 moteris ir 
17 vyrų. Kanadietė pranešėja 
painformavo žiūrovus, kad bū
sianti maloni proga pasiklausyti 
lietuviškų dainų, kurias išpildys 
solistė lietuvaitė ir lietuviškas 
choras.

Solistė M. Vilčiauskaitė padai
navo Oi kas — St. Šimkaus ir iš
trauką iš op. “Carmen”. Akom- 
ponavo St.' Gailevičius.

Choras išpildė: Valiok dalge
le—Strolios, Šią naktelę—Šim
kaus, Žalioj girelėj—Gaubo ir 
Apynėlis — Šimkaus. Dirigavo 
kun. B. Pacevičius.

Solistės ir choro pasirodymas 
buvo įspūdingas ir publikos su
tiktas gana šiltai. Tai nuopelnas 
'-asišventėlių. kurie, turėdami 
nelengvas sąlygas, visgi randa 
'.cro ir laiko šiam kilniam reika
lui pasišvęsti.

Tautinių šokių grupei scena 
buvo permaža ir nebuvo progos 
pnsiro.-Įvti. Teko kitoje vietoje 
nrie išpildomos programos sta
tistų rolėmis pasitenkinti —pa
demonstruoti lietuviškus tauti
nius drabužius.

Paroda lankoma, kaip ir kiek- 
v’enais metais, labai gausiai. Ir 
lietuviškasis skyrius turi nema-

LA. 1250, J. Yo-
TLNF V-ba.

z

TLN Fondo šėrus pirko
Po $100: Birutė ir Stasys Šen- 

ferai, Ona ir Feliksas Miliai, 
LAS. Po $50: Maž. Liet. Bičiulių 
D-ja, Meno Mėgėjų D-ja, A- Kve
daras, A. Grybauskas. Po $25: 
Anicetas žižys, Antanas Baltrū
nas, Balys Mikaila, Rušas Vla
das. Stalioraitis Juozas, J. P., N. 
A. Milašiai, Alšėnas PranyS.

TLNF Valdyba.

Vaidybos būrelis ruošiasi dirbti
Rugsėjo 12 d., penktadienį, 

šaukiamas -vaidvbos būrelio me
tinis susirinkimas, kuriame bus 
nustatytos gairės sekantiems 
darbo metams. Kviečiame kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti 'tiek 
senus, tiek‘naujus vaidybos mė
gėjus. Visi, kurie tik jaučia mei
lę lietuviškam vaidybos menui ir 
gali tam vieną kitą valandą pa
aukoti, ateikite į šį susirinkimą.

Susirinkimas Įvyks naujuose 
Lietuvių Namuose, 1129 Dundas 
St. W. (Dundas-Ossington kam
pas), II augšte, priešakiniame 
kambarv.

Meno Mėgėjų Grupės V-ba.
Vestuvės — krikštynos

Šį savaitgalį Toronto lietuvių 
parapijoje susituokė: Alfonsas 
Totoraitis ir Aldona Karosaitė. 
Antanas Klupšas ir Albertina 
Kavaliauskaitė. Vincentas Pau- 
lionis ir Sinia Jefrimovaitė.

Pakrikštyta: Angela Aida Šab- 
linskaitė, Tomas Gintaras Ake
laitis, Stasys Jonas Petrauskas, 
Irena Jūratė Požeraitė ir Dalia 
Agnietė Visockytė.

