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JAUNIMO LITUANISTINIS ŠVIETIMAS
Jaučiamės sąmoningi lietuviai 

* ir rūpinamės, kad ir mūsų vaikai 
tokie liktų. Dažnai sielojamės, 
kad mūsų vaikučiai prarajų 
briaunomis vaikšto. Dažnai jau- 
dinamės, kad jie tarp savęs sve- 

: timos kalbos griebiasi, lietuviš
kai dvasiai palaikyti ir lietuviš
kų dalykų nors šiek tiek pamo- 
kyti steigiame šeštadienines lie
tuviškas mokyklėles. Vienur jos 
pajėgesnės, sėkmingiau veikia, 
kitur gal kiek silpniau, tačiau ge
ros valios visur daug ir dėl jų 

> tik džiaugiamės.
Bet šitos mokyklėlės visko pa

daryti negali. Teveikdamos vos 
2-3 ar 4 vai. per savaitę, jos te
pajėgia duoti vaikams minimali- 
nį kiekį lituanistinių žinių ir at
lieka didelį lietuviško bendruo
meninio auklėjimo vaidmenį. 
Daugiau ko pramokti nėra kada. 
Ir prie didžiausių mokytojų pa
stangų numatytieji kursai lieka 
neišeiti. Vaikai išauga ir išeina iš 
mokyklos, užleisdami vietas ki- 

.. tiems, o jų žinių apie Lietuvą 
bagažas lieka dar menkutis.

Išeina iš mokyklos vaikai kaip 
tik tame savo amžiaus laikotar
pyje, kada jų sielukėse pradeda 
skleistis didysis idealizmas, ka
da jie būna labai imlūs, viskuo 
domisi, viską nori žinoti ir dideli 
entuziastai betkokiam darbui. 
Tai kritiškiausias vaįko amžiaus 
laikotarpis, kada jis pasirenka 
savo viso gyvenimo kelią, kada

rankų globos. Jis turi būti iš
naudotas lietuviškosioms nuotai
koms skiepyti ir jaunimo žinioms 
apie Lietuvą ir lietuvių tautą 
plėsti.

Deja, iki šiol mes Kanadoje ši
tą reikalą buvome apleidę. Mo
kyklos buvo pradėtos organizuo- 

r ti pradžios mokyklų amžiaus vai
kams. Tie, kurie buvo jau 13-14 
m., buvo palikti nuošaliai. Jie 
dabar suaugo į 16-17 ar 18 m. jau
nuolius ir per tą laiką iš viešų
jų institucijų negavo nieko. Ne
bent kaikurie tėvai tuo šiek tiek 
pasirūpino. Jų skaičių dabar pa
didino naujos šeštadieninių mo
kyklų laidos. Jei dar prisimin
sime, kad yra dar visa masė jau
nimo, apie 20 metų, kurie taip 
pat lituanistinių dalykų arba vi
sai nesimokė arba tik kažinkada 
vos truputį tesimokė, suprasime, 
kad visdėlto buvome perdaug 
apsileidę juos visus pamiršdami, 
jais nepasirūpindami.

Bet ką gera pradėti, niekad nė-

ra pervėlu. Tad pereitame “TŽ” 
Nr. išspausdinta Švietimo Komi
sijos informacija kurioje prime
namas šis reikalas ir pranešama 
įpie pastangas krti. Lituanisti
nius Institutus, t y. augštesnio 
laipsnio lituanistinio švietimo 
institucijas, visus džiugina. Ko
kia šios veiklos forma bus pa
siūlyta, dar neaišku. Bet tai ir 
netaip svarbu. Ji juk ir negalės 
būti visur vienoda, nes ne viso
se lietuviškose kolonijose yra 
vienodos sąlygos. Bet ne taip ir 
svarbu, kad visur būtų veikiama 
vienodai. Svarbu, kad būtų vei
kiama, kad lietuviškasis jauni
mas neužpildytų savo gyvenimo 
vien “komikais”, filmomis ir gat
vės įvairumais.

Augštesnio lituanistinio lavi
nimo įstaigos sukūrimas nebus 
lengvas. Ypač dėl to, kad to la
vinimo reikalingų ir jo gal no
rinčių kontingentas yra labai ne
vienodas. Vieni iš lietuviui rei
kalingų žinoti dalykų jau šį tą 
seniai yra girdėję, kiti truputį to 
ragavo ir neseniai, bet amžiumi 
yra dar nebrendę, o pagaliau at
siras ir subrendusių žmonių, ku
rie norės savo žinias pagilinti, at
gaivinti ar išsiaiškinti sau klau
simus, kurie dėl kurių nors prie
žasčių labiausiai rūpi. Ir nei vie
ni iš jų neturėtų būti aplenkti. 
Reikėtų pabandyti rasti formą, 
sukurti tokią šių institucijų 
struktūrą, kad visų reikalus pa
tenkintų.

Vajus kovai su sovietine 
vergija

Sovietų pavergtųjų kraštų lais
vinimo kovai paremti Europos 
Laisvės Komitetas reikalingas 
daug lėšų. Joms sukelti Komite
tas turi specialų skyrių, — “Cru
sade for Freedom”, — kuris rug
sėjo mėn. pradėjo naują lėšų tel
kimo vajų. Vajaus pradėjimo 
proga buvo suorganizuotas spe
cialus pavergtųjų kraštų atstovų 
pasisakymas į savo, pavergtuo
sius kraštus per Europos laisvės 
radiją. Kalbėjo visų pavergtųjų 
kraštų atstovai.

Rugsėjo 22 d. buvo skirta Pa
baltijo kraštų kalbėtojams. Gau
siausiai dalyvavo lietuviai. Į pa
vergtuosius ūkininkus kalbėjo 
dr. Trimakas, J. Audėnas, P. Vai
nauskas, į pavergtuosius darbi
ninkus — K. Bielinis, V. Vaitie
kūnas, Į moteris — M. Galdikie
nė, į rašytojus — dr. J. Aistis, į 
menininkus — V. Jonynas, į te
atralus — V. Jonuškaitė, į laik-' 
raštininkus — V. Rastenis, į in
žinierius — inž. Mačiūnas, į tei
sininkus — dr. Nemickas, į jauni
mą — stud. Ošlapas ir dr. Vilia
mas, į katalikus — kun. Ražaitis-, 
į evangelikus — kun. Dagys, į 
M. Lietuvos žmones — M. Toli- 
šius, konsulo vardu — vicekon
sulas A. Šimutis.

Taip pagal Belgijoje veikiančios antibolševikinės organizacijos da
vinius eina Sovietų pagrindinės gynimosi linijos: per Lietuvą ir 
Lenkijos rytines sritis su strateginių rezervų baze Gudijoje. Pagal 
tuos pačius davinius povandeninių laivų bazės estų Dago ir Saare- 
ma (Oesel) salose, prie Įsručio (Černiachovsko) oro bazės, o Ryt
prūsių ir Pamario krantais eina vad. Stalino linija priešo išsėdimui 
iš Baltijos sutrukdyti. Atskirai dar nurodomą Ryga ir Liepoja, -iš 
kurių elektronikos įmonės esą iškeltos toliau į rytus, į saugesnes 
sritis. ' ■ . .

ARTĖJA LAIKAS IR PABALTIJUI APSISPRĘSTA
Europiečiai persigalvojo. — Užsienių politikos diskusijos ap- 
riinstae: ' ■ i z ■.« House”, jų raštinės keliasi į vie-

SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA
Europa pereitą savaitę pralei

do diplomatinių pasitarimų 
įkaršty. Sūąktualėjp Austrijos ir 
Triesto klausimai.

Sovietų birželio 24 d. notos 
kaltinimus, kad sulaužę Italų tai
kos sutarti, kai sav<> zonoje da
vė daugiau teisių italams, JAV ir 
D. Britanija specialiomis notomis 
atmetė. Esą, ne mūsų kaltė, kad 
Triesto negalima buvo padaryti 
laisva teritorija. Jos paskelbę sa
vo nusistatymą grąžinti Triestą 
Italijai tik po to, kai su sovietais 
negalima buvo susitarti dėl pa
skyrimo. gubernatoriaus.

Atsakydami į rugpiūčio mėn. 
notą dėl Austrijos, vakariečiai 
pakvietė rusus susitikti tuo rei
kalu derėtis spalio mėn. pradžio
je. Pereitą šeštadienį sovietai at
sakė, kad jiems nepriimtinas va
kariečių nusistatymas taikos su
tartį su Aūstrija labai susiaurin
ti, be to, jų nuomone kartu turįs 
būti išspręstas ir Triesto klausi
mas. Gavę neigiamą atsakymą 
dėl derybų, JAV, D. Britanijos ir 
Prancūzijos užsienių viceminis- 
teriai svarsto, ką daryti ir gali
mybes sudaryti atskirą taikos su
tartį su Austrija. Sakoma, kad 
kažkokių naujų idėjų turįs Ede
nas, kuris tik ką lankėsi Austri
joje. O Brazilija pasiūlė Austri
jos klausimą svarstyti artėjančia
me JT plenume.

Dėl šio pastarojo paskelbta,

ti kolonijų bei dominijų ūkį ir 
pasiskirstyti “pelną”.

Egipto karinis diktatorius, ap
valydamas kariuomenę, atleido 
450 karininkų, jų tarpe daug ge
nerolų, kurių daugelis būsią pa
naudoti civilinės administracijos 
reikalams. Pirmo nepasisekimo 
gen. Naguib sulaukė su didžiąja 
Egipto Wafdi partija. Kai apsi
valymo nuo susitepusių žmonių 
titulu buvo pareikalauta pašalin
ti jos vadą, buv. premjerą mili
jonierių Mustafa Nahas, parti
jos vadovybė nutarė nepasiduoti 
ir ruošiasi pereiti į pogrindį. Pas
kutinis terminas užsiregistruoti 
partijoms naująja tvarka yra * 
spalio 6 d. Wafdi to dar nepada
rė. Valdžia jau ruošiasi ją užda
ryti ir konfiskuoti turtą — apie , 
$250.000, — kuris būtų perduotas 
labdarybės tikslams.

Iranas specialiomis notomis D. 
Britanijai ir JAV atsakė į Tru- 
mano ir Churchill siūlymus. Tai 
tos pačios sąlygos, kaip Mossa
degh pateikė parlamentui. Rei
kalaujama sumokėti $137.200.000, 
bet nesakoma, kad prieš derybų 
pradžią; žadama atlyginti Bri
tams už nacionalizuotą turtą, 
priimant tuo reikalu ir Tarpt. 
Teismo sprendimą, bet nenori
mą nei kalbėti apie atlyginimą 
už koncesijos nutraukimą. Ne
sutinkama ir kad tą klausimą 
spręstų Tarpt. Teismas. Atsaky
mo Mossadegh reikalauja per 10

geros valios visų tautiečių, o 
ypač tų, kuriems lietuviškojo 
mokslo reikalai dar rūpi, kurie 
norėtų patys savo žinias pagilinti 
ar naujų įsigyti, kurie pagaliau 
supranta, kad ir jų vaikai negali 
likti lietuviais nemokėdami pa
grindų savo kalbos, nepažindami 
savo tautos kūrybos, negirdėję 
savo tautos istorijos, neturėdami 
tikslesnio vaizdo apie kraštą ir 
jo žmonių gyvenimą. Jei to neno
rime, tuščios mūsų kalbos apie 
patriotizmą, apie išeivijos misi
ją ir lietuviškąją jos ateitį. O 
visdėlto nesinorėtų tikėti, kad 
taip galėtų būti. Priešingai, no
risi tikėti, kad šiam darbui en
tuziazmo bus ne mažiau, bet dar 
daugiau, kaip bet kuriam- kitam 
užsimojimui.

Tad sveikindami didelį užsimo
jimą, linkime jį kuo greičiau 
įgyvendinti, o visiems tautie
čiams sakome vieną prasmingą 
žodelį: “Dėmesio!”.

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)

KANADOS KARIUOMENĖ
1950 m. gale Kanados vyriausy

bė paskelbė iki 1954 m. balandžio 
1 d. savo ginkluotas pajėgas pa
keisianti iki 115.000, kiek vėliau 

. tą skaičių pakėlė iki 120.000. Iš 
pradžių užsimojamas buvo vyk
domas, bet pastaruoju metu ka- 

. riuomenės skaičius liovėsi au- 
“gęs. Per rugpiūčio mėn. laivynas 
padidėjo 57, aviacija 644, o armi
ja net 1.410 sumažėjo. Kanadie
čiai dėl kažkurių priežasčių nei
na į kariuomenę, tad kaikas jau 
pradeda kalbėti apie įvedimą ka
rinės prievolės. Kad įvykdytų vi
sus pasižadėjimus — išlaikytų 
brigadas Korėjoje if Europoje, 
taip pat ir 12 oro eskadrilių Eu
ropoje, Kanada 1954 m. turėtų 
turėti karių 20.000 daugiau, kaip 
dabar turi. Kadangi per tą 18 
mėn. dalis dabartinių karių pa
baigs savo tarnybos metą, tai per 
tą laiką reikėtų suverbuoti maž
daug 50.000. Bet kur juos rasti?

Kanados brigados Europoje
Kanados 27-oje brigadoje Vo

kietijoje išviso yra 5.500 karių — 
trys batalijonai pėstininkų, 19- 
tas lauko pulkas, aviacija ir šar
vuotas dragūnų skadronas. Pagal 
verbavimo taisykles užjūry ka-

vedęs 2 metus. Brigadoje 
1900 vedusių, kuriems tarnybos 
metai Vokietijoje baigsis lapkri
čio mėn. Jie turės grįžti. 1953 
m. lapkrity ir nevedusieji turės 
būti grąžinti. Tuo būdu 1953 m. 
lapkričio mėn. turėtų pasikeisti 
beveik visa brigada, nes ir iš šie
met pasiųstųjų turės grįžti visi 
vedusieji. Tas sudaro tam tikrų 
nepatogumų apmokymo atžvil
giu, tad Kanados karinė vadovy
bė yra nusistačiusi šią tvarką 
pakeisti. į Europą nuo 1953 m. 
bus siunčiami daliniai 18 mėne
sių ir pakeičiami visi iš karto, 
neskiriant vedusius ir nevedu
sius.

Britai prie savo dalinių Euro
poje laiko ir karių šeimas. Kana
da yra nusistačiusi to bedaryti, 
nes tai brangiai kainuotų, o be to, 
karo atveju būtų didelių* sunku
mų šeimas evakuoti. '

— Otava. — Europoje esančios 
Kanados brigados vadu paskirtas 
torontietis brig. J. E. C. Pang- 
man. Dabartinis vadas brig. G. 
Walsh paskirtas karinio apmoky
mo direktorių, o dabar tas parei
gas einąs, buvęs brigados vadas 
Korėjoje brig. Rockingham maž
daug metams vyks į Angliją stu
dijuoti Imperinėje Gynimo Kole
gijoj®.

yra

• Europa rąžosi nejuokais. 
Turbūt perilgai buvo ligonio lo
voje dirbtinai suramstyta sieno-+balsavimu ir atstovauja Europą, 
mis, sienelėmis, muitais ir kitaip 
uniformuotomis policijomis. No
ri nenori reikia jai ant savų ko
jų stotis — karalius į muziejus 
padėjus, vadovėliuose istorijas' 
apie savo kaimynus pamiršus. 
Nuo 1945 metų Europa bandė ke
lias visokias unijas. Pastebėjo, 
jog vien principus paskelbti jai 
neužtenka. Tad pradėjo konkre
čiau. Benelux, Prancūzų ir Italų 
Unija nusistenėjo. Bet pataria
moji Europos Taryba taria ne
blogai. Ji suka Europos ūkį fede
racijon. Ir bijosi, jog vokiečiai 
ją ant savo pastatys. Bet ką gi 
padarysi, kad DM jau kurkas 
stipresnė už franką, arba, kad vo
kiečiui valstybininkui tegali pa
tikėti kiekvieną komplikuojančią 
darbą. Net ir federacijos konsti
tuciją surašyti atiteko ne kam 
kitam bet dr. Heirinch von Bren- 
tano, kuris savo rašeivas susi
šaukia spalio 23 į Paryžių. O da
bar jie šneka apie “lygybę būti 
ginamiems” (suprask, visi priva
lo į federaciją susirašyti); apie 
bendros kariuomenės reikalą; 
apie vienos formos geležinkelių 
vagonų, laivų ir‘viso transporto 
reikalą, apie reikalą broliškai 
pasidalyti kolonijomis, “tuo at
veju Europa netrukus pralenktų 
Ameriką savo turtingumu”. Ne 
tik kalbama, ir kaikurie nutari
mai tuo reikalu padaryti. Euro
piečiai teisininkai susirinkę pa
taria šitaip: spręskit įvairiais bū
dais, ne vien tik vienybe. Fede
ralizmą reiktų tačiau apriboti 
tam tikromis sąlygomis, mano 
penkių didžiųjų Europos tautų 
teisininkai, kuriems vadovauja 
prof. Fernand Dehousse iš Liežo 
universiteto. Jie mano, jog eu
ropiečiai dar nėra kaip reikiant 
šiai idėjai pribrendę. Paaukoki
me kolkas užsienių politikos su
verenumą ir tik ūkinėse srityse 
kiek tas reikalinga bendro apsi
gynimo reikalui. Reikalas dali- 
katnas, persėją jie galiausiai, 31 
puslapio raportą sutraukę į rė
mus. Jie siūlo funkcijas; pra
džioje tautos atsisako savo suve
renumo, kiek tai liečia kraštų 
apsaugos ir ūkio reikalą. Galiau
siai tas prives prie bendros ak-

vystė: parlamentas iš dviejų rū
mų. Žemieji renkami visuotinu

augštieji atstovauja tautinius in
teresus. Vykdomieji organai: pa
gal JAV-bių pavyzdį, išsirenkant 
prezidentą arba Šveicarijos, kada 
Lygiųjų Tarybai pirmininkauja
ma pakaitomis.

Amerikiečiai, “seniai belaukę”, 
seka Europos įvykius su didžiu
liu susidomėjimu. Jie spėja, jog 
naujasis JAV prezidentas turės 
visai naują situaciją Europoje. 
Britai, kurie iš pradžių Schuma
no planą buvo atmetę, dabar 
“kuo draugiškiausiai džiaugiasi” 
Europos atsikiemais. Europa iš
tisus penkis metus maldavo bri
tus stoti Europos federacijon, gi 
dabar britai užsigavę, jog jų ne
benori įsileisti. Amerikiečių 
spauda randa reikalo dėl to pa
girti buvusią savo vyriausybės 
politiką ir reikalą perreformuoti 
ją dabar naujiems uždaviniams. 
Turbūt nesuklystume tarę, jog ir 
lietuviškoje visuomenėje, jos po
litikuose, yra kokie 3 ar 4%, ku
riuos hidrogeninis amžius taip 
sumaišė, kad nesugaudo milži
niškų pasikeitimų, vykstančių 
mūsų planetoje. Tačiau tvarko
masi. Ir estai jau savo “Estonian 
World Bureau” Niujorke įsteigia, 
o latviai Švedijoje į vieną būrį 
susimetė — jų centras, a la VLI 
Kas, steigiamas Niujorke. Bet 
lenkai nori senoviškai. Jie keikia 
vokiečius, kam šie Silezijos ir 
Pomeranijos nori, smerkia Ei- 
senhowerj, kam jis pasakęs, jog 
pirma reikia išlaisvinti Lenkiją, 
o paskui bartis su kaimynais dėl 
sienų—nors jis ir manąs, jog len
kai galį greičiau tikėtis rytinių 
sienų atitaisymo (?), negu išlai
kymo liriijos pagal Oderį ir Nei
sę. Jo nuomone, Curzono Unija 
esanti neteisinga (Polish Daily 
in London, Mr. Yolles). Minė
tas lenkų žurnalistas todėl mano, 
jog lenkų pastangas laisvajame 
pasaulyje reikią daugiau sukon
centruoti Pomeranijos išlaiky
mui, negu rūpinimuisi, kad Jal
tos klaidoj būtų atitaisytos.
- • Laikas tad spaudžia, jog Pa
baltijo unija būtų kuo glaudžiau
siai sprendžiama. To siekiama 
JAV-bėse. Laisv. Europos Komi
tete artimiausiu laiku laukiama 
persitvarkymų. Pabaltiečiai per
sikels į būsimą “Baltic Freedom

IKe 1 . .
“Laiks” latvių laikraščiui Niujor
ke duotame pasikalbėjime per
spėjo, jog esąs pats augščiausias 
laikas skubinti pabaltiečių vie
nybę ir bendrą darbą. Jis ma
nąs, jog turinti būti sušaukta 
politinė konferencija konkrečiai 
šiam reikalui spręsti. Visada ben
dras likimas verčia siekti ir ben
dros vadovybės. Jo nuomone, pa
baltiečiai turėtų konsoliduoti sa
vo užsienių, krašto apsaugos ir 
ūkio politikas. Taip pat entuzias
tiškai pasisakė Latvijos ministe- 
ris Zarinš Londone. O pasaulis, 
turbūt, šiuo metu spręstų, kaip 
Suomijos maršalas Mannerhei- 
mas savox atsiminimuose, jog, gir
di, gen. Raštikis, sunaikinus Len
kiją, latviams ir estams pasiūlęs 
sujungti savąsias kariuomenes. 
Girdi, 20 divizijų jie būtų kartu 
surinkę. Su šitokia jėga jau rei
kėtų skaitytis, o bendras ūkis

(Nukelta į 2 psl.)

kimų JAV, vadinasi svorio cent
ras bus nukeltas į lapkričio vi
durį.

Europos Patariamojoje Tary
boje iškeliami vis nauji projek
tai Europos misijai įgyvendinti. 
Čia vadovauja Prancūzai. Jie 
anksčiau iškėlė ūkinės bendruo
menės (Schumano), paskum Eu
ropos gynimo bendruomenės 
(Pleveno) ir žemės ūkio rinkų 
subendrinimo planus, o dabar 
dar pridėjo sveikatos ir susisieki
mo subendrinimo planus. Pagal 
pirmąjį siūloma keistis gydyto
jais bei vaistais, kurti kraujo 
banką, bendras laboratorijas, 
bendrą organizaciją kovai su 
epidemijomis ir pan. Projektas 
bus pateiktas dar prieš spalio 8 
d. Pagal antrąjį planą siūloma 
suderinti geležinkelių, kanalų ir 
kt. susisiekimo sistemas. Pataria
moji Europos Taryba priėmė taip 
pat planą sutelktom jėgom ugdy-

taško iš j udinti, JT delegaciją 
pateikė naujus siūlymus belais
vių pasikeitimo reikalu. Siūloma 
nenorinčius grįžti belaisvius su- 
vežus į vieną vietą perduoti 
tarptautinės komisijos žinion ir 
paleisti jos priežiūroje pagal jų 
pasirinkimą. Po to buvo sutarta 
derybas pertraukti 10 ‘dienų, 
duodant raudoniesiems siūlymą 
apsvarstyti, išsiaiškinti Peipin- 
ge ir, žinoma, Maskvoje.

Bombardavimai iš oro ir sau
sumos kovos vyksta senoviškai. 
Įvyksta ir šiokių tokių fronto 
pasikeitimų. Šį pirmadienį vie
noje kalvoje, kuri tik ką buvo at
siimta, JAV lėktuvai bombarda
vo per klaidą graikus.

P. Afrika grasina atšauksianti 
savo kariuomenę iš Korėjos, jei į 
JT plenumo darbotvarkę bus įra
šytas arabų lygos siūlymas 
svarstyti P. Afrikos rasinę polP 
tiką.

KREMLIUS KEIČIA SAVO
Pasaulinių įvykių stebėtojai 

konstatuoja, kad komunistų tak
tikoje pastebimas naujas reiški
nys. Kai Azijoje stengiamasi lai
kytis griežtos linijos — matyt, 
norint užimponuoti Azijos tau
toms, — Europoje nuo kietos li
nijos pereinama prie švelnesnių 
kelių iėškojimo. Taip aiškinamas 
ir faktas, kad Prancūzijoje nuo 
partijos vadovybės nušalinami 
tokie vadai kaip Andre Marty ar
ba Charles Tillon ir grąžinamas 
Maurice Thorez.

Marty, pasižymėjęs savo žiau
rumais Ispanijos kare, komunistų 
tarpe gavęs Albacete Žvėries 
vardą, visada propagavo mažus 
gerai organizuotus revoliucinie- 
rių būrelius. Tuo tarpu Thorez 
yra linkęs kovoti parlamentari
niu būdu, stovi už “liaudies fron-

Panašus reiškinys vyksta ir 
Italijoje. Ir čia griežtieji revo
liucionieriai vadai nušalinami, 
pakeičiami ramesniais. Apie su
gyvenimą su kitomis grupėmis 
kalba savo kalbose ir Palmiro 
Togliatti.

Kaži ar tai nėra ženklai, kad 
Kremlius nusprendė pradėti “tai
kos” politiką Europoje, kur va
kariečiai jau suorganizavo neblo
gą karinę pajėgątegul ji sau 
stovi be darbo ir demoralizuoja-

si! — o tuo tarpu Kremlius ruo
šiasi susitvarkyti Azijoje?

I

Iš Rytų Vokietijos vis bėga
Rugpiūčio mėnesį iš Rytų Vo

kietijos pabėgo į V. Berlyną 
155.465 žmonės. Iš jų politiniais 
pabėgėliais pripažinta 7.560. Pa
starųjų tarpe yra 457, kuriems 
grėsė pavojus gyvybei arba lais
vei. 2.599 jaunuoliai bėgliai buvo 
pasiųsti į jaunimo stovyklas Vak. 
Vokietijoje. 3.250 pabėgėliais vi
sai nepripažinti.

Stačiai į V. Vokietiją rugpiū
čio mėn. pabėgo 7.539 asmenys.

Protestantų dvasininkai vyks 
į Maskvą

Kaip pranešama iš Berlyno, 
Vokietijos protestantų bažnyčios 
galva Berlyno vysk. Otto Dibe- 
iius su grupe dvasininkų vyks 
lapkričio mėn. į Maskvą. Pakvie
timas esąs priimtas ir jau patvir
tintas evangelikų tarybos. Mano-

TAKTIKĄ
ma, kad Dibelius ta proga pasi
matys ir su sovietų politikais.

Tai bus jau antra vokiečių dva
sininkų protestonų kelionė į 
Maskvą. Šių metų pradžioje ten 
lankėsi pagarsėjęs Niemoelleris, 
kurio kelionė betgi buvo laiko
ma privataus pobūdžio.

— Londonas. — D. Britanijos 
aviacijos vadovybė pareiškė 
Amerikos aviacijai padėką už iš
gelbėjimą arktikoje priversto 
nusileisti lėktuvo žmonių. Jų 3 
buvo išgelbėti pereitą antradienį, 
o kiti 9 ketvirtadienį.

— Vašingtonas. — Naujasis S. 
Sąjungos ambasadorius Zarubin 
įteikė prezidentui Trumanui sa
vo kredencialus.

— Port Arthur, Ont — Per 
sprogimą ir gaisrą elevatoriuje 
žuvo 4, dingo 2 ir sužeista 14 
žmonių. Sprogimas įvyko užsi
degus dujoms.

šv. Rašto savaitė
iš Vatikano. Jis apdraustas 300 
tūkstančių dolerių.

Jubiliejaus proga šv. Tėvas 
paskelbė specialų laišką. Ta pa* 
čia proga angliškai yra paskelb
tas visai naujas viso šventraščio 
vertimas — katalikam ir protes- 
tonam — atpalaiduotas nuo se
noviškų žodžių.

Paminint 500 metų sukaktį nuo 
Gutenbergo pirmojo šv. Rašto

skelbta šv. Rašto savaite, skirta 
šv. Rašto studijoms bei skaity
mui. Vašingtone kongreso biblio
tekoje ta proga yra egzemplio
rius gutenberginės šv. Rašto lai
dos. Egzempliorius paskolintasbūti laikomas 1 metus, o jei ne*

V*
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KORĖJOS KARAS IR KRAUJUOJANTI AMERIKAA

Užmirštasis

' Prenumtrato Kanadoje ir JAV metams $4.00, pusm.' $2.50 
Kitur: metams $4.50, pusm. $2.50

Įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais
Adreso pakeitifnos 25 et. (smulkiais pasta ženklais) *

941 Dundas St. W., Toronto, Ont. Canada - Telef.: EM. 3 * 4265

AMERIKOS KARIUI
“Mes turim pereiti kalnus. Už jų gražioji Lombardija. Sotus 

kalbėjo Naoleponas pavergusiemsgyvenimas. Vynas. Poilsis”, 
kariams. Kalnai liko nugalėti O tau, kary, kalbėjo apie pavergtas 
tautas ir žmogų, apie diktatūrų kankinamus, darbo stovyklose 
mirštančius. Ir tu ėjai. Mirei Didžiojo Vandenyno salose, Italijoje 
Prancūzijoje, Vokietijoje. Tu savo auka pirkai laisvę. Savo krauju 
ir žaizdomis rašei tautoms laisvo gyveriimp didžiąją Atlanto Chąr- 
tą. Tu skynei laimėjimą po laimėjimo ir virtai visų tautų laisvės 

-simboliu. Apie tavuosius žygius kalba išlaisvintieji. Bet ar tu 
jutai,, kai vienas jungas krinta, o kito jungo retežiais kaustomi 
milijonai? Tu savo žygiui taško nepastatei. Raudonasis tvanas 
žygiuoja. Griauna, mina,, naikina žmones ir tautas. Su melu, ap
gaule, auksu perka silpnuosius, o drąsieji sulaužomi jo replėse. 
Jo troškimas — visas pasaulis. Tavo krauju ir laimėjimu baigtas 
H Pasaulinis karas, bet Jaltoj—Potsdame mesti į nasrus raudo
najam slibinui milijonai. Ar tam aukos ir kraujas, kad naujoms 
bestijoms gyvybes duotum? Ar tam pasiaukojimas ir vargas, kad 
išlaisvintų vergų retežiais apkaltų kitus? Tu girdi pro geležinę 
uždangą pratrūkstančias aimanas ir skundus. Tu žinai pavergtųjų 
naikinamų tautų šauksmą. Pusė Europos ir Azijos šaukia tave. 
Tu pradėtą žygį vergijai turi baigti, kad nekristų žuvusiųjų kraujas 
už laisvę prakeikimu. -

Tu, kary, turi tarti žodį. Kartais politikai aklai spekuliuoja 
(tavo krauju. Niekas neišgirdo garsiojo gen. Patton žodžių, kad 
jo tankai atvers Berlyno, Vienos ir Prahos vartus. Tylomis pra
eina ir karo veteranų reikšmingos rezoliucijos. Reikšmingas senas 
posakis, kad ką penki geri generolai laimi, tą vienas neapdairus 
politikas prakiša. Juk puikiai, kary, žinai, kad ant tavo brolių 
krauju aplaistytų laukų .šiandien mongolas ruošia naują žygį. 
Per karti tau tyla politikų už Korėjoj belaisvių žudymą ir karo 
lokalizavimą. Sunki ir kruvina kario duona, bet jis pradėtą žygį 
laimi arba žūsta. Tai ne politikui prie šampano taurės pirkti bei 
parduoti tautas ir vadinti tai “nervų karu”. R. Medelis.

