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PERDRĄSŪS “MOKYTOJAIŽinot, pasiutusiai daug mokytojų atsirado. Kas dabar kam moralų neberia. Ir vis drąsiai, nei nemirkčiodami, dargi viešosios nuomonės priedangoje, girdi, daugumos valią skelbdami. Moralai nėra visai tuščias dalykas. Jie kaikada priverčia kaiką apsigalvoti ir savo veiksmus bei žodžius patvarkyti. Tačiau tik tada, kai neiškraipomas pagrindas, kai išvados daromos iš teisingos prielaidos ir kai patys morali- zuotojai ne be dėmių. Keista, kai moralus pradeda berti žmonės savo gyvenimo kritiškesniais momentais nepajėgę išsilaikyti tinkamoje augštumoje, kai pa triotizmo moko savo metu patys išdavę tautos reikalus arba nuėję į kompromisus. Negalima reikalauti heroizmo iš kiekvieno asmens. Gal būt, panašiose aplinkybėse ir kas kitas, gal.būt, dažnas būtų suklupęs, tačiau galima reikalauti bent kuklumo ir kad nepamirštų, kokią žymę kas ne šiojasi. O dabar štai koks buvęs okupanto agentas drįsta dėstyti viešai spaudoje savo teorijas,, kad, girdi, tik jis supratęs tikrąją padėtį ir ėmęsis gelbėti tautos interesus, kuriuos supainioję ir košės privirę entuziastai rezistentai, drįsta net kolioti asmenis, kurie lietuviškojo reikalo sargyboje kančių patyrė ir vos gyvybę išsaugojo. Žiūrėk, koks buvęsdaktorius — tegul gal ir nevišdi sava valia ten pakliuvęs — prisiglaudęs kuriame partiniame laikraštėlyje, nei nemirkčiodamas suvedinėja sąskaitas su savo ir to laikraštėlio politiniais priešais, jovalą pildamas, ir vis tariamai patriotinio intereso vedamas gražiai šūkius fomuluoda- mas, patriotizmo mokydamas tuos, prie kurių jam netiktų ne- paraudus prieiti. Apie solidarumą porina plepalus, iŠmislus ir pliotkus skleisdamas, visuomenės nuotaikas nuodydamas užuominom ir savo paties išgalvotos padėties “atvaizdavimu”.Nemažai turime ir kitokių pamokslininkų. Kas savo gyvenime niekuo daugiau nesirūpino, kaip savimi arba savo partijos reikalais, šiandien tam pačiam

reikalui tarnauja, nesivaržyd- mas dengtis bendrųjų reikalų skraiste, painavas sėdamas, kiekvieną reikalą sukomplikuo- damaš savųjų machinacijų naudai, aukodamas tam gyvybinius tautos reikalus, aukodamas viską, kad tik savosioms machinacijoms būtų kokios naudos. Ir vis su padoraus tautos mokytojo mina. Kitas, žiūrėk, kadaise iš krašto su svetimais pinigais išmovė, savo metu lietuvius į sovietų atstovybę sovietinių pasų išsiimti šaukė, reiškė džiaugsmą dėl krašto “išvadavimo iš fašistų jungo”, o po keleto metų jau drįsta dėtis didesniu patriotu už tuos, kurie už lietuviškąjį reikalą prieš engėjo šautuvo vamzdį buvo atsidūrę ar kalėjimus ir kacetus perėjo. KO kodėl prie šitokio koncerto neprisidėti eiliniams partijų entuziastams, nieko daugiau nežinantiems, kaip neapykantą savo ideologiniams ar politiniams priešams? O kodėl neprisidėti dar visokiems nutrūktgalviams bei avantiūristams, kuriems pats triukšmas malonus ar bizniui naudingas ?-' Kai sustoja tokie ar panašūs moralistai, nuo bugnijirrių kai- kam ir galvą ima gelti. Užverda visi pakampiai. Prasideda ginčai, aiškinimasis, darbui sukurti .Organai nebegali savo darbo dirbti. Sakome, kad laisvės kovą .^ovojaęie^ o įštikrųjų jtįk ginčijamės. Kas nori dirbti^ teri arba ausis užsikimšti, arba brautis kur į užkampį, sienomis apsitverti nuo gėdingo erzelio.Viši tie pamokslininkai taiko i visuomenę, jos pritarimo siekia. Dažnai sakosi kalbą jos ar daugumos vardu. O ta mūsų visuomenė, ačiū Dievui, dar nėra to grybo apsėsta ir ne viena proga yra parodžiusi, kad jai rūpi ne rietenos, o nuoširdus pozityvus darbas. Visuomenė yra nedviprasmiškai parodžiusi, kad jos nežavi nenuoširdžios deklamacijos apie tautinį solidarumą bei vieningumą, bet kad ji laukia tokių darbų, kad ji visa pasiryžus tą paremti. Rodos, tai jau galėtų būti pakankamas grasantis pirštas visiems “mokytojams” ir machinatoriams.

Kairėje manekenas tautiniais rūbais ir kt. dirbiniai, dešinėje augštai — lankytojai stebi audėjos p. Aid. Veselkienės darbą; apačioje — lietuviška naujakurio sodyba. Foto J. Dvylaičio
BALTIJA STIPRINA VILTI LIETUVOJE

vyksta. — Forinuojasi Europos Federacija.
(Niujorko bendradarbio ALMAUS)

Kanados anglikonų sinodas

SAVAITĖS JVYKiy APŽVALGA k
Europos gynimo reikalai ištik- i rėncija, posėdžiaujanti Strasbur- rųjų apverktinoje padėty, nors i ge Laisvosios Europos Tarybos pastaruoju metu pasaulio, ypač patalpose, savo pirmininku išsi- JAV spaudoje, pasirodė labai ap- 1 rinko belgą Spaaką, federalizmo timistiškų balsų. Esą, jie jau taip ! šalininką. Jis taip pat pasiūlė aptvarkyti, kad Europos apgyni- priimti ministerių rekomendaci- mas esąs garantuotas. Tai tezei jas dėl konfederacijos ir ruošti paremti nurodoma, kad dabar ; konstitucijos projektą. Pagal mi- Vokietijoje prieš 230.000 sovietų i nisterių nutarimą numatomas kariuomenės stovi 315.000 vaka- dviejų rūmų parlamentas, kurio riečių, nors, esą, ir su silpnės- augštųjų rūmų narius skirtų trynėm oro pajėgom, bet jos reika- riausybės, o žemųjų rūmų atstovai būtų renkami tiesiogiai gy-lui esant gali būti sustiprintos.Nereikia didedo kad šitoje tezėje imatytum spra-paštabumo vent°jU- Ministerial taip pat sutarė pateikti visoms valstybėms gų. Tai yra palyginimas dabar klausimus, kokios suverenumo i dalies jos sutiktų atsižadėti konfederacinio junginio naudai. Kadangi šis reikalas svarstomas kartu su Saaro problema, su jo europeizacija, tai iškeltas sumanymas jungtinės Europos sostine padaryti Saarbrueckeną.

Berlyno klausimas vėl labai paaištrėjo. Vos prieš pora dienų buvo paskelbta, kad Sovietai sutiko nebedaryti amerikiečių karo policijai krūčių pasiekti iš savo zonos tą vietą, kur patikrina-

tarė pateikti visoms valstybėmsesančių pajėgų, kurios karui prasidedant per keletą dienų pasikeistų, nes. S. Rusija atgabentų daugiau savų divizijų ir mestų satelitu korpusus. Būdingą padėties analizę vykstančių manevrų proga padarė Š. Atlanto pajėgų centro fronto vadas prancūzų maršalas Juin. Pasak jo, da- bartihių sovietų pajėgų puolimą jie atlaikytu. O jei sovietai pradėtų gabenti naujas pajėgas, vakariečiai sužinotų tuojaus, kaip! tik jos atsidurtų šiapus Oderio. ■ mi sunkvežimiai, vykstą plentu Bet kas iš to, kad sužinotų? Juk ; per Sovietų zoną į Vakarų Voir sužinoję, neturėtų ką prieš kietiją, o sekmadienį susisieki- juos tuojaus pasiųsti. Dėl to juk • mas tuo plentu faktiškai visai ir manevrai buvo pravedami tik uždarytas. Sovietai staiga priepat sienos sulaikė 350 sunkvežimių. Po to Berlyno sunkvežimių Sąjunga pranešė firmoms, kad pravažiavimas uždarytas ir perspėjo nepriimti užsakymų ką
piktinimas. Kadangi rugsėjo 22 d. yra numatyti pasitarimai tarp Vak. Vokietijos Bundestago ir Rytų Vok. Volkskammer delegacijų, tai V. Berlyno burmistras Reuter pareikalavo derybas at-

’ stabdomomis kaltynėmis per visą V. Vokietiją, nutarus ginti Reiną. Gal būt, iš dalies tai sąmoningas bauginimas vokiečių, | noras parod.yti, kad štai mes jū-1šiuo metu^vieį^ąu^use_»iVai-■ čių manevrus vykdo. Tadmasko- į zeš iskeliafnė jau už Reino,'— jei liams gali būti perdaug. Ar^eri-; jūs neprisidedat ir nesiginkluo- kiečiai net patyrę, jog jie ban- | jat. tačiau šitokį sprendimą pa- veikėjų . Mr. Achesonas kalbė- <įysią naująjį elektrotechninį i kiša ir faktiškoji dabartinė .pa- damas darbininkams Kansas Ci- į įrengimą, kuris nustelbs Rygos dėtis. Vakariečių užsimojimas ty bandė atremti skaudžius jo radijo trukdvtuyą. jau antri me-' jkį metu galo pastatvti 25 kovos politikai kaltinimus. Jo pasitei- įaį ardantį švedų laivyno ir avia- . divizijas ir 25 rezervines dar toli1Esą. kokios partijos bebūtume, novruodami neva tai ginasi nuo į tiems metams perspektyvos neriame tokią politiką. Jei jo kriti- holmo’ srityje, o vėliau Botnijos vojo trimečio ginklavimosi pla-! da, o 2 milijonams Vak. Berlyno kai būtų buvę jo vietoje ar jie .įlankoje laivynas trukdys pa-.no išpildyti nei per 4 metus, o gyventojų maisto atsargų teturi- ■» 4-,» » tazI ly 14-lx, v-\x-tl ^4-il^xx Irni i x . tL__ _  1__ ■* 2 _ _____2 ;_ i —i. 2 . . - ... _ • ' • a. ' ■ •vadinamoji “containment’ , nors hjos apibrėžimas nesąs tikslus, prasidėjo, kaip buvo numatyta, Keturių Punktų programa, pa- praėjusį šeštadienį. Priešas “prakalba' grūdais Indijai, Graikų- dėjo”'puolimą Norvegijos šiau- | Turkų pagalba. Marshailio pla- rėje. siekdamas Atlanto krantus i nas, Berlyno oro keltas, Atlanto jr laivynas skubėjęs smarkiai

tevrai

• “Ir matysit, vaikeliai, kartą, iškils iš Baltijos marių vaiskas ir vys ruskį iš mūsų žemės“, bene 1940 metais jautė įpūsų močiutės, išmirusios to “vaisko” nesulaukusios. Šio dešimtmečio pirmoji pusė rodo, kad dviejų didžiųjų pajėgų — Rusijos ir JAV —susirėmimas yra netoli. Paskutinės. net ir oficialios iš tėvvnės žinios sako, jog žmonės vėl laukia Lietuvoje —- maskolberniai keikias susiriesdami, kad anie nenorį dirbti ir jų drausmės disciplinos nebenori paisyti. “Amerikos Balsas”, mat, “bešališkai“ perdavė partijų* priešrinkimines Paktas — tai vis buvę žygiai, ve- i spaudžiamiems norvegams į pakalbąs apie “laisvinimą”. Pa- dą į tolimesnę politiką, kurie bu- galbą. Jį žiauriai “puolė” nriešo vergtieji nesirūpina katra parti- vę nuolat respublikonų partijos povandeniniai. 200 vienetų laivy- ja laimės — užtenka, kad “ame- kongrese puolami ir neigiami. nas pirmąją fazę, kurioje daly- rikiečiai jau kalba apie išlaisvi-i Praėjusi savaitė parodė, jog ( — —nimą”. \ .................. ‘ ‘ ”laisvi lietuviai organizuotai šie-1 kis nepraėio ir nedingo kaip I refėtinai.

sinimas buvo argumentuotas. : cijos radijo ryšius. Švedai ma-j gfražu neįvykdytas. Ir sekan- šaukti, kol kelias nebus atidary- Esą. kokios partijos bebūtume, j nevruodami neva tai ginasi nuo Į tiems metams perspektyvos ne- tas. Padėtis susidaro labai rimta, mes esame tik amerikiečiai ir ve- puolančio priešo laivyno Stock- gerėja. D. Britanija nebežada sa- nes tai jau beveik visiška bloka-
būtų vedę kitokįą politiką kaip . krante “puolančią’ priešo pėsti-, jos visuomenėje vis labiau reiš-ima vos 6 mėnesiams. . + ; nors “Mainbrance” _manevrai Į kiasr antiamerikoniškos nuotai-] Egipte karinis diktatorius gen.kos. Š. Atlanto S. valstybės ne-Nagujį laikosi labai griežtai. Jo susitarė dėl vienodo privalomos kabinetas nusprendė tuojau įgy- karinės tarnvbos laiko ir Belgija vendinti numatytąsias reformas ji 3 mėnesiasi jau sumažino. įr organizuoja $550.000.000 banką žemės reformai pravesti, pinigus stačiai išplėšdamas iš aristokratų ir naktinių klubų, kurių daugelis uždaromi. Renkant medžiagą pagarsėjusiai ginklų aferai išaiškinti, kariškiai staiga padarė kratas ne tik privačių asmenų butuose, bet ir finansų ministerijoje. Britai būgštauja, kad drastiškos Naguib reformos sudarysią sąlygas komunistų agitacijai.Irano byloje jaučiama tam tikro gerėjimo žymių. Atmetęs prezidento Trumano ir Churchillio siūlymus, Mossadegh visdėlto pradeda minkštėti. Britų charge d’affaires Midletonui jis pasiūlė pasirūpinti, kad siūlymai būtų 

Ipakeisti. Reikią pažadėti $100.- 000.000 paskolą arba jis pasiūlysiąs parlamentui siūlymus atmesti. Po kelių dienų Midleton pasiūlė išsiaiškinti, kurie anuo siūlymu punktai Iranui esą nepriimtini ir rasti abiems pusėms priimtiną išeitį. Atrodo, kad bus aiškinamasi ar Britai reikalaus padengti nuostolius dėl naftos pramonės sulaikymo, ar atsisakys Haagos Tribunolo arbitražo ir ar sumokės Iranui metines duokles, numatytas 1949 m. sutarty. Jei dėl šių klausimų būtų susitarta, būtų galima laukti, kad byla vieną kartą bus baigta.
Korėjoje derybos vis atideda

mos nuo vieno penktadienio iki 
kito ir laukiama, kur kinai pa
suks po Maskvoje vykstančios' 
konferencijos. Tuo tarpu vyksta 
nedidelio masto kovos fronte ir 
užfrontės bombardavimas. Per
eitą savaitę JT lėktuvai vėl su
pylė Suiho jėgainę ant Jalu 
upės, teikiančią energiją ir Man- 
džiūrijai. Pagal didumą tai ket
virta pasauly jėgainė, viena kar-

, Prancūzija tarnybos laiką prailginti atsisakė, Vokietijos entu-' ziazmo visa tai, žinoma, nekelia, Į -ir ji tebesilaiko rezervuotai.rikiečiai jau kalba apie išlaisvi-! Praėjusi savaitė parodė, jog Į vavo* tokiu būdu apie 80.000 vy- i . Neabejotinai Europoje šis tas Jie taip pat žino, kad Ike paskelbtas “išlaisvinimo” šū-! ru įr 1 000 lėktuvu, atlikęs pas:- ąu Pa<^aryt3. tačiau vakariečiai . i r... savo užsimojimuose jau klumpa, o sovietai planus vykdo visu Į temru. Vakariečius Europoje su- panč’cja ūkiniai sunkumai, o JA V-bčs perdaug dėmesio turi skirti rinkiminei kovai.. Optimistišku balsų pasigirsta iš Londono ar Parvžiaus, nes juntama, kad ! didesnės naštos nepakeliamos ir atsakomybe, kad dabar jis rei- rus apšaukė “agresija” ir perspė-1 r®^’a rasti pateisinimo žings- kalingas. Atseit, atpirkimo ožio t jo Daniją ir Norvegiją, kad da- 1 nĮams atšal- Amerikiečiai džiau- ieš'*o. abu sutikdami su D’džiuh- įvvaudamos juose, sulaužančios I daug padarę, nes jiems tai- ■ ’ .......................... I (Nukelta i 2 psl.T j didinga rinkiminei propagan-i dai — demokratams tai yra įro- 1 dvmas, kad jų administracijos ■ daus nuveikta, o respubliko- ; nams. kad jų kandidatas daug aps-’imns mi- ■ nuveikė Europoje, tvarkydamas kalbėdamas gvnimo reikalus. Po rinkimų be- narhr-p-■ j abejo pasigirs kitokių balsu.Greičiausia jau Š. Atlanto S. konferencijoje, kuriai susirin-

laisvi lietuviai organizuotai šie-i kis nepraėio ir nedingo kaip į refėtinai. “Sovietai” pradėję kia Tėvynės išlaisvinimo, .Tie burbulas. Šūkis pasiliko pasaulio puolimą Norvegijos šiaurėje tuo klausosi ne vien tik AB. bet taip sąmonėje, nors ir* pavojingai ■ pačiu metu puolę ir Bornholmo J pat ir plepesnio Laisvosios Eu- ‘ banHo kaikurių kraštų politinių salą Baltijoje ir danų įgula kovu- ropos Radijo lenkų ar rusų kalbomis ar katro kito siųstuvo, kurie praėiusia savaite sakysim perdavė ir šia žinią, jog Arthur Bliss Lane, buv-’s-ambasadorius Lenkijai, tarė: “Išlaisvinimas tėra vienintelė politika, kuria Amerika tegali vadovautis”, mato, kad yankiai ruošiasi k;etai , politikai Berlvne. k^ "askuti- ' nysis Achesono pareiškimas isi-

Londone, Ontario, vykusiame vykę 62.875, iš Šiaurės Europos .anglikonų sinode pereitą penk-, 180.630 ir iš kt. kraštų 273.059. tadienį buvo pasiūlyta įvesti pasninkavimus, penktadieniais, kaip priemonę žmogaus susitvardymui. Siūlymas betgi nepraėjo — gal pabijota priartėti prie katalikų, — o tvardymosi bei asmenybės formavimo priemonėmis pripažinta: rytinės bei vakarinės maldos, reguliarus skaitymas Šv. Rašto, tvarkingas lankymas pamaldų sekmadieniais, priėmimas šv. Komunijos per didžiąsias šventes, gimimo, konfirmacijos ir vedybų metinėse, o taip pat asmeniškas dalyvavimas parapijos bei bendruomenės. veikloje.Paskutinę sinodo dieną taip pat buvo priimtas nutarimas laidžias keisti* kanonų nuostatą draudžianti divorsuotiems asme- n:ms vesti antra karta. Siūlymas tam tikrais atvejais daryti išim-! čių, pripažintas reikalingu pla- ne* J Sovietų Rusiją. Jie aplan- tesnio svarstymo ir atidėtas ki- Maskvą, Rostovą prie Do- tam sinodui, kuris vėl susirinks n0, Odesą, Jaltą. Grupei vado- už 3 metų vauja miškų darbininkų unijos- Otava: - Anglikonų baž- P1™”““ Bruce Wmaen iš nyčiop sinodui Londone, Ont, j or r •padarius priekaištų, kad vyriau- ’ ■ svbė. mažai įsileidžianti imigran- jame pusmety Kanada iš užsie- Ike viceprezidentu, nusikosėio,! išdidžiai praplaukdamas per “so-

Tik pereitais metais britų atvykę nedaug vos šeštadalis visų imigrantų. —— Pereitais metais užsieniuose t.y. $6.000.- svetimšaliai
— Otava.kanadiečiai turistai išleido $280.000.000, 000 daugiau, negu išleido Kanadoje.— Otava. — Statistikos biurožiniomis, pagal rugpiūčio 1 d. ska’č’us +ereiškias. iog demokra- kainas Kanados miestų pragyvenimo indeksas buvo išsirikiavęs šitaip: Montreal — 191,7; Vancouver — 189,5; Saint John — 186,1; Toronto 184,2; Saskatoon — 183,9; Winnipeg — 180; Edmonton — 179,1 ir tt.
— Londonas. — Rusų profsąjungų pakviesti, grupė Kanados komunistų išvyko 1 mėn. kelio-

partijų tarptautiniuos klausi- sis kaip liūtas. Ir nors, kaip bri- muose vieningumą. JAV-se jau tai stengėsi nepykinti sovietų,' nesiginčijama, ar “išlaisvini- J neleisdami amerikiečių Baltijos 11 m»s” būtinas ar ne, bet buvo no- į jūron, “Raudonoji Žvaigždė” rimą primesti katrai nors pusei ( praėjusį šeštadienį šiuos manev-
ju Fricu, jog “diplomatija be rta- j lingos armijos tai kaip muzika' b** ’nstrumentu”.Lyg tyčia daugumas Amerikos ’-■’’raščiu apačioje Achesono kalbos aprašymo, kurioie jis pats prisipažino, jog “containment” Stevensonas savo jau atgyveno savo amžių, smulkmeniškai raportavo anie Baltijos pašonėje prasidedančius Š. At-

tai jau Korėjos Įvykiais nradė’° oolit’ką, tik nedali visiem* rėkti, vpač europiečiams ..begalinėse kalbose sutiko, jog i’si’**’i eitu derėtis su Stalinu, bet “... sugvvenimas su jais nereiš-

KARAS BUSKanados krašto'nisteris Clacton, Commonwealt^oSąjungos konferencijoje, pareiškė. vr^saudio pasiruošimaslantn S. oro ir jūros naiėgų mil-1 agresijai atremti bei ginklavimą- kvs gruodžio 15 d. rinkimų davi- 
XV« XX X XV.lv Jveoxv VA XV VA xv 1a XV VA 1a XV XV XV 2 AV a. v v VA V XV V V XV V V Iv « « XV X V VA XV «VA «kia, jog turime pasyviai priimti ž’niškus manevrus, tarytum pa-; s’s tebėra nepakankamas i r sudiktuojamus ivvkius. Mūsų kom-. iliustruodami, ka Arhesonas tu- daro pagrindinę problemą lais- niai jau bus žinomi.

Europos apjungimo klausimas j judinamas toliau. Pieno ir ang-rėjo galvoje. Juk be jo anrobatos vlWu tautu- ° padėtis esanti rim-manevrai nebūtų prasidėję M- ^^^ens"kurti man“. W lies pramones apjungusių 6 vale- 
ti’oie. Bet vis tas Undenas, zu-: asmens. Kuris manytu, k^g r .vedas ministeris. kortas maišo. | karas prasidėtų artimiausiu 3-4 tybių užsienių r. ministerių kon- ?P agentūrūa iš Vaši neto no aną laikotarpyje, “Bet aš ne- ■ ferencija nutarė žengti dar dieną bumbtelėjo, girdi. Ameri- pažįstu jiei vieno, kuris būtų tik-: žingsnį toliau ir per 6 mėn. pa- kos karo laivynas pasisiūlęs po __ _ manevrų apsilankyti su savo— Otava. — Šių metų pirmą- įmanomas”. Nixcn, kandidatas, gražiaisiais laivais Stockholme,

promisas nebūtinai reikšti nusileidimą ar pataikavimą. “Pravda” netruko atsišaukti, jo* jai Baltijos manevrai ir tokios “durnos” šnekos apie laisvinimus visai netinka, jog Stalinas jau net prieš 5 metus pareiškęs, jog sugyvenimas su kapitalistais esąs
nutarė žengti dar I ras, kad karo nebus artimiausių' ‘ Europos konfederacijos3-4 metų laikotarpyje”. • konstitucijos projektą. Tuo bū-— Otava. — Šio mėnesio gale;du Europoje greta esamos gyni- naujas Kanados aviacijos jungi- į mosi ir ūkinės bendruomenės ža- 

nvc 3 Atkaririloc iccVric i Rnro- ’
7 * ixaiioua io M4x3i<z 1 Kt? V ILU, JiUdlFLPC r<», » lbUlU4kU pi dĮJlauitviali Idb pei į naujai lYGiiauud aviaviĮvo jMiitęi -j jTlObl ir U A. 1 litro IztzlIUI UUlllclltro 4. ei-

tų HKtu ir kad dėl to Kanados nio prekybos uždirbo $164.400.- kad, girdi, iš to tik matosi, kam (vietinį ežerą”. Bet nespėjo spau- į nys. 3 eskadrilės, išskris į Euro- da atsirasti ir politinė bendruo- 
gyventojų santykis kinta ne bri- 000, kai pernykščių metų pirmo reikia patikėti tautos vadovavi-!da paskelbti šios žinios, State’pą ir sustos Metze. Kaip ir Ang- menė. Tuo tarpu jai priklauso 6 ♦s* AZ, xJ a«\aw4a - xv X y XV Iv XV1XV VA xv xv x« V.v.a^a rz At. • 1 •_   '   .X . x -1 _ • V 1122-2 A. A.AVXvxv 2w.-. a2   22a aa_2 « . • • - •• a » x ?tų naudai, imigracijos departs- pusmečio balansas buvo neigia- mą — “Stevensonui, kuris Pen- Department paskelbė gavę už-1 lijoje jau esąs junginys, jis pri- 
mentas paskelbė, kad nuo 1945 mas — $339.800.000, esą, tai dėl tagone 20 minučių painformuo- dususią Stockholm© vyriausy- klausys š. Atlanto S. komandai, 
m., t.y. po karo į Kanadą atvyko to, kad Kanada savo prekes par-! tas anie padėti varo kalbas ar (bės telegramą. “Laikas netinka- — Vašingtonas. — Detroite

valstybės — Prancūzija, Vokieti
ja. Italija, Belgija, Olandija ir 
Liuksemburgas. Ūkinės bend-

762.246 imigrantai, iš kurių 245.- j duodanti brangiau, o perkanti į Ike, kuris jau 10 metų yra vienas mas. Sovietai gali palaikyti ši vi- Į suimta denortuoti 50 kanadiečių, ruomenės — Schumano plano —- 
682 iš D. Britanijos. Iš JAV at-. užsieny pigiau. tiš pasaulinės politikos scenos izitą provokacija”; Mat ir švedai t vizas gavusių per apgaulę. i valstybių parlamentarų konfe-į valstybių parlamentarų konfe-t tą sukulta jau birželio 23 dieną.
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KOMUNIZMO KOVA PRI£$ KQI K^OWBI
Truputį keistoka, kad komu

nizmas, pasišovęs vykdyti eko
nominę ir socialinę programą,riškai atrodytų, kad jų keliai neturėtų kryžiuotis, nes pirmasis rūpinasi žemiškais dalykais, . antrasis — pomirtiniais. Tačiau praktikoje yra kitaip. Jau pradinėje stadijoje komunizmas pasišovė būti ne tik žemiškųjų, bet ir pomirtinių reikalų vadovu. Iš tikrųjų komunizmas nori būti vienintelis ir negali pakęsti nieko šalia savęs. Markso-Engelso- Lenino Institutas Maksvoje aptaria komunizmą, kaip “komunis tinę religiją”, šalia kurios negali būti kitos. Tas yra panašu į Lenino šūkį: “Socializmas yra mano religija”. Jo pasekėjai yra tikri, kad vienintelis stipriausias komunizmo priešas Vakaruose yra Krikščionybė. Kol krikščionybė egzistuos, komunizmas negali būti ta naujoji religija, kuri pasišovusi išgelbėti ir padaryti laimingą visą žmoniją, vadovaujantis politiniu mastu ir keičiant pačią ekonomiją. Komunizmas negali pakęsti krikščionybės, nes tada jo žmonijos išganymo doktrinos nustoja vertės. ŠJlia krikščionybės komunizmas negali plėtotis kaip bolševikinis ateizmas ir kaip naujas tikėjimas, tikėjimSF^žgjniš- kuoju Absoliutu, kuris yra Dievas, Kūrėjas ir Valdovas bei Lėmėjas viso to kas yra žemiška. Šitas žemiškasis Absoliutas yra viso, kas yra žemiška, atbaigimas. Visa, kas yra nežemiška, kas- yra šalia žemiško gyvenimo ir aplamai visas universumas, — tėra paprasta, tuščia haliucinacija. Todėl žinomas rusų filosofas Berdej evas sovietišką filosofiją vadina teologija su autoritetingomis dogmomis, šventomis knygomis, “daktarais” ir proleta- riškuoju Mesiju, kur proletariš- koji klasė yra “pašaukta” išgelbėti žmoniją nuo kitų klasių viešpatavimo ir galutinėje pergalėje nuvesti ją į laimingą ateitį, kur bus sunaikintas betkokš blogio šaltinis ir tada protinga išmintis triumfaliai viešpataus vienai žmonijos bendruomenei.

