
KLB ORGANUS SUDARIUS
Kanados lietuviškoji bendruo

menė savo organizacinį perijodą 
jau užbaigė. Rugpiūčio 30-31 d. 
įvyko Krašto Tarybos suvažiavi
mas, kuris sudarė visus centri
nius organus, priėmė Kr. Statu
tą, priėmė eilę organizacinių nu
tarimų ir paskelbė atsišaukimus 
į pasaulio lietuvių bendruomenę 
ir į Kanados lietuvius, savos 
krašto bendruomenės narius. 
Atsišaukimą į krašto lietuvius 
mes išspausdinome šitoje vieto
je pereitame numery, o kitus nu
tarimus, rezoliucijas bei sveiki
nimus spausdiname šio nr. 2 psl. 
’ Savo atsišaukime į Kanados 
lietuvius, KLB Krašto Taryba, 
iškėlus susiorganizavimo prasmę 
konstatuoja, kad tai yra “vienin
telė organizacija, apjungianti vi
sus Kanados lietuvius tautiniu 
pagrindu, nepaliesdama niekieno 
nei pilietybės, nei pasaulėžiūros, 
nei politinių Įsitikinimų”, visus 
kviečia vieningam tautiniam 
darbui, neišskiriant net paklydu
sių, visiems laikantis didžiojo šū
kio: “Lietuviais mes esame gimę, 
lietuviais turime ir būti”.

Mes taip pat tikime, kad Kr. 
Tarybos šauksmas nebus veltui. 
Mes perdaug jėgų išeik vo j ame 
ilgame organizaciniame perijo- 
de, tad daug kur dirvonų užžėlę, 
kuriuos reikės pradėti purenti. 
t)abar tik reikės dar atbaigti 
apylinkių galutiną suorganizavi
mą. Kaip matyti iš šiame "numo

svarbu kad atsistotų ant tikslaus 
kelio, kad būtų padėti geri pa
grindai.

Kaip jau. atsišaukime pabrėž
ta ir kaip išeina ir iš Statuto, 
bendruomenės organai neateina 
nieko griauti, neateina niekam 
uždėti jokių pareigų, kurios bū
tų nesuderinamos su jo padėti
mi ar turimomis prievolėmis. L. 
„Bendruomenės narys gali būti 
Kanados pilietis ar ne pilietis. 
Tai vistiek. Piliečių ir nepiliečių 
pareigos krašto atžvilgiu yra 
vienodos — lojalumas, ištikimy
bė ir vykdymas visų prievolių. 
Tai pabrėžia ir Krašto Statutas 
ir jau minėtas atsišaukimas. Bū
nant demokratinės Kanados pi
liečiu bei gyventojų juk nėra rei
kalo savo, tautybės išsižadėti. 
Priešingai, kiekviena tautybė tu
ri įnešti kuo didesnį kultūrinį 
įnašą savo naujajai tėvynei, pra
turtinti jos kultūrą naujomis ly
timis. įsipareigojimas užstoti 
savo tautą ir prisidėti prie kovos 
už tėvų žemės laisvę taip pat su
tampa su Kanados vykdoma po
litika, siekiančia visų tautų lais
vės. Jei kanadiečiai to siekia, 
kaip mums- tą pamiršti, kai mū
sų tėvai ir broliai vergijoje!..,. 
Mes čia ne išsišokėliai, bet pio
nieriai. ,

PLBendrupmenės organizacija 
niekam netrukdo būti betkokios 
ih betkojdų specifinių tikslų tu
rinčios organizacijos nariu ar to- 
Įtkpr zirjFaTlizacFifls 'kurti2'5
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Kanados Lietuvių Bendruomen ės Krašto Tarybos atstovai suvaž iavimo metu_ Montrealyje šių 
metų rugpiūčio mėn. 30-31 d. '

SAVAIMĖS ĮVYKIU APŽVALGA
Europa gyveną susikryžiuo- finis Faruko rūmų kabineto sė

jančių interesų atmosferoje, ku- ^as- • Premjeras Maher taip pat
nenorėjo skulnai vykdyti armi
jos reikalaujamos žemės refor
mos, norėdamas prie to eiti laips
niškai. Bendrai Egipte vyrauja 
"•iškiai nacionalistinės nuotaikos. 
Santykiai su užsieniais betgi dar 
nesusiformavo. ‘Egiptui būtina

rimų, apylinkės, kur dar nėra to 
padariusios, nuo Laik. Organiza
cinių Komitetų turės pereiti prie 
pastovių apyl. valdybų. Ištikrų
jų, mat, LOKai buvo tik organi
zavimosi uždaviniui ir tik jam 
perilgai užsitęsus baridė tvarkyti 
kitus gyvenimo iškeliamus Rei
kalus. Dabar pastovios valdy
bos, nebeturėdamos organizaci
nio reikalo, galės planuoti plates
nę veiklą. Persitvarkymas turė
tų būti greit Įvykdytas. Tuo tar
pu, beabejo, galutinai susitvar
kys bei savo aparatą sudarys 
centras, kuriam siūlymų bei su
manymų reikėtų prisiųsti ir iš 
apylinkių. Jis, beabejo, stebuklų 
nepadarys, bent iš karto, bet

gai, bendruomenės narių organi-' 
zuotumas gali tik padėti jos or
ganų veiklai, gali padėti išplėš
ti vieną ar kitą dirvoną bendrų 
tikslų ar uždavinių'kely. Tačiau 
ji yra vienintelė, kuri apjungia 
visus lietuvius didiesiems tauti
niams uždaviniams vykdyti, jos 
organai yra šitos veiklos centras.

KANADA RATIFIKAVO GEOIDO KONVENCIJ
Rinkiminės kampanijos “išlaisvinimas” ir Europos’ ~niii^f~nr ~
Šūkiai ir rezervai.“—Harrison inano, jog jo knyga padėtų Lietuvai.

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)
• Jau praėjusią savaitę Jums 

komentavome apie Europoj pra
sidedančių didžiųjų sąjunginin
kų manevrų (dėl vietos stokos 
dalis straipsnio turėjo būti per
kelta į šį numerį — 3 psl. Red.) 

Antros ar kelių lygiagrečių to-! reikšmę ir svarbą. Ir Eisenhowe- 
ris ir Stevensonas savo kalbose 
beveik lygiai užtaria kolektyvi
nį saugumą, atseit, antiizoliacio- 
nizmą užsienio politikoj. Tuo pa
čiu ir mūsų tėvynės laisvinimo 
reikalas pasilieka JAV preziden
tūros kampanijos pirmuoju šū
kiu. Žinoma, tame, kas sakoma 
kampanijos metu, daug “burbu-

kių organizacijų negali būti. Kr. 
Bendruomenės organų sudary
mas visus ankstyvesnius bandy
mus tokias organizacijas sukur
ti’ užbaigė. Ir tikėkim, kad jokio 
tautinio nedrausmingumo nepa
sireikš. Kas buvo, likviduosis ar
ba persiorganizuos pagal tikrąją 
savosios veiklos esmę.

LIETUVIAI ĮRODO SOVIETINES DARBO STOVYKLAS
Priverčiamiesiems darbams 

tirti Sov. Sąjungoje spec. Jungt. 
Tautų komitetui pabaltiečiai 
įteikė daug svarbios medžiagos. 
Apie surinktus duomenis PLG 
Amerikoje išleido atskirą leidinį, 
kuriuo išsamiai pavaizduojama 
faktiškoji padėtis okup. Lietuvo
je ir Sov. Rusijoje. Duoti nuo
statai, kuriais tvarkomi priverč. 
darbai ir ištraukos iš kom. įsta
tymų, taip pat lietuvių ar Lie
tuvos piliečių, pačių turėjusių 
išgyventi minimąją‘sistemą, aki
vaizdūs liudijimai. Nurodoma, 
kad Lietuvoje darbo stovyklos 
veikia prie Šilutės, Klaipėdos, 
Telšių, Kauno, Vilniaus, Pabra
dės, Pravieniškių, Gaidžiūnų. Į 
priverč. darbus Sov. Sąjungoje

stovyklų “tvarką”, dr. A. Gar
mus — apie Pravieniškių žudy
nes, už Tėvą Fengerį paliudijo 
pagal jo pasakojimus prof. J. 
Brazaitis, kuris renka VLIKui 
medžiagą apie deportavimus. Tė
vas Fengeris, Lietuvos jėzuitas, 
bolševikų suimtas.J940 m. ir vė
liau paleistas, Geštapo buvo pa
skirtas gyventi Heilige Linden 
vietovėje, kur jį Sovietai 1945 m.
pagavo antrą kartą. Iš-ten jis per lia mintį, kad vien tiktai už Pa- 
Įsrutį buvo pasiųstas į Kanasco baltijy vykdomą genocidą So- 
stovyklą, prie Volgos. Nors jo . vietai būtų patraukti į viešą teis- 
darbo sąlygos buvo geresnės! mą, kad ir- iš Jungt. Tautų tri- 
kaip kitų, bet vis tiek net ir da-1 būnos.
t

KOMPENSACIJA

bar -jis neįstengia vaikščioti, ne- 
primato ir neprigirdi. Šiuo metu, 
paleistas Sovietų kaip prancū
zas, gyvena Strasburge.

Rinkinio gale pridėti deporta
cijoms vykdyti slaptų instrukci
jų vertimai. Ir didžioji užsienio 
spauda tiek lietuvių, tiek kt. pa- 
baltiečių pateiktus duomenis

lų” ir “spąstų”, bet, tenka kon
statuoti, jog tiek faktai, tiek ir 
pati, tokio Eisenhoferio moralė 
bei garbingumas reikalauja pri
pažinti, jog ne veltui “išlaisvi
nimo” saga dainuojama. Truma- 
ninė administracija, kaip tai 
tiksliai dar balandžio mėnesį api
būdino Mr. Burnham, jau pati 
užsimojo transformuoti “con
tainment politiką į išlaisvinimo”, 
bet, atrodo, jog jai trūksta as
menybės, kuri tai pilnai praves
tų. Iš dviejų kandidatų, taip su
tinka daugumas egzilų ir net 
“Pravda”, prieš jį sukoncentruo
dama visą sunkiąją artileriją, 
tam tinkamiausias yra Ike.

Paskutinioji savaitė atnešė gan 
įdomių permainų. Filosofuoti 
linkęs britų gen. Slim išjotas net 
pačion Australijon. Jo vieton 
britų gen. štabo viršininku pa
skirtas daug geriau sugebąs.su 
Yankiais kooperuoti gen. Sir

nutėse: geh. Collins užtikrino, 
jog atominiai ginklai sulaikys 
rusus Europoje; gen. Bradley su 
gen. Collins išvyko sekti “Ope
ration Mainbrance” manievrų 
Europoje; JAV karo aviacija ati
traukia Neubibergo. Erdingo ir . ... ... .
Fuerstenfeldbruęko oro bazes dėmesį į jau senus Sovietų Ru- 
toliau į užnugarį, už Reino; 6-ji sijos pasiruošimus arktikoje. Pa- 
JAV laivyno eskadra šią savaitę sirpdo, iš oro bazių Bibiro šiau- 
vizituoja Jugoslaviją; gen. Ridg
way lanko turkus — apžiūrėjo 
turkų armiją prie sovietų Kau
kazo sienos ir tt. Dar atydžiau 
sekant laisva amerikiecūi spau
dą, rasime, jog šiuo metu laivy
nas tik ką pabaigė konstruoti iš
laipinimo laivus, specialiai pri-

ri vis dar kliudo plačiai užsimo
to ginklavimosi planus. Tuo tar
pu naujų posūkių neišryškėjo. 
Vyksta pasiruošijįai JT plenumo 
posėdžiams, kurie prasidės spa
lio 14 d., ypač š, Atlanto S. su
važiavimui Paryžiuje, kuris pra- oarama, jis jau yra kreipęsis į 
sidės gruodžio 15 d. Čia vėl bus 
svarstomi pirmiausia ginklavi
mosi klausimai; Beveik visos 
valstybės žada atvykti su dide
liais rezervais ir naujais reika
lavimais JAV ; paramos. Britų 
darbiečiai jau.kėlia aiškų reika
lavimą išsivaduoti iš JAV ūki
nės supremacijos ir ginklavimą
si sumažinti iki savojo pajėgu
mo. Jų įtakoje esančių darbo uni
jų kongresas ūkinio gyvenimo 
atkutimui pareikalavo plėsti 
prekybos ryšius su Sovietų Ru
sija bei satelitų kraštais. Prancū
zai su Vokiečiais Saaro klausi
mu vis neranda sprendimo.

Vakariečiai, atsakydami į So
vietų rugpiūčio 14 d. notą, pasiū-; ta riaušės, kurių metu pasitaiko 
lė Austrijos reikalų svarstyti su- j ir sužeistų ir užmuštų. Tai susi- 
sitikti rugsėjo 29 d. Londone, dū'imai tarp komunistų ir na- 
Austrijos klausimus išspręsti va- cionalistų. " 
kariečiai buvo pasiūlę trumpą i Korėjoje derybos tebėra įklim- 
vos 8 paragrafų sutarties projek- į pusios, o karo veiksmai vis gy
ta. Rusams padarius priekaištų' " 
ir ypač reikalaujant įvesti para
grafus dėl žmogaus teisių, dėl 
'rAizmo. dėl laisvų rinkimu ir 
dėl apribojimo Austrijos gink- 

ir policijos, vakariečiai sutiko 
tuos reikalavimus įvesti į projek
tą. Ar neiškeis rusai dar kokių 
naujų reikalavimų, tuo tarpu dar 
neaišku.

Visiems ginkluojantis pereitą 
savaitę pasaulio spauda atkreipė

JAV, prašydamas apginkluoti 
dar 2000 policijos. Bet JAV atsa
kė, kad parama priklausys nuo 
Egipto laikysenos vakariečių siū
lomos Viduriniųjų Rytų karinės 
organizacijos atžvilgiu.

Irane laukiama susirenkant 
parlamento bei senato. Vašing
tonas apgailestauja Mossadegh 
žygi, atsisakant priimti Trumano 
ir Churchillio siūlymus, kuriuo
se ištikrųjų buvo apimti visi Ira
no reikalavimai, ir daro žygių, 
kad Mossadegh savo sprendimą 
atšauktų. Manoma, kad jam po
sūkį padaryti gali palengvinti 
parlamento pritarimas siūly
mams. Krašte vis dar tebevyks-

rėje Čeliuskino iškišuly — Le
nos, Obio ir Jenisiejaus žem
upių augštumų rajone — lakū
nai treniruojasi reguliariai skrai
dydami po arktiką. Visoje šiau
rėje esą įrengiama eilė uostų, 
kurie turėtų aptarnauti S. Rusi
ją, jei kiti uostai karo metu bū-

vėją. Jūrų laivynas ir aviacija 
sukūlė Sibiro pašonėje esantį Š. 
Korėjos didžiausią uostą Čong- 
jin. vyksta dažnos oro kcvos, o 
kpniunistąį’g.įpųol.ą. sausumoje.

pozicijas- užimti,'o po to praside
da JT priešpuoliai. Kartojasi 
taip pat neramumai belaisvių 
stovyklose.

Iškilo čia ir naujų dalykų. Ko
rėjoje savo kariuomenės turin
čios JT valstybės, jau svarsto 
klausimą ar nepriimti komunis
tų siūlymo derybas dėl paliaubų 
perkelti į JT. Manoma, kad tai 
galėtų padėti pasiekti paliaubų 
dar šiais metais. O už paliaubas 
paliekant Korėją padalintą pasi
sakė savo kalboje ir Kanados 
premjeras St. Laurėnt, dabar va
žinėjąs po vakarines provincijas.

Antra įsidėmėtina naujovė, tai 
JAV karinės misijos Formozoje 
siūlymas Vašingtonui leisti Čang 
kaišekui pasiųsti į Korėją bent 2 
divizijas. Esą, tuo būdu dalis ki- 
ęų nacionalistų armijos įgytų 
patyrimo karo lauke, o be to, tai 
būtų pateisinimas tos kariuome
nės laikymo prieš gyventojus. 
Esą, 1950 m. Čangkaišeko siūly
mas buvo atmestas bijant, kad 
tai iššauktų kom. Kinijos įsikiši
mą. Dabar to argumento nebega
lį būti, nes toji jau vistiek ka
riauja. Formozai dėl to pavojų, 
esą, nesusidarytų, nes ją saugan
ti ne tiek Čangkaišeko armija, • 
kiek JAV 7 laivynas ir oro pa
jėgos Okinavoje bei Filipinuose.* 
Laukiama Vašingtono sprendi-

taikytus nuolaidžiai smėlėtiems (tų užblokuoti. Jų virtinė einanti 
krantams (ak, tas baltas ir nuo- nuo pat Murmansko iki pat Vla- 
laidus Palangos pajūris!) ir visa divostoko.
laivyno treniravimo sistema i Egipte kariškoji diktatūra dar 
esanti pritaikyta pasiruošti ko- gilinama. Premjero Aly Ma- 
vai su tik vienu galimu priešu her kabinetas, vos perorganizuo- 
ir jo “tvirtovei” įveikti. Laivyno tas įvedant naujų žmonių, perei- 
manevrai prasideda ateinantį ■ t? sekmadienį nušalintas. Naują 
šeštadienį, sausumos pajėgos — kabinetą sudarė pats gen. Na- 
dvi šarvuotosios diviziios Vokie- gtiih, įvedęs net Muzulmonų 
tijoje — “Exercise Rosebuch” Brolystės atstovą .Tai rodo, kad 
pradėio praėiusį pirmadieni. Jos radikalios linijos nežadama atsi- 
turinčios tikslą prasiveržti iki 
Reino ir užimti prietilčius, ką 
aiškiai darytu puolanti sovietu 
“nenugalimoji”. Drew Middleton 
rašo, jo? manevrai vykstą vieto- 

gali išryškinti kompartijos kon- i se kur laukiama rusų veržimosi 
gresas — i priekį kartu su-Ma- _ Kasselio raione. Ir čia štai ži- 
lenkovu žengia agresingasis jau- nios iš Rytų Vokietijos patvirti-1 
nas sovietinis žmogus. rw;s na, kad sovietai neramiai seką 
savos pusės patraukti “vaduoti žinias apie visas šitokias “opera-

” — tik į vakarus, cijas”. Pranešama, jog kuris lai- J . . .
Tr. Robert J. Kerner, sovietų įkas į Vokietija plaukia nauji so- __Kanados Lietuvių Sąjungos C. 

........................ ’ Valdyba, turėdama prieš akis 
tje, praėjusią savaitę išvedžiojo. Jei nieks nežino sovietinių moty- : yra bendruome-
jog Lenino ir Stalino jaunieji Vų, jų spauda apie tai nerašo, tai ,ni"?0. P°bll°zJ0 organizacija ir 
«nvipt7mo<riai nebenori klausvti t -.............. . . . i kad tiems tikslams siekti jau yrasnvier.zmo^ai neoenon Kiausya vakariečiai spėja, jog sovietai ir siekią “islaikvti iniciatyvą pa- voi-o u ,burta 1 platesnes apimties
šaulio politikoje”. Ke^-r tarp i P , 3ę’] g,J P lp k Sąjūdį — Kanados Lietuvių Ben-
kitko manąs, jog Vokietijos per r*e^*a* » kurie neturį nei avia- j druomenę, šiuo skelbia, Revizi- 
du-tris metus jau niekas nesu- (Nukelta į 3 psl.) j ^os Komisijai pritariant, KLSą-

bręsta iemtingi į^kiaĖ ŽinomL KR. VALD. PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS 
mokslininkas išvadoj JAV-bems
siūlo užsienio politikos “penkme- į Rugsėjo 5 d. įvykusiame po- Prof. Zubrys atstovaus lietu- 
čio nlana”. JAV bės turinčios n»- j sėdyje “Tulpės” svetainės patai- vius tarptautiniuose pasitari- 

! veržti iniciatyvą iš Maskvos vi- ■ pose Kanados Lietuvių Bendruo- muose dėl Europos universite- 
. tuose įsigytų diplomų pripaži
nimo. Yra vilčių, kad visų tau
tybių bendri žygiai gali paleng- 

į vinti kaikurioms profesijoms 
Inž. A. Šalkauskas ir Pr. Alšė- įsigyti darbo teises.

mūsų britiškiesiems ar prancū- nas — sekretoriai, 
ziškiesiems draugams”. 2.

armijos vadas Vokietijoje, O “iš
laisvinimo” politikoje, žinote, 
generalinis štabas daug reiškia.

žadėti. Konfliktas su premjeru 
Maher įvyko dėl naujų suėmimų, 
kai kariuomenė suėmė 47 žymius 
asmenis, jų tarpe 2 buv. premje
rus ir 9 ministerius, Sadistų par
tijos vadas ir du žymūs Wafdi 
partijos vadai. Suimtas ir pasku-, mo.

Laik°SVar^^od®“!?Lm^JŽ!T- Britus> tur būt- bus paskatinu
sios paskutinės žinios, kad Sovie- 

i tų Sąjungoje — tai dar labiau
Šveicarų kaikurie laikraščiai ke-

lietuviai buvo daugiausia tre-1 Austrijos parlamentas priėmė 
miami į šias darbo stovyklas: Ja-1 įstatymą atlyginti buvusiems 
kucko, Irkucko, Baikalo, Novo- kaliniams. Už kiekvieną kacete

išbūtą mėnesį bus sumokama po 
431 šilingą. Eilę metų išbuvu
siems kompensacija bus išmoka
ma per 3-4 metus, o keletą mė
nesių išbuvusiems iš karto. Ta
čiau kompensacija bus mokama 

2-3.000 asmenų. Apie juos ir dar- tik piliečiams — turnt’ems pi- 
bo salvgas paliudijo 3 pabėgę Hetybę istatvmo paskelbimo die- 
žvejai: L. Kublickas, J. Grišma-’ir 1938 m. kovo 13 d., kai 
nauskas ir E. Paulauskas (šių Austrija buvo prijungta prie V o- 
liudijimą tvirtino gen. konsulas kietijos,
J. Budrys), iš Gaižiūnų koncent.
stovyklos ištrūkęs K. Bobertas Feldmaršalas Slim į AustraVją 
(jo liudijimą patvirtino kons. Vienas įdomiausių asmenvbių 
dr P. Daužvardis), po Voronežo, Britų armijoie beabejo buvo 
garsiuosius Liubiankos, Bu-rkų; feldmaršalas Slim, savo karjerą 

pradėjęs pirmajame pasaulinia
me kare eiliniu, šio karo metu 
jis pagarsėjo vadovaudamas

sibirsko, \ Aralo, Sverdlovsko, 
Krasnojarsko, Archangelsko, 
Vorkutos, Bykoomy, Karagan
dos ir kt.

Be masinių deportacijų kas 
mėnuo iš Lietuvos išvežama po

ir kt. kalėjimus išvalkiotas T. 
Saulius, dabar gyvenąs Ameri
koje. Jis matė taip pat Sibiro

KACETININKAMS
mylių nužygiuodamas. Po karo | 
jis išėjo atsargon, bet 1948 me- j 
tais buvo vėl pršauktas kariuo- I 
menėn ir paskirtas imperijos šia l 
bo viršininku. Dabar jis sta;—» 
tų pareigų atleidžiamas ir skiria
mas Australijos general-gube 
natoriu. Ar šitas atleidimas turi 
kokį ryšį su jo kalba Š. Atlanto 
S. štabo karininkams Paryžiuje, 
kur jis įtikinėjo, kad su komu
nizmu reikią kovoti skatinant ti 
tizmą, sunku pasakyti.

iiiiviauj vq 10 iuooiyvvo i nauauvo juic;vvtvjLVĮ vcnuiuv

— Niujorkas. — Sovietų S. at-; same pasaulvje ir nuosekliai, tu- j menės Krašto Valdyba pasiskirs- 
stovas JT Malikas atšaukiamas,1 -'■’-*;os oavervtnms tau- tė pareigomis šitaip:

K. LIET. SAJ. PRANEŠIMAS

stovas JT Malikas atšaukiamas,1 - 
o jo vieton skiriamas Čekoslo
vakijos sukomunistintojas V. Zo
rinas.

— Bonna. — Vakarų Vokieti
joje išardytas naujas šnipų tink
las. Suimti 3 vadai.

į — Berlynas. — Rytų Vokieti- j ši studija matoma jau įgyven-

toms užtikrinti išsilaisvinimo 
vilti. JAV-bės turinčios vadovau
ti, bet ne dominuoti laisvajam 
pasauliui, nors tai “nepatiktų

J. Matulionis — v-bcs pirm., 
Inž. J. Sližys — I vicepirm., 
J. Yokubvnas — II vicepirm.

Krašto Valdybos posėdžiai nu
matyti daryti kas antradienį 8 v.J. R. Simanavičius — iždin.

JCun. dr. J. Gutauskas, prof. A. vak. Posėdžiai vyks Lietuvių
Rr‘ M’ J^e^en’s Burmos frontą — iš jos sekmin- jos teismas nuteisė 9 vokiečius į dinama praktikoje, o jos jėga Zubrys ir K. Grigaitis — v-bos Namuose, kur numatoma įrengti- - • —. ... _ _ 4paliudijo apie Kotlos ir kt. kone, gai atsitraukdamas ir vėl 1000 < “už šnipinėjimą amerikiečiams”, t glūdi štai keliose pasaulinių nariai.

jungos likvidaciją.
Skyriai, kur jau išrinkta Ben

druomenės apylinkių valdybos, 
prašomi likvidaciją įvykdyti ne 
vėliau š.m. rugsėjo 31 d. Judo- 
mas turtas perduodamas KL 
Bendruomenės vietos apylinkių 
valdyboms. Pinigai perduodami 
KL Bendruomenės Centrui. By
los, pridedant formalų likvidaci
jos aktą, persiunčiamos KLŠ-gos 
C. Valdybai, 146 Close Ave., To
ronto, Ont. Skyriai tose vietovė
se, kur dar tebeveikia LOKai, 
likviduojasi išrinkus Apyl. Val
dybas.

Kartu su tuo C. V-ba dėkoia 
Sąjungos atstovams Centro LO 
Ke, Montrealyje, kurių didelio 
vargo pastangos pagaliau prive
dė prie KL Bendruomenės su
organizavimo ir teisėtų vykdo
mųjų organų išrinkimo.

Kanados Lietuviu Sąjungos 
Centro Valdyba.

1952 m. rugsėjo 5. Toronto.
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KRAŠTO TARYBOS NUTARIMAI
čiui Sao Paulo.ATSIŠAUKIMAS Į 

PASAULIO LIETUVIUS
Mes, Kanados Lietuvių Bend

ruomenės atstovai, susirinkę iš 
plačiųjų šios šalies plotų į pir
mąjį Kanados LB Tarybos su
važiavimą Montrealio mieste, 
Kanadoje, 1952 m. rugpiūčio 
mėn. 30 ir 31 dienomis, kreipia
mės į jus, broliai ir seserys, pla
čiame pasaulyje.

Mes, siunčiame Jums nuošir
džiausius ir laisvės ilgesiu per
sunktus linkėjimus. Mes ypa-* 
tingai kreipiame savo mintis į 
brolius ir seses, kenčiančius bru
talaus okupanto priespaudą pa
vergtoj Tėvynėj, lenkiame gal
va^ prieš Tėvynės miškų glū
dumoje kovojančius savo tautos 
herojus — partizanus ir tyliai su
sikaupiame ties kapais didvyrių, 
kurie krito nelygioj kovoj dėl 
Tėvynės laisvės. Kartu su dide
liu skausmu prisimename Sibiro 
ištrėmime nešančius negirdėto 
vargo ir kančių naštą savo tautos 
kankinius — tremtinius, kurie 
yra ištremti už meilę Tėvų že
mei, už meilę tiesai, už meilę 
tėvų tikėjimui.

Mūsų sąlygos, palyginus su 
anų sąlygomis, yra gražiausių 
galimybių pilnos, todėl ir mūsų 
darbas bei veikla turi būti plati 
ir šakota. O tą didį ir kilnų dar
bą galėsime sėkmingai dirbti tik 
tada, kuomet būsime vieningi, 
susiklausą ir ryžtingi.

Akivaizdoje savo pavergto 
krašto ir. naikinamos tautos, te- 
koheentruojasi mūsų .dėmesys į 
didelę ir vieningą1 kovą dėl mū
sų Tėvynės laisvės.