Didžiausias kurijozas pasauly
je tebesitęsia — karas, kurį dip
lomatai yra linkę vadinti tik vie
tinio pobūdžio policiniais veiks
mais. Laikraščių skiltyse dabar 
jam, palyginti, mažai dėmesio te
skiriama. Šiaip jau labai išradin
gi korespondentai į Korėjos ka
rą pamažu ima numoti ranka. 
Nusibodo jis ir korespondentams 
ir laikraščių skaitytojams. •

“Time” savo laiku kiekviena
me numeryje talpindavo lente
lę, kurioje būdavo paduodami 
Korėjos karo rezultatai — žuvu
sių, dingusių be' žinios ir sužeis
tų amerikiečių skaitlinės. Dabar 
“Time” redakcija lentelės jau ne
talpina, visą savo dėmesį sukon
centravusi į priešrinkiminę Ste- 
vensono ir Eisenhowerio kampa
niją. Žinoma, tas dar nereiškia, 
kad dabar Korėjoje amerikiečiai 
nežūsta. Jie ir toliau miršta ko
vos lauke, tik spauda kaž kodėl 
vengia apie tai šnekėti. Korėjos 
“policinių veiksmų” nuostoliai 
jau dū kartus prašoko, amerikie
čių nuostolius Antrojo Pasauli
nio karo pirmaisiais metais. Va
dinasi, “policiniai veiksmai” Ko
rėjai nelabai tetinka. Žymiai 
tiksliau būtų į tuos “policinius 
veiksmus” pavadinti karu.

Amerika
kraujuoja...
“US News & World Report“ 

redaktorius David Lawrence vie
name iš paskutiniųjų numerių 
spausdina dėmesio vertą veda
mąjį — “Kraujuojanti Ameri
ka”. Iš tiesų, kol du dideli vyrai 
kovoja dėl vietos Baltuosiuose 
Rūmuose, Amerika kraujuoja.

Priešrinkiminės kampanijos

ARTĖJA LAIKAS IR PABALTIJUI APSISPRĘSTIi

triukšmas nustelbia Korėjoje 
mirštančių amerikiečių šauks
mus, bet jis neįstengia apsaugo
ti jų nuo mirties fronto linijose.

David Lawrence kelia keletą 
labai blaivių klausimų: “Kaip 
ilgai Korėjoje bus žudomi ir su
žeidžiami mūsų vaikinai? Kaip 
gi ilgai tie, kurie jau grįžo iš Ko
rėjas, galės pasilikti rezerve, kol 
vėl bus pašaukti į tą pačią Korė
ją? Ar dar ilgai Amerika turės 
aukoti žmones, materialinius ir 
finansinius išteklius politikai, 
vadinamai “Sovietų Sąjungos su
laikymu“, nors ta politika iš tik
rųjų gi yra niekada nepasibai
giantis Amerikos kraujavimas, 
bereikalingas žarstymas žmonių, 
ekonominių ir finansinių rezur- 
sų? Kaip ilgai mes žiūrėsime į di
dėjantį nuostolių sąrašą, nieko 
neveikdami?...

Korėjos karo

(Atkelta iš 1 psl.) 
bematant pakeltų gyvenimo 
standartą. Reik manyti, mūsų 
vadovaujantieji tikrai nepraleis 
negirdomis įvykių, bręstančių 
Europoje, ir būtų sveikintina 
šiuo reikalu kiekviena lietuvių 
politikų iniciatyva.

• Birželio deportacijoms, pa-
•fciėti Komitetas bu-
vo pasiuntęs rezoliuciją Valsty
bės Departamentui genocido 
reikalu-, šiomis dienomis VD var
du atsakė Mr. H. A. Cook. Jis už
tikrino, jog JAV-bių delegacija 
JT nuoširdžiai norėtų iškelti ge
nocidą Pabaltijy, bet apsunki
nąs faktas, jog JAV pačios nėra 
genocido konvencijos ratifikavu
sios dėl stiprios opozicijos Se
nate. VD visomis jėgomis remias 
šios konvencijos ratifikavimą.

• PLG, kuri, tiesa, sakoma, ža
da keisti savo pavadinimą, nese
niai išleido žurnalą “Lietuva”. 
Padarė gerą įspūdį. Daug kas ža
da prenumeruotis ir tiki, jog ne
vėluos. Jame paliečiama visa ei
lė problemų. Viena jų tai pra
nešimas, jog “Informacijos dar
bui sustiprinti ir suderintai vyk
dyti VLIKas, ALTas ir PLGru- 
pė sudaro Lietuvių Informaci
jos Koordinacinį Centrą — LIK 
C”. Nurodomi šio centro tikslai. 
Pažymima, jog-tai buvo nutarta 
balandžio 5 d. Penki mėnesiai 
praėjo. Kas girdėjo apie LIKC 
veiklą? O rašoma “Lietuvoje”, 
“netrukus imsis rodytis ir kon
kretūs rezultatai”.

• LAIC gi, bendradarbiaujant 
amerikiečių įstaigoms, išleido 
“Voyage to Freedom”, kurioje 
paveiksliukais apsakoma pabė
gėlių žvejų odisėja. Geras ir la
bai reikalingas leidinys masėms. 
Tikima, jog ALTas netrukus iš
leis kažkieno taip ilgai užlaiky
tas Daumanto ir Harrisono kny
gas.

• Manevrai atslūgsta sąjun
gininkų pusėje. Bet užtat ruse
liai pagal Elbę ir Lenkijoje tik 
dabar pradeda. Mūsų karo vadai 
it spauda įvairiai Operation

"Mainbrance komentuoja. Ridg
way su McCormick rado daug 
klaidų. Jų pareiškime šitaip už
baigiama: “... Mainbrance toli 
gražu nesibaigia. Jie tik praside
da”. Ir švedai su tuo sutinka. 
Šiuo metu joje bandomas nakti
nis visų didžiųjų miestų ir pra
monės centrų užtemdymas. Ten 
dabar vyksta jungtiniai kariuo
menės, aviacijos ir laivyno ma
nevrai. Danai ir purškia. Jie la
bai norėję, kad išlaipinimas bū
tų pravestas vakariniam pajūry, 
kur krantas yra labai nuožulnus 
ir bapgos lūžta. Pirmojo pasauli
nio karo metu buvo galvojama,

mas, kaip moderni kariuomenė 
su moderniausiais amfibiniais 

. ginklais ir technika gali įveikti 
šią natūralią kliūtį. Tik praėjusią 
savaitę amerikiečių korespon
dentai konstatavo, jog vakarie
čiai visdėlto ir vėl nusileido ru
sų gąsdinimams. Manevrų Bal
tijos jūrų fazė buvusi labai apri-. 
bota. Raud&nosiosi^aigždėsplū- 
dimasis paveikęs skandinavus ir 
JAV Valstybės Departamentą. 
NYTimes korespondentas Bald
win rašo: “Su 80 laivų amerikie
čių eskadra, turėjo išplaukti ir 
“Amerikos Balso” atstovas. Bet 
jis • neatvyko. Kaip matyti, ofi
ciali tendencija buvo, net ir karo 
laivyno spaudoj, sumažinti Bal
tijos jūros manevrų fazės svar
bą ir dalyvaujančių laivų skai
čiaus reikšmę”. Jis mano, jog lai
vyno pasisukinėjimas prie Balti
jos turėjęs sovietus įtikinti, jog 
vakariečiai nelinkę Baltijos jū
ros laikyti “sovietiniu ežeru”.

• Eisenhoweriui pradėjus 
gnaibytis su Achesonu, katras 
kaltas dėl Korėjos užpuolimo 
provokacijos — viens sako: “Tu 
buvai užsienių reikalų ministe- 
ris”, — antrasis atsikerta: “O 
pats generalinio štabo viršinin
kas” — Stevensonui su Nixonu 
aiškinantis, jog nei vienas iš jų 
kyšių neėmę, išlaisvinimo reika
las kiek aptilo — iki sekančio šū
vio. Tik Dewey, Niujorko guber
natoriaus, kalba buvo kiek įdo
mesnė. Suminėjęs, kaip respubli
konas, visas demokratų užsienių 
politikos blogybes, tarp kitų ir 
Pabaltijo valstybių pražudymą, 
jis išvedė, jog Stalinas nepradė- 
siąs karo, nes jis nebijąs demo
kratų partijos, su kuria taip gra
žiai pabizniavęs... Todėl reikią 
geros galvos, kuri mokėtų Staliną 
apeiti. O tuo galįs būti tik Ei- 
senhoweris. Stevensonas netru
ko atsikirsti suskačiuodamas 
visus karo metu padarytus Ike 
simpatijos rusams pareiškikmus.

• Povilui Vaitoniui tikrai ne
siseka Pasaulio šachmatų pirme
nybėse Švedijoje. Sovietų gerai 
pasiruošę, tiesiog “profesiona
lai”, šachmatininkai nusiskynė 
visus laurus. Kanada tokiu būdu 
turi pirmą vietą, tik iš antro ga
lo, o JAV-bės, dr. Steiner, seka 
iš to pačio galo trečiuoju. Pirme
nybėms baigiantis, maža vilties, 
jog padėtis gali būti atitaisyta.

• Laisvasis Europos-Komite
tas skelbia “Crusade for Free
dom” pirmoj eilėj Europos lais
vajam radijui paremti. Niujorko 
pabaltiečiai žiūri skeptiškai iki 
jų prašymas ir jiems duoti pro
gą prabilti į savąsias tautas nėra

timistiški.
• Užpraėjusią savaitę mirė De 

witt Clinton Poole, kurio prezi
dentavimo Laisvosios Europos 
Komitete metu Pabaltijis net ne
buvo minimas komiteto leidžia
muose žemėlapiuose, kuris dau
gelio egzilų buvo laikomas ge
riausiu“ močiutes Rusijos imperi
jos šalininkų draugu. "Jo idėjas 
sovietų'; paskutinioji' politika 
kiek pakeitusi.

• “Caurier” Amerikos Balso 
plaukiojantis radiofonas prisi
taisęs prie Rhodes salos pradė
jo transliacijas Sovietų pietinei, 
ne šiaurinei, kaip anksčiau buvo 
spėta, impe'rijos daliai.

Pasikėsinimas lėktuve
• Pereitais metais Quebece bu

vo pakarti du asmenys padėję 
keleiviniaine lėktuve ' bombą, 
kuriai sprogus žuvo 23 asmenys. 
Tai buvo padaryta norint atsi
kratyti vieno iš pakartųjų žmo
nos, kurios gyvybė, be to, dar 
buvo apdrausta stambia suma.

Rugsėjo 25 d. Meksikoje prie 
Santa Lucia esančiame kariška
me aerodrome nutūpė keleivinis 
lėktuvas su 17 keleivių, kai jaT 
me sprogo bomba, padėta, spė
jama, norint pražudyti taip pat 
stambia suma apdraustą vieną 
keleivį.

Geibi kregždes
Pietryčių Austrijoje staigus 

šaltis užklupo daugybę kregždžių 
traukiančių į pietus. Kad jos ne
sušaltų, paukščių globos draugi
ja suorganizavo jų gaudymą ir 
specialiu lėktuvu jas gabena į 
Fiumą Jugoslavijoje, kur paleis
tos, jos jau pačios turės perskristi 
Viduržemio jūrą.

— Buffalo. — Rugsėjo 27 d. čia 
pravesti atominio puolimo prati
mai. “Puolimo” metu sulaikytas 
visas judėjimas gatvėse. Vienas 
laikraštis išleido specialią “per
spėjimo” laidą. “Užmušta” 40.000 
žmonių.

Prieš gerą pusmetį Amerikos 
Balso bendradarbė Alice Wide- 

i nėr kitame amerikiečių žurnale 
— “American Mercury“ mėgino 
nustatyti tikruosius Korėjos ka
ro kaltininkus. Blaiviai galvojan
ti komentatorė tada rašė: “Korė
jos karo būtų buvę galima iš
vengti, jeigu pasibaigus Antrą- 
jam Pasauliniam karui, Truma- 
nas, MarshalUs ir Achesonas bū
tų užėmę stiprias antikomunis
tines pozicijas Tolimuosiuose Ry
tuose, jeigu jie būtų aiškiai pa
reiškę, kad JAV priešinsis bet- 
kokiai Pietų. Korėjos kaimynų 
agresijai. Sunku tikėtis, kad to
kiu atveju raudonieji būtų išdrį
sę pradėti ataką. Dėl pačios Ko
rėjos galima padaryti tik dvi iš
vadas — arba ji turi strateginę 
vertę arba ne. Jeigu Korėja yra 
vertingas strateginis punktas, 
Trumanas su Achesonu padarė 
didelę klaidą, atitraukdami iš jos 
teritorijos mūsų kariuomenės 
dalinius. Pagaliau, jeigu Korėja 
yra visiškai nereikšminga, tas 
pats Trumanas su tuo pačiu 
Achesonu padarė antrą klaidą, 
pasiųsdami JAV kariuomenę gin
ti Pietų Korėjos respublikos“ ....

Pavėluotos

sutvirtinti savo gerokai sukrės
tas pozicijas. Deramasi jau virš 
metų, o taikos vis nėra ir sunku 
tikėtis, kad ji kada nors dabarti
nėmis sąlygomis būtų pasiekta.

Korėja —-
antroji Ispanija?
1952 m. sausio 25 d. prezidento 

specialus pašiuntinys Korėjoje 
gen. maj. Frank" E. Lowe šitaip 
apibūdino komunistų tikslus ne
pabaigiamose derybose: “Jie sie
kia sukurti antrą laboratorinį 
karą, kaip kad Ispanijoje, kad 
galėtų išmėginti naujas kovos 
taktikas, naują techniką ir nau
jus ginklus... Antrosios Ispa
nijos teorija nesvetima abiem 
kovojančiom pusėm. Komunistai 
turėjo progos mesti į kautynes 
šimtus MIG-15 su kovos patyri
mo neturinčiais lakūnais. Kovos 
krikštas gaunamas ne manevruo
se, bet tikrose kautynėse. Sąjun
gininkų aviacija vis d.ar pajėges
nė savo kokybe už komunistinę, 
nors aviacijos štabo viršininko 
gen. Hoyt S. Vandenbergo nuo
mone — MIG-15 yra pranašesni 
už šiuo metu Korėjoje esančius 
geriausius amerikiečių turbini
nius naikintuvus Sabre. Kas gi

bus tada, kai komunistų nepaty
rę lakūnai įgaus geresnį paty
rimą? Amerikiečiai savo ruožtu 
turėjo galimybės su fronto veiks
mais supažifidinti didesnį pėsti
ninkų skaičių.. Pagaliau prieš po
ra savaičių'JAV laivyno avia
cija pirmą kartą karo lauke iš
mėgino radijo pagalba vairuoja
mus bombonešius. Reikia many
ti, panašių mėginimų esama ir 
daugiau, tik jie laikomi paslapty
je. Be abejo, antrosios Ispanijos 
teorija daugiau primtina komu
nistams, kurie nesiskaito su žmo
nių gyvybėmis. JAV deda beveik 
beviltiškų pastangų karui už
baigti. Sistematingas Š. Korėjos 
miestų daužymas iš oro turi tik nistus... 
vieną tikslą — taikoš įgyvendi
nimą! Gal gi pagaliau šiaurės ko
rėjiečiams išseks noras kariau
ti ir-jie atsimes nuo komunisti
nės Kinijos, pasirašydami taikos 
derybas? Juk ir tie miestai nėra 
Kinijos teritorijoje, bet Šiaurės 
Korėjoje.

Su komunistais
kompromisai neįmanomi
Duokime pasisakyti dėl šio 

karo antrąjai pusei — pietų ko
rėjiečiams. 1952 m. kovo 16 d. 
“New York Times“ išspausdino 
Charles Nam Yang rašinį minė-

tąja tema: “...mes suprantam, 
kad amerikiečių tauta nori tai
kos; Kova vyksta Korėjos žemė
je. Todėl korėjiečiai turi pakelti 
tiesiogines karo pasekmes. Bet 
mes taikos norime mažiau už ki
tas tautas, nors ir būdami tiesioi- 
ginėje karo pasekmių grėsmėje. 
Tas, žinoma, nereiškia, kad mes 
esame žiauresni už kitus žmones. 
Ne! Iš tiesų, mes net, gal būt, 
daugiau vertiname taiką, negu 
kitos pasaulio tautos. Jeigu ko
rėjiečiai yra linkę kovoti, dėl to 
kaltas liūdnas patyrimas — bet 
koks kompromisas su komunis
tais jiems tik suteiktų palankes
nes sąlygas sulikviduoti nekomu- 

U

Įdomu, kad ir pačiose JAV 
paskutiniuoju laiku anketiniu 
būdu pravesti žmonių apklausi- 
nėjijmai, siekiant sudaryti vie
šąją nuomonę, davė nelauktus 
rezultatus. Amerikiečių tauta 
aiškiai pasisako už galutiną 
dabartinių “policinių veiksmų“ 
išsprendimą kovos lauke kardo 
smūgiu. Didesnė piliečių dalis 
norėtų matyti amerikiečių bom
bonešius už Yalu upės. Dabarti
nis karas, vedamas už taikos de
rybų stalo, jau spėjo visiems nu
sibosti gal būt dėl to, kad jam ir 
galo nesimato. Vyt. Kastytis.

LF ir LVS pareiškimas
Pasikalbėjimas su Lietuvių Fronto ir Lietuvių Vienybės Sąjū
džio atstovais prof. dr. Zenonu Ivinskiu ir p. Leonu Prapuoleniu

Ryšium su Lietuvių Fronto bei 
Lietuvių Vienybės Sąjūdžio at
stovų pasitraukimu iš VLIKo ir 
dr. P. Karvelio, einančio VLIKo 
pirmininko pareigas, pareiškimu 
“Eltos biuleteny” gavome eilę 
pageidavimų, kad būtų paaiškin
ta iš antros pusės, nes; anot vie
no redaktoriaus, kuris į mus 
kreipėsi, “Eltos biuletenis” jau 
kuris laikas virto partiniu orga
nu. Pageidavimus tenkindami, 
siunčiame redakcijoms šį pasi
kalbėjimą “audiatur et altera 
pars” principu. Iš anksto dėko
jame už parodytą dėmesį ir 
eventualų panaudojimą šiokia ar 
tokia forma.

ALFB Biuras.

Tos pačias l^ordentatorės nuo
mone Korėjos karą būtų buvę 
galima vainikuoti galutine JT 
pergale, jeigu amerikiečių avia
cijai būtų buvęs duotas įsakymas 
bombarduoti karo taikinius Man-j”su tikrove?” 
džiūrijoje. Žinoma, tą žingsnį 
reikėjo padaryti tada, kai į karą 
įstojo komunistinė Kinija. Man- 
džiūrija buvo labai lengvai pa
žeidžiamas priešo nugarkaulis. 
Visoje Mandžiūrijoje tada tebu
vo tik vienas didelis smulkiųjų 
ginklų fabrikas Mukdene. Jį ga
lima būtų buvę sudaužyti vieno 
puolimo metu. Iš komunistinės 
Kinijos aviacijos nebūtų.buvę su
silaukta jokio rimtesnio pasiprie
šinimo, nes tada ji iš viso dar ne
egzistavo. Sunkieji ginklai kinie
čių kariuomenei buvo pristatomi 
iš Sovietų Sąjungos viena gele
žinkelio linija. Tą geležinkelį 
taip pat buvo galima padaryti 
nenaudojamu. Tuo būdu būtų 
buvęs atskirtas raudonosios ka
riuomenės tiekimas, o be tiekimo 
jokia kariuomenė negali kovoti.

Taikos sutartį galima buvo pa
sirašyti 1951 m. balandžio mė
nesį, kada gen. MacArthuras tų 
pačių metų kovo 24 d. pasiūlė 
raudoniesiems pradėti karo pa
liaubų derybas. Kozeriai tada 
dar buvo JT kariuomenės ranko
se. Jai priklausė karo veiksmų 
iniciatyva. Tačiau gen. MacAr
thuras buvo pašalintas už šį “ne
racionalų žingsnį. Praėjus vos 
keturiems mėnesiams, kada ka
ro iniciatyvą pasiėmė Sovietų 
Sąjunga, Vašingtono politinės 
galvos davė įsakymą pradėti tai
kos. derybas. Jos buvo smarkiai 
pavėluotos. Komunistai sutiko 
derėtis, nes jiems reikėjo laiko

pirmininko pareigas dr. P. Kar
velis skelbia, kad. Lietuvių Fron
to ir Lietuvių Vienybės Sąjū
džio pasitraukimo iš VLIKo pa
reiškimas “skaudžiai prasilenkia

NAKTIES DARBAS NESVEIKAS
Reuterio iš Ženevos paduoto

mis žiniomis, Tarptautinės Dar
bo Organizacijos ekspertai yra 
nustatę, jog naktinių pamainų 
darbininkų fabrikuose sveikata 
yra dideliame pavojuje. Nakti
niai darbininkai, esą, yra pirmie
ji kandidatai į chroniškus skran
džio ligonius arba į nervinius 
pakrikėlius.

Minėta ekspertų komisija, su
sidedanti iš žymių medicinos 
mokslininkų ir psichiatrijos spe
cialistų, ilgai* tyrusi šį reikalą, 
pagaliau, atradusi visiškai pri
brendusi laiką tuo reikalu įsak-

darbininkų pasekmes, kad suma
žinus bent dalimi jų tragiškumą, 
minėtos komisijos nariai ruošia 
pasiūlymą viso pasaulio fabrikų 
vadovybėms, kur yra praktikuo
jamas naktinis darbas, kad kiek
vieno fabriko kantinoje veiktų 
šiltų valgių gaminimo skyriai ir 
kas naktį, vidurnakčio užkandžių 
metu, būtų darbininkams išduo
damos karštų valgių porcijos, už 
kurias darbininkai neprivalėtų 
nieko mokėti. Tokiu būdu, esą, 
būtų bent kiek pasitarnauta nak-

nijo Feldmano jų Charge Affai-

mą naktimis dirbti.

— Anaiptol! Mūsų pareiški
mas konstatuoja keturias žymes, 
kurios yra būdingos dabartiniam 
VLIKui, būtent: a) netekimas 
ryšio su Laikinąja Lietuvos Vy
riausybe; b) netekimas ryšio su 
krašto rezistencijos įgaliotiniais 
užsienyje; c) išvirtimas į grynai 
politinę instituciją, netenkant 
rezistencinio charakterio; d) nu
silenkimas nemoraliems politinės 
kovos metodams. Deja, turime 
pabrėžti, kad visos šios žymės 
kaip tik dabartinę VLIKo tikro
vę atitinka.

a) Formalinio ryšio su Laik. 
Lietuvos Vyriausybe, Tautos su
kilimo pastatyta 1941 m. birželio 
23 d., VLIKas niekad nėra turė
jęs, todėl jis nė nutraukti negalė
jo. Veltui tad pulk. K. Škirpa, 
kaip Laik. Vyriausybės galva, 
lauktų pranešimo ir džiaugtųsi 
ligi šiai dienai jo negavęs, kaip 
tai jis teigia Eltoje (Nr. 17, 24 p.). 
Tačiau VLIKas yra turėjęs su 
Laikinąja Vyriausybe praktinį 
ryšį tuo, kad ligi šių metų visą 
laiką jo sąstate yra dalyvavę as
menų, kurie yra kartu ir Laiki
nosios Vyriausybės nariai. Žino
ma, jie nebuvo jos formaliai į 
VLIKą deleguoti, tačiau šitoks 
jų dalyvavimas palaikė VLIKo 
praktinį kontinuitetą su Laikiną
ja Vyriausybe, kaip su pirmuoju 
mūtų Tautos rezistenciniu orga
nu, kuris krašto rezistencijos 
buvo sukurtas. Šiandieniniame 
VLIKo sąstate tokių asmenų ne
bėra nei vieno. Prof. J. Brazaitis 
buvo paskutinis. Tai mes konsta
tuojame kaip liūdną faktą, nesi
imdami kalbėti Laik. Vyriausy
bės vardu, kaip to nemanėme 
daryti ir savo pareiškime. Tačiau 
tokia yra tikrovė, o apie tikrovę 
kalbėti turi teisės kiekvienas, 
kuris ją regi.

b) Tiek VLIKo pirmininkas, 
tiek jo pareigas einąs dr. P. Kar
velis gerai žino, kas turi krašto 
rezistencijos įgaliojimus užsieny
je. Jie taip pat gerai žino, kad 
dėl tam tikrų priežasčių jų ben
dradarbiavimas su VLIKu yra 
nutrūkęs ar beveik nutrūkęs. 
Dar nėra atėjęs laikas rezisten
cinėms detalėms skelbti.

c) Jau senokai VLIKe reiškia
si netinkama linkmė: užuot tama

vus bendram krašto laisvinimo 
reikalui, kreipti daug dėmesio į 
vienos ar kelių grupių partinį 
interesą. Ši tendenija savo vir
šūnę pasiekė rugpiūčio 3 d., kada 
VLIKo Vykdomoj i. Taryba — pa
grindinis VLIKo veiklos organas 
— buvo sudaryta, išjungiant iš 
jos rezistencinės kovos grupes. 
Kaip visuomenei dabar žinoma, 
ši tarnyba susideda šiuo tarpu 
iš trijų politinių partijų, kurios 
ne tik neatstovauja kovos organi
zacijoms, bet pasižymi savo bur
žuaziniais konservatyviniais po
linkiais, būtent: iš tautininkų 
(p. Šidiškis), valst. liaudininkų 
(p. Žalkauskas) ir Ūkininkų Są
jungos (p. Karvelis). M. Brakas 
neatstovauja jokiai grupei: jis 
yra atėjęs specialia sutartimi įn 
pasilieka kiekvienoje Vykdomo
joje Taryboje,- kol ši sutartis ga
lioja (tarp kita ko, jis netrukus 
išvyksta į Ameriką su šeima). 
Šitokios tad Vykdomosios Ta
rybos sudarymas, be to ankstes
nio ryšio netekimas su pirmuoju 
rezistenciniu organu, Laikinąja 
Vyriausybe, atstūmimas krašto 
įgaliotinių užsienyje, padarė, kad 
VLIKas iš tikro neteko rezisten
cinio charakterio, kurio buvo tu
rėjęs Lietuvoje.

d) Kaikurie laicistinio ir net 
katalikiškojo bloko atstovai, pa
leidę gandus, neturinčius abso
liučiai jokio pagrindo, apie rezis
tencijos veikėjus (konkrečiai 
apie prof. Brazaitį ir L. Prapuo
lenį), parodė, kad jie griebiasi 
nemoralių politinės kovos prie
monių politiniams savo priešinin
kams nugalėti. Tai yra jau nepa
teisinama grynai politinėje insti
tucijoje, bet tai yra tiesiog ne
pakenčiama rezistenciniame lais
vinimo organe, kuriame pasiti
kėjimas savo bendradarbiais, jų 
garbės, gynimas, tarpusavio susi
gyvenimas, reikalingos paslap
ties išlaikymas yra būtinos vai
singo darbo sąlygos. Deja, VLI 
Kas nepajėgė šitų sąlygų sukurti. 
Priešingai, VLIKo dauguma kaip 
tik nuėjo su tais, kurie šiuos 
šmeižtus laidė, nors patys jais, 
kaip iš privatinių pasikalbėjimų 
paaiškėjo, netikėjo, bet tik skel
bė kaip priemonę diskredituoti 
nepatinkamiems žmonėms. Tu
rime didžiai apgailestauti, kad ši
tokiems nešvariems metodams 
nusilenkė ir du krikščioniškojo 
bloko atstovai. O kai dėl rezis
tenciniam organui reikalingo pa
slapčių išlaikymo, tai jis iš VLI 
Ko išėjusios buvo tiesiog valkio
jamos spaudoje.