Vad. neokanadiečių spauda
Visoje Kanadoje yra 135 sve

timomis kalbomis spausdinami 
laikraščiai bei žurnalai. Iš jų 48 
Toronte, daugumas! Vakarų pro
vincijose. Daugiausia laikraščių 
turi ukrainiečiai— 15. Vengrai,
žydai, lenkai, serbai Toronte • žą pasisekimą Nuolat jame budi 
leidžia po 3 laikraščius, lietu- ir paaiškinimus duoda p. A. Va- 
viai tris 1, ir žurnalą, čekai —4. selkienė. atvykusi iš Kingstono, 
Vokiškų laikraščių Kanadoje yra atsivežusi savo ir p. Tamošai- 
15, visi leidžiami Vakaruose, čių tautinius dirbinius. Jai tai-, 
Iš 16 komunistinių Kanadoje ei-. kininkauja ir kartais pavaduoja I Išnuomojamas 1 kambarys 2 ar-
nančių svetimomis kalbomis ir torontiškės ponios ir panelės, ba 1 asmeniui. 190 Wright Ave. 
laikraščių 12 spausdinama Te- Nors lietuviškasis skyrius jrjTcl. KE. 1080. 
ronte. ; nedidelis, bet įrengtas labai sko-

PIRMAS SMAGUS POBŪVIS 
LIETUVIŲ NAMUOSE!
TLNFondo Valdyba ruošia šeštadienį, rugsėjo 13 d. Lietuvių 
Namuose ■— 1129 Dundas St. W. —

PIRMĄ POBŪVI-ŠOKIUS
Grieš puikus orkestras. Bufetas su gėrimais veiks II augšto pa
talpose ir rūsyje. Šokiai I augšto salėje
Kviečiame Toronto visuomenę atsilankyti į savo namus ir sma
giai laiką praleisti. Pradžia 8 vaL vak. Įėjimas: moterims 75 c., 
vyrams $1. TLNamų Fondo Valdyba.

n ingai ir meniškai. Atrodo, jog 
kiekvienas eksponatas taip savo 
vietoj, kad negalima nei toliau 
pastumti, nei patraukti. Čia jau 
Toronto menininkų pp. Valiaus, 
Docienės ir, Bakio triūsas, kurie 
daug turėjo rūpesčio ir darbo, 
kol šias sunkias problemas iš
sprendė.

Išstatyta: kilimai, audiniai, 
juostos, kaklaraiščiai, kerami
kos darbai, odos dirbiniai, me
džio drožtos lėkštės ir biustai, 
lietuviškos lėlės, lietuvaitė — 
manekenas tautiniuose drabu
žiuose, gintaro dirbiniai, lietuvio 
naujakurio sodybos modelis, tai 
dalykas kokių iki šiol šios rū
šies parodose dar nebūva Sody
bą- sudaro lietuviška bakužė-grį- 
čia. klėtis, kluonas, tvartas ir 
kryžius puošia sodybą.

Kaip teko patirti iš parodos 
rengimo komisijos, visam sky
riaus įrengimui, nuomai už vietą, 
programomis atspausdinti ir ki
toms būtinoms išlaidoms Toron
to ALOKas užsitraukė ir išlai
dų netoli $500. Šią naštą, teisin
gai sprendžiant. tektų ir kitoms 
lietuvių kolonijoms iš dalies pri
siimti, nes čia reprezentuojami 
visi lietuviai, o ne vien torontiš
kiai. ■ ■ .

Šį šeštadienį, rugsėjo 6 d. dar 
bus proga pasirodyti toje pačio
je vietoje ir lietuviukams — 2 
mergaitėms tautiniais rūbais ir 
1 berniukui.

Ginčas dėl vaikų gimusių 
gruodžio mėnesi

Vienas torontietis iškėlė įdo
mią bylą dėl darbo pajamų ap
mokestinamos sumos, kai šeima 
susilaukia kūdikio gruodžio mė
nesį.