SVEIKINIMAI
Ponui Ministeriui Pirmininkui

. St. Laurent, Otavoje
K^nadbs^iietuviU'f bendruome

nės Taryba, atstovaudama'20.000 
šio krašto lietuvių, savo suva
žiavimo. kuris įvyko rugpiūčio 

. 30 ir 31 d. Montrealy, proga, svei
kina Jus, Pone Ministeri Pirmi
ninke, kartu dėkodama Jums, 
Vyriausybei ir visiems krašto gy
ventojams už palankumą, globą .
ir pagalbą, kurią patyrė-ir da- iš Kanados lietuvių daugiau- 
bar patiria atvykstą į Kanadą sia Atstovybės, o ypatingai jos

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Tarybos pirmasis suvažiavi
mas, įvykęs 1952 m. rugpjūčio 
mėn. 30 ir 31 dienomis Montrea- 
lyje, Kanadoje, sveikina Tamstą 
linkėdamas ir toliau nenuilsta
mai dirbti ir kovoti Lietuvos iš
laisvinimui. Kanados lietuviai šį 
darbą ir kovą rėmė ir rems viso
mis išgalėmis.

Amerikos Lietuvių Tarybai
Kanados Lietuvių Bendruome

nės Tarybos pirmasis suvažiavi
mas, Įvykęs 1952 m. rugpiūčio 
mėn. 30 ir 31 dd. Montrealyje, 
Kanadoje, sveikina Amerikos 
Lietuvių Tarybą, linkėdamas ir 
toliau nenuilstamai kovoti Lie
tuvos išlaisvinimui.

BALFui '
Kanados Lietuvių Bendruome

nės Tarybos pirmasis suvažiavi
mas, Įvykęs 1952 m. rugpiūčio 
mėn. 30 ir 31 dienomis Montrea- 
ly, Kanadoje, sveikina Jus, dė
koja už paramą, kurią tremtiniai 
gavo ir tebegauna Europoje ir 
kituose žemynuose ir linki ge
riausio pasisekimo Jūsų kilniam 
darbui.

PADĖKOS
KLB Laikinajam Organiza

ciniam Komitetui Montrealyje
Pirmasis KLB Tarybos suva

žiavimas, Įvykęs 1952 m, rugpiū
čio mėn. 30 ir 31 dienomis Mont
realyje, dėkoj a KLB Laikinaj am 
Organizaciniam Komitetui už di
delį atliktą darbą organizuojant 
ir sušaukiant ši pirmąjį KLB Kr. 
Tarybos suvažiavimą.

Šiuo savo darbu Jūs padėjote 
pagrindus Kanados lietuvių vie- 
nvbei. V

Tautos ^Fondo Atstovybei 
'.Kanadoje

Pirmasis KLB Krašto Tarybos 
suvažiavimas, išklausęs TF At
stovybės Kanadoje pirmininkės 
p. Arlaukaitės pranešimo, kon
statuoja, kad tautos laisvės ko
vai žymi piniginė parama sutelk-

liėtuvįai. Ypatingai mes dėko
jame už priglaudimą Antro ka
ro pasėkoje atsiradusių tremti
nių.

Dabartinė Sovietų Rusijos 
okupacija, palietusi Lietuvą 1944 
m. ir tebesitęsianti iki šio laiko, 
išbloškė apie 70.000 lietuvių iš 
gimtojo krašto. 10.000’tremtinių 
rado pastogę, darbą ir duonos 
Kanadoje, kur nebegrąso trėmi
mai, areštai, kalėjimai, koncen-; 
tracijos stovyklos.

Suvažiavimas dėkoja visų lie
tuvių vardu Vyriausybei ir par
lamentui už ratifikavimą Geno
cido konvencijos ir prašo pagrei
tinti ratifikavimo dokumentų 
deponavimą Jungtinėse Tauto
se. Koks baisus Genocidas šiuo 
metu vyksta Lietuvoje, galite, 
P. Ministeri Pirmininke, spręsti 

•iš to, kad per 8 okupacijos metus 
lietuvių tauta -neteko apie 30% 

^savo narių.
Kanados lietuviai visados bus 

ištikimi savo naujai tėvynei, 
rems visas Vyriausybės pastan
gas bevedant kraštą į dar di
dingesnę ateitį, saugos demokra
tinę santvarka ir jos laisves.

Priimkite, Pone Ministeri Pir
mininke, mūsų nuoširdžios pa
garbos pareiškimą.

Vyriausiajam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Tarybos pirmasis suvažia
vimas, įvykęs 1952 m. rugpiūčio 
mėn. 30 ir 31 dd. Montrealyje, 
Kanadoje, sveikina Vyr. Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą, lin
kėdamas ir toliau nenuilstamai 
kovoti Lietuvos išlaisvinimui. 
Kanados lietuviai šią kovą rėmė 
ir rems visomis išgalėmis.

Liet, diplomatams ir 
konsulams

L. D. Šefui min. Lozoraičiui, 
m in. Žadeikiui Vašingtone, Ba
lučiui Londone, Girdvainiui Va
tikane, Graužinnii Montevideo, 
Meieriui Rio de Janeiro, e.p. min. 
Bačkiui Paryžiuje, konsulams.p. 
p. Gyliui Toronte, Budriui Niu
jorke, Daužvardžiui Čikagoje, 
Garbačiauskui Zueriche, PoliŠai-

nuolatinės pirmininkės darbu. 
Suvažiavimas reiškia pirminin
kei p. Arlauskaitei ir visiems at
stovybės nariams nuoširdžią pa
dėką ir prašo sudarytuosius KLB 
organus teikti atstovybei visoke
riopos paramos, o visus KLB na- j 
rius kviečia jautriai atsiliepti į 
šį didelį mūsų visos tautos rei
kalą.

NUTARIMAI
Centro Laikinojo Organiza

cinio Komiteto likvidavimas 
Pagal suvažiavimo priimtą 

statutą išrinkus KLBendruome- 
nės Krašto Valdybą, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Laiki
nasis Organizacinis Komitetas 
tuo pačiu likviduojamas ir per
duoda bylas, turtą bei kitokią 
medžiagą KLB Krašto Valdybai.
Apylinkių LOKų likvidavimas

Suvažiavimui priėmus KLB 
Krašto statutą, apylinkių Laik 
Organizaciniai Komitetai vykdo 
KLB Apylinkių Valdybų rinki
mus pagal šį statutą. Apylinkių 
Valdybų rinkimų taisykles, jeigu 
tokios būtų reikalingos, išleidžia 
Krašto Vaidyba. Krašto Valdy
ba taip pat yra Apylinkių Valdy
bų rinkimo vyriausioji apeliaci
nė institucija, kurios sprendimas 
tuo reikalu yra galutinis.

Savitarpio kredito draugijų 
reikalu

KLB Tarybos pirmasis suva
žiavimas iškeltą, mintį organi
zuoti savitarpio kredito draugi
jas KLB rėmuose randa labai ak
tualia ir naudinga tiek atski
riems bendruomenės nariams, 
tiek visai bendruomenei, pritaria 
jų steigimui ir prašo Kr. Valdy
bą eiti prie prie jų organiza
vimo. •

Registravimosi reikalu
KLB Tarybos pirmasis suva

žiavimas paveda KLB Krašto 
Valdybai išsiaiškinti galimybes 
ir, jei tai pasirodys įmanoma, už
registruoti KL Bendruomenę 
Kanados federalinės valdžios įs
taigose pagal priimtąjį Kr. Sta
tutą, kaip korporaciją be akcinio 
kapitalo.

Mažame Dachau stovykl. bara
ke pasitinka malonaus veido mo- 

j teris. Tai ponia Erna, kilusi iš 
Karaliaučiaus, su seseria įsikū
rusi mažam kambarėly. Sužino
jusi, kad svečįo esama lietuvio, 
pati prabyla lietuviškai, ir kalba 
ne taip jau blogai. Su ja visą lai- 

Į ką lietuviškai tik ir tekalbėjome 
— ir kaip reikiant susikalbėjo
me. Ji papasakojo, kad su jos se
seria, kuri, deja, šiuo metu buvo 
susirgusi, lietuviškai galima dar 
geriau susikalbėti, ta net mokan
ti lietuviškai rašyti. Išgirdusios 
lietuviškai kalbant, ir .daugiau 
vokiečių, atėjusios pačios, užšne
kina lietuviškai, lyg norėdamos 
pasitikrinti, ar dar neužmiršo to 
juos sunkiomis dienomis priglau
dusio kaimynų krašto kalbos.

Tuo tarpu p. Erna, turi pasirū
pinti savo dukterimi, Brigita, ku
ri miegojo lopšelyje. Jos tėvas— 
lietuvis, partizanas, vardu An
tanas. Jis norėjo, kaip ir'daugiau 
kitų lietuvių, patekti į Vakarus, 
deja, iš tų jų pastangų nieko ne
išeina, nes bolševikai lietuvių vis 
tiek ten neišleidžia, o su vokie
čiais tuoktis ar jas vesti nelei
džia. Jei kas susituoktų, nors ir 
bažnyčioje, tai vis tiek tokios 
santuokos laikomos niekingo
mis, negaliojančiomis, ir tat ne
duoda teisės kitai šeimos pusei 
išvykti drauge su visa šeima ar 
kitais jos nariais. Kartojasi isto
rija, kuri seniau ištiko kaiku- 
riuos Vakdbų žurnalistus, vedu
sius Maskvoje ruses. Mažosios 
Brigitos tėvas mobilizuotas iššo
ko iš sunkvežimio pakeliui į Vil
nių ir pasirinko miško laisvę, ži
noma, drauge su visais pavojais. 
O tie pavojai — vieni baisiausių.

Tačiau, nors pavojus jiems vi
są laiką tyko iš kiekvieno kam
po, jų eilės, priešingai kaikurių 
žmonių tvirtinimui, ne tik nema
žėja, bet greičiau net gausėja. 
Apie Ukmergę, kurios apylinkes 
pasakotoja geriau pažįsta, esą 
daugiau miškų. Jiems sunku 
ypač žiemą. Vasarą ir kitais me- 

j tų laikais — geriau. Pasakotoja- 
primena neseną įvykį Siesikuo
se, kur vienas lietuvis per Ro- 
žančinės atlaidus, norėdamas 
įskųsti partizanus, užsiprašė ru
sus, bet per susišaudymą ir pats 
žuvo — ir tai nuo tų pačių rusų 
kulkos. Platėliau papasakojo 
apie partizanų Šviedrio, be to, 
brolių Antano ir Vlado Vaičiū
nų žuvimo aplinkybes. Jų gi
minės buvo išvežti į Sibirą. Kur 
įtaria turint ryšių su partiza
nais — išveža ištisais kaimais. 
Prie Lėno ežero žuvo taip pat 
vienas vokietis karys, susidėjęs 
su partizanais, — jį įvijo į Lėno 
ežerą, ir jis iš ten gyvas jau ne- 
beištrūko. Žmonės jį vadino 
Franzu. Jis buvo taip pat pra
mokęs lietuviškai, kaip veik visi 
kiti vokiečiai, atvykę iš Rytprū
sių sau duonos ir uždarbio ieško
ti. Apskritai, pasakotojos tvirti
nimu, faktiškai kaime šeiminin
kaują partizanai. Partizanų gy
venimą pasakotoja, pasirodo, pa
žįsta geriau ir iš arčiau. Ji su 
seseria yra parvežusios į Vaka
rus jų dainų ir šiaip kūrybos. 
Nors pakeliui (jų transportas 
ėjo per Vilnių ir iš Rytprūsių 
buvo nukreiptas per Lenkiją) 
viską atiminėjo ir į kiekvieną va
goną atėjęs rusas karininkas ra
gino “viską užmiršti”, o apie bol-

ševikus grįžus tik gerai atsiliep
ti, tam ir spec, pažadus turėjo 
duoti,—bet joms pavyko tas dai
nas gerai paslėpti ir vis dėlto iš
sivežti į Vakarus. Jų tvirtinimu, 
tas dainas sukuria patys parti
zanai. Tai palaiko žmonių nuo
taikas. Pasakotoja apie lietuvius 
atsiliepia labai gerai, į Lietuvą 
norėtų, jei tik būtų galima, grįžti 
ir vėliau — bent pažiūrėti, kaip 
dabar ten viskas atrodo, kur 
joms visa tiek pažįstama.

Į Lietuvą traukė būriais ne tik 
jos, bet irdaugiau vokiečių, ypač 
per badmetį (1947 m.). Nors ne- 
.mokėjo kalbėti lietuviškai, bet 
žmonės priėmė, maloniai, kuo 
galėdami dalindavosi. Sunkiau 
buvo žiemos metu, tada pėsčios, 
eidamos per kaimus, pasiekdavo 
net Panevėžį, bet duonos visur 
gaudavo ir bent maistui užsi
dirbdavo. Jas lietuviai mielai 
kviesdavo į vakarėlius, maloniai 
šnekučiuodavosi, vaišindavosi, 
šokdavo^ nedarė jokio skirtumo, 
kad jos yra vokietės. To skirtu
mo neparodydavo ne tik kaimo 
jaunimas, bet ir moksleiviai, ar 
šiaip inteligentai, kad ir parvy- 
kę iš miestų. Pirmas klausimas, 
susitikus lietuvius, būdavo: “Sa-< 
kykite, mergaitės, kada bus ka
ras?”.

Kaune būdamos yra klausiu
sios Amerikos Balso pranešimų 
iš Niujorko lietuviškai. Gerai 
girdėti vakare 7 vai. Ryto 9 vai. 
girdėti labai prastai — matyti, 
smarkiai trukdo. Jo transliacijų 
klausosi taip^at komunistai — 
ir geriems pažįstamiems papasa
koja, ką girdėję. Jos dirbusios 
visus ūkio darbus.

Bado šiuo metu Lietuvoje dar 
neturėtų būti, bet patys rusai sa
ko, kad su laiku ir Lietuvoje bus 
taip, kaip pas juos. Prie to gali 
prieiti po poros metų. ^Tada, pa
čių rusų tvirtinimu, negalės net 
iš kolchozo į kolchozą eiti. Rusų 
daugiausia gabenama iš Mask
vos ar Leningrado rajonų — vis 
vadais. Lietuviams sunku gauti 

. geresnį darbą mieste net ir fab
rike. Komunistų skaičius auga, 
bet daug.’stoja į juos visai neiš 
įsitikinimo. Jie ypač pikti, o iš 
visų ar tik ne biauriausi vad. is- 
tribiteliai. Tačiau taip juos vie
šai vadinti draudžiama — reikia 
sakyti “liaudies tarnai”. Bet 
žmonės savo tarpe šaukia: “skre
bai”. Iš seniau buvusių Lietuvo
je vokiečių nieko netekę sutikti. 
Kaikurios vokietės ėmę per daug 
plepėti, ir dėl to'lietuviams teko 
nukentėti, tai partizanai jas vi
sas surinkę ir iš kaimų išvarę at
gal i miestelius: sako, kvailos 
bobos, nieko nežino, o plepa. Jei 
būtų buvusios lietuvės ir taip 
skundusios saviškius ar nemokė
jusios liežuvio laikyti už dantų, 
tai būtų jas kiaip sutvarkę. Ir čia 
lietuviai parodė dar vieną savo 
žmoniškumo bruožą.

Jos geriau pažįsta Užulėnį, 
kur buvo prez. Smetonos vasari
nė rezidencija. Prezidento gimi
naitė Anelė Smetonaitė, kuri 
buvo dėl giminystės išvežta, da
bar yra grįžįusi ir gyvena Užulė
nio miestely. Dvare įtaisytas sov- 
chozas. Pačiame name — mor 
kykla. Ji, pati užpernai vasarą 
skaičiusi vieną iš jų giminių 
Amerikoje atsiųstą laišką. Sū
nus yra seniai į Ameriką išva
žiavęs. Dabar išvežimai vykdo- 

■

mi rafinuočiau — valsčiais ar ne
didelėmis vietovėmis. 1948 m. iš 
Kauno išvežė kelis žydus — kad 
buvo per daug praturtėję ir ne
nurodę, kokiu būdu. Paprastai 
žydai Kaune ir Vilniuje užimą 
geresnes vietas — krautuvių ve
dėjų, supirkinėtojų etc.

Pasak vokiečio Alfredo K., 
Lietuvoje ypač stinga duonos. 
Toji duona esanti ypatinga, lie
tuviška, kokios Vokietijoje, pvz. 
negausi.

Kainos — pritaikytos prie vi
so gyvenimo. Pigiausios cigare
tės — ir tai 1 rublis. Kai šeimai 
išgyventi reikia apie 1000 rub
lių, darbininkas vidutiniškai ka
liošų fabrike uždirba, jei yra 
kvalifikuotas ir specialistas, — 
500 r., nemokyto atlyginimas žy
miai mažesnis, atlyginimas kol
choze — visai prastas, ir tas pats 
sumokamas rugiais su dirsėmis. 
Pyliavas rdikia duoti taip pat iš 
savo reikalams skiriamų 60 arų. 
Daugumoj kolchozų gali turėti 
tik po vieną* karvę. Padaugėjo 
skaičius ne tik klumpėtų, bet ir 
vyžotų. Dabar sau specialų apa
vą kiti daro ir iš medžio luobų 
— su juo eina daugiausia dirbti 
Į laukus. Pora batų kaštuoja 300 
r., brezentiniai, kurie tuoj pat 
prakiūra, — 65 rb. Be “to, dar ir 
yra pagalvės mokesčiai su visa 
eile kitų, tikrai bolševikiškų.

Pasakotojai pasirodo daugiau 
žiną apie Kėdainių kraštą ir jo 
apylinkes. Kėdainiuose kokia 
pusė viso miestelio gyventojų 
jau esą vieni rusai. Ten tiek daug 
jų yra todėl, kad šalia miesto yra 
įrengtas aerodromas ir rusų ka
rinė stovykla. Tačiau didėja ir 
jų civilių skaičius. Mongolų kol 
kas pasitaiko nebent kareivių, 
šiaip — ne tiek daug, bent pro
vincijoje.

Iš tikro partizaninis sąjūdis, 
pasakotojų Įsitikinimu, ne tik 
nemažėja, bet krašte net didė-

ja, nes didėja ir skaičius tų, ku
rie yra nukentėją nuo režimo ar 
yra tapę vienokiomis ar kitokio
mis jo aukomis. Prie jų prisijun
gia tie, kurie bėga nuo mobili
zacijos ir kurie mano, kad juos 
anksčiau ar vėliau išveš į Sibirą, 
kurie gaudomi, milicijos ar kom. 
pareigūnų ir etc. Ypač gausu 
tarp miško brolių inteligentijos. 
Pasitaiko ir vokiečių karo belais
vių. Kad galėtų gintis nuo jų 
rekvizicijų, dabar kolchozai jau 
apginkluojami. Todėl dabar ne
reta matyti ginkluotų net 16 me
tų pusbernių. Į miestą paprastai 
“miško broliai” atvyksta pavie
niui. Tačiau jie kažkokiu būdu 
sužino, kas juos išdavinėje, ir 
atvykę atsiskaito. Pvz. pereitais 
metais Grinkiškio valsčiuje, Vo- 
syliškės apylinkėse partizanai 
likvidavo 30 svarbesnių komu
nistų pareigūnų ir partizanų 
skundikų. Aukšteliukuose jie pa
korė vieną vokietį, kai nustatė, 
kad jis šnipinėja lietuvius ir juos 
skundžia komunistams. Girdė
jęs, nors pats nematęs savo aki
mis, apie didelį 1948 m. įvykusį 
partizanų susirėmimą su rusais 
Raseiniuose. Ten žuvę 175 rusai 
ir 21 partizanas. Šalia Dovydiš- 
kių yra didelis sovehozas — ten 
buvo taip pat didelė kova — žu
vo 6 partizanai, krito jų' ir Pa- 
jesly, ir kitur. Patys pasakotojai 
nukautų jų yra matę išmėtytų 
po turgavietes.

Išvežimai tebeeina, tik gal 
kiek kitokiu būdu. Išgabenti vi
si turtingesnieji, turėję kokias 
nors prie vokiečių tarnybas 
(burmistrų, viršaičių, seniūnų, 
pardavėjų ...), tarnavę jų ir lie
tuvių kariuomenėje etc. Kaikur 
yra išvežta pusė kaimo, prie Ša
čių žino išvežtą visą kaimą. Vo
kiečių iš Lietuvos į Sibirą ne
vežė. Tik daliai išvežtųjų yra 
pavykę šiaip taip įsikurti, pvz. 
kas buvo pasiųsti į Vak. Sibirą, 
kur kaikurie galėjo pasistatyti 
net savas urvines lūšnas ir šiaip 
taip išsilaikyti. Tačiau tie, ku-

rie buvo ištremti į pačias šiau
riausias šiaurės ledjūrio salas 
(kaip “Novaja Zemlia” ir kt), 
beveik visi bus išmirę. Į Sibirą 
ištremtiems galima siųsti siunti
nėlius, tik klausimas, ar visus ir 
visada jie gauna.

Kėdainiuose veikia tik katali
kų bažnyčia. Evangelikų bažny
čios uždarytos. Ten, kur Kėdai
niuose seniau buvo evangelikų 
bažnyčia, vėliau buvo įtaisyta 
balninė, dirbami balnai ir kt. 
reikalingi valstiečiams padargai, 
taip pat javų suvežimo punktas.

Krakėse seniau yra buvęs vie
nuolynas, bet dabar vienuolės 
yra išvaikytos, o jų buv. vienuo
lyne įsikūrusi kariuomenė ir 
MGB. - ELTA

Jaunas vokietis pasakoja:
Po "ilgo bastymosi, atsidūriau 

Gegužynės kaime, netoli Kėdai
nių. Čia pas vieną ūkininką ra
dau ' prieglaudą ir darbą, nors 
už vokiečio priglaudimą lietu

kų ūkininkui grėsė kalėjimas, 
jis n&iš o bausmės ir mane 
laikė kaip til^ą savo sūnų. Jis 

 

turėjo 8 ha žeiĄės, bet netrukus 
buvo privers stoti kolchozam

Apie tą “savanorišką” stojimą 
buvo pranešta su didele pompa: 

visi ūkininkai milicijos buvo 
prievarta suvaryti aikštėn ir, 

muzikai grojant maršus, kiekvie
nam buvo kišamas lapas pasira
šyti. Jei kas .nepasirašė, komu
nistų buvo pasveikintas “gražiais 
komplimentais” ir pažadais ne
trukus išvežti ten, kur gyvena 
meškos, atseit, Sibiran. Tačiau 
atsirado tokių, kurie grasinimų 
nepabūgo ir ““savanoriško suti
kimo” stoti kolchozam nepasi
rašė. '

1950 m. vasarą partizanai at
vyko Laužuvos sovehozan ir išsi
varė iš ten visus gyvulius, pa
ėmė vežimus ir išvežė visus ja
vus, gi rusų sargybinius nugink
lavo ir surišo. ,

Lukšės girioje buvo didelis 
partizanų bunkeris ir apie jį 1951 
m. kažkas pranešė rusams. NKV

(Nukelta į 3 psl.)

LIETUVA AMBASADORIAUS DAVIES
Buvęs JAV-bių ambasadorius 

Maskvoje Joseph Edward Davies 
išleido storoką, 510 pusi, knygą 
pavadintą “Misija į Maskvą”. 
Paskutinio karo metu, kada 
Amerikoje sovietai buvo taip 
madoje, Warner Bros pastatė net 
filmą ““Mission to Moskow”. Jei 
šios knygos autorius būtų buvęs 
eilinis žurnalistas, ji būtų pra
ėjusi nepastebėta. Bet rašo 
stambus kapitalistas, milijonie
rius ir daug kur pastebi sovietų 
valdžios “kilnumų”. Tai jau gera 
propaganda komunistams. Ge
rai įsiskaičius šią knygą, atro
do. kad Davies visai be nugar
kaulio. Galima padaryti išvadą, 
kad jam saldu yra skanu, sūru — 
skanu, rūgštu taip pat skanu. 
Atrodo, kad siekdamas didelio 
“objektyvumo”, iš didelio rašto 
išėjo iš krašto. Negalima nusta
tyti jo aiškios pažiūros. Knyga 
rašyta dienoraščio forma. Sutal
pinti visi jo memorandumai, 
pranešimai ir laiškai rašyti Roo
sevelt ir Cordell Hull. Net ir 
laiškai žmonai bei dukteriai. 
Skaityti knyga nuobodi.

Davies prisipažįsta, esąs Roo- 
sevelto kūdikystės draugas. Pre
zidentas paskyrė jį svarbiai mi
sijai į Maskvą — sutvarkyti se
nų skolų klausimą, nes bolševi-

kai atsisako mokėti Kerenskio 
skolas. Davies išbuvo Maskvoje 
nuo 1936 m. pabaigos ligi 1938 
m. vidurio. . * •

Vyksta į Maskvą. Pakeliui su
stodamas Berlyne. Pirmas Įspū
dis — Rusijos traukiniai švares
ni, patogesni ir geriau aptar
naujami už Vokietijos. Atvyks
ta kaip tik tuo laiku, kada Mas
kvoje teisiamas Radekas. Visi 
teisiamieji prisipažįsta kalti to
kiais dideliais nusikaltimais, kad, 
Davies supratimu, ^tribunolo 
sprendimai buvę teisingi. Žino
ma, teismo procedūra esanti 
skirtinga nuo vakariečių. Jeigu 
kaltinamieji patys viešai prisi
pažįsta, nėra reikalo su jais gaiš
ti šešias dienas. Lieka tik išklau
syti jų pasigailėjimo prašymų 
ir teisti. Esą, tai daroma propa
gandos sumetimais. Beveik vi
sas diplomatinis korpusas, lai
kęsis nuomonės, kad nuteistieji 
buvę kalti, o Lietuvos ministeris 
malonus senukas — Jurgis Bal
trušaitis — buvęs labai augštos 
nuomonės apie sovietus. Nors 
teismo eiga atrodo normali, nors 
visi pripažįsta teisiamuosius kal
tais, bet greitai Davies atsime
na, kad vakaruose kaltinamieji 
gali gintis, turėti dSvokatus ir 
kad pilietį dengia konstitucija.

Patarimai asmeninėms banko operacijoms . . .
. . . vienas iš serijos

The Canadian Bank of Commerce
Laukiame Jūsų

VIRŠ 600 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE!
n 

HD

KIEKVIENAS MŪSŲ BANKO SKYRIUS 
SUTEIKS JUMS PILNĄ PATARNAVIMĄ

Įvairias bankines operacijas galite atlikti 
Jums artimiausiame The Canadian Bank 
of Commerce skyriuje: čia galite įnešti 
santaupas Čekiais arba grynais pinigais, o 
taip pat siųsti pašto perlaidas į užsienį.

Skirtingai nei Europoje, Kanados bankai 
yra operuojami skyrių sistema. Tai reiš
kia, kad Jums artimiausias banko skyrius, 
nors ir atrodytų mažas, iš tikrųjų yra dalis

didžiulės skyrių sistemos visoje Kanadoje.
Kiekvieno visų 614 skyrių operacijos ga

rantuojamos The Canadian Bank of Com
merce $1.750.000.000 vertės pagrindiniu ka
pitalu. Kiekvienas mūsų banko skyrius, 
didelis ar mažas, atlieka visus banko pa
tarnavimus.

Įsidėmėkite — Jūs galite pasitikėti bet 
kuriuo mūsų banko skyriumi.

t 
e 
t

ATSIMINIMUOSE
. . v.

Dąvies labai susirūpinęs Bažny
čios persekiojimu Vokietijoje, 
bet Rusijoje jis to persekiojimo 
nemato.