2 Kokios reikšmės Jūsų ap
sisprendimui iš VLIKo išstoti tu
rėjo prof. J. Brazaičio neišrinki- 
mas į Vykdomąją Tarybą?

— Anaiptol, ne pagrindinės, 
kaip tai skelbia kaikuri spauda 
ir kaip tai tvirtina dr. P. Karve- 
lis. Svarbiausios priežastys kaip 
tik buvo anksčiau suminėtos. 
Prof. Brazaičio neišrinkimas tik 
išryškino nemoralius metodus 
VLIKe. Tatai tik parodė, kad VL 
IKas, nieko nepaisydamas, ryžta
si žygiuoti kitokiu keliu, negu jis 
yra žygiavęs Lietuvoje, kuriame 
jis grupines kombinacijas stato 
augščiau, negu faktinį laisvinimo 
darbą. Lietuvių Fronto išstoji-

mo iš VLIKo klausimas buvo 
svarstomas žymiai anksčiau. Ta
čiau buvo vis dar manyta, kad 
bus galima netikusią VLIKo 
linkmę atitiesti. Tačiau. Vykdo
mosios Tarybos sudarymas tik iš 
buržuazinių partijų ir sudarinėji- 
mo metodai palaidojo bet kokią 
viltį. Grįžtant prie prof. Brazai
čio, tenka greižtai pasakyti, kad 
apie jį paleisti gandai yra gry
nas šmeižtas. Prof. Brazaitis ėjo 
tik tas VLIKe pareigas, kurios 
jam buvo pavestos;, jas ėjo su VL 
IKo pirmininko žinia ir Tautos 
Fondo Valdytojo priežiūroje; jo
kių kitokių reikalų jis neatliki
nėjo, kaip tik tuos, kuriuos dabar 
atlieka dr. Karvelis ir Norkaitis. 
Šie šmeižtai nedaro garbės jų au
toriams. Jie tik rodo, kad mūsų 
politinė moralė iš tikro yra labai 
žema ir kad mes nesugebame su 
savo poetiniais 
^ęhtelmehiškai kovoti, išsilai
kydami dorovės ir žmoniškumo 
ribose. Prie šios moralės kėlimo 
neprisideda ir ta spauda, kuri 
pramanytas insinuacijas su pa
sigardžiavimu skelbia.

3. Leiskite gi paklausti, kodėl 
anksčiau Jūs šitų visų VLIKo 
negerovių spaudoje nekėlėte?

— Todėl, kad mes laikėmės 
garbingos taktikos pirma išmė
ginti visus būdus šias negeroves 
išveisti iš vidaus, nenešiant jų 
viešumon. Mes nesutikome su 
kaikurios spaudos taktika juodin
ti VLIKą nesiūlant jokių konkre
čių pataisų. Mes mėginome teik
ti projektų pačiam VLIKui. Dar 
1951 m. pradžioje prof. Brazaitis, 
kaip VLIKo narys, pateikė ištisą 
referatą, kaip VLIKas būtų ati
tiestas į tikrąsias vėžes. Kaip iš
vada buvo sudaryta vad. VLIKo 
autoritetui kelti ir Vykdomosios 
Tarybos darbingumui stiprinti 
komisija. Deja, du tos komisijos 
nariai, prisidėdami prie insinua
cijų ir diskriminacijų, VLIKo 
autoritetą tik labiau susmukdė. 
Šiandien, kada ,VLIKas mūsų 
siūlymus yra atmetęs ar nulei
dęs negirdomis, manome, kad pa
aiškinti visuomenei jau yra me
tas. Manome, kad šitokia taktika 
yra ir krikščioniška ir garbinga.

4. Kaip žiūrite j tolimesnę VL 
IKo ateitį?

— VLIKas šiandien reikalin- 
gas didelių reformų. Aštuoneri 
emigracijos metai yra nudilinę 
jo kovingą pobūdį, padarę jį ne- 
bedarbingą, pakenkę jo autorite
tui visuomenėje. Kad laisvinimo 
organas būtų atitiestas, jam rei
kia:

a) asmeninės reformos — kad 
partijos ir kovos organizacijos į 
VLIKą , siųstų visuomeniniam 
darbui prityrusius ir pajėgius 
žmones;

b) politinės reformos — kad 
būtų atstatytas aiškus ir neabe
jotinas rezistencinis VLIKo cha
rakteris ir kad jo visa veikla 
eitų laisvinimo kovos, o ne atski
rų grupių ar blokų interesų link
mę
• c) moralinės reformos — kad 
būtų išveistos visokios diskrimi
nacijos, šmeižtai ir kad būtų at
statytas VLIKo narių tarpusavio 
pasitikėjimas ir solidarumas;

d) ekonominės reformos—kad 
VLIKas konkrečiais ir regimais 
darbais pateisintų jam visuome- 

(Nukelta į 6 psL)
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I ' Šeši doleriai
Viskas eina gerai, kol nepri

einama prie pinigo. Nuo čia pra
sideda visi nesusipratimai. Taip, 
atrodo, vyksta ir su mūsų daug 
kartų linksniuota bendruomene. 
Ko mes apie ją neprišnekėjom! 
Ir visi karštai sutikom, kad ji 
reikalinga, kad ji būtina, be jos 
negalime apsieitu Ir tai vis tiesa.

Bet kai prieiname prie mo
kesčio, tai čia jau prasideda ne
susipratimai ir net piktos pasta
bos.. .
’ Gerds prietelius, sutikęs mane 

parvažiavusį iš Kr. Tarybos su- 
važiavlfno Montrealy, beveik iš-. 
koliojo.Afan atrodė, kad mes in
tensyviai posėdžiavę dvi dienas^ 
2 naktis praleidę be miego kelio
nėje, šį tą ir nuveikėm. O jis ko- 
lioja! Ir už ką? Už 6 dolerius!“Tai ką? Manai, kad mes ir mokėsim?” — karštai užsipuolė.“Policijos neturim, tai jei nemokėsi, žinoma, neišreikalausim” — pagaliau neiškenčiau ir aš, pradėjęs taikintis prie jo tono.O rimtai kalbant tai šitos ir kitokios kalbos apie tuos 6 dolerius tai yra tik nesusipratimas. Jeigu jos yra, tai tik dėl stokos išsiaiškinimo.Jaučiu, kad ir aš prieitų 6 dol. nustatymo šiek tiek esu prisidėjęs, tai ir noriu savo samprotavimus pareikšti. Juk kiekvienas neaiškumas išsiaiškintinasr nes tai pagaliau yra mūsų viešas reikalas, kuris liečia mus visus. Tai kodėl nepadiskutuoti ir viešai. Tikiu, kad ir mano prietelius savo samprotavimus ir argumentus prieš tuos 6 dolerius taip pat pareikš viešai.Truputis ekskursijų į šalį.Teko gyventi keletą metų Anglijoje. Ten turėjome bendro pobūdžio organizaciją — “D. Britanijos Lietuvių Sąjungą” su skyriais vietoje. Mokestis buvo nustatytas 6 penai per savaitę, kitaip sakait, 2 šilingai per mėnesį, arba 1 svaras ir 4 šilingai per metus. 3% to mokesčio eidavo centrui ir tik % likdavo skyriuje. Aukos Tautos Fondui buvo renkamos atskirai. Anglijos lie- 

,tir?is^mokėjo ir moka į m^ieąNormalus vyro savaitinis uždarbis yra 5 svarai. Jis sumokėdavo į metus vien tik DBLS nario mokesčio daugiau kaip vienos dienos uždarbį.Pavertus šiuos svarus doleriais atrodytų taip: per dieną vyras uždirba 1 svarą, ty. 3 dolerius. Per savaitę jis gauna 5 svarus t. y. 15 dol. Kanadoj lietuvis vyras 'vidutiniai uždirba 1 dol. per valandą, 8 dol. per dieną, 40 dol. per savaitę. Žinome betgi, kad daugelis uždirba beveik dvigubai. Bet to neskaičiuokim.Nustatytas solidarumo įnašas pas mus yra 6 doleriai metams, arba 50 centų mėnesiui, arba 12 centų savaitei. Taigi Kanados lietuvis moka mėnesiui pusvalandžio uždarbį, o metams dienos uždarbio 3/4.Anglijos lietuvis, nors ten daug kas yra pigiau, bet gyvena, palyginus su Kanados lietuviu, daug skurdžiau. Jis prasčiau apsirengęs, nei vienas lietuvis dy- pukas visoj Anglijoj neturi net ir sulūžusios mašinos, jis valgo liesiau ir mažiau. Ir jo bankinė knygutė daug liesesnė. Bet nežiūrint to jis moka tris su puse dolerio vien tik savo organizaci-

jos reikalams. Mano prietelius 
Kanadoj gyvenantis nori mokėti 
tiek, o gal ir dar mažiau, nors už
dirba 3 ar 4 kartus daugiau už 
savo brolį Anglijoje.

Aš nemanau, kad lietuvis, gy
venąs Kanadoj, kuom nors yra 
prastesnis už kitus lietuvius. Ar 
jis mažesnis patrijotas? Ar jo 
tautinis susipratimas yra mažes
nis? Ar jis išviso nejaučia mū
sų bendruomenės reikalo? O gal 
jis jau tiek šykštus pasidarė, kad 
be namo, savo mašinos, bankinės 
knygutės, nieko kito ir nemato? 
Nėra taip jau blogai. Tautos Fon
do Kanadoje pajamos rodo, kad 
Kanados lietuvis nėra nei Šykš
tus, nei jis gailisi bendriems mū
sų reikalams. Taip. Jis supranta 
dolerio reikšmę. Jis jį sunkiai už
dirba. Jis apsiskaičiuoja. Bet, kur 
reikia, jis aukoja ir aukos.Pasak to priežodžio “lietuvis pašneka, pašneka ir išgeria”. Bus ir čia panašiai— pašnekės, pa- kolioš ir... sumokės.Nes reikalai aiškūs yra.Tie 6 doleriai — bet kam taip baisiai vadinti, —• tie 12 centų savaitinių bus paskirstyti taip:' 40%, ty. 4,8 c. eis pagal LG Statutą Tautos Fondui. 15% eis Kultūros Fondui, o kol kas jam nesant eis mūsų įsteigtai Kultūros ir Švietimo Komisijai — fakti- nai švietimo reikalams. Iš likusių bus dalinamasi pusiau — pusė liks vietos bendruomenei, o kita pusė eis krašto valdybai.Ką veiks su pinigais Kr. Valdyba? Tiksliau būtų klausti — ką gali veikti Kr. Valdyba be pinigų?Tas, kas ignoruos mūsų darbą, galės tvirtinti ir toliau, kad pinigų nereikia mokėti, arba kad mokestis yra perdidelis, tad jo ir nereikia visai mokėti. Bus ir tokių.Kr. Valdyba pagal priimtą sąmatą turi įsitaisyti biurą, kuris jau numatytas Lietuvių Namuose Toronte, kur valdybos nariai, be reikalų vedėjo, budės numatytom valandom ir kur lietuviai, turėdami bet kokių reikalų, galės su jais visada pasimatyti. No

rint kad darbas eitų, norint kad 
raštai būtų parašomi irlaika iš-' 
siunčiami, kad būtų atsakoma į laiškus, kurių bus pakankamai, reikės ir specialaus biuro vedėjo. Be jo nebus galima apsieiti. Lietuviai, atkeliavę iš Anglijos, patys matė kaip dirba DBLS biuras. Kanados lietuviai ligi šiol nieko panašaus neturėjo, kaip nebuvo iš viso ir vieno centro.Dabar norime gyventi kitaip, kitaip ir tvarkytis. Techniko darbo bus pakankamai. Ir jo nesugebės atlikti žmonės, dirbą fabrike po 8 vai. per dieną.Reikės įsigyti ir rašomąją mašinėlę, ir rotatorių, ir kitą inventorių.Žinoma, galima neturėti ir biuro, galima neturėti ir techniško darbininko — biuro vedėjo. Galima ir į laiškus neatsakinėti. Galima ir iš viso nieko neveikti. ■Juk yra ir tokių nuomonių! Bet mes su šitomis nuomonėmis šiandien jau nesutinkam. Mes laikome, kad bendruomenės organai yra išrinkti, ir jie turi dirbti. Tie visi, kurie dalyvavo bendruomenės organų rinkimuose ir daugelis kitų geros valios lietuvių, kurie rinkimuose dėl įvairių priežasčių dalyvauti nesugebėjo ar negalėjo, tie visi, kurie

dalyvauja ar dalyvaus mūsų ben
druomeniniame gyvenime, tie vi
si, kurie norės kuo nors prisidė
ti prie lietuviško judėjimo čia— 
Kanadoje — reikia tikėtis atliks 
ir šie mažutę pareigą — sumokės 
12 centų mūsų bendromenės mo
kesčio. O kas nemokės, tai jo pa
ties lietuviškos sąžinės reikalas. 
Galima tik bus jo paklausti, kuo 
jis prisideda prie mūsų lietuviš
ko judėjimo, kuo jis prisideda 
prie Lietuvos laisvinimo darbo? 
Yra žmonių ir šiandien, kurie 
neskaito lietuviško laikraščio, 
neperka lietuviškos knygos, nei
na į lietuviškus pobūvius, ne
bendrauja su savo broliais lietu
viais. Dar daugiau. Yra ir tokių, 
kurie aktyviai dirba prieš tą vis
ką. Bet jie turi ir atitinkamą 
vardą.

Kas mokės tuos 12 centų, rei
kia manyti, nesubiednės. O kas 
ir nemokės, tikrai nepraturtės. 
Tad kam tos priekaištaujančios 
ir beveik piktos pastabos?

Nepopuliaru yra ginti bet ko
kį mokestį, ar bet kokią kitą prie
volę. Bet negi mes esame nesu
brendę ar nepriaugę, kad nega
lėtume padoriai ir viešai svarsty
ti savo reikalų? O tie reikalai 
nevisada yra tik malonūs. Kai- 
kada reikia ir šio to atsižadėti 
Mūsų visas lietuviškas darbas 
šiandien yra paremtas vien gera 
valia ir pasiaukojimu. Tikėkim, 
kad tos geros valios pas mus bus 
pakankamai, kad nesudarysim 
tais centais ar doleriais sau ne
pakeliamos naštos. O sudėję 
tuos centus krūvon mes įgalinsi
me mūsų išrinktus organus atlik
ti numatytus darbus ir nepriver
sime juos sustoti pusiaukelėje.

J. Matulionis.

VAŠINGTONAS PRAKALBĖJO LIETUVIŠKAI
Dar tik prieš keletą metų ame

rikiečiai nepalankaus žadžio so
vietams nei klausyti nenorėjo. 
Kai jiems buvo pasakojama apie 
darbo stovyklas, kalėjimus, en
kavedistų siautėjimus-bei žmo
nių kankinimą, net rodant žaiz
dų randus, jie net įsižeisdavo: 
“Ką jūs čia šmeižtus skleidžiate 
apie mūsų sąjungininkus sovie
tus ...Tačiau dienos bėga ir jau daug kas pakitėjo. Pasikeitė politinės sąlygos ir jų vertinimas, pagaliau, pasikeitė ir žmonės.Mūsų laimei, per tą laiką praregėjo ir patys amerikiečiai. Dabar ir jie suprato tikrą dalykų esmę ir pradėjo kalbėti lygiai taip, kaip mes prieš keletą metų kalbėjome. Kitaip sakant, jie pradėjo kalbėti visiškai lietuviško-
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Toronto Universiteto Muzikos Fakulteto šių metų stipendininkai su Konservatorijos direktorių tarybos pirmininku dr. Edward Johnson, buv. Metropolitane operos menadžeriu. Stipendininkų tarpe Toronto lietuvių gerai pažįstamas bosas Vaclovas Verikaitis, studijuojąs jau antrus metus, (antras iš dešinės). Netrukus V. Verikaitis žada suruošti Toronte savo koncertą.
Kremlius veržiasi į vienuolynusBolševikai aptiko naują savo propogandai kelią — provoslavų bažnyčią. Taip,. tikrai bažnyčią, rlr-ne vien Sovietų Sąjungos viduje, bet ir užsieniuose*Bolševikų tarnyboje esantis Maskvos patriarchatas, kuriam nepasisekė^avo ranką uždėti ant rusų emigrantų bažnyčių, perėjo į kitą puolimą — veržiasi į tas sritis, kur caristiniais laikais buvo įsikūrę rusų vienuoliai. Štai neseniai Maskvoje leidžiamas patriarchato žurnalas užsipuolė garsųjį Graikijos vienuolyną Athos, didžiausi provoslavų autoritetą religiniais klausimais pasaulyje, kad jo vienuolių tarpe beveik nebelikę rusų. Patriarchas remiasi 1878 m. Berlyno sutartimi, kuria visiems Rusijos vienuoliams buvo pripažinta teisė vykti piligrimais į Athos. Tuo tarpu dabar — puola žurnalas — Athos vienuolynas esąs visai su- graikintas. Šioje vienuoliškoje respublikoje 1914 m. buvę 6000

Mindaugo sūnus vienuolis Vai- šelkas). Bet ne religinis interesas čia Maskvą traukia. Ji. nu-yo komunistines agentūras, įsodinant juose vienuoliškai parėdytus emgebistus.Šitokias agentūras ruošiamasi kurti ne vien Athose. Dar anksčiau tas pat pradėta Palestinoje. CarųTaikais Rusija labai stro piai globojo ir rėmė provoslaviš- kus vienuolynus Šv. Žemėje. Po revoliucijos tie vienuolynai buvo palikti jų pačių likimui ir juose palengva. įsigalėjo nebe rusai. Kai Stalinas sukūrė savąją “bažnyčią” Maskvoje, per kurią dabar veikia ypač Galicijoje ir Rumunijoje, buvo pagaliau atsiminti ir anie Palestinos vienuolynai. Juk tai galėtų būti geri atramos punktai bolševikinei propogan- dai krikščionių arabų tarpe. Maskva nepagailėjo pinigų tuose vienuolynuose dar išlikusiems seneliams rusams vienuoliamsrusų vienuolių, o dabar besą vos I patraukti, o pagaliau pasiuntėnepilni 500. Ir kiti slavai esą nustelbti.Juk nuostabu, kraštas, kuriame visomis priemonėmis varoma antireliginė propoganda, užsigeidė sutvirtinti savo pozicijas senajame rytų apeigų bažnyčios centre, (Yra prielaida, kad kadaise čia kurį laiką gyveno net
BRITŲ PULKININKAS HITLERIO GENEROLAS

Prieš kurį laiką viename anglų 
laikraštyje pasirodė nuotrauka 
grupės medžiotojų. Juos išvardi
nant, ten paminėtas ir pulkinin
kas Alexander Scotland. Bet jis 
ten neatpažįstamas — jo yeidas 
“netyčia” uždengtas rankos. Nes 
tai žmogus iš tų, kurie nesiduoda 
fotografuojami.

Visuomenė apie pulk. Scotland 
beveik nieko ir nežino. Bet savo 
metu jis pora dienų buvo visos 
žurnalistų minios centre ir vis- 
dėlto iš jų išsprūdo, kaip ir atsi
rado nežinomais keliais.

Tai buvo Venecijojė, kai są
jungininkų teismas teisė feld
maršalą Kesselringą. Byla užsi
tęsė, advokatai ir teismas nagri
nėjo tūkstančius dokumentų, o 
žurnalistai snūduriavo ir kavi-

sujudo, kai liudytoju atvyko ang
lų pulk. Scotland. Jis pateikė

ninančių Kesselringo padėtį.

tus. Atsakymas buvo pritren
kiančiai sensacingas: “Karo metu 
ač buvau vienos vokiečių divizi
jos Italijoje generolas ir priklau
siau Kesselringo štabui”.

Žurnalistai šoko gaudyti pulki
ninką, bet retai kuriam pasisekė 
jį ir pamatyti. Kitą dieną jis vėl 
pasirodė teisme, o po to išnyko 
be pėdsakų. Žurnalistam nepasi
sekė jį net nufotografuoti, nes 
teisme buvo uždrausta, o kitur 
jo nesugavo.

Kasgi tai per asmenybė?
Paslaptis. Tik iš kažkurio ne

diskretiško šaltinio, išdavusio jo 
paties kaikuriuos pasisakymus, 
yra žinoma vien jo gyvenimo 
schema.

Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą 
iš kadetų korpuso sveikatos su
metimais pasitraukė vienas ka
riūnas. Po kelių mėnesių vienas 
vokiškos kilmės anglas bajoras 
įstojo į vokiečių kariuomenę. 
Kaip pavyzdingas karys, jis 
greit avansavo ir niekas nežino-

Service agentas. 1919 m. iš kari:

nės tarnybos jis pasitraukė ir grįžo į Angliją. Kokią misiją I P. karo metu jis atliko, niekas nežino.
1935 m., kai Hitleris jau kūrė 

armiją, Scotland vėl atsirado 
Vokietijoje ir pradėjo naują ka
rinę karjerą. 1939 m. buvo pa
keltas generalmajoru. Į kSro pa
baigą jis pateko Kesselringo šta- 
ban irkaip energingas karys bu
vo įgavęs jo pasitikėjimo. Jis 
niekad nebuvo įtartas ir visiems 
tebėra paslaptis, kaip jis galėjo 
perduoti reikalingas žinias bri
tams. Bet jau yra paaiškėję, kad 
jis buvo/priėjęs ir prie vokiečių 
atominių tyrinėjijmų ir kad kaip 
tik pagal jo žinias kelis kartus 
buvo bombarduota Peenemuen
de. Karui pasibaigus jis suge
bėjo dingti be žinios, niekieno 
nepastebėtas, nei į belaisvių sto
vyklą nepatekęs ir štai vėl pa- 
sirodė anglų slaptosios tarnybos 
karininko uniformoje. Bet jo 
dviguba rolė jau baigta. Naujo
sios Vokietijos generolu jam jau 
beabejo nebeteks būti.

Jeruzalėn savo misiją — grupę “vienuolių”, išmokytų NKVD mokyklose, su Maskvos patriarcho paskirtų archimandritu Vladimiru. Tas bandė ten rastąjį archimandritą graiką Timotheos papirkti pinigais, bet kilo skandalas ir jis turėjo grįžti. Jo vieton buvo pasiųstas švelnesnis NKVD mokinys Ignacas Polikarpas, prie kurio buvo dar priskirti 5 klierikai, vos grįžę iš Korėjos, kur dirbo žvalgyboje. Tuo pat metu Jeruzalėje buvo atgaivinta carų laikais veikusi Rusi- jos-Palestinos draugija, kuriai vadovauti iš Maskvos buvo prisiųsti Al. Zaicovas ir N. Kaluginas. Sovietų konsulas Tel-Avive P. Jesniov, nulydėjęs juos į Izraelio užsienių r. ministeriją, pri- statydino kaip žmones, kurie atvykę čia atgauti' vienuolynus, 
bažnyčias ir kitus nekilnojamus 
turtus, kurie kadaise, prieš pir
mąjį karą, priklausę šitai drau
gijai. Izraelio valdžia betgi pa
reiškė, kad tai ne jos reikalas ir 
patarė kreiptis į teismą.

Savo akcijos sovietai visdėl- 
to nesulaiko. Sovietų atstovybė 
jau paėmė savo globon visus pro- 
voslavų vienuolynus bei cerkves. 
Nuostabu, bet taip yra, — sovie
tų atstovybė skiria stambias su
mas vienuolynams ir bažny
čioms remontuoti, susenusiems 
vienuoliams duoda pašalpas, vie
nuolius aprūpina bažnytinėmis 
knygomis bei religine literatūra.

kad palengva įkeltų koją į vienuolynus, galėtų veikti jų gyvenimą ir prikišti savo agentų.Polikarpo vadovaujamoji “religinė” sovietų misija specialiais rastais pasveikino Sirijos bei Armėnijos bažnyčias ir padarė vizitus visiems provoslavų dignitoriams Jeruzalėje ir Nazarete. Augštieji provoslavų hierarchai beabejo bolševikų žaidimą perpranta ir laikosi labai rezervuotai. Dėl to bolševikiniai agentai veikia smulkiosios dvasiškuos tarpe ir čia jų pastangos pasirodo ne be pasisekimo. Didžiausio pasipriešinimo rodo graikai, kurie Palestinos pravoslavijoje turi vadovaujantį vaidmenį, tad bolševikai, stengiasi išnaudoti tautinį momentą. Jie varo propagandą tarp krikščionių arabų, kurstydami, kad nušalintų graikus ir patys paimtų vadovybę į savo rankas, nes jų čia dauguma. Arabams žada visokią paramą, tik su viena sąlyga, kad būtų lojalūs sovietinei misijai.Šitos varžybos dar nėra baigtos. Bet jos būdingos ir įdomios iš vienos pusės kaip pavyzdys, rodąs tęsiamas rusiškas tradicijas, o iš kitos kaip naujas metodas savoms ekspozitūroms užsieny dauginti. GI. P.

mis mintimis, tik angliškais žo
džiais ...

Štai, rugsėjo 19 d., Valstybės 
Departamentas Vašingtone išlei
do 69 puslapių “Baltąją knygą”, 
kuri paskirta bolševikų “geriems 
darbeliams” aprašyti.

Knygelėje apkaltinama Sovie
tų Sąjunga už begalinį ruošimą
si naujam karui, tam tikslui 
naudojant milijonus darbo ver
gų. Gi tie vergai — sakoma — 
blogiau užlaikomi negu bolševi
kų koncentracinių stovyklų Su
neš — kankinami sunkiaisiais 
darbais, maitinami blogiausiu 
maistu ir išnaudojami tol, pakol 
miršta. Tai vadinama negirdėtu 
pasaulio istorijoje ir didžiausiu 
nusikaltimu, kurį pateisindami 
bolševikai begėdiškai pasauliui 
meluoja apie 'didžiulius darbo 
tempus, apie laimingą ir gražų 
gyvenimą, apie įvairias “savano
riškas” soclenktynes ir pan.Prezidentas Trumanas primena, jog Sovietų kaltę dęl priverstinų darbo stovyklų įrodančių dokumentų didžiulės bylos įteiktos Jungtinių Tautų Komitetui priverčiamųjų darbų klausimui tirti, kuris susirinks posėdžio Ge- nevoje gruodžio 14 d.Prezidentas pabrėžia, jog tie dokumentai rodo, ką reiškia gyventi žmonėms Sovietų Sąjungoje, valdant tą kraštą dabartiniams valdovams ir ką reiškia Sovietų ekonominio ir politinio gyvenimo doktrina. “Baltojoj knygoj” sakoma, jog, atsargiausiais duomenimis, šiuo metu S. Rusijos darbo vergų stovyklose esama 8-13.500.000 žmonių. Be fb, kiti milijonai katorgininkų randas* satelitų kraštuose.Neapkenčiama ir baisiausia pasaulyje Sovietų slaptoji policija — sakoma toliau — rekrutuoja darbininkus vergų darbams iš kriminalistų tarpo, politiškai nepatikimų asmenų, pareiškusių bent mažiausį nepasitenkinimą bolševikiniu valdymu arba — užtenka ir to, — jeigu kuris, užskaitomas /“socialistiškai pavojingu”. Be to, stovyklose esą itin daug paauglių vaikų, kurie taipogi dirba sunkius darbus. . Daugeliu atvejų darbo stovyk-. lose atsiduria tokie žmonės, kų-' rie bolševikų valdžiai yra “nepageidaujami”. Tai esąs truputį “geresnis” atvejis. Kitais atvejais — “nepageidaujamieji” turi

būti iš karto “likviduoti“ — ra
šoma knygoje.