Pagal darbo pajamų mokesčio 
įstatymą, tėvas tais metais, kai 
vaikas gimsta, gali iš savo paja
mų atskaityti $150. Bet ta suma 
ma pagal įstatymą vaiko išlai
kymui yra skiriama tada, kai 
tėvai gauna paramą pagal šeimų 
paramos įstatymą. Pagal tą įsta
tymą paranka gali būti gaunama 
tik po mėnesio nuo vaiko gimi
mo. Vadinasi paramos pagal šį 
įstatymą tėvai negauna, o dar
bo pajamų mokestis imamas ta
rytum gautų. Torontietis Mc
Murray, kuris dukrelės sulaukė 
per 1950 m. Kalėdas, nuo savo 
pajamų anketoje atskaitė $400, o 
kai mokesčių įstaiga to nepripa
žino ir’ištaisė į $150, sprendimą 
apskundė augštesnėms: instanci
joms, Apeliacijos instancija 
skundą pripažino pagrįstu, ta
čiau nusprendė, kad, kol tai ne
pakeista, turi būti taip apskai
čiuojama, kaip mokesčių įstaiga 

i apskaičiavo. O pakeisti galėtų 
tik parlamentas, pakeitęs įstaty
mą. Tam dar reikėtų, kad vy
riausybė pateiktų atitinkamą įs
tatymo pakeitimą.

Augštieji kursai imigrantams
’’Workers Educational Associ

ation”, pasistačiusi tikslą pagel
bėti imigrantams greičiau prisi
taikinti prie naujojo krašto gy
venimo sąlygų,' ruošia kursus 
imigrantams. Bus tobulinamasi 
anglų kalboje net viešomis kal
bomis, be to, dėstoma filosofija, 
sociologija, psichologija, Kana
dos ūkinė struktūra, politinė ge- 
ografjia, darbininkų unijos ir 
liaudies šokiai. Už 10 paskaitų 
reikės mokėti $3.50. Paskaitos 
vyks Economies Building, Uni
versity of Toronto, 273 Bloor Str. 
W. Pačios organizacijos adresas: 
577 Jarvis Str., tel. KI. 0380.

šeštadieninė 1. mokykla 
darbą pradeda rugsėjo 13 d., šeš 
tadienį, tose pačiose patalpose, 
kur ir pernai. Šiemet veiks dar 
viena vyresnė — 8 klasė, su ku
ria numatoma baigti viduriniųjų 
mokyklų 4 klasių lituanistinę 
programą ir duoti atitinkamus 
pažymėjimus.

— Pereitą sekmadienį Mont
reale svečiavosi prof. dr. Pikū- 
nas iš Detroito, p. Lukai iš Bos
tono apylinkės, verslininkas A. 
Bukauskas iš Saųlt Ste Marie, 
kur jis turi nemažą medžio ap
dirbimo įmonę — Kerta mišką 
ir jį apdirba savoje lentpjūvėje. 
Daugiausia svečių betgi sutrau
kė pirm. Kr. Tarybos atstovų su
važiavimas.

Birutės Vaitkūnaitės Ritminės 
Mankštos ir Meninio Šokio kur
sai vėl pradeda darbą š. m. rug
sėjo mėm 3 d. Berri gtv. 4225 nr. 
Įėjimas iš kiemo.

Pamokų pradžia: 6 vai. 30 min. 
— pradedančioms, 8 vai. — pa
žengusioms.

Verslininkai
Monfrealy lietuviai verslinin

kai veržiasi vis į naujas sritis. 
Taip p.p. V. Bilevičius ir Lukas \ 
nupirko sklypą River des Prai
ręs ir įrengė kalakutų ūkį'. Augi-

na 1600 kalakutų Pastoviai juos 
prižiūri p. Bilevičius. Panašius 
kalakutų ūkius prie Iberville tu
ri p. Macevičius ir p. Tutvinas. 
Vieno lietuvio turima kiaunių ir 
panašių žvėrelių ūkį. Be to, Mont 
reale yra keletas lietuvių-laiko
mų valyklų, eilė krautuvių bei 
užkandinių, yra kontraktorių, 
pora stambių elektrikų, šerių ap
dirbimo įmonė, keletas biliardi
nių, yra vienas lietuvis draudi
mo bei nekilnojamo turto agen
tas, vienas advokatas. Tik gydy
tojo lietuvio Montrealy nebėra, 
kai dr. Andriukaitis išvyko stu
dijų tikslais į JAV. Yra vilčių, 
kad ten įsikurs chirurgas dr. Ša- 
gamoga, čia atvykęs iš Saskat- 
chevano.