Buvęs bankete, kuriame daly
vavo Vorošilovas, Tuchačevskis 
ir kiti sovietiški tūzai. Davies 
suradęs gerą progą pakalbėti 
apie Kerenskio skolą. Toji suma 
$200.000.000, pasak Davies, ne
santi didelė. Ji JAV tiek reiš
kianti, kiek ir musės apsibjauro- 
jimas ant didelės sienos. Bet čia 
esąs principo dalykas. Sovietams 
tai privalėtų būti svarbiau, ne
gu amerikiečiams, nes amerikie
čiai daugiau nebegalėsią sovie
tams skolinti. Vorošilovas pripa
žino, kad tai yra maža suma ir 
kad, jo manymu, dalykai susi
tvarkysią. Iš visų jis girdėjęs, o 
vėliau pats patyręs, kad Stali
nas esąs paprastas, malonus, 
švelnus ir padorus. Jis kalbąs lė
tai, niekad nerėkaująs. Iš kitos 
pusės Davies pabrėžia, kad so
vietų valdžia nėra proletariato 
diktatūra, bet diktatūra “ant 
proletariato”. Visa valdžia su
koncentruota vieno asmens ran
kose, kitaip sakant, Stalinas yra 
sovietų valdžia. Vyksta dažni 
areštai. Net ir patys kukliausi 
žmonės neišvengia areštų. Taip 
pat areštai palietė ir jo tarnus. 
Areštai paprastai įvyksta tarp 
1-3 vai. ryto. Nors daug areštuo
jama .ir šaudoma, bet pagal Rusi
jos gyventojų skaičių tai visai 
nedidelis procentas. Betgi Da
vies dėkoja Dievui, kad jo prose
neliai atvyko gyventi į šiaurės 
Ameriką, kur yra asmens, žo
džio ir sąžinės laisvė.

Davies aplanko Harrisonas, 
Amerikos ambasados Lenkijoje 
sekretorius, labai gerai infor
muotas asmuo. Pagal Harrisoną 
Pabaltijo kraštai esą dirbtinai 
sukurti iš Rusijos žemių. Rusijos 
kaimynai, pavyzdžiui Lenkija, 
yra pronaciška ir antisovietiška. 
Lietuvos santykiai su Lenkija 
įtempti. Lenkija yra pagrobusi 
seną Lietuvos sostinę Vilnių. 
(Kuriuo būdu Lietuva galėjo tu
rėti senovėje sostinę, jeigu ji yra 
tik Versalio “dirbtinai” šukurta? > 
VI. V.). Lietuva yra prosovietiš- 
ka. Latvija ir Estija pronaciš- 
kos. Estija esanti vokiškos kil
mės kraštas. Lietuva bijanti pra
rasti Klaipėdą. Tai ne 
miestas. Vokiečiams nea 
veltis. Pragyvenimo lygis Lietu
voje labai žemas. Be jokių žemės 
turtų. Net ir visos Lietuvos Vo
kietijai neapsimokėtų okupuoti. , 
Lietuva Vokietijai, girdi, būtų

(Nukelta į 6 psl.)
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Kaip gyvena ligoniai
Turbūt viso pasaulio lietu

viams -žinoma, kad Vokietijoje, 
Gautinge prie Miuncheno yra di
džiulė džiovininkų sanatorija su 
tūkstančiu įvairių tautybių li
gonių, jų tarpe apie 70 lietuvių. 
Pirmiesiems lietuviams čia atsi
radus jau 1945 m. jų nuolatos 
daugėjo, kol praeitais metais pri
sijungus Ambergo sanatorijai 
pasiekė dabartinį augščiausią 
skaičių.

Tremties dar nepalaužti
Vienas žymus svetimtautis yra 

pasakęs, kad sanatorijos lietuviai 
ligonys išsiskiria iš kitų. Kai 
veik visos-tautybės dėl nenorma
laus tremties gyvenimo, skurdo 
ir ligos esančios palūžusios, lietu
viai ir toliau lieka neišmušti iš 
lygsvaros, gyveną, palyginti, 
tvarkingai ir .su tvirta viltimi 
sugrįžti 4 normalų gyvenimą. 
Lietuviai čia, nors ir didžiausioj 
nelaimėj, nėra palūžę. Yra ligo
nių, kurie 7-ti metai čia gyvena, 
pemešę daugybę sunkių operaci
jų ir vistiek vilties nenustoję 
vieną kartą galutinai pasveikti 
ir įsijungti į sveikųjų gyvenimą.

Syeikesnieji mokosi kalbų, 
amatų, studijuoja. Jau apie 15 
buvusių ligonių yra nukeliavę į 
JAV kaip sveiki. Visi dirba, jau 
gerai įsikūrę ir net padeda bu
vusiems savo draugams. Nemaža 
yra pasveikusių ir gyvenančių 
Vokietijoje. Septynios poros su
kūrė šeimas. Bet taip pat yra ke
liolika ir mirusių, kurių daugu
ma ilsisi Gautingo kapinėse. Kas 
metai Vėlinių išvakarėse ligoniai 
aplanko savo draugų kapus, pa
puošia ir uždega žvakutes. Ant 
kiekvieno kapo pačių lietuvių 
pastangomis pastatytas kuklus 
medinis kryželis.

Materialinė būklė 
sanatorijoje yra nelengva; ypač 
sunkesniųjų ligonių. Sanatorijos 
maištas per prastas, ligoniams 
nepritaikytas. Sunkesnieji ligo
niai dėl blogo apetito veik visą 
maistą turi pirktis. Dasipirkti 
reikia ir sveikiesiems. Be to, rei
kia drabužių, batų, vaistų, pašto 
ženklų, kartais kur nors išva
žiuoti, arba kultūriniams reika
lams, o pajamų nėra jokių. B AL 
Fo parama j aučiama, tačiau' toli 
gražu per maža, nes šelpiamųjų 
yra labai daug. Atsiranda gera
darių, kurie paremia visus ligo
nius betarpiai per ligonių val
dybą. ’Tai neužmirštamoji p. dr. 
Trimakienė, ponia Riekus, p. 
Vaitėnienė, Gail. Sės. D-ja, skau
tai, buvęs ligonis Prapuolenis, 
keletas kunigų, ypač tėvas Placi
das ir kun. Vembrė. Šių pavar
džių ligonys niekad neužmirš. 
Yra dar keletas geradarių, kurie 
ligonis vienokiu ar kitokiu būdu 
yra parėmę. Visiems ligoniai yra 
dėkingi. Bet nežiūrint minėtų 
geradarių ir BALFo pašalpų, tik 
maža dalis ligonių vargų yra su
mažinta. Ligoniai norėtų, kad 
šalpa eitų pinigais, nes už ‘pini
gus galį nusipirkti šviežio, pa
gal apetitą maisto, vaisių ir kita. 
Be to, lengviausia paskirstyti.

Geraširdžiai ligonių 
lankytojai

Kartais aplanko ligonius vie
nas kitas visuomenininkas su pa
skaitomis, pradžiugindami ligo
nius. Tačiau pasitaiko ir kuriozų. 
Štai š.m. pavasarį apsilankė iš 
Paryžiaus p. Navakienė (Bevei
kė). Tarp kitko ji papasakojo ir 
tokių dalykų: Prancūzijos komu
nistai nesą taip blogi — jie einą 
net į bažnyčią; negerai padaręs 
VLIKas, kam siuntinėjęs memo
randumus, skelbdamas, kad Lie
tuva naikinama; reikią eiti į pa
galbą mahometonų pasauliui, tai 
primindama net kelis kartus (at
seit, tylėkim, kad mūsų tautą į 
naikina komunistai, o padėkim 
mahometonams, tuo pačiu išei
dami prieš Vakarų pasaulį...); 
VLIKas norėjęs paskirti karinių 
reikalų vadovu lenką Lansko- 
ronskį (p. Navakienė taip pava
dina nepriklausomos Lietuvos 
kariuom. karininką pulk. Lans- 
koronskįjr; p. Bačkis Paryžiuje, 
esąs pats blogiausias iš visų pa
siuntinių; VLIKas nepripažįstąs 
Lietuvos pasiuntinių... Nors li
goniai džaugėsi viešnia iš Pary
žiaus, bet netikslūs ir negražūs 
išsireiškimai įnešė kartumo...

Dažniausi ligonių , lankytojai 
tai kunigai. Per keletą metų "jų 
buvo net keliolika.

Ligonių dvasiniai reikalai 
tvarkomi labai pavyzdingai. Sa
natorijos lietuvių siela, kun. Mi
cas, kuris Gautinge jau nuo seno 
gyvena. Jis lanko kasdien ligo
nius, juos guodžia, kaikuriuos

suš^pia (nors pats neturtingas), 
giedrina nuotaiką ir stiprina vil
tis. Kasmet prieš Velykas ir Ka
lėdas suruošia rekolekcijas pa
kviesdamas Svetimų kunigų. 
Nuo 1951 m. antro pusmečio kun. 
Micas paskirtas ir visos sanatori
jos katalikų kapelionu ir yra įsi
gijęs didelės pagarbos ne tik lie
tuvių, bet ir kitataučių, netgi ne 
katalikų, tarpe. Neužmiršta ligo
nių ir Tėvas Bernatonis, Lietu
vių Sielovados tvarkytojas.

Visuomeninis gyvenimas
Kad-geriau būtų palaikyti vi

suomeninį ryšį, rūpintis šalpa ir 
kitais reikalais, sanat. lietuviai 
nuo" 1949 m. pabaigos persiorga
nizavo į Lietuvių Bendruomenės 
Gautingo Apylinkę, kasmet išsi
rinkdami valdybą, kuri ir veda 
visus reikalus. Savo veiklumu 
ypatingai pasižymėjo 1951 m. 
valdyba, vadovaujama M. Bra
zaičio, o jam išvykus į Šveicari
ją, p. J. V-dos. J. V-dos rūpesčiu 
visiems Gautingo lietuviam^, iš
rūpinti užsienio pasai, užvestas 
susirašinėjimas su viso pasaulio 
lietuvių laikraščiais ir leidyk
lom, išplėsta šalpa ir daug kitų 
reikalų sutvarkyta. Šiems me
tams p. J. V-da dėl sveikatos ne
sutiko įeiti į valdybą, bet liko iš
rinktas kultūrinių reikalų vado
vu. BALFui pareikalavus apy
linkėse išsirinkti specialias šal
pos komisijas, p. J. V-da išrink
tas minėtos komisijos pirm.

Nesusipratimai...
Gautingo Apylinkės Valdyba

š.m. kovo 25 d. buvo parašiusi 
įvairiems laikraščiams netaktiš
ką ir netikslią korespondenciją, 
kurioje aštriai puola BALFą ir 
jo pirmininką, iš jo pasityčioda
mi ir prikaišiodami net asmeniš
kus dalykus. Tą korespondenciją 
išspausdino ir Vienybė, Nr. 18, 
dadėdama dar tokį prierašą: 
“Anoji korespondencija buvo pa
rašyta ne vier.« asmens, bet ko
miteto, ir ją priėmė visuotinas 
susirinkimas, prašydamas duoti 
žodį spaudoje pasisakyti”. Tai 
yra apšilenkimas su tiesa, nes 
visuotinam susirinkimui kores
pondencijos turinys nebuvo ži
nomas. Apie tai Gautingo Lietu
vių Bendruomenė sužinojb tik iš 
spaudos. Dėl jos Gautingo lietu
vių tarpe-kilo daug aštrių ginčų 
ir nepasitenkinimo, o valdyba 
ėmėsi net represijų prieš tuos as
menis, kurie žadėjo visa tai iš
kelti spaudoj. Bet šiandien mi
nėtos valdybos pirmininkas, pa
vaduotojas ir sekretorius ir val
dybos jau pasitraukę. Nauju 
vald. pirmininku yra žinomas 
visuomenininkas Jonas Grigo- 
laitis.

Reikia apgailestauti, kad, grei
čiausia minėtoą korespondenci
jos dėka, šiuo laiku ligonių šal
pa nutrūko. Gautingo lietuviai 
dėl tos korespondencijos nėra 
kalti, jų bausti nereikia. Tai bu
vo tik kelių asmenų darbas. Rei
kia tikėtis, kad šelpėjai ir vėl li
gonius prisimins, nes jų vargas 
didelis, oi didelis...

M. Musteikis.

EUROPOS MANEVRAI KANADA RATIFIKAVO
Amerikiečių spauda aliarmuo

ja, jog, jei karo pavojus ir ne
padidėjo, sovietų pajėgos žymiai 
stiprėja Europoje. Ateinančio 
mėnesio pradžioje sovietų apie 
400.000 armija Vokietijoje prade
da milžiniškus manevrus... So
vietai esą pajėgūs pradėti karą 
kiekvienu momentu. .•. Gi Š. At
lanto S. ratai smarkiai girgžda. 
Operation. Mainbrance — di
džiausi pokariniai vakariečių 
manevrai už savaitės prasidės. 
Gal tik tam, kad sovietai nepa
klystų manevruodami. 1939 me
tais jie, susitarę su Hitleriu, kai 
pradėjo po Europos dirvonus 
manevruoti, tai galo tiems ma
nevrams nė dabar nesimato... 
Kad taip neatsitiktų, .amerikie
čiai prie Baltijos jūros angos pa
siuntė prėjusią savaitę gražų 
laivyną. Jame net tokius du di
džiausius monsterius, kaip lėk
tuvnešius “USS Midway” ir “U 
SS Roosevelt”, kiekvienas su 150 
moderniausių lėktuvų. Iš kana
diečių lėktuvnešis “Magnificent” 
jau Europoje, o kartu su ameri
kiečiais išplaukė 8000 kreiseris 
“Quebec” ir dar pora mažesnių. 
Sakoma, viso 80 JAV karo laivų 
traukia į tuos manevrus, apie 
100- sąjungininkų jau laukia. 
Baldwin sako, jog jie aiškiai turį 
tam tikrą strateginį pobūdį. 
Priešas kuris vadinsis “Oranži
nis” turėsiąs labai stiprias po
vandeninių laivų ir aviacijos 
grupes. Jis pulsiąs Norvegiją iš 
šiaurės ir Daniją iš pietų. Tik 
britai, danai ir norvegai bus lei
džiami į “sovietinį ežerą” — Bal

Kremliaus planų mįslė
Laikai keičiasi — ir žmonės 

keičiasi. Jeigu paimtume besi
keičiančio žmogaus’’ pavyzdžiu 
kad ir Staliną. Koks jis buvo 
“malonus” vakariečiams anuo
met Jaltoje arba Teherane! Juk 
tai buvo tik “simpatiškasis uncle 
Joe”. Juo žavėjosi Rooseveltas, 
žavėjosi Chirchillis. O dabar 
koks jis pasidarė “bad boy”. Jis 
diena iš dienos vis rezgia naujus 
planus, naujas žabangas Vaka
rams., O kas blogiausia — kad 
vakariečių diplomatų galvos net 
nebepajėgia suprasti: ką tie nau
jieji Kremliaus planai galėtų 
reikšti?

Dar visiškai neseniai Krem
liaus bosai sumanė išsikviesti 
pas save “į svečius” raudonąją 
Kinijos delegaciją, kuri ir dabar 
Maskvoje tebesisvečiuoja. Ne
trukus jie bus išbildėję-namo, 
tačiau visvien niekas negalės at
spėti, ką jie kalbėjosi ir ką su
tarė su “tėveliu” Stalinu...

Tačiau jau pats kinų deleagci- 
jos sąstatas kiekvienam galėtų 
pasakyti, kad tai nėra tik “pri
vataus pobūdžio” ar koks “man
dagumo” vizitas. Delegacijos su
dėtyje figūruoja raudonosios 
Kinijos premjeras, kuris kartu 
yra ir užsienio reikalų ministe- 
ris. Be to, delegacijon įeina vi
sų Kinijos karinių pajėgų bei 
ekonominių sričių komitetų va
dovai ir gausybė įvairiausių eks
pertų. Taigi pasitarimų temas 
jau galima nujausti. Nors, tiesą 
sakant, kiniečiams Kremliuje 
gal ir nereikės daug kalbėti: jie 
tik pasiklausys, o Stalinas su Vi
šinskiu pakalbės...

Kaip tenka patirti iš spaudos 
ir radijo, amerikiečiai ir anglai 
šį kiniečių vizitą Maskvon ne
vienodai vertina. Amerikiečiai 
galvoja, jog tai yra ženklas, kad 
negalima “ramiai miegoti”, o 
anglai daro optimistiškesnių 
prielaidų. Jiems vaidenasi gana 
palaiminti vaizdai. < Esą, kinie
čiai jau labai nebepatenkinti S. 
Sąjungos didele “bosavimo” mi
sija plačiojoj Kinijoj, teigiama, 
kad jie norėtų kuogreičiau karą 
baigti Korėjoje, kad norėtų grei
tu laiku atsiimti iš bolševikų 
kontrolės Changchuno geležin
kelio liniją, atgauti jūrų bazes 
Port Arthure irDairene ir tt Na, 
o Mao-Tse-Tungas — anglų ma
nymu, jau besąs tikras “antrasis 
Tito”...

Deja, nesinorėtų tikėti, kad 
tokios prielaidos būtų pakanka
mai realios. Šitokį optimizmą 
griauna eilė kitų reiškinių. JPav., 
Kinijos “raudonikiams” atvykus, 
Maskvos aerodrome juoą pasiti
kę tik Kremliaus atstovai ir azi- 
jatinio regijono diplomatinio 
korpuso nariai, kaip: Burmos, 
Indijos, Afganistano ir kt. Vaka
rų diplomatai nebuvo nei vienas 
pakviesti. Negana to, į Maskvą 
atskrido dar vienos “liaudies res
publikos” atstovai, su premjeru
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priešakyje. Tai kraštinės Mongo
lijos delegacija. Iš to jau galėtų 
būti visiškai ir visiems aišku, 
kad Kremliuje bus sprendžiami 
Azijos klausimai “iš esmės”.

Be to, visiems yra žinoma, kad 
Stalinas, po keliolikos savaičių 
vasarojimo, į savo darbotvarkę 
įsitraukė ir Visasąjunginės Ko
munistų Partijos 19-tojo kongre
so sušaukimą. O tai yra ne eili
nis reikalas bolševikiniame gy
venime. Kongrese, be abejonės, 
pirmiausia gal bus “pravalytas“ 
partijos aparatas, į kurį galėjo 
įsibrauti partijos linijai neatitin
kančių nešvarumų, o be to, jame 
būsianti naujai aprobuota “peti- 
letka” ir keičiamas partijos,sta
tutas.

Žinoma, toji “petiletka” bū 
sianti naudojama tik “taikos 
tikslams” — ne taip, kaip Vaka
rai pinigus naudoja vien “agre
siniams” reikalams...

Na, į tuos mįslinguosius Krem
liaus planus, galbūt, daf reikė
tų įtraukti vieną kitą smulkme
nėlę, kurių nebegalima Suprasti 
šių dienų »akimis žiūrint. Krem
liaus tūzai, bemuilindami vaka
riečiams akis, sugalvojo į savo 
programą įsitraukti ir visiškai 
keistų dalykų. Jie mano, kad su 
Amerika gal ir niekas nebeišeis. 
Ji perdaug ““praregėjo”. Taigi, 
reikia paglostyti bent kiek bri
tus ir prancūzus. Visi gerai ži
nome, jog ligi šiol laisvojo pa
saulio diplomatai Maskvoje buvo 
tikri kaliniai. O štai, staigmena: 
senesnio amžiaus Britų ambasa
dorius Maskvoje netikėtai už
prašomas į sovietinę 5000 mylių 
kelionę pasigrožėti Socialistinių 
Respublikų gerbūviu”. Britas, 
žinoma, nuo šitokio malonumo 
neatsisakė. Jis aplankė Ukrainą, 
Gruziją, Pietinę Rusijos dalį, 
matė Stalingradą, Kijevą, Ode
są ir pabuvojo netgi keletą die
nų Stalino privatiniame Gori ku
rorte. Toj vietoj, esą, pats Stali-

nas gimęs...
Na, ir ką gi? Britui buvę vi

sur labai gražu, visur didžiulė 
pažanga, žydintis gyvenimas ir 
tt. Jis, aišku, nematė milijonų 
politinių kalinių — darbo vergų, 
kurie kasė didžiuosius ir impo
zantiškus Sovietų Rusijos kana
lus, tiesdami jų dugną savo kau
lais. Jis be abejonės matė ir di
delę pažangą Rusijos elektrifi
kacijoje, tik nematė kiek lik
davo gyvų katorgininkų, kurie, 
pusbadžiai laikomi ir' bizūnais 
gainiojami, tuos didelius darbus 
padarė, kartu su darbu ir savo 
gyvybes palydėdami.

Žinoma, ne Britų ambasado
riui tą viską suprasti. Jis gi nie
kad nebuvo laikomas nei kon
centracijos stovykloj, nei dirbęs 
tokių nepakeliamų darbų blo
giausiose gyvenimo sąlygose...

Spauda praneša, kad šiomis 
dienomis Kremliuje Stalinas bu
vo priėmęs ir Prancūzų ambasa
dorių, su kuriuo kalbėjęsis “net” 
20 minučių. Tokia “privilegija” 
prancūzams buvo padaryta ly
giai” po dviejų metų nuo priėmi-
mo bet kurio Vakarų diplomato. 
Tai vis Kremliaus mįslės sipmto
mai. Ką visa tai galėtų reikšti?

Pranys Alšėnas.

ELTOS
— VLIKo Vykd. Tarybos pir

mininkas K. Žalkauskas rugpiū- 
čio 21 d. iš JAV atvyko VLIKo 
būstinėn ir perėmė Vykd. Tary
bos pirmininkavimą bei LIT 
darbus, taip pat santykių su dip
lomatais bei lietuvių visuomenės 
konsolidacijos reikalus. Išvykda
mas iš JAV, jisai davė Amerikos 
Balsui pasikalbėjimą. Nusakęs, 
kas yra VLIKas, kada ir kaip jis 
susidarė ir kokios yra Vykd. Ta
rybos funkcijos, VT pirmininkas 
pažymėjo, kad pagrindinis ir 
svarbiausias tikslas — Lietuvos

PASAKOJA GRĮŽĘ Iš LIETUVOS
(Atkelta iš 2 psl.)

Distai, žinodami vieną partiza
ną, pasiėmė jo motiną ir, nusive- 
žę ją į mišką, liepė partizanams 
pasiduoti, grasindami motiną 
žiauriai nukankinti, jei nepasi
duos. Bet moteris buvo gudri: 
suprasdama, kad jai vistiek rei
kės mirti, pasivadino NKVD vir
šininką į šalį ič jam pažadėjo 
partizanus prikalbinti pasiduoti, 
jei tik jis jai leis nueiti į bunke
rį. Enkavedistas sutiko ir mote
ris nuėjo bunkerin. Po kokio 
pusvalandžio, vietoj pasidavę, 
partizanai atidengė į rusus smar
kią šautuvų ir kulkosvaidžių 
ugnį. Bet, atvykus daugiau ru
sų. partizanų jėgos išsisėmė ir 
keli likusieji gyvi išsisprogdino 
su visu bunkeriu. Su jais kartu 
didvyriškai žuvo ir partizano 
motina. .

Gyvenimas Lietuvoje yra ne
pakeliamas, ką vaizduoja ir šie 
keli dainelės posmai: “Mūsų tė
velių daug išvežtų, mūsų brole
lių daug iššaudytų. Durys, lange
liai jau įšdaužyti, kiemo varte
liai jau išlaužyti. Greitai su
griaus mūsų sodybas ir suvarys 
į kolektyvus”...

Ne tik lietuviams Lietuvoje 
gyvenimas kartus — ir žydai 
pradeda keikti Staliną. Jų jau 
daug esą išvežta Sibiran ir dar 
daugiau žadama išvežti. Visi, ku
rie gauna laiškų iš vakarų, kurie 
buvo į getto patekę, bet vokiečių 
nebuvo nužudyti, yra apkąjtihti 
bendradarbiavę su gestapo ir su
iminėjami.

Kėdainiuose viena bažnyčia 
uždaryta ir kurtigas išvežtas.

Vok. Kr. V. Inf.

tijos jūrą. Tiesa, visai nieko 
bendro neturėdami su Operation 
Mainbrance švedai pačioje Bal
tijos jūroje vykdysią tuo pačiu 
laiku savo didžiausius pokarinius 
manevrus. Esą, “Mainbrance” 
būsią vykdomi didžiausio realiz
mo dvasioje. Įsitikinta, jog Eu
ropos karas, ypač šiaurėje, bū
siąs laivyno karas. Todėl sąjun
gininkai ir koncentruoja ten sa
vo lėktuvnešius ir karo, laivus, 
kurie greičiausiai galėtų šokti 
pagalbon Danijai, kurią sovietai, 
siekdami išlaikyti. Baltiją, pir
miausiai pultų. Sovietų “žvejai” 
jau kuris laikas energingai eks- 
'kursuoja po jos uostus. Danai 
net supyko ir išvarė jų keletą. 
Manevruose bus skaitomasi, jog 
atominėmis bombomis ginkluoti 
lėktuvnešių lėktuvai, stabdo 
puolančią armiją. Jie visa jėga 
remsią mažas danų ir norvegų 
laivų grupes pačioje Baltijos jū
roje. Gen. Ridgway vadovausiąs 
manevrams kontinente ir smar
kiai spaudžiamas Šauksiąsis adm. 
McCormick ir savo kolegos jū
roje pagalbos, kurią jam ir pa
siųs Sir Patrick Brind su visu 
“Mainbrance” ’’laivynu. Ridg
way turėsiąs daug bėdos su so
vietų karo aviacija, kuri ir tik
rumoje Rytų Vokietijoje yrą žy
miai stipresnė. Korespondentai 
rašo, visi generolai be išimties 
laukią kuo greitesnio vokiečių 
įsijungimo į Europos gynimą. 
120.000 kadrinių karių jau pro
jektuojama artimiausiu laiku 
Vokietijoje. Iš manevrų plano 
atrodo, jog prancūzų idėja, kad 
pirmojoje eilėje būtų ginama 
Prancūzija, kaip bazė priešpuo- 
liui, yra atmesta. Sovietų armi
joms patraukus į savąjį “išlais
vinimo žygį, vakariečiai “spaus 
žirgles” iš pietų ir iš Baltijos —- 
o pavergtieji čiups raudonąją 
bestiją iš vidaus. Bet pirmiasuia 
reikia išsirinkti mums naują 
prezidentą, paleisti produkcijon 
naująsias Canberras, B-52 ir B- 
60, liepsnosvaidžiais ginkluotus 
tankus, upių dugnu važinėjan
čius džipus, 50.000 to lėktuvne^ 
šius ir tt. Tačiau, jei rusams sku
bu — prašom, mes beveik jau 
pasirengę, tvirtina, nukąsdami 
tą “beveik” Ridgway ir Brind 
štabai, po ranka Vokietijoje tu
rėdami 500.000 armiją. Aim.

Krikščionių Demokratų 
Internacionalo studijų savaitė
Š.m. rugpjūčio pabaigoje Aus

trijoje, Salzburge. įvyko Krikšč, 
Dem. Internacionalo studijųų sa
vaitė. Iš JAV buvo nuvykęs prof. 
Goetz-Briefs iš Georgentown 
universiteto, Vašingtone. Šioje 
studijų savaitėje paskaitas skai
tė visa eilė žymiausiųjų Euro
pos krikščionių demokratų vadų.

Politinius egzilus reprezentavo 
lenkų prof. St. Glaser. Studijų 
savaitėje skaityti referatai bus 
išleisti atskira knyga ir visiems, 
susidomėjusiems krikščioniškąją 
demokratija naujausiais laikais, 
bus prieinama.

ŽINIOS
išlaisvinimas. Vykd. Tarybai ten-
ka vadovauti visiems darbams ir 
žygiams, kuriais to tikslo siekia
ma, be to, ruoštis ateičiai, rūpin
tis tuo, kokia vieta ir koks vaid
muo teks Laisvajai Lietuvai bu
simojoje Laisvoje Rytų Europo
je. Reikės peržiūrėti savo san
tykius su kaimynais ir bandyti 
susikalbėti su jų politikais. Nors 
galutinius sprendimus padarys 
pats išlaisvintos Lietuvos kraš
tas, bet vis tiek yra pareiga pa
ruošti tam dirvą ir pateikti atei
ty krašto organams konkrečių 
siūlymų. Pirmaeilės svarbos 
klausimas — apjungti Lietuvos 
valstybėje visas lietuviškas že
mes. Per šimtmečius buvę atskir
ti Maž. Lietuvos broliai turi tei
sę būti laisvos Lietuvos valsty
bės sienose.

Tėvynėje kenčiantiems lietu
viams A. Balso bangomis VT 
pirmininkas pareiškė: — Mes at
sidėję sekame gyvenimą užgrob
toje tėvynėje ir esame gerai pa
informuoti apie soviet, okupanto 
siautėjimus. Su širdgėla pergy
vendami Lietuvos gyventojų 
kančias, iš savo pusės darome 
visa, kas tik yra galima, kad juo 
greičiau toji priespauda pasi
baigtų. Anksčiau ar vėliau so
viet. nusikaltėliai turės atsakyti 
prieš tarptautinį teisingumo tri
bunolą už lietuvių tautos naiki
nimą. Šiandien Lietuvos žmonės 
turi apsišarvuoti begaline kant
rybe, neišleisdami iš akių svar
biausio tikslo — išgyventi ir iš
laikyti nepalaužtą vidaus, dva-

(Atkelta iš 1 pusi.) 
cijos, nei pėstininkų”, pakanka
mai, juos pralenkė net kareivių 
skaičiumi Vokietijoje — visu 
100.000.

