
AR IŠSAUGOSIMI VAIKUS?. f - ■ *-
Vasara pasibaigė. Jos malonu

mais pasidžiaugę, ir lietuviukai 
vaikučiai sugužėjo į ^mokyklas.

i

Sugužėjo į ne savas, ne į lietu- 
yjškas mokyklas, bet to krašto, 
kūriame gyvena. Ir ne blogai 
jiems ten sekasi. Mokslo metų 
pabaigoje iš daugelio vietų iš
girstame, kad lietuviukai mo
kyklose pirmauja. Dažnai pir
mauja net mokėjime kalbos, ku
ri jiems dažnai vos prieš keletą 
metų buvo visiškai svetima. Kad 
po kelis metus lankytų tą patį 
skyrių, tokių lietuviukų negir
dėti.

Tačiau šiais džiaugsmais mū
sų domėjimasis priaugančia lie
tuviškąja nauja karta negali pa
sibaigti. Mes dar žinome labai 
didelį trūkumą, kad čia išeivijoje 
lankomos mokyklos lietuvių vai
kams neduoda jokio tautinio 
auklėjimo nei mokymo. O mes 
gi nenorime su jais atsiskirti ir 
neturime teisės leisti jiems taip 
augti, kad po keleto metų jiems 
pasidarytų svetima ir neįdomu 
visa tai, kas brangu tėvams, kuo 
tėvai gyvena. Jei ko nebaugina 
atsakomybė prieš tautą, turėtų 
ir savęs nepamiršti, nes tautai 
nutolę vaikai yra ir tėvų praras
ti. Jie ieško sau atskiro gyveni
mo, naujo pasaulio, naujų drau
gų bei ryšių, kur negali pritap

ai tėvai. Tokie vaikai namuose 
yra bedvasės asmenybės, žinan
čios iš tėvų tik piriigo ar apdaro 

—paprašyti/ o kai .pradeda 
užsidirbti, nei to ryšio nebelie
ka. Tėvai su vaikais nebeturi ką 
kalbėti. Ir jei tėvai kadaise 
džiaugėsi, kad jų vaikai pritam
pa prie svetimųjų, jiems išau
gus pajunta, kad nieko nebeturi, 
kad liko visiškai vieniši. Pamato, 
kad klydo, manydami dirbą vai
kų ir savo senatvės laimei, nes 
vaikai nutolo nuo jų pasaulio, 
paliko juos vienišus, bet ir patys 
jaučiasi lyg išmesti iš gyvenimo, 
nes į kitą pasaulį visdėlto nepa
jėgė įeiti. Jie liko nei ten. nei 
ten — pakibo, niekur nesiekdami

kojomis žemės. Tai yra amžinoji 
nutaustančių emigrantų tragedi-’ 
ja, kurios pavyzdžių„deja, ir lie- ‘ 
tuviškose šeimose galėtume at-' 
rasti.

Tėvai privalo išlaikyti ir puo
selėti lietuvybės daigus savo vai
kuose ir dėl tautos ir dėl savęs I 
pačių. Privalo padaryti tam vis-. 
ką, nors tai ir labai sunku. Deja, 1 
ir pagalbos tėvams labai mažai 
tėra. Tai beveik vien tos šešta- i 
dieninės mokyklėlės, apie kurių 
darbo pradžią girdime beveik iš 
visų didesnių kolonijų. Deja, jų 
darbas sunkiai vyksta, vos po 2-3 , 
valandas per savaitę, dažnai be i 
reikalingų vadovėlių, be papil
domos literatūros ir tt. Kažin ko 
šitaip išmokyti negalima. Tačiau i 
šitokių mokyklėlių svarba milži
niška — milžiniška ne tiek ži
niomis, kurių ten išmokstama, 
kiek auklėjančia dvasia, įsijau
timu, kad kiekvienas toks moki
nukas yra lietuvis, kad visi su
daro vieną lietuvišką šeimą, kuri 
skiriasi nuo visų kitų. Įsisąmo
ninimas lietuvybės ir pasijauti- 
mas lietuviškosios bendruome
nės nariu yra tos didžiosios ver
tybės, kurias teikia nuolatinis 
lietuvių vaikų bendravimas. O 
kai giliai įsisąmoninama, atsi
randa ir noro kaiką lietuviško 
sužinoti. Deja, ne visi tėvai ši
tą supranta ir ne visi leidžia sa
vo vaikučius į lietuviškąsias šeš 
tadienių mokyklas. Aiškinima
sis, kad ten vistiek daug ko ne-

it namie, yra didžiausia klaida. 
Nes, pirmiausia, namie višdėto 
ir tiek nepamokoma, o be to,
vaikui daroma skaudi skriauda, 
kad jis išjungiamas iš lietuviško
jo pasaulio, iš lietuviškosios ben
druomenės. Šito išskyrimo neat- 
svertų net, jeigu tėvai nuo ryto 
iki vakaro jį mokytų lietuvišku 
dalykų. O tėvams šitą savo klai
dą gali tekti labai skaudžiai iš
pirkti vieniša senatve. Išauginęs 
tautos atsimetėlį, niekas 
džiaugs, bet pataisyti bus 
pervėlu.

LĖKTUVAI ROBOTAI
Rugpjūčio 17 d. pirmą kartą 

paskelbta apie panaudojimą Ko
rėjoje naujų lėktuvų be žmo
gaus. Apie juos daug neskelbia
ma. Operacijų Korėjoje vykdy
tojas spaudos konferencijoje tik 
pareiškė, kad JAV robotais su 
elektroniniais įrengimais paver
tosios 1800 nevartojamų lėktu
vų. Jie galį būti pasiųsti į prie
šo taikinius su dideliu bombų 
kroviniu nuo sausumos arba nuo 
laivų ir kontroliuojami bei nu
vairuojami, kur reikia, iš lėktu
vo. Kiek jų jau esą Korėjoje, 
esanti kariška paslaptis, bet jų 
esą pakankamai ir greitu laiku 
dar daugiau lėktuvų galį būti 
paversti tokiais robotais. Bet ir 
dabar jų esą pakankamai betko- 
kioms operacijoms. Jie esą tin
kamesni manevravimui, kaip pi
lotų valdomi lėktuvai, galį būti 
papildyti ore. Vienas lėktuvas 
arba laivas, būdami toli nuo 
priešo priešlėktuvinės apsaugos 
zonos, galį vadovauti šitokių ro
botų visam laivynui. Pirmieji 
robotu bombardavimai buvę la
bai taiklūs ir gerai matomi per 
radarą.

SAVAITĖS ĮVYKIU APŽVALGA
Europoje tebevyksta pasiruo- rim turėti reikalų su žmonių gro

žiniai laukiamai Š. Atlanto S. j bikais!” ir tt.
Didieji sąjungininkų manev

rai vyko visą pereitą savaitę ir 
dąr tebevyksta. “Priešas” iš rytų 
“puola” nuo arktikos iki Šveica
rijos sienos. Sausumoje manev
ruose dvi programos — stabdo
mosios kautynės pro Frankfurtą 
ki Reino ir Ruhro rajono gyni
mas. Pirmojoje dalyvauja ame
rikiečiai ir prancūzai, o antrojoje 
britai, belgai, olandai ir kanadie
čiai. Šiaurėje 8 tautų' jūrų lai
vynas remiamas aviacijos truk?- 
•ė priešo įsiveržimą į Norvegiją, 

o ši antradienį pradėjo brukti 
'auk “įsiveržėlius” iš Jutlandi
jos, t.y. išvalyti įėjimą į Baltijos 
jūrą.

Būdinga, kad šioje fazėje, kuri 
vyksta sovietų zonos pasienyje, 
ypatingai stengiamasi nepažeisti 
jų teritorijos. Lakūnai yra per
spėti stipriai žiūrėti sienos pa- ' 
gal žemėlapius, kuriuose ta sie
na specialiai išryškinta, o patys 
lėktuvai leidžiami skristi ne
ginkluoti.

Iš manevrų šiaurėje praneša
ma, kad ten tuo metu pasirodė 
labai daug sovietų “žvejų” laivų, 
tariamai grįžtančių iš žvejybos 
arba “žvejojančių”. Tik žvejų 
vietoje juose šį kartą, beabejo, 
generalinio štabo karininkai.

Iš kitų Europinių žinių pami
nėtina, kad pereitą penktadienį 
Suomija baigė savo mokėjimus 
Sovietų. Rusijai pagal paliaubų 

gaminiais — laivais, fabrikais, 
mašinom, elektros motorais. Ne
pamirškim, kad tos naštos išėjo 
kiekvienam suomiui apie $100. 
Ir tik suomiai tegalėjo tokį ste
buklą įvykdyti — išmokėti ne- . 
palūžę.

Britų atominiai specialistai jau 
atplaukė prie Australijojs pir
mųjų savo bandymų vykdyti. 
Spėjama, kad bandymai gali 
įvykti dar net šios savaitės gale.

Tuo tarpu Londone susirinko 
8 Commonwealtho kraštų pre
kybos irfinansų pareigūnai pa
ruošti programą premjerų konfe
rencijai lapkričio mėn.

Irano byla vėl įklimpo. Su Bri
tais nesusitarus dėl Trumano ■— 
Churchillio siūlymų interpreta
vimo, Mossadegh juos parlamen- • 
te atmetė ir gavo visišką abiejų 
rūmų pasitikėjimą. Mossadegh 
reikalauja, kad Britai atlygintų ' 
nuostolius ne tik už naftos pra
monės sulaikymą, bet ir už ūkinę 
blokadą — neleidimą išvežti naf
tos ir sterlingų fondo uždarymą 
importui. Be to, dar reikalauja, 
kad Britai tuoj aus pat sumokė
tų $137.000.000 pagal 1949 m. su
tartį priklausomų mokėjimų. 
Tuo tarpu Britai nuo blokados 
neatsisako. Kai tik pasklido gan
dų, kad Irano naftą nori supirk
ti amerikoniškoji Cities Service 
Co., Britai perspėjo, kad išvežti 
vistiek neleis.

Korėjoje pereitą savaitę vyko 
pavieniai mūšiai fronte dėl stra
teginių pozicijų ir bombardavi- v 
mai iš oro. Be pradėtų naudoti 
lėktuvų robotų, amerikiečių Sabe 
re lėktuvai čia pasirodė su kaž
kokiais naujais taikymo įrengi
mais ir rusiškųjų MIG per vieną 
savaitę buvo numušta net 46, bet - • 
kas tai per įrengimai, nieko ne
skelbiama.

Maskvos konferencija tebe
vyksta. Iš jos tepaskelbta vos 4 
dokumentai, pagal kuriuos Port 
Arthur uostas irtoliau palieka- 

T - (mas rusams iki bus pasirašyta
tai imigracijos pareigūnai gale- • pravesti tų visų mokyklų regist-, taikos sutartis su Japonija, čung 
tų jo neįsileisti. • raciją. To dėliai visos mokyklos čung geležinkelis gražinamas

Jei Čaplinas prašomos nedėlsiant prahešti į Kinijai šių metų pabaigoje, o

IliilbwiiH

,w^3l

* Toronto lietuvių k. parapijos choras
Pastaruoju metu choras sėkmingai pasirodė 
tybių programas ir Tautos šventės minėjime-rugsėjo 7 d. Toronto Lietuvių Namuose. įti
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su savo vadovu kun. B. Pacevičram

konferencijai bei ginklavimosi i 
problemoms. Dar neišryškėjęs 
spaudimas daromas Jugoslavijai. 
Vos tik buvo paskelbta žinia, kad 
JAV laivyno Viduržemio jūroje 
vadas vicęadm. Cassady “priva
čiai” užklausęs maršalą Tito ar 
negalėtų JĄV-bės Jugoslavijoje 
įrengti orp’bazių. iš kurių galima 
būtų karoįrneto pulti strategi
nius punktus Rumunijoje, Veng
rijoje ir Bulgarijoje, kaip į Bel- 

atvvko aplankyti Tito, vos 
vedvbas. ki- 

Prieš tai 
Edenas, sa- 

jūros, 
ir Triesto pro- 

ų tepa- 
nesutikęs su 

padalinti pagal 
tad Italija 
m. sąjun- 

prijung-

gradą atvyko aplank 
tik atšventusi? savo 
tas jaunąveivs Eden 
taręsis sū de Gasperi 
koma, taręsis Vidur: 
Europos Tarvbos ir 
blemomiš. Iš pasitž 
skelbta* kad Tito r 
siūlymu Triestą’ pad 
gyventojų dauguma 
ir toliau laikosi 194 
rimukų pažada Trie 
ti priejtalijos.

Vokietija

“IŠLAISVINIMO” ir MANEVRŲ ATGARSIAI
Amerikiečiai padėtį pradeda perprasti. — Iš Lietuvių Žurna
listų veiklos. 
kymaL — 
venciją.

ta. Sakoma tik, kad 
abiejų valstybių santj 
ropos Gvnimosi šutai

trims 
bet ir jo mi- 

nepaskelb-1 n 
kalbėjojsi 

ir Eu- 
ratifi- 

sutartis tu- 
svarstoma

ropos čiau išgirsti “vox populi”, negu 
mokytų, teise besiremiančių, pro- 
fesa^^kimejačiau neperpran- dar^į rudeneį, A :

Rytų Vokietijos delegacija at
vyko į Bonną su siūlymu derėtis 
dėl zonų sujungimo. Tačiau de- 
leg^ia ^yov^^'ntŠį 
dėstago pirmininko iShlere,' jos 
noras palaukti, kol atsakymą į 
siūlymus duos Bundestagas, ne
buvo patenkintas. Jai leista pa
silikti tik dvi dienas. Rytų zona 

į siūlo sudaryti abiejų pusių ko- 
. - _ |. . . i misiją bendru rinkimu galimy-

ir Eisenhoweris vedą “karo par- jau labai baisiai stiprus.... Apei- bėms ištirti irReikalauti, kad va-

Kirkas atsakė. — “Amerikos Balso” persitvar- 
Vaitoniui nesiseka. — Pasisako prieš genocido kon-

h
(Niujorko bendradarbio ALMAUS) I

• Paskelbta amerikiečių, “iš-

šaukė ■ triukšmelio. Europiečiai 
bijosi MGB bandų ir norėtų bent 
kiek ilgiau pasiSmaguriauti 
Amerikos bombonešių ir karei
vių globoje sočiu gyvenimėliu, 
manevrai tačiau juos verčia “iš
laisvinimo” šūkį priimti realiai, 
taip, kaip visada europiečiai už
sienių politiką supranta. Viso
kiais slaptais susitarimais, pajė
gų balansavimais. Amerikoje gi 
— spaudoje atsispindi ir žmonė- 

nesi- se — jaučiamas išlaisvinimo šū-

politiką. Kaip šiuo .metų bebūtų 
narsiai
politika^ Amerikos vadai nieka
dos negali užmiršti anksčiau pa
minėtų tikrajai taikai atsiekti 
principų. Problemą sudaro ta
čiau ne klausimas ar mes turime 
vaduoti, bet kaip ir kada. De-

ta, jog po 35 metų žudymo, tirą-! 
nijos ir melavimo, pasaulyje dar 
nębuvo atsitikimo, kad nusikąl- 
tėŠąi jateitų. pas juos- ir suklup
tų
leiskite man. Teisės nežiūrėjau. 
Per kraują ir ašaras galybę pa
siekiau”.

Gen Ridgway ir gen. Bradley 
labai nepatiko pasaulio laisv.

jau

po saloje. Amerikiečių bazėje 
karių ir darbininkų esą apie pen
kis tūkstančius.

— Thule. — Iš šios JAV oro 
bazės 18 žurnalistų ir antra tiek 
kitų asmenų išskrenda Į polių. 
Skridimu norima įrodyti šios 
oro bazės praktišką panaudojimą

— Londonas. — 11 britų if 1 
amerikiečių lakūnas su trans
porto lėktuvu buvo priversti nu
sileisti ant ledo lyties apie 88o 
mylios nuo Š. poliaus. Jie turi 
maisto atsargų 10 dienų.

Australijos karinės pajėgos

mokratų kaltinimas, jog Dulles ( issiplepejimas, jog, girdi, mes; misiją į>endru rinkimu galimy- 
ir Eisenhoweris vedą “karo par- jau labai baisiai stiprus..,. Apei- bėms ištirti ir reikalauti, kad va- 
tijos politikei, csss visisksi ne- ci<im3s žinia.s iš Vašingtono, kad Lroripciu nasitarirnnosp dalvvau- nuoseklus. Taikos programa ne- 1952 m. pradžioje JAV Europon Į^^^^StoS- 
gali būti paremta karu. Amerika ; pasiuntė ginklų 100' i daugiau 
jokiomis aplinkybėmis karo ne-, negu per praėjusį penkmetį, jis 
gali ir nenorės pradėti. Stalinas ' pareiškė, jog Š. Atlanto S. dar 

kio vis pilnesnis supratimas, Į tai žino ir tuomi nuo 1945 m. j neturi nei minimumo pajėgų ap-

leris siūlymus pavadino propa
gandiniais, o delegacijos pirmi
ninkas Nuschke įspūdį vak. Vo
kietijoje labai sugadino pareiš- 
kirpas, kad sudarius taikos sutar
tį abi Vokietijos turėsią mokėti 
reparacijas S. Rusijai. Tai, žino
ma, sukėlė vokiečių pasipiktini
mą, kurio jau negalėjo išlyginti 
Nuschkes pareiškimas, kad da- 

! bar iš Rytų Vokietijos sąvietų 
į imamos reparacijos esą mažos, 

prisieiti derėtis, bet kad nebūtų j Buvo išpildyta ‘ “Mainbrance” mybos”*Ku7 delegacija tik’rodė-

tinė stadijaj - Amerikos Antro-: "uo Antikomunsttoes minios,"kū- 
sios Divizijos marinai pašimoki- rį nuolat šaukė: “Grąžinkit be- 

(Nukelta į 3 psl.) | laisvius! Eikit į Maskvą! Neno-

ypač, kiek tai liečia sovietų ti-'hnzuoja savo politiką. Esą bū- ginti Vakarų Europai ir liūdnai 
ranijos baimės ir taksų užbaigi 
mo reikalą. Pabėgėliai savo re 
rai pamatuotais laiškais spau 
dai stipriai šitokios nuomonės 
susiformavimą paremia. Gilūs 
amerikiečių protai, analizuoda
mi šūkį iš teisinės pusės, prieina 
panašių išvadų. Štai Duquesne 
universiteto, Pa.. Komunizmo 
Tyrinėjijmo Instituto profeso
rius Cyril 'A. Zebot prieina iš
vadų, kad “galiausiai šį šūkį rei
kia suprasti, kaip tikrą pasaulio 
tikros taikos siekimą, kas yra 
amerikiečiu partiin ir viso lais
vojo pasaulio tikslas”. Jis klau
sia: Ar išlaisvinimas yra būtina 
salvga siekiant tikros taikos? Ar 
rali ji būti atsiekta dabartine

konstatavo. jog šiuo metų nei 
Reinas priešo nesustabdytų ... 
Nesinori tikėti, jog jis pasidarė 
toks pesimistiškas, peržiūrėjęs 
manevrų duomenis. Sausumoje

t:r..i perspėti, nors to gal neuž- 
lenką, pavergtąsias tautas, jog 
kelias į išlaisvinimą yra ilgas ir 
sunkus ir kad jos taupytų akty
vaus pasipriešinimo potencia
lą... Mes patys privalome gink- ir jūroje, vistiek atydžiai sekant__ ________ _____ _
luotis ir neturėti su sovietais jo- ką sovietai veikia anapus fronto,! ?"* * y"""-’"- —- j.— -
kių ryšių. Su Kremlium gali į buvo energingai manevruojama. į k"d"į“iejęį voš” % A visos ~ga- 
prisieiti derėtis, bet kad nebūtų , Buvo išpildyta ‘ “Mainbrance” „
jokių nuolaidų. Tai yra vienin-1 manevrų Baltijos jūroje pasku- turėjo būti saugoma policijos
telis kelias pasiekti tikrosios 
taikos” — -neaiškiai išveda ko
munizmo ekspertas. Bet šią fi
losofiją kitaip supranta eilinis 
mirtingasis. Amerikiečių spau
dos paskelbimas, jog rusai pasi
savino ir beizbolą, iššaukė neti 
ketą antirusiškąą nuotaiką visur 
— fabrikuose, įstaigose, sandė
liuose girdėjosi reikalavimai suAustralija baigia vykdyti prog-, “containment ’ politika? Jis ma-

ramą paruošti užjūrio tarnybai ^o, jog viena iš II karo priežas- sitvarkyti su tais negirdėtais me- 
125.000 kariuomenę. Dabar yra čių buvo, kad kultūriškai su- 
jau apie 90.000. Krašto tarnybai brendusios tautos, kaip, ukrainie- 
numatvta 130.000 — dvi divizi- ciai, slovakai, kroatai, negavo

lagiais.
• Yra duomenų, jog Tautinė 

Saugumo Taryba, gyvai infor^ 
jos* dvi Mv^ranklškos neįriklau- teisės savistoviai, tvarkytis. Tai muojajma Centrinės Žvalgybos 

a iššaukė maišati Vidurio Europo- ’ ^v’etn armnos judėjimą ir
numatyta Je’ kas įgalino Hitlerį taip leng- jų atominių bombų kasdien au-

čiai, slovakai, kroatai, negavo

nuo antikomunstinės minios, ku-

JAV bazė Grenlandijoje , 
įrengiama 930 mylių nuo poliaus.

( Ji kainosianti $263.000.000, o jau 
išleista $165.800.000. Iš čia labai 
sutrumpėja atstumai į numato
mo priešo kraštą — iki Maskvos 
2.752 mylios, iki Omsko — 3.199 
mvlios, iki Stalinsko — 3.363 ir 
iki Vladivostoko 4.115 mylių.

, Bazės vieta esanti patogi ir kli
matas pakenčiamas, sniego ne- 
perdaugiausia. Bazė jau ir dabar 
įrengiama turint galvoje ir pre
kybinius uždavinius. Rusai.pana-
šią bazę galį turėti Prano'Juozą-!

somos brigados ;r kiti specialūs 
vienetai. Oro pajėgų i 
17 eskadrų.

Eisen'iowerio laiškas
Vidurio Europos Krikščionių 

Demokratų Sąjunga Respubliko
nų kandidatui i JAV prezidentus 
generolui Dwight Eisenhoweriui 
už jo kalbą, pasakytą Ame
rikos Legiono suvažiavime už- 

! sienio politikos reikalais pasiun
tė padėkos telegramą.

J tai gautas rugsėjo 7 d. paties 
Eisenhowerio atsakymas, kuris 
skamba: “Thenk you for- your 
letter of August 26, 1952. Your 
warm words were a Source of 
great encouragement to me. It is 
my deepest conviction that no 
plan, however ambitious, can 
truly succed unless it is guided 
by the Great Power who watches 
over us all. It was extremely 
considerate of you to write.

Dwight Eisenhower”.

KLB ŠVIETIMO KOMISIJOS
* INFORMACIJA Nr. 1

1. KLB - Švietimo Komisija. Komisijos formavimas. Komisi-
pradėdama darbą, sveikina mo- ios pirmininku yr išrinktas mo
kytojus, mokyklų laikytojus, tė^ kyt. A. Rinkūnas, sekretorium — 
vus ir visus kitus kultūrininkus,' mokyt J. Gaižutis, nariu — dr. 
kurie nenuilstamai aktyviai dir- S. Prapuolenytė. Remiantis KLB 
ba mūsų švietimo darbą. Mūsų T^rvbos suvažiavimo pavedimu, 
kenčiančios tėvynės meilė tegul į Komisiją yra pakviestas dirbti 
palaiko tą pasiryžimą dirbti ir mokyt. V. Matulaitis, kuris su- 
'toliau. . . 1 tiko būti šeštad. lit pradž. mo-

2. Šiuo ' metu vyksta pačios kyklų sekcijos vadovu.
Jau padaryti pirmieji žings

niai ir lituanistikos institutų sri
tyje. Sudaryta trijų narių pako
misė iš dr. Anyso, mokyt. Ma-

tirti jį pagal veikiančius istatv- tusevičiūtės ir mokyt. Gečo pa
muš, kaip kiekvieną imigrantą, ruošti tokių institutų veiklos sta- 
t.y.. patikrinti ar atitinka vei- tei
kiantiems reikalavimams io svei-1 & §teo metu įvairiose vietovė- 
kata, protinės ir moralinės ver- se jau veikia visa eilė lit šešta- 
tybės. Kadangi jo prokomunisti-1 dienio .pradž. mokyklų ir vaikų 
nis nusistatymas yra žinomas,1 darželių. Komisija yra nutarusi

vai ją nukariauti. Nebuvimas re-! -nų skaičių, yra linkusi grei- 
gionalinių unijų buvusi kita 
‘v-rbi pr>žastis. Jns buvusios 
būtinos įkurti ir išlaikyti pa
grindinį geopolitinį equilibrium.1 
fie jų ir Tautų Sąjunga sugriu
vus’. II karo metu nebuvę pa
ruošta pastovios taikos progra
mos. Derantis su sovietais pada
ryta visa eilė klaidų. Geopolitiš- 
kai svarbios tautos pateko 
tų zonon. Taikos niekad nesu
lauksim, jei ji nebus paremta amekoniškai veiklai tirti komi-
tautinės laisvės, regionalinio su- sijos žinioje ir dėl jo* veiklos
sigrupavimo ir tarptautinės or- yra aiškinamasi. Jis yra kaltina- > — Londonas. — Jei Čaplinas prašomos nedėlsiant pranešti j
ganizacijos principais. Vien tik mas turįs ryšių su komunizmu, nebūtų įsileistas į JAV, jis bū- Komisijai savo adresą, kad gali-
paskutiniąja taikos neišlaikysi, Kaip toks jis negalėjo išvykti iš siąs pakviestas dirbti filmų pra- ma būtų išsiųsti registracijos

Čaplino žada nebejsileisti
Pasaulinis filmų komikas Čap

linas jau nuo 1910 metų gyvena 
JAV, bet yra Anglijojs pilietis. 
•To žmona amerikietė, žinomo ra
šytojo Eug. O’Neil dukra, trys 
jų vaikai taip pat Amerikoje gi
mę. Čaplinas jau seniai yra anti-

paskutirtiąj
mano prof. Zebot. Ji būtinai tu- krašto, bet prieš savaitę jis su monėje Anglijoje. <
ri būti paremta tautinės laisvės visa šeima išvyko, kaip sakomą,! — Berlynas. —- Vak. Berlyno 

’ i policija pareiškė, kad 15 iš rytų 
atbėgusių milicininkų ištiktųjų

ir regionalinio susigrupavimo re- į kelionę aplink pasaulį, kurioje 
alybe. Sutinkant su tuo, kad tai užtruks visą pusmetį. JAV pro-
yra vieriintelė reali politika už- kuratūra jau kreipėsi į imigra- yra šnipai, turį uždavinį prane

šinėti apie vakariečių organiza
ciją ir atbėgėlius iš rytų.

tikrinti taikai, Amerika turi ata- ciios bei natūralizacijos įstaigą, 
tinkamai nustatyti savo užsienių siūlydama jo nebejsileisti — iš-

Į blankus ir palaikyti nuolatinį

4. Visus raštus prašome siųsti 
Komisijos sekretoriui šiuo adre
su: J .Gaižutis, 135 Gorevale 
Ave., Toronto, Ont

KLB Švietimo Komisija.

Daireno uostas visai nepaminė
tas. Matyt, pagal 1950 m. Aitar- 
tį jo likimas paliktas spręsti - 
po taikos su Japonija, šiaip iš 
šios konferencnjos tik retkar
čiais pasigirsta balsų apie “AzP 
jos tautų vienybę? ir didelius už
simojimus “didžiojo Stalino” va
dovybėje.
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Savo laiku rytų Europos kraš
tų socialdemokratai ir liberalai 
buvo pasidavę iliuzijai, kad sa-

Europos liberalų ir socialistų 
sluogsnius vėl ir vėl stumia apsi-

KLB KRAŠTO VALDYBA
VISIEMS KLB APYLINKIŲ

I-asis Kanados Lietuvių Bend- 
uomenės Tarybos suvažiavimas 
.m. rugpjūčio mėn. 31 d. priėmė 
ZLB statutą. Pagal priimtąjį 
tatutą, vietovėse, kur yra nema

ži ąu 10 lietuvių, organizuojamos 
KLB Apylinkės.