- . A'-

" Nomelioi mano brangus,
. man visur patogu;

bet niekur nėr tiek laimės, 
kiek po jūsų stogu.Mano namai. Paprastučiai. Ant šiaudinio stogo žirgeliai. Prieš seklyčios langus gėlių darželis, kuriame rūtos, lelijos, pinavijos ir jurginai. Gale — liepa. Prie jos kryžius. Viskas labai įprasta, žinoma. Čia’prabėgo vaikystės dienos su pirmais džiaugsmais, rūpesčiais ir vargais. Nesupratau, kad jų netekti galiu. Neįsivaiz- dąvau, kad po mano lankas skambės “katiušos”, o laukuose užgui- tas kolchozininkas keiks savo dalią. Kas galėjo galvoti, kad Mano namai man užtrenks duris svetima ranka ir tu į juos negalėsi grįžti tyliaisiais vakarais, jei nenorėsi išvysti šaltų nesvetingų

-tyrų:Likai benamis. Bastūnas. Neteko net atsisveikinti su savo gimtaisiais namais. Pamatyti saulėtekio pasveikinimą seklyčios lan- z guose. Net vyturėlis, tavo vargų ir džiaugsmų nuolatinis liudininkas, tavęs nepalydėjo, nes laukuose ritosi du plėšrūs žvėrys, o iš dangaus "krito skeveldros ir ugnis. Tu peržegnojai gimtinę ir■ iškeliavai. Šimkus ir grubus tremtinio kelias, sunkus kelionės krepšys, o tu žygiavai su ilgesio ašaromis akyse, ieškojai širdies svetimuose laukuose, kuri suprastų tavo skausmą...Tu ėjai tiesus likimo keliu, o raudonasis siaubo Šešėlis visur tave vijosi: stovyklose, miestuose ir net sapne. -Matei lygias lygumas, bet tavųjų laukų dar lygesnės; matei svetimus granito kalnus, bet tavųjų laukų gražesni; matei miestus, miškus, upes; matei moteris, kavines, teatrus, bažnyčias, bet niekur neradai savųjų namų šilumps. Ir taip norėjai išsiverkti ant savo motinos krūtinės, bet ji ten... 'Ir duonos turi, net baltesnės. Ir dolerių, kurių taip kaikada laukdavai iš užjūrio laiškuose. Net namus. Gali eiti visur, nes doleris atidaro visas duris. Tu esi laukiamas, nes mato tavo raumenis. Bet tu nerandi savęs. Tu nori užsimiršti. Užmušti širdies skausmą, bet sąžinės balso tu nenuraminsi. Ilgesio niekas tau neišgydys. Tik. antssavųjų namų slenksčio tu pravirksi džiaugsmu. Jei užmuši šį ilgesį — tu miręs. Pamestinukams nei geriausios prieglaudos neatstoja blogiausios motinos meilės. Ir tu tik savam krašte pilnai pražysi. Ten ir skausmas saldesnis už čia dirbtiną džiaugsmą. Namai. Mano namai. Su šviežios duonos kvapu. Su paslėptu mano vaikystės džiaugsmu. Čia tu esi svečias, ateivis, svetimšalis. Ne kartą užgirsti pašaipų žodį. Šaltą žvilgsnį arba panieką. Tu jų nesupranti, o jie tavęs.O namai, rasiu jus po audrų. Rasiu laimę ir ramybę po savo audringų kelionių po pasaulį. Rasimu, kad dar kartą pasveikinčiau gimtuosius laukus dar džiaugsmingiau, negu mažas pavasarį parlėkusius paukščius. ( / ; R. Medelis.
HLTHfii STIPRINA VILT! LIETUVOJEpranta būtinybę išlaikyti išsilais-(Atkelta iš 1 pusi.) • Ir vėl turėtū skambinti var1949 metų “nepuolimo” sutartį vihimo viltį pavergtuose milijo- pai su varpeliais, pranešdami gi- ' _ . niiA n-rnminne iri4#o ___ - . t i • _ -m______atidavė Š. Atlanto S. jūrų pa j ė- per didžiausius skausmus gim- gu viršininkui .admirolui McCor- do

A A Vir I y <--A- < 4 JI A ĮMi A — . •šąląs Juin, generolo Ridgway i “tikslas - taika Koyo-pajėgų sausumos kariuomenės jJe ją. a^ku, mūsų laukia dar { _vadas, vykusių manevrų metu I dauSehs problemų isspręsti, ku- lerių prie tokios aukos nebūtum pastebėjęs, jog ir sovietų invazijos metu Š. Atlanto S. sausumos pajėgos trauksis, kaip ir manev-

su Rusija. Ir vakariečių generolai praėjusią savaitę smarkiai išsiplepėjo. Didysis prancūzų mar- nuose”. Apraminęs juos, jis žodį mimą naujos galybės. Europa. federaciją. Stalinas tikras jos tėvelis. Jei ne jis, išmintingosios Europos nė su milijonais do-rios dauginasi kasdieną”. Jis ti- primasinęs. Juk Wilsonas kadakis, jog tautos supras Š. Atlanto, “merginėjo”.. . Bet Stalinas.___ __,___ ,r..................... S. prasmę, neburbėdamos išpil- kaip čiupo vargšelę, nei neaikte- n/jhetu, iki Reino,_o tik paskui dYs savo prievoles ir atiduos sa- įėjo; neištrūko sveika . . . Dabar (kis, jog tautos supras Š. Atlanto “merginėjo”... Bet Stalinas

Populiąpai kalbant, tai “pažadė
tasis” kpmunizmo rojus, dėl ku
rio šiandien milijonai žmonių 
žūsta koncentracijos stovyklose, 
kalėjimuose ir vargsta neįsivaiz- 

> duojamą vargą kolchozuose; kad 
“išmintingieji” Sovietų S-gos 
“vadai” išgelbėtų likusią žmoni
jos dalį't.y. įvykdytų pasaulinę 
revoliuciją ir įkūnytų proleta
riato pergalę visoms žemės tau
toms ir rasėms.

Istorinis vystymasisModernijo komunizmo kūrėjų šešėlis krinta ant dviejų vokiečių filosofų: Hegel ir Marx. Hege lio filosofija viena iš sunkiai suprantamų ir reikalaujančių ilgų studijų, privedė prie to, kad vieni dvasinę Hėgelio universumo manifestaciją suprato kaip idėją, kiti kaip dvasinę jėgą, tretį — absoliutą, kuris sąmoningai įvairiais laipsniais veikia buvimą, socialines institucijas, meną, religiją, filosofiją. Pati evoliucijos idėja buvo patalpinta “dialektikoje”/kur mintijimo procesas vyksta pradedant netikromis idėjomis ir tik vėliau mintijimo procesui pavyksta nuo klaidingų idėjų prieiti prie tikros tiesos. įvairios šito proceso sta- .dijos telpa Hėgelio tezėje, antitezėje ir sintezėje. Dėl šito painumo po Hėgelio mirties jo filosofija buvo srfskaldyta į kairės, dešinės ir centro, atsižvelgiant į tai, kaip interpretavo: krikščioniškoje, panteistinėje ar “liberalinėje” dvasioje. Šalia to 1841 m. išėjo Ludwig Feuerbach su savo antikrikščionišku veikalu “Krikščionybės esmė”,kuriame stipriai puolė Hėgelio filosofiją. Šita knyga buvo šiltai sutikta Markso ir Engelso. Feuerbach Hėgelio “Absoliutą” nukėlė iš transcendent!jos augštybių, paversdamas jį žmogaus dvasia. Jo supratimu, visa teologija yra ne kas kitas kaip antropologija. Dievas tėra žmogaus kūrinys, kurį žmogus, susikūrė savo norų ir troškimų sutalpinimui. Feuerbach vietoje Hėgelio idealizmo padėjo materializmo pradmenis, o vietoje Hėgelio “Absoliuto” —' žmogaus dvasią, /homo Homini Deus/. Marksas ir Engelsas šitos filosofijos buvo stipriai paveikti. Engelsas parašė, kad mes esame feuerbachininkai, o Marksas, nepagailėdamas komplimentų, iškelia, kad Feuerbachas senąjį sugriuvusį žmogaus paveikslą atnaujino ir padėjo į begalinės sąmonės vietą ir davė pilną religijos kritiką. Savo Hėgelio kritikoje Marksas rašė, kad žmogus kuria religiją, bet religija nekuria žmogaus. Žmogus niekada negali būti laimingas, kol jisai žino siūlomą iliuzinę religijos laimę. Užtat Marksas prieina

menėje negalį būti jokios religi
jos- '

išvadą, kad religija yra žmonių 
opiumas. K -

Tačiau ilgainiui Feuerbacho 
ir Markso-Engelso filosofinės ide 
jos išsiskyrė. Feuerbachas sufor
mavo žmonijos rasės dvasinę bū
seną, nukeltą iš abstrakcijų į kas 
dieninę tikrovę.. Marksąs priėjo 
konkrečią pažiūrą į mdgų, priim
damas jį kaip istorijos ir aplin
kumos produktą. 1845 m. Mark
sas ir Engelsas galutinai nuėjo 
savo filosofijos keliais, t.y. dia
lektinio materializmo, kuris gi
mė Feuerbacho antihegelinio 
materializmo ir Hėgelio dialek
tikos įtakoje. Vėliau šita filosofi
ja' buvo priimta kaip autoriteti
nis pagrindas “partinei linijai” 
išlaikyti, kaip sovietinė filosofija, 
o žmonijai ji pasiūlyta kaip reli
gijos pakaitas.

Markso ir Engelso ateizmas
Marksas ir Engelsas yra ateis

tai. Kaip ateistai jie stengėsi duo
ti naują universumo, žmonių in
stitucijos, ir universalinio religi
nio fenomeno interpretaciją, ši
tuo atveju jie nurodo “mistišką?’ 
žmogaus prigimtį viskam, kąs 
nesuprantama. Primityvinėję 
stadijoje žmonių bendruomenė 
buvo gamtos gaivališkų jėgų aki
vaizdoje. Ko jis nesuprato ir kas 
buvo augščiau jo kontrolės, žmo
gus laikė misteriškomis jėgomis 
ir teikė joms pagarbą. Engelsas 
savo knygoje “Anti-Duering” nu
rodo, kad primityvinė religiją 
yra fantastinė refleksija. Kada 
primityviosios žmonių gįrpinės 
išsisklaidė, kiekviena giminė 
vysčiusi savo religiją ją supan
čioje aplinkumoje.Angliškoje knygos laidoje“ So- cializm, Utopia and Scientific” Engelsas sako, kad protestantiškoji reformacija buvusi pirma iš trijų kovų, kur buržuazija vainikavusi savo pergalę prieš feo- dolizmą. Buržuazija puolus Katalikų Bažnyčią, kadangi pastaroji buvus feodolizmo įtakoje ir kliudė buržuazijai vystyti pramo ninę gamybą. Savo triumfą buržuazija pasiekus su Calvinu, kurio doktrinos teikė naujų galimybių ekonomijai. Iš kitos pusės, buržuazija Čia galėjusi lai

kyti vidutinį žmogų nekontroliuojamose aplinkybėse ir ekonomijos malonėje. ~ Buržuazija religiją naudojus palaikyti proletariato masėms paklusnioms ir ramioms. Tačiau, Markso supratimu, religija ateity turi pranykti. Tai atsitiksią tada, kada santykis žmogaus su žmogumi ir žmogaus su gamta pasidarysiąs pakankamai ryškus ir pilnas. Tačiau tai įvyksią, kada gamyba bū sianti vykdoma laisvai santykiaujančių žmonių pagal atitinkamą iš anksto nustatytą planą, mandos dar neišsprendžia prob- Tikroje komunistinėje bendruo- lemos. Pirma turi būti išspręstas

ją žiūrėjo Leninas. Pirmiausia 
jis paskelbė, kad religija yr? 
privatus reikalas ir lyupo toįiš 
neturi būti maišomas socializmo 
studijose. Knygoje “Leninas ir 
religija” Leninas rašo,' kad 
gija, būdama privatus reikalas, 
negalinti tokia likti valstybės 
aivilgiu, o ypatingai komunistų 
partijoje. Valstybė neturi nieko 
bendro su šituo privačiu reikalu, 
ir kiekvienas turi turėti pilną 
teisę išpažinti ar neišpažinti jo
kios religijos. Daugumas socia
listų esą ateistai. Proletariato 
partija esanti priešinga, kad 'vy
riausybė paskelbtų religiją pri
vačiu reikalu, bet šiuo momentu 
ji turi susilaikyti kovojusi prieš 
šį opiumą. Taigi komunistai vie
nu atžvilgiu pasilieka tam tikrą 
rezervą, bet, iš kitos pusės, gali 
varyti pilną antireliginę propo- 
gandą. Straipsnyje apie Tolstojų 
Leninas rašo, kad religija esąs 
labiausiai korupcinis iš visų da
lykų pasaulyje. Valstybė turinti 
panaikinti kunigų luomą ir ne
pripažinti jų valstybės tarnau
tojais. Iš esmės marksizmas yra 
religijos priešas, nes filosofinis 
pagrindas yra dialektuos 'ma
terializmas,' kuris priima abso
liučiai ateistines 19 a. istorinio 
materializmo tradicijas, kilusias 
Prancūzijoj ir Vokietijoje Feūer- 
bacjio asmenyje. Sekdami šia 
tradicija, mes turime nepakęsti 
betkokios religijos, ir mūsų 
programoje turi būti įrašyta 
ateizmo propoganda. Bet Leni
nas, būdamas Markso pranašas 
ir propoguotojas, antireliginės

propagandos atžvilgių pasiliko 
nuosaikesnis. Leninas priėmę dę-

galima išnaikinti ne staigiu, bet 
evoliuciniu būdu — trijų ar dau
giau generacijų laikotarpy.

Komunistų partija, paėmusi 
valdžią Rusijoje, jau 1926 m. pa
suko Lenino ir Engelso taku, pri
imdama, kad religija yrS kilusi 
iš gamtos jėgų baimės ir kapitą- 
listinės prievartos. Akla baimė 
davusi pagrindų kurti įvairius 
dievus, o kapitalizmas tą pasi
griebęs savo reikalams. Markso- 
Lenino aiškinimas to nesiekia 
ir nesileidžia į giliąją religijęs 
ar krikščionybės analizę. Pana
šų lėkštumą pasigaudama, ko
munistų partija kategoriškai 
tvirtiną, kad krikščionybė turi 
būti be rezervų naikinama ir tai 
išeisią partijai į naudą. Tam tiks
lui viena ar kita forma veikia 
vadinamasis politinio auklėjimo 
departamentas ir plačiai išvysty
ta ateistų organizacija.

Visumoje tenka pažymėti, kad 
komunistų partijos ateistinis 
nusistatymas kyla iš jos absoliu- 

I tizmo. Dialektinis materializmas 
neša naują žmogaus pavydalą— 
žmogaus, kuris yra iš ėmės ir že
mėje. Visa kita, kas yra virš ma
tomų daiktų tikrovės, esanti bur
žuazinė iliuzija, reikalinga pro
letariato klasės išnaudojimui. 
Kom. partija stengiasi sunaikin
ti betkokią žmogaus didingumo 
nuovoką, pavers tada jį paprastu 
žemės gyvuliu, kuris yra tiek 
naudingas, kiek jis reikalingas 
partijos tikslams realizuoti.

Br. Zumeris.

Lenkai kariuomenės klausimuLenkų politinės tarnybos biuletenis paskelbė oficialią jų institucijų pažiūrą į JAV parlamente iškeltą projektą suorganizuoti “Išlaisvinimo Armiją” iš bolševikų okupuotų kraštų pabėgėlių.Informacijoje nurodoma, kad sprendžiamuoju momentu ginkluotą pajėga turės didelės reikšmės. Šiandien tokia ginkluota lenkiška pajėga tėra Rokosovs- kio vadovaujamoji lenkų kariuomenė tėvynėje. Komanda jos 
bolševikinė, bet dvasia tokia,
kaip visos tautos. Dėl to užsienį esančios vyriausybės uždavinys vesti tokią politiką, kokią kraštas suprastų kaip vienintelę tikslią ir išganingą. Atseit tai gali būti laidas, kad lemiamuoju momentu bus nesunku dabartinę Lenkijos armiją permesti į kitą svarstyklių lėkštę.Dėl paaiąkinčių galimybių bei projektų kurti lenkišką kariuomenę užsieny informacijoje sakoma, kad pasiūlymas savos ko-

stums sovietus atgal. Nors jis ir 
vėliau pastebėjo, jog strategiją 
būsianti paremta “žygiu pir
myn”, baisiai supyko vokiečiai ir 
pakėlė triukšmą dėl išryškėjusių 
planų tam tikrą Vokietijos dalį 
padaryti niekeno žeme, išsprog
dinant tiltus, kelius ir geležin
kelius, įveliant sovietus į pinkles. 
Kaip kad jų Hindenburgas kar
tą pasakęs: “Palikime Baltijos 
valstybes laisvas, kad sekančio 
karo metu mūsų armija turėtų 
kur manevruoti”. Juin teisinasi, 
mat, norįs laimėti laiko sumobi
lizuoti rezervams. Esą, sovietai' 
turėtų Vokietijon atgabenti ma
žiausiai 10 naujų divizijų, kad 
galėtų dominuoti. Vokiečiai, jų 
krikščionių demokratų partijos 
vadai, pasakė, kad šitoks Juin 
pareiškimas labai pablogina Bo- 

' nos apsiginklavimo perspekty
vas. Tada, scenoje pasirodė Ridg
way vyras, gen. Manton S. Ed
dy ir užtikrino, jog Juin buvęs 
blogai suprastas. Sąjungininkai 
ginsią kiekvieną Vak. Vokietijos

Tuo pačiu metu manevrai vy
ko Italijoje, Norvegijoje, net ir 
Ispanijoje, kur priešas neva bu
vo prasiveržęs pro Pirenėjus. 
Turkijos manevrus sekė pats 
Ridgway, kuris, grįžęs Pary
žiun, kur jo jau laukė susirinkę 
vadovaują generolai, jų tarpe ir 
Bradley, pareiškė savo nusiste
bėjimą turkų patriotizmu ir ka
reivių narsumu. O jo generalinio 
Štabo viršininkas gen. Guenther 
rado reikalinga pastebėti, jog 
“tautos anapus geležinės uždan
gos be karo negali būti išvaduo
to^ o tokio karo nieks nė nepla
nuoja“. šis jo pareiškimas tilpo 
Šveicarijoje, “Gazette de Lau
sanne” ir buvo bandymas nura
minti Ike kalbos išgąsdintus so
čius Europos biurgerius, tikin
damas juos jog “kiekvienas su-

vo auką. Tada jis matąs “laimin- gimdo. Tuo reikalu susirinkę mi? gą ateitį, kuria džiaugsis laisvasis pasaulis, saugodamas laisvę su taip sunkiai suformuota jėgą”. Jėga tokia, jog uraganui sugadinus 107 B-36 bombonešius, laikraščiai tą terado reikalinga paskelbti šoninėse skiltyse. Girdi, vistiek jie jau pasenę buvo.Prieš kurį laiką Karo aviacija pradėjusi masinę tokių monste- rių kaip B-52 atominių bombonešių ir kitų 10 tipų sprausminių lėktuvų gamybą. F-101 naikintuvas sukonstruotas specialiai lydėti tiems bombonešiams į TSRS gilumą. Britų Canberra lengvieji bombonešiai pakeis ligšiolinius yankių markės. Žemėje, kaip sausumos kariuomenės mi- nisteris Pace pastebėjo, JAV-bės ir jų sąjungininkai yra taipgi atominiai ginkluotos — atomine artilerija, vairuojamais sveidi- niais ir “kitais naujais ginklais, kurie užtikrina mūsų pranašu- mą .
Laisvajam pasauliui kito ke

lio, be “išlaisvinimo” karo matyt 
jau ir nėra. Negražu taip kalbėti, 
nes jug Varga, sovietų ekonomis
tas, visą laiką reikalavo kapita
listus veikti baime, kad tie gink
luotųsi, o paskui uždustų nuo to 
— nes neišlaikysiąs ūkis. Kaž
kaip panašiai prasitaręs Truma- 
no ūkinis patarėjas tūlas Tur
ner: “sumažinus ginklų gamybą, 
atsirastų milžiniškos nedarbo ir 
skurdo problemos“. Į tai Penta
gono koks tai valdininkas užtik
rinęs, jog, nors .ginklų yra gana, 
yra dar likusios milžiniškos 
ginklavimosi reikalams skirtos 
sumos, kurios bus pastoviai nau
dojamos ateityje ginklų užpirki
mui”... Tūlas politinis išmin
čius užtat ir yra, visai kita proga 
pasakęs “Karas yra kryžiaus ka
ras, siekiant išlaisvinimo arba|ryba” iki šiolei nesusiformavu- 
baisus nusikaltimas”.

nisteriai — Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Belgijos, Olandijos ir Liuksemburgo metrikus pasirašė visas tėvo teises perleisdami Vakarų Europos Anglies ir Plieno Tarybai ir pasižadėdami iki 1953 tuoj po švento Kazimiero Europos federacijos konstituciją viešai deklaruoti. Verta dėmesio data bus. Mūsų ainiai po šimto metų ją prisimindami prakaituos ir stebėsis toliregiškumu lietuvių politikų, kurie tuo metu taip vargingai dėl VLIKo ėdėsi.. . Istorija tada rašys, kaip amerikiečių spauda spėlioja, “tuo laikų išnyko mažosios valstybės atsiradusios industrinės revoliucijos pirmosios fazės išdavoje, kas, kaip ir 19 šimtmečio nacionalizmas, nepritiko hįęlrogeno ir skraidančių vežimų amžiui. “Ką gi, apgailėdami savo “Nepriklausomybę” tad bandykime siųsti sveikinimus gimusiam — vistiek galas, jei ne Sibire, tai... Stras- burge. Čia šiuo metu randame šias’ institucijas: Europos Patariamoji Asemblėja — Europos Tarybos Parlamentas. Turi 132 parlamentarus, su pavaduotojais, parinktus atskirų valstybių 
seimelių, neturi jokio suverenu
mo ir teikia patarimus. Toliau seka “Schumano plano Grupė — 
Europos Plieno ir Anglies bendruomenės Žemieji Rūmai. Visa 
galia, jog % dauguma gali išvaryti “šunims šėko” piauti šios 
bendruomenės Vykdomuosius 9- 
nių žmonių veiksnius. Jį vadina' 
pirmuoju Europos tarptautiniu 
parlamentu. “Speciali Ad Hoc 
Taryba”, kuriai pavesta surašy
ti Europos Federacijos ar konfe
deracijos konstituciją. Teturi pa
tariamąjį savo vyriausybėms 
balsą. “Europos Apsigynimo Ta

sios Europos Armijos Taryba.

LIETUVIŠKA FIRMA
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ŠIOMIS DIENOMIS ATIDARĖ

KRAUTUVE (Showroom) 2186 DUNDAS ST. W.
Telefonas ME. 7046

Krautuvėje išstatytos įvairios importuotos naujovės (novelties) iš Europos valstybių ir USA.
ČIA GALIMA PASIRINKTI IR UŽSISAKYTI:
• per 300 įvairiausių pavyzdžių moterims, papuošalų;
• 56 pavyzdžius gintarinių išdirbinių bei karolių;
• 10 modelių universalinių naujausių vokiečių gamybos radijo aparatų su 

plokštelėmis ir be plokštelių, trumpomis ir UKW (tinkančiomis ir tele
vizijai) bangomis, kuriomis galima puikiai klausytis Europos stočių;

• 75 pavyzdžius naujausių mechanizuotų žaislų vaikams;
• įvairių Šveicarijos, Vokietijos, JAV ir Kanados firmų moterims ir vy

rams rankinių laikrodžių bei žiedų; - \ ’ .
• virtuvės reikalams moderniškų elektrinių mašinų (multimixeriu);
• 450 pavyzdžių paauksuotų stiklo gaminių (Liquer Set. Tumblers', Vase);
• naujovių auto srity; . • '
• moderniškų medicinos aparatų (60 cycle ir universalinių — 25-60 cycle), 

specialiai taikomų pašalinti nervingumui, nemigai, neurastenijai, neural
gijai, širdies nusilpimui bei išsiplėtimui; reumatui, išijai, odos ligoms, 
nutukimui ir tt; '

• trijų rūšių masažo aparatų;
r • termometrų; '

• įvairių Solingeno plieno išdirbinių;’’
• objektyvo stiklams valyti šepetėlių (naujas patentas);
• peilių-zirklių laiškams atidaryti;
• moderniškų kavos-arbatos virdulių (naujas patentas);
• mažųjų rutulio formos barų vynui (naujas patentas);

, • “Lunetta” lūpoms paišelių su veidrodėliu ir apšvietimu naktį (naujas x
patentas); z •

• aliejiniais dažais pieštų sieninių paveikslų ir daugelis kitų naujovių.