Pasak to paties Middleton, są
jungininkai Vokietijoje turį ne
mažiau 315.5000 paruoštų vyrų, 
neskaitant aerodromų personalo, 
sandėlių ir tt. Girdi, soveitai te- 
beturį daugiau lėktuvų, tačiau 
ir čia, jie jau nieko neišgąsdins. 
Sąjungininkų aviacija, ne tik, 
kad užtikrins kariuomenės ap
saugą, bet turinti jau ir pakan
kamai naikintuvų bombonešių 
eskadroms apsaugoti, nors ij- ne- 
tokia proporcija kaip 1944 m. So
vietai iki paskutiniųjų papildy
mų Vokietijoje turėję 230.000 vy
rų 22 lauko divizijose. Centralinė 
žvalgyba turinti žinių, jog so
vietai nė trupučio nepasitiki vo
kiečių “liaudies armija” ar mar
šalo Rokossovsky “lenkų liau
dės armija” tam skirtumui išly
ginti. Dėl to ir veža savus.

• Trumanas praėjusią savaitę 
pareiškė,.jog respublikonų užsie
nių politika ir jos naudojimas 
prezidentinei kampanijai tiesiog 
“dvokia” (laisvas vertimas — 
’’gutter”). Nereikią manyti, jog 
Kremlius nuo gąsdinimų imsiąs 
ir subyrėsiąs. Ypač smarkiai jis 
vežė Dulles, kuris juk gerai -ži
nąs, kaip lengvai karas įsilieps
nojus ir vienok naudojus tokius 
pavojingus šūkius partijos tiks- 
lams(!). Esą reiktų pirma kaip 
reikiant apsiginkluoti, o paskui 
tik eit vaduoti. .. Girdi, kalbos 
“apie išvadavimą, šiuo metu, ga
lį tik paversti anuos kraštus ato
minės kovos lauku”. NATO bu
vusi sudaryta gynimuisi, bet ne 
kokiems kryžiaus karams(!) ... 
Gi rezistencijos kėlimas tereikš- 
hh j°g sovietiniai galvažudžiai 
gautų pilnas rankas darbo. “Eu
ropa per gerai žino, jog Sovieti
nės imperijos pakraščio valsty
bės sukilimas tegalėtų pasisekti 
tik remiant užsienio ginkluoto
sioms pajėgoms. Respublikonai 
gi tikrumoje jiems tos ginkluo
tos paramos suteikti nesirengia 
ir esu tikras, jog tokios kalbos 
nėra vien mūsų piliečių mulkini
mas, bet ir žiaurios, dvokiančios 
politikos žaidimas nęsuskaitomo- 
rpis gyvybėmis, gerų vyrų ir mo
terų anapus geležinės uždangos”. 
Trumanas prisipažino, jog de
mokratai šių kraštų atžvilgiu esą 
“nusidėję” . .. Jei Ike po šitokios 
Trumano kalbos laikinai kiek ir 
pristabdė savo “agresyvumą”, iš
laisvinimo idėjai duodamas kiek 
prigyti išgąsdinto laisvojo pa
saulio pasąmonėje, tai Dulles šo
ko rietis su Harriu. Pirmiausia, 
jis kibo prie vargšo demokrato 
dėl tos “gutter politikos”. Girdi 
Harrimanas — kitas demokratas 
vos prieš pora dienų sakė, jog 
Ike laisvinimo politika esanti nu
kopijuota nuo demokratų dabar 
vykdomos politikos, o čia Tru
manas bach! ir pavadino šitokią, 
neva nukopijuotą, politiką smir
dančia... Pasak Dulles vienas 
dalykas, kai apie ^išlaisvinimą 
kalba žmogus, kuris jau kartą 
iškovojo laisvę, ir kitas dalykas, 
kai kalba žmogus, kuris ją pra
žudė. Dulles taip pat protestavo 
dėl priekaišto, jog Ike norįs pra
žudyti tūkstančius, į beprasmį 
sukilimą stumdamas pavergtuo
sius. Girdi, ve, pasižiūrėkit tik į 
Jugoslaviją ... Sovietiniams val
dovams ten pasidarę taip sunku, 
jog jie patys išsinešdinę. Pakan
kamai esą ir taikių priemonių 
sovietus nugalėti(!), Trumanas 
kaltinąs Ike tarytuip žodžius im
damas iš “Pravdos”... Girdi, 
Trumano “užtęstas nenorėjimas 
bandyti spręsti tarptautinių pro
blemų naujais metodais jau pa
smerkė milijonus žmonių despe
racijai, despotizmui ir genoci
dui..., dabar Rusijos laimėji- 
■■■■■■■■■■■■■■
sinį atsparumą. Lietuviai turi ne
sileisti morališkai prislegiami 
tuščių Sovietų pagyrų apie jų 
tariamąją galybę ir Vakarų silp
numą. Savo įžūliu agresingumu 
Rytų Europoje ir Tol. Rytuose 
Sovietai sukėlė prieš save visas 
didžiąsias Vakarų valstybes. Ta
tai kaip tik ir yra tikras laidas, 
jog su laisvojo pasaulio pergale 
išauš ir mūsų tautai laisvės die
na. “Kad toji diena ateitų juo 
greičiau, tam ir dirbame; jūs gi, 
žinodami priešo klastą ir žiauru
mus. dirbkite su didžiausiu ap
dairumu ir atsargumu, tausoda- ■ 
mi jėgas, kurių taip reikės lais
vajai Tėvynei atkurti”, ‘ buvo 
perduoti radijo bangomis į Tėvy
nę paskutiniai naujojo VT pirmi
ninko sveikinimo žodžiai.

mai yra konsoliduojami prieš 
mus pačius” (Dūles nė vienu žo
džiu tačiau nesiteikė genocido 
paminėti respublikonų partijos 
platformoje). Dulles puolė ir de
mokratų partijos platformą, kad 
joje, nors ir užsiminta, kad pa
vergtųjų kraštų lasivė turėtų bū
ti atstatyta, bet ištikro demokra
tai tęsia Teherano, Jaltos ir Pots
damo praktiką. Namuose kalbė
dami apie grąžinimą laisvės pa 
vergtiesiems, anose konferenci
jose demokratai juos pasmerkę 
sovietų vergijai. Amerikiečių 
spauda, kuri didžia dalimi remia 
Ike, Trumano iššaukimą- priėmė 
nepalankiai, kaltindama, jog ši
taip jis ardąs vienybę ir tik sie
kiąs demokratus nudažyti “tai
kos partija”. Juk tikrumoje abu 
vadai apie pavergtuosius yra pa
sakę tą patį. Ir vienas ir kitas 
NATO laiką ne puolamuoju, bet 
gynimosi įrankiu.

NYTimes galiausiai šitaip vis
ką komentuoja. Ike tik deklaruo 
jąs Stimsono sovietų nepripaži
nimo doktriną. Tiranija ir netei
sybė išsilaikė ilgiau, negu paken
čiama; negalima naudoti jėgos,, 
jai sunaikinti, nes tai iššauktų 
dar didesnes nelaimes; tačiau 
moraliai mes pasitraukiame nuo 
esamų išdavų(!) ir pasižadame 
tifonų aukose išlaikyti viltį, jog 
kada nors jie atgaus laisvę ir ne
priklausomybę. Esą, taip reikėtų 
abiems partijoms nusistatyti ir 
kampanijoje neperžengti ribų, 
kad mūsų draugai anapus geleži
nės uždangos nebūtų apgauti... 
Deja, šitoks amerikiečių spaudos 
paguodimas pavergtiesiems Sibi
re maža viltis, jei tai nėra būdas 
kiek apraminti išsigandusius są
jungininkus Europoje. •

• Su dideliu pasitenkinimu 
JT, egzilų ir liberališkųjų ameri
kiečių priimta žinia apie Kana
dos genocido pakto ratifikavimo 
dokumentų deponavimą. Doku
mentas JT pereitą savaitę buvo 
įteiktas David M. Johnson Kana
dos delegacijos pirmininko, Dr. 
Lemkinas mano, jog pavergtųjų 
tautų atstovai Kanadoje pasidar
bavę labai daug, ypač lietijyiai 
ir ukrainiečiai. Šios dvi tautybės 
yra didžiausi dr. Lemkino talki- ' 
ninkai vedamojoje “Drive for 
50“ bei rkcijoje, kad konvencija 
būtų ratifikuota ir JAV-bėse. 
Genocido konvencijos kūrėjas, 
Yale universiteto teisės profeso
rius, dr. Lemkinas taip gi numa
tomas kandidatas Nobelio taikos 
premijai gauti, šiuo metu ruošia
si naujai akcijai Jungtinėse Tau
tose. Konvencijos priešai, kurie 
neutralizavo p. Turausko pastan
gas pravesti genocido reikalą 
Madride Tarptautiniame Teisi
ninkų Kongrese ir kliudo visais 
įmanomais būdais JAV-se,- taip 
vadinama trijulė Pella-Avram- 
Morris, neseniai' vykusiai buvo 
“dešifruoti“ įtakingo Amerikos 
katalikų savaitraščio “America”.

• P. Daumanto knyga “Parti
zanai už geležinės uždangos”, iš
versta Lietuvą mylinčio brito E. 
J. Harrisono, apie kurį rašėme 
“TŽ”, kaip gerai informuoti 
sluogsniai sako, pagaliau pasie
kė ALT rankas ir numatoma 
greitai išleisti JAV-se. Šią kny
gą užlaikę lietuviškieji veiksniai 
verti griežto papeikimo, nes kny
ga, “nepaprastai svarbi ir įdomi 
ir todėl turėtų didelę propagan
dos vertę. dabartiniu laiku. Esu 
tikras, kad būtinai reikalinga ji 
išlbisti kaip galima greičiau... 
Tačiau geriau vėliau, negu nie
kada”, rašo gražia lietuvių kal
ba Mr.'E. J. Harrison. Jis taip pat 
skundžiasi iki šioliai nežinąs, 
koks likimas ištikęs jo “Lithua
nian’s Fight for Freedom”, žy
miai padidintą knygelę, kuri bu
vusi praėjusiais metais pasiųsta 
Amerikon. 78-metis lietuvių 
draugas Mr. Harrison laiške Jū
sų bendradarbiui nusiskundžia: 
“Man labai gaila, kad ne tiek dėl 
senatvės, kiek dėl mano dabar
tinių sunkių gyvenimo sąlygų 
negaliu pašvęsti daug laiko lie
tuvių reikalams. Man ir mano 
žmonai reikia sunkiai dirbti, kad 
to, noriu užtikrinti Jus, mielas 
galą su galu suvesti’’... “Vis dėl 
p. Almau, kad mano rūpestis! 
Lietuvos likimu mažiausiani 
laipsnyje nemažėja ir kad-*€su 
tvirtai pasiryžęs išnaudoti visas 
progas, kad pagal savo išgalėji
mą galėčiau dalyvauti. šventoje 
Lietuvos išlaisvinimo kovoje ir 
be to, kovoje prieš mūsų baisiau
sią žmonijos priešą — komuniz- 
mą .

— Otava. — Ontario Augšč. 
Teismo pirmininku vietoje pasi
traukusio R. S. Robertson paskir
tas J. C. McRuer.
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Veda AL MUS

HAMILTON, Oni

' ★ Liepos 1 d. J. Šimkus griaudžiai •
apraudojo draugo Liudo Giros mirties 
6 metines. Visų oratorijų baigia "ge
riausi L. Giros kuriniai padeda auklėti 
mūsų jaunųjų kartų meilės mūsų tė- 

* vynai ir visiško atsidavimo jai dvasia, 
ugdyti kuo didžiausių neapykdntų 
Šlykščiausiems imperialistiniams grobi
kams ir jų bati aižioms — buržuazi
niams nacionalistams". Beje, sekant 
atydžiai tarybinę spaudų, susidaro vis 
stipresnis įspūdis, jog tais baisiaisiais 
"buržuaziniais nacionalistais'4 bolševi
kai ne tiek pagerbia likusius Lietuvoje 
patriotus, kiek pabėgėlius, kurie nuo
širdžiai stengiasi pa vergtų jai tėvynei 
visais įmanomais būdais padėti, ir pa
vergtieji tiek daug jais viliasi.

★ Birželio 30 d. buvo sušauktas LT 
SR Mokslų Akademijos visuotinis su- 
sirinkimas. Pranešimų padarė J. Matu
lis tema "Bolševikų partijos ir tarybi
nės vyriausybės rūpinimasis Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos darbo page
rinimu ir mūsų uždaviniai". Sesija už
truko tris dienas. Buvo svarstoma 
taip pat "Pagrindinės lietuvių istori
jos'problemos, nušviečiamos rengiama
jame Lietuvos istorijos kurse, kolūki
nės statybos Lietuvoje, LTSR dirvų 
derlingumo pakėlimo klausimai..."

★ LTSR jaučiamas didelis kuro trū
kumas. Dėl kuro stokos nutraukus dar
bų Panemunio malūnui prie Rokiškio, 
kolūkiai ir kolūkiečiai, kurie kaip ži
nome, gauna grūdais didesnę dalį sa
vo atlyginimo, yra priversti vežti savo 
grūdus sumalti dažnai už 20-30 km.

★ Ežerėlio prie Kauno durpyne 
esančios labai sunkios dprbo sąlygos^

. Darbas esąs labai blogai suorgani
zuotas. Daugiau kaip 300 darbinin
kų kiekvienų dienų neatliekų išdirbio 
normų • •. durpyne nėra valgyklų, dar
bininkai turi patys pasigaminti mais
tų. Darbininkai gyvena apleistose, ne
švariose patalpose, trūksta stalų, kė
džių, spintelių, nėra tinkamos pirties, 
skalbyklos. . .. Teritorijoje dar tebe
guli durpės, pagamintos 1949 metais, 
tačiau net dabar, paskyrus papildomai 
vagonų/ transportas esąs labai neti
kęs. Šitokios, žinios kartojasi jau nuo 
1946 m. ir niekad nepasibaigs, kol 
sovietai mūsų žemėje šeimininkaus.

★ Vilniaus unviersitete gausu nau
jų rusų pavardžių. Tos pavardės pas
kutiniame universiteto mitinge pasi
džiaugė, jog, dėka tėviško partijos 
rūpinimosi, Vilniaus universitete ran
dasi augštos kvalifikacijos kadrai. 
Universitete dirbą apie 80 mokslo kan
didatų, 15 mokslo daktarų, 179 pro
fesoriai gilina savo politines žinias se
minaruose, kurių daugumo sėkmin
gai šį leninizmo marksizmo kursx už
baigė. Potapov, Suchockojo puolė Vil
niaus universitetų, jo dėstytojus Kai- , 
karytę, KisieTytę, Garmų; kad jų stu
dentai neįsisąmonino kaip reikiant 
Pavlovo, Mičiurino ir Lysenkos 1952 
mėtų kurso. Stepanov, Dubasov puolė 
rektoratų "už planų neįvykdymų ypač 
istorijos-filologijos ir teisės mokslų fa
kultetuose". Prikiša Dunduliui ir prof. 
Jonynui. Gabrieljan, Paševič puolė uni
versiteto mokslinę taryba.

★ Liepos 1 d. Vilniaus Filharmoni
jos salėje iškilmingai buvo įteikti di
plomai 170 Pedagoginio Instituto di
plomantų. įžangą pasakė direktorius 
Ročka. 31 studentas gavo su pagyri
mu. 30 geriausiai baigusių siunčiami 
"gilinti" savo žinias į broliškas res
publikos.

★ Birželio 30 d. LTSR Valstybinės 
Konservatorijos salėje įvyko absolven
tų koncertas. Gerai pasirodę pianistai 
Lipčiūtė, Gaškaitė, Žukovska, daini
ninkė Čudakova, violenčelistas Šende- 
rovas ir kit. Diplomus gavo 52 asme
nys: 10 pianistų, 15 dirigentų, 14 dai
nininkų ir kit. Anksčiau šių mokyklą 
užbaigę, Mikšytė, Balsys ir Juzeliūnas 
gilina savo žinios Maskvoje ir Lenin
grade.

★ Griežčiau negu naciai, bolševiki
niai okupantai reikalauja, jog lietu
viai jų karo pramonei rinktų spalvo
tuosius metalus. A. Rimša, koks tai 
įgaliotinis spalvotiesiems metalams, 
skundžiasi, kad Lietuvos įmonės visiš
kai neišlaiko nustatytų prisakymų. 
Reikalauja, jog tolimesniam švaisty
mui būtų padarytas galas.

★ Neseniai LTSR iŠ spaudos išėjo 
Antano Venclovos knyga "Taikos ba
landžiai^ kaip atrodo, tiksliai pagal 
partijos reikalavimus parašyta. Recen
zavęs J. Bartkus rado, jog knyga yra 
"reikšmingas indėlis į mūsų literatū
rų, taikos tema, nors nėra be *kčiku- 
rių trukumų. Jų svarbiausias, ko net 
Venclova nesugebėjęs labiau išryškin
ti, 'Amerikos - Anglijos imperialistų 
piktadarybių, padarytų lietuvių tau
tai". Kiek įdomesnis yra Venclovos ra
šinys minėtoje knygoje, taikomos na
cionalistiniams buržujams. "Liaudies 
Teismas" teisingai kelia uždavinį — 
kovoti prieš buržuazinį nacionalizmų, 
prieš priešiškųjų klasių likučius. "Bur
žuaziniai nacionalistai, — sako Venc- 
lovd, — batloižiškai tarnauja ameri
koniškiesiems karo kurstytojoms. Bur
žuaziniai nacionalistai Lietuvą par
duotų, kad ir pačiam velniui (prasižen
gimas religiniams prietarams, Venclo
va!), kad tik atgautų tai/ ką jie pra
rado. Šitie tai niekšai stengiasi iš pa
salų kenkti mūsų darbo žmonėms, 
šmeižtais ir paskolomis susilpninti mū
sų liaudies atsparumą kovoje dėl atei
ties, dėl komunizmo, dėl taikos. Nie- 
kdd nepavyks šios niekšiškos pastan
gos! Mūsų liaudis gerai žino savo mil
žinišką jėgą, kurią sudaro macų mil
žiniški valstybės resursai, mūsų žmo- > 
nės, ginkluoti nenugalimomis Stalino- 
Lenino idėjomis". Venclova perspėja, 
"Nors bergždžios yra buržuazinių na
cionalistų svajonės ir pastangos — jų 
hettgefbėj* Hitleris, neišgelbės nė Tra- 
manos! —- Bet budrumo negalima pra
rasti. nes luo labiau oriešo Miėaos

labiau )i> «iuata". $*a
X* Beno ritoTOTi|<i yra nepaprairai jaorai ir 

diegė, gerai vaizduojanti viltis, siau- 
ėlanšhs tiuo metu Lietuvėje — kurių, 
ka^p atrodo, soyieteL matyt, negalė

dami naudoti genocidinių priemonių, 
yra bejėgiai suvaldyti.

★ Pora savaičių prieš mokslo metų 
pabaigą Vilniaus Valstybinio Pedago
ginio Instituto direktorius M. Ročka 
paskundė tarybinėje spaudoje psicholo
gą Trumpą, geografą Stobinj, jog jų 
paskaitose vis dar nepakankamai ko
vojama prieš buržuazinės ideologijos 
įtaką šiuose moksluose. Taip pat rei
kalavo, jog tiek studentai, tiek profe
sūra "daugiau studijuotų Tarybų vals
tybės užsienio ir vidaus politikos klau
simus, ryškiau demaskuotų anglų bei 
amerikiečių imperialistus" . . .

★ Praėjusį pavasarį medicinos moks
lų kandidato laipsnį gynė terapinės 
katedros asistentas Jonas Misiūra te
ma "Pulmo — kardialinio nepakan
kamai gydymas neobenzinoliu". Opo
nentais buvo prof. dr. J. Kupčins-- 
kos ir medicinos mokslų kandidatas 
Ch. Kibarskis.

A LTSR Mokslų Akademija skelbia 
priimanti sekantiems mokslo metams 
aspirantus mokslų kandidatų laips
niams įsigyti į šiuos institutus: chemi
jos ir chemijos technologijos (Vilnius, 
Kosčiučkos 14a), geologijos ir geogra
fijos institutas (ten pat),/biologijos 
(Vilnius, Požėros 18), kuriame gauna
mos šios specialybės: darvinizmo ir 
genetikos, botanikos, zoologijos ir bio
chemijos; Eksperimentinės medicinos 
institutas (Vilnius, K. Požėlos 18), pa- 
tofiziologijos, fiziologijos, mikrobiolo
gijos ir onkologijos; Žemės ūkio insti
tutas (Kosciuškos 18), dirvožemio 
mokslo, žemdirbystės, pienininkystės, 
fitopalogijos, spec, zootechnikos, gy
vulių Šėrimo, veisimo, zoohigienos ir 
žemės ūkio mechanizacijos specialy
bėms; Melioracijos (Kaunas, Stalino 
29); Technikps mokslų institutas (Kau
nas, Stalino 29) — eksperimentinės 
fizikos, hidrologijos ir hidrometrijos, 
vandens energijos sunaudojimo, md- 
Šinų statybos technologijos, audimo, 
statybos, mechanikos ir metalų tech
nologijos; Lietuvių kalbos institutas 
(Vilnius, Antakalnio 6); Lietuvių lite- 
rdtūūros institutas (ten pat); Lietuvos 
istorijos institutas (ten pat) — Lietu
vos istorijos, filosofijos, archeologijos, 
etnografijos specialybėms. Ekonomi
kos institutas (Vilnius, Kosciuškos 14) 
— liaudies ekonomikos specialybei 
Teisės* institutas (ten pat) — kolūkių 
ir žemės teisės ir valstybinės teisės 
specialybėms. Disertacija turinti būti 
paruošto per trejis metus.

★ Prof. dr. J. Kupčinskas nusiskun
dė, jog jo vadovaujamos Politinės ir 
Mokslinės draugijos narių paskaitas, 
nusiųstos "recenzuoti" į kažkokią 
respublikinę valdybą, dažnai išguli iš
tisus mėnesius be otokymo. Štai prof. 
J. Baršausko paskaito išgulėjus vi
sus metus ir galiausiai buvo grąžinta 
be jokių recenzijų. x f-

★ Šiais metais Maskvoje ir vėl bu* 
vo išleista gausus būrys* kaip lietuviš
ka studija, lankęs A. V. Lunačarskib 
vardo teatrinio meno instituto. Birže
lio pabaigoje vietoj egzaminų kursan
tai pastatė Gorkio pjesę "Barbarus", 
IraŠnikovos "Kur tai Sibire", Čecho
vo vaizdelį "Piršlybos" ir Bomarše 
"Figaro vestuvės". Didelio žiūrovų 
dėmesio susilaukė ir gavo augštą eg
zaminų komisijos įvertinimą pirmą 
kartą statoma A. Griciaus 7 paveiks
lų pjesė "Išvakarėse". Svarbiausias 
roles atliko lietuviškosios studijos kur
santai ir diplomantai K. Genys, V. Ei-* 
dukaitis, G. Talkutė, A. Gabrėnas, 
Z. Noreika.

Lietuviai, atkirsti nuo laisvojo pa
saulio kultūrinio gyvenimo, prievartau
jami kompartijos visose meno srity
se, susikoncentravo kur jiems daugiau
sia duodama laisvės, kraštotyroje. Ta
čiau ir čia netrukus partija apsižiū
rėjo. Štai vėlyvą pavasarį jie prikibo 
prie kraštotyros muziejų, kurie šiuo 
metu dirbą įvairiapusišką masinį — 
politinį ir kultūrinį darbą, organizuoją 
parodas, ekskursijas, rengia paskai
tas kraštotyros ir visuomeninėmis po
litinėmis temomis ... Na, va šio tai 
savo darbo krašto muziejai neatlieka, 
mano kompartijos didvyriai. "Eilės 
muziejų ekspozicijų centre neiškelta 
revoliucinio judėjimo Lietuvoje isto
rijoj, lietuvių tautos išsivaduojamo
sios kovos prieš dvarininkinį ir kapita
listinį išnaudojimą istorija, silpnai nu
šviečiamas ryšys su rusų tauta" . . . 
Atskirų muziejų darbe dar neišgyven
dinta buržuazinės ideologijos įtaka. 
Eksponatų tarpe dar yra daug dvari
ninkų, kapitalistų buities dalykų . .." 
Tai pastebėjusi septintaisiais okupa
cijos metais, kompartija įpareigojo 
Kultūros Švietimo įstaigų komitetą 
prie LTSR ministrų tarybos pašalinti 
pažymėtus trūkumus muziejų darbe ir 
imtis konkrečių priemonių jų veiklai 
iš pagrindų pagerinti • . • Kaip matyti 
toliau iš kompartijos nutarimo, muzie
jai privalo auklėti lietuvius tarybinio 
patriotizmo dvasioje ".. . už visišką 
įveikimą buržuazinės-nacionalistinės 
ideologijos įtakos likučių, religinių 
prietarų, teisingai pavaizduoti lietuvių 
tautos istoriją". Pagiriamas Mažei
kių kraštotyros muziejus, kuriame pla
čiai parodyta žmonių kova už tarybų 
valdžią, prieš dvarininkiškąjj kapita
listinį išnaudojimą, komunistų partijos 
didvyriška veikla Žiauriomis buržuazi
nės diktatūros sąlygomis .. • "šių sky
rių studentai demaskuoja lietuviškų
jų buržuazinių nacionalistų išdavys
tes, žvėriškumus ir parsidavimą voko- 
riniams imperialistams". Kompartija 
reikalauja, kad muziejams j talką 
ateitų kuo daugiausia tarybinės inteli
gentijos, kurie tiėk daug gelį prisidė
ti rinkdami medžiagą, organizuojant 
kultūrinių paminklų apsaugą, ren
giant paskaitos. Išvykas Ir tt.

★ Pavasari Vilniuje pradėjo veikti 
Stomaloginė klinika, kurioje teikiama
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Moterys remia mokinį
Hamiltono L. Kat. Mot. D-jos 

valdyba suorganizavo būrelį mo
terų, kurios sutiko remti vieną 
Diepholzo Liet. Gimnazijos mo
kinį. Kas mėnesį po $1 šiam tiks
lui aukoti pasižadėjo: D. Jaki- 
mavičiūtė - Kazlauskienė, G. 
Breichmanienė, A. Grajauskaitė, 
I. Šeštokienė, B. Stanaitienė, M. 
Petrušaitienė, G. Kažemekienė, 
Kačinskienė, S. Masilionytė, A. 
Trumpickienė, K. Meškauskienė,
L. Meškauskienė, S. Karužienė,
M. Vaitonienė, L. Valevičienė, 
Bakaitienė, I. Jakimavičiūtė, T. 
Pumerytė, Ant. Grajauskaitė, M. 
Kežinaitytė.

Visoms pasižadėjusioms D-jos 
valdyba nuoširdžiai dėkoja.

Dėl dviejų gegužinių
Didž. gerb. p. Redaktoriau, 
prašau rasti kur nors vietos 

mano trumpam papildymui ko
respondencijos iš Hamiltono 
“Puikiai pavykusi gegužinė” — 
Sk. St.

Minėtoje korespondencijoje 
viskas gerai ir labai gražu iki ei
lučių: “Baigiant tenka pastebė
ti nekultūringą anos gegužinės 
rengėjų elgesį”. Toliau rašoma: 
“... Mieli ponai! Neužmirškime, 
kad šiame krašte tik kultūringa 
konkurencija leidžiama”.

Man teko būti abiejose gegu
žinėse ir kaip tik vykti iš TF ge
gužinės į skautams remti gegu
žinę. Teko matyti visą reikalą 
vietoje. Būdamas jautresnis to
kiems retušuotiems vaizdams, 
kai tiek daug eilučių spaudoje 
dar brangių skiriama vienybei, 
bendram darbui — mūsų Lietu
vai Tėvynei ir mūsų pačių ge
rovei, bei ateities laimei, nu
sprendžiau išsižioti iš grupės tų 
žmonių, kurie čia atvyko pirmie
ji iš pirmųj ų. Savo darbu miš
kuose išgarsino, neapgyventuo
se plotuose lietuvių vardą ir pra
skynė kelius su geriausiomis re
komendacijomis į miestus.