Vietovėse, kur nėra Apylin
kių LOKų, apylinkę suorgani
zuoti kviečiamos esamų organi- 
acijų vadovybės, o jei jokių or- 
anizacijų nėra — pavieniai as

menys. z
Vietovėse, kur yra Apylinkių 

LOKai, jie pakeičiami KLB 
apylinkių valdybomis. Tam rei
kalui, prisilaikant KLB statu
to, ALOKai sušaukia visuotinius 

/ Apylinkėje gyvenančių lietuvių 
jusirinkimus ir išrenka statute 
) u matytus apylinkės valdomuo- 
-.ius- organus. Tokio Apylinkės 
susirinkimo protokolo nuorašą 
Apylinkių Valdyba prisiunčia 
Krašto Valdybai, kartu praneš
dama Apylinkės Valdybos ir 
Kontrolės Komisijos narių pasi
skirstymą pareigomis ir visų na- 
ių adresus.

LOKams (Valdyboms)
Vietovės, kuriose jau 

organizuotos KLB Apylinkės, 
iki š.m. gruodžio mėn. 31 d. su
šaukia Apylinkės lietuvių susi
rinkimus ir perrenka Apylinkės 
valdomuosius osganus.

Apylinkės, kurios turi daugiau 
500 pilnateisių lietuvių arba ku
rių nariai gyvena išsisklaidę, 
valdomuosius organus gali iš
rinkti ir ne visuotiniame susirin
kime, bet raštiško balsavimo ke
liu. Tam reikalui pridedamas 
balsavimo taisyklių projektas, 
kuriuo tokios apylinkės gali 
pasinaudoti. Šios taisyklės gali 
būti keičiamos ir pritaikomos 
vietos sąlygoms. Taisykles skel
bia Apylinkių LOKai ar Bend
ruomenės Apylinkių Valdybos.

Apylinkių LOKai pakeičiami 
Bendruomenės Apylinkių Val
dybomis iki š.m. gruodžio mėh. 
31 dienos.

J. Matulionis
KLB Krašto Valdybos Pirm.

A. Šalkauskis 
Sekretorius.

yra su-

APYLINKIŲ VALDYBOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS 
RINKIMŲ TAISYKLĖS

už bendradarbiavimą su sovie
tais, bendradarbiavimą, kuris 
faktiškai yra ne kas kita, kaip 
savižudybė. Crankshaw įsitiki
nimu tuos vakarų Europos libe
ralų. ir soeialistų sluogsnius Ši
taip apsprendžia du momentai: 
(1) baimė, kad Vakarų ginkląvi- 
masis gali iššaukti tokią Krem
liaus reakciją, kuri sukeltų nau
ją pasaulinį karą; (2) iliuzija, 
kad Vakarų nuolaidos sovietams 
gali juos sutūrėti nuo savo pla
nų vykdymo. Šiokių iliuzijų au
komis yra ir nevienas šiaip jau 
apdairus vakarų Europos poli
tikas.

Šiuos vakarų Europos iliuzi- 
jonistus E. Crankshaw .įspėja, 
kad jų nusistatymas eiti su vel
niu riešutauti baigtųsi lygiai 
taip tragingai, kaip kad jis bai
gėsi rytų Europos šios rūšies 
iliuzijonistams. Nuolaidų iliuzi- 
jonistams Crankshaw primena 
Benešo nuolaidumą sovietams, 
kurie to nepaisydami Čekoslova
kijai pritaikė savo mastą ir savo 
metodus. Jis taip pat prisimena 
Vakarų padarytas , dideles nuo
laidas'sovietams ryšium su Aust
rijos valstybės sutartimi ir sovie
tų ryisistatymą, nepaisant tų 
nuolaidų, Austrijos sutarties ne
pasirašyti. Baimės iliuzijonis
tams' Crankshaw primena 1930 
m. Mandžiūrijos bylą: nežiūrint 
kad ir kaip labai Sovietų Sąjun
gai magėjo iš savo (takos neiš
leisti Mandžiūrijos, vistik Japo
nijos agresija nestengė išprovo
kuoti sovietų įsikišimo. Sovietai

t. Apylinkė, kurioje yra dau
giau 500 pilnateisių lietuvių ar
ba kurios nariai gyvena išsisklai
dę, Valdybos ir Kontrolės Ko
misijos rinkimus gali atlikti la
peliais balsavimo keliu.

2. Rinkimams- pravesti ALO 
Kas ar Apylinkės Valdyba suda
ro Apylinkės Rinkiminę Komisi
ją iš pirmininko ir 4 narių. Pa
geidautina, kad į Komisiją įeitų 
bent vienas teisininkas.

3; Apylinkės Valdyba skelbia 
rinkimų datą ir vietą, o taip pat 
datą, iki kurios^ būti patiekta 
Rinkiminei' kandidatų
sąrašai į Apylinkės Valdybą ir 
Kontrolės Komisiją.

4. Apylinkės Valdybai ir Kon
trolės Komisijai kandidatus turi 
teisę išstatyti kiekviena 15 pil
nateisių, lietuvių grupė.

5. Rinkimų vykdomuoju orga
nu yra Apylinkės Rinkiminė Ko
misija, kuri:

sudaro tos apylinkės rinki
kų sąrašus;
gavusi kandidatų sąrašus, 
sudaro vieną bendrą alfabe
to tvarka kandidatų sąrašą 
(Valdybai ir Kontr. Komi
sijai atskirai); . ,
praveda šių taisyklių numa-

1.

2

3.
. tyta tvarka balsavimus;

4. balsavimui pasibaigus, su
skaičiuoja balsams , mesti 
dėžėje rastus vokus, balsa
vimo lapelius ir už kiekvie
ną kandidatą paduotus bal
sus;

5. rašo balsavimo eigos proto
kolą;

6. atlieka kitus taisyklėmis 
numatytus darbus.

6. Į rinkikų sąrašus įrašomi 
tik toje apylinkėje gyveną rin
kikai.

7. Rinkikų sąrašan įrašoma: 
rinkiko pavardė, vardas, gimi
mo data ir adresas. Sąrašas su
daromas pavardžių abėcėlės 
tvarka..

Pastaba: rinkikas neįtrauktas 
į sąrašą, gali užsiregistruoti ir 
balsavimo metu.

8. Ne vėliau kaip 3 sav. prieš 
balsavimo datą, kiekvienas pil
nateisis lietuvis turi teisę pasi
tikrinti ar jis yra įtrauktas į apy
linkės rinkikų sąrašus.

9. Rinkikai toli gyveną nuo 
'apylinkės būstinės arba negalį
ateiti asmeniškai pasitikrinti ar 
yra įrašyti į rinkikų sąrašą, gali 
tai atlikti paštu.

Į tokį pasiteiravimą, Rinkimi
nė Komisija turi atsakyti ne vė- 

• liau kaip per 3 dienas.
10. Neįrašytas į rinkikų sąrašus 

pilnateisis lietuvis turi teisės 
reikalauti Rinkiminės Komisi-

— VT savo biurą laikinai įkū
rė Reutlingene ir visais reikalais 
į ją kreipiamasi šiuo adręsu: V*. 
Taryba (14b) Reutlingen, Lėder- 
str. 94, Tel. 57-23, Germany?

—- Dėl Vokietijos socialdemo
kratų partijos pirmininko dr. K. 
Sehumacherio mirties VLIKo

tylėjb. Daug ką pasako ir Tito 
atsimetimas nuo Maskvos., Kad 
ir kaip’svarbi Sovietų Sąjungai 
Jugoslavija, Titė atkritimas ne
stengė Maskvos ginkluoto įsikiši
mo išprovokuoti, nes tai būt reiš
kę naują pasaulio karą. Apie Ja
lu jėgainių bombardavimą buvo 
skelbiama, kad tai būtų vada 
Korėjos karui išplėsti ir kad tai 
būtinai įvyktų. O kas įvyko fak
tiškai? Tais atvejais, kur Sovietų 
Sąjunga bus įsitikinusi, kad 
ginkluotas konfliktas jai rizikin
gas, ji niekad nesiduos išprovo
kuojama. Teisybė, karas Sovietų 
Sąjungai yra viena iš politikos 
priemonių ir jokie paktai, jokios 
tarptautinės sutartys M nuo šios 
priemonės pavartojimo Sovietų 
Sąjungos nesuturės, jei tik ji bus 
tikra, kad tas pavartojimas So
vietų Sąjungai duos lajmėjimą. 
Sovietų Sąjunga karo nepradės, 
nebūdama tikra savo laimėjimu. 
Maža to. Yra galimas'su Sovietų 
Sąjunga ir susitarimas; Bet so
vietai eis Į derybas tik tuo atve
ju-, kai kito kelio’neturės. Stali
nas ir Hitleris tarėsi ir susitarė, 
ir tą susitarimą atsidėjęs vyk
dė, nes aiškiai matė, kad Sovietų 
Sąjunga prieš Hitlerio armijas 
neatsilaikytų. Ir šiandieną tik 
Vakariį ryžtingumas ir jėga gali 
pakeisti sovietų laikyseną Vaka
rų atžvilgiu. Bet kol vakarų Eu
ropoje pačiai tam tikruos- libe
ralų bei socialistų sluogsniuose 
paplitusi nuotaika, kad tik nuo
laidomis galima laimėti sovietų 
palankumą, tol yra neišvengia
mas sovietinių apetitų didėjimas.

V. Vaitiekūnas.

Karvelis VLIKo vardu Vokieti
jos socialdemokratų partijos 
pirmininko pavaduotojui E. 01- 
lenhaueriki pasiuntė nuoširdžios 
užuojautos pareiškimą.

— Rūgsėjo 8 d. prie Stuttgar- 
to radiofono vykstančiose Rytų 
problemomis diskusijose prof. 
Oberlaenderis, valst. sekretorius 
pabėgėlių reikalams Bavarijoje, 
skaitė paskaitą apie be tėvynės 
likusių svetimšalių globą V. Vo
kietijos respublikoje. Į praneši
mą iš lietuvių pusės buvo nuvy
kę VT pirm. K. Zaikauskas, jos 
narys M. Brakas ir W. Banaitis, 
kurie dalyvavo diskusijose.

nistais jie galės išgelbėti savo 
kraštų laisvę. Šią savo iliuziją 
daugumas jų apmokėjo savo gy
vybe: vieni kurio vietos kalėjimo 
kieme pakasti, kiti kurioje Sibi
ro vergų darbo stovykloje nu-, 
kankinti. Tik nedaugeliui jų pa
vyko pasprukti į šią geležinės 
uždangos pusę. Šią rytų Europos 
kraštų socialdemokratus ištiku
sią šiurpią tragediją sukrečian
čiu ryškumu pavaizduoja nese
niai Paryžiuje išėjęs leidinys 
“Uždanga nusileidžia” (Le Ri- 
deau Tom be). Leidinį redagavo 
ir svarų įvedamąjį žodį parašė 
Darbo Partijos sekretorius tarp
tautiniams santykiams Denis 
Healy. Leidiniui pratartį para
šė Darbo Partijos kairiojo spar- 
ni vadas A. Bevanas. Lenkų so
cialistų tremtinių pirmininkas 
A. Ciolkosz, vengrų socialistų 
tremtinių gen. sekretorius A. 
Ban, buv. Čekoslovakijos profe
sinių sąjungų veikėjas, dabar 
Laisvosios Čekoslovakijos Komi
teto Prezidentas V. Majęr faktų 
kalba pateikia centro ir rytų Eu
ropos socialistinių partijų pasta
rųjų metų istoriją, ryškiais 
brūkšniais nubrėždami šių kraš
tų socialistų kelią nuo soVietų 
kariuomenės į šiuos kraštus ly
giavimo iki jų susovietinimo. Šis. 
rytų Europos įžymiųjų socialis
tų atviras žodis apie sovietinę 
sistemą ir sovietų politikos meto
dus turėtų atidaryti akis ir tiems 
vakarų Europos liberalų bei so
cialistų sluogsniams, kurie vis 
dar neatsikratę iliuzijų apie gali
mą tarpusavio sugyvenimą tarp 
demokratinės laisvės ir bolševi
kinės tironijos. O tokių vakarų 
Europoje dar yra nemaža. Tatai 
matyti ir iš'š.m. liepos 18 d. “En- 
glische Rundschau” paskelbto E. 
Crankshaw straipsnio apie va-

I karų Europos liberalų ir socialis
tų dabartinį nusistatymą sovietų 
atžvilgiu.

Nors sovietų nusistatymai ir 
siekimai su begėdišku cinizmu 
yra iškloti Lenino bei Stalino tik išvietintus, JdėL karo, fronto 
raštuose, nors.tų sovietinių.'Au- at kitų priežasSų,-žmones. Pa
sistatymų praktika ir jų vykdy- baltiečiai nėra joki Displaced 
mo metodas tiek pačios Sovietų 
Sąjungos, tiek centro ir rytų Eu
ropos kraštų patirties yra atvejų 
atvejais labai akivaizdžiai paliu
dyti, visdėlto vakarų Europos li
beralų ir socialistų tam tikri 
sluogsniai vis dar nestengia nei 
sovietinio mentaliteto, nei iš jo 
einančių išvadų suprasti. Tai yra 
labai ženklingas mūsų laikų reiš
kinys. Sykiu labai pavojingas.
Iš pradžios nedovanotinas.

Kas per motyvai šiuos vakarų

krašto tarybą dauguma balsų 
buvo išrinkti: Pr. Zundė^E. Si
monaitis, A. Giedraitis, pats. A. 
Keleris, T. A. Bernatonis, J. 
Glemža, E. Žilius, A Rukša, dr. 
J. Grinius, J. Jurkaitis, J. Lu
košius, A. Survila. Rugsėjo 3d. 
naujoji taryba buvo susirinkusi 
posėdžio Hannoveryje ir, išklau
siusi pranešimų; išrinko valdyb4 
šios sudėties: Pr. Zunde, Ė. Si
monaitis, A. Venslauskas, E. Ži
lius, J. Lukošius. Kandidatais 
Petkevičius ir Survila. Garbės 
teismą: St. Vykintas, dr. J. Sa
kalauskas, prof. A. Rukša. Kont
rolės Komisija: Endrikaitis, Jur
kaitis ir Šukys. Į posėdžius .bu
vo nuvykę VT pirmininkas K. 
Zaikauskas ir VT narys M. Bra
kas. Pirmasis palinkėjo naujajai 
Vokietijos krašto lietuvių vado
vybei sėkmingo darbo VLIKo ir 
VT vardu, o M. Brakas perdavė 
L. Raud. Kryžiaus centro valdy
bos sveikinimus. Ta proga VT 
pirm. K. Zaikauskas matėsi taip 
pat su kaikuriais Mažosios Lie
tuvos veikėjais.

— Rugsėjo 13-14 d. Londone, 
Lietuvių Namuose, vyksta 1-sis 
PLB Europos pirmininkų suva
žiavimas, kurį kviečia DBLS 
centro valdyba, susitarusi su D. 
Britanijos PLB pirmininku. Su
važiavime buvo svarstomi bend
ruomenių tampresnio bendra
darbiavimo reikalai Į suvažiavi
mą išvyko VT pirm. K. Zaikaus
kas.

Vokiečiai tvarko pilietybės 
klausimus

“Luebecker Nachrichten” pra
neša, kad 8000 Luebecko gyven-. 
tojų gaus vokiečių pasus, nes 
Vokietijos konstitucinis teismas 
galutinai išaiškino karo metu 
įpilietintųjų vokiečių, kurie lig 
šiol, kaip laikraštis rašo, “sėdėjo 
tarp dviejų kėdžių”, teisinę pa
dėtį.

Kolektyvūs karo metu įpilieti- 
nimai pagal Vokietijos sutartis:
1938. II. 20 d. su Čekoslovakija,
1939. VII. 8 d. su Lietuva ir pro
tektorate bei laisvajame Dancigo 
mieste išleistaisiais potvarkiais 
skaitosi galioją, jeigu tie kolek
tyvai, vadinasi, prievarta įpilie- 
tintieji, po 1945 m. visada pa
reikšdavo savo norą laikyti juos 
Vokietijos piliečiais. Tie iš jų, 
kurie buvo tremtinių stovyklose, ' 
laikomi pilietybės netekę.

Įdomu, kad vokiečiai mano, 
jog tuo konstitucinio teismo 
sprendimu pasiremiant, dabar 
dar Čekoslovakijoje, Dancige, 
Poznanėje ir Silezijoje gyvenan
tieji vokiečiai galės gauti Vokie
tijos pilietybę ir galės būti iš
leisti į Vokietiją, nes tie kraštai

Valdybą ir Kontrolės Komisiją 
paduodami atskirai. Tas pats rin
kikas gali pasirašyti vieną Val
dybos narių ir vieną Kontrolės 
Komisijos narių kandidatų są
rašą. Kandidatu ir siūlytojų gali 
būti gyvenąs tik toje apylinkėje.

12. Valdybon ar Kontr. Komi- 
sijon siūlomų kandidatų sąraše 
pažymima: 1) Eilės nr. 2) Kan
didato pavardė, 3) Vardas. 4) 
Kandidato gimimo data, 5) pro
fesija, 6) adresas.

Toliau seka 15-os tuos kandi
datus pasiūliusių pilnateisiu lie
tuvių sąrašas, kuriame pažymi
ma: 1) Eilės nr., 2) siūlytojo pa
vardė, 3) vardas, 4) gimimo da
ta, 5) adresas, 6) siūlytojo sava
rankiškas parašas.

13. Kandidatų sąrašai kartu su 
siūlomų kandidatų raštiškais su
tikimais būti renkamais, turi bū
ti įteikti Rinkiminei Komisijai 
ne vėliau 3 savaites prieš balsa
vimo datą.

14. Balsavimas vyksta Valdy
bos ar ALOKo nustatytu laiku ir 
vietoje, bent prieš dvi savaites 
paskelbiant apie tai apylinkės^ 
lietuviams.

15. Reikalui esant balsavimo 
urna gali būti kilnojama.

16. Balsuojamuose lapeliuose
spausdinama abėcėlės tvarka: 1) 
kandida^p eilės nr., .2) pavardė, 
3) vardas, 4) amžius, 5) profe
sija. • .

17. Balsams mesti Rinkiminė 
Komisija parūpina atatinkamą 
dėžę. Dėžėje turi būti voko plo
čio prakarpa balsams mesti.

18. Rinkikas gyvenąs toliau 
nuo Apylinkės būstinės, balsavi
mą gali atlikti paštu. Tam reika
lui ne vėliau kaip prieš 2 savai
tes kreipiasi į Rinkiminę Komisi
ją, kad išsiųstų jam balsavimo 
lapelį ir baltą voką. Balsuojamą
jį lapelį, įdėtą į baltą voką su 
pažymėjimais už ką balsuoja, 
privalo grąžinti Rinkiminei Ko
misijai ne vėliau balsavimo die
nos. Balsavimo lapelis įdėtas į 
baltą voką, įdedamas į antrą vo
ką, ant kurio pažymima adresa
tas ir siuntėjo pavardė, vardas 
ir adresas, kad Rinkiminė Komi
sija galėtų atžymėti, kas balsavo.

19. Rinkiminė Komisija suskai
čiavusi balsus ir surašiusi proto
kolą, pastarąjį perduoda ALO 
Kui ar Apylinkės Valdybai 
Esant paduotam skundui, balsa
vimo kortelės kartu su .protokolu 
perduodamos ALOKui ar Apy
linkės Valdybai, o skundo nesant 
— sunaikinamos.

20. Skundai liečią rinkimus pa
duodami ALOKui ar Apylinkės 
Valdybai per 24 vaĮ. nuo skun
džiamojo veiksmo padarymo.

Pastaba: Šios taisyklės ALO 
Ko ar Apylinkės Valdybos gali 
būti keičiamos bei papildomos, 
pritaikant jas vietos sąlygoms.

J. Matulionis 
KLB Krašto Valdybos Pirm.

BALF PIRMININKAS SENATO SUB KOMISIJAIk

Į ir pabaltieeiai privalo būti 
įtraukti į. PEP programą”. Kan. 
Končius pastebėjo: “Tai kodėl 
PĖP administracija taip patvar
kė, kas mano' supratimu, nėra 
teisinga?”

“Po šių naujų m.etų, nustojus 
IRO veikti, pabėgusiųjų gyveni- 

Fo pirm, nurodė, kad “DP var-j mas, ypač Vokietijoje ir Austri
joje, pasidarė baisus. Apvažia
vau Vokietijos visas žymesnes 
stovyklas,: nuo. Luebecko, Ham
burgo’. ią Bremeno iki Austrijos 
pakraščių ir patyriau, kad tie 
žmonės yra paskirti žuvimui. Iš
tyriau jų maisto davinius, gauna
mus iš vokiečių ūkio ir garbin
gai mūsų Senato komisijos žiniai 
pareiškiu, j og kiekvienam asme
niui, ypač šeimoms, išeina tik 
viena DM per dieną visam pra
gyvenimui, t.y. maistui, drabu
žiams, vaistams ir tt. Gaudami 
tokią normą, jų dauguma apsirgs 
džiova ir kitomis ligomis, kylan
čiomis iš išbadėjimo. Patyriau, 
kad iš dabar čia esamų 160,000 
tremtinių: pabaltiečių, ukrainie
čių, lenkų, čekų ir tt., apie 30% 
jau yra džiovininkai ir apie 20% 
kiti įvairūs ligoniai.

“Likusieji dar sveiki, ypač jų 
vaikučiai, gyvendami prikimš
tuose barakuose po 8 ir 10 asme
nų vienam kambary, yra pa
smerkti panašiam likimui. Gėda 
mums, amerikįečiams, kad lei
džiame pasprukusiems nuo ko
munizmo atsidurti tokiose bai
siose sąlygose. Mes esame atsa
kingi už šį jų likimą, ir kad jų 
tėvynės šiandien yra Sovietų Ru
sijos pavergtos, tai yra Jaltos ir

Senato Subkomisija tremtinių 
migracijos reikalais, tirdama 
tremtinių gyvenimą, lankėsi ir 
Vokietijoje. Rugpjūčio 29 d. ji 
pakvietė BALF pirmininką kan. 
dr. J. B. Končių, pateikt reika
lingų informacijų apie tremtinių 
gyvenimą. Pasisakydamas, B AL

das atrodo nekaltas ir jis reiškia

Potsdamo konferencijų nutari
mų kaltė.

“Čia turiu jums, Gerbiamieji 
Komisijos nariai, konstatuoti,
kad tose stovyklose, apart bado j nekelia savo laiku į vokiečių kil-
ir visokio skurdo, radau labai 
tragingų reiškinių, tai būtent iš
ardytų šeimų, pav., Diepholze 
sutikau desperatinėje padėtyje 
esančią moterį, 32 m., atskirtą 
nuo trijų vaikučių — 4, 6 ir 8 m., 
kurie su jos., vyru dabar randasi 
Čikagoj, ten išvykę pagal DP 
įstatymą. Ją paliko Vokietijoje, 
kadangi ji turinti sukalkėjimus 
plaučiuose. Jauna motina, Albi
na Gavelis, atskirta nuo savo kū
dikių, gyvena vargingai stovyk
loj, ir nors ji turėtų čia geriau
sias sąlygas, vistiek gali išeiti net 
iš proto! Tiesa, Jūs, Gerbiamie
ji Senato Komisijos nariai, ga
lite man į tai atsakyti, kad jos 
vyras ir vaikučiai nebuvo verčia
mi vykti į JAV, paliekant moti
ną. Bet kuomet Jūs patirsite pa
bėgėlių būklę taip, kaip aš ją 
patyriau, dėl tokių išsiskyrimų 
nesistebėsite, nes kiekvienas ne
nori čia pražudyt savo vaikučių. 
Panašių išardytų šeimų, kur tė
vas ar motina likę Europoje, o 
vaikai su vienu iš tėvų pateko į 
Ameriką, radau, šimtus. Jūs įsta
tymų gamintojai nesate filantro
pinė karitatyvinė institucija, bet 
teisės ir tiesos saugotojai. Bet 
mes, amerikiečiai, su mūsų Mar
shal© programa ir kitais dideliais 
nutarimais, pasireiškiame taip 
humaniškai, tad negalime ir da
bar/palikti be globos čia esančių 
pabėgėlių, kas duotų apie mus ‘ w 'K ’ -

mės sąrašus įtrauktuosius pre
tenzijų, kaip į savo piliečius.

— Bonna. — Kancleris Aden- 
aueris pranešė, kad % kalintų 
karo nusikaltėlių vokiečių vaka
riečiai paleido. Nuo 1950 m. ba
landžio mėn.' is‘3.649 kalintojų'^' 
paleista 2.632. Dar kalinama 
1.017. Tuo tarpu rusai, pastebėjo 
Adenaueris, tebelaiko 100.000 be- 
lasiyiu.

Persons, jie visi yra 100% Es
capees.

“Mūsų vyriausybės dabar pa
skirta $4!300.000 suma paspruku
siems pro Raudoną uždangą po 
1947 m. gruodžio 31 d. ir vėliau 
papildomai šalpai teikti ir 'jų 
emigracijai aprūpinti yra kilnus 
ir sveikintinas dalykas. Nesutin
ku, tačiau, su mūsų vyriausybės 
patvarkymu, kad papildomą pa
galbą reikia teikti tik paspruku
siems po minėtos datos, nes tai 
neteisinga diskriminacija kitų 
Escapees. Lietuviai, latviai ir es
tai tremtiniai neša pabėgėlių 
jungą jau aštunti metai, jų kraš
tai įjungti į Sovietų Sąjungą, 
nors, ačiū Dievui, mūsų vyriau
sybė to rusų žygio nepripažįsta. 
Todėl Pabaltijo kraštų čia esan
tieji Escapees lygiai privalo nau
dotis Presidential Escapees Pro
gramos teikiama pagalba (PEP), 
kaip ir tie, kurie pabėgo nuo ko
munistų po 1947 m. gruodžio 31 
d.” Čia pirmininkavęs konferen
cijai Sen. Hendrickson pertrau
kė, pareikšdamas: “Pilnai prita
riu šiam Tamstos pareiškimui—

labai blogą atestaciją.
“Baigdamas šiuos paaiškini

mus apie pabėgėlių padėtį, krei
piuosi į Jus, Gerbiamieji Senato 
Subkomisijos nariai, prašyda
mas padaryti viską, kad tremti
nių būklė būtų pagerinta ir bū
tų sugrąžinti bent lygūs daviniai, 
kaip buvo IRO laikais. Reko
menduoju prie stovyklų steigti 
amatų dirbtuves bei mokyklas, 
vaikų darželius, rekreacijų cent
rus, kalbų kursus ir tt. Svarbu 
paruošt tuos pasprukusius emi
gracijai, kad jie nuvykę į JAV, 
Kanadą ar kitus kraštus, pramo
kę kalbą ir tapę specialistais, ne- ' 
kristų tam kraštui našta, bet bū
tų naudingais piliečais. Turiu 
vilties, kad Jūs, Gerbiamieji Ko
misijos nariai, grįžę į JAV, tin
kamai perstątysite US Kongre
sui tremtinių būklę ir išvadoj 
vargšai susilauks reikiamos pa
galbos”.

Krašto Valdybos 
posėdžiai

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdyba, žengdama 
pirmuosius žingsnius ir matyda
ma ypatingai daug darbo prieš 
akis, nutarė posėdžiauti kiekvie
ną savaitę antradieniais. Šitokios 
tvarkos nutarta laikytis bent li
gi tol, kol Bendruomenės orga
nizaciniai reikalai bus aptvar
kyti ir įeis į normalias vėžes. •

Ligi šio laiko. Krašto Valdyba 
jau turėjo tris posėdžius. Posė
džiai vyksta Toronto * Lietuvių 
Namuose (235 Ossington Avė.), 
kur Namų administracijai malo
niai sutikus, įkurtas Krašto Val
dybos Biuras.

Lietuvių Namų vadovybei už 
patalpas (kambarį) bus mokama 
$20 mėnesinės nuomos.

Valdybos posėdyje, įvykusia
me rugsėjo 16 d. plačiai aptarti 
KLB Krašto Valdybos. darbų 
metmenys. Organizaciniuose rei
kaluose, be eilės kitų svarbių ir 
skubių darbų, atkreiptas ypatin
gas dėmesys į kuogreitesnį su
organizavimą visoje Kanadoje 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kių.