Priverčiamųjų darbų stovyklų 
kriminaliniai įnamiai, kurių pro
centas yra labai mažas, stovyklo
se turi visuomet geriausius dar
bus ir dažniausia turi visišką 
valią terorizuoti politinius ver
gus, kurie turi pernešti baisiau-

alkį ir nuoskaudas.
Ištisų žmonių masių nuolati

nis deportavimas iš gyvenamųjų 
vietų — Sovietų Sąjungoj esanti 
baisiausia gyventojų rykštė. 
Slaptajai sovietų policijai (eili
nio rango pareigūnams) auges
nieji duoda įsakymą deportuoti 
“nepageidaujamus... Dažniau
sia įsakoma atskirti šeimas: vyrą 
nuo žmonos, vaikus nuo tėvų ir 
pan. Tada įsakoma deportuoja
miesiems susikrauti atskirus ba- 
gažėlius,, aiškinant, jog taip rei
kalinga “sanitarinės inspekcijos“ 
tiksklams...NKVD yra labai “taktiška“ — rašoma knygelėj. Vienas pabėgėlis, ištrūkęs iš to pragaro ir pasiekęs JAV, liudija, kad enkavedistai niekad nesako, ypač moterims, jog yra suimama. Kad iš- ventgi “nemalonių scenų, kad negirdėti verkiančių vaikų balso ir tt., suimamai moteriai pasakoma: “Mes norime gauti iš tamstos truputį informacijų.* Tai' užtruks apie pusę valandos. Mes turime čia pat automobilį, kuriuo jus nuvešime į raštinę ir at- vešime atgal”...Kiti pabėgėliai iš darbo stovyklų pasakoja, jog traukiniai, kuriais vergai vežami į paskyrimo vietas, didžiausių šalčių metu esti nekūrenami, todėl daugelis motinų netenka savo kūdikių, nes jie mirtinai sušąlą. xPriverčiamojo darbo stovyklose vergai nuolat mušami, jiems duodamas prasčiausias maistas, o jeigu jie bent kiek pasipriešina — karceris, šaltas vanduo su ledais rūsyje ar kitokios kankinimo priemonės. Maisto normos sargybinių šunims esančios daug geresnės, negu kaliniams, kad daugelis kalinių, esą, gaudo žiurkes barakuose, jas kepa arba 

verda ir valgo....' aprašomos Sbviėių' priverčiamojo darbo stovyklos JAV vyriausybės specialiame leidiny.Taigi, Vašingtonas prakalbėjo “lietuviškai“... Pr. Alšėnas.
Iš VISUR TRUMPAI

rial lanko pamaldas. Vištai tam,

JT TAUPO
JT biudžeto komisija pradėjo 

ieškoti, kaip susiaurinti išlaidas, 
nes niekas daug mokėti nenori. 
JAV nori mokėti sekančiais me
tais mažiau, reikalauja, kad sa
vo įnašą padidintų S. Rusija. O 
ta, žinoma, spirsis. Komisija dėl 
to planuoja išlaidų apkarpymus. 
Taip numatoma sumažinti auto
mobilių skaičių. Vietoje 10 auto
mobilių ir 17 šoferių numatoma 
palikti vos 1 automobilį ir 2 va
gonus. Taip, esą, būtų sutaupy
ta $50.000 per metus. Numatomi 
ir kiti apkarpymai bei tarnauto
jų sumažinimai. Tačiau bendras 
biudžetas visdėlto numatytas net 
didesnis už šių metų — $82.487.- 
868. Be to, ateinančioje sesijoje 
numatoma prašyti, kad visos 
tautos paskirtų savo įnašus pro
jektuojamoms naujoms įstai
goms, kaip Vaikų Fondas, Korė
jos paramai bei atstatymui, Pa
lestinos pabėgėlių fondui ir tt

JT šiuo metu yra 4.013 tarnau
tojų. ,

— Johannesburg. — Premje
ras Malan pagrasino, kad P. Af
rika išstosianti iš JT, jei ši nesi
liausianti kišusis į jos vidaus rei
kalus. *

— Maskva. — Kinijos premjeras Čou En-lai rugsėjo 22 d. išskrido į Peipingą, o visa 8 asmenų delegacija dar liko Maskvoje.— Londonas. — Prie arktikoje priversto nutūpti lėktuvo su 12 žmonių nutūpė pereitą antradienį JAV lėktuvas Albatros ir 3 žmones atvežė į aviacijos bazę Grenladijoje.— Cherbourg. — K. Čaplinas dėl žinių, kad jam bus daroma kliūčių įvažiuoti į JAV pareiškė nusistebėjimo ir pasakė, kad po 6 mėn. jis grįšiąs.— Vašingtonas. — JAV iždo sekretorius pareiškė, kad aukso kaina nebus keičiama — $35 už unciją — ir draudimas privatiems asmenims laikyti aukso monetas taip pat nebus atšauktas.— New Delhi. — Indijoj būgštaujama, kad Pakistane ruošiamasi žiemos metu vėl pradėti karas dėl Kašmiro. Tam ruošiasi Azad vadovaujamos Pakistane sudarytos Kašmiro vyriausybės šalininkai.— Fredericton. — New Brunswick provincijos rinkimus laimėjo konservatoriai, iš 52 gavę 33 vietas. Vyriausybę sudarys partijos vadas Hugh John Flemming.
— Otava? — Užsienių r. min. 

Pearson pareiškė, kad Kanada 
svarsto diplomatinių atstovybių 
praplėtimo klausimą ir kad nu
matoma atstovą paskirti į Ispa
niją, kurio ten dar niekad ne
buvo.

— Otava. — Kanados ekspor
tas per šių metų 7 pirmuosius 
mėnesius prašoko importą 197 
milijonus dolerių.

— Otava. — Kanada iš Co
lombo plano sumų paskyrė 5 mil. 
dolerių Indijai kviečių nupirkti.

— Otava. — Kanados oro divi
zijos Europoje vadu paskirtas 
buvęs Kanados karinės misijos 
Vašingtone viršininkas H. Camp
bell.

— Regina. — Saskatchewan© 
švietimo ministerija paskelbė į

viduriniąsias mokyklas įvedanti ukrainiečių kalbą kaip privalomą 9-12 klasėms.
Tremtinių įnašasSackville mieste, New Brunswick, Enamel and Heating Products Ltd. firma, minėdama savo šimto metų gyvavimo sukaktį, išleido jubiliejinį leidinį, kuriame pažymi, kad tarp kitų laimėjimų keturiose Atlanto pakraščio Kanados provincijose žymų įnašą padarę ir DP.Esą, Halifaxe šiuo metu augš- tai stovi Muzikos mokykla, nes ten įsikūrę Latvijos operos ir baleto žymios pajėgos, atvykę Ka- nadon 1948 m. kaip DP.

| > Ką daro šnipaiSpecialių įstaigų žmonės neabejoja, kad Kanadoje yra Sovietų šnipų tinklas, tačiau šiuo metu jis turįs uždavinį ne tiek rinkti žinias apie kariuomenę bei ginklavimąsi, bet veikiąs netiesioginiai. Jo pirmas uždavinys pakirsti Kanados ekonomines ir demokratines pajėgas, o be to, paruošti kadrus karo meto sabotažams įvykdyti.
Poliomelytis Kanadoje

Poliomelytis šiais metais reiš
kiasi labiau vakarinėse Kanados 
provincijose. Susirgimų buvo: 
Saskatchevane 716, Albertoje 
476, Br. Kolumbijoje 316, Mani- 
toboje 196. Išviso susirgimų bu
vo 1690. Mirčių buvo 114 — Sa
skatchewan 41, Albertoje 37, . 
Br. Kolumbijoje 21 ir Manitobo- 
je 15.

Izraelis sutarė su Vokietija
Izraelio kabinetas nutarė pri

imti iš Vokietijos už žydams pa
darytus nuostolius $822.000.000. 
Užsienių r. min. skrenda į Liuk
semburgą pasirašyti su kancle
riu AdenauerAi sutarties. Vokie
čiai sutiko sumokėti per 12 metų 
$715.000.000. Dar $107.000.000 pri
dedami pagal privačių žydų rei
kalavimus. Mokama bus prekė
mis, tarp kitko išardomais na
mais ir ž. ūkio bei irigacijos įren
gimais.
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Pavergtoj Tėvynėj
Veda ALMUS

HAMILTON, Out

★ M. Bagdonaitė, Vilniaus Salomė
jos Neria* vardo vidur, mokyklos di
rektorių*, ilgokam straipsnyje apžvel
gia praėjusius mokslo metus tarybinė
je gimnazijoje. Girdi, mokinės buvu-

kę visus egzaminus, tik gerais ir labai

goi. •. rišę darbg sutelkė i tarybinio 
patriotizmo ugdymą moksleiviuose . • 
ugdydami neapykantą Amerikos-Ang- 
Jtjos imperialistams ir ją talkininkams 
buržuaziniams nacionalistams, reok- 
cingajai dvasininkijai •.. Šiam darbui 
mokytojai yra gerai pasirengę, daugu
mas baigę vakarines marksizmo leni
nizmo mokyklas .. ♦ Mokinės, ypač vy
resniosiose klasėse, laisvai sugeba 
naudėti rusą kalbą, ir jos dalyvauja 
sueigose po pamoką, kurios surengia
mos šitokiomis temomsi: "Aš išmoksiu 
rusą kolbą, nes ja kalbėjo Leninas", 
"Mylėkime didžiosios rusą tautos kal- 

ir pan. Bagdonaitė kaip trūku
mą nurodo, kad "dar silpnai vystė 
pedagoginę antireliginę propagandą 
tėvą tarpe, mokytojai dar nevisada su
gebėjo dėstydami pamokos formuoti 
stiprią moksleivių materialistinę pa- 

- saulėžiūrą". Gal dar šiais metais mo
kykla persikelsiąnti į naujus didžiulius 
rūmus Liudo Giros gatvėje. 'Jie bū
sią radiofikuoti, turės savo kino teatrą.

★ Politechnikos instituto statybos 
fakulteto dėstytoją grupė liepos vidu
ry lankėsi šiaurinėje Lietuvoje, kur ty
rė Lietuvos liaudies architektūrą. Da
viniai būsią naudojami planuojajnt 
kolūkių sodybų trobesius, kad juose 
pasiliktų lietuvių liaudies kūrybos ele- 
tnentai. Ekspedicijai vadovavo miestų 
planavimo katedros vedėjas K. Šesel- 
gis.

'ž' Ęo J. Banaičio, ir J. Šimkus rei
kalavo, kad tarybiniai rošyštojai pagy
vintų savo veiklą. Dekadoj esą numa
tyta išleisti rusų kalba Maskvos lei
dyklose ir LTSR Valstybinės leidyk
los apie 40 mūsų rašytojų knygų. Gir
di, 28 poetą lietuvių rinkinys, reda
guojamas P. Antokolskio, numatomas 
dekados proga išleisti Maskvoje. Bal
tušis parašęs naują pjesę teatrui, o te
berašo A. Gricius ir Juozas Paukšte
lis. Dramaturgai, esą, turėtų pasi
tempti. r

★ Liepos mėn. 3 d. LTSR Mokslų 
Akademijos salėje Veterinarijos Aka
demijos anatomijos katedros vedėjas 
A. Pabijanskas gynė disertaciją "Par
šelių auginimo šaltu metodų įtaka į jų 
organų vystymąsi". Oponentais buvo 
dr. K. Aleksa ir dr. J. Žemaitis.

★ V. Aurylo, Vilniaus Pedagoginio 
instituto dėstytojas prieš kurį laiką 
tarybinėje spaudoje skelbė: "Viso pa
saulio dorieji tėvai supranta, kokią 
žalą neša Amerikos imperialistų lei
džiamos knygpalaikės vaikams *- ^, ku
rią tikslas auklėti šlykščiausius žvėriš
kus instinktus, ruoštis pasaulio užka
riavimui ... Tarybinė literatūra yra 
persunkta kilniausiomis komunizmo 
idėjomis... Lietuviai tarybiniai rašy
tojai parašė eilę knygų, kaip tai M. 
Sluckis "Busimasis kapitonas", VI. 
Mozūriūnas "Laužai prie upės", V. 
Reimcrio /'Draugystė" ir kit. Tačiau 
mūsų rašytojai dar labai toli stovį nuo 
konkretaus mokyklinio gyvenimo stu
dijavimo.

★ Kaune nuo 1939 metų nebuvo iš
leistas joks telefonų abonentų sąra
šas. Pakėlus triukšmą, jį pagaliau šie
met išleido.

★ Ypatingai sunki padėtis LTSR te
bėra su vadovėliais, o ypač su "Skai
tiniais" gimnazistams. Praėjusį mėne
sį LTSR Švietimo ministerija smarkiai

v atsiėmė iš partijos už stambius trūku
mus išleidžiant "Skaitinius" V-VIII 
klasėms. Rugp. mėnesio vidurį Švie
timo ministerija pasitaisė, jog siekda
ma pagerinti "Skaitinių" ir chrestoma
tiją kokybę, ministerija pritarė valsty
binės pedagogikos literatūros leidyklos 
pasiūlymui skaitymo knygų autorių 
kolektyvus papildyti mokymo-auklėji- 
mo darbe pasižymėjusiais pedagogąi- 
praktikais. Tačiau birželio mėn. ta pa
ti tarybinė spauda pranešė, jog parti
ja sutiko su naujosios chrestomatijos 
projektu ...

★ LTSR spaudoje buvo iškeltas 
skandalingas reikalas, jog Pedagoginio 
instituto studentai, lanką Neakivaiz
dinį sk. Vilniuje, už 100 rublių sam
dosi Vilniaus universiteto istorijos fa
kulteto studentus išlaikyti už juos isto
rijos egzaminus. Nusikaltusi—A. Kar
pavičiūtė, išdavusi P. Gudžiūnaitė. 
"Tiesoje" parašė J. Darius.

★ A. Andriejevas, TSRS Paruošą mi
nisterijos įgaliotinis LTSR, trumpai bū
tą rusiškąją imperialistą ūkinės eks
ploatacijos LTSR viršininkas, stebisi, 
kame reikalas, kad valstiečiai šiais 
metais dar prasčiau atlieka javą pri
statymą valstybei. Kolūkiuose, girdi, 
dirba šimtai naują kombainą . • • Per
spėjo valstybinių svirną laikytojus, kad 
Šiais metais geriau atliktų 
reigas. • •

★ Panevėžyje atidarytas 
liorocijos technikumas. Į jį
baigę 10 vidurinės mokyklos klosią be 
egzaminų, abiejų lyčių, mokomos sti
pendijos ir butpinigioi.

★ Tarybinė spauda "dikčiai" rašo ir 
skelbia tarybinės adminstracijos stebė
tinos biurokratijos ir korupcijos pa
vyzdžių iš rugiapiūtės LTSR, fav., nu
rodomas vienos kolūkis Švenčionių ap
skrityje "Kibirkštis", kur trys javopiū- 
vės, bet, kadangi nebuvo suspėta jų 
laiku suremontuoti, nebuvo dalių, ru
giapjūtė buvo atlikto rankiniu būdu.

★ Valstybinė Grožinės Literatūros 
Leidykla praėjusiais metais tepajėgė 
išleisti 94 psi. V. Mickevičiuas-Kapsu- 
ko "Apsakymus ir atsiminimus", kurią 
"Tiesa" priėmė polankiai.

★ Pasak amerikiečio žurnalisto "to
talinė diktatūra iššaukia ir totalinę 
korupciją". Rugpiūčio pradžoje LTSR 
oficiozas paskelbė vedamąjį "Kaip 
akies vyzdį saugoti kolūkinį darbą". 
Vedamasis buvo užsakytas pačio Vasi- 

savo pa-

Hidrome- 
pnimami

ir Paleckį — "pavaduotojas", mot., 
■Davęs ižtraukg iš Stalino "biblijos", 
vedamasis priminė, jog rugiapiūtė ne- 
juokas. "Ypač svarbu išsaugoti visą

dui"-. Pereitais metais, rota "Tiesa", 
eilėj rajonų buvo mėginimų grobsty
ti kolūkini derlių. Buožė* ir įvairaus 

. plauko jų pakalikai, siekdami griauti 
kolūkius (o gal lik išvengti bado?) 
mėgino Įvairiai* būdai* išvogti kol
ūkinę duonų (Įsidėmėtina: duonų, ne 
Lenino ar Stalino raštus!). "Tiesa" 
džiaugiasi, jog "mėgėjai grobstyti kol
ūkinį derlių buvo nubausti visu tary
binių įstatymų griežtumu ... Atski
ruose kolūkiuose jiems pasisekė pada
ryti žalų". Šiemet, girdi, kolūkiuose 
sustiprėjus partinė organizacija, kas 
pakėlę kolūkiečių "sąmoningumų". 
Buožės priešinasi ūkio sumechanini- 
mui, nes jiems sumažinamos galimy
bės vogti, mano visokios išminties pil
nas partijos organas. Jis taip pat pa
taria, nekrauti derliaus atskiruose kol
ūkiečių kluonuose, bet sugabenti į vie
nų kurių vietų, kad būtų lengviau iš
saugoti. "Tiesa" reikalauja, "pasiek
ti, kad kiekvienas, kas tik mėgina 
kišti rankų prie kolūkinio derliaus, 
gautų per nagus, ir gautų taip skau
džiai, kad tai būtų pamoka ne tik jam, 
bet ir kitiems". Tai visdėto ponai buvo 
geresni. Jei prisiminti P. Rusecko 
"Baudžiavų" — tai ten buvo aprašyta, 
jog ponas, pamatęs, kad baudžiau
ninkai vagia tik miltus duonai, taip 
susigraudinęs, jog su karieta juos na
mo nuvežęs ir viskuo apdovanojęs.

Atskirame rašinyje Pisarevas dar pa
tikslino, "kad kovų^ str derliaus nuo
stoliu yra šiuo metu ypatingai rimtas 
klausimas. Reikalas liečia milijonų 
pūdų išsaugojimų. Duomenys rodo, 
kad jeigu kiekviename kvadratiniame 
metre paliekama iki 10 varpų, tai iš 
kiekvieno ha nesurinksime centnerio 
grūdų" ...

A Neseniai įvyko LKP(b) Vilniaus 
Miesto Komiteto plenumas, kuriame 
buvo skundžiamasi dėl esamų kadrų 
nepatikimumo ir reikalauta partinio 
vadovavimo komjaunimui. Iš lietu
vių inteligentijos . kalbėjo drg. Matu
lis, LTSR Mokslų Akademijos prezi
dentas, kuris užtvirtino, kad kur kur, 
bet akademijoje su kadrais tvarkoj: 
"Gerėja aspirantūros, sudėtis, žymiai 
pakilo reikalavimai visiems mokslo 
darbuotojams. Gerėja kadrų auklėjimas 
tarybinės ideologijos dvasioje... ir 
čia pat Matulis šoko plėstis: "Yra dar 
daug spragų marksistiniame leninisti- 
niome auklėjime. Pasitaiko apolitišku- 
mo, neteisingos pažiūros į kritiką fak
tų. Nėra dar glaudžių santykių tarp 
akademijos institutų ir gamybos". 
Dar kalbėjo Pedagoginio Instituto di
rektorius drg.. Ročka ir valstybinio 
universiteto rektorius Bučas.

* Kartais ir LTSR išleidžiamos kny
gos, net poezijos rodo, kaip stiprus te
bėra Lietuvoje nuosavybės jausmas ir 
patriotizmas. Zajančiauskas viename 
savo eilėraščių rašo: "štai drįsta kelti 
galvas senieji kraugeriai" ... "Tiesa" 
džiaugsmingai atsiliepia, kad poetas

■ parodęs tikrąjį buržuazinių nacionalis
tų veidą, jų norą vėl susigrąžinti pra
rastus ūkius, šiltas vietas,^bet jie yra 
pasmerkti visiškai pražūčiai, savąja 
būdama tikra, rašo "Tiesa".

* Rugpiūčio 16 d. Vilniuje gastro
liavo Kauno operetės kolektyvas, pa
statydamas keturios operetes ir vieną- 
operą.

* P. Ragalevičienė —- "Respubliki
nio mokytojų tobulinimosi instituto di
rektoriaus pavaduotojas mokymo meto- 
dinimo darbui" — sako, jog liepos mė
nesį gimnazijų su dėstomąja rusų kal
ba mokytojams buvo suorganizuoti ru
sų kalbos ir literatūros kukrsai. Iš 350 
atvyko 270. Kauno srities turėjo atvyk
ti 15, atvyko 2, Šiaulių srities iš 8-3, 
Vilniaus iš 25-8 ir tt. Girdi iš Šiaulių 
miesto neatvykęs nė vienas mokyto
jas ... Ar tai pasyvus pasipriešinimas, 
kuriuo giriasi mūsų politikai laisvaja
me pasaulyje?

* LKP(b) CK * transporto skyriaus 
viršininkas A. Loščininas, aprašęs Rusi
jos geležinkelių "progresą" nuo 1925 
"išvadavus niekonebuvo". Dabar gi ge

ležinkeliai aprūpinti priešakine tarybine
technika. Manevriniuose garvežiuose 
net esą radijo. Į Kauną, Klaipėdą ir 
metų ir JAV geležinkelių katastrofišką 
padėtį, pereina prie Lietuvos. Joje 
Rygą iš Vilniaus kursuoją ištaigingi 
traukiniai... Po to jis skundžiasi dėl 
nuolatinių traukinių vėlavimų, draus
mė* stokos, broko ir dažnų avarijų ... 
Vilniuje Vingio parke buvo sukviestas 
mitingas, kurį atidarė Lietuvos magist
ralės politinio skyriaus viršininkas 
Kadžiulis. Pranešimą padarė Lietuvos 
geležinkelio viršininkas 3-jo rango ry
šių generolas direktorius drg. Kižu- 
chovskis.

* A. Bagdonas, simpatingo veido 
kombainininkas, rūpinasi, jog neseniai 
pasirašęs laišką Stalinui pasižadėda
mas nupiouti šiemet 400 ha javų. "Da
bar aš dedu visas pastangas, kad te
sėčiau Vadui (Heil Fuehrer!) duotą žo
dį" ... perduoda tarybinė LTSR spau
da. Ji nusiskundžia, jog daugelyje 
Lietuvos vietų kombainai naudojami 
nebuvo. Kaikur net nebuvę išvežti iš 
MTS stočių. Politiniams skyriams pri
menama, jog kolūkiečiai baudžiauinin- 
kai. būtų įsąmoninti, jog jų pirrhoji

nei (Rusijai motinėiei(, o tik tada rū
pinkis sava alkanai* vaikais ir pamo
te Lietuva.

to* rugpjūčio 13 dieng Rigolatto ope
ros Vilniuje pastatymu. Rigoletto ro
lėje debiutavo K. Šilgati*, o Diildo* 
vaidmenyje — Kauno muzikolinio dra
mos teatro (operetė* lietuviikai) artistė

ni "Bohema", Glazunovo "Raimunda" 
ir, Klebenov baleto* "SveHaaa". Se-

Duosnūs hamiltoniečiai baž
nyčios statybai jau suaukojo 
$10.000. Pasikalbėjus šiuo reika
lu su parapijos klebonu kun. dr. 
J. Tadarausku, teko patirti, kad 
tik dar apie pusė čia gyvenančių 
lietuvių yra aplankyta. Atrodo, 
kad bažnyčios statymo finansi
niai reikalai yra geri ir kliūčių 
statybai neąudaro.

Baigus bažnyčios statybą, kle
bonas yra numatęs išleisti spe
cialų leidinį — apyskaitą. Jame 
bus parapijos istorija, statybos 
pajamų ir išlaidų smulki apy
skaita, aukotojų sąrašai ir kiti 
su bažnyčios statymu susiję dar
bai. Ir lietuviškos organizacijos 
prie šio gražaus darbo prisideda. 
Šiam reikalui aukojo: “Aukuras” 
$100, Bendr. V-ba $30, sporto 
klubas “Kovas” $25. Kitos orga
nizacijos yra numačiusios vė
liau prisidėti.

■ Literatūros vakaras
Spalio 11 d. “Dainavos” salėje, 

469 Bay St. N. TF vietinis sky
rius ruošia Kanados lietuvių ra
šytojų pasirodymą — jų naujau
sių kūrinių literatūrinį vaka
rą. Dalyvaus Vyt. Kastytis. Pr. 
Kozulis, Vyt. Peseckas ir B. Ruk- 
ša — visi iš Toronto, iš Hamilto
no atstovaus visuomenei jau pa
žįstama iš anksčiau čia jos vai
dintų “Kelio į laisvę” ir “Joni
nių nakties” autorė Z. Šukienė.

Nors ir daug dalyvių, bet pro
grama taip sutvarkyta, kad ilgai 
neužsitęs.

' Vakarą paįvairins Lil. Šukytė, 
paskambindama keletą ištraukų 
iš operų.

Kadangi į Hamiltoną pirmą 
kartą suvažiuoja beveik visi Ka
nados poetai bei rašytojai, mūsų 
hamiltoniečių pareiga juos pa
gerbti. Tikimės, kad tautiečiai 
vieningai supras tą didelę lietu
vio rašytojo reikšmę tautai, ypač 
jaunimui ir gausiai į šį vakarą 
atsilankys.

— Rugsėjo 21 d. TF viet., sk. 
v-bos narys K. Baronas dalyva-

MALONŪŠ HAMILTONIEČIAI!
Visi pagerbkime mūsų rašytojus, suvažiuojančius į TF ruošiamą

LITERATŪROS VAKARĄ
. ’ ■ * ' ■ » » * v. ’ . ■

kuris įvyks š,m. spalio 11 d. “Dainavos” salėje, 469 Bay St. N.

Dalyvauja:
Iš Toronto — Vyt. Kastytis, Pr. Kozulis, Vyt. Peseckas ir 
B. Rukša
Iš Hamiltono — Z.- Grabauskaitė-Šukienė.
Ištraukas iš operų skambins Lil. Šukytė.

Brangūs Tautiečiai! Maloniai kviečiame Tamstas skaitlingai da
lyvauti ir savo atvykimu pagerbti mūsų, jaunesniosios kartos 
rašytojus.
Po programos — šokiai, grojant italų Benni-Ferri orkestrui. 

Pradžia 7 vai. vak. Veiks įvairus bufetas.
TF A-bės Kanadoj Hamiltono sk.

SUDBURY, Ont
Tumo-Vaižganto mokykla 

spalio mėn. 11 d., šeštadienį, ruo
šia didelį šokių vakarą, kuris 
įvyks lietuviams žinomoj kroatų 
salėj, prie Frood Hotel. Pradžia 
6 vai. vakaro. Veiks lietuviškas 
bufetas su alučiu. Šokiams gros 
įvairi muzika. Be to, bus ir kito
kių įvairenybių.

Kviečiami yra visi 
ir apylinkės lietuviai 
siausiai dalyvauti ir 
paremti lietuvišką
Prašome atsivesti taip pat ir sa
vo draugus, vistiek kurios tau
tybės jie bebūtų.

Mokytojai ir Tėvų Komitetas.

Sudburio 
kuo gau- 
tuo būdu 
mokyklą.

Tarp kalnų įr miškų, apsuptas 
daugelio ežerų, glūdi Sudbury. 
Tai Kanados nikelio pramonės 
centras. Prieš keletą metų čia 
susispietė būrelis lietuvių, kurie 
gavo darbo kasyklose bei metalų 
žaliavos perdirbimo fabrikuose 
ir kitose darbovietėse. Esant ge
ram atlyginimui gana greitu lai
ku lietuvių skaičius išaugo. Da-

WELLAND, Ont.
Apylinkės lietuvių žiniai

KLB Wellando Apylinkės LO 
Kas spalio 5 d., sekmadienį, 2 v. 
pp., Slovakų salėje, 162 Hagar 
St., Welland, Ont, (ten pat, kur 
buvo balsavimai į KLB Krašto 
Tarybą) kviečia apylinkės lietu
vių susirinkimą.

Susirinkimui numatyta ši die
notvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo pirmininko rin

kimas,
3. ALOKo veiklos pranešmas,
4. Apylinkės valdybos rinki

mai,
5. Balsų skaičiavimo komisijos 

rinkimai,
15 minučių pertrauka.
6. Kontrolės kom. rinkimai,

vo ukrainiečių panašios organi
zacijos susirinkime ir susipažino 
su jų veikla lėšų Ukrainos va
davimui telkime. Trumpai nu
sakęs lietuvių veiklą, K. B. pa
linkėjo greito nepriklausomybės 
atstatymo su sostine Kijevu ir 
su Lvivu. K. B. kalba buvo pa
lydėta griausmingom ovacijom ir 
parodė, kad tarp lietuvių ir uk
rainiečių slypi gilus ir tvirtas 
draugiškumas.

Tautinių šokių grupė ir cho
ras įtemptai ruošiasi festivaliui, 
kuris įvyks spalio 1, 2 ir 3 d. Ja
mes gatvėj esančių kareivinių 
salėj. Linkime gražiai ir sėk
mingai išryškinti lietuvių var
dą Hamiltono kanadiečių visuo
menės tarpe.

— TF AtsLviet.sk. rugpiūčio 
24 d. gegužinėje geriausiu šauliu 
mažojo kalibro šautuvais pripa
žintas L. Mačiukūnas, Niagara 
Falls, iš galimų 36 taškų trimis 
šūviais jis sušaudė 33. TF Atst. 
Kanadoj Hamiltono sk. v-ba pri
siminimui šio įvykio nusprendu
si pasiųsti L.M. Augustino albu
mą “Tėvynė Lietuva” su atitin
kamu įrašu.

Sk. St

Korespondentui Sk. St.
Dėkingas esu koresp. Sk?St. už 

mano pavardės garsinimą. Mano 
pasikalbėjimas su p. Bakšiu dėl 
“Aukuro” įnašo Hamiltono Liet. 
Parapijos^Bažnyčiai, koresp. Sk. 
St. buvo klaidingai suprastas. 
Gavosi, kad “Aukuras” atsisako 
betkokio įnašo statomai bažny
čiai Tas neatatinka tikrovei.

Ateityje, prašau gerb. kores
pondentą nesivadovauti nei ma
no, nei kito privataus asmens iš
reikšta nuomone kas liečia “Au- 
kurio” grupės veikimą. “Auku
ras” turi savo valdybą, kuri nie
kuomet neatsisakys suteikti rei
kiamų informacijų, bet tik kaip 
korespondentui, bet ne priva
čiam asmeniui.

A. Juozapavičius.

bar jų yra jau per 400.
Rugsėjo 23 d. suėjo 2 metai, 

kai atvyko i šią koloniją kun. 
Antanas Sabas. Atvyko iš Sault 
Ste. Marie ir įsijungė į lietuvių 
kolonijos gyvenimą, kaip religi
nio bei kultūrinio gyvenimo va
dovas.

Daug tektų rašyti norint per
žvelgti kun. A. Sabo darbus re
liginėje bei kultūrinėje srityje, 
atliktus pėr du metus kolonijos 
gyvenime. Kiekvieną sekmadienį 
ar šventadienį matome jį atlie
kant religinius patarnavimus 
bendruomenei, matome visuome
ninio gyvenimo veikloje, šešta
dieninės mokyklos organizavimą 
ir tolimesnio jo§ išlaikymo va
dovybėje, bei lankant įvairias įs
taigas ar darbovietes beieškant 
darbo tautiečiams ir kt.

Dviejų metų darbo Sudburio 
kolonijoje proga linkėtume gerb. 
kun. A. Sabui, daug laimės ir 
sėkmės dar ilgus metus dirbti 
kolonijos gyvenime religinėje bei 
kultūrinėje srityje. J. Kručas.