Tos dienos buvo vieningumo 
darnaus sugyvenimo, bendro rei
kalo dienos, kurių šiandieną 
trūksta, kurių mes ieškome. O, 
pasikeitė daug kas į kasdienybę, 
kurią mes patys sudarome. Mes 
turime savas tiesas, pagal mus 
pačius. Daugelis tų vyrų-ąžuolų 
pasitraukė nuošaliau nuo visuo
meninio gyvenimo kurti šeimų, 
o tas spragas užpildė asmenys, 
kartais atrodą savotiški savo bū
du ir svetimi savo veiksmais lie
tuviams, savo nuoširdumu ar tei
singu žodžiu. Mūsų laikraščiai, 
vos kelių skilčių, tapo pripildyti 
nevisuomef geros valios žodžių.

Tą gegužinių gražią dieną, 
kaip pradėjau pradžioje, pabuvo
jęs TF gegužinėje, patenkintas 
išvykau pamatyti daugiau vei
dų su p. J. Matulaičiu, į skau
tams remti gegužinę, o iš ten ža
dėjau aplankyti Hamiltoną — 
visgi arčiau jo! Taip ir papuoliau 
ant nemalonaus įvykio. Pasirodo, 
kelios svečiu mašinos skautams

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 DIDŽIULI 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.

A-BALIIJ
BUFETE — įvairūs gėrimai ir užka*- 
džiai. >
Dalis pelno skiriama Hamiltono Liet. K. 
Bažnyčios statymui.
Svečiai maloniai kviečiami iš visos Ka
nados ir J A Valstybių.
BILIETUS įsigyti ir staliukus užsisaky
ti iš anksto galima Liet, maisto krautu
vėje, 231 James St. N., Hamiltone.

/ Orkestro Vadovas.

WINNIPEG, Man.
— šeštadienį, rugpiūčio 30 d., 

moterystės sakramentu sujungta 
Immaculate Conception bažny
čioje Elena Andriušytė ir Bro
nius Vyšniauskas. Ta proga, jų 
bute, Kosto Strikaičio name bu
vo šaunus balius.

— Rugpiūčio 23 d., Sioux — 
-Lookout miestelyje moterystės 
ryšiu sujungta Birutė Strikaity- 
tė ir Boleslovas Česiūnas. Vaka
re katalikų salėje įvyko jaukus 
balius į kurį atsilankė daug sve
čių iš vietos ir Winnipego.

— Rugpiūčio 25 d. Sioux — 
Lookout pakrikštyta Jono ir 
Adelės Bliznikų dukrelė Marga
rita Ona.fe

— Sioux-Lookout didelis miš
kų ir lentpiūvių savininkas, pas 
kurį dirba daug lietuvių ir turi 
gerą vardą, Winnipego lietuvių 
bažnyčios statybai pažadėjo me
džio medžiagos, ir lentų.

— Rugpiūčio 24 d., tuoj po pa
maldų įvyko lietuvių iškyla į 
Botanikos-zoologijos sodus. Kur 
apžiūrėjo gėles ir žvėris. Ypač 
įdomūs maži liūtukai ir minkšti 
kaip pirštinės, meškiukai. Zoolo
gijos sode dirba agronomas Ma
linauskas.

remti gegužinėje pasiskundusios, 
kad buvo suklaidintos jaunuo
lių, senesniais veidais, stovinčių 
įcely prie įvažiavimo į skautams 
remti gegužinę, patardami ne
vykti čia, bet kraustyti į TF, nes 
čia ne viskas tvarkoje — užsi
darę! Tas ir įvyko. Ten tuoj su
mažėjo, o TF padidėjo, kaip ma
tysime, p. J. Matulaitis tais rei
kalais ir atvyko čia, matėsi' su 
rimtais veidais, fone dar rimtes
nių asmenų, aiškino, ir grįžda
mas paėmė mane ir visą reikalą 
pirštu rodydamas — išguldė. Ro
dė ir tuos, laimingus, gana savo
tiškai šypsančius veidus, prava
žiuojant pro juos, kuriuos jis ma
tė prie kelio į skautams remti 
gegužinę - vedant “kultūringą 
konkurenciją” šiame krašte. O 
kaip tas vyko ir kiek pelno nešė, 
rodo pati man užkliuvusi kores
pondencija savo 25 eilutėje... 
Ir staiga pratrūksta ... “o lengvų 
mašinų eilė susidaro iki 8-10. 5 
vai. ’’fondininkai” (jų pačių ka
butėse) jau turi per 600 svečių!” 
J. Matulaitis lankėsi 4 vai. kartu 
pakabino minėtą iškabą, kuri bu
vo autobuso lange Toronte — ne 
“didoką rodyklę”, kuri buvo jau 
nuplėšta seniau ir naujoji ne 
keino kito. O toks vaikiškas kal
tinimas korespondencijoj: “ka
dangi buvo rasta rodyklė prikal
ta, tenka laikyti, kad ir TF ge
gužinės ženklus nuplėšė tos pa
čios rankos!”

Mano mielas broli-tautieti, Sk. 
St., kiek tos pačios rankos, ku
rios yra prikalusios “didoką ro
dyklę” yra nudirbusios mūsų 
jaunuolių tarpe, vesdamos dirbti 
Dievui - Tėvynei - Artimui — 
skaitant doleriais, bus tikrai 
daug daugiau, negu pajamos, 
gautos TF gegužinėje, su tomis 
suklaidintomis mašinomis, lietu
viui su lietuviu 7 mylių plote ne- 
sutelpant, iškrėstais šposais pa- 
sigiriant, pamokant apie šį kraš
tą ir kultūringą konkurenciją žo
džiais.

Kaip TF, taip ir skautams rem
ti gegužinė buvo puikios. TF ge
gužinėje, nors toliau nuo Hamil
tono, buvo daugiau hamiltonie- 
čių ir daugiau su šeimomis, gru
pėmis; tuo tarpu, “Skautų Ai
dui” — skautams remti — dau
giau torontiškių ir jaunimas. 
Vienur ir kitur buvo linksma ir 
kiekvienas buvo patenkintas ir 
niekas nuostolių neturėjo, o pel
nui tikslai tie patys — Lietuvai 
mūsų Tėvynei per TF ir per jau
nimą, “Skautų Aidą”, pačius 
skautus į Laisvą Tėvynę Lietu
vą. Ir kam ta konkurencija? Kul
tūringa ar nekultūringa. Jei su
gebi, leisk turėti nuo miesto pa
vargusiam tautiečiui džiaugsmo 
visur, čia ir ten ir kitur. O girti, 
tegu giria kiti, o ne pats save. 
Taip jau yra, taip ir bus. Būkim 
geruoju! Spaudos iliustracinių 

plokščių graveris
Vytautas Pr. Macas 
iš Toronto miesto.

— Sekmadienį, rugpiūčio 31 
d., pakrikštyta Aldonos ir Va
lentino dukrelė Liucija Aldonu. 
Krikšto tėvais buvo Aldona Rut
kauskaitė ir Klemensas Karaška.

— Baigiantis vasaros malonu
mams, dalis vyrų pasitraukė dar
bams į miškus, kaip sakoma, ta
po miškiniais, kad pinigų užsi
kėlus ir tvirčiau ant kojų atsi
stojus. Gražu žiūrėti, kai vyrai, 
po sunkaus darbo, grįžę miesttm 
parsiveža po ne mažą sumelę ir 
paskui žvalgosi į namus ar auto
mobilius, kurie jiems pasidaro 
lengvai prieinami. Jų grįžtant 
laukia visa kolonija.

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Vals. Departamentas paskelbė 
sąrašą, kokie Lietuvos konsula
tai Veikia JAV-bėse, būterit: gėn. 
konsulatas Niujorke (gen. kon
sulas J. Budrys, vicekonsulai V. 
Stašinskas ir A. Simutis), konsu
latas Čikagoje (konsulas dr. P. 
Daužvardis) ir garbės konsula
tai Los Angeles mieste (g. kon
sulas dr. J. Bielskis) ir Bostone 
(g. kons. adv. A. Šalna).

Kun. Ignas G. Končius pirmas 
šv. Mišias atlaikė šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje Pittsbur
gh Pa.

Dr. K. Alminas, vėtefin. gy
dytojas, šiuo metu gydosi akis 
Omahoje, Nebr. Jis turi darbą 
Loop City, Nebr.

VOKIETIJA *
PLB Vokietijos Krašto 

Valdybos rinkimai
Ligšioliniais 11 Rinkiminių 

Apylinkių duotais rinkimų davi
niais, trūkstant duomenų iš 
Memmingeno Apygardos, paduo
tųjų balsų skaičium pirmieji 20 
kandidatų eina tokia eile:

1. Pr. Zunde 1.646
2. E. Simonaitis 1.583
3. ' Kun. Keleris 1.295
4. A. Giedraitis 1.276
5. Tėv. Bernatonis 1.199
6. J. Glemža 970
7. E. Žilius 792
8. J. Jurkaitis 747
9. J. Lukošius 705

10. Prof. Rukša 696

WI N D S O R, Dirt.
— Iš Vancouverio atvyko čia 

senai lauktas chorvedis J. .Sinkus 
ir tuojau susirado nuolatinį dar
bą, kambarį bei prietelius. Dė
ka kleb. kun. Danieliaus ir p. 
J. Sinkaus organizuojamas baž
nytinis vyrų choras, kurs turėjo 
jau pirmąsias repeticijas. Iki 
šiol pamaldų metu giedojo ben
drai visa bažnyčia.

.— Windsore labai paplitęs ne
legalus svaigiųjų gėrimų par
davinėjimas. Prie tos “prekybos* 
nemažai paskatina sekmadie
niais skaitlingai atsilanką ame
rikiečiai, norj paragauti kanadiš- 
ko gėrimėlio. Apgailestautina, 
bet šia “prekyba” užsiiminėja ir 
keletas mūsiškių.

— Pr. Dainius, pora savaičių 
paviešėjęs joas savo pažįstamus, 
grižo į BC.

— Sekmadieniais po pamaldų 
prie bažnyčios galima įsigyti lie
tuviškų knygų. Būtų gera, kad 
gerb. klebonas prie to parūpintų 
kat. laikraščių, kaip “Draugą”, 
”T. Žiburius”, ir norintieji galė
tų juos čia pat nusipirkti.

— Vancouverietė p-lė Irena 
Šlėžaitė atvyko apsigyventi 
Windsore ir apsistojo pas pp. 
Skeiverius, Marion Ave. 1119. 
Mūsų kolonijoje dabar gyvena 
dešimt buvusių vancouveriečių. 
Žada ir daugiau jų čia atvykti.

Windsorietis.

_ Paieškojimai
Aleksandro Budrio, *prieš pus

antrų metų gyvenusio Red Lake, 
Ont., P.O. Box 303, ieško brolis 
Kazys —18 Roberts Place, West
gate, Bradford, Yorksh., Eng; 
land.

Visais tarto pirkimo ir parda- 
f

vimo reikalais Jums patarnaut

FELIKSAS SENKUS
Tel. LL. 3744.

William Botland Real Estate

1130 College St, Toronto, Ont.

11. J. Grūdus , 693*
12. A. Petkevičius 670
13. A. Survila 654
14. V. Narbutas 605
15. V. Endrikaitis 602
16. J. Juodvalkis 581 '
17. A. Venclauskas 510
18. M. Labutis 492
19. J. Janušaitis 473
20. F. šlenteris * 472

Memmingeno Apygardos davi
niai, atrodo, tegalės pakeisti tik 
pirmųjų penkiolikos kandidatų 
eilę, taip kad jau dabar galima 
pasakyti, jog į Krašto Tarybą 
įeis 12 iš pirmųjų 15-kos kan
didatų.

Mažosios Lietuvos Tėviškės 
Mylėtojų D-ja renka paramos 
pasižadėjimus “Keleiviui” at
gaivinti ir leisti — Vokietijoje 
po 10 DM, kitur po $10.- Pini
gus siųsti: Administration “Ke
leivis’’, A. Benderienė, (20a) 
Hannover-Kleefeld, Hegelstr. 6 
arba Nordwestbank, Hannover- 
Kleefeld, Konto 5061.

Dalis lietuvių, gyvenusių Ba
varijoje, sukeliama į Memmin- 
geną^ Gyvenančių Schleisheimo 
stovykloje daliai (dirbantiems, 
rentininkams, šeimoms) spalio 
mėn. bus paruošti būstai prie 
Muencheno, vad. Karlsfelde, kur 
baigiam rengti pigiųjų butų ko
lonija. Tie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos piliečiai, kurie neturėjo 
savų konsulatų užs. pasų arba 
vokiečių įstaigų išduotų vad. sve
timšalių pasų (Fremdenpass), o 
tik Kennkartes, dabar kaikurių 
Vokiečių įstaigų paraginti iš sa
vo galiojančių atstovybių užs. 
pasus, į kuriuos tremtiniams 
spaudžiamas spaudas “benamis 
užsienietis”. Kiti bus išskirstyti 

, į Murnau ir kt. stovyklas. Sto
vyklos numatytos likviduoti 
ateinančiais metais. Nenuora
mos, ypač viengungiai, keliami į

LONDON, Ont
KLB Londono Apyl. V-bos 

Šelpimo skyrius nuolat gauna 
padėkos laiškų iš Vokietijos už 
pasiųstas aukas. Tebūna leista 
pacituoti po para eilučių iš bū
dingesnių laiškų: •

Lietuvių Vasario 16 Gimnazi
jos direktorius p. A. Giedraitis 
dėkoja už pavasarį pasiųstas au
kas — $67.10 arba DM279.48. 
“... Dabar iš tų lėšų šventadie
niais pagėrinam mokiniams 
maistą. Mokiniai patenkinti ir 
džiaugiasi. Gimnazijos bendra
butyje visi vienodai neturtingi 
mokiniai, nės jų visų tėvai be
darbiai. Mokiniai visi vienodai 
aprūpinami... .... Norime Jus 
užtikrinti, kad kiekvienas Jūsų 
sunkiu darbu uždirbtas ir gim
nazijai paaukotas centas čia la
bai taupomas ir branginamas. 
Kiekvienas centas sudedamas čia 
ant lietuvybės aukuro. Jūsų au
kos suteikia mums naujų vilčių 
ir padrąsinimo žengti užsibrėž-
tuoju keliu toliau, nepaisant pa
sitaikančių trūkumų ir kliūčių”.

Rašo dvi daugiavaikės moti
nos, kurioms būvo pasiųsti svei
kinimai ir smulkios aukos, Šel
pimo skyriaus surinktos per Mo
tinos Dienos minėjimą Londone. 
(Bendras sveikinimas valdybos 
ir Londono lietuvių vardu vi
soms lietuvėms motinoms trem
tyje perduotas atspausdinti Vo
kietijoje išeinančia? lietuviškai 
spaudai ir paskelbti per pamoks
lus).

Ona Spurgaitienė rašo: “... tik 
jūs vieni broliai ir sesės mane 
užjautėt... našlę motiną su 7 
vaikais... tik jūs vieni mane su
radot, kur aš taip toli toli nuo 
jūsų gyvenu viduryje miško, tik 
jūs vieni mane paguodėt ir pa-

Lietuvių Baldų.Krautuvė
“MOHAWK FURNITURE”

2448 Danforth Ave., Toronto
Telefonas OX. 4444

Skelbia metinių proga didelį

IŠPARDAVIMA
Didelė nuolaida visoms prekėms

Prekės siunčiamos ir už Toronto ribų, į 
bet kiltį Ontario provincijos miestą ar 
artimiausią R.R. geležinkelio stotį. 
PERSIUNTIMO IŠLAIDAS APMOKAME 
Informacijų teirautis raštu ar telefonu bet 
kuriuo laiku pas

JONĄ AUKŠTAITI
Išpardavimas tąsia visą rugpjūčio mėnesį

Krautuvė atidaryta nuo 9 Vai. ryto iki 9 vai. vakaro

Valką, kur jų bus sutelkti kėli 
tūkstančiai.

b. BRITANIJA
DBLS Centro V. nutarė įsteig

ti savišalpos kasą. Tam iki spa
lio i d. skyriuose pavedama rink
liava.

Liet. Namai Londone atremon
tuoti, ypač-pagrindinai atremon
tuotos skaityklos patalpos.

Bicesterio stovykloje rugpjū
čio 10 d. nusižudė Vladas Valęn- 
tukevičius, kilęs iš Vilniaus kraš
to. Jo ne visiškas normalumas 
btvęs jau senokai pastebimas.

“Br. Lietuvio” nardai Centro 
Valdyba praveda loteriją, kurio
je numatyta išplatinti 4000 bi
lietų po 1 .šilingą. Bus laimimos 
7 premijos: kelionė lėktuvu į Pa
ryžių, laikrodis, rankinukas, sa
vaitė atostogų Liet. Namuose, 
arbatos servizas, plunksna, port
sigaras ir savaitgalis Liet. Na
muose.

ARGENTINA
Buenos Aires dięnr. “El Pueb

lo” paskiausiai įsidėjo net 7 C. 
Veraxo straipsnius, kurių bendra 
serija pavadinta “Ką slepia stali
ninė uždanga”. Savo straipsnius 
jis beveik visuomet pailiustruo
ja pavyzdžiais iš okupuotos Lie
tuvos gyvenimo. Didysis Pietų 
Amerikos dienraštis “EI Dia” jo 
straipsnių jau yra atspaudęs 150. 
Paskiausiame atskleista, kaip 
bolševikai organizuoja “savano
riškas lietuvių ekspedicijas” į Si
birą.

Argentinoje pasižymėjęs lie- 
vis Henrikas Rymavičius, teatro 
“Meeba” vadovas Buenos Aires 
mieste, dirbąs kaip artistas taip 
pat Moderniojo Meno Institute, 
yra parašęs keletą scenarijų fil- 
moms, studijų pagilinti išvyksta 
į Prancūziją.

gerbėt toj brangioj Motinos Die
noj. Aš jums esu labai dėkinga 
ir jūsų ir jūsų žodžių neužmiršiu 
niekados. Dieve padek Jums. 
Prašau..., kad perduotumėt 
Londono visiems lietuviams šir
dingiausius linkėjimus ir širdin
gą ačiū prisidėjusiems prie mo
tinos aukos”?

J. Damijonaitienė rašo: “. . . 
prašau perduoti Londono lietu
vių kolonijai mano nuoširdžią 
gilią padėką už suteiktą man 
garbę, už gražius linkėjimus bei 
paguodą, taip pat už pašalpą, ku
ri man sudarė žymią paramą. Ši
tas sveikinimas man buvo staig- 
mena ir giliai sujaudino: be ga
lo malonu patirti, kad Tautiė- 
čiai-tės anoje vandenyno pusė
je, nebodami savų rūpesčių ir 
sielvartų, nepamiršta mūsų liku
siųjų čia Vokietijoje... Teatly
gina Jums Visagalis Kūrėjas, 
laimindamas asmeniškus darbus 
ir siekius kiekvieno atskirai ir
visų dirbančiųjų tautiškojo dar
bo bare!” Kaip svarbiausią skur
do .priežastį ji nurodo nebuvimą 
darbo, kurio pas vokiečius ne
įmanoma gauti.

Vasario 16 Gimnazijos adresas 
aukoms: Mr. A. Giedraitis, Li- 
tauisches Gymnasium, Lager am. 
Flugplatz, (23) Diepholz, Ger
many.

Kun. Tėvo Bernatonio adresas: 
Rev. A. Bernatonis, Kapusiner 
Kloster, Minnefeld 33, (16) Die
burg, Germany.

Londono Šelpimo skyrius turi 
ir daugiau adresų. Norintieji au
kas asmeniškai siųsti ir nega
lintieji iš kitur tokių adresų gau
ti, gali kreiptis: Ed. F. Daniliū-. 
nas, 15 Elmwood Ave. E., Lon
don, Ont. Š. S.
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PAX ROMANA KONGRESAS
Toronte, Otavoje, Montrealy- 

įe ir Quebece vykęs ir kuone iš
tisas 2 savaites (rugp. 21-rugs. 
1 d.) trukęs Pax Romana Kon
gresas, sutraukęs su viršum 700 
dalyvių iš visų penkių pasaulit 
žemynų, yra istorinės reikšmės 
Įvykis kultūriniame Kanados gy

Rašo Antanas Ramūnas

Mažasis Almutis, 
būsimas mūsų bendradarbis. 
Viešėdamas su mamyte pas se
nelius Toronte, jis atšventė pir
mąsias metines.
Prieš imdamiesi rimto darbo, vi
si geri Vyrai paseilina rankas.

Pax Romana, savo 30 metų gy
vavimo laikotarpyje spėjusi su
jungti į vieną pasaulinį sąjūdį 
82 studentu federacijas ir 46 in
telektualų organizacijas, nūn 
yra virtusi savos rūšies Katali
kiškuoju Internacijonalu, turin
čiu savo uždaviniu apšviesti Am
žinąja Evangelijos šviesa mūsų 
amžiaus tamsą, rechristijanizuo- 
jant, atnaujinant įvairias gyveni- 
md sritis: religinę, intelektuali
nę, estetinę, moralinę, profesinę, 
tautinę, tarptautinę etc.

Lietuvos vardas dažnai skam
bėjo plenumo posėdžių ir kon-

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Anglijoje Informacijų Cent

ras vad. “Northern Publications” 
(2 Bęrceau Walk, Watford, Herts 
England) yra sudaręs anglų k. 
sąrašą leidinių apie Pabaltijo 
valstybes: Estiją, Latviją ir Lie
tuva. Jame sakoma, kad išsa- 
mios studijos apie tų valstybių 
įvykius duos atsakymą į kiek
vieną gyvybinį klausimą. Tuo 
tarpu Sovietų dominavimas tuo
se kraštuose baltų tautoms at
nešė deportacijas, pažeminimą, 
naikina jų moralines ir medžia
gines vertybes. Be atskirų leidi
nių bendrai apie visas 3 Pabalti
jo valstybes, specialiai apie Es
tiją duodamam sąraše yra, apie 

' 30 leidinių, apie Latviją — 4, o 
apie Lietuvą — 10. Vokiečių lei
dyklos Vokietijoje yra išleidu
sios lietuvių bičiulio estų rašy
tojo E. Šaperio ištrauką iš roma
no, pavadintą “Belaisvio laisvė”, 
ir pasakojimą “Arka, ištikta lai
vo avarijos”. Abu leidiniai reko
menduojami mokykloms, tuo 
būdu prisidendant prie baltų 
tautų išgarsinimo tarp sveti
mųjų.

Poezijos antologijos autoriai: 
K. Bradūnas, J .Girnius, J. Kėkš
tas’ H. Nagys ir A. Nyka-Niliu- 
nas pradėjo leisti naują literatū
ros neperijodinį žurnalą “Lite
ratūros lankai' 
redaktorius

pasirodė Buenos Aires mieste, 
bet kiti eis kitur, ten, kur yra 
daugiau lietuvių kultūrininkų.

Dail. V. Vijeikis iliustravo 
naują J. AūguStaitytės - Vaičiū
nienės eilėraščių knygą “Žvaigž
dėtos-naktys”.

Eglutės redaktorius Pr. Nau
jokaitis persikėlė į naują butą: 
924 Madison Št., Brooklyn 21,

Jo technikinis
- J. Kėkštas. Nr. 1

Prof. St Yla netrukus žada 
pradėti spausdinti didelę naują 
maldaknygę.

Pulk. Andrius Lietuvos žemė
lapį jau baigė. Rūpinamasi jį 
atspausdinti.

Dr. A. Liaugminas, dėstąs 
augštojoje merg. pedagog. kole
gijoje ir jėzuitų universitete Bo
gotoje, paskirtas Kolumbijos 
valst. univ. etatiniu profesorių.

Br. Budriūno vedamas kvarte
tas įdainavo plokšteles: paties 
dirigento “Tėvynei” ir “Šauks
mas” ir K. Griauzdės “Alutis” 
ir 1. dainą “Subatos vakarėlis”.

L. Demokratų Partijos įsteigi
mo 50 metų sukakčiai paminėti 
ruošiamasi išleisti. vienkartinį 
“Varpo” numerį. Redaguos Dr. 
J. Pajaūjis ir'U. Blazas?

“Dainavos” ansamblis pakvies
tas per Kalėdas išpildyti progra
mą Mokslo ir Pramonės Muzie
juje Čikagoje.

greso darbų metu, sukeldamas 
karštų ovacijų. Liet, studentų, 
vardu visus kongreso darbus iš
tisai sekė ir dalyvavo stud. A. 
Bajorinas ir doktorantas V. 
ŽvirŽdys, liet, intelektualų var
du — Antanas Ramūnas.

Kongresą globojo bažnytinės 
ir civilinės valdžios atstovai: vi
sa tai sukėlė krašte visuotinį Su
sidomėjimą kongresu ir suteikė 
jam reto iškilmingumo įspūdį.

IŠ pradžių, buvo numat ' 
ruošti kongresą Montrealyje___
pasipriešino tam benė pats atae- 
rikoniškiausias ir dinamiškiau
sias Kanados miestas — Toron
tas, turįs savo kardinolą, Otava, 
krašto sostinė, ir, pagaliau, Quė- 
becas, šiemet švenčiąs Lavalio 
universiteto 100 metų sukaktu
ves. Teko tad laime pasidalinti. 
Liūto dalis atiteko J^pntrealiui.

- Toronte (rugp. 21 d. - rugp. 
24 d.) vyko svarbus Studentų it 
Intelektualų Sąjūdžių plenari
niai posėdžiai. Svarstyta pagrin
diniai Pax Romana organizaciją 
liečią reikalai. Sadafyta tikta są
žinės sąskaita. Nutiestos veikimo 
gairės ateičiai,' Išrinkti čehtri- 
nai organai: Studentų Sąjūdžiui 
palieka ir toliau yadovautiRo- 
saire Bėaule (kanadietis), Inte
lektualų Sąjūdžio priekyje atsis
tojo žinomas PrincėtOno univer
siteto (USA) profesorius H. S. 
Taylor.

Otavoje (25 d. tugp. sekmadie
nį) universiteto vadovybė kartu 
su bažnytinės, municipalinės ir 
federalinės valdžios atstovais su
ruošė kongreso dalyviams iškil
mingą priėmimą. Be to, apžiūrė
ta sostinė, dalyvių praminta “par 
kų ir gėlių miestu”.

Montrėalyjė (26 d. - 30 rugp.) 
prasidėjo studijinė kongreso pro
grama, turinti savo uždaviniu 
nuodugniai išgvildenti temą: 
“Universiteto misija”. Universi
teto misijos moderniame pasau
lyje klausipias svarstytas iš įvai
rių pusių, būtent: iš istorinės 
(Notre Dame universiteto prof. 
G.B. Phelan paskaita: “Univer
siteto kilmė ir evoliucija”), iš 
idealinės (Sotbonos. universiteto 
profesoriaus Olivier ^Lačombė 
paskaita: “Universiteto idėja”), 
iš socialinės (Katalikų universi
teto Vašingtone prof. Helmut 
Hatzfeld paskaita: “Universite

tas ir visuomenė”), iš politinės 
(J. Desy paskaita: “Universite
tas ir valstybė”). Greta su pa
skaitomis vyko net 9 komisijų 
posėdžiai Su nuolatiniais deba
tais, nagrinėjant įvairais požvil
giais universiteto misiją XX am
žiuje.

Quebec (rugp. 31 d. ir rugs. 1 
d.) buvo užbaigta studijinė kon
greso programos dalis ir suruoš
tas iškilmingas Lavalio univer
siteto 100 metų jubiliejaus mi
nėjimas. Paskaitą skaitė: žino
mas Pietų Amerikoje Krikščio-

energijos, kantrybės, ištvermės 
ir pasišventimo.

Čia nėra įmanoma, nors ir la
bai suglaustoj formoj, pateikti 
visų kongreso darbų ir padary-

Dėl p. Sk. St. korespondencijos
Š.m. rugpiūčio mėn. 21 d. “Tė

viškės Žiburių“ Nr. 33 buvo pa-

r iCLlį mūvi JFlVJ“ IJAovIV“

nių Demokratų veikėjas prof. 
5Alceu Amoroso Lima (“Univer

sitetas ir tarptautinė bendruo
menė) ir Lavalio universiteto 
vicerektoriuS Mons. A. M.’Pa
rent (“Universitetas ir Bažny
čia”).