Be to, posėdyje plačiai kalbė
tasi kultūriniais, švietimo, socia
liniais, lietuvybės išlaikymo, tau
tinės reprezentacijos ir kit rei
kalais.

Šiame posėdyje dalyvavo ir 
Švietimo bei Kultūros komisijos 
atstovas A. Rinktinas. Todėl il
gėliau buvo ir apsistota ties švie
timo bei kultūrūos reikalais, nes 
šios abi sritys yra, begaliniai 
svarbios ir ypatingai plačios.

Po ilgesnio svarstymo meno ir 
sporto reikalams prie Krašto 
Valdybos nutarta steigti atskirą 
komisiją, kooptuojant į ją tų sri
čių žinovus.

KAIP IŠKASYTI ČEKI

Laukiame Jūsų .

Kadangi naujųjų Kanados ateivių dauguma nėra pilnai 
susipažinę su Kanados bankinėmis operacijomis, mes 
mielai suteikiame keletą patarimų, kaip teisingai išrašyti 
banko čekį.

1. Pirmiousia įrašyk čekio išrašymo datą
2. čekį galima numeruoti eilės numeriu, pažymint tą

A. Šalkauskis 
Sekretorius.

B

sisakiuslai padaryti, gali skųs
tis Apylinkės Valdybai (ALO 
Kui).

11. Kiekviena 15 pilnateisių lie
tuvių grupė gali išstatyti savo 
apylinkėje kandidatų ne daugiau 
nei tai Apylinkei numatyta Vai- 

* dybos ar Kontrolės Komisijos

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

pati numerj čekio šaknelėje. Taip galima sutikrin
ti savo mokėjimus. Jeigu čekis išrašomas iŠ taupo
mosios sąskaitos, būtinai įrašyk savo sąskaitos 
numerį.

3. Patikrinti ar čekis to paties banko skyriaus, ku
riame turi sąskaitą.

4. Užrašyti asmens arba firmos pavardę, kuriai mo
kami pinigai.

5. Įrašyti sumą arti $ ženklo. Patikrinti, ar skaitlinės 
1, 4, 7 yra įrašytos Kanadoje vartojamu stiliumi.

6. Sumą žodžiais pradėti rašyti kaip galima arčiau 
kairiojo krašto. Pasibaigus žodžiams pabraukti li
niją iki dešiniojo krašto, kad niekas negalėtų pri
rašyti sumos padidinimo*. Patikrinti, kad suma nu
meriais ir žodžiais butų to pati.

7. Pasirašyti savo pavardę aiškiai ir lygiai taip, kaip 
esi pasirašęs blanke savo banko skyriuje.

8. Prilipyti žyminį (revenue) arba pašto ženklą — su
mai imamai iki $100 lipinti 3c ženklą ir sumai 
virš $ 100 — 6c ženklą.

The Canadian Bank of Commerce
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Vienas uoliausių ir energin
giausių mūsų misijonierių Tėvas 
Bružikas šiais metais yra dvigu
bas sukaktuvininkas: gegužės 17 
d. sukako 30 metų kunigavimo, 
o rugsėjo mėn. sukanka 25 metai 
misijonieriaus darbo.

Tėvas J. Bružikas, SJ, gimė 
1897 m. gegužės 20 d. Tvarkiškių 
km., Garliavos parapijoje. Moti
nos neteko būdamas vos pusės 
metų. Paaugęs, labai troško mo
kytis, tačiau arti nebuvo mokyk
los, tad iš vieno ūkininko pas ki
tą teko sekioti paskui kaimo “da
raktorius”, kaip Jusevičių arba 
Danielių. Jau kiek “prasilaužęs”, 
jis pateko į Garliavos, o paskum 
į artimesnę Pažėrų mokyklą. Ją 
baigęs, mokytojo Jeronimo Jon- 
kaičio vienerius metus- paruoš
tas, 1913 m. įstojo į Veiverių mo
kytojų seminariją. Ją baigė 1917 
m. jau tremtyje, Rusijoje — So- 
rošinuose, Poltavos gubernijoje. 
Tais pačiais metais Bružikas įsto
jo į Kunigų Seminariją Žitomi- 
riuje, Ukrainoje, 1918 m. grįžo į 
Lietuvą. 1922 m. gegužės 17 d. 
Prienuose buvo įšventintas kuni
gu. Tuomet, lenkų išvarytas iš 
Seinų, vyskupas Karosas važinė
jo iš vienos parapijos į kitą, kaip 
neturėdamas pastovios vietos.

Vėliau J. Bružikas studijavo 
Kauno universitete, bet po 3 se
minarų išvyko į Olandiją ir te
nai, Herenberge, įstojo į jėzuitų 
naūjokyną. Po naujokyno ir fi
losofinių mokslų studijų,- buvo 
pašauktas atgal į Kauną ir pa
skirtas Jėzuitų gimnazijos direk
torium. Direktoriavo nuo 1926 
iki 1931 metų. /

Nuo pedagoginio darbo ati
trauktas, T. Bružikas buvo iš
siųstas Į Šiaurės Ameriką, kur 
tenykščių kunigų pakviestas, ve- 

. dė misijas ir išdirbo šešeris me
tus. Pirmosios jo gyvenime misi
jos įvyko Miroslave, ties Aly
tum, klebonaujant toje parapijo
je kun. Lelešiui, antros — Ša-, 
kiuose. Iki šio meto misijonierius 
J. Bružikas jau yra pravedęs 815 
didesnių ir mažesnių misijų net 
14 valstybių. Daugiausia Vokie
tijoje — tremtiniams, 120 misijų, 
Anglijoje — 85 ir visoje eilėje 
kitų kraštų.

Pirmą kartą okupavus Lietu
vą bolševikams, J. Bružikas dar 
pasisekė pravesti misijas ketu- 
riolikoj parapijų. Deja, bolševi
kams tai jau buvo “perpildyta 
taurė”. Bevedant misijas Sasna
voj, enkavedistai misijonierių 
suėmė ir patalpino į Marijampo
lės kalėjimą. Nuolat tardydami, 
kankindami ir pusbadžiu laiky
dami, taip išlaikė devynis mėne
sius ir tris dienas, iki karo pra
džios su vokiečiais. Marijampo
lės kalėjime laikytus kalinius 
bolševikai rengėsi išžudyti, ta
čiau išmestos apie kalėjimą vo
kiečių bombos juos išvaikė, o ka
liniai — išlaužę duris — išėjo į 
laisvę. Tik penki per neatsargu
mą žuvo. Išėjus iš kalėjimo, vie
nuolyno vyresnybė J. Bružikui 

’ neleido dirbti, liepdama ilsėtis, 
nęs buvo ištinusios kojos. Bet, 
neilgai laukęs, misijonierius vėl 
pradėjo darbą. Vokiečių okupa
cijos metais, ligi pasitraukimo į 
Vokietiją, jis Lietuvoje pravedė 
per 100 misijų.

MISIJONIERIUS T. BRUŽIKAS
. DVIGUBAS SUKAKTUVININKAS

Universitetines studijas J. 
Bružikui teko baigti su visa eile 
pertraukų. Po seminarijos ir 
Kauno universiteto 3 semestrų 
pas jėzuitus, mokėsi 5 metus 
Olandijos ir Austrijos (Inns- 
bruk) universitetuose. Tik grįžęs 
iš Š. Amerikos, 1939 m. galutinai 
užbaigė augštuosius teologijos 
mokslus, jau turėdamas 42 m.

Norėdamas ką nors patirti 
apie dabartinį misijonieriaus gy
venimą, kreipiausi laišku ir ga
vau atsakymą. Tėvas Bružikas 
rašo: “Tremtiniams išsiskirsčius 
iš Vokietijos į visą pasaulį ir 
man teko naujas paskyrimas. 
Turėjau išvykti ir nuolatiniai 
apsigyventi Pietų Amerikoje, su 
pastovia gyvenamąja Vieta Uru
gvajuje, Montevideo mieste. Ma
no darbas — aprūpinti vietinius 
lietuvius dvasiniu maistu ir 
teikti jiems religinius patarnavi
mus. Tenai, kur tenka man da
bar gyventi, yra apie 5000 lietu
vių. Deja, jie, per 25 metus, ne
turėdami pastovaus lietuvio ku
nigo ir bažnyčios, daugelis labai 
atšalo nuo tikėjimo, o kiti —; 
net pradėjo garbinti ir ilgėtis 
bolševikinio “rojaus”. Dėl tos 
priežasties darbo pradžia čia la
bai sunki. Betgi, ačiū Dievui, ei
name pirmyn. Jau netoli tas lai
kas, kada Montevideo mieste pa
kils į viršų tik lietuviams ski
riamos bažnyčios bokštai. Dabar 
renkamos aukos bažnyčios staty
mui. Žemės sklypas iš 2750 kv. 
metrų jau užpirktas. Iš vietinio 
vyskupo leidimai gauti. Tame 
apaštalavimo darbe daug pade
da ir organizaciniame veikime 
vadovauja jaunas ir labai ener
gingas jėzuitas Vladas Mikalaus
kas, kuris kartu atvyko į Pietų 
Ameriką. Dabar jau turime ra
dijo pusvalandį, kuris esti kiek
vieną sekmadienį. Turime kata
likiško jaunimo organizaciją, 
ruošiami parengimai, vaidinimai, 
loterijos, platinami katalikiški 
laikraščiai, vaikai gauna lietu
viškas pamokas, paįvairintas 
vaikams filmukėmis.

“Tai daugiausia Tėvo Mika
lausko nuopelnai. Jis nuolat pa
silieka Montevideo, o aš, kiek 
pabuvęs, vėl išvažiuoju į kaimy
nines valstybes vesti misijų. Bra
zilijoje, per tuos Pietų Ameriko
je buvimo dvejus metus, praves
ta 11 misijų, Argentinoje— irgi 
11, o Urugvajuje — vienos reko
lekcijos ir dviejų savaičių mi
sijos. . t

“Kai turėsime bažnytėlę, ge
riau galėsime sušaukti žmones ir 
patraukti prie Dievo. Dėlto ir 
mudu su Tėvu Mikalausku viską, 
o viską dedame į vieną vietą, kad 
tik daugiau būtų lėšų statybos 
darbą varyti pirmyn. Kas užpra
šo šv. Mišias — ir tas aukas de
dame tik bažnyčios statybai. Ki
tų jokių šiuo laiku tikslų netu
rime.

“Gal ir pas Jus rastųsi vienas 
kitas žmogus, kuris nors nedide
le auka galėtų paremti šį mūsų 
užsimotą didelį ir kilnų darbą. 
Aukas statomai lietuvių bažny
čiai galima būtų siųsti čekiais, 
nes juos čionai iškeičia, šiuo ad
resu: Rev. J. Bružikas, S J, Cai- 
gua 3711, Montevideo, Uruguay, 
S.A.” Pr. Alšėnas.

S.m. spalio mėn. 11-12 dieno
mis šaukiamas trečiasis Kanados 
lietuvių katalikų suvažiavimas 
Toronte, kuriame norima iškelti 
didžiojo mūsų tautos vyro Vys
kupo M. K. Valančiaus nuvel
tieji darbai ryšium su jo trigubu 
jubiliejum ir nustatyti kas da
rytina ir veiktina šių dienų lie
tuviams katalikams tremtyje, ei
nant prie nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo.
. Į šį suvažiavimą Lietuvių Kat. 
Centr. Valdyba nuoširdžiai kvie
čia:

1. Visus Kanadoje gyvenan
čius lietuvius kunigus,

2. Kanadoje esančių vienuoli
jų atstovus,

3. Katal. spaudos atstovus,
4. Brolijų atstovus. Nuo 20 pa

dalinio narių renkamas vienas 
atstovas.

5. Parapijų ir kolonijų bažny
tinių komitetų atstovus,

6. Katal. draugijų atstovus. 
Nuo 20 padalinio narių renkamas 
vienas atstovas.

7. Centrinių kat. organizacijų 
valdybų narius ir padalinių val
dybas.

kur kat organizacijų padalinių 
nėra, kolonijos kapelionas sušau
kia tikinčiųjų. susirinkimą, ku
riame išrenka nuo 50 kolonijoje 
esančių katalikų 1 atstovą.

9. Visus brolius seseris lietu
vius būti suvažiavimo svečiais.

Suvažiavimo atstovams ir sve
čiams bus stengiamasi parūpinti 
nakvynės.

SUVAŽIAVIMO 
DARBOTVARKĖ

Spalio 11 d., šeštadienį
1. Šv. Mišios ir Libera už mi

rusius dėl Dievo ir Tėvynės 9 
vai. rytą parapijos bažnyčioje.

2. Atstovų registracija parapi
jos salėje 9 vai. 45 min.

3. Suvažiavimo atidarymas 10 
vai. 30 min.
’-4. Prezidiumo, mandatų, svei- 
kinimų-rezoliucijų komisijų rin
kimas.

5. Katalikų Veikimo Centro 
Valdybos ir vietovių atstovų pra
nešimai.

6. Statuto pakeitimai ir pri
ėmimas.

7. Diskusijos dėl veikimo ir

komisi-

už

vai.

jo gairės.
8. Valdybos, revizijos 

jos rinkimai.
9. Prof. dr. A. Šapokos paskai

ta: Vysk. M. K. Valančius ir jo 
laikai” 5 vai. pp.

Spalio 12 d., sekmadienį
10. Iškilmingos, pamaldos 

Lietuvos laisvę 11 vai.
11. Iškilmingas posėdis 3 

po pietų:
a. Garbės prezidiumo sudary

mas,
b. sveikinimai,
c. prof. dr. A. Paplausko-Ra- 
mūno paskaita: “Vysk. M. K.

Valančiaus kova, už katali
kišką Lietuvą”,

d. sveikinimų ir rezoliucijų 
skaitymas.

12. Suvažiavimo uždarymas.
Vakare, suvažiavimo daly

viams pobūvis parapijos salėję 
ir jaunimui susipažinimo pasi
linksminimas vienoj didesnių 
Toronto salių.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Veikimo Centras

941 Dundas St. W., Toronto, Ont.
1952 m. rugsėjo mėn. 19 d.

(Atkelta iš 1 pusi.) 
no išlipti į Torup Stand, netoli 
Skagen, Danijoje, į smėlėtą dai
liai nuožulnų krantą, apaugusį 
pušynais, kaip reiktų, sakysim, 
“agresijos” atžvilgiu persimesti 
per Palangos ir Jūrmalos kopas 
ir užimti svarbius strateginius 
punktus. Jie tai planavo atlikti 
Bornholmo saloje, bet Churchil- 
lis bijojo, tai atliko pačioje Da
nijoje. Ir danai bijojo, bet ką 
jie vargšai.., Ypač, kai jų nai
kintojo “Willemoes“ įgula pora 
dienų prieš išlaipinimą pastebė
jusi pasiutuąįai greitai labai 
augštai lenkiančią vairuojamą 
raketą. Ji atskridusi tiesiai nuo 
vienos rusų bazės pusės. Bet 
šiaip ruseliai buvo mandagūs. Ir 
vakariečių lėktuvai per 100 my
lių prie Sovietų imperijos nelin
do. Tegu juos galas — dar gali 
•į akį pataikyti...

• Nors lėtai žurnalistai tvar
kosi savo organizacinius popiet 
rius. Visi buvo paprašyti susire- 
gistruoti. Visiems laiku susire-" 
gistravusiems buvo išsiuntinėtas 
aplinkraštis. Dauguma jau sugrą
žino ir prie jo pridėtą atkarpą— 
kur jie norėtų Valdybos. % už 
Niujorką stoja, nors Reorgani
zacinė Komisija laukia dar pora 
savaičių tų visada pavėluojan
čių. Neseniai į LŽS-gos NY sky
riaus sekretoriaus linkėjijmus 
naujajam Psichologinės Strategi
jos Vadybos direktoriui įdomiai 
atsakė adm. Kirkas. Sekretorius 
praėjusią savaitę kreipėsi į Ko
lumbijos universiteto Amerikie
čių Spaudos Instituto vadovybę, 
prašydamas suteikti galimybę 
keliems gabesniems, anglų kalbą 
gerai vartojantiems lietuvių žur
nalistams pasitobulinti šio Insti
tuto kiekvienais metais laikraš
čių leidėjams, vyresniesiems re
daktoriams ir kitam personalui 
rengiamuosiuose kursuose.

• JAV-bių Kariuomenėn Ėmi
mo Įstaiga šiuo metu vykdo ne
seniai į 'šį kraštą atvykusių lie
tuvių gydytojų registraciją, kad

t
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IŠLAISVINIMO” ir MANEVRŲ ATGARSIAI
juos paimtų karininkų laipsniais 
JAV armijon. Registruojami vi
si tie, kurie pareiškė norą tapti 
Amerikos piliečiais, tačiau išski
ria Latvijos ir Estijos piliečius, 
bei visos eilės kitų tautų žmo
nes, kurie šitokios intencijos pa
reiškę nebuvo. Gerai informuo
ti šaltiniai patikslino, jog Ne
priklausomybės laikais Latvija 
ir Estija buvo pasirašiusios su 
JAV-bėmis konsularinę sutartį, 
kuria JAV-bėse gyveną minėtų 
valstybių piliečiai imami tik ka
ro atveju. Lietuva, “paskutiniųjų 
vyriausybių apsileidimo dėka to
kios sutarties pasirašiusi nebu
vo”. ■

• Praėjusi savaitė buvo tikrai 
nesėkminga Vaitoniui, Kanados 
meisteriui ♦ tarptautJi niame šach
matų turnyre Švedijoje. Pralai
mėjęs Kotovui, jis pasiliko pa
skutinėje vietoje. Jam tik to
kia paguoda, jog . JAV meisteris

“JAV-bės ratifikuos Genocido 
konvenciją, ji nebus efektyvi ir 
nepateisins mūsų ALTo pastan
gų ir daugelio dorųjų žmonių į 
ją dedamų vilčių”. Dr. Lemkinas 
buvo nustebintas tokiais išve
džiojimais. Esą, tai yra iškreipi
mas. Niujorke Kanados nusista
tymas ratifikuoti Genocido kon
venciją be JAV-bių ir Jungtinės 
Karalijos palaiminimo laikomas 
svarbiu savistovumo pasireiški
mu,-kas, girdi, yra nauja Kana
dos kaip dominijos istorijoje.

• Jauna dailininkė Elena Ur- 
baitytė, studijavusi Lietuvos, 
Prancūzijos ir Amerikos dailės 
mokyklose, pakviesta išstatyti 
savo kūrinius vienoj žymiausių 
Niujorko dailės galerijų. Daili
ninkė Pratto Institute studijuo
ja vidinį dekoravimą.

• Lenkų vadovaujančius veiks 
nius kamuoja panašios ligos, kaip 
ir mūsiškius. Iš Londono lenkų

Karo Muziejaus aikštė dabar 
pavadinta J. Janonio aikšte. Jo
je — Dzeržinskio paminklas, K. 
Požėlos ir Sal. Neries kapai Pa
čiame muziejuje betgi rasta 
“trūkumo principų ir rimtų klai
dų”. Tas klaidas Solodovnikovas 
bu v. lietuvių šventovėje per ko
munistų spaudą taip pavaizduo
ja: “... muziejus ekspozicija sa
vo uždavinio neatlieka. Pirma, 
kas krinta į akis centrinėje sa
lėje, tai didžiulė, viską dominuo
janti kunigaikščio Vytauto Di
džiojo statula. Šalia—kunigaikš
čio Mindaugo, Gedimino, Kęstu
čio biustai... Kunigaikščiai, ka
raliai, feodalai... Jie yra paro
domi, kaip svarbiausieji Lietu
vos likimo lėmėjai... Veltui čia 
ieškosite eksponatų, charakteri
zuojančių Lietuvos darbo masių 
vergijos gyvenimą ir žiaurią 
eksploataciją feodalizmo laikais. 
Koncentruodami savo dėmesį į 
feodalinės visuomenės viršūnę, 
muziejaus vadovai idealizuoja 
Lietuvos praeitį, didina ir ryški
na kunigaikščius bei didikus 
kaip vienintelius istorijos veiks
nius, nors tai prieštarauja mark
sistiniam istorinio proceso su
pratimui ... Rimtų klaidų pada
ryta ir skyriuje, skirtame Napo- 
leono( invazijai 1812 m. Viskas 
čia rodo apie ekspozicijos auto
rių pagarbą “mažajam kapralui”, 
mėginusiam atimti iš Rusijos 
valstybinę nepriklausomybę. O 
Kutūzovui, kuris sutriuškino 
Napoleoną ir jo armiją ir kuris 
savo veikla tiesiogiai susijęs su 
Lietuva, tokio pat dėmesio nepa-. 
rodyta... Muziejaus klaidos iš
plaukia iš to, kad nėra parodoma 
Lietuvos prie Rusijos prijungimo 
18 a. gale progresyvinė svarba. 
Neišnaudojo muziejus ir ±ų gali-

mybių, kurios išryškintų grobuo
nišką anglų-amerikiečių veiklą 
Lietuvoje, kaip ir jų pakalikų— 
buržuazinių nacionalistų. Neiš
vystytas socialist, statybos sky
rius, neparodyta, kaip dėl socia
listinių permainų pasikeitė Lie
tuvos gyvenimas...” Taigi, jei 
vietoj didingos Lietuvos praei
ties liudininkų stovėtų visur ru
sai su Stalinu ir kt. pavergėjais 
— viskas būtų “tvarkoj”...

“Mūsų Volga”
Naivūs suklaidinti mūsų žmo- 

neliai, skaitydami lietuviškus 
komunistų laikraščius, vis netiki, 
kad bolševizmas atnešė Lietuvai 
vargą ir skurdą, netiki, taip pat, 
kad Lietuva paverčiama Rusijos 
provincija, kad viskas joje suru
sinta ir garbinama visa, kas ru
siška. Tą patį rusiškumo garbini
mą vykdo ir čia einanti lietuviš
ka komunistinė spauda. Štai to
rontiškis “Liaudies Balsas” Nr. 
1088 visą puslapį pašvenčia Vol- 
gos-Dono kanalo išgarbinimui, 
bet neprisimena, kiek ten paklo
jo savo kaulus ir lietuvių. Pa— 
miršęs, kad rašo lietuviams, P. 
Andriulis ten porina:

“Išsipildė ilgus amžius puose
lėta rusų liaudies svajonė”... O 
toliau rašo, kad visi džiaugęsi, 
kai darbai buvo vykdomi: “Tiek 
Gorkio gamyklų darbininkas jr 
Lietuvos laukų kolūkietis... sa
vo mintimis buvo ten, kur vy
ko didysis žmogaus mūšis su 
gamta”. Teisybė, lietuvis dažnai 
galvojo apie tą statybą, nes bi
jojo, kad ten nebūtų išvežtas 
vergo darbui, nes matė ten gabe
nant veik viską, ką jis Lietuvo
je pagamino. Žinojo, kad jo tė- 
vyne apiplėšiama Rusijos nau
dai.

“Tėvynės Sargo” atsakymas

tik dviem pakopoMaugščiau. laikraščiarpFdhęša,jog artimiau-

Skaučių Seserijos Vadija ren
gia savo pirmąją Visuotiniąją 
Lietuvių Skaučių sueigą, kuri 
įvyks š.m. lapkričio 2 dieną.

Negalint susirinkti vienoje 
vietoje, ši sueiga įvyks kiekvie
name vinete atskirai, tik tą pa
čią dieną ir su ta pačia iškilmin
gos programos dalimi.

Mes norime šia suegia labiau 
apjungti visas mūsų seses, kad 
mes giliau pajustumėm priklau
sančios Lietuvos skaučių šeimai, 
kuri šiandien išblaškyta po visą 
pasaulį pagal išgales tęsia Ne
priklausomoj Lietuvoj pradėtąjį 
darbą.

Šitos sueigos tikslas mus vi
sas suburti suartinti, o tampres
ni tarpusavio ryšiai išugdys dau
giau pasitikėjimo savimi ir di
desnį ryžtingumą. Tada mes 
tvirčiau žengsime plačiuoju pa
saulio vieškeliu, gHindamos ja
me lietuviškąją vagą. \

Mielos sesės, atsiliepkite visos: 
ar tai vienetuose susibūrusios ar 
pavienės, kad laiku galėtumėm 
jums atsiųsti sueigos prografhą.

Tegul šios Visuotiniosios suei
gos metu mes visos ir Lietuvos 
skaučių šeimos narės ir Lietuvos 
Motinos dukros būtume surištos

vienos bendros minties:
Budėkime! Gimtosios žemės ir 

visos žmonijos laisvei.
PLSS Skaučių Seserijos 

Vadija.
SKAUTŲ KRONIKA

— Birželio mėn. pradėti Liet. 
Skautų S-gos rinkimai šiomis 
dienomis pasibaigė. Buvo ren
kami 4 nariai S-gos Tarybon, 
S-gos Garbės Teismas ir S-gos 
Kontrolės Komisija. ^Daugiausia 
balsų gavo ir Tarybon išrinkti: 
s. I. Končius (perinktas) — 120 
balsų, s. dr. M. Kuršaitė-Budrie- 
nė 87, v. s. J. . Augusta i tė-Vaičiū
nienė — 72 ir s. E. Korzonas — 
62 balsus. Garbės Teisman iš
rinkti: s. A. Plateris — 131 bal
sas ir s. dr. H. Lukaševičius — 87. 
Kontrolės Komisijon: v. s. V. 
Kizlaitis (perrinktas) — 139, s. 
K. Žilinskas — 114 ir jūr. s. VI. 
Petukauskas — 110. Daugumas 
Tarybon ir Garbės Teisman iš
rinktųjų gyvena Čikagoje, o vi
sa Kontrolės Komisija — Cle- 
velande. Po šių rinkimų P. L. 
Skautų S-gos Taryba yra papil
dyta iki pilno sąstato. Dabar ją 
sudaro 24 rinkti ir 3 ex officio 
nariai (Vyr. S-gos Dvasios Va-

dovas ir abu Vyr. Skautininkai). 
Skautų Brolijos ir Skaučių Se
serijos organai buvo rinkimais 
pertvarkyti pavasarį.

— Š.m. gruodžio mėn. pra
džioje knygų rinkoje pasirodys 
1953 m: kišeninio formato, 400 
psl., kalendorius, vardu “Tauta 
budi”, 'turinyje bus kalendariu- 
mas, žinių apie Lietuvą, genoci
das bei Įeitų aktualijų. Be to, ka
lendorius talpins viso pasaulio 
lietuvių verslininkų bei laisvų 
profesijų darbuotojų adresus — 
skelbimus, kas padės orientuotis 
ne vienam lietuviui, patekusiam 
į naują kraštą ar vietovę ir no
rinčiam pasinaudoti pastoviau 
įsikūrusių lietuvių patarnavimu. 
Iš kitos pusės lietuviai versli
ninkai, pasiskelbę kalendoriuje, 
visus metus bus ramūs, kad jų 
adresai yra lengvai surandami ir 
žinomi — ir ne tik artimesnės 
apylinkės ar krašto, bet ir viso 
pasaulio lietuvių. Tokį kalendo
rių leidžia L. S. Brolijos Vadija. 
Spausdinama 5000 egz. Ęiekvie- 
nam lietuviui-ei toks kalendo
rius, kaip įdomus ir kartu nau
dingas bei praktiškas, dėl savo 
formato, yra rekomenduotinas 
įsigyti.

• Admirolas Kirkas neseniai 
kalbėdamas Protestantų Bažny
čios susirinkime pareiškė, kad 
“pramatomoje ateityje gaivalin
gai atsigaus religija”. Esą neįma
noma, jog 200 milijonų “rusų” 
amžiais toleruos geležinę dikta
tūrą. Jis taip pat perspėjo, jog 
amerikiečiai pervertiną sovietų 
vadų stiprybę, kaikas net many
dami, jog jie galį sunaikinti lais
vąjį pasaulį. Šiam pavojui pa
naikinti, tačiau esą reikalingos 
tam tikros ginkluotosios pajėgos.

• V. Sidzikauskas, PLG Niu
jorko pirmininkas praėjusį sek
madienį ir pirmadienį kalbėjo 
Freedomgramos iškilmėse. Kaip 
ir kiti egzilai, amerikiečių tautai 
jis atskleidė tikrąjį komunizmo 
veidą. Crusade for Freedom ko
mitetui formaliai vadovauja 
Henry Fordas II-asis. Pabaltie- 
čiai pirmieji pradėjo programą.