8. Susirinkimo uždarymas.
Valdyba ir kontrolės komisija 

renkama slaptu balsavimu. At
vykę į susirinkimo vietą lietuviai 
bus užregistruojami ir išduoda
mas vokas su balsavimo lapeliais.

Apylinkės susirinkimas skaito
mas teisėtu dalyvaujant ne ma
žiau kaip pusei apylinkės pilna
teisių lietuvių.

Kviečiamu laiku reikalingam 
skaičiui nesusirinkus, po valan
dos susirinkimas įvyksta, nežiū
rint pilnateisių dalyvių skai
čiaus? bet jis gali tarti tik tuos 
dalykus, kurie buvo pažymėti 
susirinkimo kvietime (KLB 
Krašto Statutas str. 9).

Susirinkime visi lietuviai kvie
čiami kuo skaitlingiausiai daly
vauti. KLB Wellando ALOK.

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBES <

'Per Vašingtono radijo siųstu
vą WRC-NBC p. Bill Hersono 
programoj, kurioje paprastai įpi
nama įvairių tautų melodijų, 
rugsėjo 16 d. buvo transliuota 
keletas lietuviškų liaudies melo
dijų — Dųl-dul Dūdelė, įdainuo
ta K. Petrausko; Kamilijos Jo- 
zevskaitės įdainuota Kad aš naš
laitėlė ir Grigaitienės ir A. So
deikos duetas Oi berneli vienturį. 
Paaiškinimus davė Mirga Žadei- 
kytė ir St Žadeikis, kurie jau ne 
pirmą kartą čia Amerikoje ga
vo progos prisidėti prie Lietuvos 
vardo garsinimo.

National Conference on Citi
zenship, Vašingtone dalyvavo ir 
SLA veikėjai — adv. Kalinaus
kas, Povilas Dargis ir dr. Matas 
Vinikas. Šia proga minėtoji gru
pė pagerbė atmintį Įeit. Samuel 
L. Harris, JAV piliečio iš Penn- 
sylvanijos, kuris 1920 metais žu
vo Kauno priemiestyje eidamas 
savo pareigas. Jo kūnas buvo at
gabentas Amerikon ir palaidotas 
Arlington National Cemetery. 
Anf kapo pastatytas didokas gra
nito paminklas, ant kurio yrą 
išgraviruoti dviejų valstybių 
ženklai: Erelis, JAV emblema, ir 
Vytis. Abiejose paminklo pusė
se yra įrašytos amerikiečių ir 
lietuvių kalbomis biografinės ži
nios. Adv. Kalinauskas, ant vie
no kelio priklaupdamas, padėjo 
gyvų gėlių vainiką SLA vardu. 
Kai kiti du tos organizacijos na
riai stovėdami reiškė pagarbą 
Amerikoj priimtu būdu. Vainiko 
padėjimo iškilmėse dalyvavo ir 
min. Povilas Žadeikis, su pasiun
tinybės tarnautoju St. Žadeikių.

L. Socialdemokratų suvažiavi
mas, vykęs Bostone rugpiūčio 30- 
31 d. priėmė rezoliucijas, kuriose 
užgiria ALT darbą, reikalauja, 
kad JAV senatas ratifikuotų Ge
nocido konvenciją, nurodo reika
lą “VLIKui susidomėti Lietuvos 
valstybės likusiu turtu užsieny
je ir išsiaiškinti, kas ir kokiomis 
sąlygomis tą turtą tvarko, prižiū
ri ir juo naudojasi, siekiant to, 
kad lietuvių visuomenės atstovy
bė — VLIK — turėtų savo žodį 
Lietuvos žmonių turto tvarky
me.Toliau visuomenė kviečiamą 
remti soc. dem. spaudą — Nau
jienas, Keleivį, Darbą — ir pasi
sakoma dėl soc. dem. dalyvavimo 
įvairiose mišriose organizacijose, 
iškeliant reikalą tokiems atsto
vams glaudžiai bendradarbiauti 
su centru.

Į centro komitetą išrinkti: J. J. 
Dulkis, K. Bielinis, J. Buivydas, 
J. Pakalka, B. Spudienė, P. 
Kriaučiukas, J. V. Stilsonas, V. 
Gervickas, P. Grigaitis, S. Mi- 
chelsonas ir J. Januškis, o alter- 
natais — J. Rimavičius ir A. Ma- 
čionis. •

Į Rev. Kom. išrinkti: J. Valai
tis, S. Briedis ir A. Šulaitis.

Nauja Liet, miškininkų Sąjun
gos valdyba: pirm. inž. Žemaitis, 
vicepirm. J. Žebrauskas, sekr. ir 
“Girios Aido” administr. P. Ši
las, ižd. St. Bakutis, narys P. 
Norkaitis. “Girios Aido” red. A. 
Rukuiža. Žurnalo Nr. 5 bus Są
jungos garbės pirm. A. Rukuižos 
65m. sukakčiai paminėti. Jį sure
daguos miškin. K. Sčesnulevičius.

Ateit Federacijos Vyr. Rinki
mų Komisija paskelbė rinkimų 
duomenis. Išrinkti: Fed. Vadas 
prof. S. Sužiedėlis; Tarybos pir- 
min. prof. dr. J. Meškauskas, na
riai — prof. dr. Z. Ivinskis, prel. 
J. Balkūnas, prof. dr. Pr. Pa- 
dalskis, dr. A. Šidlauskaitė, prof, 
dr. V. Manelis, dr. O. Labanaus
kaitė, kun. K. Juršėnas, prof. B. 
Vitkus, dr. A. šerkšnas, L. Dam- 
briūnas.

Kont. kom. pirm. St. Lūšys.
Garbės teismas: prof. J. Grau- 

rokas, dr. S. Bačkis, L. Šimutis.
Niujorko Apsireiškimo parapi

jos mokykloje lituanistinių daly
kų programos šiemet praplečia
mos. Be iki šiol lietuvių kalbą 
dėsčiusios mokyt. D. Kunskai- 
tės dėstys dar du lituanistai, ka
pelionas ir muzikas. Programoje 
numatyta: liet kalba ir literatū
ra, tėvynės pažinimas, Liet isto
rija, geografija, tautinės tradici- 
jis, liaudies dainos, tautiniai šo
kiai, liet, papročiai ir choras.

Baltimorės šv. Alfonso liet pa
rapijos mokykloje iš užsirašiusių 
244 mokinių 69 yra nelietuviai, 
31 vienas kuris tėvas nelietuvis, 
o 144 lietuviukai.

Kun. P. Dambrauskas persikė
lė į Baltimorę prie šv. Alfonso 
bažnyčios.

L. Valiukas persikėlė iš Day
ton, Ohio, į Los Angeles ir pra
dėjo talkininkauti “Lietuvių Die
noms”.

DaiL Šileikis dalyvauja paro

doje Wurlizer Building meno ga
lerijoje, kuri truks iki spalio pa
baigos.

“Sūduvos” spaustuvė jau pra
dėjo veikti.

VOKIETIJA
Tremtinių įkurdinimui gairės 

nustatytos jau prieš dvejus me
tus: koncentruoti lietuvius savo
se sodybose apie Reino vidupį. 
To tikslo buvo siekiama ir pasta
raisiais metais. Tik jis yra sun
kiai pasiekiamas. Klausimas 
skeltinas į du pagrindinius as
pektus: 1. rasti būdus perkelti 
lietuvius iš įvairių Vokietijos 
kraštų norimon vietovėn ir 2. 
rasti išteklių ir sąlygas pasista
tyti ten savas sodybas. Čia susi
daro užburtas ratas, nes negali
ma perkelti didesnio lietuvių 
skaičiaus, kol nėra patalpų, o 
su mums prieinamais ištekliais 
jų statyti negalima, kol nėra vie
toje žmonių, kurie prie tos sta
tybos prisidėtų.

Šį pavasarį pavyko pasiekti 
pirmųjų konkretesnių rezultatų. 
Bonnos vyriausybė principe su
tiko paremti sodybų statybą 50 
lietuvių šeimų ir paprašė sąrašų 
ir pageidavimų dėl statybos vie
tos ir finansavimo būdų. Kadan
gi svarbiausia buvo perkelti lie
tuvius iš tolimiausio Schleswig- 
Holsteino, tai Valdyba įgaliojo 
inž. Funką aplankyti didesnią- 
sias Holsteino stovyklas, atrink
ti kandidatus ir su jais aptarti 
statybos reikalus. Surinkti davi
niai pateikti Bonnai ir Hesseno 
vyriausybei, kuri palankiai pasi
sakė dėl tremtinių įsileidimo. 
Gautas ir Augštojo Komisaro 
pažadas mūsų statybos projektus 
remti.

Neužmiršti ir amžinajam poil
siui Vokietijoje likę mūsų tau
tiečiai. Per kapinių administra
cijas ir vietos apylinkių valdybas 
rūpintasi, kad kapai būtų pri
žiūrimi, kad sunkiame tremties 
kelyje toli nuo savo artimųjų 
amžiną priglobstį radę mūsų tau
tiečiai pajustų nors tiek lietu
viškos šilimos šaltoje svetimoje 
žemėje.

..nešimo Kr. Tarybai).
- - - ■ • ■ <............. • • t

Hannpveryje ir apylinkėje yra 
nemaža Klaipėdos krašto lietu
vių, buvusių valdininkų, kurie ir 
čia gavo tarnybas. Besilankant 
p. Simonaičiui, jų tarpe kilo min
tis įsteigti Hannoveryje Lietu
vių Klubą savo laiku Tilžėje vei
kusio Lietuvių Klubo pavyzdžiu. 
Praktiškai šito projekto įvykdy
mas bus svarstomas.

Tremtinių Organizacijos Val
dybos Prezidiumas — pirminin
kas gen. Sonni, gen. sekretorius 
Blenski ir iždininkas Pr. Zunde, 
rugpiūčio 15 d. sekretoriato būs
tinėje Koeine susirinko eiliniam 
posėdžiui. Dalyvavo ir Augštojo 
JT Komisaro pavaduotojas Mr. 
Pearman-W  ilson.

Svarstytas ukrainiečių' pasisa
kymas dėl neįstojimo į šią or
ganizaciją. Jų neįstojimo moty
vavimas tuo, kad organizacijos 
būstinė turėtų būti Muenchene, 
laikomas nepagrįstu, nes tokiu 
pat motyvu ir kitos tautybės ga
lėtų reikalauti būstinę kelti ten, 
kur jų tautybei patogiausia, pav. 
lietuviams — Hannoveris. Nu
tarta dar kartą kreiptis į ukrai
niečius ir prašyti nurodyti ne
įstojimo argumentus ir pageida
vimus.

JT Augštasis Komisaras prezi
diumui įteikė vokiečių paruoštą 
nuo nacių nukentėjusiems atly
ginimo įstatymo projektą dėl jo 
pasisakyti.

Augštojo Komisaro pavaduo
tojas referavo apie 2,9 mil. dole
rių sumos Fondo auką pabėgė
liams. Numatyta, kad ji bus da
linama per didžiąsias šalpos or
ganizacijas: NCWC, WCC, LWF, 
American Joint Distribution 
Committees ir, gal būt, YMCA. 
Šiuo metu Ženevoje svarstomas 
šios aukos paskirstymo klausi
mas. Tremtinių organizacijos 
prezidiumas pareiškė pageidavi
mą tais reikalais irgi būti išklau
sytu, kad išdalintų sumų apy
skaita būtų prieinama ir tremti
nių organizacijai.

Nordheim-Westfalijoje social- 
ministerijos žiniomis tremtinių 
gyvena — stovyklose 5400, ko
lonijose 3400. Iš viso 8800. Tb 
sergančių tremtinių kolonijose 
ir stovyklose yra 974, o ligoninė
se ir sanatorijose 202, kas suda
ro nepaprastai didelį procentą— 
beveik 15%, tuo tarpu kai karo 
nualintoje Vokietijoje Tb segan
čiųjų tėra tik 0,5% visų gyven
tojų. Socialmihisterija toliau 
vykdo kolonijų statybą. Stato-

ma: Wuppertal 24 butai, Witten 
39, Velbert 8, Dortmund - Bo
chum 52, Duesseldorf 100, Duis
burg 30. MSO daliniuose dirban
čiųjų šeimų į naujai statomas 
kolonijas nepriima, kaip aiškina
ma, iš viso dėl butų stokos, o ant
ra, iš įsitikinimo, kad tomis šei
momis turėtų pasirūpinti anglų 
įstaigos. Kolonijose nėra nei baž
nyčių, nei vaikų darželių, nes 
tam pinigų neskiriama.

D. BRITANIJA
Kun. dr. K. Matulaitis, Londo

no lietuvių klebonas, spalio 21 
d. švenčia savo kunigystės 35 mt. 
sukaktį.

Škotijoje yra du lietuviai, ku
rie kasyklose išdirbo jau 50 metų 
ir dar tebedirba.

A. Norvaiša “Brit. Liet.” skel
biasi, kad jis, kaip Buxton DBLS 
skyriaus valdybos narys, nusto
jęs rinkti pinigus Tautos Fondui, 
nes negalėjęs atsakyti į narių 
klausimus — ar gauną iš TF pi
nigų diplomatai, kas ir kaip nau
dojus tuos pinigus, kas esąs tas 
VLIKas, jei jis nenorįs bendra
darbiauti su N. Lietuvos diplo
matais? Tikrai gailavo skyriaus 
narių, jei jie to. klausė ir net val
dybos narys nepajėgė jų atsaky
ti. P. Norvaiša tikrai nesusigau
do,* j ei drįsta viešai tokiuo ne
išmanėliu pats save skelbti. Ka
žin ar Buxtone jau nėra nei vie
no šviesesnio lietuvio ir ar nėra 
augštesnio organo už p. Norvai
ša, kuris pats nusprendė “laiki
nai atsisakyti, nuo TF rinklia
vos”. Ištikrųjų gi ne p. Norvai
ša tą rinkliavą įvedė ir ne jo rei
kalas ją sulaikyti. O jei jis neno
ri vykdyti bendruomeninių or
ganų nario pareigų, tai yra labai 
platus kelias pasitraukti ir už
leisti vietą tokiam žmogui, ku
ris turi pakankamą tautinės pa
reigos supratimą.

BRAZILIJA
— Lietuvių Katalikų Mokslei

vių Sambūris, vadovaujamas 
kun. klebono P. Ragažinsko, ren
kasi kas antrą sekmadienį na
grinėti klausimų iš lietuvių lite
ratūros, istorijos ir geografijos.

Rugpiūčio 16 d. Mokoj įvy-
ko ■ L ietuvių Sąj ungos Brazilij o- 
je vakaras, kuris buvo skirtin- 
gesnis už kitus, nes vietos buvo 
numatytos prie staliukų ir me
niškoji programa vyko pakaito
mis su šokiais. Ypatingai gražiai 
scenoje pasirodė mok. Stasys 
Kubiliūnas, artistiškai paskai
tęs Pulgio Andriušio feljetoną 
“Atomo skaldymas” ir iš prof. 
Leono t; enciklopedijos apie mo
ters sutvėrimą. Nuotaikingai su
dainavo keletą arijų jaunas so
listas - Viktoras Tatarūnas, taip 
pat gerai pasirodė jauna pianis
tė Elvira Kilčiauskaitė. Šokėjai 
Marijai Vagnerytei, su dideliu 
įsijautimu šokusiai solo ir suor
ganizavusiai pora baigtinių nu
merių su brazilais šokėjais, Liet. 
Konuslas p. Polišaitis įteikė ro
žių puokštę. *

— Rugpiūčio 3 Od. suruošė va
karą Liet. Savišalpos ir Kultūros 
B-nė “Lithuania”. Mėgėjų vyku
siai suvaidinta Lydinio 3-jų v. 
drama “Replėse”. Režisavo Juo
zas Kemeža. Dar šiais metais nu
mato suruošti spektaklį L. S-ga, 
koncertą su vaidinimu Katalikų 
B-nė, o taip pat koncertą Meni
ninkų Klubas. Padidėjus organi
zacijų skaičiui, atrodo sanpaulie- 
čiai pradėjo smarkiau judėti.

Aleks. Marcinkevičius tarnau
ja Brazilijos kariuomenėje ir tu
ri leitenanto laipsnį. Tai bus ar 
tik ne vienintelis lietuvis kari
ninkas Brazilijoje.

Brazilijos gilumoje, Barao de 
Antonina kolonijoje, yra ir lie
tuvių ūkininkų. Vienoje apylin
kėje jų gyvena net 16. Ūkius turi 
nedidelius, tad sunkiai atlaiko 
konkurenciją su stambiasiais fa
zendų savininkais.^ *

AUSTRALIJA
Pertvarkytą T. Fondo atsto

vybę sudaro: pirm. J. Kulakaus
kas, vicepirm. V. Kazokas ir R. 
Venclovas, sekr. B. Barkauskas 
ir ižd. inž. M. Bogužas.

Adelaidėje veikianti, J. Gu- 
čiaus iniciatyva sukurta, Liet 
Dramos Studija pastatė Čapęko 
“RossumO universalinius robo
tus”. Melburne pastatyta y. 
Alanto “Buhalterijos klaida”.

Dr. A. Brundza, 1949 m. at
vykęs į Australiją, ten negalėjo 
gauti gydytojo darbo, tad km. 
rugpiūčio mėn. išplaukė į Etio
piją, kurios sveikatos departa
mentas jam pažadėjo gydytojo 
darbą Adisabeboje. Tai bus be-

pijoje (Abisinijoje).

AtsLviet.sk
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BALIO SRUOGOS KAZIMIERAS SAPIEGA
grinėti nedrįsčiau, tai jau lite- 

i ratūros kritikų bei teatralų rei
kalas. Tačiau visi, kas iki šiol 
apie šį kūrinį rašė, pradedant 

; prie “Terros” leidinio pridėta J.
Šlekaičio studija, bėreikalo rašo, 
kad čia ir K. Sapiegos laikų epo
cha bei asmenys istoriškai at
vaizduoti Toli gražu ne. Istoriš
kai tikrų charakterių tėra vos 
keletas, ir tai dažnai jie pastato
mi į neistorišką aplinką. Ir tai 

..neišvengiama, nes ir jie suveda
mi į bendras scenas su Sruogos, 
bet ne istoriškomis asmenybė
mis, nors ir vadinamomis isto
riškais vardais. Istoriškai neiš
laikyta net chronologinė įvykių 
raida, o buities scenos daugiau 
primena istoriškus 18 a. pabaigos, 
bet ne 17-18 a. sąvartos vaizdus. 
Matyt, paveikė lektūra iš vėly
vesnių laikų, iš kurių ištiktųjų 
turime daug daugiau medžiagos 
negu iš 100 metų ankstyvesnio 
laikotarpio.

Ką autorius skaitė ruošdama
sis rašyti, nežinau, bet aiškiai 
matyti įtaka Justino Narbuto. 
Tai emeritas pulkininkas, kuris 
specialiai Sapiegų pasamdytas 
parašė jų šeimai reabilituoti 
skirtą 2 tomelių veikalą “Dzieje 
wewnętizne narodu litewskiego 
za Sobieskiego į Augusta II” 
(1842). Ir Sruoga laikosi Narbuto 
tezės, kad Sapiega vadovavosi 
valstybiniu interesu, kad bajorija 
buvo perdaug išdykusi ir nemo
rali, tik Sruoga, vietoj Narbuto 
bajoriškojo valstybinio Sapiegos 
patriotizmo, įveda tautinį lietu
višką, surasdamas jam antrinin
ką kun. Malakausko asmeny. At
rodo, kad Sruogos gal ir skaity
tas T. Sierzputowskio darbelis 
“Pierwsza proba reformy poli- 
tyšznej w Polsce”, bet aiškiai ne
skaityta rimčiausia studija apie 
to meto įvykius, tai L. Powidaj 
“Wojna domowa 'Sapiehow z 
szlachtą litewską”, o taip pat 
Zavišos ir paties veikalo veikėjo 
Višnioveckio atsiminimai. Kiek 
žinau, Sruogai nepasisekė gauti 
ir vieno studento neblogo diplo
minio darbo apie tuos-įvykius, 
nors tas darbas turėjo būti uni
versiteto archyve. Jo nesurasta!

Atrodo, Narbuto įtakoje Sruo
gos Sapiega išeina lietuvių pa
triotu? nors ištiktųjų tai buvo 
eilinis magnatas, didelis sava
naudis, ne vieną kartą mokėjęs 
gražiai kalbėti už svetimus pini
gus, despotiškas, lygiai kaip visi 
magnatai, niekinęs smulkiuosius 
bajorus, savo galią prieš karalių 
rodęs ne vedamas kokio valstybi
nio intereso ar idėjos, bet iš di
dybės. Ir ištiktųjų ne jis buvo 
ano meto Sapiegų" politikos gal
va, bet jo brolis Benediktas, Lie
tuvos iždininkas, kuris Sruogos 
visai neišvedamas į sceną, vietoj 
jo paleidžiant tikrai simpatingą 
hetmono sūnų Mykolą, kuris iš
tiktųjų ankstyvesniuosiuose įvy

kiuose nei nedalyvavo, nes tebe
buvo’ Vienoje, imperatoriaus 
dvare. Peranksti išvestas į sceną 
ir Višnioveckis, kai tebebuvo 
mamytės globojamas sūnelis. 
Prielaida, kad Sapiega taikė į 
sostą, istoriškai yra visiškai ne
tikra, lygiai, kaip Marysenkos 
planas už jo ištekėti Sapiegos 
niekad nebuvo tokie galingi, kad 
būtų galėję galvoti apie sostą. 
Jie juk buvo naujokai didžiū
nų tarpe, tik naujai įskilusi šei
ma. Be to, Sruoga be jokio pa
grindo Sapiegą pavadiną imperi
jos kunigaikščiu. Ištiktųjų Sapie
gos kunigaikščiais pradėjo vadin
tis vėliau, bet ne imperijos,, o 
LietUvos-Gediminaięiais. Jau po 
Kaz. S. mirties jo giminaitis Jo
nas, būdamas kancleriu į Lie
tuvos Metrikos archyvą įkišo 
padirbtą dokumentą, kuriuo vė
liau buvo remiamasi jų šeimą 
kildinant iš Gediminaičių. Kal
bamųjų įvykių metu jie dar ne- 
•sivadino kunigaikščiais.

Karalienė Marysienka yra gal 
istoriškiausias charakteris visa
me veikale. Bet jos bruožai be
abejo paimti iš Waliszewskio 
monografijos apie ją. Tik berei- 
kaklo dar prikergtas jai noras vėl 
ištekėti už karaliaus. Ji ištiktųjų 
buvo prancūzų agentas ir jų nau
dai visas savo intrigas pynė. Jos_ 
santykiai su sūnų Jokūbu buvo 
tikrai blogi, ji buvo pirmasis 
priešas savo sūnaus kandidatū
ros į sostą po tėvo mirties, bet

Didelė yra problema, kaip san
tykiauja gyvenimiškoji tikrovė 
ir poeto skelbiamoji tiesa. Vie
nas kūrėjas savąją mintį bei 
jausmą skelbia savo fantazijos 
sukurtoje aplinkoje, kitas istori
niame fone, operuodamas istori
niais įvykiais ir asmenimis. Pas
taruoju atveju reikalas susikom
plikuoja, nes visuomenėje pasi
reiškia noro kūrinyje ieškoti ne 
vien literatūrinių vertybių, bet ir 
istorinės tiesos. Tokie veikalai 
kartais net naudojami kaip prie
monė istoriniams įvykiams pa
iliustruoti, jų ištraukos spausdi
namos chrestomatijose, patys 
veikalai rekomenduojami moks
leiviams skaityti epochos gyves- 
niąm vaizdui įgauti. Bet čia yra 
ir didelių pavojų, nes ne kiekvie
nam kūrėjui pasiseka taikliai pa
gauti epochos pulsą, užfiksuoti 
epochos tikruosius bruožus. Su
prantama, literatūrinė vertė nuo 
to'nepriklauso, tačiau antrinės 
šitokio kūrinio funkcijos susiau
rėja ir literatūrinėje kritikoje ne
turėtų būti išleistos iš akių. Ne 
kiekvienas literatūriškai vertin
gas kūrinys gali būti vertinamas 
lygiai augštai ir epochos dvasios 
bei įvykių pynės atvaizdavimo 
atžvilgiu.

Balys Sruoga į istorinius siu
žetus pasuko su “Milžino Paunks- 
me” ir “Radvilu Perkūnu”. Be
rods,’ istoriškai tai geriausiai pa
vykę kūriniai. Milžino Panuks- 
mėje, tiesa, kūrėjas yra didelėje 
Dlugošo bei jo parafrazuotojo 
Szajnachos įtakoje, bet įveda ir 
tikrai lietuviško tinko, nugar
kaulį palikdamas seną. Tenai kū
rėjui, žinomą; lengviau, nes epo
chos gyvenimiškosios smulkme
nos istoriškai yra nežinomos, tad 
daugiau laisvės. Radvile Perkū
ne taip pat mažiau pavojų išsi
skirti su istorine tikrove, nes 
operoje epocha pavaizduojama 
ne tiek libreto žodžiais, kiek pa
statymu. Tuo tarpu trečiajam 
kūriny “Kaz. Sapiega”, pavadin
tam “istorine kronika”, siužetą 

' _ paėmus iš gerai žinomos epochos, 
iš kurios yra išlikę daugybė šal
tinių, įvedus istorinius asmenis, 
kurių vaidmuo įvykiuose ir cha
rakteriai yra gerai žinomi, pavo- 

- jai s nutolti nuo / istorinės tiesos 
labai padidėjo. Autoriui; teko la
bai dažnai naudotis licentia poe- 
ticą ir vaizdas išėjo ne istorinis, 
bet toks, koks buvo reikalingas 
autoriaus pagrindinei idėjai iš
kelti — nemariajai Lietuvai, pa
darant šios idėjos reiškėjais to
kius asmenis, kurie tokiais toli 
gražu nebuvo.

Literatūrinė Balio Sruogos 
“Kazimiero Sapiegos” vertė be
abejo glūdi jo sugebėjime iš
reikšti savąją mintį tiek visa vei
kalo kompozicija, tiek sceninėm 
įtampom, tiek žodžio galia, atski
ruose monologuose keliančia 
šiurpą. Šitų veikalo savybių na-

Prie Otavos universiteto vei
kiančio Pietų ir Rytų Europos 
Instituto rėmuose nuo šių moks
lo.metų pradžios atidaromas uk- 
rainistikos skyrius, kuriame nu
matoma dėstyti tuos pačius daly
kus kaip ir Slavistikos Institute 
Montrealio universitete, būtent 
ukr. kalbą, bei literatūrą ir ukr. 
kultūrą bei istoriją. Seminarai 
numatomi vakarais, kad galėtų 
lankyti ir dirbantieji. Jei atsi
rastų pakankamas skaičius stu- 
dęntų, norima įkurti to paties 
instituto skyrių Toronte. Numa
tytas mokestis: $5 Įsirašymo ir 
po $10 už valahdinį kursą/se
mestru? Juridinė pusė, sutvar
kyta: baigusieji galės gauti ba
kalauro, magistro ir daktaro 
laipsnius, kurie bus duodami 
Otavos universiteto vardu. Sla
vistikos Institutas duoda tuos 
pačius laipsnius Montrealio uni
versiteto vardu. Ten tarp kitko 
skelbiami kursai, apima ir kaž
kuriuos lituanistinius dalykus.

-Kanados universitetuose įves
ti betkurį kursą formalinių kliū
čių nėra. Reikia tik, kad susiras
tų minimalinis skaičius klausy
tojų — 15. Jei atsirastų norinčių 
studijuoti lituanistinius dalykus, 
beabejo, galima būtų ir tai įvyk-

Miego priešas
NIEKAS iki šiol nenorėjo teikti rimtos reikšmės daktarui 

Schlaf — ne rašytojui Johannes Schlaf, bet Georg Schlaf, vadina
mam amžinu išbudėliu. Laikraščių redaktoriai atsisako talpinti 
kiekvieną jo straipsnį ir niekada jis nebuvo prašomas suteikti 
interviu; medicinos akademija atmetė tris jo pranešimus apie 
miego ligą, ir neskaitlingi jo draugai,’kuriuos jis sugebėjo išlaikyti, 
kalba apie jį su pašaipa, tikrumoje patenkinti ir išdidūs, galė
dami iš arti pažinti “keistą žmogų, savotišką tipą, įdomų maniaką”.

Vienas iš jų aną dįeną man pasiūlė, kad jį palydėčiau pas dak
tarą Schlaf.

— Mielai, eikime! Bet įspėkite jį, kad aš nesu iš to medžio, 
iš kurio daromi konvertitai, nes aš mėgstu miegą ir tai daugiau nei 
priderėtų. .

— Nesvarbu tai, — atsakė anas. — Jūs pamatysite būtybę, kuri 
nėra’ banališka. Jis dūksta dėlto, kad esąs perdidelis genijus. Rei
kia pakęsti jo charakterį, kuris yra angelo ar velnio, pakaitomis 
ir be perdėjimo — ir dar atsiminti, kakd jau treji metai kaip jis 
nėra sudėjęs akių.