Lietuviam* nuo daugelio ougižiau pa
minėtų prekių atidarymo proga daro

ma NUOLAIDA nuo 16-20%

Vh«« mūsų malonius lankytojus 
nuoiirdžlol sveikinom#!'

politinis klausimas.“Mums rūpi ne lenkiškais mundurais aprengti kareiviai, kartu su kitais taip vad. “Išlaisvinimo armijos” kariais vykdančiais didžiųjų valstybių įrankio vaidmenį jų spaudimo šaltajam kare sulaikyti Sov. Sąjungos tolimesnį žygiavimą. Mums svarbu, kad jau dabar būtų viešai iškeltas lenkiškas politinis elementas, kuris bendros kovos rėmuose su Sovietais —- šaltos ar 
atviros — teiktų savą kelią ir galimybes savoms pastangoms pa-' grindiniams tautiniams tikslams pasiekti. Tik šitokios politikos įrankiu tegali būti atgaivintos lenkiškos karinės pajėgos, priklausomos Lenkų politinei vadovybei ir klausančios tos vadovybės įsakymų,. Iš to išplaukia būtinybė, kad Vakarai t apibrėžtų savo poziciją Lenkijos klausimu, kad traktuotų mus kaip sąjungininkus, kurie turi ne tik prievolių, bet ir teisių, kurie — tarnaudami bendrajam laisvės reikalui— kartu dirba savo reikalui, savo tautos politiniams tikslams, pripažintiems ir įteisintiems vakarų valstybių. Tik Šitokis sprendimas mums yra priimtinas ir tik toks sprendimas pateisina pastangas ir dideles aukas, kurių pareikalaus iš lenkų taupos aktyvus dalyvavimas pasauliniame konflikte”. v

Armiją negreit sukuriamaLondone leidžiamas lenkų karių žurnalas, išeinąs kas 3 mėn., “Bellona” išspausdino vieno augšto karininko straipsnį lenkų ąrmijos vakaruose sukūrimo klausimu.
Autorius prieina gana nelinks

mų išvadų. Pasak jo, tremtyje 
esą apie 8000 lęnkų karininkų ir 
apie 100.000 kareivių. Karinin
kų didžioji dalis jau nebe jauni
— j auniausias pulkininkas 50 
metų, o pulk Įeit — 44 m . Ka
reivių amžius taip pat vyresnis 
negu betkurio krašto karių, be 
to, negalima tikėti, kad jie visi 
galėtų būti panaudoti. Lauko 
tarnybai esą galėtų būti panau
dotas tik nedidelis buvusių ka-’ 
rių procentas. Sunkus būtų taip 
pat apmokymo Mausimas, ypač 
specialiųjų dalių karių. Pasak 
autoriaus, kariuomenei paruošti 
puo suverbavimo reikią apie 214 
metų. Paruošimą jis skirsto į tris 
fazes: 1) patobulinimui karinin
kų bei specialistų žinių reikėsią 
6 mėn. 2) surinktų kareivių ap
mokymui reikėsią beųt 18 mėn., 
kurių metu vyktų ir kadrų toli
mesnis tobulinimas. 3) Karinių 
yięnetų apmokymui lauko tar
nybai bei bendradarbiavinuū su 
kitomis ginklų rūšimis reikėsią 
dar 6 mėn. Visa tai, esą, galima 
būtų paspartinti tik, jei kadrų 
paruošimas būtų pradėtas prieš 
kareivių suverbavimą, ty. prie 
kitų kraštų armijų. i

f
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LIETUViy FRONTO SUVAŽIAVIMAS IR NUTARIMAI
Pasinaudodami dėl “Darbinin

kų Dienos” susidariusiomis tri
mis iš eilės nedarbo dienomis, 
Amerikos Lietuvių Fronto Bičiu
liai susi važiavo į Clevelandą sa
vo reikalų aptarti. Paskutiniai 
įvykiai VLIKe Lietuvių Frontą 
ypatingai išpopuliarino. Todėl ir 
frontininkų suvažiavimas visuo
menėje yra sukėlęs daug susido- 

. mėjimo. Rugp. 30 d. vakare Lie
tuvių salėj įvyko suvažiavimo 
susipažinimo “alutis”, dalyvau
jant ir senosios lietuvių išeivių 
kartos veikėjams. Rugp. 31 d. 8 
vai. r. suv-mo proga buvo spe
cialios pamaldos už žuvusius LF 
'oičiulius ir visus rezistentus. 9 
v. r. Lietuvių salėje suv-mas 
buvo pradėtas specialiai tam pa
rašyta'"‘malda, invokacija. Suv- 
mas išklausė pranešimų: LF ir 

* VLIKas; LF -tolimesnė veikla; 
jos programa ir organizacija; LF 
ir nepasaulėžiūrinė politika. Su
važiavimas priėmė Amerikos 
LF bičiulių organizacinį statu
tą ir išrinko Amerikos LF Bičiu
lių vadovybę. Suv-mas pavedė 
prezidiumui pasveikinti Laik. 
Lietuvos Vyriausybę ir Lietuvos 
Pasiuntinį Vašingtone p. P. Ža- 
deikį. Suv-me dalyvavo 47 iš ki
tur atvykę LF* bičiuliai ir apie 
20 iš Clevelando. Dominavo jau
nesniosios kartos veikėjai, kurie 
parodė labai augštą visuomeninį 
ir politinį savo subrendimą. Pa
žymėtini šie suv-mc priimti LF 
nusistatymai:

1. Dėl pasipriešinimo 
okupantui

Okupanto užmačioms pasiprie
šinimas, kuris reiškiasi tautinės 
dvasios gaivinimu ir protarpiais 
prasiveržia sukilimais, yra esmi
nė lietuvių tautos istorijos žymė.' 

Dabartinis Lietuvos laisvės 
kovų sąjūdis krašte tęsia tradi
cijas rezistencijos, kurioje išau
go knygnešių gadynės milžinai, 
privedę Lietuvą iki nepriklauso
mybės atstatymo; tęsia tradici
jas pogrindinio Lietuvių Akty
vistų Fronto, privedusio 1941 m. 
iki tautos sukilimo prieš okupan
tą ir Lietuvos valstybės suvere
numo vykdymo atstatymo; tęsia 
tradicijas kovos organizacijų, 
pasipriešinusių nacių planams 
Lietuvoje. Tačiau dabartinė 
krašto rezistencija yra visų am
žių kovos ir aukos viršūnė.

Širdies gelmėse saugodami vi
sais rezistencijos kovų laikais 
sudėtu didvvrišku auku atmini
mą; minėdami su meile ir pagar
ba kritusius kovos draugus ir 
tūkstančius nežinomų partizanų 
ir partizanių, esame Įsitikinę, 
kad, kiek didelė yra jų aukos 
reikšmė kovojančiam ir naikina
mam kraštui, tiek reikšminga ji 
turės būti ir išlaisvinta j ai Lie
tuvai. .

Tremties jaunimo yra pareiga 
palaikyti prieš akis rezistencijos 
karžygius gyvus ir pasipriešin
ti visam tam, kas slopina jauni
mo lietuvybę, didžios asmenybės 
dvasią ir tikėjimą laisva Lie- 

.. . tūva. /
2. Dėl LF santykių su VLIKu
Iš rezistencinės kovos su Lie

tuvos okupantais išaugusios ko
vos organizacijos ir demokrati
niuose Lietuvos seimuose atsto
vautos politinės partijos 1943 m. 
“sutarė sujungti visas jėgas ben
dram veikimui ir sudarė Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą”. Jo veiklos programa bu
vo paskelbta 1944 m. vasario 16 
d. deklaracijoje: VLIKas, “vado
vaudamas tautos kovoms ir dar
bams Lietuvai išlaisvinti, Lie
tuvos valstybės suvereninių or
ganų veikimui atstatyti, demo
kratinei Lietuvos santvarkai at
kurti ir kraštui nuo bolševizmo 
ir kitų jo gyvenimą ardančių 
veiksnių apginti, vykdys kuopla- 
čiausią visuomenės konsolidaci
ją, lygins politinių grupių -tar
pusavio nesusipratimus”. (7 p.). 
Praktiškai beveik nuo pat VLI 
•Ko atsiradimo tremtyje buvo 
nuolat gyvas ir aktualus konso
lidacijos klausimas. Daug kartų 
šį klausimą VLIKas yra mėgi
nęs spręsti. Tačiau juo toliau, juo 
diskonsolidacija VLIKe didėjo. 
Tam buvo ir tebėra įvairių prie
žasčių. Tarp jų yra pažymėtinos:

1. VLIKo pasitraukimas iš 
krašto, nuolatinio tiesioginio ry
šio su tauta netekimas; bendros 
tremties ardomosios nuotaikos;

2. Šeiminių politinių partijų 
likimas išjungti iš VLIKo veik
los rezistencinės kovos organiza
cijų įtaka;

3. Nesugebėjimas rasti vienin
gos formulės visoms VLIKo or
ganizacijoms dėl kaikurių buv.

Lietuvos diplomatų vadįstinių 
polinkių;

4. Vientisinės Lietuvos valsty- Amerikos LF Bičiulių Suva- 
bės idėjos aukojimas partiniam 
egoizmui, gaivinant kaikurių 
Lietuvos sričių separatistinius 
palinkimus ir keliant iš mirusių
jų kaikurių sričių autonomizpią;

5. Kaikurių VLIKe dalyvau
jančiųjų organizacijų atsimeti
mas nuo VLIKo 1944 m. vasario 
16 d. deklaracijos, Wuerzburgo 
1945 m. liepos 3 d. VLIKo gru
pių susitarimo, 1946 m. Berno 
konferencijos susitarimų, 1948 
m. Baden-Badeno susitarimų;

6. Tarptautinis nepasitikėji
mas, skatinąs dirbtinių blokų 
VLIKe susidarymą, jų tarpusavį 
rungtyniavimą, pastaruoju laiku 
nevengiant ir nemoralių priemo
nių tariamam politiniam prieši
ninkui suniekinti;

7. Ryšium su tremtinių įkur
dinimu užjūriuose atėjimas į 
VLIKo sudėtį daugio atsitiktinių 
žmonių, ėmusių kreipti VLIKą 
vis labiau į’ šalį nuo jo tiesiogi
nių uždavinių ir sutartinio jiems 
vykdyti būdo; .

8. VLIKo ir Vykdomosios Ta
rybos darbingumo visiškas su
menkėjimas;

9. Pastarosios Vykdomosios 
Tarybos sudarymo būdas dis
kriminuojant rezistencinės ko
vos organizacijoms vadovaujan
čius asmenis.

Lietuvių Fronto atstovas VLI 
Ke drauge su Lietuvių Vienybės 
Sąjūdžio atstovu VLIKe, įsitiki
nę, kad jų tolimesnis pasilikimas 
šitokiame VLIKe reikštų ne tik 
bendradarbiavimą šiai Lietuvos 
laisvinimo institucijai galutinai 
sužlugdyti ir pritarimą nekaltų 
žmonių diskriminacijai, bet ir iš
davimą tų heroiškų aukų, sudėtų 
ir dedamų krašte rezistencijos 
kovoje dėl Lietuvos laisvės, 1952 
m; rugpjūčio 3 d. iš VLIKo pasi
traukė. Amerikos LF Bičiulių 
suvažiavimas pritaria šiam LF, 
atstovo VLIKe žingsniui su vil
timi, kad šis žingsnis paskatins 
VLIKą šiuo metu lemiančias jė
gas rimtai susirūpinti VLIKo ne
galiomis, ryžtingai pravesti būti
nas reformas ir pakreipti šią Lie
tuvos laisvinimo kovos institu
ciją pozityviu Lietuvos laisvini
mo keliu. -

Suvažiavimas prašo Lietuvių 
Fronto Atstovybe Tremtyje ga
lutini savo nusistatymą dėl LF 
santykių su VLIKu padaryti tik 
išryškėjus VLIKo reformų gali
mybei ir krypčiai. .

Suvažiavimas apeliuoja į lie
tuviškojo tremties jaunimo idea
lizmą, kviesdamas jaunimą jung
tis į bendrą Lietuvos laisvės ko
vų sąjūdį, parodant nors ir men
ką dalelę to ryžto ir tos Lietuvos 
laisvei pasiaukojimo dvasios, ku
rios uždegti mūsų amžininkai, 
mūsų draugai ir artimieji tėvy
nėje hero iškai aukojasi ir kovo
ja, kad Lietuva laisvėje gyventų.

3. Dėl diplomatinių ir kon- 
sularinių  ̂atstovų veiklos

žiavimas laiko laime, kad didžio
joje Lietuvos valstybės nelaimė
je užsieniuose yra likę Lietuvos 
vyriausybės paskirti diplomati
niai bei konsulariniai atstovai, 
kurie gali eiti jiems pavestas pa
reigas.

Suvažiavimas didžiai vertina 
nuopelnus tų diplomatinių bei 
konsularinių atstovų, kurie, bū
dami pripažinti ar nepripažinti, 
savo postuose ar šalia jų aktyviai 
reiškiasi Lietuvos kovoje dėl 
laisvės. Tačiau suvažiavimas ap
gailestauja, kad pagal turimas 
jėgas ir sąlygas ne visos diplo
matinės bei konsularinės įstai
gos lig šiol yra atitinkamą in
dėlį į Lietuvos laisvinimo darbą 
įdėjusios.

4. Sveikinimas Amerikos 
Lietuvių Tarybai

Amerikos LF Bičiulių Suva
žiavimas nuoširdžiai sveikina 
Amerikos Lietuvių Tarybą, kaip 
pirmąją lietuvių rezistencinės 
kovos prieš Lietuvos okupantą 
organizaciją. _Amerikos LF Bi
čiulių Suvažiavimas, vertinda
mas Amerikos Lietuvių Tarybos 
nuveiktus darbus Lietuvos lais
vei atgauti, linki Amerikos Lie
tuvių Tarybai dar labiau sayp 
pastangas sustiprinti, ypatingai 
šiais rinkiminiais metais sten
giantis Lietuvos bylai kuo dau
giau palankumo laimėti.

5. Skatinimas JAV Lietuvių 
Bendruomenės organizacijos 
Lietuvių išeivijos patriotinė 

veikla eina dviem kryptim: Lie
tuvos laisvinimo ir išeivijos lie
tuvybės išlaikymo. Rūpindamies 
Lietuvos išvadavimu, dėl kurio 
galime daugiau kovoti tik netie
siogiai, nemažiau turime rūpin
tis ir išeivijos lietuvybe, kuri kas 
metai ypatingai tarp jaunimo 
darosi, vis blankesnė.

Jaunimo lietuviškai dvasiai 
palaikyti bei ugdyti yra būtinos: 
a) lietuviška namų aplinka, b) 
lietuviška, lietuviškos dvasios 
mokykla, c) lietuviška bažnyčia, 
d) lietuviška bendruomenės ap
linka su lietuviška knyga, daina, 
vaidinimais. Jų parūpinti tegali 
bendros pastangos — lietuvių 
bendruomenės organizacija.

Suvažiavimas įpareigoja visus 
Amerikos LF Bičiulius remti ir 
skubinti Amerikos Lietuvių Ben
druomenės organizacijos suda
rymą.

Suvažiavimas pabrėžia, kad 
tik nuo politinių ir partinių inte
resų atpalaiduota, vadovaujama 
demokratiniu būdu pastatytų 
žmonių, kuriems lietuvybės rei
kalai nusveria visus kitus, Ame
rikos Lietuvių bendruomenės 
organizacija pateisins savo pa
skirti.

Suvažiavimas pagarbiai verti
na senosios išeivijos pionierius, 

SAUGOJA MIŠKUS VISŲ NAUDAI

turėk galvoj!

Šiq mtškų opsougos inforrnocijq visuomenės noudoi skelbto

RANGER BREWING
COMPANY LIMITED • KITCHENER, ONTARIO

SKO GAISRAS

NEPAMIRŠK,
Miškų gaisrų pavojus, SHį 
kad ir pasibaigus vasa- 
rai, nėra praėjęs! Daug Įjjjp 
miškų gaisrų įvyksta rude- ĮSI 
nį. Jei jūs stovyklaujate miš- Wg 
ke arba važiuojate per mišką, 
atsargiai elkitės su cigaretėmis,! 
degtukais, laužais ir kibirkštimis 
iš vasarnamių krosnių.
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lietuviškų parapijų, lietuviškų 
organizacijų, lietuviškų laikraš
čių bei knygų organizatorius, iš
laikiusius lietuvybę ir milžiniš
kas aukas sukėlusius nepriklau
somai Lietuvai atstatyti ir da
bar kovojant dėl Lietuvoš išlais
vinimo.

Suvažiavimas viltingai žiūri į 
naujosios tremties išeivijos rašy
tojus, menininkus, muzikus, ak
torius, mokslininkus, nukreipu
sius savo veiklą lietuviškai kul
tūrinei kūrybai, ypatingai į tuos, 
kurie parūpina kultūrinių sąly
gų bei priemonių lietuvių jauni
mui lietuviška dvasia ugdytis.

6. Pasitikėjimas prof. 
Brazaičiui

Amerikos LF Bičiulių Suva
žiavimas didžiai vertina prof. J. 
Brazaičio rezistencinės kovos 
veiklą ir reiškia jam visišką 
Amerikos LF bičiulių pasitikė
jimą. Suvažiavimas, turėdamas 
galvoje, kad atsakingos Vykdo
mosios Tarybos narių pareigos 
turi būti pavedamos tik kompe- 
tetingiems' bei kūrybingiems as
menims, užgiria LF Atstovybės 
Tremty pastangas įtraukti prof. 
J. Brazaitį į Vykdomosios Tary
bos sudėtį, ir nelaiko tų pastan
gų asmens suprincipinimu, o tik 
darbingumo ir kompetentingu
mo principo pritaikymu Vykdo
mosios Tarybos sudėčiai.

Venecuelos lietuvių protestas
Mes, žemiau pasirašiusieji Ve

nezuelos Lietuvių Savišalpos 
Bendruomenės nariai, randame 
gyvybinį reikalą šiuo išreikšti 
protestą prieš VLSB-nės Tary
bos šių metų sausio mėn. 13 d. 
memorandumą VLIKui jo veda
mosios politikos atžvilgiu.

1. Venezuelos Lietuvių Savi
šalpos ^Bendruomenės Taryba, 
būdama apolitiniu-savišalpiniu 
organu, kaip tą įsakmiai pabrė
žia pats bendruomenės statutas, 
neturi jokios kompetencijos at
stovauti Venezuelos Lietuvių Sa
višalpos Bendruomenę politinėje 
srityje..

2. Apie šį memorandumą Ve- 
nezūėlos lietuviškoji visuomenė 
jokiame viešame Susirinkime iš 
anksto nebuvo informuota ir nie
kas neatsiklausė jos nuomonės. 
Memorandumo tėkštas — kaip 
nemaloni staigmena — buvo su
žinotas tik iš spaudos.

3. Todėl prašome laisvojo pa
saulio lietuviškąją visuomenę ir 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvini
mo komitetą laikyti sausio 13 d. 
VLSB-nės memorandumą tik 
kaip tą Tarybą sudarančių na
rių asmeninės nuomonės politi
nėj srityje pareiškimą, kurs jo
kiu būdu neatstovauja beveik 
2000 narių siekiančios Venezue
los lietuviškosios kolonijos nuo
monės.

4. Piktinamės taip vadinama
jame memorandume išsireiški
mais: “Viso to priežastimi yra 
pats VLIKas. Tai sakome ne

SOVIETINĖ TAUTŲ BROLYBĖ PRAKTIKOJE
Neseniai pasauly pagarsėjo so

vietinis įstatymas, draudžiąs so
vietų piliečiams sukurti šeimą 
su kito krašto piliečiais. Tai bu
vo iškelta ryšy su byla anglų, 
kurie negalėjo išsivežti savo 
žmonų rusių, kurias vedė karo 
metu. Dabar Sovietų Sąjungoje 
paskelbtas potvarkis, kuriuo so
vietų piliečiams leidžiama kuriti 
šeimas su satelitų kraštų pilie
čiais — Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Lenkijos, Rumu
nijos ir Vengrijos. Apie šį naują 
potvarkį su dideliu entuziazmu 
rašo Vengrijos komunistinė 
spauda, šaukdama, kad Vengri
jos liaudis seniai trokštanti su
artėjimo. Tačiau kaip nuostabu, 
kai kartu iškeliama, kad tokios 
mišrios šeimos galės gyventi bet- 
kuriame krašte ir Vengrijoje 
gyvenančiųjų turtas būsiąs iš
skirtas iš Vengrijos ūkio, net to
kios šeimos žemė negalės būti 
įjungta į kolchozą, nes tai sovie
tų piliečio turtas, o jis naudojasi 
eksteritorialumo teisėmis. Žino
ma, jei tokia šeima įsikurs So
vietų Rusijoje, jos turtas jokio
mis privilegijomis nesinaudos.

Vakariečiai rusus pralenkia
Dar pernai centro Europoje 

stovinčios vakariečių karinės pa- 

kaltinimo prasme, bet pabrėžia- 
rbe gyvą realybę”; įr .naujais — 
iki šiol negirdėtais terminais 
švaistymusi — “neoficialus VLI
Kas ir oficialu^”.

5. Pareiškiame visišką pasiti
kėjimą ir pasigerėjimą ligšioli
ne VLIKo ir Lietuvos Diploma- 
t i j os veikla N epr įklausomos Lie
tuvos atstatymo reikale.

6. Šis mūsų pareiškimas yra 
surašomas dviejuose egzemplio
riuose. Vienas jų siunčiamas VLI 
Kui. o kitas perduodamas VLSB- 
nės pirmininkui saugoti b-nės 
archyve. Pareiškimo-protesto 
nuorašai skelbiami viso pasaulio 
lietuviškoje spaudoje.

Pastaba: Po šiuo pareiškimu 
pasirašė 165 pilnamečiai nariai, 
iš kurių 5 vėliau dėl įvairių mo
tyvų savo parašus atšaukė. Para
šus atšaukė šie VLSB-nės nariai:
1. Tamašauskas, 2.E. Redneris,
3.Vytautas Milmantas, 4.Aldona 
Milmantienė, 5.0na Milmantavi- 
čienė

Pastabos prie viešo protesto
1. Venezuelos Lietuvių Savi

šalpos Bendruomenės narių nuo
monės dėl V.L.S.B. Tarybos me
morandumo •— pageidavimų VLI 
Kui buvo atsiklausta aplankant 
tiktai didžiąją dalį V.L.S.B. Ma- 
racay. Valencijos ir Caracas'o 
apylinkių narių, nes visų Vene
zuelos lietuvių, kurie gyvena iš
simėtę po didžiulę valstybės te
ritoriją, fiziškai ir dėl laiko sto
kos neįmanoma aplankyti.

2. Iš aplankytųjų narių maž
daug 95% pasirašė po protestu, 
tuo įrodydami, jog dauguma ma
no, kad bendruomenė, kaip tau- 
tinė-apolitinė ir savišalpinė or
ganizacija, neturėtų kištis į par
tinius ginčus — smerkti VLIKą 
ir išgirti Lozoraitį ar atvirkš
čiai.

3. Pareiškiame viešai, jog pa
rašai buvo renkami be jokios agi 
tacijos, pasiūlant perskaityti 
protesto tekstą ir perskaičius, 
jei pritaria, pasirašyti.

4. Parašus visose vietovėse 
rinko mažiausiai bent trys asme
nys.

5. Parašų ^rinkimo metu pa
leisti šmeižtai ir iš kaikurių Ta
rybos narių tarpo, jog žmonės 
buvo apgaudinėjami, parašai ne
teisingai išgaunami, neturi nė 
menkiausio pagrindo.

6. Apgailestaujame kai kurių 
Tarybos narių elgesį, grąsinant 
parašų rinkikus perduoti vieti
nės valdžios įstaigoms; gązdi- 
nant pasirašiusius, jog parašai 
gali patekti į raudonųjų rankas; 
grąsinant, jog pasirašiusiems ne
bus leista vėliau grįžti laisvon 
Lietuvon etc.; kaltinant parašų 
rinkikus, jog griauja bendruo
menės sugyvenimą ir pan.

7. Esame tikri, jog bendruo
menės darniam sugyvenimui iš 
tikrųjų daug pakenkė vienaša
liškas memorandumas, padary
tas visų Venezuelos lietuvių var
du, be jų žinios, ir įžeisdamas 
didelės^ dalies narių įsitikini
mus.

8. Randame, kad vienintelė 
išeitis tam sugyvenimui atstaty
ti yra iš Tarybos pusės savo pa
geidavimų - memorandumo VLI- 
Kui atšaukimas arba paskelbi-

jėgos, palyginus su rusų pajėgo
mis, buvo menkutės. Tuo tarpu 
šiandien rusų pajėgos jau nebe- 
prašoka vakariečių. Vokietijoje 
yra 10 JAV ir D. Britanijos di
vizijų, apie 180.000 pirmos rū
šies karių. Prie jų pridėjus 135.- 
000 Prancūzų, Belgų ir Olandų, 
kurių dalis yra taip pat Vokie
tijoje arba netoli nuo jos, gau
name 315.000 skaičių, su visais 
reikalingais įrengimais, sandė
liais, susisiekimo priemonėmis 
ir tt. Tuo tarpu sovietai Vokie
tijoje turi 36 divizijų štabus, bet 
ištikrųjų ten tėra 25 lauko divi
zijos, apie 230.000 karių. Kiti 
divizijų štabai tėra yien admi
nistraciniai vienetai, prie kurių 
tėra vos po pulką ar kokį specia
lų dalinį, kurie karo metu būtų 
įterpti* į korpusus ir tų divizijų 
nei ženklo neliktų. Tuo būdu 
šiuo metu Europoje prieš Sovie
tus stovi pranašesnė armija. Tik, 
žinoma, yra dar satelitų armijos 
ir Sovietų daug didesni rezervai 
namie. Dėl to pataruoju metu 
gaunama žinių, kad Sovietai ruo
šiasi savo įgulas Rytų Vokieti
joje padidinti.

Oro pajėgos, sovietų laikomos 
Vokietijoje, tuo tarpu dar prašo
ka vakariečių oro pajėgas, ta
čiau manoma, kad karo atvejy 
vakariečiai pajėgtų trumpu lai
ku skirtumą išlyginti ir pasiektų 
tokio paties santykio ore, kaip 
yra pasiekę sausumoje. ;

Malikas grasina veto
Japonijos prašymui priimti į 

JT atsidūrus Saugumo Tarybo
je, Malik perspėjo, kad Japoni
jos ir trijų Indokinijos valstybių 
priėmimo klausimus spręsti da
bar nelaikąs. Rusija veto naudo
sianti tiek kartų, kiek reikėsią.