• Naujasis “Amerikos Balso” 
direktorius Alfred H. Morton 
energingai ėmėsi tvarkyti jam 
patikėtą įstaigą, perspėjęs, kad, 
įsižiūrėjęs išvaikysiąs visus, ku
rie stabdo šios įstaigos darbą. 
Iki šiol “Amerikos Balsui” va
dovavo Vokietijos svetimtautis 
Mr. Koehler, karjeros diplo
matas, kuris grįžta į Valstybės 
Departamentą. Morton užtikrino, 
jog jo vadovaujamas “AB” bū
siąs visur girdimas. Jis tikisi, 
jog Kongresas duos jiems dau
giau pinigų. “AB” stengsis būti 
naudingu, kad išvengti naujojo 
karo, bet reikalui esant bus ga
lingas ginklas”. Amerikiečių 
spauda tikisi daug iš direkto
riaus, kuris 3 dešimtmečius pra
leido su didžiaisiais Amerikos 
radiofonais.

• John Foster Dulles vėl iš
ėjo su naujomis idėjomis — šį 
kartą siūlo, kaip jau buvo nekar
tą kitų siūlyta, Amerikai įsives
ti toliregišką užsienių politiką, 
nes dabartinė padėtis rodanti, 
jog partinė politika nėra pakan
kama. Kampanijos šūkis “Pats 
laikas permainoms”, kaip mano 
amerikiečių spauda, pirmoje ei
lėje tupėtų būti pritaikytas čia. 
Girdi, daugiau negalima sutik
ti su tuo, kad' mes turime tik 
reaguoti į tai, ką sovietai daro. 
Atėjęs laikas planuoti ir užbėg
ti sovietams už akių.

• “Vienybėje” tilpo diskusinis 
“J. Gudauskio” straipsnis ”Ar 
Genocido Konvencija bus efek
tyvi”. Autorius išveda, jog, jei

siu laiku Lenkų vyriausybė Lon
done persiorganizuos. Jerzy 
Kuncewicz vadovaujama grupė 
norėtų, jog ir naujasis sąstatas 
būtų paremtas politinėmis par
tijomis, gi kiti siūlo, kad vy
riausybę sudarytų žymieji len
kai, nežiūrint kokios partijos jie 
bebūtų. Lenkai labai gražiai pri
ėmė lietuves dainininkes — Ma
riją .Kižytę ir Barbara Darlis — 
jų suruoštam Paderewskio Fon
do koncerte. Dainininkės len
kams padainavo Kur bakūžė sa
manota, Mano gimtinė, Žaliojoj 
lankelė}, Plaukia sau laivelis ir 
kitas dainas. Akomponavo Tadas 
Šidlauskas, lietuviškuose pasiro
dymuose, o Tadeusz Sadlowski— 
lenkiškuose. Jo tėvas buvo lietu
vis, bet motina lenkė ir jis vie
nodai mylįs abi tautas.

• Laisvosios Europos Komite
tas Niujorke, kurio leidinius Ka
nados policija draudė platinti 
Toronte Raudonojo Kryžiaus 
konferencijos metu, kuris remia 
politinių pabėgėlių grupes, se
kantiems. metams didina savo 
sąmatą. Tuo pačiu jis praplečia 
savo radiją, kas leidžia tikėtis, 
jog gal ir pabaltiečių, kalboms 
transliacijos galės būti pradė
tos. Šiemetinei pinigų rinkimo 
kampanijai vadovaus pats Hen
ry Ford, o jam asistuos Richard 
Walsh, neseniai tik pasitraukęs 
iš Valstybės Departamento.

Pasirodžius spaudoje “Tėvy
nes Sargui” 1952 m. gegužės 
mėn., p. Henrikas Blazas, Liet. 
Valstiečių Liaudininkų Sąjungos 
Centro Komiteto pavestas, š.m. 
rugpiūčio 10 d. kreipėsi į “Tė
vynės Sargo” redakciją, nusi- 
skųsdamas, kad “Tėvynės Sar
ge” š.m. 2 (9) nr, neteisingai, dis
kredituojama B. Bieliuko garbė 
ir vardan tiesos prašoma atitai
symo. Toliau tame laiške nuro
doma, kad LVLS-gos Centro Ko
mitetas 1951 m. rugsėjo 16 d. 
nerado nei tiesioginių, nei netie
sioginių duomenų, kurie duotų 
pagrindo mestam B. Bieliukui 
kaltinimui ir kad 1952 m. sausio 
13 d. tas pats komitetas B. Bie- 
liuką yra suspendavęs iš Sąjun
gos trejiems metams už prasi
lenkimą su organizacijos draus
me.

H. Blazas, nelaukdamas į jo 
laišką “Tėvynės Sargo” redak
cijos tuoreikalu pasisakymo; tuo
jau tą laišką išsiuntinėjo ir kitų 
lietuviškų laikraščių redakci
joms. Kaikurie laikraščiai tą 
laišką Viešai paskelbė. Susida
rius tokiai būklei ir “Tėvynės 
Sargo” redakcija yra priversta 
kreiptis į kitų laikraščių redak
cijas ir prašyti jų leisti, kaip laiš
ko adresatams ir tiesioginiai pa
liestiems, tuo reikalu pasisakyti.

Visų pirma reikia pažymėti, 
kad “Tėvynės Sargo” bendradar
bis šias žinias ne iš piršto išlau
žė, bet pasinaudojo pačių liaudi
ninkų pasisakymais. 1952 m. va
sario 15 d. “Vienybėje*” buvo iš
spausdintas LVLS-gos žymaus 
veikėjo (dabar VLIKo Vykdo
mosios Tarybos pirmininko) p. 
K. Žalkausko atviras laiškas, ku
riame p. K. Zaikauskas sako, kad

Karinė tarnyba Europoje
Vienas iš opiausių dabarties 

Europos gynimosi organizavimo 
klausimų yra įvairių valstybių 
karinės prievolės ilgumo klausi
mas. Iš visų Š. Atlanto Sąjungos 
valstybių tik D. Britanija, Grai
kija ir Turkija teturi 2 metų ka
rinę prievolę. Kituose kraštuose 
yra nuo 12 iki 21 mėn. Pastaruo
ju . metu sutrumpino karinės 
prievolės laiką, nuo 24 iki 21 mė
nesio, Belgija, kuri buvo žadė
jusi palikti prie senojo laiko
tarpio, jei kiti kraštai taip pat 
įvestų 2 metų karinę prievolę. 
Dabar jos kariniai įsįpareigoji- 
mai būsią sumažinti 15%. Smar
ki akcija už karinės prievolės 
laiko sutrumpinimą varoma D. 
Britanijoje. Esą, gaila neproduk
tingai naudojamos vyrų darbo 
jėgos, o kariuomenė esanti ver
tingesnė kad ir mažytė, bet gerai 
ginkluota.

Iš kitų valstybių Prancūzija 
turi karinę prievolę 18 mėn^ Ita
lija — nuo 12 iki 18 mėn., taip 
pat Norvegija, Danija, Portugali
ja, o Olandija — 20 mėn. V. Vo
kietijoje 500.000 karių kontin
gentui numatyta taip pat 18 mė
nesių karinė prievolė.

— Paryžius—Prancūzijos ko
munistų galva Maurice Thorez, 
kaip, pareiškė iš Maskvos giįžu- 
si jo žmona, netrukus grįšiąs ir 
perimsiąs partijos vadovybę. Jis 
išvyko gydytis į Maskvą 1950 
m. ten buvo operuotas ir gydo
mas Soči kurorte prie Juodųjų 
jūrų. Jam nesant partijai vado
vavo Jacques Duclos, dėl kurio 
arešto neseniai buvo tiek triukš
mo.

— Vatikanas. — Šv. Tėvas pa
gal gydytojų nurodymus dėl su
negalavimo rugsėjo 17 d. audien
cijas kelioms dienoms pertraukė.

jam B. Bieliuko nereikėjo nei 
kaltinti, “nes jau daug anksčiau 
viename Lietuvių organizacijos 
susirinkime, vienas žymus Ame- ■ 
rikos lietuvių veikėjas B. Bieliu
kui, nors tada dar ir nebuvusiam 
Amėrikoje,viešai metė neištiki
mybės kaltinimą. Šis įvykis pla
čiai žinomas irkiek tnan žinoma,

■ f '

iki šios dienos, Bieliukui mestas 
sunkus kaltinimas nėra atšauk
tas”. Toliau, tame pačiame laiš
ke, p. K. Zaikauskas rašo, kad: 
“Pavasarį 1948 m., man vyks
tant Amerikon, vienas artimas 
ir patikimas man žmogus labai 
daug pasakojo man apie B. Bie- 
liuką buvusi tada LVLS-gos C. 
K-to pirmininką. Jis pasakojo 
man svarbių faktų ir šiaip išve
džiojimų, iš kurių sekė išvada, 
kad B. Bieliukas nėra Lietuvos 
darbui ištikimas (m. pbr.). Visas 
jo pasakojimas buvo nuoširdus 
ir įtikinantis, aš jaučiau, kad jis 
kenčia ir tą įtarimą slėpti sa
vyje nebegali. Man pasidarė tie
siog baisu ir aš pasakiau jam, 
kad atvykęs Čikagon, aš apie jo 
pasipasakojimu pranešiu augš- 
čiausiam mūsų autoritetui dr. 
K. Griniui. Jis su tuo sutiko. Či
kagon atvykęs aš tai ir padariau. 
Daug vėliau, susidarius Čikagoje 
LVLS-gos CK-tui to K-to pirmi
ninkui prašant, aš apie visa tai 
pranešiau CK-tui raštu”.”

Pasirėmus tuo p. K. Žalkausko 
atviru laišku “Tėvynės Sarge” 
ir buvo parašyta, “kad K. Zai
kauskas paskelbė, kad jis (B. 
Bieliukasf V.V.) liaudininkų tu
rimomis žiniomis nėra Lietuvos 
darbui ištikimas?, taigi pakarto
ta laiško žodžiai. “Tėvynės Sar
ge” dar buvo pažymėta, kad da
lykas baigėsi tuo, kad liaudinin
kų c. komitetas suspendavo tre
jiems metams (motyvai nenu
rodyti, V.V.) B. Bieliuko veiklą.

LVLS-gos veikėjo — gerai ži
nančio tą reikalą — p. K. Žal
kausko buvo garbės prievolė 
apie sąjungos buvusį pirmininką 
B. Bieliuką pasakyti LVLS-gos 
CK-to, jau prieš penkius mėne
sius padarytus, tuo reikąlu 
sprendimus, ar atšauktus kalti
nimus, o ne dar vasario 15 d. sa
kyti, kad sunkus kaltinimai B. 
Bieliukui nėra atšaukti. Jei to 
nepadarė p. K. Zaikauskas, tai 
LVLS-gos CK-tas turėjo pirmoje 
eilėje nurodyti p. K. Zaikauskui, 
kad jis klaidina visuomenę ir 
skleidžia neteisingas informaci
jas.

Daryti kaltinimus už tai “Tė
vynės Sargui” yra beldimasis ne 
į tas duris ir tenka laikyti ne
pagrįstu užsipuolimu.

Dr. Vladas Viliamas
“Tėvynės Sargo” redakcinio 

kolektyvo vardu.
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TfiVTŠKtS SUKIBTAI

Iš lietuviškojo pasaulioHAMILTON, Ont
Paverstoj Tėvynėj panašų rėmėju būrelį, bet kol

JA VALSTYBĖS padeda surinkti įstaigai lėšų.
Veda ALMUS

★ Tarybinė spauda prisipažino ofi
cialiai/ JO9 praėjusiu žiemę LTSR kol
ūkiai ir vėl pergyveno didžiulę pašarę 
krizę, dėlkd krito gyvulių produktin- 
gumos. Ir žiemei pašarinių kultūrų sė
ja buvusi taip nevykusiai pravesta, 
jog ir kitais metais kolūkiams gresięs 
ta$l pats.

★ "Šventai {vykdyti Vadui duotąjį 
žodi!*4 Tai ne koks palikimas iŠ fueb- 
rerio laikų. Taip rašo liaudies demo
kratijos spauda LTSR. Heil Sieg Fueh
rer Stalin!—pagaliau kokia čia mums 
naujiena? Tik tiek, jog tarybinėje 
spaudoje tas vadas vis dažniau mi
nimas.

★ Belvederyje — buv. Seredžiaus 
valsč., dabar Vilkijos apskr. — veikia 
vienintelis LTSR Pienininkystės tech
nikumas, kuriame ruošiami "technikai 
-technologai sviesto ir sūrių gamybos 
įmonėms ir pieno kombinatams'4. 
Technikumas priklauso Vilniaus srities 
Sviesto-sūrių pramonės trestui.

★ Liepos 10 d. LTSR mirė vienas iŠ 
proletariato aristokratų LTSR droigos 
J. O. Jacovskis ilgametis VKP(b) na
rys, Vyriausios Kino Filmų nuomavimo 
kontoros valdybos valdytojos.

★ Gyvenimo standartas jau LTSR 
tiek pakilo, jog Naujosios Vilnios mie
lių gamykla skelbiasi pradėjusi par
davinėti "ougštos kokybės pilstomą 
duonos girą su grynu cukrumi".

★ Net stebėtina su kokiu atkaklu
mu lietuviai ūkininkai ir valstiečiai gi
na savo turtą nuo "visuomeninkų44 ru
sų pavergtoje tėvynėje. Nežiūrint vi
sų baudų, koiiojimų ir nuolatinių per
spėjimų, dar likę tėvynėje iš pasku
tiniųjų gina kas buvo jų. Štai liepos

, viduryje Utenos rajono "Naujosios Va
gos" kolūkyje buvo sušauktos parti
nės organizacijos susirinkimas, kurio 
metu buvo išgirsta įdomių dalykų. Vie
tiniai komunistai šaukte Šaukė už griež
tesni "įstotų" laikymąsi. "Partinė or
ganizacija silpnai kovoja prieš buoži
nių elementų likučių įtaką", skundėsi 

/ vietiniai maskotberniai. Pasėliuose, 
kaip ir visur LTSR, viešpatauja pikt
žolės, kurias vėsi vasara tiesiog užtvin
dė. Nieks nesiskubina su šienpiūte, 
lyg norėdemi patvirtinti Vėliau,* jog 
"bendras arklys visad liesas", ir ne tik 
arkliai. "Partinė organizacija nerea
gavo į rimtus kem^nisių signalus apie 
nesąžiningą ka kurių gyvuHninkystėš

' darbuotojų pareigų atlikimą. Karvių 
pieningumas visiškai žemas, pasitaiko 
prieauglio sužalojimų. Nekrežkiamuo- 
se tvartuose laikomos kiaulės ir avys. 
Jų stovis blogas, menkas kiaulių prie
auglis. Žymi dalis esamų trūkumų yra 
todėl, kad partinė organizacija reikia
mai nevysto kovos prieš prasiskverbu
sius į kolūkį buožinius elementus. Prieš 
kurį taiką buvo demaskuota ir atleista 

* iš kolūkio mdliĮno vedėjo pareigu buo
žė O. Jurgelevičienė. Tačiau ji ir to
liau pasiliko gyventi malūno teritorijo
je ir tęsia kenkimo darbą, šmeižia 
naujus malūno darbuotojus . . . iki šiol 
dirba buožė, anksčiau išnaudojęs sam
domąją jėgą, keiiaklupčšiavęs Vokiš
kiesiems okupantams ir dirbos jų įstai
gose B. Gasperavičius".

★ Šiais metais Vilniaus universiteto 
medicinos fakultetą baigė E. Katinas, 
J. Stupelis, Č. Vikšraitis, J. Rylaitė, 
E. Sakalauskaitė, ekonomikos, fakulte
tą E. Dūdėnaitė ir kiti.

★ Neseniai LTSR pasirodė apsaky
mų rinkinys "Draugai". Jame išspaus
dinta: R. Lukinskio "Draugai", K. Ma
roko "Buožės dantys", A. Baužos 
"Jaunystė", M. Siuckio "Medicinos 
sesuo", P. Kasiulio "Melžėja", J. Do
vydaičio "Panaktinis", V. Sirijos Gi
ros "Mūšio ugnyje", A. Petrausko 
"Kolūkio korespondentas" ir "Maskvos 
M. Gorkio vardo Literatūrinio Instituto 
studento" A. Čekuolio apsakymas 
"Dobilų lauke".

★ Nuolat skelbianf apie nuostabiai 
gerėjantį gyvenimą LTSR pramonės 
vadovai aštuntaisiais metais nuspren
dė ir konkrečiai ta kryptimi ką nors 
padaryti, nelaukiant paramos iš broliš
kųjų respublikų. Liepos mėnesį LTSR 
lengvosios pramonės ministerijoje, da
lyvaujant prekybinių organizacijų at
stovams, įvyko apžiūra naujų avalynės 
modelių, skirtų rudens-žiemos sezonui. 
Iš LTSR visų avalynės prisiųstų mode
lių, kurių buvo 183, išrinkta 156. 
"Daugelis atrinktų vyriškos, moteriš
kos ir vaikiškos avalynės modelių yra 
gražūs, patogūs ir patvarūs . dvigu
bais, guminiais padais, ir moteriški 
su kailiukų pagražinimais".

★ Minėdamas visasąjunginės politi
nių ir mokslinių žinių skleidimo drau
gijos penkmetį, J. Matulis, kuris yra 
šitokio skyriaus LTSR pirmininkas, pa
skelbė pranešimą. Girdi, šiame sky
riuje šiuo metu LTSR yra 2.800 tik
rųjų narių ir 4.153 noriai rėmėjai. 
Per penkis metus buvę skaityta apie 
38 tūkstančius paskaitų, kurių klau
sę apie 4.000.000 žmonių. Matulis 
nusiskundė, jog ir šioje organizacijo
je koikurių paskaitų lygis ideologiškai 
esąs žemas. "Pasitaiko, kad paskai
tose yra daromos klaidos, nepakanka
mai užaštrinama kova prieš buržuazi
nės ideologijos liekanas žmonių sąmo
nėje". Svarbiausios dabartinis drau
gijas uždavinys esąs "demaskuoti 
Amerikos-Anglijos imperialistinius gro
bikus, jų pakalikus —- Buržuazinius 
nacionalistus, auklėti darbo žmones 
gyvybingojo tarybinio patriotizmo dva
sia". O ištik rujų pirmasis draugijos 
tikslas garbinti "rusų tautos genijų".

★ Liepos pradžioj įvyko LTSR Moks
lų Akademijos visuotinis susirinkimas. 
Svarbiausią pranešimą padarė J. Ma- 
tujomis: "Bolševikų partijos ir tarybi
nės vyriausybės rūpinimasis LTSR 
Mokslų Akademijos darbo pagerinimu 
ir mūsų uždaviniai". Jo koltas pagrin
dinė mintis buvo, jog anksčiau mokslo 
lygis buvęs žemas, krašte viešpata
vę "amerikiniai, angliškieji, vokiškieji 
kapitalistai, kuriems lietuvių tautos in
teresai baro svetimi ir kurie nebuvo 
suinteresuoti vystyti Lietuvos moksli
ną minti" .. > Girdi, štai tarybinė vy

ria orybė vėl padarė milžinišką pati a u-

gumtos « matematikos ir taikomųjų 
mokslų skydus j biologijos skyrių, geo
logijos ir chemijos bei technikos moks
lų skyrių. Istorijos Institutas ir Teisės 
institutas susftiesiąs j Istorijos ir teisės 
institutą. Vilniuje esantieji akademi
jos etnografijos ir istorijos muziejai 
būsią sujungti į istorijos etnografijojs 
muziejų. Lietuvių kolbos ir literatūros 
institutai būsią sujungti į vieną ir tt. 
Matulis reikalavo, kad akademikai ko
votų "negailestingai su idealistinių ir 
reakcinių teorijų likučiais moksle, ryž
tingai išgyvendintų buržuazinio kelia- 
klupšėiavimo prieš buržuazinį mokslą 
likučius mokslinių darbuotojų ir visų 
Žmonių sąmonėje44 • • •

★ Salomėjos Neries septintosios mir
ties metinės praėjo gan tyliai. Atrodo, 
jog "dievmedis jau peržydėjo".

★ Vilniaus Pedagoginis Institutą;, 
Aušros Vartų gt. 9, ruošta mokytojus 
iš šių specialybių:. lietuvių kolbos ir 
literatūros, rusų kolbos ir literatūros, 
anglų kalbos, vokiečių, prancūzų, is
panų kalbos, istorijos, pedagogikos, lo- 
g i ko s-psicho log i jos, geografijos, bio- 
logijos-chenfijos, fizikos ir matemati
kos. Studentams duodama stipendijos, 
kaikurie iš jų aprūpinami bendrabučiu 
ir valgyklomis.

★ J. Banaitis, Meno* reikalų valdy
bos prie LTSR Ministrų Tarybos virši
ninkas, priminė pavergtiesiems meni
ninkams jų "garbingus uždavinius". 
Ilgokoje tiradoje primigęs, jog lietu
viai menininkai apdovanoti stalininė
mis premijomis neveltui ir turį pasi
tempti. Kaikurie jų tokie ir esą. St. 
Vainiūnas einąs geru realizmo keliu, 
neseniai parašęs naują koncertą forte- 
pionui su simfoniniu orkestru, B. Dva
rionas sukūręs muziką Šekspyro tra
gedijai "Otelo" . . . Dailininkai ir teat
ralai pasirodę taipgi neblogai. Skulp
toriai J. Mikėnas, P. Aleksandravi
čius, dailininkas J. Jankus gavę stali-

* nines premijas. Džiaugiasi, jog priauga 
gabi jaunoji karta, kaip V. Galdikas, 
V. Jurkūnas, V. Mackevičius ir kt. La
biausiai atsilikęs literatūros žanras 
esanti dramaturgija (visoj TSRS ta pati 
problema). Taip pat kompozitoriai ne
pateikia liaudžiai pakankamai dainų 
O kai toliau pasiskaitai, randi, jog 
Banaitis tikrumoje iškolioja visus me-

• nininkus. Taip kompozitoriai, nors pa- 
; dėję daug darbo, nesugebėję išleisti

tikros lietuviškos tarybinės operos.
j Tapytojai piešią be būtino tarybi-, 

r.iam menui meistriškumo. Banaitis 
maldauja "tarybinius" menininkus

• bent kiek pesitempti, kad jie būtų pri- 
! ieisti i maskvinę dekadą netolimoje

ateityje.
1 ★ P. Variakojis, kaimo ir kolūkių

statybos vaidybos prie LTSR Ministrų^ 
Tarybos viršininkas, skelbia, jog res
publikoje liepos mėn. pabaigoje buvo 
baigta statyti 28 beskiiautės žiedinės 
plytines. 36 tebestatomos. Bendras 
plytinių LTSR skaičius šiuo metu sie
kiąs 250. Jų našumas Variakojo smar
kiai kritikuojamas. Nurodo susidariu
sius milžiniškus nuostolius. Taip pat, 
girdi, respublikoje veikia 200 lauko 
plytinių, kur plytos presuojamos ark
liniais presais (tai tau ir priešakinė 
technika!). Variakojo apskaičiavimu, 
LTSR plytinės šiuo metu turėtų paga
minti apie 1.000.000 plytų kasdien, 
bet pagaminančios vos 40%.

★ G. Koniuchov, Lietuvos Istorijos 
Instituto driektoriaus pavaduotojas, 
tiesioginiai atsakomingas, jog LTSR 
istorija būtų dėstoma tarybinio patrio
tizmo dvasioje, liepos pabaigoje pasi
džiaugė, jog institutas baigia ruošti 
Lietuvos istorijos kurso vadovėlio I 
dalį, kuri apima laikotarpį iki 1861 
metų. Jis ir pats prisipažįsta, jog ren
kant šiai istorijai medžiagą "pasikei
čiant nuomonėmis, konsultuojamasi" 
su Maskvos, Leningrado, Latvijos, Gu
dijos ir kitais mokslininkais?* Galiau
siai LTSR istorijos vadovėlis buvo pa
siųstas pasvarstyti Maskvon TSRS 
Mokslų Akademijos istorijos institutui. 
Šis visgi radęs kelis trūkumus. Tie trū
kumai (aišku, ugdą tarybinį patriotiz
mą) dabar pataisomi.

★ Buržuaziniais' laikais Lietuvos 
ūkis baisiai smuko — bet visdėlto su
gebėjo iš užsienio prisigabenti tūkstan
čius tonų trąšų iš Čilės, ir kito galo 
svieto. Tarybinėje santvarkoje liežuviu 
dirvos nepatręši, tai susigalvojo tręšti 
paprasčiausiomis lietuviškomis durpė
mis. įsakė vargšams' kolūkiečiams jas 
kasti ir į dtTvas vežti. Pirmaisiais me
tais žmonės taip ir darė, bet vėliau ap
sižiūrėjo, kad neapsimoka ... Ir nebe- 
veža daugiau, nors partija ir grasina. 
Neveža. Skundžiasi tūtas partorgas vi
durvasaryje: "Kolūkiečiai nuo šių dar
bų visiškai nusišalino. Kauno MTS pla
ną įvykdė... 4% ... Susidariusi ne
pakenčiama padėtis privalo būti kuo 
greičiausiai atitaisyta, nes trąšų klau
simos labai svarbus".

★y Sensacija! Šiaulių baldų fabrikas 
liepos mėnesį pardavinėjo be "paski
rų" ., . nekondicines drožles. Kažkas 
nepaprasto tarybiniame rojuje.

★ Liepos, pabaigoje LTSR Dailės ins
titutą Vilniuje baigė 46 žmonės, di
džiausias skaičius nuo karo pabaigos. 
Pažymėtini esą: M. Kalinartė-Dūdie- 
nė, išoudusi kilimą "Draugas Stali
nas"; X. Morkūnas, padaręs vitražą 
"Stalinas"; B. Beržines, grafikas S. 
Gerus, L Surgailis, A. LiČkūtė, V. Ka
rotojus, J. Banaitis, mozaikas padaręs 
"V. Kepsukas-Mickevičius", Tai vis

• "realistų mokyklas" auklėjamos MVD 
pagalba auklėtiniai. Laisvajame pa
saulyje, gi, gal koks puskapis tebetę
sia savo studijas meno, kokį jie su
pranta • > •

★ LTSR vis labai trūksta visokiau
sios rūšies kadrų. Lietuvos Valstybinis 
Kūno Kultūros institutas nesuranda 
studentu, kad būtu ištikrintas jo eg
zistavimas, LTSR Valsh operos ir bale
to teatras vieną po kito skelbia kon-

Tautos šventė 
paminėta rugsėjo 7 4- Oficialioji 
minėjimo dplis įvyko Central 
salėje. Svečias iš Toronto J. Ma
tulionis . savo paskaitoje labai 
įtikinančiai nušvietė lietuvybei 
gresiančius pavojus ir pabrėžė 
reikalą visiems lietuviams akty
viai dalyvauti .visuomeniniame 
gyvenime.

Meninėj dalyje pasirodė Tau
tinių šokių grupė ir “Aukuro” 
artistai. Su dideliu publikos-en
tuziazmu buvo palydėta op. sol. 
p. Radzevičiūtė ir jai įkompo
navęs muz. Gailevičius.

Publikos buvo susirinkę apie 
250, kas didelei Hamiltono kolo
nijai buvo mažoka.

K f
Hamiltono ateitininkams

Rugsėjo 28 d: 5 vai. pp. “Dai
navos” salėje įvyks Hamiltono 
Vyresniųjų ir Jaunesniųjų At-kų 
Kuopos narių visuotinis susirin
kimas. Bus įdomi paskaita ir re
feratas. Visiems nariams daly
vavimas būtinas. Prašome atsi
lankyti ir prijaučiančius.

Katalikių Moterų D-jos
Hamiltono skyrius padarė gėdą 
visiems kolonijos vyrams bei or
ganizacijoms suorganizuodamas 
čia . pirmąjį Vasario 16 gimna
zijos mokiniams globoti būrelį 
vien moterų. Bendr. V-ba jau se
nokai pasiskelbė organizuojanti

pradėjo mokslo metre rugsėjo 13 
d. Mokyklai ir šįmet vado vau j a 
J. Mikšys, padedamas mokytojų: 
Slavinskienės, A. drajauskaitės, 
Rickio ir Matkevičiaus.