Nors kongreso programą pa
įvairino ekskursijos į Niagaros 
krioklį, Laurentian kalnus, į St. 
Faustin, Tautinės parodos To
ronte apžiūrėjimas, įvairūs po
būviai, priėmimai, programos, 
vienok apie porą savaičių trukę 
intensyvūs darbai pareikalavo 
iš dalyvių nepaprastą! daug

tų nutarimų santrauką bei api- -talpintas p. Sk. St. straipsnis, lie- 
būdinimą. Tatai pareikalautų Iš
tiso tomo. Mus, lietuvius, lygiai 
kaip ir visas pavergtas tautas, 
labiausiai domina Pax Romana 
konfręso priimta rezoliucija 
įsteigti^ specialią mokslininkų— 
ekspertų komisiją, kuri tyrinėtų 
geležinės uždangos atskirtą pa
saulį ir nuolat bylotų į laisvo
sios žmonijos protą, sąžinę ir šir
dį visų pavergtųjų vardu. Į ko
misiją išrinkti: žinomas Kana
dos valstybininkas bei diploma
tas J. Desy, ilgus metus buvęs 
British United Press direktorius 
R. Keyserlingk, McGill universi
teto prof.. Romer, Ukrainiečių 
Mokslo Akademijos pirmininkas 
prof. Čubaty, prof.. Vavrovič, 
Fordham universiteto prof. Uru- 
sov, prof. dr. Antanas Ramūnas, 
Montrealio universiteto prof. 
Domaradzki, dr. Žūk, dėstąs To
ronto universitete. Komisija įga
liota organizuoti pastovią insti
tuciją su centrais Montrealyje ir 
Niujorke.

Eilėrašeiai iš naujosios knygos “Ugnies pardavėjas”

DRAUGYSTĖ

AŠ pakėliau pfie^juos pilkų skrybėlę,— 
Priei medžius, kurie žydi ir auga.
Vakar buvo tie medžiai prabilę 
| mane, kaip i dideli draugą.

Ai nenuorama, senas sangvinikas.
Aš draugystės pamiršti nemoku. 
Kaip pavasariu upių degtinės 
Ir moters, mane mylinčios, juoko.

IR MES PAVASARIOM

KLAUSYK, ir mes pavasariam, kai vėjas
Padvelks pernykščiais lapais ir žole. 
Ir iš miškų sugrįžtantis kirtėjas 
Šauks apie pinigus visa gerkle, -—

Tada ir mes, kurių kišenės tuščios, 
O širdys pilnos jausmo ir kalbos, — 
Tada ir mes suriksime, kad muštis 
Pavasariam j laimę- nepabos.

ŽIBUOKLĖM žaidė ten ir džiūgavo 
sirenos^ 

Žibuoklių buvo ten pilni maži laivai. 
O aš žvelgiau j laivelius toks vienas. 
Ir i tą drungną vėją, siaučianti srovėj.

Kol iš melsvų žibuoklių, vakaro, ir vėjo, 
Ir iš bangų iškilo ji, tartum liepsna, 
Ir rojaus vaisiaus nerimu drebėjo. 
Taškydama gėlių krauju mane —----------

UGNIES PARDAVĖJAS

TOKIA saulė, puošnus toks vidudienis, 
Debesėliai balti ir mėlynė.
O žmogus eina vienišas, liūdnas
Šilumos paieškoti vyne.

Žemė trykšta gėlėm, žemė pakelia
Šviesos skambesio didelę jūra.
O tik jo, mano artimą aklo, 
Jokios bangos ilgam nėužburs.

Broli, eik su kančiom ir su nuodėmėm. 
Pas mane eik, sušalęs ir aklas:
Aš gyvenimo ugnį parduodu
Ir šviesos sklidiniausius stiklus.

čiąš Hamiltono Tautos Fondo 
Valdybos posėdžio, įvykusio rug- 
piūčio mėn. 11 d., nutarimus, ku- 

frių dėka rugpiūčio mėn. 24 d. 
’įvyko dvi lietuviškos gegužinės. 
■ Norėdami visuomenei paaiš
kinti tuomet susidariusią padėtį, 
pareiškiame: iš Hamiltono TF 
V-bos posėdžio nutarimo matyti, 
kad posėdis, kuriame buvo nu
tarta ruošti rugpiūčio mėn. 24 d. 
gegužinę, įvyko rugpiūčio mėn. 
11. d., gį Toronto skautai, nepra
silenkdami su Hamiltono Ben
druomenės taisyklėmis, reikalau
jančiomis vienu metu neruošti 
dviejų ar daugiau parengimų, 
nustatyta tvarka užregistravo 
Hamiltono B. V-boje ruošiamą 
gegužinę p. Narušio ūkyje liepos 
mėn. 21 d. Iš HB V-bos buvo 
gautas sutikimas, nes ta diena 
dar buvo laisva.

Hamiltono TF V-bos nutarime 
punkte Nr. 1 sakoma: “... Tartis 
su Toronto skautais, prašant juos 
savo gegužinę atidėti. Jei susi
tarti nepavyktų, gegužinę TF 
ruošti...”

Pareiškiame, kad Hamiltono 
TF V-ba jokio prašymo ar tari- 
mosi dėl mūsų ruošiamos gegu
žinės atidėjimo nebuvo pada
riusi.

Skelbimas visuomenei spaudo
je dėl staiga atsiradusios konku
rencijos yra neteisingas, kadangi 
HTF V-ba, pati nesiskaitydama 
su Hamiltono Bendruomenės 
Valdybos nutarimais ir įspėjimu, 
gegužinę ruošė tą pat dieną, kaip 
ir skautai.

1952 m. rugpiūčio mėn. 4 d. 
“Tėviškės Žiburių“ Nr. 35 p. Sk>- 
St. savo straipsnyje rašo, kad ne
žinomų rengėjų buvo ruošiama 
p. Narušio ūkyje gegužinė rug
piūčio mėn. 24 d., tikslu paremti 
skautus ir “Skautų Aidą”.

Įdomu, kad staiga pasidarė ne
žinomi rengėjai, nors HB V-ba 
buvo pranešusi HTF V-bai apie 
Toronto skautų rengiamą gegu
žinę, ką pats p. Sk. St. savo anks- 
tyvesniame straipsnyje mini.

Būnant TF gegužinėje, rašyti, 
kad “kitos . gegužinės rengėjai 
taip pat neramūs dairosi į kėlią 
ir su šypsena pasitinka kiekvie
ną atvažiuojančią mašiną, tik jų 
mažai pasirodo” — yra nesąmo
nė, nes mūsų gegužinė radosi už

4 mylių nuo HTF gegužinės ir 
p. Sk. St. negalėjo to matyti.

Žinoma, p. Sk. St. galėjo at
važiuoti ir matyti, bet tuomet ir 
daugiau'kaikas išryškėja. P. Sk. 
St. rašo: “Apie 5 vai. dalis ma
šinų apsigrįžta ir atvyksta pas 
fondininkus”. Tiesa, apie 5 va!, 
lauko kelyje, vedančiam į skautų 
gegužinę, buvo atvažiavusi leng
va mašina Nr. 943NC ir lietu
viams, vykstantiems į mūsų ge
gužinę nurodinėjo, kad skautų 
gegužinės nėra ir kvietė vykti į 
HTF gegužinę. Dalis vykstaneių- 
jų tuomi patikėjo, kai tuo tarpu 
gegužinė vyko iki sutemos.

Negana viso to, buvo nuplėš
ta skautų rodyklė “Kelias į gegu
žinę prie ežero”, kuri buvo rasta 
pas TF gegužinės rengėjus p. 
Bridgeman ūkyje. Išvada aiški.

Neturint duomenų, primesti 
skautams tautinių ženklų nuplė
šimą nuo kelio, vedančio į TF ge
gužinę, yra negražus visuome
nės klaidinimas, kuris dangs
tomas “kultūringomis konkuren
cijomis”.

Skautai nėra parodę jokios ne
apykantos TFondui prieš gegu
žinę, laike gegužinės ir po jos.

Gaila, kad p. Sk. St. savo ne
apykanta straipsnyje klaidingo
mis informcaijomis nori nusta
tyti visuomenę prieš skautus.

Toronto Skautų Tunto Vadija.

ALB. BARANAUSKAS

BEKAMPIO LAIMĖ
e . • ■ ■ ■ **

(Pabaiga)
— Kaimenė šiandien, turbūt, zylioja. Vaikiščiai negal atsi

traukt nuo tų čigonų, tai bus susiginę kur prie krūmų į patį bim- 
balyną.

—- Ką manai...
Ar Bekampis tuo metu pagalvojo apie savo bulių? Galbūt, 

o gal ir ne. Greičiausiai ne, nes kai pietums baigiantis lauke už 
lango pasirodė žila Klevienės galva, jis vos tepažiūrėjo į ją ir ėmė 
kimšti pypkę ramiu, kaip po išpažinties, veidu. Klevienė pervėrė 
jį akimis ir parymo ant langinės.

; — Bekampi! .
— Aš čia.
Ji valandėlę patylėjo. Bekampis vėl pakėlė akis.
— Prašau pietų pas mus, — tarė Bekampienė.
Kaimynė Įkišo galvą trobon, išplėtė akis ir dirbtinai ramiu bal

su pranešė naujieną:
— Bekampi, dar nebus pusė valandos, kai tavo bulius nusi- 

-traukė uodegą.
— Jūs, dėdiene, nebaikaukit, — atsiliepė Bekampis. Paskui 

gali ir iš tikrųjų kas nors pasidaryti. Vieną nuotykį šiandien jau 
turėjau.

Klevienė tęsė dar ramesniu balsu:
■— Tu man užmokėsi už agurkus: zyliodamas visą daržą iš- 

drapalino; tam yra teismas. O uodega apsisuko ant vyšnaitės ir 
nutrūko — buvo įsibėgėjęs, nespėjo sustot. Ateik, parsineši — 
pakabinau ant šakos. O bulius nudundėjo bala žino, kur; dabar 
gal jau Gražiškiuose.

Šitokios žinios Bekampiai, davė stiprų impulsą mirktelėti. Jis 
greitai užsidėjo kepurę ir išėjo su Kleviene. Tuo pačiu metu ant 
virtuvės slenksčio pasirodė piemuo. Viduje buvo tik tarnaitė.

— Kur gaspadorius? Prapuolė bulius; niekur nerandu, išieško
jau visas lankas. O čigonai jau krauna vežimus, turbūt,, greit 
važiuos. Jeigu į Alksninę, tai mes jų daugiau nematysim.

Tarnaitė jam sudavė šlapia mazgote.
— Tu ganyk kaimenę, o ne čigonus. Bulius uodegą nusitraukė, 

bus tau nuo gaspadoriaus. Ar jau pietų parėjai?
Piemuo juokdamasis atsakė:
— Gali duot valgyt, Pranukas liko pas gyvulius. Ką tu čia 

sakei, katino uodega nutruko?
— Buliaus. . -
— Juokų baikos, Uršule. Įlindo kur į kanapes nuo vapsvų ir 

tūno.
Jis atsisėdo ant suolelio, mataškuodamas kojomis, ir pamaišė 

sriuba. Ūmai jo veidą iškreipė pašibiaurėjimas.
—‘Kas čia — barščiai?!
— O ko tu nori? Penktadienis.
— Tai duok nors sviesto; iš ryto kruopos, pietum barščiai! 

Į pabaigą visai ir dugnas išpuolė! Pati tai prisiryji visko, nema
nyk — žinau! Kas čia, galų gale, darosi; kai pernai ganiau pas 
Pranskevičių, tai penktadienį visada blynų kepdavo!

Tarnaitė neapsakomai pralinksmėjo:
— Nenorėčiau šiandien būti tavo kailyje!
Piemuo įtartinai pažiūrėjo ir staiga nutilo. 5

‘ *iMitinant vyro. Kaunas 
gulėjo apypietės, kiti išėjo žiūrėti Čigonų. Nei 
o, tik iš kūdros dar kiek tr(

ios, nori if
Bekampis, vienas, be baliaus,

Bekampienė, išėjusi tarp vartų, laukė 
buvo tuščias: vieni l 
Vėjelio, nei debesėlio, 
net joje antys plaukiojo išsižio; 
mos žalią vandenį. Keliu sugrį; a
kažką nešdamas rankoj, apsiniaukęs ir piktas, žmonai jis netarė 
nė žodžio. Virtuvėje, atsileidęS po pietų dirželį, snūduriavo pie
muo; Bekampis jį ištraukė iš užstalės.

— Matai, kas Čia?

au

. — Uodega! —išsižiojo piemuo.
— Aš tau iš jos išvirsiu košeliėną!
Ir ėmė jį pliekti per šonus. Atrodė, uodega išdygo pačiam 

piemeniui ir jis dabar beviltiškai stengiasi nusibaidyti muses, 
verždamasis į laukus zylioti. Tačiau jo kančia tęsėsi tik porą mi
nučių, nes tarpduryje netikėtai pasirodė du niekad nematyti 
jaunuoliai. Jie sustojo ant slenksčio, abejodami, ir vienas tarė:

— Kas gi čia dabar? Einam kitur.
Tačiau antrasis jį nuramino ir pasveikino Bekampį:
— Labą dieną!
Jiedu įėjo vidun, miestiškai apsirėdę, su spalvotais marški

niais, kaklaraiščiais ir su dideliais portfeliais rankose. Vienas buvo 
užsidėjęs mėlynus akinius, kaip elgeta, tačiau buvo aišku, kad jis 
mato kelią neblogiau už savo draugą. Bekampis sumišo it nuleido 
iškeltą ranką — “gražiai pasirėdę svečiai” jau čia! Pildosi, kaip 
buvo sakyta: “seksis gyvulėliai”, paskum svečiai. Piemuo skubiai 
nusišluostė ašaras ir prisiartinęs ėmė stebėti miesčionis, nesitver
damas iš smalsumo.

— Kuo tas berniukas jums nusikalto? — paklausė akiniuo
tasis. Draugas jį kumštelėjo alkūne.

— Prašom į seklyčią, — tafė Bekampis.
Svečiai-sekė šeimininką, plodami jam petį ir šypsodamiesi, 

taip kad Bekampis pabūgo nejuokais. Seklyčioje jie apžiūrėjo 
ant sienų kabančias nuotraukas, paskum atidarė savo portfelius 
ir paaiškino.

— Mes didinam paveikslus.
Ką galėjo reikšti paveikslų didinimas? Tuos, kurie kabo ker

čioje apkaišyti žolynais, galima nebent tik sumažinti, 0 nė padi
dinti. Kartais, iškilus barniams, paveikslu dar vadina žmogaus 
kūno dalį, esančią augščiftu kaklaraiščio, tačiau šį paveikslą gali
ma padidinti tik po operacijos, už kurią baudžia talkas teismas 
ir keršija padidinto paveikslo artimesnieji giminės. Jaunuoliai 
visai neatrodė panašūs į mušeikas. Tačiau Bekampis staiga paju
to tokį nuovargį ir sunkumą Visuose sąnariuose po nemiegotos 
apypietės, kad jam pasidarė neįdomu viskas, išskyrus lovą. Sekly
čioje buvo vėsu ir už lango vienodai zirzė bitės; jis vos gynėsi 
snaudulio.

— štai jums pavyzdys, — tarė akiniuotasis, paduodamas seną, 
sulankstytą nuotrauką. — čia VyŠniakalnio viršaitis.

— Mano pačios krikšto tėvas, •— susidomėjo Bekampis. Tikrai 
tai buvo kūmo atvaizdas, Bekampis tuoj pažino jo storas, atsiki
šusias ausis.

- O čia — padidinta, — jie išvyniojo iš popieriaus didelį 
kartoną.

*- Kas čia toks? -
— Čia tas pats viršaitis. Padaryta iŠ to mažo paveikslėlio.
i— Kad nepanašus... Kur jo ausys? Jis čia visai be ausų!
-**- Matot, jis buvo nufotografuotas nelabai geroj pozoj, tai 

mes pataisėm, kad išeitų gražiau.
— Jeigu jis toks būtų iš tikrųjų, tai neblogiausiai atrodytų.

Koks jaunas! x
— Me$ pajauniname mažiausia dešimt metų.
— Na, na...
— O čia ponas Kantrimas iš Liepyno.
Bekampis krūptelėjo ir nusisuko į sieną.
— Šito nerodykit, nenoriu. _ •
Jaunuoliai greitai paslėpė Kantriojo Tado portretus ir ėmė 

teisintis: .
— Šiame kaime nieks nenori jo matyt, tačiau labai gražiai

išėjęs. . ., z
Nematyt, kad nosis mėlyna, užtat gražiai, — sumurmėjo 

Bekampis. - '
Kažką prisiminęs, jis priėjo prie lango, atidarė ir Šūktelėjo: •

- - Prtftuk, Pranuk!
— O ką? r- atsiliepė kieme pusbernis.
— Ar bulfcs dar neetširadof
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— Ne. Apžiūrėjom visas daubas.
— Tai sėsk ant arklio ir jok pažiūrėt į Gražiškius. Ieškok, 

kad ir iki tamsos.
Bekampis vėl atsisėdo, nuo kaktos šluostydamas prakaitą. Po 

viso susijaudinimo ir pykčio jam net truputį čypė ausyse. Kad 
taip valandėlei prikris! ir numigt!

— Žinot, man tų portretų nereik. Viršaitis, kad ir
tačiau aš kiekvieną sekmadienį galiu pamatyt jį patį bažnyčioj.

Jis padėjo galvą ant krėslo atramos ir užsimerkė.
— Bet jūs mus, turbūt, nesupratote. Šiuos paveikslus rodome 

tiktai kai pavyzdį — juos nešame atiduoti klijentams. Tuo tarpu, 
jeigu mums duosite kokią nors mažą savo ar giminių nuotrauką, 
iš jos padarysime didelę, tokią, kaip šitos, vieną, dvi ar tuziną. 
Senąją nuotrauką vėl sugrąžinsime jums. Tarp kitko, kaina yra 
labai prieinama: keturi litai už padidinimą ir pusę lito už kiek
vieną nuotrauką. Užmokėsit tada, kai pristatysime paveikslus. 
Užtruks neilgai — mėnesį, du. Prieš Visų šventę gausite.

Šita ilga, monotoniška prakalba taip užliūliavo Bekampį, kad 
jai pasibaigus jis vos praplėšė akis.

— Tai kaip jums, atrodo?
Bekampis vėl padėjo galvą ant krėslo atramos ir ramiai 

grimzdo sapnų srovėje. Jie pajudino jį už rankos.
— Kaip jūsų vardas ir pavardė?
— Jonas Bekampis, — neatsimerkdamas atsakė jis^
Jie užsirašė ir pasiteiravo:
— Kokias nuotraukas duosite padidinti?

Tyla. Nesulaukdami atsakymo jaunuoliai nuo Sienos 
Bekampio fotografiją.

— Šitą?
Bekampis krūptelėjo, pašoko ir linkterėjo galva.
Tada jie nukabino ir močiutės paveikslą.
— Šitą taip pat?

Taip, taip... — sušnibždėjo Bekampis.
Seklyčioje ant sienų buvo dar trys nuotraukos.
— Tai gal padidinti visas?
— Padidinti visas, — mosuodamas ranka sau apie nosį ne

kantriai sušnypštė Bekampis. ’ .
— Po kiek? Tris, keturias, tuziną?

— Tuziną, — tyliai ištarė jis, nusišypsojo ir išsižiojo.
— Prieš Visų Šventę atnešim.
Bekampiu jau nebejautė, kai išeidami jaunuoliai jam atsargiai 

paspaudė ranką. Taip jis išmiegojo dvi ar tris valandas. Saulė 
raudonuodama artinosi prie laidos, kaitra pamažu atslūgo. Pa
dangė buvo gryna ir bespalvė. Vakarop kaime pasklido garsios 
kalbos ir būrys vaikų šaukė, eidami nuo trobos prie trobos:

—• Čigonai važiuoja! Jau važiuoja!
Bekampis pabudo ir ėmė raivytis; nuo kėdės atramos jam 

nežmoniškai diegė sprandą. Pamatęs ant sienų tamsius keturkam
pius vietoj kabojusių nuotraukų, jis viską prisiminė ir griebėsi už 
galvos. Tuo metu, kaime ėmė skalinti paleisti šunes ir pakilo toks 
aląsas, kad Bekampis nedelsdamas išėjo kieman. Dalgėnų kelyje 
pro medžius kilo didelis dulkių debesys, tačiau jam dar nespėjus 
gerai apsižiūrėti, ik virtuvės pašaukė žmona:

— Tėvai, ateik, padėsi išnešt jovalą kiaulėms. Pranukas dar
negrįžo. ,

Kiaulininke pakilo toks žviegimas, kad ilgai nebuvo galima 
Susišnekėti. Tiktai kiaulėms sukišus nosis į lovį, Bekampiai iš? 
girdo balsus ir ratų girgždėjimą dauboje. Jie išbėgo pro vartus. 
Smėlėtu Bekampio keliuku iŠ daubos vienas po kito kilo ilgi 
marškomis apdangstyti vežimai, traukiami liesų kuinų, kuriuos 
botagais plakė šalia eidami čigonai. Pirmasis jau suko iŠ kelio į 
Bekampio pievą. Dafže rausėsi tuzinas čigoniukų, traukdami 
agurkus su visomis virkščiomis. Takeliu į sodą ėjo būrys čigonių.

— Gelbėkit! — ne savo balsu sušuko Bekampis, bėgdamas į 
kaimą. — Nelaimė keliu atvažiuoja! -

Taip išsipildė ir paskMtinis čigonės pranašavimas.

nu-

nueme

Dr. K. A. Matulaitis, didelis 
senovės mylėtojas, jau kelintą 
kartą rašo “Brit. Lietuvyje”, su- 
rišdamas su lietuviais etruskus. 
Tik visa tai, deja, neprašoka fri- 
gų su trakais arba “gudonų” su
lietuvinimo bandymų.

Arkivyskupo J. Matulevičiaus 
Užrašai jau spausdinami Londo
ne “Nidos” spaustuvėje. Leidžia 
kun. dr. Matulaitis. Knyga žada 
pasirodyti dar šiais metais.

Nauja Liet, prancičkonų 
vadovybė

Lietuvos pranciškonų šv. Ka
zimiero provincijai jų ordino va
dovybė trejiems metams pasky
rė: provinciolu — T. Jurgį Gai- 
liušį, patarėjais — T. Justiną . 
Vaškį, T. Bernardiną Grauslį, T. 
Leonardą Andriekų ir T. Pran
ciškų Giedgaudą. Jie gi, rugsėjo 
3-4 dd. suvažiavę į Kennebunk 
Portą posėdžiams, vadovaujant 
vizitatoriui T. M. Faustui iš Niu
jorko, vienuolynų viršininkais 
išrinko: Kennebunk Portui — T. 
Viktorą Gidžiūną, Greėnui — T. 
Justiną Vaškį, Brooklynui — T. - 
Bernardiną Grauslį, St. Catha
rines Kanadoje — T. Petrą Ba- 
niūną ir Bridgevilles, Pa., — T. 
Benediktą Bagdoną. Be to, dar 
buvo padaryti šie patvarkytnai: 
T. Kęstutis Butkevičius paskir 
tas provinęijos ekonomu, T. Ju 
venalis Liauba — tretininkų vi- 
zitatorium ir pašaukimų direk
torium, T. Modestas Stepaitis — 
“Šv. Pranciškaus Varpelio” re
daktorium. “Aidų” administra
torium parinktas T. Jons Dybu- 
rys, kitais gi žunalo reikalais pa
vesta rūpintis T. Leonardui An? 
driekui. T. Aleksandras žiubrys 
paliktas klebono pareig. Bridge
villes parapijoje.

Naujos vadovybės paskyrimo 
proga lietuviai pranciškonai iŠ 
savo ordino centro per jo pa* 
siųstą vizitatorių gavo nuošir
džių linkėjimų sėkmingai tęsti 
pradėtą religinę bei kultūrinę 
veiklą Amerikoje.
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Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

Jūsų patarnavimui

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

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

$8.200 Bloor—Christie,
6 kqmb. atskiras, mūrinis, ge
ram stovyje namas prie gero su- 

V sisiekimo. Įmokėti $2.000.

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

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

$12.800 Roncesvalles—Pearson,
8 didelių kamb. mūrinis namas, 

. 2 virtuvės, šoninis 
Įmokėti $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. kamb. mūrinis, atskiras 
namas, vandens opŠiid. Įmokė
ti $7.000.

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

įvožiavimas.

. Real Estate
863 BLOOR STREET WEST
_______ (prie Ossington Ave.)_________

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

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

//./

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

• patarnavimo, kreipkitės į:
ALGIMANTĄ MINIOTĄ

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

visais kitais atvejais.

REAL ESTATE
762 DUNDAS ST. W., TORONTO

Parduodant ar perkant narna ar biznius
J CSV PATARNAVIMUI l

Antaiias-Tony AWKKIS.
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
1385 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne) 1

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

A-B-C TAXI

TĖVIŠKĖSŽIBURIAI

Pirkite ir parduokite per didžiausia
ir turtingiausia kompanija Kanadoje

Kotelis. $135.000. Netoli Hamiltono, 
galiono2os 28.000, 30 kamb mūri
nis pastatas, karštu vandeniu ap
šildomas. įmokėti $80.000.

Kotelis. $70.000, netoli Hamiltono, 
galiančias 16.000, 11 kamb*, mū
rinis pastatas, karšto vandens ap
šildymas. Įmokėti $45.000.

Kotelis. $36.000. Netoli Otavos, ga- 
Itonažas 6.500,, 13 kamb., mūri
nis pastatas, karšto vandens apšil
dymas. Įmokėti $18.000.

Kotelis. $43.000. Netoli Toronto. Ga
liančios 11.324, 8 kamb., mūri
nis namas, karštu oru apšildomas. 
Įmokėti $23.000.

Fourplex. $22.000. 20 kambarių mū
rinis namas, karštu vandeniu apšil
domas, vienas butas tuščias. Įmo
kėti $11.000.

Gazolino stotis. $55.000. Netoli To
ronto, parduoda 160.000 gazolino 
į metus ir'Motor Grill, kur padaro 
$37.000 apyvartos į metus, gryno 
pelno padaroma į metus $20.000. 
Įmokėti $30.000. |

Gazolino stotis. $12.000. Netoli Ha
miltono, parduodi 60.000 galionų 
Į mefus, vienas namas 6 kamba
rių, o kitas — 4 ir krautuvė. Įmo
kėti $8.000.

Gazolino stotis. $6.000. Netoli Hunts
ville, parduoda 35.000 gazolinu į 
metus. Įmokėti $3.000.

Apartment Block. $ 125.000. 21 -nas 
butas po tris ir keturius kamba
rius, labai geram rajone ir tik 25 
metų senumo, pajamų, $ 17.000 
metus. Įmokėti $60.000.

i

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

Stalo teniso turnyras
Kanados Taut. Parodos metu 

vykęs turnyras, kuriame dalyva
vo ir mūsų klubo tenisinmkai Pr. 
Gvildys ir O. Rautinš, taipgi |ia- 
miltbno V. Subatnikaitė, neda
vė mūsiškiams daug laimės. V. 
Subatnikaitė, išlošusi prieš ga
na stiprią latvę ’•’elta Adamis, 
turėjo nusileisti Kanados čemr 
pionei Audrey Perkins. Vyrams 
irgi panašiai atsitiko. Pr. Gvildys 
pusfinaly suklupo prieš montre- 
alietį P. Belanger. Meisterio ti
tulą iškovojo irgi montreal ietis 
L. Cloutier..

Futbolo baigminės rungtynės 
įvyks ateinantį penktadienį, 7 v. 
vak. Earslcourt parke. Šių rung
tynių laimėjimas labai svarbus, 
nes nuo jų priklausys ar mūsų 
komanda bus perkelta į augštes- 
nę lygą -ar ne. Į rungtynes va
žiuoti Lansdowne autobusu iki 
galo.