Montrealis — Rugpiūčio 28 d. 
vienas ginkluotas plėšikas gat
vėje apiplėšė David and Frere 
biskvitų fabriko du tarnautojus, 
ėjusius iš banko su darbininkų 
algom — $19.000. Jis įsėdo į ma
šiną be Nr., kurioje jau buvo du 
vyrai, ir nuvažiavo.

Šnipų tinklas Montrelc
Montreale Gazette pirmajame 

puslapy paskelbė, kad čia išaiš
kintas Rusijai tarnaująs šnipų 
tinklas. Sudarytas iš pastarai
siais 3-4 metais atvykusių pabė
gėlių iš už geležinės uždangos. 
Pasak vieno lenko ir vierio čeko 
pareiškimo, jie buvę taip pat 
kalbinami teikti žinias apie ka
ro pramonę. Liudytojų pavar
dės neskelbiamos, nes jų giminių 
dar yra likusių tėvynėse.

Policija — RCMP — praneša, 
kad tuo reikalu vedamas tardy- 

/a' mas esąs baigiamas ir praneši- 
, mas galėsiąs būti padarytas po

Suvažiavimas baigtas 9 vai. i poros dienu. Pasak policijos, 
45 min. Tautos Himnu. Daugu- Į gandas “neturįs didelio pa- 
mas atstovų tą pačią naktį išvy- grindo”.
ko į namus. Kr. Valdyba pirmojo >
posėdžio susirinks ir pareigomis — Otava. — Policija gandus 
pasiskirstys beabejo jau Toronte, [apie šnipų tinklą Montrealy ofi- 

Didelis darbas užbaigtas.-Įžen- j cialiai paneigė. Gandų šaltinis 
gėme Į naują kelią pilni vilčių, j buvęs bu v. čekoslovakų konsu- 
KLB organai netrukus pradės Jas, kuris'atsisakė grįžti ir liko 
reikštis, o mūsų visos visuorrre- Kanadoje — dr. J. Mpses. Jir ir 
nės pareiga organizuoti jiems žmona pareiškė, kad tai netiesa, 
moralinę ir materialinę talką. Jų kad buvę padarytos neteisingos 
darbo sėkmingumas nuo to labai išvados iš jų pasikalbėjimo su 
daug priklausys.

KLB KRAŠTO TARYBOS PI RMASIS SUVAŽIAVIMAS
ateityje bendradarbiavimas vyks 
sklandžiai, kad spauda bus ben
druomenės reikalų tarnyboje. 
Pagaliau pirmininkas padėkojo 
visiems montrealiečiams, pri- 
ėmusiems atstovus į savo butus 
bei rodžiusiems dėmesio šuva 
žiavimo darbams.

(Atkelta iš 1 pusi.) 
įvykdyti apyl. valdybų rinkimus, 
4. organizuoti lietuviškas kredito 
įstaigas. Čia atsL Kardelis dar 
įteikė kaip medžiagą- Savišalpos 
Fondo sudarymo projektą — sta
tutą ir taisykles. Prof. Zubrys 
dar pasiūlė apylinkėse organi
zuoti Baltų Tarybos skyrius.

Priimti taip pat atsišaukimai: 
į Kanados ir pasaulio lietuvius 
(pirmasis mūsų spausdinamas 
vietoje vedamojo 1 psl.) ir svei
kinimai: Kanados min. pirminin
kui, VLIKui, Liet, diplomatams 
bei konsulams, ALTui, BALFui; 
padėkos: KLB LOKui ir T. Fon
do atstovybei už darbą ir sveiki
nusiems už linkėjimus.

Prieš suvažiavimo uždarymą 
Toronto LOK pirm. Simonavi- 
čius kreipėsi į atstovus, prašyda
mas paraginti savų apylinkių LO 
Kus atsiliepti į Toronto apyl. 
prašymą paremti jį padengiant 
lietuviškojo skyriaus KT Paro
doje išlaidas.