— Sušelpta Jakučinskų šei
ma, gyv. 39 Myrtle Ave. Nors 
turime irdaugiau liet, šeimų, pa
tekusių į sunkumus, bet čia pa
minėtoji atrodo, blogiausioj pa
dėty: šeimos galva — vyras jau 
antras mėnuo ligoninėje, o na
muose motina su 3 m. vaiku. Tik 
keletas mėnesių,.kai ši šeima at
vyko iš Anglijos ir jokių atsargų 
neturi. Iki šiol ją sušelpė: skau
tai $40, ateitininkai $33, TF viet. 
skyrius $25 ir visa eilė gerašir
džių tautiečių.

— Dėl “Aukuro” atitaisymo 
tilpusio “TŽ” 37.nr. patikslinu, 
kad šias žinias gavau ne “auto
buse, gatvėj~ar šventoriuj”, bet 
iš “Aukuro” artisto p. Juozapa
vičiaus, kuris sakėsi tame posėdy 
kur buvo svarstytas bažnyčios 
statybai paremti aukos klaus
imas, pa.ts dalyvavęs.

Prašytume “Aukurą” ateity 
atitaisymus daryti, patiekiant vi
suomenei faktus, o >ne operuoti 
vien tik^.‘neatitinka tikrenybei”.-

Sk. St.

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

ŠOKIO VAKftRA
z * “

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”.

TF Atstovybės Kanadoj Hamiltono sk. gegužinės, Įvykusios 1952 m. rugpjūčio 24 d. 
r Bridgemans ūky apyskaita 

Pajamos:
1. Surinkta prie įvažiavimo aukų:

A. Petkevičiaus iš 202 asmenų po 50c. ..........
J. Karaliūnūo iš 180 asmenų ................ .....

t J. Bcjoriūno iš 178 asmenų >...
M. Krivicko iš 135 asmenų .............  ........

Viso gauto iš 659 asmenų ............
Bufeto pelnas ........ ...............................
Už autobusų bilietus Iš Toronto iš 66 keleivių
Už autobusų bilietus iš Hamiltono iŠ 57 keleivių po $1.—— ........... .

5. Gėlių valso pelnos ................ ................ .................... ..................
6. Šaudymo šrateliais pelnas (atskaičius 1 asmens praleistą darbo

dieno, Šovinių ir kitas išlaidas) ...... ..........z...................... ...

$101--=— 
90.— 
89.— 
67.50

2.
3.
4.

.Išlaidos
1.
2.
3;
4.

po. $1.36

$347.50
276.98 

99.— 
57.— 
27.45

8.30

Viso

Sumokėta u ždu autobusus iš Toronto po $48.— ...............
Sumokėta už du autobusus iš Hamiltono po $26.50 ................
Už orkestrą ...'       .....j..........................................,.  
Mikrofonas su ruporu ..........................
Už gegužinės aikštelę ir sunkvežimio naudojimą ....................
Z,TŽ" už du skelbimus ir pinigų persiuntimas
"NL" už du skelbimus .v.........^............. i........./..
Liet, radijo valandai už du skelbimus ir pinigų persiuntimas

6.
7.

'8.
9. Už kaspinėlių padarymą ir medžiagą ...............

10. 2 kelionės lengva mašina į gegužinių aikštę ...
11. Skelbimo nupaišymas . . ........ .............
1*2. Kelionė į Torontą dviems asmenims ....................
13. JAV dolerių kurso skirtumas $80.— po 5c. .......
14. Įvairios smulkios išlaidos ...............

Pajamos ..............
Išlaidos ...........

Grynas pelnas .....

Hamilton, 1952 m. rugsėjo mėn. 8 d

Ottawa,

ir panirtoms otrinkti. Bet rexul- 
tetai esą tatai menki —* koki meni-

Tautos šventės paminėjimas 
čia buvo nukeltas Į antrąjį rusf- 
sėjo sekmadienį, suderinant su 
įvykstančiomis čia tik vieną kar
tą į mėnesį lietuviškomis pamal
domis. Šį kartą svečiu kunigu 
buvo atvykęs iš Montrealio kun. 
Kulbis. Rytmetį įvyko iškilmin
gos pamaldos. Kunigas pamoks
lininkas priminė neseniai visai 
netikėtai mirusį, tautietį a.a. St. 
Bružą, kviesdamas už jį pasi
melsti.

Pagal susidariusią tradiciją, 
atvykęs kunigas visada aplanko 
ir keletą lietuviškų šeimų, susi
pažindamas su jų gyvenimu, 
džiaugsmais ir rūpesčiais. Ir šį 
kartą kun. Kulbis, lydimas Apyl. 
V-bos pirmininko Paškevičiaus 
ir Ambrazo, aplankė penkias šei
mas. Vakare vietos lietuviai ga
na skaitlingai susirinko į Sister 
of Service patalpas, kur buvo 
šventės minėjimas tęsiamas to
liau. Ir čia rimtos muzikos da
lykėliu, kurį atliko Jane Bieli- 
nytė, pačioje pradžioje pagerbia
mas atsistojimu ir tylos minute 
a.a. St. Bružas. Toliau minėjimo 
įvade’Renata Jonušaitė gražia 
deklamacija išreiškia vaikučių 
Tėvynės ilgesį. Pirmininkaująs 
po trumpos atidaromosios kalbos 
kviečia Krašto Tarybos narį 
prof. dr. Ramūną-Paplauską tar
ti išsamesnį žodį. Ir šį kartą pre-k 
legentas, kaip visada Šviesiai žiū
rįs į mūsų ateitį, išryškina įsidė
mėtinus lietuviškosios išeivijos 
gyvenime dalykus, kuriuos kiek-

$814.23

$96.— 
53.— 
50.— 
15.— 
35.— 
20.18 
20.— 
10.12 
11.12
6.— 
4.— 
4.20 
4.— 

13.95

Viso $342.57
............ $814.23
............ 342.57

. ........... $47J.66
TFA Kanadoį HamHtono skyrius.

Ont.
vieųas turėtų stengtis vykdyti. 
Tai profesinio pasiruošimo iki 
galimos tobulybės reikalas, lietu
viškosios šeimos reikalai visoke
riopa prasme imant, organizuo
tumo reikšmė mūsajame gyveni
me ir pagaliau lietuviškas kelias 
į tarptautinę viešumą.

Po paskaitos vietos atžalynas 
turėjo pasirodymą, per kurį Bi
rutė Žilinskaitė gražiai paskam
bino du muzikos dalykėlius, Rai
mondas Trečiokas nuotaikingai 
padeklamavo ir pabaigai Jane 
Bielinytė vykusiai paskambino 
taip pat 2 dalykėlius. Po to,.su
sirinkę pavakaravo. Kun. Kul- 
biui vadovaujant padainuota 
gražių lietuviškų sutartinių, pa» 
sišnekučiuota. Dalyvis.

nelaimę buvo sužeisti. Pabuvę 
kiek ligoninėje, dabar gydosi 
namie.

BALF metinis suvažiavimas 
numatomas šaukti sausio 9-10 d.

Niujorke BALFo vajus bus 
vykdomas nuo spalio 1 d. iki lap
kričio 26 d. BALF rinkliavai lei
dimą valdžia davė ir dar atleido 
nuo mokesčių, kurių paprastai 
ima 17% įr 3% miestas.

Amerikos Balso direktoriumi 
nuo spalio 1 d. pakviestas Alfred 
H. Morton. Jis pakeis Foy D. 
Kohler, diplomatą, kurio veikla 
ir direktyvos buvo nuolat kriti
kuojamos. Mr. Morton radijo 
srityje dirba jau 30 metų, yra 
buvęs RCA Europos vedėjas,.© 
vėliau NBC vadovavo televizijos 
skyriui.

Vilniečiai Niujorke ruošiasi 
sukurti Vilniaus Kr. Sąjungos 
skyrių. . •

Vyčių 39-asis v. suvažiavimas, 
vykęs Dayton, Ohio, į naują C. 
valdybą išrinko: pirm. Al. We- 
sey iš Great Nešk, N.Y.; ’ vice- 
pirm. R. Boris iš-Detroit ir V. 
Chinik iš Pittburgh, sekr. Ann 
Mitchell iš Elizabeth, N.Y., fi
nansų sekr. Tillie Gerulis iš 
Worchester, Mass.; kasininku M. 
Waitonis iš Providence, R.I., ir 
Helen Gudauskas iš Čikagos. 
Lietuvos reikalų komisijos pir
mininku perrinktas kun. J. Jut- 
kevičius, programos planavimo 
pirm. — kun. A. Kontautas..

Naująją stud, ateitininkų val
dybą sudaro: pirm. V. Žvirgždys, 
vicepirm. A. Merkelis, sekr. A. 
Prapuolenytė ir D. Valančiūtė, 
finansų sekr. V. Kleiza, spaudos 
ir inform. A. Sabaliauskas, už
sienio Kęst. Keblinskas.

Carnegie Hall, pasaulyje gari 
siojoje koncertų salėje, New 
York Philharmonic orkestras, 
diriguojamas Jeronimo Kačins
ko ir latvio su estu, išpildys pa- 
baltiečių' simfoninius kūrinius 
spalio 12 d. Be galo liūdna, jog 
net ir čia politiniai asmenišku
mai nustelbia ne tik lietuvišką, 
bet ir Pabaltijo reikalą. Jokiu 
būdu .nenorima- -anglosaksų -vi
suomenę įtikinti, (jog Ike turįs 
pagrindo augštai iškelti Pabalti
jo tautas. Kadangi Valerija Tys- 
liavienė, šio koncerto sumanyto
ja,’yra “Vienybės” leidėjo žmo
na, kuri gal ir be reikalo nesi
kreipė vadovaujančių veiksnių 
talkos, Niujorke jaučiama kon
certui priešinga akcija. Latviai 
ir estai nusiskundžia kitokio po
būdžio apatija. Šiuo atžvilgiu 
mus ir pabaltiečius pralenkė net 
rusų baltieji pabėgėliai!

Liet tautinių šokių grupė Bos
tone veikia jau 15 metų ir labai 
dažnai išpildo programas kita
taučių tarpe.

Čikagoje Imigrantų Globos 
Sąjungoje—Immigrants Protec
tive League, 535 So Dearborn St., 
Chicago 5, Ill., kuri teikia įvai
riausią globą imigrantams, dar 
nespėjusiems nei kalbos pramok
ti nei pinigų užsidirbti, vieninte
lio advokato pareigas eina lietu
vė Elena B. Jerry. Ji gimusi Eli
zabeth, N.J., tėvas šiaulietis, o 
motina kėdainietė. Prie sąjungos 
veikia tautybių komitetai, kurie

tuvių dar dirba ponios: J. Dauž- 
vardienė, N. Gugienė, S. Barčus.

Čikagos ALT metinė konferen
cija įvyks spalio 12 d. Lietuviu 
Auditorijoje 1 vai. pp. Organiza
cijos siunčia po 1 atstovą nuo 
kiekvienų 25 narių, o mažosios

Dr. Florijonas Tallat-Kelpša ir 
jo sūnus Eduardas išlaikė egza
minus gydytojo teisėms gauti ir 
atidaro bendrą kabinetą.

Vyt. Maželis Niujorke, Wil
loughby foto reikmenų krautu
vės patalpose spalio 27 d. atida
ro savo foto darbų parodą.

JAV imigracijos įstaiga buvo 
iškėlusi repatrijacijos bylą V. 
Užpurviui su žmona ir dviem 
vaikais, kurie buvo 1941 m. re
patrijavę į Vokietiją, ten gavę 
pilietybę, 1942 m. grįžę į Lietuvą, 
o 1944 m. pabėgo vėl į Vokieti
ją ir 1949 m. birželio 29 d. atvyko 
į JAV pagal DP įsileidimo įsta
tymą. Pirmoji imigracijos ir na
tūralizacijos įstaigos instancija 
pripažino juos neatėjusius tei
sės pasinaudoti DP imigracijos 
įstatymu, pripažino vokiečių kil
mės, ir nutarė deportuoti. Bet 
apeliacinė instancija sprendimą 
pakeitė ir leido pasilikti JAV, 
pripažindama, kad .Klaipėdos 
krašte gimę asmenys ne būtinai 
turi būti laikomi vokiškos kil
mės, kad daug lietuvių repatri- 
jacija pasinaudojo gelbėdamiesi 
nuo bolševikų, tad repatrijavimo 
faktas neįrodo, kad asmuo savu 
noru pasirinko Vokietiją savo 
nuolatiniu gyvenamu kraštu, o 
masiniu būdu suteikta vokiečių 
pilietybė repatrijantams, neįro
do, kad jie nustojo savos pilie
tybės ir laisvu noru priėmė Vo
kietijos pilietybę.

Dr. V. Kvaraciejus, Bostono 
universiteto profesorius, vie
niems metams komandiruojamas 
į Turkiją, kur skaitys psichologi
jos paskaitas Ankaros un-te.

T. Babuškinaitė veda baleto 
studiją Bostone.

VOKIETIJA
Vok. Krašto V-ba kreipėsi į 

Vokietijos Pabėgėlių Banką, pra
šydama paremti sumanymą pa
statyti'liet. gimnazijai ir bendra
bučiui namus. Apskaičiuojama, 
kad tam reikėsią apie 500.000DM. 
Tuo tarpu Kr. V-ba prašo tik pa
sisakyti principe, kad žinotų, ko
kiai sumai reikės ieškoti kitų 
šaltinių.

Registruotų lietuvių Vokietijo
je šiuo metu yra 7.797. ’— Britų 
zonoje 4.342,* amerikiečių—3.210, 
prancūzų — 245. Stovyklose gy
vena per 4.000. Vasario 16 gim
nazija turi jau 100 šelpiamų mo
kinių. Be to, Vokietijoje yra dar 
4 lietuviškos mokyklos su 86 mo
kiniais.

JAV zonoje didžiosiose tremti
nių stovyklose, kaip Schleis- 
heim, Memmingen, Wehnen, rū
pinamasi įkurti bendrus pabal- 
tiečių vaikų darželius, kalbų ir 
amatų kursus. BALFo pirm. kan. 
Končiaus, rūpesčiu ten sudary
tos tam reikalui specialios pabal- 
tiečių komisijos — po 1-2 kiek
vienos tautos atstovus. Paruošus 
sąmatas, jos bus pasiųstos tvir
tinti vokiečių valdžiai.

is-

visa bėda, kad PEP tegloboja tik 
pabėgusius po 1947 m. gruodžio 
31 d., o lietuvių tokių Vokietijo
je nėra. Yra tik pabėgusių 1945- 
1947 m. BALF pirmininkas mėgi
na surasti būdų jiems pagelbėti.
AUSTRIJA

Austrijoj stovyklose gyvenan
čių lietuvių yra 11.4 — Linz 46, 
Salzburg 32 ir Braunau 36,
siblaškiusių po visą Austriją apie 
80, daugiausia Vienoje 23, Graze, 
Insbrucke ir kt. Kaip praneša 
ten lankęsis BALF pirmininkas, 
Austrijoje gyvenimas lietuvių 
vargingesnis, negu Vokietijoje. 
Dirbantieji per mėn. ūždirba 700 
-1000 šilingų, t.y. $30-40. Iš to 
viengungiui pragyventi galima, 
bet šeimai su vaikais labai sun
ku. Stovyklose gyveną ir ligoniai 
bei seneliai gauna pastogę bara
kuose ir 200 šilingų mėn., apie 
$7, pašalpos. Maistas brangus— 
sviesto svaras 80 šilingų, taukų— 
60 šilingų. Tad žmonės minta 
daržovėmis, vaisiais, pienu. Visi 
esą labai suvargę, išbalę. BALF 
pirmininkas atvykdamas atsive
žęs 4 maišus cukraus, kurių 2 pa
likęs Linze, 1 Salzburge, o 1 pa
skyręs išsiuntinėti seneliams ir 
ligoniams, gyvenantiems išblaš
kytai.
ITALIJA

BALF pirm, lankėsi Italijoje, 
kur susipažino su lietuvių gau
nama parama iš CARE organiza
cijos, kurios vardu kan. Končius 
dar 1946 m. balandžio £4 d. bu
vo pasirašęs sutartį su Italijos 
vyriausybe. Tada BALF atstovy
bės raštinė buvo perkelta į CA 
RE patalpas. Du apstatyti kam
bariai ir telefonai buvo gauti ne
mokamai.

Pereitais metais lietuvių gauta 
271 CARE paketas, propbrciona- 
liai ne mažiau kaip kitiems. Iš 
BALF gauta 20 maišų drabužių, 
kurių čia labai reikia.
x Apie Liet, atstovybę Vatikane 
rugsėjo 16 d. “Draugas” išspaus
dino ilgą straipsnį, atvirai apgai
lestaudamas jos neveiklumą ir 
suabejodamas ar tik dėl min. 
Girdvainio ligotumo jis niekur 
nesirodo, pabrėždamas, kad at
stovybė yra virtusi privačiu pp. 
Lozoraičių butu, o min. Girdvai
nis laikomas “užpečky”. Tai jau 
seniai visų pastebėtas ir apgai
lestaujamas reiškinys, dėl kurio 
Lietuvos reikalai dažnai nuken
čia.

Visais turto pirkimo ir parda<

FELIKSAS SENKUS
Tel LL. 3744.

William Bolland Real Estate

1130 College St, Toronto, Ont

SAULT STE, MARIE, Ont
— Rugpiūčio 24 d. mūsų LO 

Kas p. V. Virbicko ūkyje, prie 
SS Marie, t surengė gegužinę. Su
sirinkusieji apie šimtą tautiečių 
turėjo progos gražiai gamtoje 
praleisti laiką: padainavo, pašo
ko, o mėgėjai turėjo progos at
sigaivinti įvairiais “skystimė
liais” ...

— Nors mūsų_angliškasis dien
raštis “The Sault Daily Star” 
buvo paskelbęs algų pakėlimą 
plieno fabrike “Steel Plant”, ta
čiau tai kol kas dar nepasitvir-

susitarimo tarp unijos ir fabriko 
kaikuriais punktais, o be to, susi
tarimas užkliuvęs ir kit. dvie
juose Kanados plieno fabrikuose. 
Visdėlto atlyginimo pakėlimo 
“Steel Plant” tikimasi greitu lai
ku sulaukti. Mažiausias atlygini
mas valandai numatomas 1,43% 
doL Šis plieno fabrikas vis ple
čiamas ir dar šį rudenį žadama 
priifnti net kelis šimtus naujų 
darbininkų, aišku, pirmoje eilė
je iš seniau darban užsiregistra
vusių — užpildžiusių atitinka
mus blankus.

— Artimiausiu laiku bus pra
dėta abiejų miesto ligoninių pra
plėtimas. Kiekvienai šiam reika-

lui numatyta išleisti po virš mi
lijoną dolerių.

— Mūsų kolonijos LOKo pir
mininkas Adolfas Motiejūnas iš 
einamųjų pareigų pasitraukė. 
Šią vietą dabar užėmė buvęs 
kandidatu komitetan Pranas Mo
tuzas. Linkėtina naujam pirmi
ninkui parodyti nemažesnę veik
lą jr energingai vadovauti ko
mitetui, kaip kad buvo prie se
nojo.

— Tautos^ šventės minėjimas 
šiais metais mūsų kolonijoje ne
buvo rengiamas.

— Tautiečio R. Galinio šeimo
je gimė antroji dukrelė.

— Tautiečiui Jurgiui Volovic- 
kui neperseniausiai padaryta 
tonsilų operacija. Ligonis šiuo 
mėtų jau dirba. N.N.

WINNIPEG, Man.
— Lietuvių šeštadieninė mo- 

mokykla pradės veikti šeštadie
nį, Lietuvių Klubo salėje. Pamo
kos prasidės kas šeštadienį 1.30 
vai. pp.

Bažnyčios Įsigijimo Fondan 
aukojo: B. Čižytė iš Čikagos $10, 
žižytė $5. Aukojusiems nuošir
dus ačiū. >

— Lietuvių parap. bažnyčios 
statybą manoma pradėti šį ru
denį. Dabar dar laukiama galu
tino plano, kurį padarys inž. d j. 
Kulpavičiūs.

— Salezietis Tėvas Bronius 
Jurkšas, vykdamas į savo naują 
darbo vietą Edmontonan, buvo 
sustojęs Winnipege. Jis 10 metų 
dirbo Ispanijoj, po to Kolumbi
joje ir dabar yra pakviestas Ed- 
montono vyskupijom

— Rugsėjo 14 d. pašventinta 
Slovakų R. Kat. bažnyčios kerti
nis akmuo. Į iškilmes buvo pa
kviesti ir lietuviai: kun. J. Ber- 
tašius, parapijos komiteto pir
mininkas Mykolas Januška ir 
LB apyl. pirm. J. Činga. Vakare 
Immaculate Conception parap. 
mokyklos salėje įvyko pobūvis, 
kurio metu lietuvių vardu slo-

tašius.
— Vasario 16 gimnazijai šelp

ti rugsėjo 8 d. proga įsisteigė rė
mėjų būrelis, kuris išlaikys vie
ną mokinį. Būrelio vedėjas — 
Tadas Lukoševičius. •

— Rugsėjo 17 d. anglų bažny
čioje moterystės sakramentą 
priėmė Vincentas Monkus .ir 
Pranciška Mykyha.

Lietuvių Baldų Krautuvė
“MOHAWK FURNITURE”

2448 DANFORTH AVE., TORONTO. Telet OX. 4444
Šią savaitę turime didelį pasirinkimą kilimų, linoleumu, kny
goms spintų, kambariams stalų ir kėdžių bei Continentalinių 
lovų, taip pat turime miegamųjų komplektų, sofų, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų, siuvamų mašinų ir vaikų baldų bei 
vežimėlių.

Teirautis pas J. Aukštaiti.
LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA

Krautuvė atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro
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Moterys, ištikrųjų turėtų pirmosios atkreipti dėmesį j blogį, kuris silpnina mūsų epochą, t.y. į ištikimybės pajautimo praradimą. Argi moterys nėra dažnai pirmosios to aukos ir ar ne jos pirmosios paskatintos apsiginti, jos, kurių gyvenimo pagrindas yra duoti, išlaikyti ir puoselėti gyvybę? Ar ne jų uždavinys pagal Apvaizdos joms skirtą pašaukimą užtikrinti ^pastovumo, tęstinumo ir ištikimybės vertybes? Ištikimybė įsitikinimams, papročiams ar tam paslaptingam pasauliui, kur mezgasi sielos ir širdies ryšiai, kuris joms yra gal ypatingai artimas. Šioje dvikovoje, kurioje šiandien kaunasi " netvarkos jėgos, ieškančios sau pastiprinimo tradicijų paniekinime, ir civilizacijos vertybės, kurias mes stengiamės išlaikyti, katalikės moterys turi dalyvautiIštikimybė glaudžiai susijusi su šventumo sąvoka. Tai ir yra vedybų šventoji savybė, jų sakramentalinė vertė, kurią niekina modernieji vedusieji. Pastumtas į kraštutinumus, šis niekinimas juos veda prie laisvosios meilės, kai pasak Thibon, “kūnas traukia paskui save sielą”.Neteisingas laisvės supratimas šiandien stumia moterį į apgailėtiną rūpinimąsi emancipacija, kurią ekonominės sąlygos, deja, palaiko. Ji eina net ligi nepripažinimo sakramentalinio ryšio, nesirūpindama papildyti vyro vaidmens, bet norėdama jį imituoti arba pasinaudoti profesija, tačiau tikrumoje ji reiškia išsilaisvinimą nuo moteriškojo aš, nuo visų natūraliųjų kilnumo savybių, surištų su moters prigimtimi, kuri tačiau nenori atsisakyti nuo to, ką ji gali gauti iš savo vyriškojo partnerio. Religiniu aktu save paaukoti tarpu- savės ištikimybės ženkle, kurią jaunieji apsivesdami prižada vienas kitam, moderniškai moteriai atrodo atsisakyti savo teisių, neapgalvotai pritarti' vergavimui. Ir niekas jos nesulaiko — net tragiškai nepažįstančios natūraliosios teisės principų — sulaužyti sutartį ir nueiti prie kitų, lygiai tiek pat laikinų, meilių.Daugelyje sluogsnių, kurie save laiko ir krikščioniškais, vedybų. neišardomumu yra abejojama. Jis yra net atmestas, ir šeima nebekuriama ant ištikimybės, pačia augščiausia šio žodžio prasme, pagrindo, bet ant siauro “pagrindo”, kuris tikrai negali patenkinti mūsų katalikiškųjų sąžinių. Atmetimas to, kas sudaro kiekvieno krikščioniško susijungimo bazę, atrodo, turėtų mo- -■ teriškoje pusėje sukelti energiš- kesnę reakciją. Argi moteris iš tikrųjų jau natūraliai nėra daugiau pastovi ir ar ji daugiau už •vyrą netrokšta vienybės?
Neištikimi savo viens kitam 

duotiems pažadams, ar vedusieji 
bus ištikimesni pareigoms, ku
rias jie turi atlikti dėl savo .vai
kų? Jie per daug dažnai ieško 
lengvos išeities, užkraudami sa
vo naštą kitiems. Argi nereiktų 
pabrėžti pavojaus, kurį gali su
kelti šiuo atžvilgiu vienpusiškas 
apaštalavimo metodų subendri- 
nimas šeimos labui? Pavyzdžiui, 
kokia nors jaunimo įstaiga, no
rinti organizuoti vaikų laisvalai
kius ir ieškanti sistematiškai vi
sus įtraukti, daugeliui tėvų, at
rodo, gali duoti progų neištiki
mybei. Jei iš tikro daugelis iš jų 
dėl realių įvairių priežasčių vie
ni negali atlikti pareigos auklė
ti savo vaikus religiniai ir dva
siniai — mes pabrėžiame auklėti, 
o ne mokyti, — jie turi vaikams 
ieškoti vadovo geros įtakos, pa
saulietiškos ar religinės, ir svei
kos aplinkas. Tačiau, jei jie turi 
materialinių ir moralinių gali
mumų patys atlikti šį uždavinį, 
jie būtų neištikimi savo parei
gai, jei ją užkrautų kitiems.