Ginčas dėl naujų narių įsilei
dimo jau seniai vyksta. Sovietai 
vetavo įsileidimą -7 kraštų: Suo
mijos, Portugalijos, Airijos, Jor
dano, Austrijos, Ceilono ir Ne- 
palio. 5 kraštai —• Albanija, Mon
golų liaudies respublika, Bulga
rija, Rumunija ir Vengrija ne
surinko daugumos balsų, o Libi
jos klausimas dar buvo nesvars
tytas. Sovietai siūlo visas tas 
14 valstybių įvesti vienu kartu, 
tuo tarpu JAV ir kt. valstybės 
nori kiekvienos klausimą atski
rai spręsti. Dabar iškilo dar Ja
ponijos, komunistinės Vietminh 
ir trijų prancūzų įtakoj esančių 
Indokinijos valstybių — Laas, 
Cambodia ir Vietnam — priėmi
mo klausimas. Už balsavo visi 
10 Saugumo Tarybos narių be 
Maliko, kuris susilaikė. Pasak jo, 
Jordanas gresiąs kaimynams, 
Portugalija bičiuliavusis su Is
panija, Airija turinti simpatijų 
naciams, Italija vėb linkstanti į 
agresiją — šį kartą Š. Atlanto 
Sąjungos pusėje.

Keisti mūsų kaimynai
Kiekvieną savaitę lenkų laik

raščiai paskelbia visokių nuosta
biausių fanaberinių fantazijų. 
Latvių spauda praėjusią savaitę 
nusišaipė iš tūlo jų laikraščio ke-

ŠIENLIGĖ
Šienligė — yra degantis nosies 

ir . kvėpavimo takų dirginimas, 
kas vasarą daug tūkstančių ka
nadiečių beveik iš proto varo. 
Kas nori nuo jos pabėgti, turi 
vengti Montrealio, Hamiltono, 
Toronto bei kaikurių sričių apie 
Lake Erie. Morden, Man. arba 
Otava ar Quebec nedaug padės, 
bet galima pasveikti apie Ed
monton, Altą., beveik visur Al
bertoje ir Saskatchewane, išsky
rus pietines vietoves, šiaurės 
centrinėje Manitoboje ar Rocky 
kalnuose ar ant Pacifiko krantų.

Gyvenant pietų Ontario kelio
nė į Muskoka apskritį gali su
teikti šiokį tokį palengvinimą, o 
gyvenant Winnipege, tenka va
žiuoti į Riding Mountain Natio
nal Park į šiaurę.

Šienligė (Hayfever) dažniau
siai sukeliama įvairių augalų žie
dadulkių, kurios įkvėpuojamos iš 
oro. Kaikuriems asmenims tai iš
šaukia didelį nemalonumą su 
nuolatiniu čiauduliu, tekančia 
nosimi ir ašarojančiom akim, 
kvėpavimo sunkumu ir kitais 
varginančiais simptomais.

Palyginus nedaug augalų dėl 
to yra-kalti — tik iš tokių, kurie 
apvaisinami Vėjo pernešamomis 
sėklomis nuo vieno augalo ant 
kito. Ir iš jų ne visi turi nuodin

mas jo tiktai Tarybą sudarančių 
narių asmeninės nuomonės pa
reiškimu.

Viešo Protesto organizatoriai 
ir parašų rinkikai. 

i

liamo Intermarium projekto. At
seit, vietoj Rytų ir Centro Eu
ropos Federacijos, didelės lenkų 
grupės laikraštis norėtų, jog vėl 
būtų z Lenkijos-Lietuvos Unija, 
kuri apimtų iki Juodosios jūros. 
Ir beveik visos lenkų grupės, 
protestuodamos prieš Lvovo ir 
Vilniaus atėmimą, su didžiausiu 
pykčiu šoka, jei vokiečiai kalba 
apie Oderio-Neisės linijos refor
mą! Tačiau su dėmesiu politi
niai egzilai priėmė Londono eg- 
žilinęs vyriausybės premjero 
gen. Odzierzynski nuomonę dėl 
Armstrong ir Kersten pasiųly- 
mo sudaryti laisvųjų lenkų ar
miją. Jis mano, jog siūlyme tebė
ra daugiau sprendžiamos techni
kinės, kaip politinės, pusės. Jis 
protestuoja, jog visa eilė lenkų 
karininkų pasidavė britų ir ame
rikiečių karinei vadovybei ir yra 
treniruojami “kokiems tai tiks
lams”. Jis žinąs Lenkijos valsty
bę, save kaip premjerą, kurio 
tikslas vadovauti kovoje už Len
kijos laisvę ir piktinasi, jog atsi
randa lenkų, kurie nueina tar
nauti svetimiems vadams.

Krikšč. Dem. Internacionalo 
kongresas '

Krikščionių Demokratų Inter
nacionalo— Nouvelles Equipes 
Internationales — NEI — 6-sis 
kongresas šiais metais įvyks rug
sėjo 12-14 d. Šveicarijoje, Fri- 
bourge. Pagrindinė kongreso te
ma bus “Europos krikščionių ga
lybė ir silpnumai”, į kurią įves
dins savo pranešimais Houben ir 
Benvenuti. Pagrindinę kalbą 
apie kraštus už geležinės uždan
gos pasakys rumunas Cioranes- 
co. Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungą šiame kongrese 
atstovaus dr. E. Turauskas.

Jaunųjų krikščionių 
demokratų sąskrydis

Rugpiūčio 10-17 dd. Austrijoje, 
Villache, įvyko Jaunųjų Krikšč. 
Dem. Sąj. veikiančios prie Krikš
čionių Demokratų Internaciona
lo — NEI, labai platus suvažia
vimas — sąskrydis.

Kaikuriose sąskrydžio demon
stracijose ir sporto eitynėse da
lyvavo iki 10.000-18.000 jaunimo. 
Atskirų tautybių ■* delegacijos 
buvo labai didelės: italų — 800, 
vokiečių — 400, olandų — 200, 
Saaro krašto — 200, belgų — 150, 
prancūzų — 80, šveicarų — 30, 
anglų, norvegų, švedų, suomių, 
danų, liuksemburgiečių, graikų 
ir kitų tautybių po mažiau. Vi
durio Europos krikšč. demokratų 
jaunimo sekciją atstovavo: E. 
Bobrowskis — lenkas, Vincas 
Natkevičius — lietuvis, J. Vo- 
lozinskis — latvis, J. Hutiray — 
vengras, A. Zajdela — slovėnas 
ir Novotny — čekas.

Vidurio Europos Krikšč.
Dem. Sąj. — CDUCE 

Vykdomojo Komiteto posėdy 
rugpiūčio 29 dieną Niujorke nu
tarta šios sąjungos pirmąjį kon
gresą, kuris buvo numatytas 
rugsėjo 19-21 d., nukelti į lapkri
čio 21-23 d. Niujorke.

gų žiedadulkių. Pavyzdžiui, pu
šys pagamina nepaprastai daug 
žiedadulkių, bet dar nepastebėta, 
kad jos būtų kenksmingos žmo
nėms. Pavojingiausi augalai yra 
ypatingai piktžolė ragweed, ša
lavijas, metėlės, rusiškas dagys, 
ir kiti augalai bei žolės ir kele
tas medžių, kaip drebulė, ąžuo
las, uosis, beržas, alksnis, skrob
las, vinkšna ir klevas. Ragweed 
tačiau yra vyriausioji kaltinin
kė ir jos reikia ypatingai vengti.

Ragweed yra šiurkštus, bjau
rus augalas su žalsvais beveik . 
nepastebimais vėjo apvaisina
mais žiedais, sugrupuotais gal
velėmis, ir auga nuo 3*colių iki 
9 pėdų augščio. Yra trys rag
weed rūšys — paprasta arba 
trumpoji garweed, milžinas 
Kinghead ir metinė arba vaka
rinė ragweed.

Šienligės aukų naudai vyriau
sybė pastatė visoje Kanadoje 
žeidadulkių stotis. Kiekvienoje 
stotyje reguliariai tiriamas at
mosferos žiedadulkių kiekis ir 
informacijos siunčiamos Otavon, 
kur jos paskelbiamos. Kanados 
Vyriausybės Kelionių Biuras lei
dinyje “Canadian Havens from 
Hayfever” skelbia davinius 76 
vietovių devyniose iš dešimt Ka
nados provincijų. Pranešimai iš 
British Columbia dar ne pilni.

Kiekvienas gali tą knygutę įsi
gyti rašydamas į Canadian Gov
ernment Travel Bureau, Ottawa, 
Ont U CSc.

/
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TSVIBKtS ŽIBURIAI

HAMILTON, Ont.
Paverstoj Tėvynėj

Veda ALMUS

Tautės Fondo Atstovybės

★Jei rožytojal tokių parsidavėlių 
kaip Sirijos Gira/ Tilvytis/ Šimkus nuo
latos yra informuojami, kaip reikia ra- 
lyfl, dailininkai jautėsi kiek romesni. 
Bet štai atsirado toks dail. A. Savic* 
kas ir neva savo vardu paskelbė 
straipsnį "Už realistinį vaizduojamą
jį meną". Esą, tarybinis menas, vado
vaujant Stalinui, pasiekė didelius lai
mėjimus ir teisėtai pelnė pažangiau
sio pašautoje meno šlovę • •Savic
kas sumini šiuos lietuvių dailininkus 
Ir skulptorius: J.- Mikėnas, P. Alek
sandravičius, L Jankus, N. Petrulis, 
B. Vyšniauskas, V. Jurkūnas, V. Mac
kevičius,. V. Palaima, V. Dilka, J. 
Kuzminškis, D. Tarabildienė, P. Vai
vada, I. Žebenkienė, Žmuidzinevičius, 
Jaunieji dailininkai V. Galdikas, B. 
Jocevišiūte, S. Gračiovas ir kiti. Girdi, 
parodos parodė, jog "ir atsisakius for
malizmo ir natūralizmo galima įsigyti 
meistriškumo". Bet, žinoma, kaip ir 
visur tarybinėje spaudoje, po tam tik
ro eilučių skaičiaus rašoma, kad ten 
yra nemažo ir stambių trūkumų. Gir
di, nesijaučia gyvumo paveiksluose, 
klasių kovos. Girdi, kūriniai, taigi tie 
realistiniai, esą, daugumoje tiek jau 
netikę, kad lietuviai dailininkai nepa
jėgę suruošti sava kūrinių 1952 me
tų parodos. Nusiskundžiama, jog dai
lininkai nepajėgią įsitaisyti indivi- 

x dualių studijų ir todėl negalį paro
doms pasiruošti. Girdi, daug dailinin
kų pabaigė pernai Dailės mokyklą, bet 
jie palikti Dievo malonei. Savickas 
skundžiasi, jog dailininkai labai griež
tai elgiasi su savo kolegomis, kurie 
pabando juos kritikuoti. ..

★ Lietuvos Žemės Ūkio> Akademija 
šiuo/metu turi šiuos fakultetus: agro
nomijos, ž. ū. ekonomijos ir organiza
cijos, (ėmės ūkio mechanizacijos, že- 
mėtvorkos, hidromėlioračijos, miškų 
ūkio ir pieno produktų technologijos.

★ Nežiūrint nuolatinio rėktarftavi- 
mosi, jog LTSR taip visko pilna, skai
tytojų dėmesiui patiekiamas šis skel
bimas, taip primenąs naciškųjų oku- 
antų laikus, deja, niekad neregėtas 
nacionalistinių buržujų diktatūros lai
kais: "Respublikinė Gyvulių žaliavos 
paruošų kontora (Zagotovsyrjo) prane
ša odos žaliavos statytojų žiniai, kad 
kontoros sandėliuose yra odos prekių, • 
kurios parduodamos odos žaliavos pri
statytojams, vykdantiems odos paruo
šas siepiet, (suprask, jei įvykdysi, gau
sit naujus batus!), o taip pat už anks
tyvesnius nekompensuotus odos žalia
vų pristatymus. Odos prekės gauna
mos respublikinės gyvulių žaliavos pa
ruošų kontoros rajonų sandėliuose ir 
jos p aruošų punktuose".

★ Kaip jau rašėme, Lietuvių Kalbos 
institutas buvo į Lietuvos Rytus su
rengęs dialekt&oginę ekskursiją. Bu-

' vo ištirta kelių rytinių apylinkių tar
mė, ieškant atsakymų į lietuvių kal
bos atlaso medžiagos rinkimo prog
ramą. Didelis dėmesys buvo kreipia
mos į įvairias senobines lietuvių kal
bos formas. Šalčininkų rajone, įsiter
pusiam kilpos pavidalu į Gudų TSR, ir 
kitose vietovėse ypač gausiai rasta dia- 
lektologinių tekstų ir žodyninės me
džiagos, -morfologinių -ir -sintaksinių 
vertybių.

★ Tūlas Pylipaitis skundžiasi Klai
pėdos lietuviškumu. Girdi, ne rete
nybė Klaipėdoje pamatyti tokias iška
bas: "Virų Kirpykla", Aukštoji gatvė; 
"Miesto Skoninė Invalidų Artelė", toj 
pačioj gatvėj; "CBAJ Buras", Montės 
gatvėje; ir pan. Idant kas nors atkreip
tų dėmesį, Pylipaitis užbaigia sekan
čiai: "Tokios iškabos primena tamsius 
buržuazijos viešpatavimo laikus Lie
tuvoje, kada kapitalistai, vaikydamie
si tiktai pelno, buvo paniekinę kalbos 
kultūrą" . . .

★ Vilniaus universitetas-vieno savo 
koncerto metu išpildė "seną lietuvių 
liaudies dainą" "Kolūkietiškas ačiū 
draugui Stalinui" • • • (Taryb. spauda).

★ Kadangi visas dėmesys LTSR yra 
sukauptas visuomeninei gyvulininkys
tei, tad nenuostabu, jog dar ir dabar 
Klaipėdoje, pav. gyventojai negali per
sikelti į Smiltynę. Klaipėdiečiai sako, 
jog kartais, išlaukę 3-4 valandas, 
"keikdami tvarką šioje vietoje", grįž
ta namo . • • Keltas esąs visiškai ne
tvarkoje ir net pavojingas.

★ Neseniai savo paskaitose ir strai
psniuose Vilniaus universiteto prof. B. 
Abraičiui buvo pavesta pravesti propa
gandą prieš religiją "Mokslas ir rcligi- 
ja apie gyvybės atsiradimą"*

★ Vilniaus Valstybiniame universi
tete šiais metais numatomi šie fakulte
tai: Fizikos-matematikos, Chemijos: 
beorganinė chemija, organinė chemi
ja ir fizinė chemija; Gamtos mokslų- 
biologija, geografija ir geologija; Me
dicinos; Ekonomikos mokslų — pra
monę ekonomika, prekybos ekono
mika, finansai; Teisės mokslų; Istori- 
jos-filologijos— istorija, lietuvių kal
ba ir literatūra, rusų kalba ir literatū
ra, bibliotekininkystė ir žurnalistika.

★ Petrašiūniečiai skundžiasi, jog 
septintaisiais pakartotino išvadavimo 
metais Petrašiūnuose iki šiol nėra 
mėsos krautuvės ir turgavietės, nežiū
rint pakartotinų pažadų.

★ LTSR medžiotojai džiaugiasi, jog 
vėl kiek atsigauna miškų fauna. Štai 
girdi, briedžių padaugėjo 2,S karto. 
Jų šiuo metu priskaifoma 230 galvų. 
Daugiausia StumbriŠkių girioje Pane
vėžio rajone. 1950 m. dirbtinai pa
dauginus audinių skaičių, jų nemaža 
priviso lietuviškose giriose. Atgaivinti 
ir bebrai, kurie, girdi, buvo išnykę jau 
1936 m. šiuo metu giriose yra apie 
120 bebrų. Kad pagerinti rudųjų lie- 
tuviškųjų lapių veislę, į girias paleis
ta visa eilė juodsidabrinių lapių.

★ P. Stankaitis neseniai įrodinėjo 
tarybinėje spaudoje, kad "JAV darbo 
žmonių masių nuskurdimas — ginkla
vimosi varžybų padarinys". Girdi, ka
pitalistai semiasi pelną, e darbinin
kei miršta badu. Rašoma apie gausius 
streikus, tik nepasakoma, jog po jų 
kiekvieną kertą vis pakeliamas atfy-

ber Seimas priverstos gyventi vienam 
kambaryje kaip silkės susigrūdusias. 
Kad Rusijoje niekas nėra bandę strei
kuotų nes tokie, seniai jau supuvo 
Kolymos kasyklose.

★ šiais metais Klaipėdoje buvo pa
sodinta nemažo dekoratyvinių medžių. 
Pagal Dangę pasodinta liepų alėja ir 
šiaip daug gėlių.

★ Prof. K. Bieliukas konstatuoja, 
jog Volgos-Dono kanalas galėjo būti 
taip greitai pastatytas tik todėl, kad 
statybinės medžiagos ir įrengimai bu
vo siunčiami iš visos šalies — Mask
vos, Leningrado, Ukrainos, Pabaltijo. 
Beje, tenka pastebėti, jog Pabaltijo 
Gubernijos tarybinėje spaudoje išsimu
ša i trečių vietų — po Rusijos ir Uk
rainos minimos.

★ Vilniaus Pedagoginio Instituto
mokslinėje konferencijoje, kurioje pa
gal Stalino nurodymų buvo kritikuoja
mas ir savikritikuojamos mokslas, nes 
kitaip juk neįmanoma pažanga, pasi
reiškė Instituto dėstytojai Vekeris, do
centas Gučas, doc. Budzinskts, dėsty
tojos Auryla. Prikišama konferencijas 
psichologinei sekcijai, kuriai vadovavo 
dėstytoja E. Lėvenienė. Docentas Lau
žikas skaitė paskaitų iš savo ruošia
mo darbo "Klerikalizmo auklėjamasis 
charakteris mokyklose ir kova su juo 
buržuazijos valdomoje Lietuvoje". 
Laužiko paskaita nebuvusi gera: "ne
marksistiškai nušvietė kovų prieš kle
rikalizmo siautėjimų Lietuvoje, nutylė
jo komunistų partijos, darbo žmonių 
vaidmenį Šioje kovoje. Girdi, silpnai 
buvo paruošta ir Ed. Trumpos paskaito 
"Psichologiniai terminai ir mokslinė 
praktika", nes prelegentas nesirėmė 
Stalino mokslu. - -

★ Liepos mėnesį Vilniuje dvi dienas 
užtruko dailės darbuotojų konferen
cija.
mesnių aiškinimų turbūt nereikia.

★ Kauno Politechnikos institutas 
jau kuris laikas yra persikėlęs į buv. 
Žemės Banko ir Užsienių Reikalų mi
nisterijos rūmus, Donelaičio 35. Jame 
yra 5 fakultetai: Mechanikos, Elektro
technikos, Cheminės technologijos, 
Statybos ir hidrotechnikos. Kadangi LT 
SR tebejaučiamas didelis inžinierių 
trūkumas, studentai gauna padidintas 
stipendijos ir nemokamų išlaikymo 
bendrabučiuose. įdomu, jog iš inžinie
rių reikalaujama, kad įstodami išlai
kytų egzaminus iš vienos svetimosios 
kalbų — prancūzų, anglų ir' vokie
čių. įsidėmėtina sąlyga, kurios nebu
vo praėjusiais metais. "Asmenys, sto
jantieji į grupes su rusų dėstomąja 
kalba, atleidžiami nuo egzaminų iš 
lietuvių kalbos ir literatu ros".

★ Kaip atrodo, Kauno automatinė
telefonų sistema ar tik nebus perkel
ta Vilniun, o čia palikta senoji, nes 
numeriai nebeturi priedėlio 2 arba 4, 
jei priemiestis. * .

★ Dūkšto' geležinkelio stoties rajo
ne, ją atstačius, iki šioliai tebestovi 
įvairaus laužo ir šiukšlių krūvos.

★ Valstybinis Medžioklės inspekto
rius J. Mažuika rekomenduoja paverg
tiesiems lietuviams auginti nutrijas, 
kurios, girdi, nesudarančios didesnių 
sunkumų. Nutrija arba balinis bebras 
lengvai oklimatizuojasi, girdi, jau 
šiandien TSRS sudaro vieną svarbiau
sių kailinių žvėrelių rūšį. Nutrijų kai
lis esąs labai tvirtas ir labai vertina
mas dėl tankaus, minkšto ir švelnaus 
plauko. Iš nutrijų kailio daromi įvairūs 
brangūs dirbiniai, o mėsa naudojama 
maistui. Laisvai auginamos nutrijos 
maitinasi vandenų augmenija ir žole. 
Uždarose patalpose nutrijos šeriamos 
daržovėmis, šienu, javų mišiniu ir įvai
riomis išspaudomis. Mėgiamiausias 
nutrijų pašaras — morkos, runkeliai, 
bulvės, žirniai, avižos, ąžuolų, pušų, 
beržų, ievų, aviečių šakelės, dobilai ir 
žolė. Suaugusi nutrija per parą suėda 
nuo 2 iki 3 kg pašaro. Nutrijos turi 
didelę reikšmę plečiant tvenkiniuose

. bei ežeruose žuvininkystę, nes jos ne
leidžia vandenims užaugti žole ir kita 
augmenija. Šią augmeniją, ypač šak
nis, nutrijos naudoja maistui. LTSR 
nutrijos gražiai aklimotizuojasi ir au
ginamos Biržuose prie medžioklės 
draugijos. Žiemą šie žvėrys buvo lai
domi uždarose patalpose gamybinia
me ūkyje. Gegužės mėnesį nutrijos bu
vo perkeltos į Širvėnos ežerą. Jos ten 
laikomos ir dabar. Praėjusi žiema pa
rodė, kad nutrija yra lobai atsparus 
ligoms žvėriukas ir mūsų klimato są
lygoms tikrai tinkąs. Praėjusią žiemą 
dvi motininės nutrijos atvedė vaikus: 
viena penktus, o kita tris. Nutrijos 
vaikus veda kas 133 dienos, neatsi
žvelgiant į metų laiką. Lietuvoje, pa
gal Mažuiką, nutrijų auginimas gali
mas tik pusiau naminiu būdu. Nuo ba
landžio iki spalio mėn. nutrijos augi
namos vielos tinklu aptvertuose vande
nyse. Spalio mėn. nutrijos iš vandens 
perkeliamos į uždaras patalpas žiemo
jimui. ^Nutrijų žiemojimo patalpa lai
koma nežemiau n ui taus. Žiemą nutri
jų negalimo palikti. Jos per jautrios 
ir neranda maisto.

★ Niekaip nesiliauna Žemės Ūkio 
Artelių pažeidimai mūsų vargšėje pa
vergtoje. Palyginus su kitomis respub
likomis, atrodo, lietuviai ūkininkai 
sunkiausiai savo žemės ir bėriukų at
sižada ... kiti gi verčiami vargo kom
binacijas išdarinėja. "Naujųjų Kaugo
nių" kolūkyje prie Vievio ilgą laiką 
buvo grobstomas pienas ir kiaušiniai. 
"Salomėjos Neries" vardo žemės ūkio 
artelės viršininkė Bedulskienė nesąži
ningai atlieka savo pareigas. Ji netei
singai pasisavina dalį veršeliams skir
to pieno Ir miltų (tikriausiai, kad pa
šertų savo klykiančius paikus), tuomi 
darydama rimtą žalą kolūkio gyvuli
ninkystei, visuomeniniam ūkiui. Pipirų 
gauna kolūkio pirmininkas, kuris, ma
tyt, susigraudinęs dėl esamos padėties, 
pusvelčiui išdalina badaujantiems kol
ūkiečiams gyvulinių javų. Labai daug 
kur prasižengiama su sodybiniais skly
pais • • . Silpnai vystomas aiškinama
sis darbas kaime veda prie drausmės

reikalams narių TF Ątst. Kana
doj centre; išvystyti gyvesnę TF 
veiklą visose Kanądos lietuvių 
kolonijose; visiškai išjungti iš 
TF veiklos politinį ir partinį 
momentą.

Uždarydamas posėdį, viet. sk. 
vedėjas St. Bakšys padėkojo sve
čiui už jo apsilankymą, org. pir
mininkams už paramą TF ir buv. 
TF v-bos nariams už jų dalyva
vimą posėdy.

Miela j ai namų šeimininkei p. 
Kazlauskienei už leidimą pasi
naudoti šiam posėdžiui jaukiu ir 
gražiu butu visų dalyvių vardu 
pareikšta nuoširdi padėka.

Posėdžio dalyviai vykstan
čiam Kanados Krašto Tarybos 
suvažiavimui, savo ir org. vardu 
pasiuntė jungtinę sveikinimo te
legramą.

— Rugp. 31 d. Bendr. V-bos 
ruošta pp. Narušių ūky geguži
nė, nors pusę popietės lijo, turė
jo 220 svečių. Sk. St.

LDM Teatras “Aukuras” • po 
trumpų atostogų vėl pradėjo dar
bą’. Pirmasis pasirodymas ir tuo 
pačiu rudens sezono atidarymas 
įvyks šio mėn. 27 d. St. Michael 
salėjė, 213 James St. N. Bus su
vaidinta A. Gustaičio 1 veiksmo 
komedija “Šilkiniai pančiai. Po 
vaidinimo šokiai grojant “Ai
dui” ir muziką palydint dainoms.

Netrukus “Aukuras“ pasirodys 
su nauja premjera J. B. Priestley 
3 veiksmų pjese “Atvyksta ins
pektorius”. Tai naujas ir moder
nus veikalas, vykstąs 1938 m. 
pavasarį, Anglijoje. ; Po to yra 
numatyta pakartoti S. Čiurlio
nienės-Kymantaitės 4 veiksmų 
drama “Aušros sūnūs”.

išleido atskirame lapely spaus
dintą atsišaukimą, kviečiantį vi
sus hamiltoniečius paremti TF 
įsigyjant Lietuvio Pasą. Jų pla
tinimo vajus skelbiamas nuo 
spalio 1 d. iki lapkričio 1 d. Ta 
proga skyrius užsimojęs surinkti 
taip pat visas žinias apie Hamil- 1 
tono lietuvius, jų įsigytą turtą 
ir tt. Tautiečiai kviečiami TF va
jaus talkininkams darbą paleng
vinti nuoširdžiai atsakant į sura- : 
šymo vykdytojų klausimus.