Suvažiavimą uždarant, pirm. 
Matulionis pasidžiaugė atstovų 
darniu darbu, atsiprašė už pre
zidiumo kam nors galbūt pada
rytą skriaudą, tvarkos labui, pa
dėkojo KLB LOKui, ypač jo rū- 
pestingajai pirmininkei p. Juš
kevičienei už suvažiavimo pa
ruošimą, gražų priėmimą, taip 
pat dėkodamas visoms talkinin
kėms šeimininkėms, laikraščių 
redakcijoms už teiktą pagalbą 
skelbiant informacijas bei para
mą bendruomeninio sugyvenimo 

j idėjai, reikšdamas vilties, kad ir

TIKYBA KANADOS MOKYKLOSE
Būdingas ginčas dėl mokyto

jų vienuolių įvyko Nawkesbury, 
Ont., pusiaukelėje tarp Montrea- 
lio ir Otavos, viduriniojoje mo- 

Išnuomojamas kambarys ir vir- kykloje. Tai nauja mokykla, ku-
tuvė suau gusių šeimai. 52 Mc- rioje į tik ką pastatytus rūmus 

sujungtos trys čia ^anksčiau vęi-

TESKOMI prancūzų ir anglų kal
bų mokytojai. Kreiptis per “T. 
Žiburių’’ redakciją.

Kenzie Crs. Tel. OL. 4166.
Išnuomojamas su baldais II 
augšte kambarys 1 asm. ir di
delis frontinis kambarys I augš
te su baldais ir galimybe išsi
virti 2 asmenims. 236 Dovcrcourt 
Road.

Knsrfipn nuo G vai. vak.
Rri7 772 Dundas St. W.

E Toronto
Jaukiai apšildyta — grynas oras

Kefv’rtadieni — šeštadieni, rugsėjo 4. 5, 6 d.
1. ADV. OF DON JUAN — spalvota —

Errol Flynn. Vireca Lindfords
’ 2. MARK OF THE GORRILLA — Johny Weismueller

Pirmadieni — trečiadieni, rūgščio R. 9. 10 d.
1. SEALED CARGO — Dana Andrews, Claude Rains
2. OUT OF THE BLUE — George Brent. Virginia Mayo

I
 LINKSMI IR ĮDOMŪS' PRIEDAI KIEK VIENOJ PROGRAMO’ 

Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga’

Išnuomojamas kambarys vienam 
asmeniui su baldais High Park 
rajone (‘Bonstead Avė.). Galima 
naudotis virtuve. Skambinti po 
5 vai. vak. ME. 2926.
Išnuomojami Il-me augšte nau
jai atremontuoti 2 kambariai:

kusios mokyklos: anglų protesto- 
nų ir katalikų berniukų bei ka
talikų mergaičių. Anksčiau vei
kusiose katalikų mokyklose mo
kytojavo dvi vienuolės seserys. 
Dėl jų pasilikimo poliau dirbti 
mokykloje pakėlė balsą protes- 
tonai. nors mokykloje iš 460 mo
kinių beveik 90% yra prancūzai 
katalikai.

Loyal Orange Order Lodge Nr. 
497 parašė mokyklos vadovvbei 
laišką, primindama, kad Ontario 
Viduriniųjų mokyklų įstatymas 
nustato, kad “viduriniojoje mo
kykloje pamokų metu negali bū
ti jokios religinės konfesijos 
emblemos”. Tuo nuostatu re-

vienuolės, kurios ant krūtinės 
nešioja kryžių, negali būti mo
kytojomis arba negali nešioti 
uniformos.

Mokyklos taryba, kurios dau
gumą sudaro prancūzai katali
kai, rado kompromisinį sprendi
mą. Vienuolės paliekamos mo
kytojauti metams, toliau galės 
likti, jei nebus iš tėvų pusės 
priekašitų, bet pamokų metu 
jos ant uniformos nenešios kry
žiaus ir vadinsis ne vienuoliš
kais, bet šeimos vardais.