Zatopeko žvaigždė krinta..
Kaip buvo tikėtasi, ilgųjų dis

tancijų ir maratono bėgikas Če
koslovakijos kaęiuomenės kari-

ninkas E. Zatopekas po Helsin
kio olimpiados pakėlimo nebe
gavo. Po 1948 ir po 1950 m. olim
piadų kiekvieną kartą buvo pa
aukštintas. Šiais metais nors jis 
gavo net 3 aukso medalius, bet 
pakėlimo nenumatoma ir kas dar 
nemaloniau — krašto apsaugos 
ministeris aštriai, nors neminė
damas pavardės, jį iškritikavo, 
o tai komunistinėje santvarkoje 
ne kuo kvepia. Anot jo, čekai 
Helsinkyje turėję šiek tiek pa
sisekimo, bet bendrai jie nepa
siekę principinių tikslų — la
biau prisidėti savo krašto kari
nės pajėgos sustiprinime. Net 
sporte reikią sustabdyti indivi
dualizmą ir primadonų kultiva
vimą. Šiais metais ir Čekoslova
kijos spauda visiškai nutylėjo 
apie savo olimpinį herojų, kai 
ankstesnių olimpiadų metais vi
so krašto spauda garbino jį.

Lukas.

— Londonas. — Išleidžiama 
velionies karaliaus pašto ženklų 
knyga kainuos $175.

LIETUVA DAVIES ATSIMINIMUOSE

TEL.
EM 3-2131

Budime
24

valandas

Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse. 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

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

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

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

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

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

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. Namas 
geras. Paskolos lobai gerai sutvar
kytos į mėnesį reikia mokėti su 
visais procentais tik $80. Pajamų 
gi į menesį — be buto savinin
kui —- $180. Indian Rd. Cresc. 
netoli Bloor.
$3.000 grynais,*—kaina $11.000.
8 kambariai. - Kampinis namas. 
Graži vieta. Geras pajamos. Prie 
Crawford netoli Colleger
Grynais $6.000.—Kaina $17.000 
8 kambariai ir 2 vasariniai. Gara
žas. Radiatoriai. Alyva, šildomas. 
Indian Rd. arti Bloor.
Grynais $18.000. Kaina $28.500 
Dupleksas dar 2 kambariai—vP 
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 
Glcnholmc virš St. Clair.
$3.500 grynais—kaina $10.900.
7 kambarių namas. Alyva apšil
domas. Radiatoriai ir vanduo. 2 
garažai. Mūrinis tik frontas. Ats
kiras. Namas jau laisvas—gali
ma greit apsigyventi. Kitos .grin
dys. Prie St. Clarcns netoli Dupont 
$8.000 grynais,—kaina $20.000. 
16 kambarių, (4 virtuves) namas. 
Garažas. Butas iš 4 kambarių sa
vininkui ir priedo $270 pajamų 
į mėnesį. Geras, tvirtas namas. 
Gera proga investuoti savo sutau
pąs. Prie Shaw — netoli Dundas. 
$4.000 grynais,—kaina $11.000.
7 kambariai 2 augštuose. Plytų, 
psiau prijungtas. Valdymas tuo
jau po pirkimo. Prie Campbell— 
arti Wallace.
$4.000 grynais,—kaina $14.500.
8 kambarių, 2 virtuvių nmas.
I augšte—2 kamb. ir did. virtuvė,
II augšte—2 kamb. ir virtuvė,
III augšte—1 kambarys ir virtuvė. 
Namas geram stovy. Geros mū
ras. Ramioj 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)

3.

4.

5

6

7

8

— Otava. — Kanados karinės 
pajėgos jau prašoko 99.00*0 vyrų, 
o rugsėjy prašoks 100.000.

Didžiausias namų 
pasirinkimas 

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

rodysime Jums namą!
$9.500 Bloor—Ossington, 

atskiros 6 kamb. su Įvažiavimu 
Į kiemų. Dvi modern, virtuves. 
Įmokėti $2.500.

$11.500 Crawford—College, 
mūrinis, vandeniu šild., 8 kam
barių namas, dvi virtuves.

$11.500 Bloor—Runnymede, 
mūrinis, atskiras, aliejumi šil
domas, 2 augštų, 7 kamb. 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. 
namps, 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, atskiras, labai gera
me stovyje, 11 kamb. su dviem 
moderniom virtuvėm. Gražus 
kiemas, įvažiavimas iš kiemo 
pusės.

Indian Rd. 2 blokai nuo Bloor Str., 
dėl turto pasidalinimo parduo
damas mūrinis, 11 kamb., at
skiras namas. Sis namas turi 
būti parduotas savaites 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

NEŠIOJAMOS
RAŠOMOSIOS

MAŠINĖLĖS

Siūlome Jums visų rūšių rašomą
sias mašinėles su Jūsų kalbos 
akcentais. Išsimokejimui.•

THOMAS & CORNEY 
88 Adelaide St. West.

; Toronto, Ont.

STASYS PERMINĄS 
Generalinis Apdraudėjas 

Box 328, Delhi, Ont.
Geriausiomis sąlygomis atlieku visų 
rūšių draudimus. ★ Imigracijos reika
lams parūpinu darbo ir buto garantijas

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

daujate.

Atstovauju 
J. W. KOCIUK, 

Reals Estate, Delhi

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI!

Sutaupysit laiką ir turėsit pato
gumą pakeisdami namų apšildy
mo sistemą

- alyvine
Parduodu ir instaliuoju: Aero, 
Heat Roy, Fess ir kt. alyvos deg- 
tuvus —• Oil Burners. Burnerioi 
ir darbas garantuojamas.

J. NACEVIČIUS
5 Montrose Ave., Toronto

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

(Atkelta iš 2 psl.) 
tik našta ir greit sumažintų jos 
gyvenimo lygį.

Čekoslovakijos ministeris pra
neša Davies, jog lenkai įteikė ul
timatumą Lietuvai; kad, jeigu 
nesutiks užmegzti diplomatinių 
santykių su Lenkija, Lietuva 
privalėsianti atsakyti už pasek- 

i mes. Pasaulis stačiai kvailioja. 
Paprastai ultimatumas reiškia 

(santykių nutraukimą, o ne at
naujinimą. Diplomatų sluogs- 
niuose buvo įtariama, kad Len
kija taip daranti su vokiečių ži
nia. Galvojama, kad lenkai ati
duosią vokiečiaųis koridorių ir 
Dancigą, o tuo tarpu užimsią 
Lietuvą su Klaipėda. Užsienių 
reikalų komisaras Litvinovas tą 
tezę paneigęs. Litvinovas jam 

I pareiškęs, kad Vokietija nelei
sianti Lenkijai Lietuvos okupuo
ti. Ji taip pat turinti savų apeti
tų į Lietuvos teritoriją. Jam, 
Litvinovui, Vokietijos karo ata
šė pareiškęs, kad greitu laiku ko
ridorių ir Dancigą vokiečiai iš 
Lenkijos paimsią ir jiems už tai 
nieko nemokėsią. Be to, Litvino
vas dar pareiškęs, kad Lietuvai 

i yra pataręs nusileisti, o Lenki
jai pabrėžęs, kad Lietuvą Sovie
tų Rusija ginsianti ir kad toliau 

■ nebūtų jokių po kauke paslėp
tų reikalavimų. Kai Lietuva pri
ėmė ultimatumą, Davies suruo
šė banketą diplomatiniam kor
pusui. Reikia stebėtis, kaip Len
kijos ministeris stengėsi įtikin
ti Lietuvos ministerį, kad Lenki
ja turėjusi tik gerų norų, kad 
santykių atnaujinimas Lietuvai 
išeisiąs tik į gera.

Prieš pat šį paskutinį karą 
vienas augštas lenkų kariškis pa
reiškęs ponui Davies, kad vokie
čių karo galybė yra perdaug iš
pūsta. Lenkija viena galėsianti 
apsiginti nuo vokiečių. Po trijų 
savaičių lenkai būsią Berlyne. 
Vokiečių-So vietų draugiškumo 
paktas buvęs pasirašytas dėl to, 
kad rusai aiškiai matę, jog ang
lai ir prancūzai provokuoją Hit-

lerį prieš Rusiją. Rusai atkerši
ję prancūzams ir anglams. Apie 
Lenkijos ir Pabaltijo kraštų oku
pacijas Davies visai nekalba.

Vokiečiams užpuolus Rusiją, 
Davies vėl pabunda. Abu kraštai 
esą diktatūrų valdomi. Po na
ciška diktatūra žmogaus gyveni
mas nebeturįs prasmės, todėl 
reikia ginti Rusiją. Stalino dikta
tūra esanti geresnė. Kodėl? Ogi 
kada Rooseveltaš perkėlė Davies 
iš Rusijos į Belgiją, Stalinas pa
skyrė jam pasimatymą. Buvo 
kalbėta apie Kerenskio skolas. 
Prižadėta reikalą sutvarkyti, bet 
ištikrųjų taip ir liko. Įsivaizduo
kite, kokia garbė! Stalinas nėra 
priėmęs nei vieno ambasado
riaus. Jis, Davies, yra pirmasis. 
Stalinas priimąs tik prezidentus 
ir ministerius pirmininkus. Lit
vinovas suruošė atsisveikinimo 
balių. Taip pat pirmas įvykis 
Maskvoje. Užsienių reikalų ko
misarai neruošia banketų amba
sadoriams. Ikros buvę užtekti
nai. Jo žmona šokusi su visais. 
Net ir jam tekę senus kaulus pa
kratyti. Rašydamas dukteriai 
laišką, pabrėžia, kaip gaila, kad 
ji nedalyvavusi. Galėjusi iš išdi
dumo perplyšti. Su pasididžiavi
mu kalba, kad jam buvo leista 
laisvai važinėti po visą Rusiją. 
Važiavęs ten, ‘kur norėjęs. Ma
tęs galingą rusų pramonę. Ap
lankęs kasyklas, kolchozus, ži
balo šaltinius, vyno spaudimo 
centrus ir kita. Matęs gražius 
kurortus bei parkus, tik nema
tęs nei vienos koncentracijos sto
vyklos. Nieko nežinąs apie pa- 
baltiečių trėmimus.

Galutinėje išvadoje tai labai 
sunkiai suprantama knyga. Jis 
nesuprato nei Rusijos, nei bolše
vizmo, nei sovietinės politikos. 
Kas jį supras?

Vladas Veselauskas.

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

St. Cloir—Lansdowne 
$2.500 įmokėti, $9.000 pilna kaina,

6 kamb. mūrinis namas, labai 
gerame stovy.

Bloor—Concord
$3.000 įmokėti, $11.000 pilna kaino.

6 kamb. mūrinis namas, dide-
v lis kiemas. f

$4.000 įmokėti, $12.900 pilna kqina, 
6 kamb. mūrinis namas, mo
derni virtuvė, didelis kieępas.

St. Clair Ave. Rd.
$4.500 įmokėti, $14.000 pilna kai

no. 8 kamb. mūrinis namas, 
xc ;deniu-alyva šildomas.

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 1

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

119 PERTH AVE.
Tel. KE. 2667 arba KE. 7808.

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

Lansdowne — Dupont
$2.000 įmokėti, visa kaina $9.000. 

Mūrinis pusiau atskiras 6 kambarių 
namas. Yra garažas. Vertos ir pa
togus pirkinys su mažu įnašu. Že
mi procentai.

Ossington—Dupont
$3.000 įmokėti, kaina $10.500. At

skiras 8 kambarių namai. Vandens 
-alyvos šildymas. Dideli kambariai. 
Dvigubas garažas. Vertos šios kai
nos.

ošalui. keramika

Tkitųiautuklasikines munkąs

JicJtofauiute

nryfe ______ ____
/ZuiAuJ S1i sandėliuose jūsų vasariniai rū- 

j ^us rūpestingai saugomi. Kai
Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,

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

138-46 Claremont Str. - Tel. WA. 4557
30 metų valymo patyrimas

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

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. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

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

$14.900, įmokėti $5.000. Mūrinis, 
pusiau atskiras gerai išlaikytos 8 
kambarių narnos. Alyvos šildymas. 
Dvigubas garažas.

Crawford—Bloor
$14.500, įmokėti $6.000. Mūrinis, 

pusiau atskiros 9 didelių kambarių 
namas.

Fern—Roncesvalles 
$13.000, įmokėti $5.000. Mūrinis 

pusiau atskiras 6 kambarių namas. 
Tai labai gerame stovyje, švarus, 
gražus namas.

Indian Rd.—Garden
$ 14.800, Įmokėti $6.000. 

pusiau atskiras 8 kamb. 
Gražioje vietoje, patogus 
Elektr. vandens šildymas.

High Park rajone 
$19.000, įmokėti $8.500. Mūrinis vi

sai atskiras 1 1 kambarių namas.
Dundas—Gladstone

14 kambarių ir krautuvės patalpa. 
Kaina $24.000, įmokėti apie pusę.

Mūrinis 
nomas, 
nomas.

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

R. ZULVS
T4. ML 2471

J. J. ELLIS, Realtor
1072 BLOOK ST. W., TORONTO

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$7.900, įmokėti $2.500. Visas mūri

nis 6 kamb. namas su vieta gara
žui. Dovercourt Rd. arti Dundas St.

$10.500, įmokėti $3.000. Visai ats
kiras, vandeniu-olyva apšildomas, 8 
didelių kamb. — du augštai po 4 
kambarius. Namas su dvigubu ga- 

*ražu. Kaliam prie Ossington.
$11.500, įmokėti $4.000. Visai ats

kiras 8 kamb. namas su dviem sun- 
rūmiais ir garažu. Priešais parkos. 
Labai geras susisiekimas. Ir pato
gu ir gražu! Crawford prie Bloor.

$12.000, įmokėti $4.000. Visai ats
kiros mūrinis 7 labai šviesių kamb. 
namas, oru-alyva šildomas, su 2 
garažais, arti gero susisiekimo. Pa
togus gyventi ir išnuomoti, kam
bariai nepereinami. Beresford-Run- 
n y mede.

$12.500, įmokėti $5-6.000. Visas 
mūrinis 8 kambarių namas. Pigus 
pirkinys! Montrose prie College.

$14.900, Įmokėti tik $4-5.000. Pu
siau atskiros, stiprių ruplėtų plytų, 
dviejų augštų, 8 kambarių nomas. 
Modemiškai Įrengtos apšildymas 
alyva: žiemą šildo, vasarą vėsina. 
Dovercourt tarp Queen ir Dundas. 
Yra dvigubos garažas.

$15.000 visa kaina ui 8 atskirų kam
barių mūrinį namą, apšildomas aly- 
vo-oru, su garažu. Pearson-Ronces- 
valias.

PROGA! Ant Dundas prie Gladstone 
už $24.000 parduodamas mūrinis 
14 kamb. namas su krautuve. Kie
tos grindys, šildomas vandeniu- 
olyva.

Ir daugiau namų lietuvių rajone — 
vakariniame Toronte Jums mielai ap-

P. LEONAS
T< ML 2471.

J. J. ELLIS, Realtor
1072 BLOOR ST. W., TORONTO
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MANN-MARTEL
DUNDAS—8ONCESVALLE5 

$9.000 6 komb. nemos su nuomi
ninkais, kietmedžio grindys, 
naujai dekoruot. *vidus. įmo
kėti $3.000.

==s=

PARDUODAMI 
NAMAI

DUNDAS—5CHI81DAN
$9.500 6 kamb. mūrinis namas, 2 

virtuvės, didelis kiemas, vie
ta garažui. Pajamos iš 11-rO 
augšto padengia visos- iš
laidas.

HALLAM—OSSINGTON
$10.500 8 kamb. namas, mūro fron

tas, karšto vandens-alyvos 
apšildymas, ougštas įmokė- 
jimos.

QUEENSWAY .
$10.900 5 kamb. modemus mūrinis 

bung al low, privatus įvažia
vimas, erdvus sklypas.

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

mas, karšto oro apšildymas,
• vieta garažui, {mokėti 

$4.000.

DUFFERIN—DAVENPORT 
$11.000 6 gerame stovyje kambarių 

namas, modemiška virtuvė,- 
/ gražus kiemas. Žemas Įmo- 

kėjimas.

DUFFERIN—LAPPIN
$11.900 6 kamb. mūrinis namas, 

naujai' atremontuotas vidus, 
karšto vandens-alyvos apšil
dymas, garažas.

ARGYLE—OSSINGTON 
$12.500 10 komb. pajamų namas, 

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

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

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

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

vos apšildymas, garažas.

QUEEN—DOVERCOURT
$13.000 11 kamb. mūrinis namas, 2 

vonios, garažas. 7 kambarių 
baldai įeina į pirkimų. Da
bartinis savininkas užima 4 
kambarius sau ir gauna virš 
$200 pajamų į mėnesį.

INDIAN RD CRS.
$13.500 atskiras mūruinis 6 komb. 

namas gražioje vietoje, karš
to vandens apŠild., garažas.

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

mioje gatvėje. Dvi modemiš
kos virtuvės, gražiai deko
ruoti kambariai. Patogus su
sisiekimas. Normalus imo- 
kėjimas.

SERN—RONCESVALLES
$14.000 8 erdvių kambarių mūrinis 

namas, įvažiavimo nėra, 
augštas įmokėjimos.

Dvi ministerijos nevietoje
Sovietų Rusijos generalinis 

konsulas Šveicarijoje sėdėjo kar
tą Zuericho kavinėje ir skaitė 
laikraštį. Staiga jis pradėjo juok
tis.

— Skaitėt? — tarė jis kelne
riui. — Berne įkuriama jūrų mi
nisterija!

— Taip, skaičiau, bet kas čia 
juokinga?

— Jūrų ministerija! Berne! O 
kur gi jūra?

— Bet juk jūs Maskvoje turi
te ir teisingumo ministeriją, — 
pastebėjo kelneris.

Negi amžinai sėdės
— Juozai, ar tu pagaliau išeis’ 

kada nors iš tos prakeiktos kar- 
ciamos! — šaukia žmona ui 
lango.

— Na,-žinoma, negi galiu čia 
amžinai sėdėti, — atsako vyras.

Tik gynėsi
— Tamsta mano ežere sugavai 

žuvį ir ją užmušei, — šaukė eže
ro nuomotojas.

— Bet tai buvo tik apsigyni
mas. Ji.puolė mano visai nekaltą 
slieką.,

Siurprizas
Rimtos išvaizdos ponas užėjęs 

į krautuvę paprašo geros kišeni
nės plunksnos. Esą, norįs dova
noti sūnui 20 metų sukaktuvių 
dieną. Išrinktą plunksną parda
vėjas giria ir pastebi:

— Beabejo tai bus siurprizas 
tamstos sūnui.

’ — Žinoma. Juk jis tikisi au
tomobilio. ..

- Lengvai išaiškino
Vienoje Lietuvos gimnazijoje 

mokinys klasėje kartą paklausė 
mokytojo, žinomo gamtininko, 
ar ištikrųjų gyveną žmonių Mar
se. Mokytojas problemą išaiški
no šitokiuo palyginimu:

— Kartą vienas skurdus žy
delis sėdėjo rinkoje prie savo bū
delės sū smulkiomis prekėmis 
rinkoje laukdamas pirkėjų. Iš jo 
kudlų išlindo nešvariose galvose 
prisilaikąs vabalėlis ir dairosi po 
dienos šviesą. Tuo tarpu prie bū
delės priėjo ponas,. ieškąs prisi
derinti raktą atsineštai* spynai. 
Anas vabaliukas žiūri ir galvo
ja: “Graži galva. Gražiai sušu
kuota, išplauta, net šviečia sau
lėje. Kažin ar ir ten gyvena to
kių vabaliukų, kaip aš?”...

Mokinys atsakymu pasiten
kino.

Milijonierės rūpesčiai
Neseniai mirusio milijonie

riaus našlė skundžiasi:
— Dabar turiu tiek daug rū- 

pęsčių su vyro palikimu, jog 
kartais net gailiuosi, kad jis 
mirė.

Norėjo palinksminti žuvis
Neseniai Varšuvoje buvo toks 

keistas nuotykis, kur ir milicija 
gavo progos įsikišti. Viename 
restorane prie stalo sėdėjo du 
ponai ir gurkšnojo degtinę. 
Staiga vienas jų atsistojo ir stik
liuką degtinės išpylė į akvariu
mą, kur plaukiojo auksinės žu
velės. Šeimininkas pakėlė triukš
mą ir pakvietė miliciją, kuri su
rašė protokolą. Išdaigininkas 
pasirodo iš Plocko atvykęs inži
nierius, kuris aiškinosi nenorė
jęs padaryti nieko bloga — tik 
pralinksminti žuvelės.

“Taiklus” paskyrimas
Kai gen. Clark energingai lik-, 

vidavo komunistų belaisvių sto
vyklų Koje saloje maištus, ser
žantas C. D. Chase parašė vienai 
redakcijai laišką, kuriame gene
rolo griežtą elgesį- pasmerkė. 
Karinė vadovybė už drausmės 
sulaužymą/kad viešą laišką-pa
rašė be viršininkų žinios, jį nu
baudė pažemindama eiliniu.

Praėjo dar keletas savaičių ei
linis Chase gavo naują paskyri
mą — jis pasiųstas į gen. Clark 
štabą stenografu.

Kada gi atsirado?
“... bet užmiršo, kad yra tei

singas ir rūstus Dievas, kuris 
vienam nueidamas, kitam parei
damas smulkiai atseikoja, kas 
kiekvienam priklauso”.

Br. Raila, Vienybė, Nr. 33.

$1.000 įmokėti. Neblogam stovy, 6 
šviesių, did. kamb. namas. 
Didelis rūsys. 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- 
alyva šild. Visi kamb. da
žyti. Visur ik tesgoirndys. 4 
virtuvės. Rūsys su visais pa
togumais, tinkuotos - dažy
tas. Prie susisiekimo ir pre
kybos centro. Vieta garo- 
žuif Įmokėti $5.5000 vietoj 

\ $8.000; kaina $18.000 vie
toj $r9.500.

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

ras. Mūrinis. Vandeniu-oly- 
va šild., koridą sistema. Į 
mėn. $280 pajamų, nepri- 
skaitant 2 komb. šeiminin
kui. Įmokėti $4.300; kai
na $14.300.
Marion St. — High Park

8 kamb. Pusiau atskiros, mūrin. Ga
ražui vieta. Korid. sistema, 
įmokėti $4.900; kaina — 
$12.900.

Adelaide St.
8 kamb. su visu turtingu inventoriu

mi: šaldytuvu, skolb. ma- 
patalynė, puodai,-šakutės ir 
šino, baldais, du radijo p., 
tt. ir tt. Skubus pardavi
mas. Namas mūrinis. Yra 
vieta garažui; lane. Gera 
vieta išnuomavimui. Kaino 
tik $12.500.

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

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

Valgykla
$12.000. Lietuvių-ukr. rajone/ Gerai 

įrengta. Virš $1.500 sa^ait. 
opyv. 545 vietos. 6. gyv. 
kamb. Įmokėti apie $5.000.

Vasarnamsi
Simco ežero pakrantėje. 5 kamb. su 

baldais ir tt. Sklypas 54 iš 
209 pėdų. įmokėti $500; 
Kaina $2.500.

DR. A. RATINOW 
L.M.C.C.

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

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

Tel. RA. 6708.

AKIŲ SPECIALISTAS
• M.STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko 
akinius, jei reikalinga

Bathurst Medical Building 
312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

A , »
---' .....................

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS 

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. WA 1344

DUPONT—CHRISTIE
$14.200 8 kamb. atskiras mūrinis 

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

MANNING—BLOOR
$15.000 8 kamb. mūrinis namas, 

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

■ -——~ .

Naujasis sovietų pastatytas ka
nalas, jungiąs Volgą su Donu, 
pavadintas Lenino kanalu, ta
čiau toje vietoje, kur jis susi- 

i jungia su Volga, pastatyta di- 
, džiulė stovyla ... Stalino.

HUMBERSIDE—PACIFIC
$15.500 6 kamb. atskiras mūrinis na

mas, karšto vandens ir aly
vos apšildymas, privatus įva
žiavimas, garažas.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

namas, vieta garažu?
$6.000 įmokėti.

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

susitarimą
CRAWFORD—DUNDAS

$16.000 8^ kamb. mūrinis namas, 
karšto vandens apšildymas, 
įvažiavimas.

Telefonas ME. 2933

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

x mas, 3 virtuvės, karšto van- 
jrfens-alyvos apšildymas, ge
ras distriktas.

INDIAN RD.—BLOOR
$16.500 8 komb. atskiras mūrinis 

namas, krašto vandens aly
vos apšildymas, dvigubas 
mūrinis garažas.

SAUGU — PATIKIMA
INDIAN Trail—INDIAN Rd.

$18.000 9 kambarių atskiras nomas, 
karšto vandens-alyvos apšil
dymas. Garažas, gražus skly
pas.

INDIAN Rd.
$18.500 7 kamb. atskiras mūrinis no

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

Mm duodame metine* paskola* pa
lengvinti sudaryti {mokėjimą grynai*. 
Platasnai informacijai ir visai* kitai* 
namų pirkimo - pardavimo reikalais 
kreipkitės j

V. MEILUS
U63 Bloor $♦. W. Tel. OL. 1106 

Namų tdef. RU. 1-0203.

MANN & MARTEL 
REALTORS ,

DAŽYTOJAS
KAROLIS ABROMAITIS 

Atlieka vidaus ir lauko namų dažymo darbus. 
464 Salem Avė., N., Toronto. Telef. LO. 8309

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOVHULIS

Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius.
Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.

Atidaryto iki 7 vaL vak. - - 272¥2 QUEEN ST. W., Toronto

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

5 gab. virtuvės chromo komplektąs — $59.50
3 gab. fotelis (chesterfield) \ — 99.00
3 gab. miegamojo komplektas 
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Skambinti Midway 1213

DĖMESIO LIETUVIAMS
Mielai norėčiau susirašinėti su 
lietuviu iki 32 m. amžiaus, bet 
tik R. kataliku. Mielai atsakysiu 
į laiškus, gautus su foto pirma
me laiške. Rašyti: Janina Poš- 
kiūtė, Merivale Sandon, Chelms
ford, Essex, England.

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

ypač lietuvių rajonuose, prašome 
kreiptis j

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

WA. 2648. v j
575 Queen St. W. (prie Bathurst)

Neradus manęs biure, prašau palikti 
telefoną ar adresų, kad galėčiau su 
Tamstoms susisiekti. Darbo valandos 
yra nuo 9.30 vai.’ ryiūHkt'9 vai. vak.

R. TESLIA
REAL ESTATE

DR. F. TICKETT

Gydytojas 
ir 

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef.: WA 3754

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vaL 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie
niais priima taip pat 7-9 popiet

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

S=. M.
RADIO AND TELEVISION SERVICE 

’ Phone OL. 3356
236 GLADSTONE AVĖ. (prie Dundas St. W.) TORONTO, Ont.

Atidaryto nuo 9 vai. ryto iki 6 vol. vakoro.
Felix Norvydas

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. 11 576 QUEEN ST. W.

Tel. RI. 5804 ĮĮ Tel. EM. 3-1618

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

Hmiii—fii^i— iil mi» I MiimIimR

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

> Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.

Room 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

0r. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

Dėmesio!
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: f

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

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. vale šešta
dieniais nuo 12 iki 3 vai. p.p. 
Sekmadien., pagal susitarimą.

s

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED 

REALTORS

PIRKDAMI AR PARDUODAMI
pasitarkite su mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus įvairiausių namų.

Bronius SERGAUTIS 
MUrray 7377 

Vakarinė įstaiga 
2390 Bloor St W.

V. TUKLERIS 
Hamilton 9-4121 

Hamiltono įstaiga 
913 Main St E.

Kanados didžiausia nuosavybių Įstaiga
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St, Toronto 

Skyriai visoje Ontario provincijoje •

BR. BUKOWSKA, R.0 
AKIŲ SPECIALISTĖ

STANLEY SHOE STORE

Aukščiausios rūšies moterų, 
vaikų ir vyrų batai, norma

laus dvdžio ir platūs 
(EE—EEE)

1438 Dundas St. W. Toronto 
(prie Gladstone)

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

ANT. SLABOŠE VIČIUS
Jewellery and Watches Importers Agent 

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

,------------------------—.—---------——-----------------f ■ —

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

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

Tel. LYndhurst 0052

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Muku specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

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

Sėkmingi rezultatai arba grąžinam pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

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

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis.

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

AKIU SPECIALISTAS

L LŪNSKY. R.0

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

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

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

mus tel. KE. 1080.
190 Wright Ave^ Toronto

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

TeL RA 3924

DAŽAI IR SIENOMS 
PQPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

DĖMESIO!
Valgyklą

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

skonį iš. Šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos
Sav. Feliksą* Jonynas

DĖMESIO!

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.

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 !