Lankėsi Kanados TF sekretorius
Kanados TF Atstovybės sekre

torius p. P. Adomonis lankyda- , 
mas TF reikalais Ontario lietu
vių kolonijas, rugpiūčio 30-rug- 
sėjo 2 d. viešėjo Hamiltone. Ta 
proga TF vietinis skyrius rugp. 
30 d. sukvietė liet. org. pirminin
kų ir TF skyriaus v-bos buvusių 
ir esamų narių jungtinį posėdį. 
Dalyvavo B-nės pirm. p. Mikšys, 
Sporto Kl. “Kovas” pirm. p. Sta
naitis, “Aukuro” atstovas p. Šal- 
čiūnas, Ateitininkų kuopos v-bos 
pirm. p. Br. Liškauskas, socialde
mokratų org. pirm. p. Erelis, bu
vę TF v-bos nariai V. Jako vie
kas ir St. Dalius, TF viet. skyr. : 
v-bos nariai: ats. pulk. J. Gied
raitis, S. Bakšys, V. Kazlauskas, 
K. Baronas, A. Patamsis ir M. 
Lazdutis. 1

Savo ilgesniame pranešime 
svečias padėkojo buv. ir esą-/ 
miems TF v-bos nariams už pa
rodytą energiją telkiant TF lė
šas, visoms organizacijoms už 
pagalbą ir prašė perduoti vi
siems kolonijos lietuviams dide
lę Centro v-bos padėką už jų au
kas šiam kilniam tikslui. Iš toli
mesnio pranešimo paaiškėjo, kad 
TF Valdytoju tebėra prof. Ka
minskas, o pačia v-bą sudaro be 
jo dar dr. Karvelis ir Šidiškis.; pondencijų skyriuje tilpusi žinu- 
TF Atstovybė Kanadoje pinigus j tė “Meno mėgėjų būrelio “Au- 
perveda tik gavusi TF v-bos ras- ; kuras” susirinkime buvo iškeltas 
tišką reikalavimą, pasirašytą ne t- sumanymas prisidėti prie bažny- 
mažiau. kaip dviejų v-bos narių.J čios statymo, paaukojant šiam

Po pranešimo gerb. svečias at-j tikslui didesnę ar mažesnę sumą

T.S.

Atitaisymas . ’ 
“TŽ” 35 nr. Hamiltono kores-

iš būrelio kasos. Pa?iūlymas-tuo 
tarpu nepraėjo” — neatitinka 
tikrenybei.

Patartume korespondentams, 
paduodantiems žinias, stropiau 
jas patikrinti ir vadovautis fak
tais, o. ne autobuse, gatvėje ar 
šventoriuje nugirstais gandais,

sakinėjo Į klausimus ir pasižy
mėjo pageidavimus, kurie bend
roje santraukoje bus perduoti 
VLIKui. TFondui plečiant veik
lą, yra būtinas TF statutas. Šiuo 
reikalu su atitinkamais pageida
vimais TF Atstovybė Kanadoje 
rašysianti ilgesnį VLIKui me-, . . 
moranduma. ues panašūs dalykai gali sukelti

Sekančiu dienotvarkės punktu didelių nemalonumų.
nagrinėtas Lietuvio Pasų vajaus 
organizavimas. Vienbalsiai pri
imtas TF viet. sk. v-bos planas: 
vajų pravesti nuo spalio 1 d. iki 
lapkričio 1 d., kviečiant pagal
bon iš org. ir visuomenės tarpo 
talkininkus.

Baigiant tenka pąžymėti sa- 
vanorio-kūrėjo Vyties Kryžiaus 
kavalieriaus,, ats. pulk. J. Gied
raičio svarias sugestijas TF Cen
tro V-bai Kanadoje. Jis pabrėžė 
reikalą turėti daugiau aktyvių, 
energingų, atsidavusių Tėvynės

“Aukuras”

metei kaip be j l«vkus, O kopstoti MYO
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Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBES

Visoje Amerikoje Ir Kanadoje 
per spalių, lakričio ir gruodžio 
mėnesius vyks BALF didysis ru
deninis vajus likusiems Europoje 
lietuviams tremtiniams gęlbėti. 
Veik visose lietuvių kolonijose 
bus renkamos auka? ligoniams, 
seneliams, našlėms su mažais 
vaikučiais, moksleiviams ir ki
tiems vargšmas. Jei jūsų kolo
nijos šalpos darbo vadai dar nę- 
sukruto pradėti vajui ruoštis, 
juos prašome paskatinti. Iš bet 
kurios kolonijos BALF aukos 
kredituojamos tai kolonijai. Au
kos BALFui atskaitomos mokes
čius mokant. Aukokit vietos 
rinkliavoj arba siųskit: BALF, 
105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y. 
ALRKF 30 kongresas vyks rug
sėjo 26-28 d. Detroite, Hotel Stat
ler. Atidarymo pamaldos vyks 
šv. Antano bažnyčioje. Šv. Mi
šias laikys preL J. Balkūnas, pa-, 
mokslą sakys vysk. V. Brizgys. 
Pirmą suvažiavimo dieną be or
ganizacinių pranešimų bus prof. 
B. Vitkaus paskaita*. “Šių dienų 
uždaviniai”, o po jos diskusijos.

Antrą dieną priešpietiniame 
posėdy Ed. Krausė-Kriaučiūno 
paskaita “Šių dienų jaunimo pro
blemos” ir L. Šimučio — “Liet, 
laisvinimo problemos”. Popieti
niame posėdy organizaciniai rei
kalai.

Trečioji diena skirta vysk. Va
lančiui pagerbti. Per sumą pon- 
tifikalines mišias laikys vysk. V. 
Brizgys, pamokslą sakys prel. Pr. 
Juras. 3 vai. pp. akademija vysk. 
Valančiui paminėti. Paskaitas 
skaitys dr. A. Kučas — “Vysk. 
Valančius — lietuvių tautps gel
bėtojas”, prel. J. Balkūnas “Vysk 
Valančius ir šių laikų mūsų tau
tos problemos”. Tarp abiejų kal
bės sen Moody, o po jų vysk. V. 
Brizgys.

Liet, universiteto 30 m. sukak
tis Niujorke minima rugsėjo 28 
d. Washington Irving Highschool 
patalpose 3 vai. pp.
BALF pirmininkas kan. dr. J. B. 
Končius lankėsi Italijoje. Vizita
vo BALF Įgaliotinio įstaigą Ro

LONDON, Ont.
Padėka

Ponui dr. A. Kaveckui, St. Jo
seph’s Hospital ir lietuvių kolo
nijos gydytojui, už rūpestingą, 
sėkmingą ir veltui gydymą reiš
kiu nuoširdų dėkingumą.

Kun. Pr. Jokūbaitis.

HAMILTONO LDM TEATRAS “AUKURAS“ 
šio mėn. 27 d; sezono atidarymo proga, ruošia

ŠOKiy VAKARI
PROGRAMOJE: A. Gustaičio vieno veiksmo komedija

ŠILKINIAI PANČIAI . *
Po vaidinimo šokiai-grojant “AIDUI”. Veiks turtingas gėrimais 
ir užkandžiais bufetas. Parengimas įvyks Hamiltone, St. Michael 
salėje, 213 James St. N.
Visi Hamiltono ir apylinkių lietuviai kviečiami. Pradžia 19.30 v.

• “Aukuras”.

moje, lankė Italijoje gyvęnąn- 
čiusfcietuvius ir jų įstaigas, Lie
tuvių Kolegiją, Marijonus ir tt. 
Priimtas privačioje audiencijoje, 
BALF pirm. Šv. Tėvui nušvietė 
lietuvių tautos vargus ir tremti
niams pagalbos darbą, BALF 
veiklu ir lietuvių už Lietuvos ri
bų gyvenimą. Jo Šventenybė pa
reiškė užuojautą ne tik tremti
niams, bet ir visai lietuvių tau
tai, kuri išblaškyta ir persekio
jama.

Įlugp. 23 d. BALF pirm, kal
bėjo per Vatikano radiją į Lie
tuvą.

Grįžęs iš Romos į Miuncheną, 
BLAF pirmininkas 3 kartus kal
bėjo iš Voice of America, vėl 
pareikšdamas, kad ir Lietuvos 
žmonių amerkiečiai nepamiršta 
ir kai tik bus proga, jiems visaip 
stengsis pagelbėti.

VOKIETIJA
Tautos šventės minėjimas 

Hamburge prasidėjo vokiečių 
katalikų bažnyčioje lietuviško
mis pamaldomis, kurias laikė ir 
pamokslą sakė kun. V. Šarka.

Vakare buvo iškilmingas posė
dis. Paskaitą skaitė p. A. Mazi
liauskas. Deklamavo Jankevičius 
ir Jankevičiūtė, gimnazistė Vida 
Berentaitė ir 74 metų senutė p. 
Elena Okmanienė, kuri savo 
graudinančiai gražia deklamaci
ja “Toli, toli nuo Tėvynės” ne
vienam dalyviui išspaudė ašarą. 
Po minėjimo prasidėjo šokiai.

Minėjimas laikomas pasiseku
siu. Jame dalyvavo daugelis lie
tuvių iš Pinnebergo, Spacken-

Tautos šventė atšvęsta šįmet 
iškilmingomis pamaldomis už 
Lietuvą rugsėjo 7 d. Tuoj po pa
maldų toje pačioje Kristaus Ka
raliaus parapijos salėje įvyko 
minėjimas. Paskaitą skaitė V. 
žižys. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

Iš šeštadieninės mokyklos tė
vų komit. pasitraukus A. Jasiū- 
nui, sudarytas naujas: pirminin
kas — A. Strakauskas, sekreto
rius — J. Jakubonis, iždininkas

Augustinas Jasiūnas išbuvo 
tėvų komiteto pirmininko parei
gose dvejus metus ir labai suma
niai vadovavo. Už tai Sudburio 
lietuviškoji visuomenė jam reiš
kia nuoširdžią padėką ir pagar
bą. Mokykloje šiais metais dirbs 
trys mokytojai: R. Bagdonas, S. 
Poderienė ir kun. Ant. Sabas.

Mokslas prasidės pirmąjį spa
lio šeštadienį tose pačiose patal
pose. Pamokos tęsis nuo 10 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų.

Visi lietuviai kviečiami ’ savo 
mokyklinio amžiaus vaikučius 
leisti mokyklon, kad juose neuž
gestų lietuviška dvasia, bet stip
rėtų. Turime vilties; kad ir šį
met visi susipratusieji ir geros 
valios tautiečiai mokyklą rems,

Atsakymas Toronto liet. Skautų Vadi jai
“Tž” 36 numery Toronto Sk. 

Tunto Vadijos pasisakymas dėl 
TF rugp. 24 d. gegužinės Hamil
tone, nesutinka su tiesa.
. Vadija “norėdama visuome
nei paaiškinti tuomet susidariu
sią padėtį”, padaro atvirkščiai-— 
dar labiau ją klaidina.

Atsakydamas į minėtą Vadi
jos straipsnį, pareiškiu:

1. Gegužinę rugp. 24 d. Bridg
man’s ūky rengti buvo mūsų 
v-bos liepos 15 d. posėdy nutar
ta; rugp. 11 d. sužinojus, kad mi
nėtą dieną ir pp. Narušių ūky 
ruošiama gegužinė, šis klausimas 
tik persvarstytas.

2. Tunto Vadija mini, kad jie 
savo gegužinę Hamiltono Bendr. 
V-boj įregistravę ir gavę jos su
tikim ąliepos 21 d., gi mūsų tuo 
reikalu raštas, Nr. 72, p. J. Plei- 
niui, Bendr. V-bos reikalų ve
dėjui, pasiųstas liepos 19 d., o žo
džiu su juo jau anksčiau buvo 
susitarta.

3. Su Toronto skautams vado
vaujančiais asmenimis susitikti 
ir tartis dėl šios padėties pašali
nimo bandžiau rugp. 12 d. Tą 
dieną buvau Toronte ir iš “TŽ” 
redakcijas skambinau “Sk. Ai
do” red. p. Kairiui, tel. ME. 1682, 
bet jo neradau. Du kartu skam
binau p. J. Matulaičiui, tel. ME. 
1740, bet jo irgi neradau namuo
se. Antru kartu atsiliepęs as-

(muo, mano paklaustas, kas bū
siąs, pasakė esąs p. J. Matulai
čio uošvis. Mano paprašytas jis 
pažadėjo, kad mūsų v-bos pra
šymą skautams neruošti rugp. 
24 d. pp. Narušių ūky gegužinės, 
perduosiąs p. J. Matulaičiui.

4. Nei mūsų v-ba, nei atskiri 
jos » asmenys jokio Hamiltono 
Bendr. V-bos nutarimo, juo la
biau įspėjimo, neruošti rugp. 24 
d. gegužinės, negavo.

5. Kas rugp. 24 d. pp. Narušių 
ūky ruošia gegužinę, oficialiai 
nebuvo žinoma iki šio Tunto Va- 
dijos pasisakymo. Nei prie Ha
miltono italų bažnyčios iškabin
tame skelbime (šiuo metu čia 
vyksta lietuviams pamaldos), nei 
tilpusiuose “TŽ” skelbimuose, 
nei su balana nerasi, kad ją ruo
šia Toronto skautai.

6. Paminėjimas mašinos Nr. 
943NC, kuri kely į skautų gegu
žinę stabdžiusi lietuvius ir kvie
tusi vykti į TF gegužinę, yra 
keistas nesusipratimas. Pasitei
ravus tuo rekialu Hamiltono 
miesto policijoje, gautas užtikri
nimas, kad šis mašinos numeris 
yra Toronto miesto. Norėdami 
šį reikalą galutinai išaiškinti, pa
rašėme atitinkamai Toronto Įs
taigai raštą, prašydami prisiųsti 
mums šios mašinos savininko 
pavardę ir adresą. Gavę atsaky
mą — paskelbsime.

7. Įdomu, ką skautai būtų da
rę, jei mes, mūsų gegužinę ro
dančiu? ženklus, būtumėm pri
kalę prie posūkio į jų gegužinę?! 
Ir ar tai būtų tinkamas elgesys 
iš mūsų pusės? Galėjo sk. gegu
žinės rengėjai kalti jų gegužinę 
rodančius ženklus prieš mūsų 
gegužinėn sukantį kelią ar už jo, 
mes nebūtumėm nė piršto jų pa
šalinimui pajudinę! Bet kada at
vykę svečiai pareiškė, kam juos 
klaidinant (sk. geg. rodyklė buvo 
prikalta prie posūkio į TF gegu-

bergo ir iš kitur, o taip pat ge. 
rai čia jautėsi ne tik mūsų tau
tiečiai, bet ir mūsų svečiai lat
viai, estai, jugoslavai, vokiečiai 
ir kt Dalyvavo Amerikos karys 
B. Petkauskas, specialiai atvykęs 
t. šventės praleisti pas savuosius.

Pinneberg Tautos šventės mi
nėjimas sutraukė visus mūsų 
sveikuosius lietuvius į bažnyčią 
ir salę. Pamaldas katalikams at
laikė'kun. V. Šarka, evangeli
kams — kun. Jurkat. Iškilmin
gąją dalį salėje atidarė p. Fun- 
kas. Susirgusį paskaitininką tu
rėjo pavaduoti kun. Šarka. Ža
viai padeklamavo du eilėraščius 
p-lė E. Šveikauskaitė. Minėjime 
dalyvavo apie 15-20 lietuvių. Be- 
siskirstant suskambėjo lietuviš
ka liaudies daina ne tik garsiai, 
bet ir gražiai.

Kun. V. Šarka, sustojus emi
gracijai per Luebecką, perkeltas 
į Hamburgą, iš kur aptarnauja 
lietuvius ir visoje Schleswig- 
Holstein provincijoje.

BRAZILIJA ’ .
— Rugpiūčio 17 d. Viloj Zeli- 

noj buvo pašventinti nauji sese
lių pranciškiečių gimnazijos rū
mai, pastatyti Sao Paulo miesto 
savivaldybei parėmus. Iškilmėse 
dalyvavo Sao Paulo estado gu
bernatorius, miesto prefektas, 
kardinolo atstovas, Lietuvos 
Konsulas A. Polišaitis, kun. kleb. 
Pijus Ragažinskas ir kiti.

— Tautos Fondui aukų rinki
mas bei pasų platinimas vyksta 
sėkmingai. V-tė.

SUDBURY, Ont
kaip ją rėmė per dvejus metus. 
Mokslas šiais metais bus visai 
nemokamas. Patalpų nuoma ir 
mokytojų atlyginimas numato
mas iš mokyklos parengimų ir 
visuomenės aukų. Deja, ir labai 
nemalonu, kad yra viena kita 
šeima, ir nemokėdama dar gerai 
angliškai, darko savo kalbą ir 
džiaugiasi, kad jų vaikai, tarpe 
savęs pradeda kalbėtis jau ne 
lietuviškai, bet angliškai. Šiuo 
atveju dėl vaikų nutautėjimo di
džiausią kaltė krinta jų paikiems 
tėvams.

Ligoniai. L. Remeikienė po 
sunkios operacijos jau pasveiko 
ir grįžo linksma į savo šeimos ži
dinį. Julija Jasaitytė dar guli li
goninėje. Operacija pavyko lai
mingai. Jonui Juknevičiui, ei
nant šaligatviu, užvažiavo moto
ciklas ir sulaužė koją. Pagulėjo 
kurį laiką INCO ligoninėje, bet 
dabar jau pasveiko ir vėl gali 
dirbti.

— Kun. B. Jurkšas, išvažiuo
damas iš North Bay į Edmonto- 
ną, Altą., buvo sustojęs Sudbu
ry savo draugų aplankyti

— Šimkai pakrikštijo sūnų 
Ronaldo Stasio vardais.

Sudburiškis.

žinę, o mūsų gegužinę, rodančios 
trispalvės juostos net tris kartus 
kažkieno buvo nuplėštos) — mes 
jos šioj vietoj palikti negalėjom.

8. Atskiri Toronto skautų pa
reigūnai tikrai daug nepalanku
mo šiai TF gegužinei parodė, ką 
aš pats patyriau. Tik ir man ne
aišku — kodėl? Tik niekad nesi
norėjo tikėti, kad Toronto Skau
tų Tunto Vadija būtų drįsusi 
oficialiai išeiti su tokiu savo ten
dencingu pasisakymu TF Atsto
vybės Kanadoje Hamiltono sk. 
v-bos adresu, kaks yra “Dėl p. 
Sk. St. koresjondencijos”.

St Bakšys
TF Hamiltono sk. Vedėjas

Visais turto pirkimo ir parda

vimo reikalais Jums patarnaus

FĘLIKSAS SENKUS
Tel LL. 3744.

William Bolland Real Estate

1130 College St., Toronto, Ont

Lietuvių Baldų Krautuvė
“MOHAWK FURNITURE”

2448 Danforth Ave., Toronto
Telefonas OX. 4444

Skelbia metinių proga didelį

IŠPARDAVIMA

4

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

JONĄ AUKŠTAITĮ
Išpardavimas tęsis visą rugpiūčio mėnesį

Krautuvė atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro
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. ĮSIDĖMĖTINAS JAUNIMO GLOBOS ĮSTATYMAS
Apsaugoti nepilnamečius nuo 

blogas įtakos, jiems padėti išaug
ti dorais žmonėmis, yra ne tik 
tėvų bei globėjų, bet ir valsty
bės pareiga. Įsidėmėtiną įstaty
mą, saugantį ir globojantį Jau
nimą viešame gyvenime, yra iš
leidęs Vakarų Vokietijos parla
mentas 1951 m. gruodžio 4 d. Jis 
įsigaliojo nuo 1952 m. sausio 3 
d. Jo svarbesnių nuostatų san
trauką paruošė Freiburg i. Br. 
jaunimo įstaiga. (Herder-Kores- 
pondenz žurnale, Maerz 19552, 
Heft G, 25t p.).

Jaunuoliai, jaunesni kaip 18 m. 
amžiaus, pastebėti tokiose vie
tose, kur gresia dorinis pavojus, 
atitinkamų įstaigų arba asmenų 
užmelduojami jaunimo globos 
įstaigoje.

Jaunuoliai sulaikomi ir papra
šomi apleisti tokią vietą, kurioje 
teisioginio gresiančio pavojaus 
kitaip negalima pašalinti. Jei 
reikalinga, jaunuoliai perduoda
mi auklėjimo įgaliotiniams, o jų 
nesant — jaunimo įstaigos ap
saugai.

Jaunuoliams, nusižengian
tiems įstatymo nuostatams, gali 
būti taikomos tolimesnio auklė
jimo priemonės — pataisos, auk
lėjimo namuose.

Auklėtojas, kuriam pavesta 
jaunimo globa, turi turėti įga
liojimą raštu ir jį parodyti, kai 
daro kuriuos nors patvarkymus 
eidamas savo pareigas.

Įstatymas nurodo tas vietas 
arba aplinkybes, kurios gali tu
rėti neigiamos įtakos jaunuolių 
doriniam gyvenimui. ‘

Lankyti restoranus, kur par- 
davinėjami svaiginamieji gėri
mai* jaunuoliams dar neturin
tiems 18 m., draudžiama. 16-18 
m. jaunuoliams būti restoranuo
se pats įstatymas nedraudžia, jei 
to nėra užginta vietos jaunimo 
įstaigos arba kitos kompetetin- 
gos. auklėjimo organizacijos. Į 
restoranus (Gatshaus) jaunuo
liams galima užeiti tada, kai 
juose vyksta tokie parengimai, 
kurie naudingi doriniu, dvasiniu 
ar pašaukimo atžvilgiu.

Pardavinėjimas ir gėrimas 
degtinės arba kitų spiritinių gė
rimų restoranuose ir kitose par- 
'davimo vietovėse jaunuoliams 
iki 18 m. amžiaus draudžiamas.

Pardavinėti kitus svaigina- 
,muosius gėrimus, kaip vyną, alų 
ir tt., neleidžiama jaunesniems

Literatūrinė naujiena
Neperiodinio poezijos, prozos 

ir kritikos žodžio LITERATŪ
ROS LANKŲ pirmasis numeris 
jau pasiekė Jungt. Amerikos 
Valstybes ir Kanadą. Leidinys 
spausdinamas Argentinoje. Jį re
daguoja Kazys Bradūnas, Juozas 

s Girnius, Juozas Kėkštas, Henri
kas Nagys.ir Alfonsas Nyka-Ni- 
liūnas. Anot jų “Literatūros 
Lankų tikslai yra aiškūs ir pa
prasti: gražinti beveik totaliai 
prarastą literatūros, kaip esteti
nės kūrybos, nepriklausomybę, 
atstatyti normalią vertybių gra
daciją, kuri paskutiniu metu pe
riodinėje spaudoje infliacinės 
kritikos buvo visiškai sunaikin
ta, ir išlaikyti nuolatinį kontak
tą su Vakarais.

Šiame numery rašo: Antanas 
Škėma, Kazys Bradūnas, Jonas 
Mekas, Vladas Šulaitis, Juozas 
Kėkštas, Julius Kaupas, Albinas 
M. Katiliškis, Czeslov Milosz, 
Thornton Wilder, Carlos Bou- 
sono, Langston Hughes* Walt 
Whitman, Švedų lyrikai, Jonas 
Staniškis, Juozas Girnius, Hen
rikas Nagys, Vytautas Statkus, 
Coppelius, Andrius Sietynas, 
Leonas Miškinis, Juozas Lingis.

Numeris iliustruotas Kazio 
Janulio, Isabelle Rimbaud, Joan 
Miro, Archipenko, Edouard 
Goerg, Marcel Gromaire ir Vic
tor Soldatti darbais.

Pavienio Literatūros Lankų 
egz. kaina $1. Visais leidinio rei
kalais rašyti: Kazys Bradūnas, 
1127 Bayard St., Baltimore 23, 
Md. USA.

Prof. Stp. Kolupailai rugsėjo 
14 d. suėjo 60 m. šiuo metu pro
fesorius dėsto Notre Dame uni
versitete.

Prof. Ged. Galva, mūsų bend
radarbis, Sheil Institute Čikago
je dėsto Europos ūkį, Sovietų 

• ūkinę politiką ir kaikuriuos tarp
tautinio ūkio dalykus.

Penktoji dainų šventė New 
Jersey valstybėje įvyks Harri
son, N.J., Jackson Auditorium, 
spalio 19 d. Dalyvaus 10 chorų ir 
Brooklyno tautinių šokių grupė.

negu 16 m.
Dalyvauti viešuose pasilinks

minimuose, šokių vakaruose, ne
turintiems 16 m. draudžiama, 
leidžiama tik su auklėtoju ir iki 
10 vai. vak., 16-18 m. jaunuo
liams su auklėtojais leidžiama 
šokiuose būti iki 24 vai.

Lankymas varietės, kabaretų, 
revue ir panašių pasilinksmini
mo vietų dar neturintiems 16 m. 
draudžiamas. Vyresniems, jei tie 
pasilinksminimai jaunimui tin
ka, leidžiama.

Įėjimas į viešuosius kino te
atrus iki 6 m. amžiaus draudžia
mas. Nuo 6 iki 10 m., jei filmą 
auklėjanti ir rodymas baigiasi 
iki lū^val. vak., leista. Nuo 10 
iki 16 m., jei filmą jaunimui tin
kama ir seansas baigiasi iki 10 
vai. vak., nedraudžiama. 16-18 
m. jaunuoliai, kino teatrus lan
kyti gali — įstatymas to nedrau
džia, jei nėra draudimo kitos 
auklėjimo įstaigos, nors Seansas 
ir užsitęstų po 10 vai., vak.

Įėjimas į lošimo patalpas, loši
mas įvairiais laimės lošimais dar 
neturintiems 16 m. draudžiamas,

MONTEIRO LOBATO Brazilijos rašytojas.

Du keleiviai beždžionių šalyje
Pasakėčia

■*

DU keleiviai paklydo miške ir, po ilgo klaidžiojimo, pasiekė 
beždžionių karalystę. Vargas jiedviem. Tarpuvartėje pasirodė 
sargyba — sargybiniai pikti, juodu nustvėrė, surišo ir pristatė Jo 
Didenybės Simono III akystaton.

Valdovas juodu ištardė pagrindinai, su beždžionišku smalsumu, 
ir pagaliau juodviejų klausia: kaip jiedviem čia patinka?

Vienas keleivių iš profesijos diplomatas, atsakė nedvejodamas:
— Randu, kad ši karalystė yra aštuntas pasaulio stebuklas. 

Esu garsus keliautojas. Jau esu keliavęs per Seką ir Meką, bet, 
garbės žodis, niekur neužtikau gražesnių žmonių, iškilmingesnio 
dvaro, nei karaliaus kilmingesnio už Jūsų Didenybę.

Simonas apsilaižė patenkintas ir tarė savo sargybiniams:
— Atriškit pančius ir duokit jam pili gyventi, o taip pat kil

mingą panelę į žmonas. Nukalkit šiam kavalieriui, pagal dekretą, 
augščiausią Aukso Banano ordeną. •

•Tai atlikęs, karalius Simonas, šypsodamasis, kreipėsi į antrą 
keleivį:

— O jūs? Kaip tamstai atrodo mano karalystė?
Šis antrasis keleivis buvo šiurkštus neurastenikas, mėgstąs į 

akis sakyti tiesą, kad ir dėl to nukentėtų. .
Tiesos mylėtojas netrukus atsakė:
— Kaip man atrodo? Gerai. Matau tai, kas yra.
— O ką tu matai? — paklausė Simonas suraukęs antakius.
— Nieko gero nematau: Tėra tik beždžionynas. Beždžionė šen, 

beždžionė ten, beždžionė soste, beždžionė medyje....
— Lazdų jam! — suriko įširdęs karalius, skeryčiodamas ranko

mis, kaip velnio apsėstas. — Nukankinkįt šį niekšingą šmeižiką!
Šimtas rankų sustvėrė neurasteniką keleivį, Įkišo jį į medinį 

ratą, kuris jį sumalė per vieną savaitę. - .
Iš portugalų kalbos vertė K. Pažėraitė.