Mokykloje bus dėstoma tiky
ba katalikams ir protestantam- 
savų dvasininkų, o tie mokinia’ 
kurie nenorės tikybos mokytis 
tuo metu galės eiti namo.

Montreal Gazette atstovu.

Šios savaitės namų pirkimai:

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

gerame stovyje. Įmokėti tik apie $4.500.

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

žu. Įmokėti tik $3.000. Balanse atviras morgičius.

A. GARBENIS
Vakarais HY. 1543

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

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR I PROVINCIJĄ. 
Kr e i p t i s:

9 Pearson * Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

vienas f rentinis, kitas mažesnis. kiantis, protestonaj teigia, kad 
tinkamas virtuvei, be baldų., 
Skambinti iki 8 v. vak. ME. 1317. 
279 Westmoreland Ave.
Išnuomojamas 1 kambarys vien- 
gunpini. College-Ossinsrton ra jo . 
ne. Telef. LO. 4904. Skambinti 
po 5 vai. vak.
Parduodamas gražus 6 kamb. na
mas su “sanrumiu” ir virtuve bei 
tualetu rūsy. Naujas -grąžąs. 
Namas stiprus ir geram stovy.' 
445 Brock Ave, tel. LL 1692

Trūksta mokytojų
Ontario švietimo ministers 

Dunlop pareiškė, kad visoje pro 
vinciioje šiais mokslo metais bus 
332.400 mokinių, jų tarpe 38.00C 
nradeiančių mokslą. Reikėtų dar 
800 1000 naujų, mokytojų, bet jų 
trūksta ir mokytojus ruošian 
čiųiu įstaigų mokyklų-mokinių 
skaičius esąs dar sumažėjęs. Mo
kytoji) trūkumas numatomas il
gą laiką. Jų kasmet naujų reikė
tų anie 1000, nes kasmet vaikų 
skaičius paauga apie 35.000, rei
kia atidaryti naujų klasių, o be 
to. dalis mokytojų iš darbo pa
sitraukia. Tuo tarpu padėtis gel- 
bima tik tuo, kad į mokytojų

BALTIC CARTAGĘ & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas
pervežti šaldytuvus. Transportas^ darbą grįžta nemažai vedusių 

Išnuomojamas 1 kambarys I-me: visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
augšte su baldais, galima naudo* Informacijų kreiptis OL. 1403 
tis virtuve.
Tel. LO. 0135.

moterų, kurios ankščiau papras 
tai po vedybų tuojau pasitrauk

176 Argyle Ave. 9 Delaware Ave., Toronto, Ont davo. Vidurinėse mokyklose mo-
24 valandų tarnyba. kytojų trūkumo nesą.

$17.000. Roncesvalles ir Marion rajone, 10 kamb., atskiras mū
rinis namas, 2 vonios ir moderniška virtuvė, garažas. 
Alyvos šildymas. Įmokėti $6.000.

$27.000. Hi<jh Park Blvd., 10 kamb., 3 vonios, vandeniu—alyva 
šildomas, atskiras mūrinis namas, dvigubas garažas, 
puikus svečių kambarys. Įmokėti $8.000.

$15.500. Beverley g-vėje, prie bundas. 8 kamb., vandeniu-alyva 
šildomas, 3 virtuvės, labai patogus nuomavimui. Įmo
kėti $4.000.

$105.000. Bloor — High Park rajone, puikus 10 metų senumo 
apartmentas, 18.butų, 1 butas susideda iš 5-6 kambarių, 
visi butai turi šaldytuvus ir elektr. krosnis. Pajamos į 
metus $15.000. Įmokėti $60.000. ’ .

$12.500. Indian Rd. ir Bloor rajone, 7 kamb., alyvos šildymas, 
garažas. Įmokėti $4.000.

Klauskite: V. Andrejaiisko-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. 6161