Ką pasakysi apie Senatvę, ku
rtoje gyvena seni tėvai, neprižiū
rimi ar net visai apleisti?’ Jei jų 
materialinė pusė yra užtikrinta 
kokios nors oficialios įstaigos ap: 
rūpinimu, jie neturi šeimos ap
linkos švelnumo. Ar tai vėl nėra 
neištikimybės forma?. Įstaigos, 
atrodo, yra lyg tam, kad ją ska
tintų! Socialinės organizacijos

savo gailestinga pagalba gundo egoistą ir nerūpestingą žmogų ir skatina bendrai naudotis tuo, kas turėtų būti rezervuota išimtiniems atvejams.Ar esama ištikimais patiems sau? Deja, nedaugiau, o gal net mažiau! Nes būti sau pačiam ištikimu reikia įsiskverbti pačiam į save. O dabartinio gyvenimo išdarkyme viskas drumsčia vidinį žvilgsnį. Vedusieji atsisako skverbtis į šią intymiąją jų širdies zoną ir įvertinti ar ištikimai išsaugotas idealas, kurį jie sau pasistatė kaip vyras ir žmona, kaip šeimos tėvas ir motina, kaip šeima. Pirmojo nusivylimo, pirmojo susidūrimo pasėkoje šis idealas būna gėdingai užmirštas. Jie nežino, kad per ištikimybę, kurią jie saugo savo susijungimo pirmajam idealiam vaizdui ir pareigoms, pajaustoms patį pirmąjį vedybų rytą, po Dievo žvilgsniu, jie yra savo ir savo vaikų lairrfės kūrėjais. Tačiau ši ištikimybė, stengiantis užtarnautai kurti jiems patikėtą laimę, už kurią jie turės atsakyti savo gyvenimo vakare, reikalauja drausmės, kurios jie nebenori prisiimti.Ar esama ištikimais savo asmenybės išsaugojimui? Ar tvirtai priešinamasi kvailybės vėjui, kurį tironiškos mados atpučia ligi pat musų? Vargšas jaunimas, auka tėvų bailumo, kurie niekad nedrįsta pasakyti savo nuomonės ir po pretekstu, kad gerbia kitų skonius ir iniciatyvas, leidžia jam užmegzti draugiškumus neaiškiose aplinkose, maitinantis nesveika lektūra, pavojingais spektakliais ir susmukti tiek kiekvienu įgeidžiu.Būti ištikimam įstatymui, — tai dar viena nebeegzistuojanti ištikimybės forma, nes žmogus ieško pabėgimo nuo savęs. Ši bėgimo dvasia neišvengiamai neša su savim šeimos nedarnumą, ją priversdama tenkintis savotiška padėtimi. Iš vienos pusės perdėtas individualizmas, o iš kitos pusės baimė save atskleisti. Kiekvienas ieško melagingo išsiblaškymo šaltinio, paniekindamas natūralius šeiminio intymumo džiaugsmus. Tai yra indife- rencijos karalystė, užgesinanti kilniaširdiškų meilių liepsną, suvedanti viens kito nepažįstačius žmones, ir iš šeimiškos aplinkos atimanti atmosferą, kuri sudaro j oš žavesį ir duoda jai auklėjančią vertę.Ir 'dar viena neištikimybės forma, — tai nepastovumas, ieškojimas pakeitimų, kuris trukdo žmogui įsitvirtinti ir jį ieškoti vis naujų namų. Šeimos* namai su savo prisiminimais jau nebesulaiko jo širdies. Jie, tiesa, reikalauja aukų, tačiau jie slepia tiek grožio ir išsaugo tiek žavumo, kad atrodo kaip sužmoninti! Tačiau tai nesvarbu, už juos labiau mėgstamas butas be gyvybės, be praeities, kuris ir vėl apleidžiamas, kai tik nauja prabangos perspektyva pasitaiko.Neištikimybė sau pačiam, taip pat ir principų nepastovumas ir tradicijų paniekinimas! Jeigu šeimos namai jau nieko nebereiškia, ir prisiminimai turi pranykti, kaip trukdą liudininkai praeities, kurioje šeima turėjo sielą ir mokėjo perduoti iš kartos į kartą atsakomybės pajautimą.
Iš pirmo žvilgsnio galėtų atro

dyti keista pastatyti paklusnumo 
dvasią prieš ištikimybės pajau
timo praradimą. Mes tik praei
nant kalbėsime apie paklusnumo 
vaidmenį, kaip pagrindinį šei
mos auklėjimo principą; geriau 
išstudijuotas Šis principas dauge
lyje skausmingų atvejų atneštų 
tvarką ir taiką šeimoje. Ar tai 
nėra labiausiai autentiška vaikų 
tėvams pasitikėjimo išraiška; ti
kėjimo jų žodžiais ir ištikimumo 
išraiška sekti perduotas tradici
jas? Vedusiųjų ištikimybę išlai
kyti, kaip brangų turtą, savo gy
vą ir didėjančią meilę, vaikų iš
tikimybė sekti, išlaikyti ir vė
liau perduoti gautus pamoky
mus, juos įgalinusius pasinaudo
ja savo laisve, —- tai tolygios to

mais praeities, turi savyje gerą jr.našų šeiminį pastovumą, ji ta- 1 čiau nusidažo švelniais niuansais, kurie duoda auklėjimo menui savo reljefą ir kokybę. Nes tas, kuris sako “tradicija” ir “paklusnumas”, jis nesako “kristalizacija”. Noras primesti jaunimui, ištroškūsiam pažinimo ir pasimokymo, aklą be diskriminacijos ištikimybę sukeltų jai maišto ir anarchijos pavojų. Tikroji ištikimybė reikalauja iš auklėtojo ir pagarbos vertybėms, kurios sudarė praeities didybę, ir aiškaus matymo, padedančio išvengti padarytų klaidų kartojimo. Tikroji paklusnumo dvasia reikalauja iš to, kuris jai pasiduoda, pastangos, stiprinančios jo valią, ir jo veiksmai vis daugiau ir daugiau bus pozityvūs.Galima savęs klausti, kaip paklusnumas įeina į tėvų gyvenimą. Mums, be abejo, yra atsitikę, kai buvome vaikais, būti priverstais atsisakyti nuo -kokių nors užgaidų ir tylomis pavydėti savo tėvams: “Kokie jie laimingi, kad jiems nereikia klausyti!”Kokią formą paklusnumas turi turėti tų žmonių gyvenime, kurių misija yra priversti kitus jų klausyti? Sąmoningi savo autoritetu, jie tačiau negali užslopinti tos paslaptingosios jėgos balso, reikalaujančio savo teisės,— tai viešoji pareiga. Galėtų atrodyti vaikiška viešąją pareigą išreikšti, kaip priemonę pagelbėti šeiminio gyvenimo trūkumams. Tačiau, ar būtų perdėta sustoti ties jos verte ir būtinumu, kai daugelis' tėvų jai suteikia specialuxkulta?Krikščioniškų tradicijų gerbimas, — tai dar viena paklusnumo forma; jos “remiasi,Dievo as- menimi”. Klausyti šiuo atžvilgiu, tai daryti ištikimybės aktą, priešingą išsivadavimo dvasiai; tai išaiškinti jaunimui jo' civilinę atsakomybę ir jį užangažuoti patrioto ir piliečio'pareigoms, pasiduodant politinei tvarkai, garantuojančiai Dievo ir žmogaus asmens teises. Jaunimą padrąsinti "disciplinuoti savo mintis, tai— jame sukelti pasibiaurėji- mą dvasiniu vergavimu ir jį nukreipti į aktyvią ir pozityvią kritiką, kuri yra tikrosios inteligencijos savybė.Praktikuoti paklusnumą šeimos gyvenime, t.y. mokėti pasiduoti vidaus sąjūdžiams sielos, norinčios gyvenimą padaryti ma-

lonų tiems, kurie randasi aplin
kui. Nes šeimos laimė nėra su
kurta iš didelių dalykų, o iš ma
žų dalykėlių, kuriuos atranda 
vaizdi ir niekad neišsisemianti 
širdis, kai reikia padaryti malo
numą savo mylimiems. Būti išti- 
kimąm, tai menas kurt ir atkur
ti tuos mažus dalykėlius, kurie 
savyje slepia laimingo gyvenimo 
sėklą ir užtikrina šeimos laimės 
pastovumą.

Klausyti šių širdies šnibždėsiu, 
tai būti ištikimam sau pačiam, 
tai kurti laimę ir kitus patrauk
ti dalyvauti šiame kūrybos sąjū
dyje. “Kūrėjas, augščiausia šio 
žodžio prasme”, — sako Bergso- 
nas, — “yra tas, kurio stipri akci
ja gali sustiprinti ir kitų žmonių 
akciją ir kilnia ugnimi uždegti 
kilnumo židinius”. Tai, bendrai 
paėmus, gal net nenumanant, 
užsiimti tuo apaštalavimų, kuris 
glūdi savo sielos praradime, kad

išgelbėjus ją ir kitų sielas.
““Tegul niekas tavęs nedrums

čia, ir niekas nepiktina; viskas 
praeina, bet Dievas nepraeina”. 
Šie žodžiai, kuriuos šventoji Te
resė iš Avila turėjo įrašiusi savo 
brevijoriuje, mus kviečia pasi
kelti ligi augščiausio dieviško to- 
bulurfto ir mūsų žvilgsnį įbesti į 
Dievo pastovumą.

Kristaus žmogiškumo plane šis 
pastovumas randa savo atgarsį, 
kaip tragiškas aidas Sūnaus am
žino paklusnumo Tėvo Valios, 
net ligi mirties ant Kryžiaus.

Bet žmogiškosios prigimties 
plane, kaip žmogus gali į tai at
sakyti? Jis atsako per ištikimy
bę: sau pačiam, savo pašaukimui, 
per savo kaip kūrinio, sukurto 
pagal Dievo atvaizdą, pasigėrėti
ną pasireiškimą.

Grįžti prie paklusnumo prak
tikos, kurią mes šių eilučių pra
džioje pastatėme prieš ištikimy
bės pajautimo praradimą, ar tai 
nėra surasti mūsų panašumo su 
Dievu prasmę, vėl įsisąmoninti 
mūsų dievišką kilmę, mūsų pri
klausymą šv. Trejybės šeimos 
gyvenimui, kurios prieglobstyje 
ištikimybė yra kilusi, surasti jojs 
tąsą ir išbaigimą Meilėje? .

Morard Barras, v, 
Tarptautinės Mergaičių Globos 

Draugijos Pirmininkė.

K. mergaičių studijų savaitė
Liepos 14-22 d. Vokiečių Kata

likų Jaunimo Centre' Altenber
ge įvyko tarptautinė katalikių 
mergaičių studijų savaitė. Iš lie
tuvių dalyvavo stud. U. Karve
lytė. Bendra studijų tema buvo 
“Mergaitė šių dienų literatūroje, 
poezijoje, filmoje ir spaudoje”.

Programoje paskaitos ir disku
sijos vyko lygiagrečiai su sportu 
ir žaidimais.

Po įprasto prisistatymo ir ke
leto žodžių apie savo gyvenimą, 
liepos 15 d. kiekvienos tautos at
stovė atsinešė keletą pavyzdinių 
jaunimo žurnalų ir trumpai api
būdino, kokie leidiniai ir kaip 
yra jų krašte skiriami jaunimui. 
U. • Karvelytė atsivežė keletą 
“Ateities” numerių, kuriuos ki
tatautės su dideliu susidomėjimu 
vartė ir žiūrėjo, girdamos formą 
bei sutvarkymą ir apgailestau- 
damos, kad negali suprasti turi
nio. Be to, ji dar papasakojo apie 
“Šv. Kazimiero Aidus”, “Vytį” ir 
laikraščiuose moterims ir mer
gaitėms taikomus skyrius.

Liepos 16 d. buvo tęsiamos dis
kusijos jaunimo laikraščių klau
simu. Ta proga trumpą referatą 
skaitė R. Harbert, dviejų didžių
jų vokiečių katalikų jaunimo

SEIMQS CH ART AŠeima — pirmoji bendruomenė pasaulyje ir pirmasis visuomenės veiksnys, pagrindas visų žmoniškųjų junginių. Šeimos gyvenimas apsprendžia tautų ir žmonijos gyvenimą. Čia susipina visokiausios gyvenimiškosios problemos nuo kurių tinkamo išsprendimo priklauso tautų gyvenimas. Nuo amžių žmonija sprendė šeimos klausimą, tyrė ją ir normas sustatinėjo filosofai, teisininkai, įrašydami tai į kodeksus, pedagogai ir kiekvienas eilinis žmogus savo vienatvės giliuose apdūmojimuose. Pastaraisiais laikais šeimos klausimas iškeltas tarptautinėse deklaracijose, suformuluotas ir į atskiras chartas. Tai augštos vertės dokumentai — Malinęs Kodeksas ir Šeimos Teisių Deklaracija, paruošta Generalinio Tarptautinės Šeimų Organizacijų Sąjungos suvažiavimo Briuselyje'lū51 m. liepos mėn., o pagaliau Pasaulio Katalikių Moterų Organizacijų Unijos Šeimos Komisijos, paruoštoj i ŠEIMOS C.HARTA, kuri čia spausdinama. ',Tai įsidėmėtinas dokumentas, šeimos vertę iškeliąs į gyvenimiškas augštumas, paremtas be- kompromisine katalikiška morale bei natūraline teise. Tai dokumentas, įsidėmėtinas visų kraštų 
ir visų laikų įstatymdaviams bei auklėtojams ir reikalingas gilaus

apgalvojimo kiekvienam žmogui, ieškančiam savosios misijos prasmės pasaulyje ir savoje šeimoje. Štai tos Chartos tekstas.
I. Įvadasla. Šeima yra Dievo betarpiai sukurta bendruomenė, atatin- kant specifinį jos. uždavinį, t.y. gimdymą ir auklėjimą vaikų, kurie iš jos gema; ji turi prigimties pirmenybę, išplaukiančią iš jos teisinių santykių su pilietine bendruomene.lb. Šeima savo esme priklauso nuo Dievo, savo buitimi nuo vedusiųjų valios, kurie duoda jai gyvybę per moterystės sutartį, išaugštintą per Jėzų Kristų krikštytiems ligi Sąkramento, kurio akivaizdoje Bažnyčia viena turi juridinę galią paliečiančiais jos prigimtį ir jos esmines savybes atžvilgiais.lc. Valstybė privalo globoti namų “židinio bendruomenę, įstatymais užtikrindama laisvą jos teisių naudojimą ir jos uždavinių vykdymą.

II. Vedybos ir šeimos sukūrimas2. Vedybos yra laisva sutartis, išaugštinta krikštytiems ligi vertės Sakramento, kurio ryšys sa? vyje yra amžinas, neišardomas, pastovus, vienintelis.3. Vaikų gimdymas bei atatinkamas auklėjimas yra pirmasis moterystės tikslas.
LIETUVIŠKA FIRMA

ATLANTIC EXPORT-IMPORT CO.
BIURAS: 4 HEWITT AVE., TORONTO, - TEL. KE. 4156 

(Dundas St W. ir Roncesvalles Ave. kampas)

šiomis dienomis atidarė ,

KRAUTUVU (Showroom) 2186 BIMBAS ST. W. 
Telefonas ME. 7645

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 modemiškų elektrinių mašinų (multimixeriq);
• 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; (
• termometrų;
• įvairių Solingeno plieno išdirbinių;
• objektyvo stiklams valyti šepetėlių (naujas patentas);
• peilių-žirklių laiškams atidaryti;
• modemiškų kavos-arbatos virdulių (naujas patentas);
• mažųjų rutulio formos barų vynui (naujas patentas);
• “Lunetta” lūpoms paišelių su veidrodėliu ir apšvietimu naktį (naujas 

patentas);
• aliejiniais dažais pieštų sieninių paveikslų ir daugelis kitų naujovių.

4. Nuolatinė bei tarpusavė pagalba viens kito papildymui ir priemdnė prieš geismus yra antriniai moterystės tikslai.5. Išsiskyrimas, t.y. moterystės ryšio panaikinimas, yra uždraustas ir pasmerktas.6. Tiesioginiai ir laisvu noru .padarytas abortas yra nusikaltimas.7. Gimimų apribojimas prieš- prigimtinėmis priemonėmis bei prieš specifini moterystės tikslą yra nemoralus ir visiškai negarbingas aktas.8. Teisinga nelegalių vaikių teisių apsauga neprivalo statyti į pavojų bei pažeisti teisėtos šeimos prestižo.9. Pajuokimas moralinių vertybių, susietų su moteryste ir vaikų gimdymu, pažeidžia šeimos teises.
III. Šeimyninė hierarchija ir 
apy vokinė moters paskirtis10. Vyras yra šeimos galva; žmona yra jo pagalbininkė.Subordinuotam vyro (šeimos galvos) tėviškos valdžios vykdymui, vyras ir žmona turi tarp savęs tas pat teises ir prievoles.11. Moteris pirmoje vietoje yra skirta namų apyvokai ir per tai ji atiduoda bendruomenei savo didžiausią įnašą.'

IV. Vaikų auklėjimas12a. Šeimos pagrindinė paskirtis, ir tuo pačiu teisė auklėti vaikus, yra nepanaikinama ir nepažeidžiama teisė.b. Valstybė rūpindamasi auklėjimu bei privačiu ir viešu švietimu, privalo ne tik kad užtikrinti paskirstomąjį, teisingumą, bet taip pat respektuoti pirmesnę šeimos teisę į vaikų auklėjimą ir Bažnyčios bei jos išimtiną kompetenciją religinio švietimo ir auklėjimo srityse.c. Kiekvienas auklėjimo bei švietimo monopolis, kuris fiziškai ar morališkai priverčia šeimą lankyti valstybines mokyklas ar kitas,„priešingas krikščioniškosios sąžinės įpareigojimams ar jos leistinam pasirinkimui, yra neteisingas ir neleistinas.
V. Pajamos ir šeimyninė

nuosavybė
13. Atlyginimas vyrui už darbą 

turi atitikti visos šeimos gyveni
mo lygiui, nežiūrint koks bebū
tų šeimos skaičius. Todėl valsty
bė, vystantis gamybos sistemai 
ir pajamų paskirstymui, turi rū
pintis, kad šeimai būtų laiduo
tas paskirstomasis ir .mokestinis 
teisingumas.

14. Šeima turi teisę įsigyti šei
mos nuosavybę, ty. privatinį 
turtą, kuris užtikrina vieningu
mą, tęstinumą bei saugumą, įga
lindamas šeimos tėvą atlikti vi- 
sas Dievo uždėtas .prievoles šei
mos gyvenimo’pagerinimui.

VI. Šeimos atstovavimas
15. Atsižvelgiant į teisinę ben

druomenės santvarką, šeima pri
valo būti oficialiai atstovaujama 
Vadovaujamuose viešojo gyveni
mo organuose. .

VII. šelmės tautyvė
16. Yra normalu, kad šeima turi 

tą pačią tautybę ir kad ji, lygiai

žurnalų — “Die Wacht“ ir “Die 
Bunte Kette” — redaktorė.

Liepos 17 d. buvo nagrinėja
mas klausimas “Mergaitė kny
goje ir knygos mergaitėms”. Po * 
trumpos paskaitos, kiekvienam 
kraštui teko vėl papasakoti epie 
savo knygas. U. Karvelytė iškė
lė M. Pečkauskaitės-Šatrijos Ra
ganos veikalus “Senajame dva
re“ ir “Mergaitės kelias”. Daly
vės džiaugėsi, kad dar yra rašy
tojų, kurie mergaitę atvaizduoja 
šviesiai ir teigiamai, o ne vien 
stengiasi pabrėžti jos tamsias 
puses. Knyga “Senajame dvare” 
jau 1947 metais buvo gavus pre
mijos medalį motinoms skirta
me kongrese Paryžiuje už gražų 
motinos ir jos vaidmens šeimoje 
atvaizdavimą.Liepos 18 d., nežiūrint lietaus, buvo ekskursija į Bonną ir Aa- cheną.Liepos 19 d. paskaita “Mergaitė filmoje”. “Nėra filmos be moters, — kalbėjo prelegentas, vienas iš Katalikų Filmų Centrelines darbuotojų, — kelios filmos, kurios buvo bandytos pastatyti be moteriškųjų rolių,’ turėjo labai mažai pasisekimo”. Deja, dauguma filmų rodo mergaitę labai neigiamoje šviesoje, o ypač moters prostitutės tema filmų gamintojų labai mėgiama. Didžiausias pavojus glūdi tame, kad visi šie moterų iškrypimai, lygiai kaip ir skyrybos arba ne- vedybinė meilė, yra rodomi kaip normalūs dalykai, ir labai pagražinami. Jaunimas, betgi sėdėda-\ mas kine, identifikuojasi su artistais ir jų gyvenįpu, tuo būdu apsiprasdamas su neleistinais dalykais. Bloga ne, kad tam tikrus daiktus parodo, bet kad juos perdažnai ir pagražintai rodo. ■Moters kaipo motinos vaidmuo fihnoje yra žymiai geresnis. Bendrai paėmus ji myli savo vaikus ir jiems pasiaukoja. Kas lie- z čia moterį profesionalę, ji, išskyrus keletą retų išimčių, pav., filmą Mme Curie, kine beveik visiškai nerodoma, arba tik kaipo sekretorė vedanti savo viršininką ir kalbantis telefonu.Liepos 21 d. pagaliau buvo gvildenama tema “Mergaitė šių dienų poezijoje”, paSkaitant keletą gražių ištraukų iš įvairių . kraštų rašytojų.Vakare katedroj buvo surengta žvakių procesija, kuriai specialia intencija buvo pastatytos Lietuvoje likusiųjų kančios.Rytojaus dieną dalyvės išsiskirstė, su daina ir viltimi vėl kada nors ir kur nors susitikti.
Moterų gyvenimas
Putnam, Conn., vienuolyne rugsėjo 26-28 d. vyks uždaros moterų rekolekcijos, vedamos pranciškono.
L. op. sol. A. Dambrauskaitė, gyvenanti North Miami, Fla., rudenį žada atvykti koncertuoti. į JAV rytus.
Helen Vespenderaitė, čikagie- tė solistė, dvi savaites dainavo Vašingtono Shoreham viešbuty. Vespenderaitė Čikagoje yra gerai žinoma Birutės, Pirmyn, Liet, universiteto klubo ir Western Electric Co. solistė.
Šarauskaitė bus pirmoji lietuvaitė tremtinė, įstojusi savanore į JAV kariuomenės tarnybą.
Regina Norkaitytė vaidina Brazilijojej pastatytoje filmoje “Conflicto” Regina Laura rolę.
Ada Karvelytė - Dubauskienė ruošia išleisti savo eilėraščių rinkinį. Ji gyvena Kolumbijoje.
Moters ir motinos padėtis oku- 

puotoj Lietuvoj ypač sunki. Už
tat vietoj realios paramos jos 
dengiamos ir maitinamos... 
bolševikiniais medaliais. K. Kau- 
naitė “Tiesoj” (1952. 6. I.) giria
si, kad 1944-52 m. buvo apdova
notos medaliais 23.067 daugiavai
kės motinos, 767 gavo “motinos 
didvyrės” vardą, 7.337 — “moti 
nos šlovės” ordinus, 14.934 — 
“motinystės medalius”. Sustam
bintiems kolūkiams, vadovauja 
per 50 moterų, 52 paskirtos kol
ūkyje pirmininkų pavaduotojo
mis, 22.000 yra “moterys delega
tės”, meisterių yra 363, lengva 
pramonės darbininkų 61% suda
ro moterys, traktorihėms briga
doms vadovauja 21, traktorinin- 
kėmis dirba 89 ir tt.

Del Ruth Roman, filmų akto
rės, kuri buvo paminėta pereita
me “TŽ” Moterų Žodyje, “Lie
tuvių Dienų” angliškosios dalies 
red. M. C? Stark mums rašo, kad 
užklaustas Warner Bros, agentas 
dėl jos pareiškęs, jog ji esanti to- 
Ibnoa lietuviškos kilmės ir neno
rinti turėti ryšių su lietuviais bei 
lietuvių spauda.

LMwiomt nue augUieu pa-

mo NUOLAIDA mm 10-20%ro šeimų jėgą ir tautų discipliną.
Jei ištikimybė tradicijoms, iš* 

plaukianti iŠ turtingos pamoky-

geli būti suinteresuotųjų laisvai 
pasirinkta didesniam Šeimos la
bui.
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TESLIA
REAL ESTATE BROKER *

863 BLOOR STREET WEST
(prie Ossington Ave.)

KANADOJ DIDŽIAUSIA
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
{STAIGA.

SAUGU - PATIKIMA

SPORTO ŽINIOS

Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais. 

MES TURIME ŠIMTUS {VAIRIAUSIŲ NAMŲ

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

Jūsų patarnavimui

VACYS VASILIAUSKAS -
skambinkite tel. KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

Par duo d a m a:
I $14.500 Indian Rd.—Radford

8 kamb., mūrinis atskiras su 
garažu ‘namas. Įmokėti 
$4.500.

$14.400 Indian Rd.—Constance^
8 kamb. mūrinis, vandeniu 
šild., didelis kiemas, 2 ga
ražai. Įmokėti $4.500.

$21.900 Indian Rd.—High Park Blvd.
12 did. kamb. su baldais, at
skiras, mūrinis, vandeniu šil
domas, didelis kiemas ir 3 
garažai. $250 pajamų į mė
nesį ir 4 kamb. naujam šei- 

% mininkui.arba visas tuščias. 
Įmokėti $9.000.

$12.900 Bloor—Dovercourt Rd.
7 did- kamb. mūrinis, atski
ras, 2-jų augštų, alyva šildo
mas, labai didelis kiemas, 2 
garažai. Įmokėti $9.000.

$14.400 College—Dovercourt Rd.
8 kamb, 2 atskirų butų, mū
rinis, vondeniu-alyva šildo
mas, 2 garažai. Įmokėti 
$5.500.

Parduodamas dėl paskirstymo turto 
Bloor—Jane (gražiausioj va
karų vietoj), didelis apart- 
mentų blokas, 14 metų se
numo, kiekvienas po 6-5 
kambarių butus, su gerais 
ir moderniais įrengimais. Tu
ri didelius kiemus ir priva
čius įvažiavimus. Met. paja
mos kiekvienam po $10.200. 
Lieka grynais virš $7.000 
Prašoma kaina po $59.000. 
Įmokėti $22.000. Labai ge
ras pirkimas.

4

Dovercourt—Dundės 
$7.300, 6 kambarių, $1.500 įmokė
ti, nepraleiskite progos.

Quebeck—-Dundas 
$8.500, 5 kambarių plytinis namas, 
garažas, įmokėti tik $2.000.

Davenport—Dovercourt 
$10.500, 6 kamb. plytinis namas, 
alyva šildomas, įmokėti apie $4.000.

George—College 
$10.900, 7 kamb. plytinis namas at
skiros, gero plano, įmokėti tik $3.000

Quebeck—Annette
$11.900, plytinis 7 kamb. namas. Ga
limybė garažui, gražus sklypas, dides
nis įmokėjimas.

Etiobiko—-Longbranch 
$ 1 1.900, 6 kamb. plytinis vieno augš- 
to. bungalow, nauji namai, įmokėti 
$3.200.

Show—Dundas 
$12.000, plytinis 8 kamb. namas, du 
garažai, alyva šild., įmokėti $4.000. 
Reta proga — nepraleiskite!

Markham-—Dupont 
r$ 12.000, 9 kamb. išnuomotas, be su
tarties, tad galima iškraustyti, tik 
$3.500 įmokant.

Bloor—Shaw 
$12.500, plytinis namas, 7 kamb., 
dvi virtuvės, įmokėti $4.500.

$12.800, plytinis 7 kambarių nomas, 
garažas, karštu vondeniu-alyva šildo
mas.

> Bloor—Dufferin
$12.900, plytinis, atskiras, 8 kam
barių namas. Trys garažai.

Close—King 
$14.000, plytinis, 8 kamb. nomas, 
geras plonas, įmokėti $4.000.

Dupont—Dovercourt 
$14.400, plytinis, 8 komb. nomas, 
garažui galimybė, įmokėti $5.000.

Dovercourt—Dundas 
$14.500, plytinis, atskiras, 9 kamb. 
namas. Vandeniu-alyva šildomas, pri
važiavimas.

High Park 
$14.900, atskiras 8 komb. plytinis 
namas, du garažai, alyva šildomas.

Pacific—Glenlake /
$14.900, plytinis 9 kamb., pusiau at
skiras namas, įmokėti $5.000.

Annette—Runymede 
$14.900, 8 kęmb. atskiras, du gara
žai, alyva šildomas, įmokėti $4.500.

Indian Rd.—Wright 
$16.500, plytinis 11 kamb. namas, 
karštu vandeniu-alyva šildomas, įmo
kėti $8.000.

PARDUODAMI 
NAMAI

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

v šies namas.. Atskirtas kori- 
dorine sistema. Vandeniu- 
alyva šild. Visi kamb. da
žyti. Visur ik tesgoirndys. 4 
,virtuvės. Rūsys su visais pa
togumais, tinkuotas - dažy
tas. Prie susisiekimo ir pre
kybos centro. Vieta gara- 
$8.000; kaina $18.000 vie
toj $19.500.

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

ras. .Mūrinis. Vandeniu-aly
va šild., korid. sistema. I 
mėn. $280 pajamų, nepri- 
skaitant 2 kamb. šeiminin
kui. Įmokėti $4.300; kai
na $14.300.

Marion St. — High Park
' 8 kamb. Pusiau atskiras, mūrin. Ga

ražui vieta. Korid. sistema, 
įmokėti $4.900; kaina----

$12.900.

Adelaide St. <
8komb.su visu turtingu inventoriu

mi: šaldytuvu, skolb. ma- 
* patalynė, puodai, šakutės ir

s šina, baldais, du radijo p., 
tt. ir tt. Skubus pardavi
mas. Namas mūrinis. Yra 
vieta garažui; lane. Gera 
vieta išnuomavimui. Kaina 
tik $12.500.

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

įėjimai, dideli, šviesūs kam
bariai, liet, rajone — prieš 

xBellwoods Parką. 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. 
komb. Įmokėti apie $5.000.

Vasarnamsi
Simco ežero pakrantėje. 5 komb. su 

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

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

ypač lietuvių rajonuose, prašome 
kreiptis j

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 vai. ryto iki 9 vai. vok.

NAUJI
PASIŪLYMAI
skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui
1. $4.000 grynais. Kaina $13.000.

6 kambarių atskiras, mūrinis na
mas. Garažas. Valdymas tuojau. 
Prie Arlington šiapus St. Clair.

2. $3.000 grynais. Kaina $10.000.
7 kambariai. Mūrinis, įspraustas
tarp kitų namų. Valdymas tuojau. 
Į žiemius nuo Dundas prie High 
Park Ave. <

3. Grynais $4.000, o gal ir mažiau? 
Pilna kaina $13.000. 6 kambarių 
mūrinis ^atskiras namas. 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.