Iš kultūros ir knygę pasaulio
Komp. Juozos Strolia pakvies

tas į nac. muzikos institutą Los 
Angeles lektorium. Kompozito
riaus sūnus Herkulas priimtas 
kaip smuikininkas į vieną kino 
filmų studiją.

J. Kapočiaus JAV-bėse leidžia
mos Lietuviškosios Enciklopedi
jos redakciją sudarys prof. V. 
Biržiška, A. Benderius, Pr. Če
pėnas ir St. Santvaras.

Petr. Babickas, dirbąs Lietu
vos pasiuntinybėje Brazilijoje, 
buvo vėl sunkiai susirgęs. Po tre
jeto mėnesių ligos kiek pasvei
ko, bet dar reikalingas gydy
mosi.

Kan. M. Vaitkus atidavė spau
dai naujausią eilėraščių rinkinį 
“Pilnatvė”.

A. Valentinas paruošė feljeto
nų rinkinį.

Laikas, Argentinoje leidžia
mas tėvų marijonų, nutarė įsi
rengti savą spaustuvę.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
' RĖMĖJAI -

74 ir 75 būrelis — BALFo sk. 
Nr. 73, c.o. Mr. Edward Shilling, 
1611 Deane Blvd., Racine, Wis., 
USA nuo 1. 8. 52 išlaiko I kl. 
mok. Rolandą Rožaitį ir V kl. 
mok. Joną Lingertaitį.

76 būrelis, c.o. Mrs. Em.. Liau- 
kienė, 520 Wilson St., Wterbu-

Redakcijai
B. Daubaras, Neramu buvo 

Laisvės Alėjoj, apysaka, 1952 m. 
Londonas, išleido Liet. Namų 
bendrovė Londone, Spaudė b-vės 
spaustuvė “Nida”, Viršelis ir 
iliustracijos Kazio Dargio, 114 
psl., kaina 6 šilingai.

Lietuva; politikos žurnalas I, 
1952 m. liepos-rugsėjo mėn., Nr. 
1, 96 psl.

Tai PLG leidinys, žadąs eiti 
kas 3 mėn., redaguojamas J. Au
dėno, dr. Br. Nemicko, V. Raste- 
nio ir V. Vaitiekūno.

Turinys: V. Sidzikauskas, Ties 
lietuviškomis problemomis; dr. 
agr. V. Manelis, Žemės valdymas 
išlaisvintoje Lietuvoje; dr. J. Pa- 

nors su'tokio amžiaus jaunuoliu 
ir būtų jo auklėtojas — globė
jas. Vyresnio amžiaus jaunuo
liams išbandyti laimę tokiuose 
žaidimuose įstatymas nedrau
džia. Rėkyti viešose vietose jau
nuoliams iki 16 m. įstatymas ne
leidžia. Vyresniems kaip 16 m. 
pats įstatymas nedraudžia.

Panašus įstatymas būtų nau
dingas JAV-bėse, Kanadoje ir 
kituose kraštuose, kur paaugliai 
ir jaunuoliai elgiasi kaip lauki
niai: viešai rūko, daužo langus, 
gadina valstybinį turtą, geria, 
kaikurie ir vagia, lanko be jo
kios atrankos filmas, iš kurių 
kartu su “komikais” išmoksta 
kaip užpulti, apiplėšti ar net 
“likviduoti” savo auką. Reikia 
pripažinti, kad ir kaikurie lietu
viai tėvai savo vaikams duoda 
per daug laisvės: vaikai kada 
nori iš namų išeina, kada nori 
grįžta — visą mielą dienelę pra
leidžia gatvėje. Gi gatvė labai 
menkas auklėtojas. Atsimintina, 
kad be drausmės, paklusnumo 
nėra ir negali būti jokio auklė
jimo. Dr. J. Gutas.

ry, Conn., USA, nuo 1. 8. 52 iš
laiko VI kl. mok. Teresę Saka
lauskaitę.

77 būrelis, c.o. Mr. dr. K. Kri
vickas, 563 Hemlock St., Brook
lyn 8, N.Y., USA, nuo 1. 8. 52 iš
laiko III kl. mok. Tamarą Kele- 
rytę.

78 būrelis, c.o. Mr. A. Deikis, 
113 Cove Rd., Stamford, Conn., 
USA, nuo 1. 8. 52 išlaiko I kl. 
mok. Manfredą Jasevičių.

79 būrelis, Čikagos Skautinin
kų Draugovė, c.o. Mrs. O/Zals- 
kienė, 1934 So; 48 Court, Cicero 
50, III., USA, nuo 1. 8. 52 išlaiko 
IV kl. mok. Eleonorą Sakalaus
kaitę.

80 būrelis, Venezuelos Lietu
vių Savišalpos Bendruomenė, 
Caracfe, Apartado 369, Venezu
ela, nuo 1. 4. 52 išlaiko I kl. mok. 
Jadvygą Žadvygaitę.

81 būrelis, c.o. Mr. Vyt. Vin- 
tartas, P.O. Box 271, Chicago 90, 
Ill., USA, nuo 1. 7. 52 išlaiko II 
kl. mok. Reinholdą Eiduką.

82 būrelis, c.o. Mr. Ant. Vala
vičius, 5827 S. Claremont Ąve., 
Chicago 36, ill., USA, nuo 1. 8. 
52 išlaiko I kl. mok. Arnoldą 
Kūnaitį.
83 būrelis, c.o. B. Vaitkus, 3422 
W. 63rd St., Chicago 29, Ill., ŪS 
A, nuo 1. 8. 52 išlaiko II kl. mok. 
Mariną Auderytę.

prisiųsta
9

pienas, Liet, socialinės politikos 
bruožai; J. Lanskoronskis, Tai
kos ir karo problemos (b.d.); 
J. Puzinas, Kalbotyra apie lietu
vių protėvynę; Pavergtosios Eu
ropos išlaisvinimo deklaracijos 
(Philadelphijos it' Williąmsbur- 
go deki, tekstai). Toliau seka 
Apžvalga, Dokumentai — Nuo 
Vilniaus seimų nutarimų iki 
Steigiamojo seimo deklaracijos, 
— Knygos.

Eglutė, 1952 m. rugsėjis Nr. 7, 
193-224.

Poatostoginis numeris taip pat 
gražus ir gausiai iliustruotas, 
kaip ir ankstyvesnieji. Turiny 
eilė straipsnelių, pasakų, eilėraš
čių ir kronikos žinučių.

Karių kartoteka
Visus, kurie savanoriškai yra 

įštoję į karinę tarnybą arba vy
riausybės buvo pašaukti, taip pat 
ir tuos, kurie jau ruošiasi išvyk
ti į karinę tarnybą, prašome at
siųsti šias žinias: pavardė, var
das, giipimo data, gimimo vieta, 
kada išvyko į karinę tarnybą, 
savanoris ar pašauktas ir adre

sas. Be to, pageidaujame kiekvie
no atvaizdo ir trumpo gyvenimo 
aprašymo. Siųsti žinias ir visais 
klausimais kreiptis: Lietuvių 
Karių Kartoteka, 2124 W. 23 PI., 
Chicago 8, Ill., USA.

Lietuvių Karių Kartoteka vi
sus karius, nežiūrint kur gimę ir 
kuriai vadovybei priklauso, bet 
jaučiasi širdyje lietuviai esą, įra
šo į Lieflivos karo istoriją. Su
rašo jų žygius, palaiko tarp ka
rių ryšius ir informuoja apie tau
tos kovą ir kančias. Skelbia spau
doje lietuvių karių nuopelnus.

Šiandieną, kada jau Korėjoje 
yra žuvusių Kanados lietuvių 
karių, kurie nėra įrašyti į lietu
vių karių kartoteką, esame pri
versti kreiptis į visus Kanados 
tautiečius, kurių sūnūs, broliai 
ar pažįstami yra išvykę į karinę 
tarnybą, tuojau mums prisiųsti 
prašomas žinias.

Visiems padedant, neliks nei 
vieno kario, kuris nedalyvautų 
lietuvių karo istorijoje. Ne vien 
Lietuvos karo istorijai svarbu, 
svarbiausia turėti tikrą skaičių 
dalyvaujančių kovoje greta ga
lingųjų armijų už tiesą, laisvę, 
už‘‘tėvų žemę, ypatingai žuvusių 
skaičių, kuriais mūsų diplomatai 
ir politikai, atėjus laikui galėtų 
drąsiai tarti žodį atstatant Ne
priklausomą Lietuvą.

A. Tamošiūnas 
Liet. Karių Kartotekos Vedėjas.

Pittburgo universitete tarpe 25 
kitų tautų yra ir lietuvių kamba
rys, įrengtas lietuvišku stiliumi. 
Universitetas išleido knygą, pa
vaizduojančią visų tautybių 
kambarius. Kambarių vadovy
bėms pavesta po vieną knygą 
persiųsti į savo kraštus. Lietuvių 
kambario vadovybė nutarė kny
gą perduoti Vilniaus universite
tui, o kol kraštas okupuotas ją 
persiųsti Liet, atstovybei Va-

St udavo "Varpai Skamba
Knygos metrikinės žinios: iš

leista 1952 m. JAV-bėse, Los An
geles mieste. Leidėjas -r- žurna
las “Lietuvių Dienos”, viršelis 
dail. P. Puzino, 180 pusi., kaina 
$2.50.

Autorius savo gyvenimo vairą 
literatūros kryptimi šūkterėjo 
gana ankstyvos jaunystės dieno
mis. Pradėjo rašyti, berods, 1923 
m. Iš pradžių pamilti trumpi ap
sakymėliai, gyvenimo vaizdeliai, 
ną, ir eilėraščiai, vėliau prieita 
net prie romanų.

Pažymėtina, kad St. Būdavas, 
užvedęs savo kūrybinę mašiną ir 
paėmęs vairą į rankas, jo nebe
paleidžia ligi šių dienų. Jo lakus 
ir kūrybingas žodis byloja į mus, 
nežiūrint lengvus ar sunkius lai
kus gyventume.

Laisvoje Lietuvoje jo išleistos 
knygos: eilėraščiai “Širdies sty
goms virpant”, novelė “Už mo
tinos meilę”, novelių rinkinys 
“Širdys ir gėlės”, romanai: “Mo
kytojas Banaitis”, “Loreta”, “Sa
la”, vokiečių okupacijos metais 
— novelių knyga “Vidurnakčio 
svečiai” ir veikalėlis scenai 
“Laukų berniukai”.

Tremty jis literatūrinio “Pėd
sakų” žurnalo redaktorius, o at
vykęs į JAV ir apsigyvenęs toli
mame Maine kampelyje, nedide
liam Rocklando miestely, toli 
nuo lietuvių ir lietuviškos bui
ties, airiškoj aplinkoj, labai retai 
tesusitikdamas su lietuviais, jis 
pats kuria lietuviškus tipus ir 
pačią Lietuvą, bent apysakų rė
muose.

Ir štai jo darbo vaisiai. Skaity
tojai jau turi rankose vieną jo 
kūrinį—“Skambančius Varpus”,- 
o autorius ruošia naują apysaką 
iš to paties laikotarpio, kurioje 
knygnešių veikla nukeliama ;į 
Prūsų pasienį.

“Varpai Skamba” yra didelė ir 
graži dovana visiems lietuviams, 

šingtone saugoti.
Liet, kambario komitetas nu

tarė pasikviesti “Čiurlionio” an
samblį, kuris spalio 18 d. koncer
tuos universitete, o sp'alio 19 d. 
Liet, piliečių svetainėje. 

Kanados "Laisves Statutas"
Jūsų Kanados pilietybės pažymėjimas yra tikras laisvės statutas — -
simbolis laisvės jūsų pasirinktame krašte. Pagalvok
simbolis laisvės jūsų pasirinktame naujajame krašte. Pagalvok tįH .
minutę, ką reiškia . . . Kanadiečiai gyvena laisvėje, ne baimėje, jįę Įąisvi 
išpažinti savo religiją; jie laisvi betką veikti, kol nepažeidžia kitų 
teisių; jie laisvi reikšti savo nuomonę; jie gali laisvai pasirinkti savo 
gyvenimo kelią. Taigi, ši neįkainojamą dovana yra jūsų arba gali būti

\ jūsų, perteikiama jūsų vaikams ir vaikaičiams, kaip simbolis naujo 
gyvenimo turtingame krašte su didžiausia ateitimi pasaulyje, f - *

/

Visada pirk geriausį — pirk Weston’s

Kaip junginys daųgalio tautų iš daugelio krpštų 
sudaro augštavertj Kanados piliečio tipą, taip 
iš mišinio daugelio vertingų medžiagų pagaminami 
ougštos kokybės Weston's produktai. Dėl to 
daugiau kaip per 65 metus Weston's džiaugiasi 
nuolat augančiu ištikimu palankumu kanadiečių 
nuo vandenyno iki vandenyno.
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nežiūrint ar skaitytojas dar te
bebūtų vaikystės amžiuje, ar ge
rokai paūgėjęs, ar, pagaliau, net 
pasenęs. Joje meniškai apipavi
dalintas spaudos draudimo lai
kų platokas fragmentas. Tai yra 
realistinė ir istorinė apysaka.

“Skambančiųjų Varpų” svar
biausiu veikėju tenka laikyti 
našlaitį berniuką, vos įžengusį į 
14 m. amžiaus, Rapoliuką Gelži- 
nį. Tai, galima sakyti, tikras anų 
laikų pilkasis didvyris, kokių 
mūsų žemėje anuomet taip rei
kėjo ir kurių nemažai rasdavosi.

Motinai mirus, Rapoliukas ati
duodamas auginti Papilės varpi
ninkui Plaktiniui. Tenai labai 
skurdžiai besiversdamas, dažnai 
peralkęs ir apiplyšęs, RapoĮįu- 
kas sueina į pažintį su draudžia
mųjų lietuviškų knygų platinto
jais kun. Vengraičiu bei susi
pratusiu dvarininku Serapipu. 
Jięms talkininkauja, • padeda, 
pats pramoksta skaityti bei ra
šyti, ypatingai pamilsta savo tė
vynę Lietuvą, išugdo didelę ne
apykantą savo jaunutėj širdelėj 
prieš prispadėjus rusus ir bręs
ta į didelį anų laikų veikėją — 
knygnešį. . .

Apysakoj Rapoliųko gyveni
mas vaizduojamas ne iš vieno 
taško. Jis apžvelgiamas visapu
siškai. Jame autorius sukaupia 
įvairias žmogiškojo gyvenimo 
savybes: kantrų rūpinimąsi sa
vo egzistenciniu klausimu, gyni
mąsi nuo alkio slaptai perkant 
silkes, vagiliaujant kiaulėms 
skirtas bulves, sieloj imąsi kaip 
išsisukti nuo sunkios piemenavi
mo dalies pas šykštų ūkininką, 
sunkoką pergyvenimą dėl kel
nių, kurias “nusavino” varpinin
kai ir tt.

Knygos stilius gyvas, realisti
nis. Tiesą pasakant, jame nėra 
kažinkokių “įmantrumų”, tačiau 
pakankamai vaizdingas, ypač žo
dingas, lengvai plaukiančiomis 
mintimis.

Įdomus reiškinys — apysakos 
personažų veikla vyksta tįkra- 
vardinėse vietovėse, apie tą patį 
Papilės miestelį, kur ir pats kny
gos autorius yra išvydęs dienos

šviesą.
Kalbos vaizdingumui sutvir

tinti autorius naudoja daugybę 
retų žodžių, kurie itin praturti
na kūrėjo žodingumą ir priduo
da veikalui žavingo blizgesio. 
Truputis pavyzdžių: klebono 
balsas bildėjo, — nei su kobiniu 
neištrauksi, — tada anie puolė 
prie tėvų, klykino, kūkino, bei 
nieko neišgavo,—perkūnas spar
dėsi, — žmogelis kiūktelėjo iš ro
gių, — šunelis kniauktelėjo, — 
nematytas žmonių gniūžulas, — 
niūkė arklius, — užsikvempė ant 
lėkštės, — sukneržė žemė, — nu- 
kėksnojo kelis žingsnius ir tt.

Tik bildėjo, berods, per dažnai 
vartojamas ir įvairiomis prasmė
mis: ir klebonas bildėjo, ir vika
ras Vengraitis bildėjo ir liną- 
minės krumpliai ir griaustinis ir 
moterys. bildėjo į bažnyčią su 
klumpėmis, o, pagaliau, vysku
pui įsakius, ir patį vikarą, kun. 
Vengraitį, kažkurion kiton vie
ton “išbildino”.

Vienas mažas nenuoseklumas: 
66 pusi, šaltoką žiemą su daugo
ka snįegp“Po valandėlės 
kažkur sužaibavo ir sugrūmojo 
trankus perkūnas”.

Apysaka yra puikiai parašyta, 
grąžįaį apdorota ir prasminga 
savo turiniu. Ji byloja apie se
nus laikus: caro priespaudą, lie
tuviškų knygų draudimą, tačiau 
— kokia ji aktuali mums ir šian
dien! Juk mūsų žemę ir dabar 
mindžioja ttį pačių rusų, tik dau
giau rafinuotų ir labiau sužvėrė- 
jūsių, purvini batai. Anais lai
kais lietuvius engė baltasis ca
ras, o dabar — raudonasis.

— Atsimink, ruskiai iš kitur 
atėjo ir mus užvaldė, — kalba 
kun. Vengraitis vargo užgrūdin
tam vaikinui, Rapoliukui. — Jie 
norį išnaikinti mūsų kalbą, tikė
jimą ir labai trokšta, kad mes 
būtume tokie pat tamsūs, kaip 
jie patys. Bet mes jų nebijom. 
Teisybė, jie uždraudė mūsų raš
tus, bet kas iš to: Prūsuose sėdi 
mūsų mokyti vyrai ir ten rašo, 
spausdina. Ir Daukanto raštų jau 
nemaža atspausdino”. (48 pusi.).

Pr. Alšėnas.
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TESLIA
Toronto lietuvių

CROWN TRUST COMPANY

Jūsų patarnavimui

REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STREET WEST 
(prie Ossington Ave.)

Pirkite ir parduokite per didžiausią 
ir turtingiausią kompaniją Kanadoje

-Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!
; t
Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt

skambfnkitc tel. KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612
4

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

$8.200 Bloor—Christie,
6 kamb. atskiros, mūrinis, ge
ram stovyje namas prie gero su
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 Roncesvolles—Pearson,
8 didelių kamb. mūrinis namas, 
2 virtuvės, šoninis įvažiavimas. 
Įmokėti $4.500.

PARDUODAMI 
NAMAI

8 komb.

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

šies namas.. Atskirtas kori- 
dorine sistema. Vondeniu- 
olyva šild. Visi kamb. da- 

į*: . žyti. Visur ik tesgoirndys. 4 
virtuvės. Rūsys su visais pa- 

J togumais, tinkuotas - dažy
tas. Prie susisiekimo ir pre
kybos centro. Vieta gara- 
$8.000; kaina $18.000 vie
toj $19.500.

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

ras. Mūrinis. Vandeniu-aly- 
va šild., korid. sistemą. Į 
mėn. $280 pajamų, nepri- 
skaitant 2 kamb. šeiminin
kui. įmokėti $4.300; kai- 

. . . na ^.300. r

. Marion St. — High Pork
' 8 komb. Pusiau atskiras, mūrin. Ga

ražui vieta. Korid. sistema, 
įmokėti $4.900; kaina — 
$12.900.

Adelaide St. ?
su visu turtingu inventoriu
mi: šaldytuvu, skalb. 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. Kaina 

•r tik $12.500.

- Dundas g-vė,
9 kamb. $ 14.800, dupleksas, atskiri 

’įėjimai, dideli, šviesūs kam
bariai, liet, rajone — prieš 
Bellwoods Parkų. Vieta gera 
bizniui, galimas priestatas 

„krautuvei. Įmokėti $4.800.
žui. Įmokėti $5.500 vietoj

Valgykla
$12.000. Lietuvių-ukr. rajone. Gerai 

įrengta. Virš $1.500 savait. 
apyv. 545 vietos. 6 gyv. 
kamb. Įmokėti apie $5.000.

Vasarnamsi
Simco ežero pakrantėje. 5 komb. su 

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

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

ypač lietuvių rajonuose, prašome 
kreiptis į

Dr. J. Kaškelis
Telef.: W. 2646, WA. 2647 ir 

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

Neradus manęs biure, prašau palikti 
telefonų ar adresų, kad galėčiau su 
Tamstoms susisiekti. Darbo valandos 
yra nuo 9.30 vol. ryto iki 9 vai. vak.

Dėmesio, Hamiltoniečiai!
Mūsų tautietis BALYS KRONAS, anksčiau dirbęs drau
dimo bendrovių atstovu, dabar perėmė dar ir namų bei 
biznių pirkimo ir pardavimo tarpininkavimo įmonės 
R. TESLIA 1294 King St. E., Real Estate & Insurance 

' Broker, tel. 9-3558, atstovavimą.
Tai viena iš didžiausių tos rūšies įmonių Kanadoje, tu
rinti didžiausią pasirinkim ąnamų-biznių bei farmų. 
Geromis sąlygomis parūpiname morgičius. Kreipkitės, 
patarimai Jums nieko nekainuos.

RALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 

"Darbovietės telefonai: 9-3558, 3-1108, 2-4641 
Butas: 112 Ontario Ave. Tel. 2-9077

TESLIA
REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STR. WEST • 575 QUEEN STR. W. 
TORONTO

$13.500 Grenadier R'd.—Roncesvolles
7 didelių kamb. atskiros, mūrinis 
namas. Gražus kiemas ir 2 ga
ražai. Įmokėti $4.800.4

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

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

NAUJI

1

3

4
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PASIŪLYMAI
skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui
$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 virtuves. Didelis 
sklypas 35x135. Garažas. Namas 
geras. Paskolos labai gerai sutvar
kytos į mėnesį reikia mokėti su 
visais procentais tik $80. Pajamų 
gi į mėnesį —- be buto savinin
kui — $180. Indian Rd. Cresc. 
netoli Bloor.
Grynais $4.000, o gal ir mažiau? 
Pilna kaina $13.000. 6 kambarių 
mūrinis atskiras narnos. Visur kie
tos grindys. Garažas. Šildomas oru 
ir anglimis. Ramioj, nedidelėj gat
velėj—Chesley prie Brock — tarp 
Bloor ir College. Savininkai išva
žiuoja ir nori greitai parduoti.
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—vi
so 12 kambarių su 2 virtuvėms ir 
2 voniomis. 2 karšto vandens tan
kai. Apkūrenama anglimis. Radia
toriai. Taksų $375. Garažas. Gra
žūs sodelis. Gera gatvė. Prie 
Glcnholme virš St. Clair.
Grynois $3.000. Pilna kaina

tik frontas. Apačioj 4 kambariai. 
Viršuj 3 kambariai—iš jų du kaip 
ant saikų. Naujai atremontuotas. 
Kietos grindys. Apšildomas radia
toriais ir alyva. Garažas, nors ir 
apgriuvęs. Nomas be gyvejtfojų. 
Prie St. Clorens, už Wallace gt^
Grynois $5.900. Pilna kaina $15.- 
900. 10 kambarių namas. Parke
tas. Alyva apšildomas^ Didelė mo
derni virtuvė. Pereinamų kamba
rių nėra. Savininkai jau išsikraus
tė. Prie Dovercourt Rood netoli 
Queen.
$4.000 grynais,—koinp $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. Geras mū
ras. Ramioj gatvėj. Netoli .Ossing
ton—Davenport kampo.

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

6. Grynais $3.000. Pilna kaino
$10.900. Atskiras namas. Mūrinis

8
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Motelis. $135 000. Netoli Hamiltono, 
galionažos 28.000, 30 kamb mūri
nis pastatas, karštu vandeniu ap
šildomas. Įmokėti $80.000.

Motelis. $70.000, netoli Hamiltono, 
galionažas 16.000, 11 kamb., mū
rinis pastatas, karšto vandens ap
šildymas. Įmokėti $45.000.

Motelis. $36.000. Netoli Otavos, ga
lionažos 6.500, 13 kamb., mūri
nis pastatas, karšto vandens apšil
dymas. Įmokėti $18.000.

Motelis. $43.000. Netoli Toronto. Ga
lionažas T 1.324, 8 kamb., mūri
nis namas, karštu oru apšildomas. 
Įmokėti $23.000.

Fourplex. $22.000. 20 kambarių mū
rinis narnos, karštu vandeniu apšil
domas, vienos butas tuščias. įmo
kėti $11.000/

Duodame paskolas — maža s ir dideles sumas.

ANTANAS-TONY PAUPLIS

CROWN TRUST COMPANY 
(Real-Estate Department)

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

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

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

JEI
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, morgičių 
pratęsimo, sutarčių sudarymo, vertimų, imigracijos ir 

visais kitais atvejais.

REAL ESTATE-
762 DUNDAS ST. W.r TORONTO

Parduodant ar perkant dama ar biznius f
- JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny M€)EI\IS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo z

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

. KE. 7904 Vakarais LL. 5143

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. MĄRGIS-vaistininkas

19 St John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS
MU. 9543

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiūname ir pristatome/

DTYiS
HtJRKS^

Specialybė: 
CMeminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 Claremont

30 metų valymo patyrimas

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

Gazolino stotis. $12.000. Netoli Ha
miltono, parduoda 60.000 galionų 
į metus, vienos namas 6 kamba
rių, o kitos — 4 ir krautuvė. Įmo
kėti $8.000.

Gazolino stotis. $6.000. Netoli Hunts- 
^ville, parduoda 35.000 gazolino į 
metus. įmokėti $3.000.

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

TEL.
EM 3-2131

Budime
24 *

valandas

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Str. - Tel. WA. 4557

Vasaros atostogų sezonas bai
gėsi. Tai ir mes šachmatininkai 
baikime tas “atostogas” ir grįž
kime prie šachmatų lentos. Ir 
štai kas pirmiausia mūsų veik
loje numatyta:

Rugsėjo 21 d. 1 vai. pp., sek
madienį, Lietuvių Namuose, II 
augšto frontiniam kambary šau
kiamas Toronto lietuvių šachma
tininkų susirinkimas. Jame ap
tarsime tolimesnę veiklą, pasi
ruošime sekančiam rimtam pir
menybių turnyrui, kuris tarp ki
ta ko paruoš mus sekančioms 
Toronto tarpklubinėms pirmeny
bių rungtynėms. Tenka, paminė
ti, kad šiame susirinkime daly
vaus ir tolimesnėj veikloj, kaip 
turnyruose, pirmenybėse ir tt., 
mus tvirtai parems latvis p. Ar
nolds Lidacis. Sujuo tikimasi su
stiprinti mūsų komandą tarpklu- 
binėse pirmenybėse. Prašoma 
atsinešti ir savo šachmatus bei 
laikrodžius.