Rytojaus dieną, ilgiau nelaukdami, mes prisistatėme pas dak
tarą Schlaf. Moteris, kuri mums atidarė duris, pasakė, kad dak
taras kaip tik esąs namie ir pakvietė į saloną. Pirmiausiarmes išgir
dome smūgius į vieną kambario sieną, po to dviejų bąlsų garsus, 
vieną energišką ir moterišką, kitą vyrišką ir mieguistą, kuris atsi- 

• replikavo; bet daktaras kiek vėlinosi pasirodyti. Jis gyveno, kaip 
daugelis čia, vienoje šeimoje su pensijonu, ir kambarys, kuriame 
mes laukėme, buvo vienas iš tų salonų “biauraus skonio” dėl vizi
tų, — tokių, kurie sunkiai duotųsi naujai sukurti, bet kuriems 
panašūs randami beveik visuose buržuazijos namuose, apstatyti 
baldais prieš trisdešimt ar keturiasdešimt metų; konservatorių, 
Vidutinio luomo šeimų. Dideli foteliai, uždengti nėriniais ant atsi- 
lošimo, stalelis remiąs augštą veidrodį, žibalinė lempa ant juodos 
kolonėlės su paauksintu antstatu, apskritas stalas su porcelano 
vazonėliais klumpės ar gulbės formos, ant sienų menkavertės mu
ziejų paveikslų reprodukcijos, gėlės pieštos kažkokios anų dienų 
tetos iš Dievo meilės, Walter Scott peizažai su tiltu ir pilimi, vie
name kampe rožinio gipso kolona, ant kurios uždėta apdaužyta 
yaza. Nieko ten nestokojo, net vilna išsiuvinėtos pagalvėlės, kuri 
šiuo kartu vaizdavo kudlių šunį kraujo raudonumo fone, be nasrų 
ir iškarpyta Uodega. Į Šios rūšies saloną aš niekada negaliu įkelti 
kojos gyvai neapgailėdamas, kad nesu apsiginklavęs bidonu žibalo 
if dėžute degtukų — bertt tada, kai manęs iškarto neapima kvai
las noras pabėgti. Bet aš turėjau susivaldyti iš pagarbos savo 
draugui ir daktarui Schlaf.

Sis pastarasis pasirodė neužilgo, visiškai ramus ir gana gražia 
italų kalba atsiprašė, kad turėjome jo laukti. Mūsų draugas sura-

do keletą frazių kalbai pradėti, o po to pretekstą palikti mus 
vienus. Neturėjau nė mažiausio vargo ištraukti žodžius iš puikaus 
daktaro burnos. Kada mes buvome visiškai išsėmę neišvengiamą 
seriją įžanginių frazių, kuriomis įprastai užsimezga pokalbis tarp 
svetimšalio ir italo (“Kiek laiko, kaip jūs gyvenate Italijoje? — Ar 
turite bičiulių Florencijoje? — Bet jūs nuostabiai puikiai kalbate 
itališkai! ir tt.”), daktaras Schlaf šypsodamasis sako: “Jūs neatėjo
te, aš esu tikras, kad pasižiūrėti į mano veidą, kuris tikrumoje 
nėra gražus, bet pažinti mano idėjas, arba geriau, mano idėją. 
Jums bus buvę sakyta, kad aš esu beprotis: aš nesigiriu juo esąs. 
Deja, aš nesu beprotis, bet kankinys. Aš dirbu dėl visų žmonių — 
dėl jūsų paties, pone — ir kaip atlyginimą aš negaunu nieko kito, 
kaip indeferentiškumą, pajuoką ir šmeižtus! O nežiūrint to, aš 
esu žmonijos atpirkėjas ir aš noriu būti jos išgelbėtojas. Aš negaliu 
paaukoti savo kraujo, bet aš aukoju savo smegenis ir savo naktis. 
Aš nemiegu, nes aš nenoriu miegoti. Aš noriu panaikinti lovą, aš 
noriu padvigubinti, žmonių gyvenimą,, aš noriu, vieną sykį, paga
liau, padaryti galą šiai kasdieninei gėdai: miegui! Jūs .taip pat, 
aš įsivaizduoju, esate iš tų, kurie miega, ir nežinia kiek valandų? ...

— Daug, mielas daktare, daug. ,
— Ir jūs nejaučiate jokio priekaišto? Ir jūs neraustate pagal

vojęs, kad visa ši jūsų gyvenimo dalis darosi kaip kad jos visiškai 
nebūtų, kad jūs pereinate į stovį artimą mirčiai, į tingų augmenijos 
nesąmoningumą? Ar jūs, pagaliau, nepagalvojate, kad miegas už
ima (būkime optimistai), trečdalį egzistencijos ir šešių dešimtų 
metų gyvenimas tikrumoje susiveda į keturias dešimtis? Na, ir! 
Mes buvome pajėgūs pakeisti žemės veidą, o būsime nepajėgūs pa
keisti mūsų pakrikusius įpročius? Nes miegas, įsidėmėkite gerai, 
yrą žemos rūšies ir pavojinga yda, priešinga žmonių giminės 
orumui ir jos tikriems reikalams. Nesiduokite suvedžiojami gydy
tojų prakalboms: miegas nėra būtinas. Šitas nervų poilsis, apie 
kurį kalba neurologijos šarlatanai, jis yra pasiekiamas kitomis 
priemonėmis: aš apie tai galvosiu, tai yra mano reikalas. Miegas 
yra niekas kitas, kaip laiko eikvojimas, barbarija, nuolatinis pra
sikaltimas žmonijos progreso įstatymui. Palikime jį gyvuliams, 
kurių vienintelė mintis yra materialinis gyvenimas, bet atsaky
kime žmonėms, nes jie ant šios žemės turi atlikti misiją, atsiekti 
tikslą.

Kodėl tada mūsų veiklai uždėti tą kasdieninę pertrauką? Ko
dėl mums kasdien nusileisti į tokį stovį, kuris mums teiktų pasi
baisėjimą, jei mūsų įprotis nebūtų mūs padaręs jam artimus? 
Pagalvokite apie mano trečdalio įstatymą ir jūs pamatysite, kad 
darbas ir progresas, žmonijos padarytas per trisdešimt metų, ga
lėjo būti atliktas per dvidešimt Ir jeigu, pavyzdžiui, būtų buvę 
K įdėta mano reformos pritaikyti 1600 metais, mes šiandien jau 

tume pasiekę civilizacijos augštį ir laipsnį, kuris bus pasiektas 
2012, būtume visu šimtmečiu priekyje.

Jokis darbas neturi būti pertraukiamas nakties. Urvinio žmo
gaus laikais sutemų priartėjimas dar buvo praeinantis pasiteisi
nimas, bet (šiandien, su -mūsų naftos šuliniais, akmens anglių 
kasyklomis, elektros instaliacijomis, tamsa nebeturi mums įvaryti 
baimės. Mes nebeturime daugiau teisės žudyti mūsų laiką. Dirb-

tuvės bus atviros dieną ir naktį, ir pagamins daugiau; namas ar 
pastatas, kuriam pastatyti imami metai, bus baigtas per šešis 
mėnesius; o išmokstama bus per ketverius metus tai, kas reikalavo 
aštuonerių metų studijų. Turtai augs, mokslo progresas bus. daug 
spartesnis ir mes nežudysime mūsų gyvenimo nei vienos minu
tės, nei vieno atomo mūsų galių. .

Atėjo laikas, kad mes perkeistume mus pačius: srovė mus jau 
neša ir ženklai -regisi. Gydytojai šiandien nebesitenkina gydy
dami ligonius, jie ieško pagydyti ir tai, kas iki šiol buvo laikoma 
gera sveikata. Daktaras Rabin mus išmokė nebegimdyti vaikų, 
daktaras Guelpa mus moko meno nebevalgyti, aš gi daktaras 
Schlaf, aš pagaliau jus išmokysiu daugiau nebėmiegoti.

Miegas, kaip gašlumas ir apsirijimas, yra viena mūsų egzisten
cijos ydų. Jis yra, taip norėčiau išsireikšti, tinginystės gašlumas. 
Mes miegame daugiau nei yra reikalinga, o ir pats reikalingumas 
gali pranykti. Pagaliau mes visi galime konstatuoti piktą miego 
įtaką mūsų inteligencijai. Kas daug miega) toli gražų jis neišbunda 
labiau šviežias ir spėrus nei kiti, bet susmukęs ir nebemokąs nei 
kalbėti, nei mąstyti. Jei žmogus yra nerangus, mes jį vadiname 
“miegalių” ir meška yra idiotų simbolis, kaip naktinė pelėda 
šviesos ir išbudimo. Kada Buda nori išreikšti, jog jis yra išsiva
davęs iš gyvenimo spąstų, jis save mėgsta vadinti “tobulai išbu
dęs“, o Kantas dėkoja mirusiam Hume, kad jį išbudino iš dog
matinio miego. Intelektualinio elito kalboje žodis “miegas” yra 
sinonimas kvailumo ir klaidos; “išbudimas”, priešingai, reiškia 
atsiekimą ir tiesą.

Atleiskite man, jei nesu visiškai aiškus, — pridėjo daktaras 
po trumpo ir klausiančio tylėjimo, — bet kai aš pradedu kalbėti 
apie šį skandalą, aš perdaug įkaistu ir nebegaliu susivaldyti. Ypač 
aš siuntu, kai pamąstau, kad niekas nenori manęs išklausyti. Ponai 
gydytojai miegą laiko baisiu dalyku tik tada, kai jis yra mirtinas, 
kaip esti tropinės ligos gerai žinomu atveju. Bet kas čia stebėtino, 
jei jis yra mirtinas? Ar jis nėra mirties panašumas? Kada pana
šumas ilgiau pasilaiko, jis virsta realybe. Miegodami mes įprati
name mūsų organizmą prie kapo sustingimo: panaikindami miegą, 
aš tikiu, prailgintume gyvenimo laiką.

Aš norėčiau, kad man kas išskaičiuotų taip trokštamo miego 
naudingumus. Poilsis, beabejo? Bet kiek daug žmonių iš ryto 
atsikelia labiau ištižę ir sudribę, nei buvo vakare prieš užmigda
mi. Sapnai? Bet, jei jie yra blogi — kankina miegančius, jei gražūs 
ir malonūs, jie tepalieka apmaudą ir gailestį, kada pabundama 
šiam liūdnam pasauliui Veltui aš ieškojau miego naudingumo, iš 
visų pusių jį randu netoleruotiną gėdą ir ryškų nuostolį. Ir aš 
noriu, jei man užteks spėkų, visus man panašius išvaduoti iš to 
nuostolio ir tos gėdos. Kai mano žodžiai bus išklausyti, mano 
patarimai pildomi, mano teorijos pritaikinamos praktikai, mes 
daugiau nebematysime šios vargšės žmonijos kasnakt puolančios į 
baisaus nesąmoningumo stovį, mes nebematysime daugiau be 
Ealiovos skaldomų, vėlinamų, pertraukiamų tų didžiulių darbų 

ilnių idėjų, kas žmones turi nuvesti į jų paskirties augštumas. 
Savo idėjos dėka aš žmogui grąžinu didingumą, aš jį darau būtybe 
' (Nukelta į 7 psl.)

tas Jokūbas — filosofas juokda
rys jau tik Sruogos kūrinys. Jo 
vedžiojimas po Lietuvą visiškai 
neistoriškas. To ne tik nebuvo, 
bet ir negalėjo būti. Kad lenkas 
švaistytus! Lietuvoje ir net su 
kariais įsiveržtų į vyskupo rezi
denciją, anais laikais buvo ne
įmanoma. Ir niekas to nebūtų'ga
lėjęs daryti, ypač dar ruošda
masis kandidatu į sostą. Be to, 
Jokūbas Sobieskis išeina vyras 
kaip reikia, karys, o buvo inva
lidas, kūno defektus slėpęs ir lt 
nijas tiesinęs gorsetais.

Visiškai blankus yra Raseinių 
seimelio vaizdas. Tai fragmentė
lis iš seimelių gyvenimo maž
daug 100 metų vėliau, o kaikurie 
bruožai stačiai paimti iš Karolio 
Radvilos “Pąnie Kochanku” iš
daigų 18 a. gale. Ypač Oginskis 
ant bačkos vyno! Į M. Sapiegos 
lūpas įdėtas posakis kviečiant 
eiti į bažnyčią seimeliuoti—’’Ga
lėsit nubalsuoti, kaip norit” — 
rodo, kad autoriaus neišsiaiškin
ta'seimelių tvarka. Juk ten nie
kad nieko nęnubalsuodavo. Vis
ką priimdavo “vienbalsiai” — be
sipriešinančius išmesdavo ir su
rašydavo aktą, o jei dalis išeida
vo kitur ir surašydavo kitą, tai 
teisėtu buvo laikomas tas, kurį 
pasirašydavo pavieto augštiėji 
pareigūnai. Kiek dalyvavo kurio
je pusėje bajorų, buvo nesvarbu.

Dar blogiau yra su III veiksmo 
II paveikslu — erekcijos sceno
mis Volios kaimo laukuose prie 
Varšuvos. Čia viskas taip suka- 

(Nukelta į 7 psl.)

Lituanistinių studijų reikalu
dyti.. Tik reikėtų pakviesti keletą 
lietuvių profesorių. Tad planuo
jant lietuviškos augštojo mokslo 
įstaigos sukūrimą, kanadiškosios 
galimybės neturėtų būti išleis
tos iš akių. "

Montrealio Slavistikos Institu
tas pereitais mokslo metais ban-, 
dė garsintis ir lietuvių tarpe, 
kviesdamas studentus įsirašyti, 
primindamas galimybę sukurti 
atskirą lituanistinį skyrių. Tuo 
tarpu tai yra tik pastangos kaip 
nors padidinti studentų skaičių, 
nes tame institute, sukurtame 
lenkų pastangomis, kaip tik ma
žiausia da^
giausia ukrainiečių* ir slovakų 
bei čekų. Jei lietuviai prie > jo 
bandytų glaustis su savo atskiru 
skyriumi, instituto vadovybė 
neturėtų būti nepalanki, nes pa
didėtų instituto studentų bend
ras skaičius. O tai yra lemiamas 
dalykas instituto išsilaikymui.

Dabartinėse sąlygose, atrodo, 
lietuviams tai būtų parankiau
sios galimybės savai augštojo 
mokslo įstaigai suorganizuoti. 
Klausimas tik ar atsirastų nors 
pora dešimtų studentų ar laisvų 
klausytojų, norinčių 'lituanisti
nius dalykus studijuoti ir grįžti 
į Lietuvą su atitinkamu Kanados 
universiteto lituanisto laipsniu. 

nąs Edmontone, Albertoje, kur 
turi “Shepy Art Studios” yra pa
kviestas dalyvauti pasaulinio 
masto konkurse Halmark Galeri
joje Niujorke. Konkursas įvyks 
prieš pat Kalėdas, bet kūriniai 
turi būti susiųsti jau rugsėjo 
mėrt. Kiekvienas dailininkas ga
li į konkursą siųsti tik akvare
lės darbą. Į konkursą yra pa
kviesti Vakarų Europos ir abie
jų Amerikų dailininkai.

V. K. Banaitis pasiryžęs visas 
jėgas atiduoti kūrybai, ne dole
riui, įrodė savo valią išleisdamas 
ĮiettiViškų dainų šimtinę. Ksav. 
Strųinskis,’ vienas iš' likusių 
Amerikos lietuvių, kultūrininkų, 
paskelbė naują dalyką —Banai
tis rašąs, operą “Jūratė ir Kas
tytis”. Strumskis, pats būdamas 
“Lietuvių Kultūros Namų val
dybos Niujorke nariu; ieškąs me
cenatų, kurie suteiktų Banaičiui 
galimybę kurti sumesdami jam 
nors $80 į mėnesį. Girdėjom apie 
tokį Kultūros Fondą, atsirado 
idėja steigti .organizaciją Lie
tuvių Kultūros Namus, kuri su
darytų sąlygas lietuviškai kūry
bai, bet susilaukė opozicijos iš 
žymių Lietuvių Bendruomenės 
pareigūnų, manančių, jog tai ar
dytų dabartinio lietuvių susior- 
ganizavimo Amerikoje tvarką. 
Ne vienas Banaitis reikalingas 
paramos “kapitaliniam muzikos 
veikalui parašyti”. M. Biržiškai 
renka aukas, kad lietuvišką 
mokslo veiklą surašytų. Yra ir 
daugiau. Ar ne laikas būtų pa
galvoti apie šitokios organizaci
jos greitesnį organizavimą?

A. Vanagaičio biografiją ruo
šia išleisti J. J. Bačiūnas, ją re
daguoja V. Alantas. Įvairūs as
menys yra paprašyti parašyti at
siminimų.

Kun. W. C. Jaskiewicz, SJ., 
lietuvis, kilęs iš Bostono, paskir
tas Fordham universiteto Niu
jorke Institute of Contemporary 
Russian Studies direktorių.

Gauting Staate Sanatorium 
lietuviai kreipėsi į Spaudos B-vę 
“Žiburiai”, prašydami nusiųsti 
jiems, naujai išleidžiamų knygų 
po vieną egzempliorių. Ką turė
jom, pasiuntėm. Prašo dar Axel 
Munthe, San Michele II dalies, 
kurios, deja, neturime.

Gauting sanatorijoje šiuo me
tu yra 75'lietuviai ligoniai. Jie 
turi savo biblioteką. Biblioteka 
esanti gražiai sutvarkyta ir li
goniai ją labai brangina. Rašo, 
kad atėjus laukiamai dienai, bib
lioteką perkeistą į brangios tė
vynės Lietuvos atkursimas sa
natorijas: Būtų gražu, kad ir 
daugiau kas, taip pat ir kitoms 
sanatorijoms pasiųstų knygų. Jų 
adresas: I. Vaivada, 13b, Gau
ting, Staatliche Sanatorium, 
Germany.

Sp. B-vė “Žiburiai”.

E kultinis ir knygų pasaulio
Vasario 16 gimnazijos mdkinių 

tinių šokėjų būrelis, bet, deja, 
dauguma mergaičių neturi tau
tinių rūbų, taip kad visas mūsų 
tautinių šokių grožis neišryškina
mas ir margai apvilktai šokėjų 
grupei visai neįmanoma pasiro* 
dyti viešai. Gimnazijos vadovybė 
yra susirūpinusi įsigyti gimnazi
jai nors keletą tautinių rūbų 
komplektų, kuriuos galėtų sko
linti savo mokiniams ir moki
nėms viešų pasirodymų metu. 
Be dosnios mūsų tautiečių para
mos šitas projektas irgi neįvyk
domas.

Vokiečių darbo birža nutraukė 
keturiems neetatiniams mokyto- 
jams pašalpų mokėjimą, aiškin
dama, kad jie yra dirbantieji. 
Tokiu būdu šie mokytojai nusto
ja bet kurio pragyvenimo šalti
nio ir jais turi gimnazija pasirū
pinti?
. Pradžios mokyklų Vokietijoje 
yra 4 su. 86 vaikais: Wehnene, 
Diepholze, Memmingene ir 
Miunchene. Augustdorfe, Gee- 
šthachte ir Neustadte veikia var
go mokyklos su 37 vaikais. Lie
tuviški vaikų darželiai yra Weh
nene ir Neustądte. Pastangas 
praplėsti vargo mokyklų tinklą 
trukdo tėvų menkas tautinis su
sipratimas, iš dalies mokytojų 
stoka ir geografinė dislokacija. 
Visose lietuviškose švietimo ins
titucijose dabar yra 273 mokiniai. 
Mokykloms išlaikyti Krašto Val
dyba platina Vargo Mokyklos 
ženklelius.

Iš turimų knygų atsargų buvo 
sukomplektuoti ir apylinkėms iš
siuntinėti .60 knygynėlių, iš. viso 
su 2700 knygų. Sudaryta Centri
nė biblioteka iš buv. Kybartų 
gimnazijos bibliotekos likučių ir 
tremtyje išleistų knygų — iš viso 
1356 knygos. Tėvo Bernatonio ir

Redakcijai prisiųsta
Prof. M. Biržiškos “Lietuvių 

tautos kelias” jau išleido “Lie
tuvių Dienų” leidykla. Kaina $3. 
Kreiptis į leidyklą: “Lietuvių 
Dienos”, 9204 So. Broadway, Los 

Balys Sruoga. Giesinė apie Ge
diminą. Dailininko Viktoro Pet
ravičiaus iliustracijos. Išleido 

-knygų leidykla Terra, 748 W. 
33rd Street, Chicago 16, Ill.

Šiai knygai Balys Sruoga pa
naudojo gražiąją legendą apie 
Vilniaus miešto įkūrimą, talen
tingai atkurdamas mūsų, ūkano
se beskęstančią praeitį. Daili
ninko Viktoro Petravičiaus rim
ti darbai ją daro leidiniu, kuris 
turėtų, būti mielas kiekvienoje 
mūsų knygos lentynoje. Knygos 
formatas didelis. Tiražas 700 egz., 
iš kurių 100 egz. numeruoti. Kai
na 2 dol.

p. Venclausko pastangomis vai
kams suruoštos vasaros stovyk
los, kuriose stovyklavo britų zo
noje 170, o amerikiečių zonoje 
90 vaikų.

Vok. Kr. Vald. vokiečių kalba 
leidžiamas biuletenis informuoja 
Vokietijos visuomenę apie Lietu
vos -bylą, lietuvius tremtinius, 
lietuviškų organizacijų veiklą ir 
stengiasi tą visuomenę palankiai 
nuteikti lietuviškiems reikalams. 
Biuletenis siuntinėjamas laikraš
čiams, svarbesniems vokiečių par 
reigūnams bei asmenims, ■ ku
riems toji medžiaga gali būti ak
tuali. Pasinaudoja juo ir radio
fonai. - 4 C

L. op. sol. J. Augaitytė spalio 
19 d. koncertuos Filadelfijoje per 
V. Krėvės 70 m. sukakties minė
jimą, o spalio 20 d. amerikiečių 
Paulsboro Moterų klube, kur pa
kviesta specialiai lietuvių dai
noms. Spalio 26 d. dainuos' Vai
kės Barrė, Pa., liet, bažnytiniam 
koncerte. , •.* r -

Vytenis Darnusis, 12-metis 
prof. Damušio sūnus, “Big Wheel 
Club” paskelbtam konkurse ra
šinio “Kuo aš norėčiau būti”; lai
mėjo pirmą premiją. - Septinto 
skyriaus mokinys pasisakė norįs 
būti architektu, kad grįžus galė
tų padėti atstatyti sugriautą Lie
tuvą. ,. •

Varšuvoje yra kuriamas Ad. 
Mickevičiaus ir Slovackio. mu
ziejus. Jau esą sukaupta eilė 
rankraščių, dokumentų, pirmų
jų -jų veikalų laidos, portretų, 
Mickevičiaus pomirtinė kaukė 
ir tt. Dokumentų tarpe esąs , ir 
pažymėjimas apie Mickevičiaus 
baigimą mokyklos Naugarduke. 
Muziejus bus senamiesčio aikš
tėje.

Spaudos platinimo biuras 
įsteigtas Apartado nac. 2336, Me* 
delin, Columbia.

Naujam “Lietuvių Dienų” nu
mery telpa apie 40 nuotraukų iš 
lietuvių gyvenimo JAV ir kituo
se kraštuose. Puikių vaizdų iš Či
kagoj, Detroito, Clevelando, Bos
tono, Brocktono, Gary, Ind., Los 

if *iiėt~:Argentinos ir Brazilijojs 
lietuvių gyvenimo. Viršelyje — 
lietuvaitės su trispalve Čikagos 
gatvėse. Šiame numeryje rašo: 
J. Viekšnys, Atomo keliu; Adląi 
Stevenson kalba; J. Bertulis, St.' 
Šimkus davė antausį; !A. St. 
Žvangulis, “Lietuvos atsimini
mų” radijo valanda; M. Katiliš
kio novelė Duobkasiai; Maršalo 
Manerheimo atsiminimai; angliš
koje dalyje: Milton C. Stafk?L<i- ’ 
thuanian Journalism; V. Adonis, 
The Poet’s Portrait; St. Zobars- 
ko novelės vertimas ir kit. Per
siuntus savo adresą, vienas egž. 
siunčiamas susipažinimui nemo
kamai. Metinė prenumerata $3. 
Administracijos adresas: “Lithu
anian Days”, 9204 So. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif. i - 

Ateitis, 1952 m. Rugsėjis, Nr.
7, 145-168 psl.

Turiny: dr. A. Darnusis, Jus 
ryžtatės sustiprėti; P. Jurgėlą, 
Laisvės, ryžto ir vyriškumo sim
boliai; Alb. Baranauskas/ Mer
gaičių logika; A. Kleiva, MIC, 
Menąs ir dorovė; bent 4 strp. 
įspūdžių iš vasaros stovyklų; <N. 
Bogutaitė, Vakaras stovykloje; 
daug įvairių smulkesnių dalykė
lių, pagaliau Sportas, Kreivos 
šypsenos, Darbai ir Žmonės, Pla
čiame pašalyje.- Numery ’ 20 
iliustracijų. > '

Žurnalo prenumerata metams 
$4. Adresas: 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N.Y., USA

Current News on the Lithua
nian Situation, Vol. IX, Nr. 4 
(118), July-August 1952.

Turiny: Vasario 16 minėjimo 
medžiaga, diplomatų susitikimas 
Londone, Williamsburgo dekla
racija, knygos ir straipsniai.

Lietuviškų dainų rinkinėlis, 
1952 m. Dayton, Ohio, 39 visuo
tinio Vyčių seimo ir 40 m. orga
nizacijos gyvavimo progą iŠlei- <■ 
do Liet Vyčių Daytono 96 kuo
pa, 12 psl., 38 dainos.

Knights of Lithuania — 39th 
National Convention, September 
11-14, 1952, Dayton, Ohio, 64 psl.

Muzikos Žinios, Vol. XII Nr. 8 
(139), 1952 m. rugpiūūčio mėn. • 
57-64 psl.

Skautų Aidas, 1952, rugsėjo 
mėnn Nr. 9, 24 psl..

Kolumbijos Lietuvis, Nr. 6, 
1952 m. Gegužės-Liepos mėn., 
109-136 psl. Gražiai iliustruotas 
žurnalas, leidžiamas ir redaguo
jamas kun. M. Tamošiūno, sale
ziečio, Medelline.



{STAIGA.
REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STREET WEST
(prie Ossington Ave.)

' KANADOJ DIDŽIAUSIA 

NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO

Didžiausias namų 
pasirinkimas 

visuose miesto rajonuose!

Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

l
. -Jūsų patarnavimui

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

$14.500 Indian Rd.—Radford
8 komb., mūrinis atskiros su

$14.400 Indian Rd.—Constance,
. 8 kamb.’ mūrinis, vandeniu 
šild., didelis kieznas, 2 ga
ražai. (mokėti $4.500.

$21.900 Indian Rd.—High Park Blvd.
12 did. kamb. su baldais, at
skiras, mūrinis, vandeniu šil
domos, didelis kiemas ir 3 
garažai. $250 pajamų į mė
nesį 4 kamb. naujam šei
mininkui arba visas tuščios, 
įmokėti $9.000.

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

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

Parduodamas dėl paskirstymo turto 
Bloor—Jone (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 kaino po $59.000. 
Įmokėti $22.000. Labai ge
ras pirkimas.

mū-

PARDUODAMI NAUJI
NAMAI

Dundas St. .
netoli Baltijos valgyklos.

$15.000. Tinkarhas didelei krautuvei, 
9 komb. ir krautuvė. Ne
praskolintas namas. Įmokėti 
apie $5.000. 
Radford St.

$14.500. Atskiras, su garažu, 8 kam
barių, išilg. korid. įmokėti 
$4.500.
Mountview Ave. 
netoli Bloor St.

$19.500. Atskiras 11 kamb. vandeniu 
-alyva Šild. Išoriniai ir >viduj 
geram stovy. Plytų garažas. 
Įmokėti $7.500. 
Dovercourt St.

$14.000. Pusiau atskiras, mūrinis, 70 
kamb. 2 virtuvės ir 2 vo
nios. Moderni VijrtUvė. Van- 
deniu-anglim šild. 2 garo- . 
ždi. Įmokėti $4*000. 
Roxton Ave. 
netoli College.

$13.000. Pusiau atskiras, 
oru-alyva Šild. 
Neturi morgičių. 
$4.000.
Glendale Ave.

$16.000. Atskiras, vond. - alyva šild.
8 kamb. dviejuose augštuo- 
tuose. Moderni virt, kam
bariai naujai išdažyti. Jmo-

’ keti $5.500.
Wright Ave.

$14.000/Mūrinis, pusiau atsk., van- 
/ . deniu- alyva šild. 8 kamb. 

Garažas.
Augusto Str.

$6.000. Pusiau atkiras. 4 kamb., oru 
-anglim šild. Švarūs kam
bariai ir sklypas. Didelis 
kiemas.
Bloor St.

Valgykla netoli esančios lietuvių baž
nyčios.
Miesto centre

4 augštų komercinis namas—biurams 
dirbtuvėlėms. Mėnesinių pa
jamų $800: Mažos išlaiky
mo išlaidos. Kaina $47.000. 
Įmokėti apie $22.000.

Aportmentų namas. 43 kambariai, ge
roj vietoj ir geram stovy. 
Mėn. pajamų $627.

PASIŪLYMAI
skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui

8 komb., 
Garažas.

įmokėti

Pasirinkti Įvairia kaino namų, krau
tuvių, valgyklų, ypač lietuvių rajonuo

se, prašome kreiptis į

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

WA. 2648.