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

LAIKRODININKĄ
turint} 30 metu profesinę praktiką i

Kalbu lenkiškai <
M. MALINA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO
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TORONTO, Out.
Mokslo metus pradedant

Šį. šeštadienį, rugsėjo 13 d., 
. Toronto Maironio vardo lietuvių 

šeštadieninė mokykla pradeda 
4-tuosius mokslo metus.

Mokykla veiks tose pačiose Šv. 
Pranciškaus parapijos mokyklos 
patalpose — Claremont Dundas 
gatvių susikirtime, arti lietuvių 
bažnyčios.

Susitarus su mokyklos sargu, 
šiais mokslo metais mokykla 
veiks kiekvieną šeštadienį nuo 
9 vai. iki 12 vai. Be turimų daly
kų mokyklos kursas norimas 
praplėsti rankdarbių, dainavimo 
ir sporto pamokomis. Taip pat 
įkuriamas VI skyrius, skirtas 
tiems, kurie pereitais mokslo 
metais mokyklos kursą baigė.

Lietuviškosios mokyklos išlai-

Per lietuvišką radijo vai.
šį šeštadienį, rugsėjo 13 d., bus 
speciali programa vaikams. To
ronto skautės suvaidins Šmaižie- 
nės vaizdelį “Namelis”. Vaidini
mas truks apie 20 min. >

Tautos šventės minėjimas
Tautos šventės minėjimas rug

sėjo 7 d. Toronte įvyko savose 
patalpose — Lietuvių Namuose 
(Dundas ir Ossington gt. kam
pe). Muzikui St. Gailevičiui pa
skambinus Anglijos himną, mi
nėjimą atidarė apyl. LOKo pir- 
min. J. R. Simanavičius, pasi
džiaugęs, jog šis minėjimas jau 
galėjo įvykti savuose Lietuvių 
Namuose, gražiai atremontuotoj,, 
nors nedidelėj salukėj, pabrėžda
mas, jog torontiečiams, gausiai 
susibūrusiems į minėjimą, tai 
yra ženklas, kad turėtų nepasi
tenkinti jau turimais savais na
mais, bet siekti įsigyti didesnes 
patalpas.

Tylos minute pagerbus kritu
sius kovoj dėl Tėvynės laisvės, 
sekė KLB Krašto V-bos pirmi
ninko J. Matulionio kalba.

— Pavargo mūsų kojos, pavar
go mūsų širdys be Nemuno pa
krančių, be tėviškės dangaus... 
— poeto žodžiais prelegentas 
pradėjo savo šviežią turiniu ir 
ugningą kalbą.

Tiesa, kalbėtojas nedaug teuž- 
siminė apie Tautos šventės reikš
mę lietuvių tautai, tačiau jo žo
dis visus sužavėjo, nes buvo kal
bėta itin aktualia nūdienės mū
sų buities tema. Priminti šian
dieniniai mūsų pavergtos Tėvy
nės vargai ir primintos mūsų — 
laisvėje esančių lietuvių parei
gos savo tėvų žemei.

J. Matulionio žodžiu buvo už
baigta oficialioji minėjimo dalis. 
Po .to pasidžiaugta menine prog
rama. Tautinių šokių grupė, va
dovaujama p. Ličkūnaitės - Ša- 
deikienės, pašoko Oželį ir Len
ciūgėlį,, o parapijos choras, ve
damas kun. B. PaceviČiaus. pa
dainavo Strolios “Valiok, dalge
li”, Gaubo “Žalioj girelėj“, St. 
Šimkaus “Šią naktelę” ir Vana
gaičio “Nuliūdo kapai”. Be to, K. 
Manglicui deklamuojant ir cho
rui pritariant, dar buvo išpildy
ta melodeklamacija Bendoriaus 
“O ko jūs liūdit“.

Galiausiai meninė programa 
dar buvo papildyta tuo pačiu mo
mentu išvykstančių į Hamiltoną 
koncertuoti torontiečių .meninin
kų op. solistės P. Radzevičiūtės 
ir muz. St. Gailevičiuas — Kelp
šos “Mano sieloj šiandien Šven
tė” ir “Ne margi sakalėliai”.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Jame dalyvavo apie 300 žmo
nių. Deja, dėl permažos salės ne 
visi r’Įėjo įtilpti ir daugelis grį
žo į ’ amus. Minėjime buvo pla- 
‘inan-.i lietuvio Pasai ir ženkle- 

Pr. Al.
— Toronto. — Ir lietuviams 

■ gei'ai pažįstama Taut Parodos 
į moterų skvriaus direktorė Mrs. 
Aitken su šia paroda iš tos vietos 
pasitraukė. Ji šį darbą dirbo nuo 
1923 metų.

Ukrainiečiai suka filmą
Torpnte. ET3n!uk vadovauiant 

ukrainiečiai suka filmą pagal ži
noma L’sėnkos operetę “Čorno- 
morci”. Tam sukauptos pačios 
freriausies jų meninės pajėgos, 
irengta atelie. surinkta 135 akto
riai. Lanko scenos daromos pa
ltai St. Catharines, kur pastaty
ta ukrainietiška sodyba. Kas fil
mą finansuoja, tuo tarpu laiko 
ma paslaptyje — neskelbiama. 
Meninę pusę veda Tagaiv, deko- 
ratvvinę — prof. Kubarskij, mu- 

Ncmažas lietuvių skaičius, kaip i zikinę prof. Tureevič, techniki- 
gabūs ir turi gerą vardą moki- • nę B. Soluk. Prieš pora savaičių 
n>ai. i kolegijas buvo priimti iš ukrainiečių lakiraščiuose pasiro- 
7-to skyriaus. ' į dė pirmi vaizdai iš filmos.

paremtas visų pasiaukojimu ir 
gerais norais. Įvertindami šios 
mūsų < vienintelės ' lietuviškos 
mokslo įstaigos Toronte reikšmę, 
būkime visi jos nuoširdūs rėmė
jai ir palaikytojai.

■ Padarė vizitą min. V. Gyliui
Kanados Lietuvių Bendruome

nės Krašto Valdyba su v-bos 
pirm. J. Matulioniu prieky, rug
sėjo 7 d. padarė vizitą suvere
ninės Lietuvos atstovui Gen. 
Konsului min. Vytautui Gyliui 
jo puikioje rezidencijoje 11 Gre
nadier Hights.

Neo-kanadiečiai dailininkai 
parodys savo darbus

N ė o - kanadiečių menininkų 
klubas — The Art Club of New 
Canadians — sudarė plačią sa
vo veiklos programą šiam rude
niui ir ankstyvai žiemai.

Klubas išstatys savo narių dar
bus parodoje — The National 
Hobby and Handicraft Show in 
Toronto — spalio 21-23 d., o kai- 
kuriė dailininkai ten pat pade
monstruos visuomenei portreta- 
vimą, karikatūravimą, škicavi- 
mą, molio modeliavimą ir me
džio, drožinėjimą.

Lapkričio 3 d. klubas pradės 
kursus pradedantiems tapyboje. 
Gamtos piešimas visiems na
riams trečiadienį, spalio 1 d.. 8 v. 
vak., klubo patalpose, Toronte.

Lapkričio 2 d. The Society for 
Aid to East European Refugees 
— Draugija Rytų Europos Pabė
gėliams Remti — surengs spe
cialią parodą Montrealyje. Šioje 
parodoje bus neo-kanadiečių iš 
už geležinės uždangos darbų.

Visuotinis susirinkimas įvyks 
Meno Klube pirmadieni, rugsė
jo 15 d. Nariai ir neseniai atvy
kę dailininkai prašomi dalyvau
ti. Klubo adresas: The Arcade, 
158 ,Yonge Street, Toronto; te
lefonas: WAverley 4219; darbo 
valandos: 5-8 vai. pp. CSc.

Vaidybos mėgėjų dėmesiui
Rugsėjo 12 d., penktadienį, 7 |įaj 

vai. vak. šaukiamas vaidybos mė
gėjų metinis susirinkimas. Kvie
čiame tiek senus, tiek naujai i: 
Torontą atvykusius scenos mė-Į 
ffėius skaitlingai susirinkime da
lyvauti ir įsijungti į šį kultūrinį 
darbą. Susirinkimas įvyks nau
juose Lietuvių Namuose, 1129 
Dundas St. W. (Dundas ir Os- 
sington gt. kainpas), II augšfe. 
priešakiniame kambaryje.

Meno Mėgėjų Grupės V-ba.
Daug lietuvių moksleivių

Šiais mokslo metais daug lie 
tuvių rftoksleivių pradėio lanky
ti įvairias Toronto miesto kole
gijas. daugumoje vadovaujamas 
katalikiškų vienuolijų: mergai
tės — šv. Juozapo ir Lorreto, 
o berniukai — šv. Mykolo arba 
Oakwood De Lasalle kolegijas.

KINO “CENT R E Toronto
\asdien nuo 6 vnl. vnk. .Taukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, rugsėjo 11, 12, 13 d. 
SHOWBOAT — spalvota — Kathryn Grayson, Howard Kce. 
MULE TRAIN — Gene Autry *

Pirmadieni — trečiadienį, rugsėjo 15, 16, 17 d.
E WOMAN — June Ailyson, Elizabeth Taylor 

MYSTERY SUBMARIN — Marta Toren, MacDonald Carty

JNKSMI IR ĮDOMUS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
*rie kiekvienos programos rodoma, nauja “Savaitinė apžvalga”

Lietuvis pigiai perveža baldus
bagažą, prekes ir kit

e VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.
Kreiptis: %

9 Pearson Ave;, Toronto
Telefonas LO. 8828

TORONTIEČIAI ir HAMILTONIEČIAI
taip pat plačiųjų apylinkių lietuviai ŠĮ SEKMADIENĮ — rugsėjo 14 d. — vyksta į pirmą 
tokią didelę abiejų didžiųjų kolonijų

SUSITIKIMO ŠVENTI - GEGUŽINĘ
PRIE MEDAD EŽERO, p. Narušių ūkyje, visiems gerai žinomoje gegužinių vieto j fe. , 
Numatyta įvairi pramoginė programa. Veiks turtingas bufetas — bus užkąsti ir užsigerti! 
Šokiams gros žinomas BENNY FERRY orkestras.
AUTOBUSAI iš TORONTO nuo liet, parapijos bažnyčios pradės vežti 1 vai. pp. IŠ HAMIL
TONO nuo italų bažnyčios Barton-James gatvių kampe nuo 1 vai. 30 min. Mašinomis vykti: 
nuo Hamiltono arba nuo Toronto keliu Nr. 5. Nuo Toronto vykstant, pravažiuoti kelią Nr. 25 

. ir sukti į dešinę pirmu keliu, nedavažiavus Waterdown miestelio. Vykstant nuo Hamiltono, • 
už to miestelio sukti į kairę. Čia ir toliau ant kryžkelių bus rodyklės.
Šventę-gegužinę ruošia K. Liet. K. Kultūrūos D-jds suirganizuotas mišrus Torontiečių ir Ha- 
miltoniečių komitetas. ATSIMINKIM, KAD GEGUŽINIŲ SEZONAS JAU UŽDAROMAS!

L. Skautų Brolijos
Vyr. Skautininko, Brolijos Vadi- 
jos ir Skautų Aido red. naujasis 
adresas: Stp. Kairys, 102 Quebec 
Ave., tel. MU 8630.

B. S. F. rinkliava
Šį sekmadienį, per visas pa

maldas pravedus rinkliavą baž
nyčios statymo fondo naudai 
surinkta $745.05. Už gausias 
aukas G.G. Aukotojams nuošir
džiai dėkoja Baž. statymo Fon
do Valdyba.

TL orkestras “Trimitas” 
šį šeštadienį vyksta į Hamilto
ną, kur įvyks didžiulis muzikų-, 
instrumentalistų koncertas.

Šokių vakaras
Rugsėjo 13 d. šv. Kazimiero 

auditorijoje, 154 Roncesvalles 
Avė. (prie Garden St.), Toronto 
jūrų skautų K.K. Vaidoto Laivas 
rengia šokių vakarą. Gros gera 
kapela. Pradžia 8 vai. vak. To
ronto visuomenę kviečiame atsi
lankyti ir smagiai praleisti laiką.

K.K. Vaidoto Laivas.
Sporto klubas “Vytis” 

šia mėnesio 20 d. Lietuvių Na
muose rengia šokius. Sportinin
kai kviečia visus dalyvauti ir tuo 
paremti klubo pastangas išlaiky
ti lietuvišką vienetą svetimųjų 
tarpe.'/ ■■-/.// . ■■

Išplėšė banką
Dominion Bank sky. Ronces

valles Avė. ir Howard Park Ave. 
kampe pereitą penktadienį du 
plėšikai, surišę tarnautojus, iš
nešė $28.000. Tarnautojų tarpe 
buvo ir lietuvaitė Aldona Griga- 
liūnaitė.

Banditai pabėgo
Neseniai taip triukšmingai su

gaudyti banditai, begaudant nu
kovę policininką, iš kalėjimo pa
bėgo. Šio pirmadienio rytą jie iš
laužę langą ir perlipę sieną 
dingo. Pabėgusieji E. Alonzo 

'Boyd. St. Suchan, L. Jackson ir 
W. R. Jackson — buvo kaltina
mi daugeliu nusikaltimų. Penk
tadienį išplėšti iš Dominion Bank 
$28.000 ar tik nebus paskirti “ke- 
lionpiniginiams”.

— Toronto. — Ontario valdžia 
projektuoja praplėsti parlamen
to rūūmus Queen Parke, prista
tant rytų nusėje priestatą už 1 
milijoną dolerių.

— Toronto. — Laivininkystės i 
darbininku unija nutarė reika-!; 
lauti. kad būtu suvaržytas ir pa
daliau visai uždraustas svetimų 
laivų plaukiojimas Kanados vi
daus vandenyse. Beabejo, tuo no
rima užsitikrinti sau daugiau 
darbo.

— Toronto. — Parodoje šiais 
metais buvo pasimetusių per 
4000 vaiku.

Š.m. rugsėjo 12 d., penktadieni, 
8 vai. vak.. parapijos salėje ivyks 
šokiai. Griežia 6 asmenų italų or
kestras. Įėjimo kaina 50C.

IEŠKOMA pirkti lietuviškų 
skaitliukų. Skambinti vakarais 
tarp 7-8 vai. tel. WA. 9372. Klaus
ti Alex.

LAIKRAŠČIUS IR ŽURNALUS 
nžsisakvkite per įgaliotą spau
dos atstovą Vytautą Aušrota, 206 
Gilmour Ave.'Tel./LY. 0305, o 
sekmadieniais po pamaldų — pa
rankos salėje, prie “Tėv. Žibu 
rių” knvgyno. Adresų pakeiti 
mas veltui.

r

Lotviu kom^ositorivs ir pianistas 

TALIVALDIS KENINS 
Nacionalinės Paryžiaus kon* 

servatorijos ir UNESCO 
laureatas,

dobor Toronte otidoro studiją. Pilnos 
muzikolinis ouklėįimos oiono teorijo
je ir okomponovime. Prof. Philipp's 
(Paryžius) metodas vaikams ir prade

dantiems.

Kreiptis pirmadieniais ir trečiadieniais 
nuo 7-8 v. vok. j St. Andrews Church 
(Cortton-Jorvis kampos) arba telefonu 

TR. 1835.
Kolba angliikai, prancūziškai ir 

vokiškai.

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

PIRMĄ POBŪVĮ-ŠOKIUS
Grieš puikus orkestras. Bufetas su gėrimais veiks II augštb pa
talpose ir rūšyje. Šokiai I augšto salėje
Kviečiame Toronto visuomenę atsilankyti į savo namus ir sma
giai laiką praleisti. Pradžia 8 vai. vak. Įėjimas moterims 50^, 
vyrams 75ė. TLNFondo Valdyba.

Vakariniai kursai Toronte
Kaip kiekvienais metais, taip 

ir šiemet spalio mėn. pradžioje 
prasideda vakariniai kursai. 
Mokoma ne tik anglų kalbos, 
bet ir įvairių specialybių. Mums, 
praktiškai patyrusioms, ką reiš
kia turėti kurios nors specialy
bės, tektų susidomėti ir teikiama 
proga pasinaudoti. Specialistams 
garantuojamas ne tik geresnis 
atlyginimas, bet ir nuolatinis 
darbas. O mokytis amato, nieka
da nėra vėlu.

Viena iš geriausių Toronte mo
kyklų yra Ryerson Institute of 
Technology. 50 Gould St., kuria
me nuo spalio mėn. pradžios iki 
sekančių metų kovo mėn. pabai
gos bus dėstoma šie dalykai:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1 -
12. Retail merchandising

Architectural technology.
Business
Electronic and electric technology 
Fashion
Furniture and interior design
Graphic arts
Industrial chemistry
Institution and home management 
Jewellery arts
Mechanical and industrial 
technology
Photographic arts

13. Eenglish and modern languages
14. Mathematics
15. Social sciences.
Apibūdinti kiekvieną sritį pla

čiau sunkoke; geriausia parašyti 
laišką (nedėti persiuntimui paš
to ženklų) minėtam institutui, 
kuris atsiunčia informaciją su 
smulkokais paaiškinimais. Re
gistracija prasideda rugsėjo 29 
d. 7,30 vai. vak. Patartina nueiti 
tą vakarą žymiai anksčiau, nes 
norinčių patekti institutan būna

REIKALINGA ateinanti arba 
nuolatinė moteris 1 metų mer
gaitės priežiūrai. - Skambinti tel. 
LL. 2493. •
Išnuomojami 2 kambariai su bal
dais III augšte, šeimai arba pa
vieniams asmenims. 307^ Clin
ton Str., tel. LO. 2266.
Išnuomojami 2 kambariai, gali
ma su ar he baldų, šeimai arba 
viengungiams. 1579 Dundas St. 
W. Tel. KE. 6398, buto KE. 6336.
Išnuomojamas kambarvs ir vir
tuvė Il-me augšte ir didelis kam
barys su baldais trečiame. Gali
ma pamatyti kiekvienu laiku. 64 
Close Ave.

labai daug, o vietų skaičius ribo
tas. Mokestis vienam sezonui 15 
dolerių.

Kita vieta, taip pat dėmesio 
verta, tai The Central Technical 
School, Lippincott and Harbord 
Sts. Joje registracija prasidės 
anksčiau — rugsėjo 26 d. 7 vai. 
vak. Mokestis $5.

Kursų programoje:
1. Architecture, machine drawing 

and design
2. Chemistry
3. Art
4. Domestic art
5. Domestic science
6. English
7. Physics and electricity
8. Mathematics
9. Aircraft and building construction

10. Printing
1 1. Power plant engineering
1 2. Shop work
13. Gymnastics and swimming
14. Dancing
15. Drama and opera.
Minėto instituto bendroji,

formacija tinka ir šiai mokyklai. 
Pravartu parsisiųsdinti informa
cinę knygutę.

Suprantama, yra ir kitų mo
kyklų, mokinančių specialybių, 
tačiau šitos dvi labiau žinomos 
ir prieinamos.

Ruošiantis lankyti kursus, pa
tartina rinktis bendresnio pobū
džio specialybes, kad jos niekur 
neprarastų savo aktualumo ir 
vertės. Atsiminkim, kad daug 
specialistų, amatininkų reikės 
atstatant mūsų sugriautą tėvynę.

m-

MONTREAL, Oue
Pradėjo vikti “T. Žiburių” 
korespondencijų skyrius

Skyriaus tikslas— patarnauti 
“TŽ” skaitytojams Montrealyje 
suregistruojant svarbesnius įvy-* 
kius bei organizacijų pranešimus 
ir perduoti laikraščiui. Skyriaus 
adresas: “TŽ” korespondencijų 
skyrius, c.o. I. Mališka, 1083 
Crawford Bridge, Verdun, P.Q. 
Telef. HE. 0850.

Žinios ir naujienos mielai pri
imamos telef. HE. 0850 kasdien 
po 8 vai. v., o rašytos korespon
dencijos persiuntimui pristato
mos į Korespondencijų Skyrių 
tiesiog arba į Spaudos Kioską 
Aušros Vartų parapijos salėje 
tuoj aus po pamaldų. Žinios gau
tos sekmadienį pateks į “TŽ” tos 
savaitės nuuĮęrt,

— KLB Kr^arybps suvažia
vimo proga ruoštas viešas pobū
vis svečių garbei davė $382,95 
paj amų.- - Suvažiavimo pravedi- 
mui KLB-LOK dšleido $449,27. 
Tokiu būdu suvažiavimo prave
damas atsiėjo $66,32, vietoje nu
matytų $200 ir tai-tik-dėka Mont
realio lietuviams, .kuęįe. su tikru 
nuoširdumu ir- liėtuvisku vai
šingumu buvo pirmojo KLB Ta
rybos suvažiavimo šeimininkai.

Deja, to pačio negalima pasa
kyti apie Montrealio ALOKą, 
kurio piniginis įnašas KLB or
ganizavimui tesiekia $20.
' KLB LOKas Montrealyje sa

vo 3 metų veiklos metu turėjo 
$746,96 įplaukų. Iš to likutis $265, 
40 perduotas KLB Krašto V-bai.

Tautos šventės minėjimas nu
keltas į rugsėjo 14 d. sekmadienį 
ir supuola su Aušros^ Vartų pa
rapijos metine švente. A. V. pa
rapijos bažnyčioje 11 vai. bus iš
kilmingos pamaldos, kuriose or
ganizacijos ir mokykla dalyvaus 
su vėliavomis. Pamaldų metu 
giedos op. solistė p. Kardelienė 
ir parapijos choras. Tuojau po 
pamaldų salėje bus paruošti 
trumpi pusryčiai norintiems už
kąsti. Po to iškilmingas minėji
mo aktas, žemai, bažnyčios pa
talpose.

Mokslas šeštadieninėj mokyk
loj prasideda šį šeštadienį, rug
sėjo 13 d. Mokiniai renkasi 1 vai. 
į St. Willibrord mokyklos patai-

pas, ten pat, kur ir praeitais me
tais. Šiuo metu jau užsiregistra
vo 75 mokiniai. Užsiregistruoti 
bus galima ir atėjus šeštadienį į 
mokyklą. Mokykla turės 5 grupes 
-klases, iš kurių viena bus pro
gimnazijos lygio lietuvių kalbos, 
Lietuvos geografijos ir istorijos 
dalykuose. Mokykloje dirbs 4 mo 
kytojai, vedėjas p. A. Ališauskas.

A V. parapijos metinei šven-. 
tei pasiruošti šią savaitę 8val. v. 
bažnyčioje laikoma novena prie 
Nekalčiausios Dievo Motinos 
Širdies.

Pakrikštyta AV bažnyčioje 
Jurgis Gavelis ir Petras Raimon
das Drešens.

Susižiedavo Valė Daniliaus-- 
kaitė ir Liudas Stankevičius. Su
tuoktuvės- įvyks. už keleto mėn.
' Praeitą sekmadienį Montrea- 

lio A.V. parapijos salėje žaidė 
draugiškas krepšinio rungtynes 
Montrealio estų ir lietuvių rink
tinės. Laimėję lietuviai pasekme 
67:22. Estų žaidikai pasižymėjo 
pernelyg jaunu amžiumi. Kaip 
jų yadoyas pareiškė, 3 jų rinkti- 
nės'.nuolatįniąi žaidikai negalėję 
dalyvauti dėT susidėjusių aplin
kybių. Lietuviai su estais susiti
ko pirmą kartą.

Pereitą sekmadienį po krepši
nio rungtynių su estais nemažas 
lietuvių jaunimo būrelis susi
rinko pasilinksminti pas p. Strė- 
lius. Vaišingų šeimininkų pavai
šinti, pasilinksminę ir padainavę 
grįžo patenkinti namo, kultūrin
gai praleidę sekmadienio popietę.

—. Rugsėjo 4 d. įvyko Montre
alio 'moksleivių at-kų susirinki
mas, pirm. J. Ladygai, bei sekt. 
A. Pusaraųskui. Susirinkime bu
vo padaryta plati apžvalga iš 
Pax Romana suvažiavimo.

Montrealio Star 
išspausdino pasikalbėjimą su A. 
Bajorinu, Pąx Romana kongreso 
liet, atstovu. Pasikalbėjime iš
keltas Lietuvos dabajtinis pa- 
vergimas,'koncentracijos stovyk
los, persekiojimai tautos ir baž
nyčios, partizanų kovos ir jų at
sišaukimas į Šventąjį Tėvą, pa
galiau priminta-’’Ateities’’^ seni 
ryšiai su Pax Romana.

r

NAMŲ PIRKIM 0 REIKALAIS
— Hong Kongas. — Vysk. Fr. 

X. Ford, niujorkietis, suimtas 
daugiau kaip prieš metus, kaip 
gauta žinių, mirė komunistų ka
lėjime Kantone dar vasario mėn.

— Vašingtonas. — Nuo rugsė 
jo 1 d. JAV pagaliau atidarė sie
ną Meksikos mėsai ir galvijams, 
uždarytą dar 1946 m. dėl prasi
dėjusios snukio ir nagų ligos. 
Kad Meksika užverstų galvijais 
JAV rinką, nelaukiama, tačiau 
Kanadai tai visdėlto smūgis, nes 
jos mėsos eksportui į JAV tebė
ra durys uždarytos. Jei epidemi
ja nebepasireikš, siena turėtų 
būti atidaryta kitų metų pra
džioje.

— Hdaga. — Tarptautinis Tri- 
■ bundas pripažino JAV tezę, kad 
i 1948 m. Maroko įstatymas, su-
varžąs importą iš visų kraštų,

____ neliečia JAV, kurioms pągal 
Išnuomojamas kambarys ir vir- į 1906 m. Alžiro Įstatymą priklau- 
tuvė su baldais ar be III augš-> so tokios pat teisės, kaip pran-j 
te. prie labai gero susisiekimo. Į cūzams. Teismas taip pat pripa-; 
263 Havelock St., prie Bloor. Pa- žino, kad pagal 1836 m. Maroko 
geidaujama viengungiai ar vedu- ir JAV sutarti JAV konsulams 
šių pora. Teirautis tel. L(£ 3647. priklauso, teisė spręsti ginčus 

; JAV piliečių prekybos klausi
muos. Visais kitais atvejais Tri
bunolas konsulams nepripažinc 
jokios jurisdikcijos.

— Vašingtonas. — JAV sena
to vidaus saugumo komitete pri
eita išvados, kad komunistinė 
prop^anda skleidžiama kaiku 
rių komunistuianč’ų rašytoiu 
per radiją ir televiziją. Du tokie 
rašytojai tardomi.

Išnuomojamas 1 kambarys ir vir 
tuvė su baldais šeimai arba vien
gungių porai. Prie Lietuvių Na-' 
mų. 164 Ossington Avė. Telef. 
LO. 4975.
Išnuomojamas frontinis kamba
rys I auršte. Galima naudotis 
virtuve. III augšte išnuomojamas 
kambarys ir naujai įruošta vir
tuvė. Galima kreintis kiekvienu 
laiku. Tel. JU. 6243. 212 Indian 
Rd. Cres.
Išnuomojamas antras augštas be 
baldu ir du dideli kambariai TF 
augšte su baldais. Blnor ir Perth 
rajonas. Tel. LL. 6471.
Išnuomojamas kambarys su ben
dra virtuve mažai šeimai arba 
dviems moterims. 461 Dover 
court Rd., netoli Collere St 
Skambinti vakarais LL. 3567.
Išnuomojamas kambarys 1 as
meniui su baldais. Galima nau
dotis virtuve. Kreiptis 207 Clen 
denan Avė., po 5 vaL vak., tel. 
MU. 5011.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transporte- 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis

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

24 valandų tarnyba.

HIGH PARK — BLOOR RAJONE

geresniems namams ir geresniam patarnavimui 
kreipkitės pas:

A. GARBENIS

MENARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave., Toronto 

TEL. LL. 1112 - - - - VAKARAIS H Y. 1543

VISADA IR VISUOMET
" įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys 

BERŽINSKAS v; '•
1212 Dundas St W. Toronto - - - Tel. LA. 9547 if MU. 3940

šios savaitės namu pirkimai

$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. High 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 Dundas, 8 kamb., vahdeniu-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 karrib., alyvos šildymas, 
garažas. Įmokėti $4.000.

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

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

\ H. M. DAVY & CO
105 Roncesvalles Ave., Toronto - '

LA. 2763 LA 6101
OBKHKSn