4. Grynais $6.000.—Kaina $17.000
8 kambariai ir 2 vosarinioi. Gara
žas. Radiatoriai. Alyva Šildomas. 
Indian Rd. arti Bloor.

/

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

6. Grynais $3.000. Pilna kaino 
$10.900. Atskiras namas. Mūrinis 
tik frontas. Apačioj 4 kambariai. 
Viršuj 3 kambariai-^-iš jų du kaip

1 ant saikų. Naujai atremontuotas. 
Kietos grindys. Apšildomas radia
toriais ir alyva. Garažas, nors ir 
apgriuvęs. Namas be gyventojų. 
Prie St. Clorens, už Wallace gt-.

7. Grynais $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 Road netoli 
Queen.

8. $4.500 grynais. Kaina $13.500. 
6 kambarių, mūrinis, atskiras nau
jas narnos. Alyva ir radiatoriai. 
Parketas. Garažas. Prie Oakwood 
tolokai už St. Clair, kur geras oras.

9. $7.800 grynais. Kaina $19.000.
8 kambarių namas, alyva apšil
domas. Geras vidaus plasteris. 
Prie Marion St. netoli Roncesvalles.

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

Taip pat duodame paskolas.
Platesnių informacijų^ ir visais namų pirkimo-pardavimo 

reikalais kreipkitės į
Bronius Sergautis W. Morkis Jonas Matulaitis

MU. 7377 MU. 7377 MU. 7377
2390 Bloor St. West, Toronto

ERNEST KICCET
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA
V. TUKLERIS ’

Hamilton, 913 Main St. E., Tel. 9-4121
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St. Toronto, Ont.

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., TORONTO

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MOKEJS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

---- - --------- - TEL.

ETCHED EM 3-2131 
Budime

24
valandas

Dėmesio, Hamiltoniečiai!
Musų tautietis BALYS KRONAS, anksčiau dirbęs drau
dimo bendrovių atstovu, dabar perėmė dar ir nainų 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.

BALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE
* Darbovietės telefonai: 9-3558, 31108, 2-4641 

Butas: 112 Ontario Ave. Tel. 2-9077

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER

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

■ ... ........... .  ■■ —........ .......... ........ !

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V.- MARGIS - vaistininkas.

19 St John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. 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

VALANDOS
9 a.m. — 9 pan.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama.

Z
Pasiimame ir pristatome.

Cheminis valymas įvairių vai 
rūšių užuolaidų.

138-46 Claremont Str

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

firmai:
Tel. WA. 4557

• Ledo rutulio sezonui artė
jant profesionalų klubuose pra
sidėjo pirkimo-pardavimo įkarš
tis. Vieni klubai perka, kiti par
duoda žaidėjus. Panašiai vyksta 
ir Maple Leafs klube. Senajam 
to klubo komandos vartininkui 
Turk Brodai išėjus į “archyvą”, 
jo pakaitas Rollins, nors labai 
geras ant ledo^ tačiau neturėjo 
pasisekimo šio sporto entuziastų 
bei finansuotojų tarpe ir buvo 
“parduotas”, o jo vieton “nupirk
tas” iš Čikagos komandos H. 
Lumley. Be to, torontiečiai ne
beturės Gardinerio, Mortsono ir 
Hanningano.

• Vienas rusų žurnalas užsi
puolė beisbolą, kaip žvėriško 
žiaurumo ir kovos iki kraujo žai
dimą, kartais net gyvybių kai- 
nojantį sportą. Tačiau vėl pridu
ria, kad tai nesąs amerikoniškos 
kilmės žaidimas, o jau prieš ke
lis šimtus metų žaistas Rusijos 
kaimuose kaip laptu.

Šiek tiek tiesos tame yra. Beis
bolas panašus į laptu — bei lie
tuvišką muštuką. Tačiau nema
nau, kad. mes, o taipgi ir rusai, 
galėtume beisbolą savintis kaip 

j savo tautinį žaidimą. Taipgi, sa- 
j kyčiau nesąmonė, primetant, 
kad beisbolas yra žvėriškai žiau
rus. Tai vienas iš švelnesniųjų 
amerikoniško sporto šakų.

• Torontiškių labai mėgiamas 
boksininkas Allan McFater, bu
vusio pasaulio sunkaus svorio 
meisterio Demsejaus favorizuo- 
jamas, kaip puikios -ateities bok
sininkas, praeitą savaitę. Toron
te technišku knockoutu nugalė
jo čikagietį Lem Thomas.

• Sidnėjaus sporto klubas Ko
vas spalio 3-4 d. ruošia krepšinio 
pirmenybes. Aldona Snarskytė

lyra jau antri metai išsikovojusi 
i Pietų Australijos stalo teniso 
meistėrės vardą. Apie ją plačiai 
rašo australų spauda.

Klaipėdos Buriuotojų Sąjun- 
gos_5 jachtos, priklausiusios įvai
riems klubams, surastos Vokieti-

................«!......
joje. Jos karo metu buvo nusa
vintos vokiečių ir jomis naudojo
si Klaipėdos vokiečių povandeni
nių laivų mokyklos karininkai. 
Bolševikams artėjant, jos buvo 
evakuotos į vakarus. Dėka savo 
dėkingumą lietuviams rodančių 
vokiečių buriuotojų 5 iš jų su
rastos. Jas norima atgauti teismo 
keliu. Reikalus tvarko VLB Kr.' 
Valdyba.

— Otava. — Čia ruošiamai pe
ticijai dėl sekmadienio komerci
nio sporto esą surinkta 12.000 pa
rašų. Miesto majore betgi pareiš
kė, kad esą ir netikslumų. Kai- 
kurie vyrai užrašą savo žmonas 
be jų žinios, viršininkai spaudžią 
savo tarnautojus ir tt x

------- *------- ♦
Hohenzollernai palaidoti 

šeimos pily
Pereitą sekmadienį Prūsijos 

karalių Fridricho D. ir Fridricho 
Wilhelmo I palaikai palaidoti se
noje, 15 amž., Hohenzollernų pi
lyje Hechingene.

Iš senosios palaidojimo vietos 
Potsdame šie palaikai prieš už
einant bolševikams buvo išvežti 
ir paslėpti Tiuringijoje; Ameri
kiečiai juos atrado vienose drus
kos kasyklose. Kartu ten buvo ir 
prezidento feldmaršalo* Hinden- 
burgo bei jo žmonos palaikai, 
išvežti iš mauzoliejaus Tannen- 
berge, Kai amerikiečiai pasitrau
kė iš Tiur ingi jos, jie išsivežė ir 
tuos palaikus. Jie buvo laikinai 
padėti Marburgo pilies rūsy. Po 
kurio laiko buvo nutarta perga
benti juos į Marburgo šv. Elz
bietos bažnyčią, kur yra palai
dota šv. Elzbieta,. Vengrijos ka
raliaus Andriaus II duktė, minti 
si 1231 metais. -

Didžiųjų Prūsijos militarizmo 
simbolių karalių palaikai buvo 
pergabenti labai iškilmingai, da
lyvaujant daugeliui dar išlikusių 
Hohenzollernų palikuonių. Esą, 
jie palaidojami laikinai, kol Vo
kietija bus vėl sujungta ir bus 
galima juos perkelti į Potsdamą.

Didžiausias namų 
pasirinkimas ' 

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

rodysime Jums namą!
$7.500 Dunda*—Gladstone.

6 kamb. mūrinis frontas, gera
me stovy. Įmokėti $2.500.

$11.300 Bloor—Ossington.
Mūrinis, 6 kamb. su garažu.
Įmokėti $3.500.

$13.500 St. Clair—Lansdowne.
Dviejų butų, ant dviejų augštų, 
mūrinis, atskiras. Du garažai.' 
Namas turi dvi virtuves, dvi vo-' 
nias, vandeniu šildomas. In^o-, 
keti $4.000.

$15.800 High Park.
Mūrinis, atskiras 10 kamb. na
mas, išilginio koridoriaus pla
nas, garažas.

$16.500 Bloor—Indian Rd.
Mūrinis, atskiras, 9 kamjb., van
deniu-alyva šildom., 2 garažai.

$17.500 Bloor—Runnymede.
Mūrinis, atskiros, vand.-alyva ' 
šildomas, 7 kamb., ant dvie
jų aukštų namas, garažas.

Bloor—India n^Rd.
Labai gero plano 13 kamb. su ’ 
3 virtuvėm, 4 voniom, vapdens- 
alyvos šild., labai gero mūro 
namas. Žemas įmokėjim<is, ba
lansas ant vieno atviro morgi- ; 
čio. Namas turi būti parduotas » 
šią savaitę už geriousį pasiū-

> lymą.
$36.000 Bloor—Indian Rd.

17 kamb. Dėl smulkesnių infor
macijų prašau skambinti. ;

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

Įrengiame ALYVINES
ir kity rūšiy KROSNIS

Pasirinkimui turime 10 įvairių rūšių geriausių krosnių 
IKI 24 mėn. IŠSIMOKĖJIMUI

Darbas ir medžiaga garantuojama vieniems metams

GAKNEY&CC.
15 BARTON AVE.

Tel. ME. 2554 
Toronto

“ALEKSANDRA” modistė
Namuose priima užsakymus 
atnaujinimams ir naujoms 

MOTERIŠKOMS 
SKRYBĖLĖMS

Kaina prieinama
22 Lakeview Ave., tel.ME.2398 

(prie Dundas ir Ossington) 
Toronto, Ont.

Dr. Peter MORKIS
PERKĖLĖ 

savo dantų kabinetą į 
1082 BLOOR ST. W. 

(į rytus nuo Dufferin St.) 
Tel. OL. 4451. Toronto 4, Ont

'SVUAtTER KOPPEL
■AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES MtKOĮįf /O 
^RAMKDABBių SAMINIAĮ^BM

7
IfuiM sidabro papuošalai, keramika. \ 
odos ir meno išdirbiniai.Lietuviškos \ 
ūdriniu, tautu klasikines muzikos^ 

plokštelės.

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

jas. Darbas atliekamas prity
rusių radijo-televizijos techni
kų. Jūsų patogumui aparatus 
mes paimame, iš namų ir pri
statome.
Skambinti telefonu OI* 5039

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

Dovercourt—Dundas 
$7.500, įmokėti $2.500. Mūrinis, 6 

kambarių namas. Garažui vieta.

Palmerston Square—Bloor 
$10.350, įmokėti $3.500, gal ma

žiau. pusiau atskiras, mūrinis 6 
kamb. namas. Alyva šildomos.

Clinton—Horbord
$10.500, įmokėti $4.000. Visai nau

jos, mūrinis 6 komb. namas. Pri
vatus įvažiavimas.

Dufferin—College 
$12.500. Pusiau atskiras, mūrinis, 6 

kamb. namas, labai gerame stovy
je. Alyvos šildymas.

Gla dstone—Colleg e 
$14.900, įmokėti $4.00. Atskiras, 

mūrinis, 8 komb. namas. Lobai ge
ras mūras. Vandens šildymas.

Geoffrey—Ronceivollei 
$17.400, įmokėti $6.000. Visai atski

ras, mūrinis, 8 kambarių namas. 
Alyvos šildymas.

Westminster—Indian Rd.
$18.000. Visai atskiras, mūrinis, 9 

kambarių namas. Vandeniu-olyvo 
šildomos. Garažas. Privatus įvažia
vimas.

WHIord—Annette
Į $ 11.500. Visai atskiras, mūrinis, 8 

kambarių namas. Alyvas šildymas. Į 
Garažas.

Daug gerų ir didelių namų High Parkoj 
ir kituose rajonuose. Informacijų su
teiks irpadėš išsirinkti

R. ŽULYS
T«<. ML 2471; nemu M. EM.3-6711

J. J. ELLIS, Realtor],
1072 BLOOR ST. W.. TORONTO O';

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Concord Ave.,
$3.000 įmokėti, $10.500 pilna kai

na, 7 komb., 2 augštų mū- • 
rinis namas, ąžuolinės grin
dys, alyva šildomas, garažas * 
ir nemažos kiemas.
Ashworth Ave.,

$3.000 Įmokėti, $ 10.500 pilna kai
na, 6 kamb. mūrinis namas, 
ąžuolinės grindys, nemažas 
kiemas, užtenka vietos gara- 

^žui pastatyti.
Glenholme Avė., 

$9.000 įmokėti, $19.000 pilna kai
na, 6 komb. atskiras mūrinis 
namas, ąžuolinės grindys, 
vandens-alyva -šildomas, turi 
garažą su privačiu įvažiavi
mu ir didelį kiemą. .
Walmer Rd.,

$ 12.0C0 Įmokėti, $22.500 pilna koi- I 
no, 10 kamb. mūrinis namas *

—dupleksas, ąžuolinės grin- ‘
dys, vandeniu-alyva šildo-

Arhas, didelis "kiemas.' I
Taip pat nemažas pasirinkimas •

High r Park rajone.

A. TAMULAITIS :- . r

Skambinti KI. 1159 arba t
vakarais OR. 2657.

A. W. FARLINGER 1
Real Estate• •

752A YONGE ST., TORONTO ;

LICENZIJUOTI
ELEKTRIKAI J

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

119 PERTH AVE.
Tel. KE. 2667 arba KE. 7808. 1

NAMAI
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$7.900, įmokėti $2.500. Visos mūri

nis 6 komb. nomos su vieta gara- 
' žui. Dovercourt Rd. arti Dundas St.

$11.000, įmokėti $3.000. Atskiras 8 
kambarių namas, oru-alyva apšil
domas, su tris virtuvėm. Labai pa
togus nuomavimui. Ossington arti 
Dundas.

$11.500, įmokėti $4.000. Visai ats
kiras 8 kamb. namas su dviem sun- 
rumiais ir garažu. Priešais parkas. 
Labai geras susisiekimas. Ir pato
gu ir gražu! Crawford prie Bloor.

$12.000, įmokėti apie $4.500. Pu
siau atskiras, 8 didelių kambarių 
mūrinis namas su sunrūmiu. Bloor- 
Dundas rajone.

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

$12.900 visa kaina už 8 koniborių, 
atskirų, mūrinį, patogų namų su 
apšildomu sonrūmiu ir trim gara
žais, ant kurių viršaus yra patalpa 
apie 600 kv. pėdų ploto—tiktų 
kokiai nors dirbtuvei. Armstrong- 
Bloor.

$14.900, įmokėti apie $4.000. Visai, 
atskiras, mūrinis, 9 kambarių, pa
togus namas kietom grindim arti 
gero susisiekimo, su garažu. Annet- 
te-Runnymede-Dundos.

$14.900, įmokėti apie $4.000. Visai 
atskiras, mūrinis, 8 kambarių, van- 
deniu-onglimis šildomos namas. 
Glodi to n c ColegiL

Ir davfiiav namą lietuvių raįona — 
vakariniame Torontą Jum* mialai op. 
rwny> w paaw nu*rwvi<«

p. Leonas
Tol. ML 2471, bato tai. OU 4717

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

8komb.su


MANN-MARTEL
** < ST. CLAi&~KttLE

S&900 6 kamb. namas, garažas.
Įmokėti $2.500.

Pravesime ir upę

DUNDAS—SCHIRIOAN 
$9.500 6 kamb. mūrinis namas, 2 

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

HALLAM—OSSINGTON
$10.500 8 komb. namas,”mūro fron

tas, karšto vandens-alyvos 
apšildymas, augštas {mokė
jimas.

QUEENSWAY
$10.900 5 kamb. modernus mūrinis 

bungallow, privatus įvažia
vimas, erdvus sklypas.

BROCK—BLOOR
$11.000 8 kamb., 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 {mo
kėjimas.

DUFFERIN—LAPPiN 
$11.900 6 kamb. mūrinis narnas^ 

naujai atremontuotas vidus,
i karšto vandens-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 opŠild., garažas.

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

mioje. gatvėje. Dvi moderniš
kos virtuvės, gražiai deko
ruoti kambariai. Patogus su
sisiekimas. Normalus {mo
kėjimas.

FERN—RONCESVALLES 
$14.000 8 erdvių kombarių mūrinis 

nėra,namas, įvažiavimo 
augštas įmokėjimos.

DUPONT—CHRISTIE
$14.200 8 komb. atskiras mūrinis 

dviejų augštų namas, 3 vir
tuvės, karšto vandens ir aly- 

f vos apšildymas. Viskas gera
me stovyje Geras pajamos.

u MANNING—BLOOR
$15.000 8 kamb. mūrinis namas, 
,k karšto' vandens apšildymas, 

dvi virtuvės (moderniška). 
$5.000 įmokėti.

. HUMBERSIDE—PACIFIC 
$15.500 6 komb. atskiras mūrinis, na

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

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

narnos, vieta garažui 
$6.000 įmokėti I

CRAWFORD—DUNDAS
$16.000 8 kamb. mūrinis namas, 

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 komb. atskiras mūrinis 

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

# INDIAN Trail—INDIAN Rd. 
$18.000 9 kambarių atskiros namas, 

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

DOVERCOURT—COLLEGE
$18.000 10 kamb. atškiras mūrinis 

namas, karšto vandens ap
šildymas, vieta garažui. 
Augštas {mokėjimas.

INDIAN Rd.
$18.500 7 komb. atskiras mūrinis na

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

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

nai įrengtu ir gerą apyvartą 
darančiu restoranu, 4 komb. 
butas su atskiru įėjimu. Pro
ga norintiems eiti į biznį.

< Idealus 2-viems partneriams.

Mos duodame metines paskolas pa- 
|te^>XteA« Ate mmŪa e ^tete L S te te <i_rr~ 1a

Platesnei informacijai ir visais kitais 
Mmą pirkimo - pardavimo reikalais

V. MEILUS
1663 Bloor St. W. Tel. OL 1106 

Norim RU. 1-0203.

MANN A MARTEL 
REALTORS

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

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos

piasi jau pats Jonukas:
Kartą* gerai įkaušęs Paleckis I — Tėveli, juk aš dai 

panoro važiuoti į provinciją mi-Įnas vesti? Teisybė? 7 
tinguoti. Sušaukęs susirinkimą, 
pradėjo kalbėti. Prižadėjo baž
nytkaimio gyventojams visokių 
malonių. Stalinas, girdi, esąs pa
siryžęs net ir gelžbetoninį tiltą 
pastatyti. Pabaigęs kalbą, pasiū
lė diskusijas. Nei vienas nesisiū- 
lo kalbėti. Pagaliau, Paleckis pa
stebi, kad vienas lyg ir norėtų, 
bet nedrįsta.

— Man rodos, kad draugas no
ri kalbėti, — kreipėsi Paleckis į 
kaimietį. — Žinai, pas mus^ dabar 
laisvė ir gali pareikšti savo ne
pasitenkinimus prieš kapitalisti
nę Ameriką.

— Aš norėjau kitu reikalu 
kalbėti, — pradėjo nedrąsiai kai
mietis. — Aš nesuprantu, kam 
mums reikalingas gelžbetoninis 
.tiltas, jei .pro mūsų bažnytkaimį 
neteka upė.

— Esi senas ir kvailas, — at
kirto Paleckis. — Jei sugebėjo
me atgabenti į Lietuvą Stalino 
saulę, tai upę dar lengviau pra
vesime.

Vado iheilės įrodymas
Vengrijos valstybinių preky

bos namų instrukcijose yra nuo
statas, kad kambarinį chalatą 
galima parduoti tik tam, kas 
kartu pirks Stalino raštų tomą.

Sovietų mokykloje
Rusijoje vienas mokytojas, no

rėdamas pajuokti svetimų vals
tybių vadus, pradėjo kalbėti:

— Hitleris savo geniališkumą 
parodė pristeigdamas koncentra
cijos. stovyklų ir pavergdamas 
mažas kaimynines valstybes; 
Mussolinio geniališkumas pasi
žymėjo darbininkų ir liaudies 
priespauda; gen. Franko — lais
vės užslopinimu; Trumano — 
silpnesniųjų tautų ekonominiu 
prispaudimu; Tito — savo ne
prietelių žudymu;. Churchillio— 
amžinu melavimu; Hirohito — 
savo tautos vertimu jį garbinti 
ir\ dievinti. Dabar pasakykite 
man, ką galėtumėte pasakyti 
apie mūsų mylimą vadą Staliną?

— Stalinas yra- genijų geni
jus, — atsakė vaikai vienu balsu.

Jonukas tik ką pradėjo lanky
ti mokyklą. Jis gerokai pasikei-. 
tė. Vieną dieną pavakarį tėvas 
randa jį susikaupusį kampe. Tė
vas klausia: -

— Ką gi taip galvoji, Jonnuk?
■— Galvoju apie tai, ką moky

toja pasakojo.
Tėvas pasitenkina ir nenori i 

jo daugiau trukdyti. Ką gi, rim-

— Žinoma, Jonuk, šešių metų 
vyras dar negali vesti.
- — Bet aš jau turėsiu vesti, tė
veli, — sušnypštė Jonukas.

— Kodėl gi, berniuk?
— Matai, tėveli. Juk teisybė, 

kad Ievą Dievas sutvėrė iš Ado
mo šonkaulio, kai jis miegojo.

— Teisingai.
— Ir Adomąs turėjo vesti.
— Teisingai.
— Bet žiūrėk, tėveli, — nusi

skundė vaikutis, — man taip 
skauda dešinį šoną po šio/ nak
ties. Man atrodo, kad aš tikrai 
jau gausiu žmoną.

Kad nors dažnai nelankytų
Japonų Jmperatorius pagaliau 

nusileido iš dieviškų augštybių 
ir pradėjo pratinti savo tautą į 
jį žiūrėti kaip Į žmogų.

Vieną kartą imperatorius pra
važiuodamas sustojo prie vieno 
Įtino ir įėjęs į, teatrą žiūrėjo fil- 
mos. '

— Tikiuosi Jo Didenybė daž
nai nepągerbs mano teatro, — po 
to pareiškė savininkas amerikie
čiui žurnalistui.

— Kodėl tamsta nepatenkin
tas? — paklausė tas.

— Aš didžiuojuos, — atsakė 
jis. — Bet po seanso lankytojai 
paprašė grąžinti pinigus, nes jie 
nematė filmos.

— Kodėl?
— Pone, kur yra imperatorius, 

japonas negali pakelti akių.
Žinovas

— Mano vyras yra arklių 
lenktynių specialistas.

— Ir manasis taip pat. Prieš 
lenktynes jis žino kuris arklys 
laimės, o po lenktynių jis žino, 
kodėl nelaimėjo.

—Ar tamstos vyras pildo pa
skirtą dietą?

— Ne. Jis sako nenorįs*Tnirti 
badu, kad pora metų ilgiau pa
gyventų.

Kas beliks?
“Pravda“ vėl plačiai rasė apie 

artėjantį partijos. kongresą. Ji 
ypatingai akcentuoja “reikalą 
sustiprinti ‘partijos discipliną”.

“Partija negali pakęsti savo 
tarpe melagių. Kiekvienas, kuris 
nuslepia nuo partijos tikrąją da
lyku padėti, negal likti jos na- 
riu‘\ — rašo “Pravda”. — “Kas 
piktnaudauja pasitikėjimą parti
jos ir neišlaiko jos paslapčių, ne

įgali būti partijos nariu”.
Vadinasi bus valoma. Bet,

j draugužiai, jei visi melagiai bus 
tas reikalas. Po kurio laiko krei- ’ iš partijos išginti, tai kas beliks? Telefonas EM. 6-4182

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

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

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

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį! • 
12 gabalų modemiško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašiflų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vaL ryto iki 9 vaL vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina), TeL ENL^-8W4

Specialus rugpiūčio men. išpardavimas
Lietuviškai kalbąs kailininkas f

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

U7 Spadtoa Ave. Priet ateidami Aamhmkit« EM 4-dSOT

RAŠOMOSIOS 
MAŠINĖLĖS

Siūlome Jums visif rūšių rašomą
sias mašinėles su Jūsm kolbos 
akcentais. Išstmokejimui. 

e
THOMAS & CORNEY 
88 Adelaide St. West. 

Toronto/ Ont.

STASYS PERMINĄS 
Generalinis Apdraudėjas 

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

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

daujate.

Atstovauju
J. W. KOCIUK, 

Reals'Estate, Delhi

DĖMESIO
MAMŲ SAVININKAI!

Sutaupysit kuką 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. NACEVIČIUS
5 Montrose Ave., Toronto 

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

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. 1
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. rytoMki 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.

t Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

mus tel. KE. 1080.
. 190 Wright Ave., Toronto 
g"—" ... ■

DĖMESIO!

Viktutė Bugailiškaitė 
1280 King E. Hamilton, Ont

AYRAINS 
BEAUTY 
SALON

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

vienas darbas yra garan-. 
tuojamas.

Telefonas 4-3566

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

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

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

TeL RA. 6708.

AKIŲ SPECIALISTAS 
M, STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina -akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto
Tel. WA 1344 

DR. F. TICKETT
Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef.: WA 3754

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyru 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, 
seimų nuotraukos ir spalvoti 

portretai
Darbas pirmos rūšies

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

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

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

• TeL EM. 4>hl5

DĖMESIO!
Visų rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 

rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metu profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
M. MALINA - 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

- ------- '
Dr. Aleksas Valadka
. * Gydytojas ir chirurgas 

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

Priima ligonius ir gimdyves 
Šiokiadieniais nuo 2-4 vai p.p. 
ir 8.30-8 vai. vak. arba pagal 

susitarimą
•

Telefonas ME. 2933
....  Z.

\_________ _

DAŽYTOJAS
KAROLIS ABROMAITIS'

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

LIETU VIS LAI K RODI N I N KAS
FRANK BOCHUHS

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

Atidaryta. iki.T vai. vak. - - 272% QUEEN ST. W., Toronto

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

5 gab. virtuvės chromo komplektas — $59.50
3 gab. fotelis (chesterfield) — 99.00
3 gab. miegamojo komplektas «— $79.50
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKT9 VAL. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway .1-213

F. N.
RADIO AND TELEVISION SERVICE 

Phone OL. 3356
236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St W.) TORONTO, Ont
--' - — uMidaryto-nuo 9 vd. ryto iki 6 vol. vakaro." * * ",

' \ * Felix Norvydas

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

Ed. KONDRATAS
Turiu didelį pasirinkimą angliškų.ir vietinių medžiagų kostiu-

• maras ir paltams. Visus siuvimo darbus atlieku skoningai,
* punktualiai ir pigiai.

1113A Dundas St. W. (netoli Ossington), Toronto, Ont, Canada
Telef. LL. 9626

Mes dirbame 24 valandas 
THE VICTORY FLORIST

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

Tel. RL 5804 Tel. EM. 3-1618

D ė m esi o !
Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

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

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

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

ANT. SLABOŠEVIČIUS
Jewellery and Watches Importers Agent 

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

York Backing co. ltd. į :
104-106 Tro well Ave., Tel.: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami "užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams. <

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

Toronto

NAUJI TELEFONAI: 
Kabineto EM. 6-2690 

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



TCKONTUCiit.
Toronto LOK prezidiumo 

posėdis šaukiamas šį penktadie- 
, nį, rugsėjo 26 8 vai. vak^ Lie-

tuvių Namuose. Bus svarstomi 
apylinkės valdomųjų organų rin
kimo ir kt svarbūs reikalai. ;

Toronto LOK pirmininkas.
Rankų darbų parodą <•

Spalio 21-23 d. nuo 12 vaL iki 
11 vai. vafc Palace- Piere vyks 
rankdarbių paroda — National 
Hobby and Handicraft Show,— 
kurioje kviečianų dalyvauti ir. 
lietuviai. Lietuviams numatyta 
30 x 20 pėdų plotas pačiame sa
lės centre.

Ryšy su tuo, šį ketvirtadienį, 
rugsėjo 25 d., 8 vai. vak., Lietu
vių Namuose, 235 Ossington 
Avė., kviečiamas visų Toronto 
liet, menininkų ir visų galinčių 
parodoje išstatyti savo darbų pa
sitarimas. Pasitarime dalyvaus 
ir parodos organizatorių atstovė 
Mrs. Ensor. 5

Toronto LOK pirmininkas.
Per Tautos šventės 

minėjijmą Toronte Lietuvio Pa
sų ir aukų ženklelių išparduota 
lygiai už $50.