Pranas Mačiulaitis.
P J Vaitonis Švedijoje

Kanados šachmatų meisteris 
p. P. Vaitonis išskrido įStock- 
holmą dalyvauti tarptautiniame 
šachmatų turnyre. Ten jis atsto
vauja Kanadą, kartu, žinoma, ir 
Lietuvą, kur tikimasi iškels ir 
mūsų vėliavą, nes turnyrus yra 
ne tarpvalstybinis, o individuali
nis. Jo kelionę finansavo Kana
dos Šachmatų Sąjunga bei pavie
niai klubai. Mūsų klubas iš vi
suomenės aukų jo kelionę parė
mė $160. Linkime jam geros sėk
mės. .

Toronto futbolas
Peržaidimo rungtynėse dėl 

pirmos vietos senjorų, lygos ant
roje divizijoje pirmąsias rungty
nes mūsų vyrai nelaimingai ir 
nedėkingai turėjo pralošti 1:0. 
Abu puslaikiu persvara buvo 
mūsų, pusėje, tačiau vartininko 
netikslaus nuotolio apskaičiavi-

ELTOS ŽINIOS
— Lietuvių Vienybės Sąjū

džio Centro Valdybos Tremtyje 
vardu pp. Kuncaitis ir Andrius 
atsiuntė VLIKo pirmininkui M. 
Krupavičiui savo rugp. 15 raštą, 
kuriuo pareiškiama, kad p. L. 
Prapuolenio pasirašytas LVS 
vardu iš VLIKo išstojimo rugp. 
3 d. raštas liečia tik patį jo au
torių asmeniškai, bet ne LVS 
kaip grupę, nes tasai pareiškimas 
padarytas be LVS Centro Valdy
bos pritarimo, ir kad p. L. Pra
puolenis LVS VLIKe daugiau 
nebeatstovauja.

— Čikagos lietuvių katalikų 
organizacijų ir visuomenės atsto
vų susirinkimas, įvykęs Čikago
je, rugp. 17, priėmė rezoliuciją, 
kad VLIKas ir ateityje turi pasi
likti vadovaujančiu organu Lie
tuvos laisvinimo darbe, o liku
sios katalikų grupės VLIKe pra
šomos rasti galimybę atstatyti 
bendradarbiavimą ir vienybę su 
išėjusiomis iš VLIKo grupėmis.

— Jaunesniųjų ateitininkų su
važiavimas, įvykęs Narušių ūky, 
prie Hamiltono, rugp. 2, prisiun
tė VLIKui savo sveikinimą ir di
džiausios pagarbos ir prielanku
mo užtikrinimą, po kurio pasi
rašė to suvažiavimo prezidiu
mas: J .Verbickaitė ir R. Vaš- 
tokas.

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES MtNOJjr
Ęg^RAHKDARBlU SAMINIAĮ^g *

Mm sidabro papuošalai, keramika \ 
odosirmeno išairbiniai.Lietuviškos \ 
Kirkilų tautu klasikines mueikos^s 
Wiį>^_piokštelės^\^^^ 

Jdkataulute m^ų
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mo klaida lengvos pasuotės 
smarkumo sviedinys įkrito į 
tinklą. Be to, mūsų puolimas, 
nors turėjo iniciatyvą, persvarą 
ir begales progų nesugebėjo “pa
gaminti” nei vieno įvarčio. Visa 
tai delsimo, netikrumo ir nešau- 
dymo į vartus rezultatas.

Lukas.

Buriavimas Taut. Parodoje
Rugsėjo 30 d., šeštadienį, Tau

tinės Parodos Regatoje dalyva
vo virš 120 įvairių klasių burinių 
laivų, kurių tarpe ir mūsų tau
tiečių. Pučiant stipriam 18-20 
mylių rytų vėjui, “Comet” kla
sėje pirmą vietą laimėjo Jonaičio 
ir Žukausko vedamas “Scrapper 
TSCC”, antruoju atplaukė N. S. 
Boyd, ABYC ir trečiuoju G. 
Kėmp, QCXC.

Emil Zatopek, 
Čekoslovakų bėgikas, Helsinkio 
olimpiadoje laimėjęs tris aukso 
medalius, už 5.000, 10.000 m. ir 
maratoną, pakeltas iš kapitono į 
majoro laispnį. Po 1948 m. Lon
dono olimpiados, kur laimėjo 
10.000 metrų bėgimą, jis iš leite
nanto buvo pakeltas į vyr. lei
tenanto laipsnį. Tai staigmena, 
nes dar visai neseniai pats kraš
to apsaugos ministeris kritikavo 
karius sportininkus, kurie vaidi
ną “primadonas”, o pamirštą 
ginkluotojų pajėgų stiprinimą.

• Liepos pradžioje kitas lietu
vis tapo TSRS čempionu. Dvira
tininkas Kazys Paršaitis, pernai 
visasąjunginėse dviratininkų 
pirmenybėse pelnęs 8 vietą, šiais 
metais laimėjo pirmą vietą.

Taip pat čempionu galėtų bū
ti laikomas aviomodelistas Ričar-' 
das Dičius, kurio helikopterio 
modelis su gumos varikliu išsi
laikė ore 1 min. 18 sekundžių .ir 
nuskrido 201 metrą, t.y. pasiekė 
geriausią visasąjunginį jaunes
nio amžiaus aviomodelistų re
kordą.

— LDŠ rrtin. St. Lozoraitis ir 
VLIKo pirmininkas sutarė susi
tikti VLIKo būstinėje rugsėjo 22 
d., kur aptars aktualiuosius Lie- j 
tuvos laisvinimo darbus bei bū
dus jiems įgyvendinti, siekiant 
suderinti veiklą tarp Liet. Dip
lomatų ir VLIKo.

— Š. m: rugsėjo 13-14 d. Lon
done, Lietuvių Namuose, įvyks
ta Europos Lietuvių Bendruo
menių pirmininkų suvažiavimas, 
kuriame, be kitų, kviečiami su 
pranešimais min. B. K. Balutis, 
VLIKas, Liet. Diplomat. Šefas.

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.

LIETUVIAMS TINKAMUOSE

RAJONUOSE

Brock—Bloor
$11.500, įmokėti $3.500. Atskiros, 

mūrinis 6 kamb. namas. Gražiai ir 
patogiai įrengtas viduje.

Jone—Annette
$10.500, žemas įmokėjimas. Atski

ras, mūrinis 6 komb., beveik nau
jos narnąs. Gražioje ir patogioje 
aplinkoje.

Grace—Bloor
$14.500, įmokėti $5.000. Pusiou at

skiros, mūrinis 8 komb. namas. 
Alyvos šildymas, kietos grindys, 2 
garažai.

Close—King
$15.000, žemas įmokėjimas.- Pusiou 

atskiras mūro namas, 9 erdvūs 
kambariai. Pajamų namas.

Helena—St. Clair—Bathurst
$12.500, įmokėti $4.000. Pusiou at

skiros, mūrinis, 6 didelių kam. na
mas. Alyvos Šildymas, garažas.

$18.000. Pusiou atskiras, mūrinis 13 
kambarių namas. Šilto vandens-oly- 
vos šildymas. Du garažai. Pajamų 
namas.

Mountview High Park
$12.000. Šešių komb. beveik naujas 

mūro namas. Gražioje vietoje, gra
žus iš oro ir vidaus. Lobai taupus 
—amerikoniškos šildymas. Gara
žas. '

Clendenan—High Perk
$13.500, įmokėti $4.800. Atskiras, 

mūrinis, dviejų augštų 8 kambarių 
namas. Garažas. Didelis kiemas.

Daug gerų ir didelių namų High Parko 
ir kituose rajonuose. Informacijų su
teiks irpodės išsirinkti

R. ŽULYS
Tei. ML, 2471; namų tol. EM.3-6711

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

Didžiausias namų 
pasirinkimas 

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

rodysime Jums namą!
$9.500 Bloor—Ossington, 

atskiras 6 kamb. su įvažiavimu 
į kiemą. Dvi modem, virtuvės. 
Įmokėti $2.500.

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

$11.500 Bloor—Runnymede, 
mūrinis, atskiras, aliejumi šil- 
domds, 2 augštų, 7 komb. n a- 

* mos, 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 komb. 
namas, garažas.

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

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

Mūrinis, atskiras, labai gera
me stovyje, 1 1 kamb. su dviem 
moderniom virtuvėm. Gražus 
kremas, * įvažiavimas iš kiemo 
pusės.

Indian Rd. 2 blokai nuo Bloor Str., 
dėl turto pasidalinimo parduo
damas mūrinis, 1 1 kamb., at
skiras namas, šis 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

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

St. Clair—Lansdowne
$2.500 jmokėti, $9.000 pilna kaina, 

6 kamb. mūrinis namas, labai 
gerame stovy.

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

6 kamb. mūrinis namas, dide
lis kiemas.

St. Clair—-Christie
$4.000 įmokėti, $12.900 pilno kaina,

6 kamb. mūrinis namas, mo
derni virtuvė, didelis kiemas.

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

na. 8 kamb. mūrinis namas,
. <2 \ andeniu-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

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

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

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$7.900, įmokėti $ž.500. Visos mūri

nis 6 kamb. namas su vieta gara
žui. Do ve ft o u rt Rd. arti Dundas St.

$10.500, įmokėti $3.000. Visai ats
kiros, vondeniu-olyva apšildomas, 8 
didelių kamb. — du augštai po 4 
kambarius. Namas su dvigubu ga
ražu.* Hallam prie Ossington.

$1.1.500, įmokėti $4.000. Visai ats
kiras 8 kamb. namas su dviem sun- 
rūmiais ir garažu. Priešais parkos. 
Lobai geras susisiekimas. Ir pato- 

•gu ir gražu! Crawford prie Bloor.
$12.000, įmokėti $4.000. Visai ats

kiras mūrinis 7 labai šviesių komb. 
namas, oru-elyvo šildomos, su 2 
garažais, arti gero susisiekimo. Pa
togus gyventi ir išnuomoti, kam
bariai nepereinami. Beresford-Run- 
nymede.

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

$14.900, įmokėti tik $4-5.000. Pu- 
siou atskiras, stiprių ruplėtų plytų, 
dviejų augštų, 8 kambarį namas. 
Moderniškai įrengtas apšildymas 
alyva: žiemų šildo, vasarų vėsina. 
Dovercourt tarp Queen ir Dundas. 
Yra dvigubos garažas.

$ 15.000 visa kaino už 8 atskirų kam
barių mūrinį namų, apšildomas aly
va-oru, su garažu. Peorson-Ronces- 
vaNes

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

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

P. LEONAS
T«l ML 2471. 1

J. J. ELLIS, Realtor
1072 tlOOL ST. W„ TORONTO

f



MANN-MARTEL
ST. ClAlR—KtlLE 

$8.900 6 kdmb. nemos, garotas.
{mokėti $2.500. «

DUNDAS—SCHERIDAN
$9.500 6 komb. mūrinis narnos, 2 

virtuvės, didelis kiemas, vie
ta garažui. Pajamos iš ll-ro 
ougšto padengia visas iš
laidas.

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

tas, karšto vandens-alyvos 
apšildymas, augštas jmokė- 
įimas.

QUEENSWAY
$10.900 5 kamb. modernus mūrinis 

bungallow, privalus įvažia
vimas, erdvus sklypas.

BROCK—BLOOR
$11.000 8 komb,, pusiau mūrinis na

mas, karšto oro apšildymas, 
vieta garažui. įmokėti 
$4.000.

DUFFERIN—DAVENPORT 
$11.000 6 gerame stovyje kambarių 

namas, modemiška virtuvė, 
gražus kiemas. Žemas įmo
ksimas.

DUFFERIN—LAPPIN 
£11.900 6 kamb. mūrinis namas, i 

naujai atremontuotas vidus, 
karšto vanden^-alyvos apšil
dymas, garažas.

WESTON RD.—ROGERS RD.
$12.900 beveik naujas 6 kamb. nau- 
..... joviškas 'mūrinis namas, 2 

gražios virtuvės, moderniš
kas apšildymas, erdvus kam
pinis sklypas.

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

vos apšildymas, garažas.

INDIAN RD CRS.
$13.500 atskiras mūrūinis 6 kamb. 

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

BLOOR—ST. CLARENS 
$13.500 8 kamb. mūrinis namas ra- 
h’ mioje gatvėje. Dvi moderniš

kos virtuvės, gražiai deko
ruoti kambariai. Patogus su
sisiekimas. Normalus įmo- 
kėjimas.

FERN—RONCESVALLES 
$14.000 8 erdvių kambarių mūrinis | 

namas, įvažiavimo * nėra, 
augštas įmokėjimas.

DUPONT—CHRISTIE 
$14.200 8 kamb. atskiras mūrinis 

dvieju 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 (moderniško). 
$5.000 įmokėti.

HUMBERSIDE—PACIFIC 
$15.500 6 kamb. atskiros mūrinis na

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

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

namas, vieta garažui. _ 
$6.000 įmokėti.

CRAWFORD—DUNDAS 
$16.000 8 kamb. mūrinis narnos, 

karšto vandens apšildymas, 
įvažiavimas.

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

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

INDIAN RD.—BLOOR 
$16.500 8 kamb. atskiros mūrinis 
” namas, krašto vandens aly

vos apšildymas, dvigubas 
mūrinis garažas.

INDIAN Trail—INDIAN Rd. 
$18.000 9 kambarių atskiras namas, 

karšto vandens-alyvos apšil
dymas. Garažas, gražus skly
pas. x

DOVERCOURT—COLLEGE
$18.000 10 kamb. dVskiras mūrinis 

namas, karšto vandens ap
šildymas, vieta garažui.

* Augštas įmokėjimas.

INDIAN Rd.
$18.500 7 kamb. atskiras mūrinis na

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

DUNDAS—DOVERCOURT RD. 
$23.600 mūrinis biznio namas, su pil

nai įrengtu ir gerą apyvartą 
darančiu restoranu, 4 kamb. 
butas su atskiru įėjimu. Pro- 

X ga norintiems eiti į biznį, 
idealus 2-viems partneriams.

Mes duodame metines paskolas pa
lengvinti sudaryti jmokėįim^ grynais. 
Platesnei informacijai ir visais kitais 
namų pirkimo • pardavimo reikalais 
kreipkitės J

V. MEILUS
1M3 Bloor St. W. Tel. OL 1106 

Namą telef. RU. 1-0203.

•

MANN & MARTELx 
REALTORS

Liaudies teisme
Liaudies teismas teisia keturių 

hektarų žemės savir inką. Kalti
namas, kad per jo kaltę buvo iš
daužtas valstybinio sandėlio lan
gas.

— Aš nekaltas, — aiškinasi 
kaimietis. — Gatvės chuliganas 
Petryla sviesdamas akmenį iš
daužė langą.

— Taip, taip! — kalbėjo liau
dies tribunolo teisėjas. — Liau
dies sūnus sviedė akmenį tau, 

( buožei. Jei tu būtum nepasilen
kęs, Petryla nebūtų lango išdau
žęs. Liaudies teismo sprendimu 
turėsi sėdėti tris metus sunkių
jų darbų kalėjime už valstybinio 
sandėlio lango išdaužymą.

Škoto kantrumas
Aviacijos šventės metu vięnąs 

lakūnas sutiko paskraidinti- ško
tą su žmona, bet su sąlygą:

— Jeigu skridimo metu nęprą- 
kalbėsi, nesušuksi ir kitokių bai
mės jausmų neparodysi — už pa- 
skraidymą nieko nereikės mokė
ti. Priešingu atveju — turėsi už
mokėti penkis svarus sterlingų.

Škotas sutiko.
Nusileidus lėktuvui, kuris pa

dangėje darė Įvairias mirties kil
pas, škotas atrodė bent kiek pa
balęs, tačiau sąlyga buvo išpil
dyta. ■

Lakūnas, pasisukęs nuo vairo, 
jam sako:

—- Jūs esate visdėlto kantrus, 
skridimo metu jokio triukšmo 
nepakėlėte.

Škotas atsako:
— Žinai, tamsta, visdėlto ne

lengva buvo susivaldyti. Vienu 
metu vos nesušukau — kai/žmo
na iš lėktuvo iškrito ...

Laukti pavojinga
— Žinai, Maryt, Petras man 

pasipiršo. Ką daryti?
— Tegul duoda pora dienų ap

sigalvoti. •
— Bet jis išsiblaivys ... ‘

' Vis po tris
Trys dalykai pasauly yra bal

ti: kai augi baltuoja dantys, kai 
sensti, baltuoja plaukai, o kai 
numiršti — baltuoja kaulai.

Trys dalykai pasaulyje aštrūs 
— alkano dantys, mirštančio 
žvilgsnis ir pro debesis prasi
skverbęs saulės spindulys.

Be dugno yra dangaus mėlynė, 
be dugno žmogaus protas ir be 
dugno jo kvailybė.

* <

Perankstyvas įsakymas
Pabėgėlis kapitonas gavo kel

neriu darbą viename restorane? 
Įeina7 jis į salę patarnauti, gi žiū
ri prie pirmojo staliuko sėdi bu
vęs jo kuopos kareivis. Nepato-- 
gu, bet ką padarysi. Eina prie 
staliuko. Tuo tarpu buvęs karei
vis atsistoja.

— Galit sėdėti, — sako buvęs 
kapitonas.

Buvęs kareivis nustemba.
— Kodėl sėstis, jei turiu rei

kalo išeiti?

Tikrai, kur tokiuos dėsi
Lengvatikis svetimšalis klau

sia valstybės tarnautojo Varšu
voje:

— Jei dabar Lenkijoje tokia 
didelė laisvė, tai kodėl tiek daug 
žmonių kalėjimuose?

— O kur dėsi tokiuos žmones, 
kurie nesupranta, kad gyvena
me laisviausiame pasaulio kraš
te?

Važiuok į Sibirą
Atplaukia Suomių laivas į Bu

enos Aires. Išlipę i uostą, jūri
ninkai vaikšto po kavines. Vie
nos kavinės patarnautojas estas. 
Tarp jūrininkų ir patarnautojo 
užsimezga kalba.

— Labai norėčiau pamatyti 
Estiją ir* susitikti pažįstamų, — 
sako estas.

— Važiuok tada i Sibirą, — at
sako jūrininkas, — nes Estijos 
uostuose tik mongolus matėme.

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

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, Į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 karab 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

SAUGU — PATIKIMA

ERNEST RIDOUT
* * i . i, v

REAL ESTATE LIMITED 
REALTORS

PIRKDAMI AR PARDUODAMI
pasitarkite su mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus įvairiausių namų.

Bronius SERGAUTIS V. TUKLERIS
MUrray 7377 Hamilton 9-4121

Vakarinė įstaiga Hamiltono ištaiga
2390 Bloor St W. 913 Main St. E.

Kanados didžiausia nuosavybių įstaiga
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St, Toronto 

Skyriai visoje Ontario provincijoje

t ♦ t

Specialus rugpjūčio mėn. išpardavimas
Lietuviškai kalbąs kailininkas

Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.
Kailinių taisymas ir persiuvamas.
Duodama lengvam išsimokėjimui
BERGMAN FUR CO TORONTO

197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509
— —■■■ wi- i— w —   w—umiiwW

NEŠIOJAMOS
RAŠOMOSIOS

MAŠINĖLĖS

THOMAS ft CQRNEY 
88 Adelaide St. West. 

Toronto, Ont.

sias mašinėles su Jūsų kalbos 
akcentais. Išsimokėjimui.

Viktutė Bugalliškaitė
128Q King E. Hamilton, Ont

AYRAINS 
BEAUTY

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

vienas darbas yra garan
tuojamas.

Telefonas 4-3566

(tarp duffėrin ir Dovetcourt)

Pritina ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 vai p.p. 
ir 6.30-8 vai. vėk. arba pagal 

susitarimą

STASYS PERMINĄS 
Generalinis A'pdraudėjas 

Box 328, Delhi, Ont

Geriousiomis sąlygomis atlieku visų 
rūšių draudimus. ★ Imigracijos reika
lams parūpinu darbo ir buto garantijas

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

daujote. *

Atstovauju
J. W. KOC1UK, 

Reals Estate, Delhi

DOMESIO ,
NAMŲ SAVININKAI!

Sutaupysit laiką ir turėsit pato
gumą pakeisdami namą apšildy
mo sistemą

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

J. NAGEVIČIUS
5 Montrose Ave., Toronto 

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

Siuvėjas
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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

55 St John’s Rd. W. Toronto 
kampas 94 Laws St
Tel. LYndhurst 0052 \

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

notaras 
Kalbu slavų kalbomis. 

Room 204, 221 Victoria St 
Office EM- 6-1753 

. Res. tel. LY 5797

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

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

Darbas garantuojamas.
■Paskambinus atvažiuoju į na

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

DR. A. RATINGW .
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. 6706.

AKI¥ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga -
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

Dr. WILLIAM X ZINCHESIN 
B.A., M.D., L.M.Č.C.

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St Toronto 
TeL WA 1344

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

Ir ‘ 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto 
Tel. ĖM. 4-6515

Pr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W^ Toronto 
(kampas EuclidAve.)

Priima vakarais pagal susita
rimą. " " TeL WA 9822

STANLEY SHOE STORE*
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vjnrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St W. Toronto 

(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeinių nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St W. Toronto 

TeL RA 3924

I.7-* —■— ■ ——
DAŽAI IR SIENOMS

I POPIERIS!
U Vaškas, šepečiai, terpentinas
B Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS St. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715
Pn, ■rrrwaia,;.„r'i, : g* ..........m i

dėmesio! ' Dėmesio!
Valgyklą "BALTIC”

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

skonį iš šviežių produktų, gamina prityrusios virėjos
Sav. Fel|kee» Jonynas

Telefonas ME. 2933

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 vaL 
po pietų ir 7-9 vaL vak. šešta
dieniais nuo 12 iki 3 vai p.p. 
Sekmadien., pagal susitarimą.

DAtYTOJAS
KAROLIS ABROMAITIS

A t .M***tJt e * l \

. X
................ easasaaaaafert
'■ " ■ ll 11 II i ip i ■ ■

■ RQCHULIS
. .Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius. 
Į^arbą? gąraptųojąmasL ' Kainos prieinamos.

- - 272% QUEEN ST. W-, Toronto

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

5 gab. virtuvės chromo komplektas — $59.50
3 gab. fotelis (chesterfieldj * — 99.00
3 gab. miegamojo komplektas — $79.56 
Davėnport Įoya (CjiĄsjterfield)

Kėdės (Ho^^ss) —$12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

480 YONGE ST., TORONTp 
(1 blokas į šiaurę nuo .College $t)

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213 .

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
Phonė OL. 3356

236 GLADSTONE AVE. (pne Dundas St W.) TORONTO, Opt 
'Atidaryto nuo 9 vol. ryto ik« 6 vol. vakaro, * ''f i

, Felix Norvydas

Mes dirbame 24 valandas
THE V ICTO R Y FLOR I ST

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

Tel. RI. 5804 || Tel. EM. 3-1618

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:

7 Havelocky Toronto. Teief. LL. 4576
ANT. JUOZAPAITIS _________

0|g{QSSEnCSBSnSfcSČESSXS*niXitaSBEnBBSnnCSBSSBnBBSEEBmnBanXSlEKSBSSHBS3SBBEBnnBBM*i
-- — ' J . ■■■..... ........... ........... ...........■—------------------------- -------------------

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

ANT. sLaBOŠEVICIUS ’
Jewellery arid Watches Importers Agent 

1330 Dundas St W. Toronto. TeL LA. 1306
Kreiptis vakarais tarp 6-8 vaL

* * < • W. * * -A-* ' • - ** - - «r ‘ • * V

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

. *■ ? * ■ r ' -■» •; & -

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
. - bok^Įaiiis.

----- ------------- --------------------------- J
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 1
Telef. LL. 9626 1

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką |

K^ M&ai * ]

M. MAUNA 1167 DUNDAS ST. W. TORONTO

1
A
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TORONTO, Cnt
Krašto Valdybos biuras

Nuo rugsėjo 15 d. pradėjo 
veikti Kanados lietuvių Bend
ruomenės Krašto Valdybos biu
ras, kuris įkurtas neseniai įsigy
tuose Toronto Liet. Namuose.’

Biuro adresas:. 235 Ossington 
Avė., Toronto, Ont. Canada.

Biuro patalpose kiekvieną tre
čiadienį nuo 7-9 vai. veik, ir kiek
vieną šeštadienį nuo 11-1 vaL 
dieną budės po vieną krašto val
dybos narį;

Prasidėjo mokslo metai
Pereitą šeštadienį Toronto lie

tuvių Maironio vardo mokykla 
šv. Pranciškaus parapijos mo
kyklos patalpose pradėjo mokslo 
metus. Pirmą mokslo dieną susi
rinko per 100 mokinių. Buvo su
daryti mokinių sąrašai, o po to
— liet, parapijos bažnyčioje įvy
ko mokinių pamaldos.

Šiais metais mokyklos vedėju 
yra mokyt. Julius Širkar moky
tojavęs ir buvęs mokyklų vedė
ju Lietuvoje ir Vokietijoje.

Mokytojai pareigomis ir sky
riais pasiskirstys posėdyje šios 
savaitės bėgyje. Susidarius di
desniam penkis skyrius baigusių 
mokinių skaičiui, bus atidarytas 
ir šeštasis skyrius.

Šv. Sostas patvirtino paskolą
Jo Em. Toronto kardinolas J. 

C. McGuigan pranešė Toronto 
lietuvių parapijai, kad jau gau
tas iš Romos paskolos patvirtini
mas Toronto liet, naujosios Prisi
kėlimo bažnyčios statymui.

Kaip jau buvo skelbta Toronto 
kardinolas bažnyčios statymui 
yra suteikęs $100.000 paskolą, 
kuri buvo rikalinga šv. Sosto 
aprobavimo.

P o d ė k a
Pereita sekmadienį prie Medad ežero 

pp. Narušių ūky* suruošta Toronto ir Ha
miltono bendra gegužinė praėjo su dide
liu pasisekimu. Jos pelnos paskirtas "Tė
viškės Žiburiams" paremti. Kan. Liet. 
Kat. Kultūros Draugija, kaip organiza
torė, labai nuoširdžiai dėkoja visiems at
silankiusiems, šeimininkams ir prie gegu
žinės suorganizavimo bei pravedimo pri- 
sidėjusiems asmenims: hamiltoniečiams
— kun. dr. J. Tadarauskui, pp. Kaziui 
Stanaičiui, Jonui Mikšiui, Zenonui Sta
naičiui, P. Kontvoičiui, Egidijui Petru- 
šaičiui ir Leonui Lazdučiui; torontiš
kiams -— pp. O. Jonaitienei, Jagėlienei, 
Stoškutei, Bražukienei, Pov. Girniui. Vi
siems nuoširdus ačiū!