575 Queen St. W. (prie Bathunt)

R. TESLIA 
REAL ESTATE

$3.000 grynais. Kaina $10.900.
6 kambarių atskiras namas, mū
rinis Yik frontas. Parketas. Valdy
mas tuojaus. Garažas. Prie Bristol 
gt. netoli Dufferin ir Dupont.
$3.500 grynais. Galima siūlyti ir 
mažiau. $11.500 pilna kaina.
6 kambariai. Mūrinis, atskiras na

mas. Anglimis ir oru Šildomas. Par
ketas. Gera kambarių išdėstymas. 
Garažui vieta ir privažiavimas. Jei 
nebūtų sienos sutrūkinėję, kaina 
būtų kitokia. Nnetoli Runnymede 
ir Annette gatvių prie Westholme.

3. Grynais $4.000, o gal ir mažiau?
Pilna kaina $13.000. „6 kambarių j 
mūrinis atskilos 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. $6.000 grynais. Kaina $16.500.
8 kambariai, 2 virtuvės, alyva ir 

vandeniu apšildomas. Parketas.
Mūrinis. Atskiros. Vonia ir gailė
tas atskirai. 2 garažai. Skalbykla 
rūsy. Namas nesukrypęs, sienos 
nesutrūkę, kaip retai šiame mieste. 

Prie. Indian Rd. visai arti Bloor.
5. $2.500 grynais. Kaina $9.500.

6 kambarių, mūrinis, pusiau pri
jungtas namas. Mokesčių tik $79. 
Anglimis ir vandeniu apšildomas. 
Prie Niagara g-vės netoli Bathurst. 
Grynais $3.000. Pilna kaina 
$10.900. Atskiras'namas. Mūrinis 
tik frontas. Apačioj 4 kambariai. 
Viršuj 3 kambariai—iš jų du kaip 
ant saikų. Naujai atremontuotas. 
Kietos grindys. Apšildomas radia
toriais ir alyva. Garažas, nors ir 
apgriuvęs. Namas be gyventojų. 
Prie St. Clarens, už Wallace gt-.
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.
$4.500 grynais. Kaina $13.500.
6 kambarių, mūrinis, atskiras nau
jas namas. Alyva ir radiatoriai. 
Parketas. Garažas. Prie Oakwood 
tolokai už St. Clair, kur geras oras. 
$4.500 grynais (galima derėtis). 
$12.900 pilna kaina.
6 kamb., mūrinis, pusiau prijung
tas namas. Valdymas tuojau. Du
jom apšildomas. Prie Glenholmę g. 
(reiškia ougŠtoj ir sausoj vietoj) už 
St. Clair, gatvės.

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

1

2

6

8.

Dėmesio, Hamiltoniečiai!
Mūsų tautietis BALYS KRONAS, anksčiau dirbęs drau
dimo bendrovių atstovu, dabar perėmė dar ir namų bei 
biznių pirkimo ir pardavimo tarpininkavimo įmonės 
R. TESLIA 1294 King St. E., Real Estate & Insurance 
Broker, tel. 9-3558, atstovavimą.
Tai viena iš didžiausių tos rūšies įmonių' Kanadoje, tu
rinti didžiausią pasirinkifn ąnamų-biznių bei farmų. 
Geromis sąlygomis parūpiname morgičius. Kreipkitės, 
patarimai Jums nieko nekainuos.

BALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

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

R. TESLIA
. REAL ESTATE BROKER

ILOOR STR. WEST - 575 QUEEN STR. W
7 TORONTO

SAUGU - PATIKIMA

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ
Borden—Horbord 

$7.500, 6 kamb., įmokėti $1.800, 
Quebeck—Dundas

$8.500, 5 kambarių plytinis namas, 
garažas, įmokėti tik $2.000.

George—College 
$10.900, 7 kamb. plytinis namas at- 
skiras, gero plono, įmokėti tik $3.000

Lansdowne—Dupont
$11.500, 6 kamb. pusiau atskiras na
mas, įmokėjimas pagal galimybę.

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

Etiobiko—Longbranch 
$11.900, 6 kamb. plytinis vieno augš- 
to, bungalow, nauji namai, įmokėti 
$3.200. *

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

Markham—Dupont 
$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 komborių namas, 
garažas, karštu vandeniu-alyva šildo
mas.

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

Anette—High Pork 
$13.500, 8 kamb., plytinis, atskiras 
namas, ant 2 augštų, įmokėti $4.700. 

Close—King
$14.000, plytinis, 8 kamb. namas, 
geras planas, įmokėti $4.000.

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

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

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

Dovercourt—Dundos 
$15.500, plytinis atskiros namas, 8 
kambarių, ant 2-jų augštų, alyva šil
domas. Kietos grindys, dideli kamba
riai.

Parkside Dr.—High Pork 
$22.000, plytinis, 14 kamb. namas, 
atskiri įėjimai, atskiros virtuvės. Įmo
kėti $4.000.

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

reikalais kreipkitės į
Bronius Sergantis W. Morkis Jonas Matulaitis

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

EENEST EIDCIJT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA
V. TUKLERIS _

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

Specialus rugpjūčio mėn. išpardavimas
Lietuviškai kalbąs kailininkas

Pardundami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymų kailiai. 
Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAN FUR CO TORONTO
197 Spūdina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

\jEl
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

X *

Parduodant ar perkant namę ar biznius
, JŪSŲ PATARNAVIMUI

Aiitaiias-lciiy HCKI IS
‘ - Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

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 devyneričs, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS
MU. 9543

VALANDOS
9 aan. — 9 pan.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 

'atsiimant Garantuojama.

Pasiimame ir pristatome.

DYE Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,

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

138*46 Claremont Str. - Tel. WA. 4557

Tib ...

Sportas Hamiltone
Sekančio mėnesio pradžioje, 

Hamiltone vėl atidaromas žiemos 
sporto sezonas. Yra gauta dVi sa
lės krepšinio ir orinio treniruo
tėms. Pirmoji salė yra Westdale 
mokykloje, treniruotės prasidės 
spalio 7 d.’antradieniais nuo 9-11 
vai. vakare. Buvo prašyta anks
tyvesnių valandų, bet kitu laiku 
salė yra užimta pačios mokyk
los. Antra salė bus Central mo
kyklos patalpose, ten pat, kur ir 
pernai. Ji gauta šeštadieniais 10- 
1 vai. pp. Visi sporto klubo ’’Ko
vas” nariai ir -kurie norėtų to
kiais tapti, prašomi neapleisti 
progos ir pamiklinti, nesvarbu 
jaunus ar senus savo kaulus.

Š.m. liepos mėn. suėjo trys me
tai nuo Hamiltono sp. klubo “Ko
vas” įsisteigimo. Per tuos tris 
metus daug kas buvo nuveikta 
ir daugelis kanadiečių pamatė, 
kad ne tik jie patys, bet nežino
mi atvykėliai taip pat moka žais
ti krepšinį ir kt. dalykus. Jiems 
tas buvo parodyta 1950 m., kai 
lietuvių krepšinio komanda lai
mėjo II-rą vietą Hamiltono baž
nyčių lygoje.

Ši trijų metų sukaktis buvo 
nutarta paminėti lapkričio 29 d., 
nes liepos mėnesį nebuvo galima 
gauti salės. Lapkričio 29 d., šeš
tadienį po pietų įvyks įvairios 
sporto varžybos, kuriose daly
vaus ir kitų lietuvių klubų ko
mandos. Norima prisikalbinti ir 
kaimynus amerikonų sportinin
kus. Po rungtynių Central sa
lėje bus šokiai-balius.

E. Nuokalninis.

Baltasis pasaulio meisteris
Šio mėn. 23 d. Filadelfijoje se

nasis pasaulio bokso meisteris 
Jersey Joe Walcott susitiko gin
ti titulą su Rocky Marciano. Šia
me susitikime.Marcianov13 runde 
nokautu patiesė buvusį meisterį, 
tuo likviduodamas juodųjų pa
saulio sunkaus svorio bokso 
meisterių dinastiją. Tą titulą 
negrai valdė nuo 1937 m., kada 
Joe Louis nugalėjo Jim Brad
dock. Rocky Marciano buvo fa- 
vorizuojamas daugelio šio spor
to žinovų ir mėgėjų jau vien dėl 
to^kad jis yra'10* inetų jaunes
nis už Walcott, be to Marciano 
bokso karjera yra atžymėtina 
tuo,- kad jis dar nėra pralaimė
jęs nei vienų rungtynių, kas bok
so pasauly beveik nežinoma. 
Prieš šias rungtynes Walcott, gal 
ir nujausdamas savo karjeros ga
lą, išsiderėjo revanšinį susitiki
mą, kuris, žinoma, įvyks tada, 
kada naujasis meisteris panorės.

LF ir LVS PAREIŠKIMAS
(Atkelta iš 2 psl.) 

nės sudedamas lėšas.
Jeigu VLIKas šias reformas 

įvykdys, jis sugrįš į senąją kovos 
vagą, kurią jis yra išvaręs Lie
tuvoje, ir atgaus pasitikėjimą vi
suomenėje. Be reformų bus tik 
kuriam laikui vegetacija. Nuo 
tos reformos priklausys ir toli
mesnis mūsų nusistatymas VLI 
Ko atžvilgiu.

5. Kiek turi pagrindo sklei
džiamas kaikurių politikierių ži
nios ,kad LF ir Vienybės Sąjū
džio Lietuvoje visai nebuvę ir 
kad dabar jie visuomenėje neturi 
pritarimo?

— Kam malonu taip tikėti, te
gul tiki. O kam svarbu faktus 
žinoti, tam užteks prisiminti Lie
tuvių Fronto ir Lietuvių Vieny
bės Sąjūdžio Lietuvoje leistą po
grindinę spaudą ir turės pats tei
singą atsakymą. Gi dėl visuome-, 
nės pritarimo tremtyje, girtis ne
norime, o skųstis neturime kuo 
-r- tegalime būti dėkingi jai.

6. DĮar vienas klausimas, — 
buvo kreiptasi specialiai į LF at
stovą, —ką žada dabar veikti 
Lietuvių Frontas, išėjęs iš VLI 
Ko?

— Lietuvių Frontas yra rezis
tencinės kovos organizacija, ku
ri veikė prieš. VLIKui atsiran
dant Lietuvoje, paskui savo jė
gas įjungė į VLIKą, dabar vėl 
reiškiasi šalia VLIKo. Bet nuo 
pakitusios padėties darbas, nei 
jo uždaviniai nesikeičia, iki bus 
ištesėti įsipareigojimai, prisiim
ti kuriant organizaciją.

Antrasis susitikimas spėjama 
įvyks kitais metais sausio-vasario 
mėn., kur galutinai paaiškės 
Marciano iškovotas titulas ap
ginti. Marciano yra italų kilmės 
ameriketis. * Lukas.

• Vasario 16 gimnazijos ber
niukai sportininkai rugsėjo 17 d. 
lankėsi Hamburge ir pelnytai lai
mėjo stalo teniso rungtynes 7:3 
prieš vokiečių gimnaziją. Lietu
vius atstovavo Kazirskis, Kemp- 
ka ir Brakauskas. Brakauskas, 
jausdamas priešininką puolime 
stipresnį ir tikslesnį, perėjo į gy
nimą ir laimėjo. Tai padėjo ir 
draugams nugalėti baimę prieš 
labai žaidime šaltus ir kirtimuo
se tikrus vokietukus. Kazirskis, 
pradžioje gražiai gynęsis, vėliau 
išvystė puolimą ir taip bemaž 
sausai sutvarkė savo stalo drau
gus. Kempka pasireiškė kaip la
bai gražaus stiliaus garbingas 
kovotojas, kurio smarkiausi smū
giai nepajėgė išvesti iš pusiau
svyros. Jjs laimėjo gana daug 
setų net sausai.

Dvejetas, Kazirskis-Kempka, 
neparodė gražių derinių ir atne
šė mūsų gimnazijai trečią mi
nusą.

Bendrai rungtynės buvo labai 
įtemptos ir įdomios netik mums 
patiems, bet ir vokiečiams, ku
rie visur pasižymėjo nepaprastu 
taktiškumu. Visų mūsų simpa
tijas laimėjo vokiečių gimnazi
jos direktorius dr. Minnęrs ir 
gimnastikos mokytojas bei įvai
rių" parengimų organizatorius. 
Draugiškumo vardan mūsų spor
tininkų globėjas O. Gešventas 
įteikė vokiečių gimnazijos di
rektoriui tautiniais motyvais 
austą juostą. z *

• Tą.pačią dieną vakare ETV 
sporto salėje mūsų krepšininkai 
— Brakauskas, Kazirskis, Kemp
ka, Venclovas, Bireta, Polskis ir 
Reišys — žaidė draugiškas rung
tynes su Hamburgo ir Šiaurės 
Vokietijos meisteriu ETV (Eims- 
buettler Turn Verein). Rungty
nės buvo gana kietos, pradžioje 
mums net gerokai nesėkmingos. 
Vėliau žaidimas vyko preciziš- 
kiau dengiant priešininką ir at-, 
sargiam metant. Taip rezultatas 
buvo išlygintas. Rungtynės bai
gėsi 29:28 mūsų naudai. Teisė
javo iš mūsų pusės stud. Aukš
tikalnis neblogai.

Vokietukai talkoje turėjo po
rą amerikiečių, kurie savo di
deliu ūgiu ir gana tiksliais me
timais padidino jų krepšių skai
čių. Rungtynės buvo įdomios tuo, 
kad fiziniai silpnesni mūsų spor
tininkai turėjo didelę spartą, 
daug gražių derinių, gerą nuo
taiką ir daug takto. Pasigenda
ma tolimesnių metimų.

Sportininkus kukliai priėmė 
Hamburgo lietuviai, gyveną 
Hamburg - Altona, Wohnlager, 
Daimlerstr. ir kun. V. Šarka.

• Aprašydama olimpines žai
dynes, kurias pagal “Tiesą” lai
mėjo rusai, visi buvę pabaltie- 
čių sportininkų laimėjimai rusų 
spaudos ir Tasso buvo praleisti, 
iškeliant tik nenugalimųjų rusų 
sportininkų didybę.

te {mokėjimui pinigų — mes pa* 
rodysime Jums namą!

Mūrinis 6 kamb. Įmok. $2.500.
$10.700 High Park—Roncesvoiles, 

6 kamb., mūrinis, vieta gara
žui. Įmokėti. $3.000.

$11.500 Nigh Park—Garden,
8 kamb. mūrinis su garažu.

$13.900 Roncesvolles—Pearson,
8 kamb. mūrinis, aliejumi šildo
mas, garažas.

$14.900 Bloor—Pacific Avė.,
Mūrinis, 9 komb., išilginis ko
ridorius.

$15.500 Parkside rajone, 
mūrinis, atskiros, 10 kamb.

$16.500 St. Clair—Oakwood, 
10 k. mūrinis, vond.-alyva šil- 

' damas, garažas.

$18.00 Bloor—Indian Rd., 
mūrinis, atskiras, vand.-olyva 
šildomas, 3 virtuvės, garažas. •

$19.000 Bloor—Alhambra, 
10 k. mūrinis, atskiros, vand. 
šildomas, garažas.

$22.000 High Pork rajone,
> mūrinis, atskiras, vand.-olyva

šildomas, 17 kambarių nmas.

Visais namų pirkimo ir pardavi- 
\ mo reikalais kreiptis į

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

.. po darbo LA. 1250
K. WILES REAL'ESTATE

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Roxton Rd.—Horbord,
. $8.500 pilna kaina, $1.900 įmo

kėti, 7 kamb., didelis kiemas, dvi
gubas garažas, patogi vieta išnuo
moti. Namas reikalingas remonto.

Bay—Davenport,
$9.500 pilna kaina, $2.500 įmokė- 
ai, 6 kamb., atskiras mūrinis namas 
aiįi susisiekimo.

Christie—-Davenport,
$10.500 pilna kaina, $2.500 Įmo
kėti, 6 kamb. mūrinis namas, la- 
baĖgražioje vietoje, arti susisiekimo 

Bloor-—Avenue Rd.,
$11.500 pilna kaina, $4.000 Įmo
kėti, 8 kamb., 2 virtuvės, namas 
gerame stovyje, didelis kiemas, pa
togi vieta išnuomoti.

Indian Grove,
$12.900 pilna kaina, $5.000 Įmo- 

‘ keti, .atskiras >5-kių kamb. mūrinis| 
namas—^bungalow, moderni virtu-

mos tuščias. Galima tuoj įsi k raus
tyti.

Taip pat nemažas pasirinkimas 
High Park rajone.

Ae TAMULAITIS
Skambinti KI. 1159 arba 

vakarais OR. 2657.

A. W. FARLINGER
Real Estate

752A YONGE ST., TORONTO

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

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

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

LIETUVIAMS TINKAMUOSE 
RAJONUOSE

BdlwooJs—Queen
$10.500, įmokėti $2.000. Pusiau at

skiras, 6 kambarių namas. Alyvos 
šildymas.

Gladstone—College
$13.500. Pusiau atskiras, mūrinis, 8 

kambarių namas. Du garažai. Pi
gus, geras namas.

Dufferin—Dundas
$14.500. Visai atskiras, mūrinis, 8 

komb. namas. Du garažai. Gražus 
kiemas.

$15.500, įmokėti $5.000. Mūrinis, 
pusiau atskiras, 11 kambarių na
mus. Dideli kambariai, trys virtu
vės. Garažas.

Armstrong—Dufferin
$17.000, įmokėti $6.000. Visai atski

ros, mūrinis, 10 kamb. namas. Aly
vos šildymas.

' Lauder—St. Clair
$15.900, įmokėti $5.000. Visai at

skiras, mūrinis, 9 kambarių namas. 
Dideli kambariai, alyvos šildymas. 
Garažas.

Garden—Indian Rd.
$16.500. Visai atskiros, mūrinis, 7 

kambarių namas. Alyvos šildymas. 
Garažas. '

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE

“ALEKSANDRA” modistė
Namuose priima užsakymus 
atnaujinimams ir naujoms 

MOTERIŠKOMS
SKRYBĖLĖMS

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

(prie Dundas ir Ossington) 
Toronto, Orit

$14.000. Pusiau atskiras, mūrinis, 8 
komb. ir 1 sunr. narnos. AlyvOs- 
vondens šildymas. Veranda. Gara
žas.

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

R. ŽULYS

$7.900, įmokėti $2.500. Visas mūri
nis 6 komb. namas 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 viso kaina už 8 kambarių, 
atskira, mūrinį, patogų namą su 
apšildomu sanrumiu ir trim gara
žais, ant kurių viršaus yra patalpa 
apie 600 kv. pėdų ploto—tiktų 
kokiai nors dirbtuvei. Armstrong* 
B loot*

$14.900, įmokėti apie $4.000. Visai 
atskiras, mūrinis, 9 kambarių, pa
togus namas kietom grindim arti 
gero susisiekimo, su garažu. Arm»- 
te-Runuymede-DmidM.

$14.900, įmokėti opie $4.000. Visai 
atskiras, mūrinis, 8 kambarių, von- 
deniu-onglimis šildomas namas.

T«L ML 2471; namų M. EM. 3*6711

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

........ .

P. LEONAS

J. J. ELLIS, Realtor



Ruduo Nemuno krantuos

BALIO SRUOGOS KAZIMIERAS SAPIEGA

TĖVIŠKAS‘ ŽIBURIAI
■=

KLB KRAŠTO VALDYBOS
Z APLINKRAŠTIS

KLB Tarybos priimtas KLB 
Statutas galutinai suredaguoti 
perduotas Krašto Valdybos su
darytai Komisijai. Kol Statutas 
bus galutinai suredaguotas ir iš
spausdintas praeis ilgesnis lai
kas.

Kad steigimas bei susitvarky
mas nebūtų uždelstas, šiuo skel
biami bendrais bruožais apylin
kių steigimo ir jų veikimo Sta
tute numatyti dėsniai:

Kiekvienoje Kanados vietoje, 
kur yra bent 10 lietuvių, yra 
KLB Apylinkė. Apylinkės reika
lus sprendžia apylinkės susirin
kimas. Jis: renka Apylinkės Val
dybą ir Apylinkės Kontrolės Ko
misiją; taria apylinkės veiklos 
planą; 'tvirtina metines, apylin
kės Kontrolės Komisijos patik
rintas, sąmatos vykdymo apy
skaitas; taria įmokas apylinkės 
reikalams ir taria kitus statuto 
pavestus ar susirinkimo pasiūly
tus klausimus.

Apylinkės susirinkimas kvie
čiamas bent kartą per metus. Su
sirinkimą kviesdama apylinkės 
valdyba Kent prieš septynias die
nas praneša apylinkės pilnatei
siams lietuviams susirinkimo lai
ką, vietą ir darbų tvarką. Susi
rinkimas įvyksta dalyvaujant ne 
mažiau kaip pusei apylinkės pil
nateisių narių. Kviečiamu laiku 
reikalingam skaičiui nesusirin
kus, po valandos susirinkimas 
įvyksta nežiūrint pilnateisių da
lyvių skaičiaus, bet jis tegali 
tarti tuos dalykus, kurie buvo 
pažymėti susirinkimo kvietime. 
Susirinkimui vadovauja susirin
kimo išsirinktas pirmininkas. 
Susirinkimo protokolui surašyti, 
pirmininkas {pasikviečia sekre
torių; protokolą pasirašo pirmi
ninkas ir sekretorius. Susirinki-

mas taria paprasta dalyvių bal
sų dauguma.

Apylinkei vadovauti yra Apy
linkės Valdyba; ji renkama vie- 
neriems metams. Apylinkės Val
dybą sudaro ne mažiau, kaip trys 
nariai: pirmininkas, iždininkas ir 
sekretorius. Apylinkės Valdybos 
nariai pareigomis pasiskirsto su
sirinkę pirmo posėdžio. Apylin
kės Valdybos posėdžio rašomas 
protokolas. Jis perskaitomas se
kančiame poėdyje ir pasirašomas 
visų dalyvavusių narių. Apylin
kės turtui ir atskaitomybei pa
tikrinti yra apylinkės Kontrolės 
Komisija. Kontrolės Komisija 
renkama vieneriems metam# iš 
trijų narių ir trijų kandidatų.

Esant mažiau kaip 10 pilnatei
sių lietuvių, vietoj apylinkės su
daroma seniūnija, kuriai vado
vauti renkamas seniūnas ir jo 
pavaduotojas.

Kanadoje gyveną lietuviai yra 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės nariai. Turįs 18 metų amžiaus 
lietuvis neturi teisės balsuoti, 
jeigu jis: nėra lojalus Kanados 
santvarkai ir kenkia Kanadai ar
ba kenkia lietuvių tautai ar yra 
priešingas Lietuvos nepriklauso
mybei arba pritaria bolševikinei 
ar kitokiai Lietuvos okupacijai.

Kas nėra pilnateisis lietuvis, 
nustato KLB Apylinkės Valdy
ba. Apylinkės Valdybos pripa
žintas nepilnateisiu lietuvis gali 
per trisdešimt dienų skųstis 
Skundams ir Nesusipratimams 
Spręsti Komisijai; šios komisijos 
sprendimas galutinis. ,

J. Matulionis
Krašto Valdybos pirmininkas.

A. Šalkauskis 
Sekretorius.
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KLB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLA

Dėl p. Kardelio išvedžiojimy
“NL”, Nr. 38 (284) p. Kardelis, 

aprašydamas KLB Krašto Tary
bos posėdžius, ne tik papuošė 
juos stipria tendencija, bet kai- 
kurių atstovų •išsireiškimus vi
sai iškraipė. .

J. Kardelis rašo: “Svarstant 
Statutą, daugelis atstovų kalbėjo 
dėl atskirų jo punktų. Daug pa
taisų siūlė ats. Juškai t is, Ir čia 
gana keistas dalykas pasireiškė. 
Ats. Yokubynas atsistojo ir sa
ko, kad p. Juškaitis siūlo patai
sas ir trukdo laiką... Esą, reiktų 
jam uždrausti siūlyti pataisas... 
Žinoma, visi dėl to nusistebėjo”.

Kadangi p. Juškaitis darė ne 
esmines pastabas (esminių buvo 
tik kelios), o tik rodė savo “gud
rybes”, todėl aš ir pasakiau, kad 
tokiomis ne esminėmis pastabo
mis tik laikas gaišinamas. Bet 
visiškai—nevartojau, žodžio “už
drausti?.

Suvažiavime man teko dar po
ra kartų pasisakyti kitais reika
lais, bet p. Kardelis matė reikalo 
tuos pasisakymus ignoruoti, o 
kibo ten, kur tarėsi galįs prikib
ti. Bendrai paėmus visas suva
žiavimo aprašymas yra tenden
cingas.

Savo kreditui p. Kardelis pri
skaito tokių minčių, kurių suva
žiavime niekad negirdėjo, bet ki
tų atstovų net ir gražiausias 
mintis sąmoningai praleidžia.

Dėl “visų nusistebėjimo”, tai 
kągi padarysi. Pas mus Toronte 
daug kas stebisi, kad p. Kardelis 
savo tokiomis žurnalistinėmis 
gudrybėmis nuauklėjo Montrea- 
lio lietuvius taip, kad balsavi
muose į Kr. Tarybą iš 7000 ar 
8000 lietuvių nesurinko nei 200

į (Atkelta iš 5 psl.) f- ■ - 
rikatūrinta, kad tikrojo elekci- 
jų lauko vaizdo nieku būdu ne-

# atseksi. Gaunasi, be to, vaizdas, 
kad Lietuvos bajorai žavėjęsi ca
ro Petro I kandidatūra, kurio 
agentu padaromas Višnioveckis, 
tuo tarpu dar vaikezas. Kam au
toriui prireikė, kai tai netie
sa? Petras tuo metu Lietuvoje 
buvo visai mažai težinomas ir 
tebesimokė laivų statybos Olan
dijoje. Flemingas pavaizduotas 
kažkokiuo neVykusiu juokdariu, 
strapaliojančiu po scena, o iš
tikrųjų tai buvo, beabejo, stip
riausia galva visoje šioje sumaiš
čių epochoje.

Paskutinis veiksmas, interpre
tuojąs Valkininkų įvykius, nors 
juos savaip pertvarko, bet yra iš-. 
laikytas pagal vieną mintį ir įti-' gubai, kiek Višnioveckis'

kimiausias, išskyrus Sobieskio Į jis, lyginant su šiuo tik plikba-
vaidmenį ir Sapiegos patriotines 
deklamacijas.

Skaitant veikalą ištisai, galima 
rasti daugybę posakių, kurie be- 
abejo tik per neapsižiūrėjimą 
bus patekę ir būtų galėję būti 
praleisti ar pakeisti kitais, neda
rant jokios žalos kūriniui. Kam, 
pav., sakyti kad Sapiega atsku
bėjo padėti Sobieskiui prie Vie
nos, kai jis ten nebuvo. Kaip 
Oginskis gali minėti Sapiegos 
žygius prieš Maskvą, kai jokio 
karo jo laikais nebuvo su Mask
va? Kam į Višnioveckio lūpas 
įdėti pažadą sukelti bajorus Smo
lensko (tada jau Maskvos val
domo), Minsko, Gudijos, kai jo 
dvarai Ukrainoje? Kaip gali 
Oginskis tarti: “Aš duosiu dvi- 

kai

(Atkelta iš 5 psl.)
visada veiklia ir budinčia, kokia jis turi būti, aš pakeliu progreso 
eigą trisdešimčia ar keturiasdešimčia procentų. Negi tai yra niekis?

— Beabejo, kad ne, — atsakiau aš kiek pailsęs nuo žodžių tvano. 
. — Bet, jei aš neklystu, miegas buvo iki šiol laikomas gyvenimo 
būtinybe; ir jei jūs neturite po ranka nieko, kuo galėtumėte pa
keisti miego išdavas, aš bijau, kad -jūsų prakilnus idealas gali 
pasilikti tarpe tų sapnų, kurie pagal jus išeina taip smerktini. 
Atleiskite šitą brutalų klausimą, bet atsakykite: Ar jūs turite kiše- 
nėjeje paslaptį, tą specifinę, kad nemiegoti?

Apskritas ir kiek nutukęs daktaro Schlaf veidas aptemo.
— Kaip tik čia ir yra mano didžiausias rūpestis, — vėl pradėjo 

jis jau ramesniu balsu. — Šitą paslaptį, kaip jūs išsireiškiate, 
reikia, kad ją rasčiau ir aš ją rasiu. Reikalas čia eina stpie paprastą, 
praktišką priedą prie mano teorijos, bet pripažįstu, kad ji# turi tam 
tikros reikšmės mano metodo triumfui. Pagaliau, mane stiprina 
mintis, kad mano idėjos yra tikros teoriškai ir neturi būti sunku 
tiesą pervesti į praktiką. Paprasti suerzinimai šioms aplinkybėms 
netinka: jie nėra pakankamai galingi ir jų efektas tveria perdaug 
trumpai. Reikia, kad aš atsiekčiau, aš drįsiu taip pasakyti, psi
chologinio nemigo vietoje to įkyraus ir pavojingo stovio, kuris 
vadinamas nemigos vardu. Jūs teisus: yra būtina, kad tęsčiau toliau 
savo bandymus su antihipnotikais. Jei yra metodas užmigdyti 
tuos, kurie miego nenori, turi taip pat būti tokis, kad išlaikyti 
budinčius tuos, kurie miego nori. Jei leisite, duosiu jum paskaityti 

•vieną memuarą — atmestą, kaip ir kitus, medicinos akademijos— 
kuriame yra pateikti mano ieškojimai šioje srityje.