Lietuvių skyrių Toronto 
parodoje

pamjnejo net Calgary, Alberta, 
laikraštis “Albertan”, rugsėjo 6 
d. Korespondentui daugiausia į 
akis krito gintaras ir tautiniai 
rūbai. Priminti ir p. Veselkienės 
paaiškinimai apie juos ir kad 
Kanadoje esą 25.000 lietuvių, ku
rių tarpe daug pabėgėlių nuo 
bolševikų. .

Toronto “The Telegram” 
pereitą šeštadienį, rugsėjoj 20 d., 
išspausdino vedamąjį “Sovietai 
gaus progos atsakyti į kaltinimus 
dėl vergijos”. Turima galvoje JT 
priverčiamojo darbo tyrimo ko
misijai įteiktoji JAV Baltoji kny
ga, 69 psl. dokumentas, kuriame 
isakiniai nurodomos darbo sto
vyklos S. Rusijoje ir surinktoji 
medžiaga apie deportacijas. 
Laikraštis iš tos medžiagos ypa
tingai iškelia deportacijas iš Pa
baltijo ir kaimyninių satelitų 
kraštų. '■

. Pranešimas studentams
Pranešame Toronto.-uniyersį- 

teto lietuvių studentų ,žiųįąį,(kąd 
šį šeštadienį, rugsėjo 27 d. 8 vai. 
vak. įvyks pobūvis Club Top 
Hat, Lake Shore Rd., Sunnysi
de. Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 
12.30 vai. bus studentų susirin
kimas naujuose Lietuvių Na
muose. Bilietai pobūviui gauna
mi pas coli. Astravą arba coli. 
Cuplinską, tel. JU. 5136. Maloniai 
prašome naujus ir senus sfuden- (
tus dalyvauti. KLB Krašto Valdybos Biuras f

Toronto vn-to Lietuvių veįųja Toronto Lietuvių Namų;
Klubas. ' patalpose, 235 Ossington Avė.,J

Šv. Mykolo kolegijos į H-n?e augšte, darbo dienomis;
šimto metų įkūrimo iškilmin- j nuo 7-9 vai. vak., o šeštadienia'.s 
gas paminėjimas įvyks šv. Myko- nuo 7-8 vai. vak. Ten pat atlieka- į ’ 
lo dieną rugsėjoj 29 d. 10 vai. mi ir įvairūs anglų kalbos vertė- 
pamaldomis Toronto katedroje, jo patarnavimai. Biuro vedėjas 
dalyvaujant Kanados apaštališ- ir vertėjas — Adolfas V. Bajo ; 
kajam nuncijui, dviems kardino- tinas. į

Vasaros laiko veikimas jau 
baigiasi. Naktį šeštadienio į 
sekmadienį, rugsėjo 27-28 d., 
laikrodis atsukamas 1 vai. atgal, 
ty, grįžtama prte. standartinio 
laikg,-kurio vasaros metu laikėsi 
tik geležinkeliai. - '
Pamaldos už preL M. Krupavičių

Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 
28 d., 11 vai. Toronto liet. kat. 
bažnyčioje įvyks pamaldos už 
VLIKo pirmininką prelatą My
kolą Krupavičių. Šiuo laiku pre
latas serga Vokietijoje. Jo var
duvių išvakarėse, torontiečiams 
lietuviams bus graži proga pri
siminti šį didįjį Lietuvos vyrą.

' Toronto Meno Galerijoje 
šį penktadienį atidaroma pran
cūzų menininkų darbų vad. po
nios Rouart kolekcijos paroda. 
Kolekcijos pagrindą sudaro po
nios Rouart giminių bei jų bi
čiulių darbai. Kanadoje ši kolek-

“VERSLO” PRANEŠIMAS
Š.m. rugsėjo 28 <L, t.y, sekma

dienį, 3 vai pp. T. Lietuvių Na
muose, Dundas-Ossington gatvių 
kamp., II augšte įvyks visuoti
nas Liėtuvių Prekybininkų, Pra
monininkų ir Amatininkų Są
jungos “Verslas” ^usirinkimas.

Kviečiame skaitlingai daly
vauti. “Verslo” Valdyba.

Sužeidė Akis
Torontietei lietuvei O. Stun- 

gurienei darbo metu avalynės 
fabrike sprogus dėžutei su aštriu 
skysčiu, smarkiai pažeistos abi 
akys. Gydytojų teigimu, regėji
mas su laiku atsigaus.

; Vestuvės
Praėjusį 1 šeštadienį Toronto 

liet. kat. bažnyčioje susituokė 
Vytautas Kvedaras ir Alija Spę- 
derytė. Vaišės įvyko jaunojo 
brolio namuose. Jaunasis yra To
ronto universiteto architektūros 
studentas.

Padėka
Suteikusiems garbę dalyvau

jant bažnyčioje mūsų jungtuvių 
metu: organizatoriui kun. B. Ba
cevičiui, y red. St. Kairiui, pagro
jusiam smuiku, giedojusiems so
lo pp. A. Venckutei, Aug. Kuolui, 
akompaniatoriei D. Zubrickaitei 
ir Br. Mackevičiui, pagrojusiam 
ir pagiedojusiam Veni Creator, 
nuoširdžią mūsų padėką reiškia
me visiems, taip įspūdingai mus 
šią valandą nuteikusiems mūsų 
didžios šventės metu.

Aldona ir Alfonsas

Š.m. rugsėjo 27 d. 7.30 vai. vak. EATONO AUDITORIJOJE 
ČIKAGOS LIETUVIŲ CHORAS “PIRMYN” 

vadovaujamas muziko Kazimiero Stepoh£vf?iVū# static 
Franz v; Lehar 3-jų veiksmų operetę

Režisierius-dirigentas K. Steponavičius
Vyriausiose rolėse: Metropolitaino operos solistas Algirdas Bra

zys. Solistė Ona Skveriūtė - Steponavičienė. J i; 
Šokiai — “Pirmyn” choro baletai Muzika — Toronto simfonijos 
orkestras. Pastatyme dalyvauja 00 choristų. Bilietai gaunami pp. 
^urkšaičio ir Beržinsko krautuvėse ir, jei liktų, prie įėjimo. Bi
lietų kaina $1, $1.50, $2. ; Rengia KLMB.

f Į 

ST. CATHARINES, 1952 m. spalio 4 d., 177 Niagara St, 
ukrainiečių salėj (kur visada įvykdavo) rengia linksmą

ŠOKIU lAKAR^
Rudens sezonui atidaryti su gausiu bufetu, turtinga 

loterija ir europišku orkestru.
Pelnas skiriamas šeštadieninės mokyklos išlaikymui.

Kviečiami iš toliau ir artimesni- lietuviai dalyvauta-®* .
Pradžiai vai. vak. r , " "'ALOKas.

Lietuvių skyriaus Kanados Tautinėje 
Parodoje Rengimo Komitetas nuoširdžiai 
dėkojo visiems, kurie parodoje dalyvavo 
su savo meniškais dirbiniais ir turėjo 
ypatingai gerų pasisekimo: p. A. Vesel- 
kienei, kuri'visq parodos laikę teikė lan
kytojoms išsamius paaiškinimus mūsų 
liaudies meno klausimais. Taip pat to- 
rontiečiams: P. Augustinavičiui, R. Biekš- 
tytei^V. Balsytei, Drogašiui jurt.? B. ‘Gri
gai tytei, Jurkevičienei, Jankaičiui, Mon- 
kuvienei, Stepaitienei, Steponaitytei, A. 
Šernaitei, I. Sernoitei, D. Treigytei, I. 
Ulickaitei, Vanagaitei k R. Žagariui, 
kurie savo prisidėjimu padėjo lietuviams 
šioje parodoje dalyvauti.

Lietuvių Skyriaus Kanados Tau- 
tinėj Parodoj Rengimo Komitetas.

TUOJAU REIKALINGOS sep
tynios moterys, turinčios patyri
mo dirbti elektrinėmis siuvimo 
mašinomis. Sužinoti pas Narbutą 
— valykla “Baltica”.
Išnuomojamas frontinis kamba-i 
rys su baldais vienam arba dviem 
asmenims, galima, naudotis vir
tuve. Queen-Dufferin rajone. 10 
Gwynne Ave;, tel. LL. 3797.
Išnuomojamas kambarys 10 Ab
bott Avė. vyrui arba mergaitei. 
Galima naudotis virtuve. Telef.
LY. 7915. '
Išnuomojamas 1 kambarys Il-me 
augšte su baldais viengungiui. 
Tel. OL. 2807. 163 Cowen Ave.
Išnuomojamas frontinis kamba
rys Il-me augšte vyrui arba mer-. 
gaitei. Kreiptis tel. LO. 8268, 20 
Shannon St.
Išnuomojamas kambarys 1 asme
niui. Galima naudotis virtuve. 
Kreiptis 91 Hillcrest Drive, tel. 
ME. 7651 po 5 vai. vak.

_________ ♦

IEŠKOMAS prityręs Lietuvoje 
ir Kanadoje kepėjas su mažu ka
pitalu, tikslu atidaryti naują ke-

Totoraičiai. j pyklą Toronte. Kreiptis laišku 
- “TŽ” administracijon.

Klubas.

44 Amerikos Balso” klauso 
Varšuvoje buvo teisiami 6 vy-

rių Tartyką už tai, kad jo pro
gramoje būdavęs puolamas “A.

. t - Japonija JAV kolonija 
jjiarei^cėfjdalik JT. Sovietų 
Sąjunga niekad nesutiksianti, 
kad ji būtų įsileista į JT, kol ji 
neatgausianti laisvės ir nesuda
rysianti taikos sutarties su S. 
Rusija ir Kinija. Dabar JAV ten 
įsirengę bazę savo agresyvinei 
politikai Tol. Rytuose. Japonija 
esąs paklusnus JAV įrankis. Esą, 
olandų laikraštis pranešąs, kad 
gen. Clark įsakęs premjerui Jo- 
šida, kad Japonija penėtų 100 
tūkstančių kariuomenės tol, kol 
vyks karas Korėjoje.

— Vašingtonas. — Saugumas 
rugsėjo 17 d. suėmė 18 komunis
tų vadų, kaltinamų ruošus są- 
jmokslą pagrobti valdžią jėga.

Nbo, Endicott įtik atsiribojof

•4 United Church tarybą, posė
džiaujanti Hamiltone, rugsėjo 18 
d, po ilgų diskusijų priėmė rezo
liuciją, kurioje pareiškia, kad jų 
bažnyčia pripažįstanti žodžio 
laisvę kiekvienam asmeniui, bet 
.konstatuojanti, kad'joks asmuo 
nekalbąs jų bažnyčios vardu, tad 
ir Kanados Taikos Kongreso pir
mininkas James Endicott, kuris 
jau nesąs ir dvasininkas, nes dar 
1946 m. iš tų pareigų atsisakęs, 
nekalbąs ir neatstovaująs United 
Church, kuri visada stovinti už 
pasaulinę taiką, bet šia proga pa- 
reiškianti, kad ji neturinti jokio 
ryšio su Kanados Taikos Kongre
so organizacija ir jos neremianti.

Tarybos diskusijas ištisai se
kęs Endicott, tuojau pareiškė, 
kad taikos išlaikymas yra kiek
vieno krikščionies reikalas, o jis 
Kanados ir Pasauliniame taikos 
kongrese dalyvaująs, kaip krikš
čionis ir misijonierius, nes tikįs, 
kad tai esąs naudingas tiltas tarp 
Vakarų ir Rytų.

O visdėlto būdinga, kad tokiuo 
aiškiu klausimu taryba net dvi 
dienas diskutavo, o aiškaus ko
munizmo pasmerkimo ir nepri
ėmė— Markdale bažnyčios rei
kalavimas komunistinėje veiklo
je pasireiškusius asmenis išskir
ti buvo atmestas.

Kitą dieną taryba ilgai ginči
josi ar reikia pripažinti Kinijos 
komunistinę valdžią, kad 
siektum taikos Kinijoje.

Bažnyčių susijungimas
Vad. United Church generali

nė taryba, posėdžiavusi Hamilto-
j ne: priėmė rezolįuciją susijungi- 
‘ mo su anglosaksų bažnyčia rei
kalu. Pasisakant už susijungimą, 
siūloma jau dabar eiti prie prak
tiško bendradarbiavimo: angli
konai kviečiami eiti į jų bažny
čią priimti .komunijos, siūloma 
abiems bažnyčioms keistis pa
mokslininkais, susitarti abiems 
bažnyčioms dėl naujų bažnyčių
statymo naujose gyvenvietėse, karu Vokietijoje, olandų kariai 
bei miesto naujai užimamuose suėmė du rusų karininkus ir juos 
rajonuose; ruošti bendrus abiejų pašalino iš manevrų zonos. Jie 
bažnyčių žmonių pasikalbėji- priklausą rusų karinei misijai 
mus. ruošti bendras šventes bei prieBritų karinės vadovybės Vo- 
pamaldas, lankytis vieni kitų 
konferencijose. . . r. ..

pa-

i ■ ---- •
?* 'f*?***- * -
i Būdinga, kad čia vis praktiš
ko bendradarbiavimo dalykai. 
Kalbama ne apie tiesą, ne apie 
skirtingą mokslą, bet apie prak
tiškų reikalų sutvarkymą. Ma
tyt, nedaug skirtumo tarp tų 
bažnyčių. • * -.

AR NEAIŠKIOS PRIEŽASTYS?
“NL” pereitame Nr. paskelbė 

KLCT oficialų pranešimą, kad 
jos plenumas, dalyvaujant Mont- 
realio skyriaus valdybai, nuta
ręs, kad “KLCT nepalaikė ir 
ateityje nepateisins tų sudarytų
jų priežasčių, dėl kurių Kanados 
lietuvių dauguma liko Bendruo
menės organizacijos nuošalyje”, 
kad pripažįstanti, jog Bendruo
menės kūrime dalyvavęs “labai 
mažas nuošimtis”, tad kviečianti 
KLT skyrius, “dėti visas galimas 
pastangas apjungti kiek galint 
didesnį tautiečių skaičių senosios 
lietuvių organizacijos — KLT — 
rėmuose”. Toliau skyriai ragina
mi “siekti nuoširdaus bendradar
biavimo ir solidarumo su visomis 
Kanados lietuviu organizacijo
mis” ir pranešama, kad “netru
kus bus šaukiamas KLT skyrių 
atstovų suvažiavimas”.

Vadinasi, žygiuojama toliau.
O kas stebėjo' Kanados lietu

viškosios bendruomenės gyveni
mą, konstatuoja, kad KLB Tary
bos rinkimuose dalyvavo palygi
nus didelis skaičius lietuviu. To
kiam Toronte net 53% visų re
gistruotųjų. Jei KLCT mano, 
kad dalyvavo ““labai mažas pro
centas”, tai turėtų pastebėti, kad 
mažiausias jis buvo Montreale. 
“NL” visą, laiką skelbę, kad'ten 
esą 10.000 lietuvių, gi susiregis- 
travo vos apie 800, o balsavo pus
ketvirto šimto. Montreale juk 
dominavo ir viską “gožėjo” KL 
CT. tai kažin kur tos “priežas
tys”? Argi pamoka dar nepakan
kamai iškalbinga?

———
— Frankfurtas. — Šiaurės va-

MONTREAL, Owe.
Yra gauta Hamiltono VAV pa- į Šiuo metu AV parapijos ko- ‘ 

rapijos Bažnyčios Statymo Fon- mitetas planuoja pastatyti nau- ? 
do loterijos 100 bilietų. Lajinėj i- ją bažnyčią ir atskirą salę, kuri - 
mai: šaldytuvas, skalbiama maši-1 galėtų aptarnauti. pagrindinius 
na ir radijo aparatas. Sumoje 
$600. Bilietus galima gauti pas 
Į. Mališką, telef. HE. 0850 arba 
spaudos kioske AV parapijos sa
lėje’ po pamaldų. Bilieto kaina 
50 c. Laimėjimų traukimas įvyks 
lapkričio 1 d. Hamiltone.

Adv. dr. S. Daukša gavo Kana
dos Advokatų Tarybos sutikimą 
•laikyti egzaminus praktikos tei
sėms įgyti. Šiuo metu dirba savo 
specialybėje viename advokatų 
biure ir yra patarnavęs ne vie
nam tautiečiui teisiniuose reika
luose.

Ateitininkų susirinkimas, visų
— jaunesniųjų ir vyresniųjų — 
šaukiamas rugsėjo 27 d. 7 vai. 
vak. A V parąpijos salėje. Kvie- 
'čiami dalyvauti mūsų globėjai, 
bičiuliai ir prijaučiantieji. Po su
sirinkimo pobūvis su kavas ir šo
kiais. Valdyba.

“Neringos” Skaučių Tuntas , numery knygų ii? muzikos recen- 
spalio 26 d. numato surengti į rijų skyriuje paminėjo J. Nėve- 
linksmą pobūvį vaikams, kurio I ra-Nevardausko knygą “A tale 
metu įvyks konkursai, žaidimai of two continents”, išverstą į 
ir tt. Po to numatomas pasilinks- anglų kalbą rašytojo E. J. Kar

šu viso- rison. parašiusio “The Fight of 
Japanese Spirit”. Sumini, kad 

numato neo-kanadietis rašytojas savo
18 d. ir knygoje vaizduoja lietuvių ir

visuomeninio gyvenimo reikala
vimus. Tik kaikieno nuomone 
toks dviejų tikslų sujungimas 
gali projektą padaryti nepakelia- 
bm Maįvykdomu. Dar liko vienas ■ 
neišbandytas kelias — tai Liet 
Bendruomenės Namaj Montre
alyje.

Fotografijos menininkas V. 
Juknevičius pirmąją KLB Ta- • 
rybos suvažiavimo dieną padarė 
eilę meniškų ir istoriniai vertin
gų nuotraukų, kuriose ne tik su. 
važiavimo prezidiumas, atstovai, 
bet ir visi kiti dalyviai lengvai 
atpažins save. V. Juknevičius, pa
prašytas, mielai sutiko pavyzdi
nes atvirutes pasiųsti KLB Kr. 
Valdybai • Toronte susipažinti. 
Nuotraukų užsisakyti galima ad
resu: V. J.f 33.5th Ave., Verdun, . 
P.Q./telef. YO. 6116. *’

“Montreal Star” rugsėjo 20 d.

minimas suaugusiems 
kiom įdomybėm.

Šokių parengimus 
sportininkai lapkričio 
LAS — lapkričio 27 d.

Tretininkų vėliavos 
mts įvyko rugsėjo 21 d., sekma
dienį, AV parapijos bažnyčioje. 
Kūmais buvo pp. Goriai. Po pa
maldų tretininkai turėjo bend
rus pusryčius parapijos salėje.

Užsakai AV parapijos bažny
čioje paskelbti P. Baradinsko ir 
F. L. Lapinaitės.

Vakariniai prancūzų kalbos 
kursai prasideda rugsėjo 22 d. 8 
vai. vak. Olier, 310 rue Roy ir De 
Levis 5940 Bl.- Monk mokyklose.

Kat. Moterų D-jos susirinkime 
rugs. 21 d. AV parapijos salėje 
įsteigta Šalpos sekcija, kuriai va
dovauti išrinktos pp. A. Drevins- 
kienė, Vaičialauskienė, Greitai- 
tienė, Stočkienė ir Stonkienė. Su
sirinkime dalyvavo apie 40 narių.

— Mašalų šeima šio mėn. pa
baigoj e persikel ia į Torontą.

— Rudens šokių vakaras, reng 
tas at-kų, rugsėjo 27 d. AV para
pijos salėje, dėl susidėjusių ap
linkybių neįvyko.

Čionykštė latvių kolonija, tu
rinti virš 1200 narių, sėkmingai 
vykdo Latvių Namų įsigijimo va
jų. Dar nepraėjo metai nuo va
jaus pradžios, o fonde jau $3000. 
Jų akcija grynai bendruomeninė. 
Šėrininkams palikta teisė tik pa
skirstyti eventualų pelną visuo
meniniams ir kultūriniams rei
kalams, bet ne pasidalyti. Atro
do šito nebuvo supratusi bandy
toji kurti Lietuvių Namų b-vė 
Montrealyje. Liet. Namų staty
mas ant tų pačių pagrindų kaip 
Vytauto Klubas yra nepakarto
jama istorija.

šventini-
lenkų tautos tragediją 18 a. ir 
tuo laiku vykusias Š. Amerikos 
laisvės kovas. Pabaigoje auto
riaus atvaizdas.

Atgaivina veiklą
Rugsėjo 13 d. įvyko KLCT po

sėdis “NL” redakcijoje, dalyvau
jant ir tiems patiems KLCT at
stovams, kurie tose pačiose pa
talpose. buv. Laik. KLB Org. Ko
miteto sąstate tris metus “kūrė” 
KL Bendruomenę. Ten pat, bu
vo slaptam posėdy sutarta pir
moji organizuota konspiracija 
praeitos žeimos pabaigoje prieš 
kuriamą Bendruomenę, iš ten 
pat ji dabar ir viešai paskelbta.

O kas gi čia prakalbo?. Tik jau 
ne 1940 m. susikūrusi KLTary- 
ba. Stebinčiam jos gyvenimą vi
siškai aišku, kad tai tik anos 
garbingos Tarybos laikraštį sa- 
Ijoninio perversmo keliu pagro
bę dabartiniai “nepriklausomie- 
čiai”, naudoją jį savo tikriesiems 
tikslams pridengti. Ši mažytė 
saujelė išeina prieš anų garbingų 
KLT kūrėjų mintį suburti vie
ningam darbui visas Kanados 
lietuvių pajėgas. Ši grupelė dar 
bando išnaudoti “NL” naivių 
bendradarbių ir skaitytojų gerus 
norus, bet jau jaučia, fcad svars
tyklių lėkštė aiškiai svyra. Da
bar belieka viltis pažadėtu KLT 
suvažiavimu, kad jis apsiribos 
“NĖ” leidimu ir atsiribos nuo 
bendruomenės ardomojo darbo. 
Kitaip pasikartos sena tiesa, kad 
partinė politika sudėvi ir garbin
giausius organizacijų vardus.

, 5 plius 5.
BALTIC CARTAGE & 

MOVERS
— ----------- t .------ — yyi uuiuuj, specialistas

riam laikui paskolinti Stanislavs- perVežti šaldytuvus. Transportas 
. * ’ J l” visų rūšių. Didelis sunkvežimis.

I Maloniai prašo J- v. Skudra, 981Į 9 Delaware Ave., Toronto, Ont 
24 valandų tarnyba.

BOYCE & LATOUR
Parduoda

$8.900, įmokėti $2.500.
Mulick-Dundas rajone 6 kamb. na
mas. Mūro tik priekis, oru-anglim 
šildomos, garažas.

$9.500,* įmokėti $3.500.
Wiltshire-Dupont rajone 6 kamb., 
pusiau atskiros namas, oru-anglim 
šildomas. • . ................. .

$10.500, įmikėti $3.500.
Dewhurst-Pape rajone, pusiau at
skiras, 6 kamb. mūrinis namas.

$12.000, įmokėti $3Ą00.
Dundas-Rancesvalles rajone 2-jų 
atskirų butų 12 kamb. mūrinis na
mas. Vandeniu-anglim šildomas, 
Vito garažui.

$14.500, įmokėti $6-7.000.
Constance-High Park rajone 8-nių 
kamb. mūrinis namas. Vandeniu- 
olyva šildomas, garažas.
17.800, įmokėti $7-8.000.
High Park Ave. 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas. Vandeniu-alyvo Šil
domas, 3 atskiri butai, getas paja
mų namas.

$14.000, įmokėti $4.4.500. _ , _
Close-King rajone 8 kamb. mūri
nis namas, oru-onglimis šildomas, 
garažo nėra.

$12.000, įmokėti $$.000.
Concord-Bloor rajone 6 kamb ir 2 
sunrūmių, atskiras, ne visas rrjūro, 
namas, dvigubos garažas. 't ’ *• - 

Turime ir dougtou namų visos* mieV 
to dalyse. Nerodę manęs įstaigoj, poli- 
kW

i omstoms pasKomomTi.
Jūsų potomavimui *

Juozas Tamulionis
' OL. 2324, OL. 232S

BOYCE & LATOUR
REAL ESTATE BROKERS

lams daug vyskupų ir daugybei RAS GALSTŲ at ku. bena ‘baldus
žymių pasauliečių. Po pamaldų F
iškilminga akademija įvyks ,“Aktoriaus saviruoša” 
Brennan Hall. j (lietuvišką A. Rūko vertimą k Į

ronto universiteto padalinys. Į į™ d‘a7 £fw?,’ Toronto,"Ont. i 
vadovaujamas vienuolių Tėvų ;
Bazilijonų.

Ligoniai TAUTIEČIAMS TAISOME ir 
.. ... ,. . . įrengiame elektra, gaza. vanden-
S>uo metu ivainose ligoninėse į^. bci k>nalharijiL skambin- 

ar privačiai savo namuose gydosi , va] vak te] įy g264 
daug lietuvių: Westono ligonine- . . . . .  
jc — Vadakojis ir Puniška; E. PARDUODAMAS ŪKIS. 140 ak- 
General lig. — P. Kairys (nau-' rų, geri torbesiai, naujas trakto- 
jas ateivis) ir Timpa; Western1 rius ir visas kitas inventorius, 
lig. — Šimukaitis. Po operacijų ' geras susisiekimas — netoli To- 
iš East General ligoninės į na- ronto. Gerom sąlygom. Kreiptis 
mus grįžo Vosylienė ir Rekš- į Joną J. Juškaitį, 907 Dundas St. 
tienė. j West, Toronto. EM. 6 4880. j

KINO “CENTRE” 772 Dundas St. W.
Toronto •

Kasdien nuo 6 vai. vak. - Jankiai apšiHvfa — «rynas oras

2

f

Ketvirtadieni — šeštadieni, rugsėjoj 25, 26, 27 d.
SMUGGLERS ISLAND—spalvota—Jeff Chandler. Ev. Keyes 
FULLER BRUSH GIRL — Lucille Ball, Eddie Albert

Pirmadienj — trečiadienį, rugsėjo 29,30 ir spalio 1 d.
ANNA LUCASTA — tik suaugusiems

Paulette Goddard, Broderick Crawford
ĮVEST POINT STORY —- James Cagney, Doris Day

LINKSMI IR ĮDOMUS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ ; 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga” Į

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJA. -

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO, 8828 *

PARDUODAME
Naujus ir vartotus vyr. gabar
dino paltus, naujus ir vartotus 
kostiumus, 'tropinius' kostiu
mus, marškinius ir kit. įvairių 

' rūšių.
Pinigai įmokami iš karto.

HOLLYyogD CLOTHING
270 Queen St. W., Toronto 

(kampas Beverley)

kietijoje.
— Atėnai. ►

civiliai buvo teisiami už sabofa-l 
ža ir kūrimą komunistinių celių j 
Graikų aviacijoje. Iš iu 2 nu-j 
bausti mirti, 4 kalėti iki gyvos 
galvos, 6 nubausti kalėti nuo 8- 
iki 20 metų ir 6 išteisinti. Vienas 
prieš teismą pabėgo lėktuvu į Al
banija. •

— Otava: — Per išų metų pir- 
■rnposiust 7 mėnt. į Kanadą atvyko 
114.744 imigrantai, ty. 15% dau
giau kaip per tą patį laikotarpį 
1951 m.

15 karininku ir 4

NAMŲ PIRKIM 0 REIKALAIS
1 HIGH PARK — BLOOR RAJONE

genesniems namams ir geresniam patarnavimui 
yi kreipkitės pas':

A. GARBENIS
*1

MENARY& SON REAL ESTATE

TEL. LL lift VAKARAIS HY. 1543

♦ ■
* Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicorijos ir Vengrijos ligoninėse.

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Tclef. Office: Ml. 8821, Nomų: KE. 3663. - 465 Bloor St. W., Toronto

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

J. BERŽINSKAS 1
1212 Dundas St. W. Toronto - - - Tel. LA. 9547 ir MU. 3940

pirkimai

$26.000. Dundas gt, High Park rajone, 14 kanib., atskiras mū
rinis namas, vandeniu šildomas. 15 metų buvęs gydyto
jo kabinetas. Dėl gydytojo ligos-namas parduodamas. 
Įmokėti $10.000.

$12.000. 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. Anflreiaųsko-Andrews
LA. 2763 ir LA. 6101

Geresniam narnu pirkimui ir gerėtum p»<arnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

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

LA. 2763 LA.