Sveiksta pp. Baikauskai
Prieš kurį laiką auto katastro

foje buvo sužeisti torontiečiai 
lietuviai pp. Baikauskai: vyras, 
žmona ir dukrelė. Teko patirti, 
kad jų sveikata gerėja, o mažoji 
Aldona pradėjo lankyti mokyk
lą. Auto nelaimė įvyko tabako 
ūkiuose arti Simcoe, iš priešin-:
ros pusės dideliu greičiu užlėkus “Aukuras
mašinai. . j Susodinkime teko matyti nau

jų veidų ir džiugu, kad šie nauji ! 
žm mės sustiprins vaidybos gru
pę Jie neseniai atvykę iš Anęli- 

&ai pasiūlius, Toronto Švietimo ios. nariai taip puikiai užsire-

Har-

' Vakariniai kursai neokanadie- 
čiams, kaip praneša Toronto 
Board of Education, vyks šiose 
mokyklose:

Bloor Collegiate Institute — 
Bloor and Dufferin Sts.; Har
bord Collegiate Institute
bord St and Euclid Ave.; North 
Toronto Collegiate Institute — 
17 Broadway Ave.; Parkdale 
High School of Commerce — 570 
Shaw St.; Eastern High School 
of Commerce—Chatham & Phin 
Aves.; Ryerson Public School — 
677 Dundas St. West.

Visose tose mokyklose norin
tieji lankyti kursus registruoja
si rugsėjo 15-18 dd. 7 vai. 30 min. 
vakarais. Įsiregistravimo mokes
tis $5. Kursai prasidės rugsėjo 
22 d. ir vyks kas pirmadienį, ant
radienį, trečiatienį ir ketvirta
dienį nuo 7 vaL 30 min. vakare.

Kursuose bus dėstoma anglų 
kalba pradedantiems bei pažen
gusiems ir pilietybės dalykai — 
dienos įvykiai, natūralizacijos 
informacijos, Kanada ir jos tau
tos ir tt. v

ŠĮ SEKMADIENĮ,'RUGSĖJO 21 D MONTREAL, Cue

gegužinių sezono 
uždarymas

* ' J

p. Narušių ūky prie Mėdad ežero.

Šokiams gros Beny Ferry orkestras
Pelnas skiriamas Hamiltono liet, parapijos bažnyčios statybai. Rengėjai

Tautos šventės minėjime AV | Vakariniai 1 
bažnyčioje dominavo šeštadieni- ‘ r4al Technical

Tautos šventės minėjime AV | Vakariniai kursai The Mont- 
bažnyčioje dominavo šeštadieni- rial Technical Institute praside- 
nė mokykla, švęsdama mokslo da šio mėn. pabaigoje. Registra- 
metų pradžią. Parapija taip pat Į cija ir patikrinimas vyks rugsė- 
šventė savo metines.

Po trumpos pertraukos bažny- 9 vai. Kursai veiks The Commer- 
čios patalpose ALOKo pirminin- cial High School patalpose, 125 
kas Lapinas atidarė minėjimo; Sherbrooke St. W. Mokslo me- ■ 
sekančią dalį. Savanorių kūrėjų tams mokesti svyruoja tarp $8 ir 
vardu kalbėjo ats. kap. L. Balza- $25. Priimami ne jaunesni kaip 
ras, peržvelgdamas lietuvių tau-: 14 m. amžiaus, 
tos laimėjimus nepriklausomo 
gyvenimo metu. Adv. K. Truska' ateitininkai rugsėjo 27 d. 8 vai. 
palietė svarbesnius Lietuvos ne- vak. AV parapijos salėje. Veiks 
priklausomybės iškovojimo, vė- švediškas bufetas, šokiams gros 
liau jos netekimo etapus. Baig-. “Melodija“.
damas sustojo ties lietuvio pa- į Užsakai AV bažnyčioje eina A. 
reigomis tremtyje. Kalbėtojo in- J. Rokui ir M. E. McDonald ir J. 
terpretacijoj nors ir žinoma įvy- J. Baldue ir Ievai Savickaitei, 
kių eiga įgavo naujų aspektų ir — J. ir G. Žiurkevičiai sulau- 
priežastingumo. Nežiūrint kai- kė dukters. .
*”riu elementaresnių istorijos —Andriuškevičiams Rose- 
žinių pakartojimo adv., Truskos mount reikalinga jų vaikučiui 
žodis susilaukė pilno- klausytojų prižiūrėtoja. Duodamas kamba- 
pritarimo. Minėjimo metu nema- rys, maistas, o dėl kitų sąlygų 
ža dalyvių įsigijo Lietuvio Pasų , skambinti telef. TU. 5918.
ar pirko Tautos Fondo ženklų. | — Nuo šio mėn. 20 d., pa-’

jo 16-19 d. vakarais tarp 7.30 ir

Rudens šokių vakarą rtiošia

- i
Parengimai

Lapkričio 8 d. ukrainiečių sa
lėje, 404 Bathurst, Liet. Kat. Mo
terų Draugija rengia parengimą 
Toronto lietuvių bažnyčios sta
tymo naudai, o lapkričio 22 d. 
toje pat salėje įvyksta “Caritas” 
pobūvis.

Sporto klubas “Vytis” 
šio mėnesio 20 d. Lietuvių Na
muose rengia šokius. Sportinin
kai kviečia visus dalyvauti ir tuo 
paremti klubo pastangas išlaiky
ti lietuvišką vienetą svetimųjų 
tarpe.

Estų dail. Saarnitt paroda
Toronte gyvenąs estų dailinin

kas Saarnitt, buvęs bolševikų 
kaceto kalinys, atidaro savo įdo
mią parodą, pavadintą “Gyveni
mas už geležinės uždangos”. Pa
rodoje bus išstatyta 120 aliejinių 
paveikslų. Ji vyks Toronte Jar
vis ir Carlton gatvių kampas, š. 
m. spalio 2-5 dienomis.

Ta pačia proga parodos patal
pose spalio 3 d. 7.30 vai. vakare 
Ontario šachmatų meisteris An
derson duos įdomų simultaną.

Įėjimas 50 centų.
LAS aplinkraštis

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Kanados Vietininkijos Laikinoji 
Komisija 1952 m. spalio 4 d. 10 
vai. ryto, Toronto Lietuvių Na
mų patalpose, 1129 Dundas St. 
W., Toronto, Ont., šaukia LAS 
Kanados Vięt. skyrių atstovų vi
suotinį suvažiavimą, išrinkti 
Kanados Vietininkijos valdo
muosius organus ir aptarti org. 
einamuosius reikalus.

Atstovai atvykę registruojasi 
spalio 4 d. nuo 9 vai. ryto To
ronto Lietuvių Namuose augš- 
čiau minėtu adresu.

LAS Kanados Viet. K-ja.
LAS Toronto skyr nariains

1952 m. rugsėjo 19 d. 7.30 vai. 
vak. 1129 Dundas St. W. Lietu
viu Namuose, šaukiamas LAS i « ’

Į Toronto skyr. nariu susirinkimas Lai įj ryivryyj mao jjaixtion , e , i- i j tt*
grupės vardą arba pridėti prie i tl^u įsunkti kandidatus Vieti- 
esamo vardo—krikštažodi: “Vai-! nink«os V bos sPauho 4 d’ suva' 

j žiavimui.
į Kviečiami* visi nariai būtinai 

, ' dalyvauti.
LAS Toronto sk. V-ba.

“VERSLO” PRANEŠIMAS 
Š.m. rugsėjo 28 d.. t.y. sekma

Meno mėgėjų grupė pradėjo 
veiklą

Rugsėjo 12 d. TLMMG susirin
ko Lietuvių Namuose aptarti to
limesnę vaidybos^ meno veiklą, 
išrinkti naują ir valdybą ir tt.

Susirinkimą atidarė Petrąs Ju
rėnas. Pakvietęs pirmininkauti 
Joną Graičiūiią, sekretoriauti E. 
Mackevičienę, padarė pranešimą 
apie finansinį stovį. Paminėtina, 
kad vieną kartą turėta $19 nuo
stolio, per vaidinimą “Slidus 
pusmilijonis” Toronte. Po to se
kė revizijos komisijos praneši
mas. Režisierius J. Jagėla trum
poje bet išsamioje kalboje pabrė
žė vaidybos meno grožį, ir didy
bę. Vadovaudamasis mintimi 
dirbti šį kilnų vaidybos meno 
darbą, neatsižvelgiant į bet kokį 
pelną, bet grynai iš idėjos. Ši 
mintis susirinkusių buvo šiltai 
priimta.

Išrinkta valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Vytautas Ta- 
seckas, vicepirm. Jurgis Pauli- 
kaitis, sekr. Eleonora Mackevi
čienė, kasininkas Petras Jurėnas, 
administratorius Algirdas Palio
nis; kandidatai: Birutė Petrulytė 
ir Viktoras Stuikys. Į Revizijos 
komisiją: Jonas Maniuška. Bro
nius Kriaųęeliūnūas ir Teresė 
Borkertaitė.

Einamuose reikaluose iškelta 
tarp kitko sumanymas pakeisti 
grupės v:

BRAIŽYBOS KURSAI 
Ukrainiečių inžinierių sąjun

Vadyba patvirtino įkūrimą brai-; komendavusio Bradfordo, Anęli- j dienį, 3 vai. pp. T. Lietuvių Na- v Y ' ■ 1 ' ■  J _ __ ' ‘ A v w w n w > a • _ _žybos kursų neokanadiečiams t ioje. “Atžalvno — 
prie Central Technical School. Povilas Masiulis, Vytautas Te-

Tai bus elementarinės braižy- seckas ir Jurgis Paulikaitis. Ti- 
hos kursai, paruošimas konstruk- Į kimasi, kad dar vienas jų grupės 
cinės, elektrikos, mechanikos, ar-į narys St. Juozapavičius persi-

prie Central Technical School.

chitektūros bei aviacijos bei to
pografinei braižybai. Mokys ka
nadiečiai, padedami neokanadie- 
čių. kurie pagelbės išaiškinti 
raudojamus terminus. Kursai 
vyks vakarais, du kartus per sa
vaitę — antradienaiis ir ketvir
tadieniais. pradedant spalio 7 d., 
ir tęsis iki kovo 31 d. Mokestis— 
torontiečianis $5, o ne Toronte 
gyvenantiems $15.

Prašymai priimami Central 
Technical School Lippincot and 
Harbord Sts., Toronto 4, Ont., 
nuo spalio 1 d. iki kursų pradžios 
vakarais. Informacijų galima 
gauti per Mr. R. Roman — tel. 
PR. 2161 ?»*ha vakarais tarp 6 8 
vai. OL. 2217. .

- režisierius j niuose, Dundas-Ossinsrton eatviu

kels iš St. Catharines į Torontą.
Jau numatytas ir sekantis vei

kalas. Valdybai gerai apsvars 
čius. atrodo, bus pastatyta “Val
kata”, 4 veiksmų drama, kuri su 
dideliu -pasisekimu buvo suvai
dinta Anglijoje: Bradforde/Not- 
tinghame, Londone ir kt. P.M.

<, t- Liaudies Balsas.
kuris turėjo įsirengęs dali spaus
tuvės kartu su kitų tautybių ko
munistiniais laikraščiais dabar 
lietuvių nupirktuose namuose, 
turėdamas iš ten išsikraustyti, 
nupirko buv. Allen Press spaus
tuvėlės patalpas 904 Dundas St. 
W., tarp Bellwood ir Claremont 
gt. ir jau persikraustė ten.

kam p.. II aukšte įvyks visuoti
nas Lietuvių Prekybininkų, Pra
monininkų ir Amatininkų Są
jungos “Verslas” susirinkimas.

Kviečiame skaitlingai daly
vauti. “Versle” Valdyba.

Vedvbos — krikštynos
šeštadienį šv. Pranciškaus 

bažnvčio’e susituokė Petras Dar- 
gis, anksčiau į Kanadą emigra
vusiųjų pp. Dargių sūnus. Pa
krikštyta Nijolė Marija Boškūtė.

Lotvių kompozitorius ir pianistas

TALIVALDIS KENINS * * 
Nacionalinės Paryžiaus kon

servatorijos , ir UNESCO 
laureatas,

dobor Toronte otidoro studiją. Pilnos 
muzflcfclinis ouklėjimos piano teorijo
je ir akompanavime. Prof. Philipp's 
(Paryžius) metodas vaikams ir prade

dantiems.

Kreiptis pirmadieniais ir trečiadieniais 
nuo 7-8 v. vok. j St. Andrews Church 
(Carlton-Jarvis kamnos) arba telefonu 

TR. 1835.
Kalba angliškai, orancūziškai ir 

vokiškai.

KINO “CENTRE” 772 Dt±„(s;w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadieni — šeštadieni, ru-rsėjo 18. 19, 20 d.
1. MA & PA KETTLE ON THE FARM — Marjoire Main, 

Percy Kilbride 
\ BRANDED — spalvota — Alan Ladd, Mona Freeman

Pirmadienį’— trečiadienį, rugsėjo 22, 23, 24 d.
1. PLACE IN THE SUN — tik suaugusiems

Montgomery Clift, Shelley Winters 
1 WHEN YOU’RE SMILING — Frankie Laine, Billy Daniels 
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Rinkliava ■ ,
karitatyvinei Popiežiauk bosijai 
palaikyti įvyks ateinantį sekma
dienį pamaldų metu visose To
ronto arkivyskupijos bažnyčiose.

WINNIPEG, Man.
Tautos šventės minėjimas 

įvyko sekmadienį, rugsėją 7 d., 
Lietuvių Klubo salėje. Po Jurgio 
Januškos paskaitos, sekė J. Čin-

Svečiai iš Filadelfijos- gos pranešimas iš pirmojo KLB 
Pereitos savaitės’ antradienį Krašto Tarybos suvažiavimo. Po 

Toronte viešėjo ir mus taip pat jo dar kalbėjo taip pat atstovas, 
aplankė filadelfijiečiai — inž. j bet nevažiavęs į suvažiavimą, P. 
Vincas Gruzdys ir Bronįųs Bui- /Liaukeyičiųs, išryškinęs savo pa- 
nevičius. ,% ,« .

Inž. Gruzdys, gimęs JAV, bet nedirba po jam miela vėliava, 
augęs ir mokslus ėjęs Lietuvoje 
ir Vokietijoje, dabar dirba Cata
lytic Construction Co., kuri dau
giausia vykdo naftos ir cheminės 
pramonės įmonių statybas, tarp 
kitko ir Kanados Samia rafine- 
rijas. ' •

Br. z Buinevičius, prekybinin
kas jau iš Lietuvos, dabar orga
nizuoja prekybinę atstovybę ber
lyniškės Hamman firmos skai
čiavimo mašinų importui. Būda
mas firmos atstovu visai Šiaurės 
Amerikai, p. B. ir Kanadon at
vyko tais pačiais reikalais — su
organizuoti atitinkamą savaran
kišką bendrovę arba įkurti atsto
vybę. Tai dar vienas džiuginan
tis pavyzdys, kad lietuviai ne 
.vien fabrikų darbu sugeba vers
tis.

Toronto lenkų laikraštis 
“Związkowiec” 

rugsėjo 14 d. nr. išspausdino 
tokią žinutę:

“Toronto. — Greta kitų vertų 
pamatyti dalykų šių metų tauti
nėje parodoje buvo lietuviškas 
skyrius, kuriame buvo išstatyti 
gražūs tautiniai išsiuvinėj imai ir 
audiniai. Kaikurie iš šių pastarų
jų tikri paveikslai, vaizduoją to
kias scenas kaip grįžimas iš pin
ties. Lietuvių Kanadoje yra 25 
tūkstančiai, lenkų 220 tūkstan
čiu, tačiau lenkų skyriaus nebu
vo* .Kodėl?”

Profesionalai ukrainiečiai 
neokanadiečiai Toronte sukūrė 
organizaciją rūpintis įsigyti ga
limybių dirbti savo darbą. Jie 
jau spėjo užmegsti ryšius su kai- 
kuriomis bendrai žmogaus ir 
ypač imigrantų globos organiza
cijomis. Toronto Welfare Coun
sel sušauktame susirinkime, ku- 

! riame dalyvavo universiteto, 
švietimo vadovybės, darbo įstai
gos, imigracijos įstaigos ir tauty
bių atstovai, kalbamoji profesio
nalų draugija įteikė memoran
dumą profesinio darbo klausimu. 
Universiteto atstovas pažadėjo 
tą memorandumą duoti apsvars- 
tvt’ specialiai komisijai, sudary
tai iš fakultetij dekanų. i šeima su mokyklinio amžiaus

Ukrainiečių profesionalų ko- į vaiku. Tcl. LA. 3610 skambinti 
miteto pirmininkas yra inž. R. Į hetkuriuo laiku. 238 Montrose 
Romančukevič, vicepirm. dr. A.! Avenue.
Kozak, nariai P. Bigus ir St. Na- į—----------——.—
sadiuk. Tuo reikalu visokių in
formacijų teikia Kanados Legio
no ukrainiečių skyrius Nr. 360- 
326 Queen St. W.

Ar. nevertėtų ir lietuviams Išnuomojami keli kambariai. Ga- 
prie šios akcijos, dėtis?

žiūras į betkokį veikimą. Kas

tas nedirba, o ardo. Nuo to lai
ko, kai Winnipege apsigyveno 
pirmas lietuvis kunigas, prasidė-

ar pirko Tautos Fondo ženklų.
Šv. Kazimiero parapija su sa- brangsta susisiekimas miesto 

vo klebonu kun. J. Bobinu buvo • priemonėmis. Vietoj 8M> c. teks
oti uz. j----------- — r----------------- yz’
. Kle-1 — Montrealis. — Transporto

jusi trintis ir nesugyvenimas. išvykusi į kapines pasimelsti už . mokėti 10 c. už pasivėžinimą.
Tik kažin kas čia Winnipege j savo ir parapijos mirusius. Kle-j — Montrealis. — Transporto 
daugiausia lietuviais ir jų sugy- bonas kun. Bobinas pasakė die- *min. Chevrier pareiškė, kad ry

šy su ruošiamu statyti jūrų keliu 
Montrealio uostas bus praplės
tas. Tam būsią sunaudota apie 
$7.300.000.

“TŽ” korespondencijų skyrius 
mielai priima žinias, naujienas, 
organizacijų pranešimus kasdien 
po 8 vai. vakaro telefonu HE. 
0850 arba Spaudos kioske AV 
parapijos salėje po pamaldų. .

si-

TĖVAI! Palikite savo vaikus es- 
tės moters priežiūroje. Mrs. 
Raud, 167 Lansdowne Ave. 
(Lansdowne-College St). Tele
fonas LA. 9470. i;.

venimu sielojasi ir tam dirba, jei 
ne buvusieji ir dabar esąs kuni
gas.

— Dr. Eugenijus Gedgaudas 
Manitobos universitete Winnipe
ge išlaikė gydytojb teisėms gauti 
egzaminus ir yra pakviestas 
dirbti St. Boniface sanatorijoje.

— Veterinarijos gyd. Zulonas, 
išlaikęs egzaminus Toronto uni
versitete, paskirtas Winnipegan, 
kur gavo veterinarijos gydytojo 
darbą didžiulėje skerdykloje.

Bažnyčios Įsigijimo Fondan 
aukojo: Stasys Stapulionis iš De
troito $20 ir P. Š. $15. Aukoju
siems nuoširdus ačiū.

— Niujorkas. — 
rūmams padovanojo 7 metalines 
duris, kurių vertė $70.000. Jose 
atvaizduoti tiesos, taikos, teisy
bės ir brolybės simboliai.
SVETAINEI “TULPĖ” reiklinga 
padavėja. Kreiptis 994 Dundas 
St. W., Toronto, tel. ME. 9490.
REIKALINGA MERGAITĖ 
dirbti vaistinėje. Pageidaujama 
mokanti lenkų ir anglų kalbas. 
Kreiptis tel. MU. 9543.
Išnuomojami 2 kambariai III-me 
augšte su baldais. Randasi pato
gioje susisiekimo vietoje. (Run- 
nymede—Annette rajone). Tel. 
LY. 0305.'
Išnuomojami du kambariai II 
augšte su galimybe virtis be ar
ba su baldais suaugusių šeimai 
arba viengungiams. 90 Arm
strong: Ave. (Bloor-Lansdowne 
rajone). Kreiptis vakarais nuo 
6 vai. ( .
Išnuomojami 2 kambariai, gali
ma su ar be baldų, šeimai arba 
viengungiams. 1579 Dundas St. 
W.’Tel. KE. 6398, huto KE. 6336.
Išnuomojamas vienas kambarys 
ir virtuvė su baldais. Gali būti

nai pritaikytą pamokslą.
Liet, katalikės moterys gyvuoja

Liet. Kat. Moterų D-jos Mont- 
realio skyriaus valdybą rugsėjo 
7 d. 5 vai. vakare pirmininkės 
Elenos Navikėnienės namuose 
svarstė labdaros veiklos klausi
mą. Dalyvavo D-jos globėjas 
kun. Pečkys SJ. pirm. E. Navi- 
kėnienė, vicepirm. Motuzienėj
sekretorė Rudinskienė, iždinin-! Išgriaus tvenkinį 
kė Mališkienė, valdybos nariai' Kanados vyriausybė paskelbė, 
Stankūnaitė ir Marija Aukštaitė. kad Gut Dom užtvanka St. Law-

Nutarta pradėti labdaros veik- i tence upėje bus tuojau pašalin- 
la per Liet. Kat. Moterų D-jos ta’ kaiP tik jungtinė Kanados ir 
Labdaros sekciją, kuriai išrinkti JAV komisija patvirtins jėgai. 

Kanada JT ■ komisija iš 5 nariu, duodant tei- n^s Pr°jekta. Laukiama, kad kal- 
- ! sę veikti visuose Montrealio . bamosios užtvankos pasalimmas

miesto kvartaluose, su skyriaus pažemintų Ontario ežero lygį, 
valdybos žinia ir pritarimu* I Užtvankos pašalinimas jau yra

Sekcijai buvo pasiūlytas ir studijuojamas specialios mzmie- 
vardas “Aušra”, bet palikta iš-! riP ^misijos, tam paskirta pi- 
pręsti visuotiniam narių susirin-! mSP j* darbai ga i būti- pradėti 
kimui. Pirmininkei p. Navikėnie- netyukus, _ 
nei pasiūlius, nutarta labdaros pasieks žemiausio laipsnio. Ta. 
tikslams suruošti vaikučių “Mas. turėtų būti lapkričių men. Tik 
karada“. ir po to, ta pati vakarą nesitikima, kad iki to meto bus 
. \ " i*- • baigtas susitarimas su JAV.ir toj pačioj salėj, jaunimui so- Z? “ * . .
kirs Pamškėin kad skvrius iau Gut Dom uztvanka- Yra tarp kius. Paaiškėjo kad skyrius jau Į _ JAV Gal Island
dabar turi oO narių, tyliai.;. •'* , * T1 j T., . ... . ... u ir Kanados Adams Island. Ji pa-krnopsejat ir graz.a. ve.k.ano.ų, a ]9M m kad
be dideliu sukiu. Posėdžio nuo- , .... 1 . ,:■: vandens lygi laivams praplaukti trnka sviesiu vilčių kuptna. nes Kanados /akl.ante; pe/kdeta

Į pstarųjų metų užtvanka dėl pa
kilusio vandens yra gerokai ap
gadinta iš viršaus ir net iš apa
čios.. . ■ ■

— Vašingtonas.—Laivyno va
dovybė praneša, kad aiškinima-

nės projektą. Laukiama, kad kal-

kaip tik vandens lygis

nesitikima, kad iki to meto bus

Gut Dom užtvanka, yra tarp

statvta 1904 m., kad pakeltų 
į vandens lygi laivams praplaukti

I Išnuomojami kambariai: 3 ir vir
tuvė antrame augšte ir 2 kamba
riai trečiame augšte. Yra gara
žas. 363 Grace St. Tel. LL. 8361.

Įima naudotis virtuve. 289 Lv 
jar St. Tel. LA. 1451.
Išnuomojami: II ausršte vienas 
frontims kambarys vedusių po
rai ir III ausršte 1 kambarys 1 as 
meniut Galima naudotis virti’ 

j ve. 523 Euclid Ave. Tel. PR. 1089

NAMŲ PIRKIM 0 REIKALAIS
HIGH PARK — BLOOR RAJONE

geresniems namams ir geresniam patarnavimui 
kreipkitės pas:/

A. GARBENIS

ištiesų Montrealy lietuvė katali- f 
kė moteris drąsi, veikli ir gyvy- į 
binga. o dirvos veikimui plačios, 
tik reik sujungti jėgas, išsiri
kiuoti, pasiskirstyti darbais ir 
dirbti su tuo šventu atsidėjimu, 
kokio ilgisi, kokį pajėgia, ko ; s-s Alaskos pakrantėse pasi- 
kiam paskirta šioj zernej x arS°; ro(j^iusiu paslaptingų povandė- 
didvyre —- musų mo ėris. ninių laivų esąs baigtas be aiškių

Su saulėlaida baigėsi posėdis, išvadų.-Kur ir kada jie pasirodę, 
Miela ir vaišinga pirmininkė P-į nesakoma. Lygiai taip pat nieko 
Navikėnienė, suruošė priimtuves tikslaus niekad nebuvo paskelb- 
su kavute ir skaniais užkandę- |a apje jau daug kartų pastebė- 
liais. Pasivaišinta ligi 9 vai. vak. fUS povandehinius laivus Atlan- 

Skirstantis prisiminta, kad vi- į 
suotinis Jiarių susirinkimas šau
kiamas šio mėnesio 21 dieną A. 
Vartų parapijos salėje, kur bus 
svarstoma svarbūs klausimai ir 
naujos narės priimamos.

Klementina.

to pakrantėse.
— Berlynas. — Vak. Vokie

tijos ministeris Kaiser per radi
ją paragino vokiečius iš Rytų 
Vokietijos laikytis namie ir bėg
ti į Vakarus tik tada, kai gresia 
pavojus gyvybei.

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalu» Jums sutvarkys

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

T

Šios savais ua-nu pirkimai:

$26.000. Dundas gt., High Park rajone. 14 kamb., atskiras. mū- 
rin;s namas, vandeniu šildomas. 15 metų buvęs gydyto- 

x jo kabinetas. Dėl gydytojo ligos namas parduodamas.
Įmokėti $10.000. ■

'42.000. St. John’s Rd.—Dundas, 6 dideli kamb.alyva šildomas 
namas. Įmokėti $3.000.

$11.500. Crawford St., mūrinis namas, 8 kamb., apgyventas. Įmo
kėti’$3.000.

$19.000. High Parke, 10 kamb.. atskiras mūrinis namas, vande- 
niu-alyva šildomas, 2 garažai. Įmokėti $7.000.

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

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS 

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis. 
Informacijų kreiptis OL. 1403 
9 Delaware Ave., Toronto. Ont

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR I PROVINCIJĄ.

, 9 Pearson Avė., Toronto 
Telefonas LO. 8828

MENARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave^ Toronto 

VAKARAIS HY. 1543

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

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

LA. 2763