Daktaras Schlaf atsikėlė, nubėgo į savo kambarį ir sugrįžo į 
saloną su dideliu sąsiuviniu, kurį man padavė sakydamas:

— Gaila, kad negaliu jums leisti jį neštis pas save, nes turiu 
tik šį vieną egzempliorių ir nenorėčiau jo pražudyti.

Aš atsiverčiau sąsiuvinį ir ėmiau jį peržiūrėti' su tam tikru 
įdomumu, tuos didelius lapus, įrašytus puikia ir beveik neišskai
toma rašyba. Memuaras, nors jis buvo taip pat keistas ir taip pat 
ištęstas, .kaip jo autoriaus prakalba, man pasirodė vertas dėmesio 
ir aš pasilikau ilgą laiką neatitraukdamas nuo jo akių. Priėjęs pa
galiau prie vieno skyriaus pabaigos, pakėliau galvą, kad kiek 
pailsėti, ir labai įdomus reginys tada atsivėrė prieš mane: dak
taras Schlaf sėdėjo viename fotelyje netoli manojo, jo galva slėgė

pats asmeniškai, aš prisiekčiau, kad tas žmogus miegojo, 
visa ko, kad sutaupyti jam pažeminimą, o sau nenaudingą 

- —•_ audojau momentu ir ant pirštų galų pasiekiau salono

■’fe* .

jorėlis.
Beje, Vilniaus vyskupas Bžos- 

tovskis' mažai teišryškintas, jo 
konfliktas su hetmonu Sapiega 
paliktas šešėly visų intrigų ir aiš
kinamas dvasiškuos godumu, o 
ištikrųjų tai buvo rimtas politi
nis konfliktas, kurio metu Bžos- 
tovskis pasirodė ne mažesnis Lie
tuvos teisių gynėjajs už hetmo- 
ną. Juk jis pirmasis ir vienintelis 
iš anų laikų Vilniaus vyskupų 
pasiskelbė Lietuvos bažnyčios 
primų, atmesdamas Gniezno ar
kivyskupo primatą.

Kad po vyskupo rūmus Vilniu
je švaistosi Višnioveckis ir So
bieskis su ginkluotais kariais, vi
siškai neistoriška, ano meto san
tykiuose visiškai neįmanoma. 
Vienuolių ginčas su vyskupu 
taip pat neišryškina padėties, o 
vartojamieji argumentai niekad 
negalėjo būti nei vyskupo, nei 
vienuolių lūpose. Nei vyskupas 
galėjo ginče su vienuoliais rem
tis primatu, kuris čia nieko ne
reiškia, nei vienuoliai galėjo at
sikirsti, kad “mes patys tvarko
mos”, nes turim šv. Tėvo privi
legijas. O sakoma dar “bulės 
mums laidavo”. Juk bulės su to
kiais reikalais neturi nieko bend
ra, o ir privilegijų tokių nebuvo. 
Tai rodo tik, kad autoriaus ne
išsiaiškinta padėtis. Tą patį rodo 
ir Sobieskio posakis, kad hetmo- 
nas įsakęs... “ir vyskupą į rū
sį ...” Net ir juokdariu paverstas 
Sobieskis tokio dalyko niekad ne
galėjo pasakyti, nes hetmono bei 
vaivados valdžia vyskupo nesie
kė. Matyt, autoriui visiškai ne
aiškūs. buvo organų bei institu
cijų santykiai. Jis, pav., Sapiegą 
visur tituluoja hetmonu, o amži
ninkai jį titulavo Vilniaus vai
vada, nes valstybės pareigūnų 
gradacijoje hetmonas buvo vie
nas iš paskutiniųjų, o Vilniaus 
vaivada — pirmasis Lietuvos se
natorius. Tiesa, galia priklausė 
nuo hetmoniškųjų funkcijų, bet 
senatorystė nuo vaivados. Het
mono vieta net nedavė vietos se
nate.

Ir daug tokių smulkmenų gali
ma būtų prirankioti.

Visa tai, žinoma, literatūrinės 
veikalo vertės nesaisto. Juk ir 
Šekspyro kažkurioje tragedijoje 
Praha yra'prie jūros. Dėl to tra
gedijos vertė nesumažėjo. Ta
čiau mūsų kritikai, rašydami 
apie šį Sruogos kūrinį, be rei-

Rugsėjo 23 d. KLB Krašto Val
dyba buvo susirinkusi ketvirtojo 
posėdžio, kaip paprastai Toronto 
Lietuvių Namuose (Ossington ir 
Dundas gatvių kampe).

Buvo svarstyta Krašto Valdy
bos darbų metmenys, kurių pla
ną priešpaskutirriajame 'posėdyje 
pateikė Valdybos pirm. J. Ma
tulionis. /

Svarstant pirmąjį posėdžio 
darbotvarkės punktą, nutarta 
kuo greičiau galutinai sureda
guoti ir atspausdinti Kanados 
Lietuvių. Bendruomenės Statutą.

Minimas Statutas, jį patiekus 
KLB Laik. Org. Komitetui,'Kr. 
Tarybos atstovų suvažiavime bu
vo apsvarstytas ir priimtas pa
punkčiui, įnešant į jį nemaža pa
taisų bei papildymų. Dabar tos 
pataisos ir papildymai reikalingi 
įnešti Statutan reikiamoj redak
cinėj formoj. Statuto galutinio 
parengimo Komisijos pirminin
kų yra išrinktas teisininkas K. 
Grigaitis. Į Komisiją pirminin
kui pasiūlyta pasikviesti dar trys 
teisininkai — nariais ir vienas li
tuanistas — kalbinei Statuto pu
sei peržiūrėti. Toji pati Komisija 
paprašyta paruošti ir KLB Kraš
to Tarybos rinkimų taisyklių 
projektą.

Valdybos iždininkas J. R .Si
manavičius paprašytas paruošti 
solidarumo mokesčio rinkimo 
taisyklių projektą.

Kaip jau spaudoje buvo rašyta, 
trečiajame posėdyje Valdyba nu
tarė Meno ir Sporto reikalams 
steigti atskirą Komisiją. Ketvir
tajame posėdy nutarta tuo reika
lu greitu laiku sukviesti meni
ninkų ir sportininkų atstovų pa
sitarimą. Kvietimo iniciatoriais 
išrinkti J. Matulionis ir J. R. Si
manavičius. Su meno ir sporto 
reikalų atstovais pasitarime da
lyvaus ir kiti Valdybos nariai.

Taipogi prie Krašto Valdybos 
steigiama ir Socialinių Reikalų 
Komisija. Jos sudarymu rūpin
tis išrinktas Valdybos narys kun.

dr. J. Gutauskas. Į Komisiją nu
matyta kviesti 9 atstovai, vieti
nių socialinių ir labdaros organi
zacijų veikėjai. ■

Valdyba kreipia savo dėmesį ir 
į intelektualų klubo suorganiza
vimą, kad, laikas nuo laiko būtų 
galima visuomenei suorganizuo
ti naudingų paskaitų ciklą ir pan. 
Tuo reikalu paprašytas pdsirū- 
pinti Valdybos 1-masis vicepir
mininkas inž. J. Sližys, kuriam 
pavesta tokio klubo suorganiza
vimo reikalu paruošti reikiamų 
gairių projektą. Iš pasikalbėjimo 
paaiškėjo, kad p. Sližys tame rei
kale turi ir patirties, nes jam pa
našios sudėties klube jau yra te
kę dalyvauti Vokietijoje, Augs
burgo lietuvių tremtinių stovyk
loj, kur veikė intelektualų klu
bas “Alka”.

Be to, šiame posėdyje Valdy
bos buvo priimti raštų tekstai,

kurie, dėl užmezgimo pirmųjų 
ryšių, bus pasiųsti Tautos Fondo 
Valdybai Europoje ir BALFui 
JAV-bėse. '

Dėl kuo skubesnio KLB Apy
linkių LOKų persiorganizavimo 
į Apylinkių Valdybas spaudoje 
jau buvo paskelbtos Valdybų ir 
Kontrolės Komisijų rinkimų tai
syklės ir aplinkraštis. Šiame po
sėdyje nutarta labai greitai su
redaguoti ir paskelbti vieną ofi
cialų Krašto Valdybos raštą lie
čiantį rinkimų tvarką. Tas raštas, 
pakol Statutas dar galutinai ne- 
perredaguotas, .turės, laikinai nu
šviesti tą Statuto skyrių, kur kal
bama apie Bendruomenės apylin
kes. (Jis jau skelbiamas čia pat. 
Žr. augščiau. Red.).

Čia pat norėtųsi pranešti, kad 
Krašto Valdyba savame biure 
jau turi įsigijusi truputį baldų. 
Jau nupirktas rašomasis stalas ir 
7 Įsėdės. Baldų pirkimo reikalais 
rūpinosi vicepirmininkas J. Yo
kubynas.

Sekantis Valdybos posėdis 
įvyksta rugsėjo mėn. 30 d.

' ' Al.

balsų. Ir dėlto dabar kaltininkų 
ieškoma kitur. Kodėl nepasižiū
rėti į veidrodį? Prie tokių nusi
stebėjusių ir aš priklausau.

J.’ Yokubynas.
Red. pastaba. Šia proga ir mes 

norėtume pareikšti nusistebėji
mo dėl p. K. per 3 “NL” nume
rius pateikto Kr. T. Suvažiavimo 
aprašymo. Jį p. K. būtų tikę pa
vadinti “Suvažiavimas ir aš”. 
Ten toli gražu neatpasakotas su
važiavimo vaizdas, bet išdėstyta 
p. K. samprotavimai įvairiais 
klausimais, kur nbrint, įterpiant 
bet kurio atstovo pasakytus ar
ba jam priskirtus žodžius. Tei
singai p. Yokubynas pastebi, kad 
“NL” pateiktųjų jo išvedžiojimų 
dauguma ir atstovams yra nau
jiena. Tokių rašinių lig šiol re
portažais nevadindavome.

Paskutiniajame “NL” Nr. — 
38 — p. Kardelis rado galimu 
savaip viešai paskelbti ir vieno 
pasitarimo prieš Kr. Valdybos 
rinkimus pasikalbėjimus, išvar
dindamas kaikuriuos asmenis — ' 
ne visus. /

Dėl to mes norėtume irgi pora 
žodžių pridėti.

Kadangi iš 40 Kr. Tarybos at
stovų Toronte gyvena net 23, tai 
dar gerokai prieš suvažiavimą / 
jie buvo susirinkę pasitarti net 
du kartus. Dalyvavo visi, kurie 
tik tom dienom buvo Toronte ir 
nebuvo užimti. Atstovai tarėsi 
visiškai privačiu būdu, visiškai 
sutartinai ir tik dėl vieno daly
ko, būtent, kaip pasiruošti suva
žiavimui, kad sklandžiau ir vai
singiau jis praeitų. Kas sekė su
važiavimo darbus, matė, kad iš 
tų pasitarimų buvo naudos. Tą 
konstatuoja savo aprašyme ir 
p. K.

Dėl Krašto Valdybos ir kitų 
organų rinkimų bei dėl kandida
tų nei viename iš paminėtų to
rontiškių atstovų pasitarimų ne
buvo kalbamasi, nes buvo laiko
ma, kad tai jautrus klausimas ir 
dėl to. paliktinas pačiam suvažia
vimui, visiems atstovams. Tačiau 
reikėtų būti labai naiviam, kad 
nesuprastum, jog atstovai ir sa
vo tarpe ir su kitais lietuviais tuo 
klausimu kalbėjosi, jį svarstė ir 
dairėsi žmonių, kurie toms naš
toms būtų tinkamiausi. Prileisti, 
kad atstovai tuo klausimu nesi
rūpino, būtų jų įžeidimas, nes 
juk jie, ne kas kitas, turėjo jį iš
spręsti.

Pastarajame “NL”.nr. p. Kar
delis ir iškelia vieną iš daugelio 
tokių pasikalbėjimų. Iškelia, de
ja, labai iškreiptai, pastatydamas 
jį grynai partinėn plotmėn, kai 
nei vienas kitas iš pasikalbėjimo 
dalyvių šitaip klausimo nestatė. 
Projektas sąrašo kandidatų bu
vo sudarytas žiūrint asmenų ati-

(Nukelta į 10 psl.)

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 DUNDAS ST. W. 
Telefonas ME. 7045

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

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

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

‘ rams rankinių laikrodžių bei žiedų;
• virtuvės reikalams moderniškų elektrinių mašinų (multimixeriu);
• 450 pavyzdžių paauksuotų stiklo gaminių (Liquer Set Tumblers, Vase);

. • naujovių auto srity; '
• moderniškų medicinos aparatų (60 cyde 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

• peilių-žirklių laiškams atidaryti;

damas autorių... darydamas 
daugybę klaidų. Čia jau licentia 
poetika negalioja. Jei imtasi isto
riškai vertinti, tai reikėjo nors

mm*

nę, kad iš jo esą galima pažinti 
epochą. Ištikrųjų galima pažinti, 
kad tai buvo, didelių sumaiščių ir 
painių intrigų pynės laikai. Ta
čiau sumaiščių pobūdžio iš jo ne
pažinsi. J. Blekaičio studijos tei
gimai yra visiškai klaidingi, nes 
yra grynas Sruogos kūrinio sęr 
kimas, neparemtas jokiom istori
nėm studijom. Jam tikrai isto
riškas kiekvienas autoriaus žo-

• objektyvo stiklams valyti šepetėlių (naujas patentas)
• peilių-žirklių laiškams atidaryti;
• moderniškų 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 pakeiksiu ir daugelis kitų naujovių.

hm NUOLAIDA aw 10-20%
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WINNIPEG, Man.KAI POLEMIKOJE SUSIPAINIOJAMA
gąs, rugp. 14

_ , . 6mių pareiš-
kinių. Jis rašo* -“Kad marksiz- 
masdeninizmas yra - pašaulėžiū- 
ra, to niekas neneigia, o kad Sta- 
linas praktiškoje savo politikoje marksistinės leninistinės ideologijos,' tai bėra naujiena tam, kas stębLStalino politikos raidą”.

. Nurodęs naujo santuokos įsta- tynp^prOjektą kaip naiiją argu- ino politikos bepasau-.; ; Ui1 įrodyti, J. .GobisStalįjm .politikos apibūdinimą baigia-šiais žodžiais: “Stalino valia- reiškiasi iš anksto, neatspė- j amais .vingiais. Tai yra politika, be pasaulėžiūros. Tokioje politikėje nėra objektyvios sistemos nei. idėjinio kontinuiteto; milijonų likimas pareina nuo vieno žmogaus -at nuo jo klikos kap- rizų”.Gerai. Sutinkame, kad Stalinas .emąncipuojasi iš marksistines leninistinės ideologijos, sutikime,- kad jo valia reiškiasi neatspėjamais vingiais-, kad jo politikoje • nėra objektyvios sistemoj nei idėjinio kontinuiteto, kad jį pagaliau kaprizinga. Bet kės iš "Visa tai -reiškia,* kadStaline politika yra jau be pasaulėžiūros? Ar nukrypimas nuo marksizmo leninizmo linijos tuo pačiu reiškia ir pasaulėžiūros praradimą ar neturėjimą? Ar Stalinas* jau* atsisakė nuo komunizmo (tegul, ir savaip supran- taipo)-? Ąr jo komunizmas nėra ateistinis ir materialistinis ko- muni?mas? Ar. stalininis ateistinis, ir. materialistinis komųniz- maš nėra'pašaulėziūra? Ar ta pa- saulėžiūra.nėra vykdoma smurtu Lietuvoj ir kitur ir ar nėra persekiojamos kitos, pasaulėžiūros? Ir po to, kai net viso pasaulio užkampiuose Stalino komunistinė politika ir jos vykdymas taip gerai jau kiekvienam yra žinomas, argi , nėra' kurioziška, kad lietu- viškąm katalikiškam dienrašty-
GERAS NAMŲ PASIRINKIMAS

■ , -per ~

BOYCE & LATOUR
REAL ESTATE BROKERS 

-1537 Queen St. W., Toronto

$9.500, Įmokėti $3.500.
Wiltshire—^Dupont rajone, 6 kamb. 
Pusibu atskiras' narnos, oru-angli- 

. mis* šildomas. >

$12.000, įmokėti $3.500. '
Dundas —Roncesvalles rajone 2-jų 
atskirų butų, 12 kamb. mūrinis na
mas. Vandeniu-anglimis šildomas, 
vieta garažui.

$17*800, įmokėti $6-7.000.
• High Pork rajone, 3-jų atskirų bu

tų, '10 kamb. atskiras mūrinis na
mas. Vdndeniu-afyva šildomas. Ge
ros pajamos.

$27.000, įmokėti J$13.000.
King gatvėje, 3-jų atskirų butų, at
skiras mūrinis namas. Vand.-alyva 
šildomas. 3 modernios virtuvės. 3 
elektrinės krosnys ųr 3 elektr. šal- 

. dytuyai. 3~ mūra garažai.

$21.000, įmokėti $8.000.
Dunn—TCing ekstra modemus, 10 
kamb. atskiras mūrinis namas. 2 

:rrĮO$ernios virtuvės. Privotus jva- 
t žfavimos.*"Paikus’pnrkos* kreme.. —

Turime ir daugiau namų visose miesto 
dalyse tik pasakykit kur Jūs norėtu
mėte namą pirkti.

Jūsų patarnavimui

Juozas Tamulionis
! : .-OL 2324, OL. 2325

II.........

-------------------------------;---------- - -----------------------------------------t--. .

Lietuvių Baldų Krautuvė“MOHAWK FURNITURE”
2448 DANFORTH AVE., TORONTO. Telef. OX. 4444Šią savaitę turime, didelį pasirinkimą kilimų, linoleumu, kny; goms. spintų, kambariams stalų ir kėdžių bei Continentalinių lovų, taip pat turime miegamųjų komplektų, sofų, radijo ir televizijos aparatų, šaldytuvų, siuvamų mašinų ir vaikų baldų bei 

vežimėlių.
Teirautis pas J. Aukštaitį.

. LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA •
Krautuvė atidaryta nuo 9 vai ryto iki 9 vai vakaro x

-* - i* t 1 ■ ■ * --------- -------- ----------------- - ----------*

Vertingiausia dovana, kokią tėvai gali duoti vaikui, yra laisvė... laisvė augti apsuptam meilės ir globos... laisvė pasirinkti sau draugus, . mėgiamas knygas, savą bažnyčią ir ateities kelią. Įsigydami KanadasPilietybės Pažymėjimą, jūs užtikrinate šias dovanas savo vaikui ir jo vaikų vaikams. Šitaip Kanada įvertina Jūsų atnešamas dovanas... naują kraują, naujus ilgesius, naujas ambicijas, naują patyrimą ir naują lojalumą. Ištikima pilietybė iš Jūsų pusės mažas atsilyginimas už* neįkainojamą laisvės dovaną.

je šiandien dar įrodinėjama, kad 
Stalino politika be pasaulėžiū- 
TOS?J. Gobis kalb^ apie Stalino emancipaciją iš marksizmo leninizmo ideologijos, reiškia simpatijų jo naujain santuokos įstatymo projektui, jo politiką lygina net su kaikurių katalikų politinėm pažiūrom, bet viso to nevadina Stalino politikos gynimu. Tuo tarpu kai aš Stalinui nė vieno pagyrimo žodžio, nepasakiau, kai aiškiai pažymėjau, kad Stalinę- politika yra žiauriausia prievartinės politikos rūšis, tai Gobis sako, kad aš Stalino politiką ginu (“neaišku, kodėl jis šoko ginti Stalino politikos”). Argi iš tikrųjų tokioj polemikoj neturime daugiau reikalo su etika, negu,sU logika? ' -O dabar dar pora kitų klausimėlių. J.. Gobis sako, kad aš nėpasaulėžiūrinę politiką paaiškinau “maždaug taip, kaip krikščionys demokratai aiškina savo idėjas”. Ir todėl jis klausia, kodėl aš tokios politikos nevadinu krikščioniška politika, t.y. kodėl aš vengiu; anot Gobio, “krikščioniškos .iškabos”, Pats klausėjas duoda ir atsakymą: ‘‘Jei bent tam, kad priartėtų grie laicizmo, kuris -irgi pretenduoją^ “pasaulėžiūrinį neutralumą”? į politiką be pasaulėžiūros”.Atsakau pirmiausia irgi klausimu. Kodėl J. Gobis (kaip prileidžia), kaip ir daugelis lietuvių kunigų, susitikę su žmogum ar užėję kur pas kataliką nebesisveikina senu lietuvių papročiu “Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus”, bet sako paprastą labą dieną ar panašiai? Kodėl katalikas Vailokaitis Lietuvoj savo banką vadino Ūkio Banku, o ne Katalikišku Ūkio Banku? Kodėl prancūzų krikščionių demokratų partija nepasikabino “krikščioniškos iškabos*’, o pasivadino respublikoniško liaudies sąjūdžiu (MPR) pavadinimu? Kodėl lietuviai krikščionys demokratai nesivadina katalikais demokratais, nes juk ten dauguma, jei ne visi, katalikai? Manau, nelengva bus Gobiui į tuos klausimus atsakyti, todėl aš čia kiek pagelbėsiu. Daugelis mano, kad “iškaba” yra smulkmena ir kad esmė yra dvasia, kad besipuošiant krikščioniškumo iškaba būna ne tik naudos, bet ir žalos. Ir būtent tada, kai po krikščioniškumo iškaba nėra krikščioniškos dvasios arba jos yra maža. Ak krikščioniškų iškabų visada netrūko ir, reikia manyti, netrūks, tačiau krikščioniškos dvasios visada buvo ne per daugiausia.Antra, kiekvienoj beveik partijoj šalia idealistų atsiranda ir visokių savanaudžių "prisiplakėliu, pirkliškos moralės žmonių, kuriais karthis partijai nelengva nūsikratyti. Tokie žmonės kompromituoja ne tik partiją (tai dar maža bėda), bet ir pačią krikščionybę, jei partija tokiuo vardu vadinasi (tai jau didelė bėda). Štai kodėl visuomet naudinga atsiminti dekalogą: neminėk Viešpaties vardo be reikalo. Pagaliau -jei vieną grupė.yra jau pasivadinusi krikščionimis demokratais, tai suprantama, kad kita negali tuo pačiu vardu vadintis jau vien praktiniais sumetimais.O dėl priartėjimo prie laicizmo, apie kurį užsiminė Gobis, turiu pasakyti, kad tą priartėjimą laikau labai teigiamu dalyku. Čia 

leidžiu sau tuo klausimu pacituoti porą M. Krupavičiaus ir prof. Pakšto sakinių: “Jei katalikiškos Europos grupės nueitų ekskliuzyvistiniu keliu ir nebetektų artimo ir draugiško kontakto su kitais krikščionimis ir su tolerantiškais liberalais ir socialistais, tai laisvojo žmogaus likimui jie žymiai mažiau patarnautų; tad kartais sau vienas pagalvoju, kad lietuviams krikščionims demokratams-savo platfor- mon tektų priimti ir visus kitus krikščionis ir bent kiek krikščioniškai nusiteikusius libėralus”. (Paštas). “Krikščioniškoji demokrate j a nėra: .vienintelė politinės veiklos forma katalikiškoj visuomenėj. Tad ne ji viena spręs savo ir kitų likimą... Kyla .tad didesnio apsivięnijjmo, krikščionybės, ne konfesijos, pagrindu jėgų subūrimo klausimas tai žūtbūtinei kovai suboįševizmu”? (Abi citatos iš . Krupavičiaus, Krikščioniškoji:. demokratija, 1948, 47 p.). Tam didesniam ap- sivienijimui aš .visiškai-pritariu ir dėl to nemanau, kad tą apsivie- nijimo platformą būtų būtina krikštyti kokiu -tikybiniu vardu.Trečias J. Gobio. iškeltas klausimas, ar kuri; krikščionių demokratų partija ■ naudojosi prievartinėmis priemonėmis, ; reikalingas būtų platesnio pasiaiškinimo. Gobis sakosi tokios partijos nesą girdėjęs. Man gi yra žinoma, kad kaikurioš krikščionių demokratų partijos tam tikraįs atvejais nėra išvengusios prie-/ vąrtinių priemonių panaudojimo savo pasaulėžiūrai vykdyti. Jei redakcija man leis,*apie tai sutinku parašyti kita proga.Pastaba. Šis straipsnis buvo parašytas Draugui, reaguojant į J. Gobio panegirikas Stalinui, tačiau Draugas dėl “vietos stokos” šio straipsnio nespausdino.„L. Dambra.Red. pastaba: Straipsnį laikome diskusiniu ne dėl dviejų publicistų susikirtimo,: bet dėt jame keliamų principinių klausimų. Antraštė redakcijos pakeista.

Kanados Pilietybes Dovanos

— Karachi. — Pakistanas nori gauti 100.000 tonų Kanados kviečių, skirtų Japonijai, už tai siūlydamas Japonijai 50.000 tonų

GIOES1 WIITON LIMIT!D

Kaip junginys daugelio tautų iš daugelio kraštų 
sudaro ougštavertj Kanados ptliečič tipą, taip 
iš mišinio daugelio vertingų medžiagų pagaminami 
ougštos kokybės Weston's produktai. Dėl to 
daugiau kaip per 65 metus Weston's džiaugiasi 
nuolat augančiu ištikimu palankumu kanadiečių 
nuo vandenyno iki vandenyno.

— Aldona, Stasė, Nijolė ir Valentinas Rutkauskaų ant šią žiemą mirusios mamytės kapo pastatė gražų šlifuoto granito paminklą, kurį rugsėjo 21 d., dalyvaujant giminėms ir pažįstamiems, kun. J. Bertašius pašventino. Po to, Rutkauskaičių bute įvyko jaukus pobūvis. Rutkauskų geimą Winnipege yra visiems gerai pažįstama, visur uoliai dalyvauja ir aktyviai prisideda prie visuomeninio veikimo. Be to, Rutkauskaitės yra geros choristės.— Karolina ir Stasys Dobro-yalskiai susilaukė antros dukrytės. ■ ---i • ■ .Alma ,ir Romas Michalaus- kai: susilaukė sūnaus. Jų šeimą aplankė jau antras kūdikis. Pirmas buvo sūnelis.—• Sekmadienį, rugsėjo 14 d., į:katedros klebono Cadill prelatu pakėlimo iškilmes buvo pakviestas ir lietuvių kolonijos klebonas.' . .-7 Bannatyne - Gertie gatvių kampe yra statoma .- milžiniška odinių švarkų siuvykla. Bus nauja darbovietė. * .— Winnipego pašto rūmų statybai skirta 15 milijonų dolerių. Rūmams vieta jau ruošiama tarp ■Portage ir.. St.-Mary gatvių- išgriaunant - visą.. miesto kvartalą.Naftos šaltiniai.Winnipege 10 augštų pašto rūmų už 15 milijonų dol., sporto stadijono ir kitas statybas pateisina ųaujų turtų — naftos, alyvos šaltinių atradimas.Neseniai atrasti naftos šaltiniai: Virden su 16 versmių, Tils- ten ir Raston, kur iš 3 versmių per dieną pripumpuoja 180 alyvos statinių. Šios dvi paskutinės versmės ar tik nebus antroje vietoje savo didumu visoje Kanadoje. Jas iki šiol yra pralenkusi tik Albertos-Deluck versmė.Naskadoje jau padaryta 10 gręžimų ir per dieną jau gaunama po 150 statinių. Tai tik darbo pradžia, nes nėra dar įrengimų. Prie McGregor miestelio, kur nemaža lietuvių turi savo ūkius, jų laukuose pastebimi alyvos pėd- Į thur, Ont.

V. Zawaskas, J. Z. ir B. S.

V. Januška; <
J. Biliūnas, A. Budrys, M.

sakai. Alyvos apdirbimo kompanijos, spėjusios tai nugirsti, sukasi apie ūkininkus, ndrėdamos kad ir augšta kaina, iš jų išvilioti tą neišsemiamą turtą.— Winnipege tuoj pradės statyti 15.000 vietų sporto stadi- joną. Šalia stadijono bus įrengta 2500 automobilių parkas. Statybai paskirta pusė milijono dolerių. Darbas turi būti baigtas 1953 m. rugpiūčio mėn.
— Winnipego TF vajus praėjo su gan 

geru pasisekimu. Buvo surinkta grynais 
$200. Aukojo:

$11 — J. Demereckas,
$10 — J. Januika,
$7.25 J. Vidžiūnas,
$6.50— J. Činga,
Po $6 

Bujokas;
$5.50
Po $5 

Januška, D. Kazlauskas, A. Kuncaitis, 
P. Matulionis, J. Račys, V. Rutkauskas, 
A. Radzevičius, K. Strikaitis; .

Po $4 — C. Kurauskas, J. Malinaus
kas, J. Šmaižys;

$3.50 — A. Paškevičius;
Po $3 — V. Dorgužas, V. Krikščiū

nas, T. Lukoševičius, J. Mikalauskas;
$2.75 — V. Marozas;
$2.50 — A, Genys;
Po $2.25 — J. Didžbalis ir A. Lingė;
Po $2 — E. Aleksiejūnas, J. Anu- 

šauskas, P. Dilka, K. Eimuntas, P. Jau
niškis, J. Maciūnas, K. Malaškevičius, 
K. Stonkus, V. Šerkšnys, A. Tuskenis, 
J. Vaitiekūnas, J. Skamaročius;

Po $1 — A. Balčiūnas, J. Baniko- 
nis, kun. J. Bertošius, M. Bukauskas, P. 
Blusius, V. Dielininkaitis, G. Federavi- 
Čienė, E. Endriušytė, V. Galina it is, P. 
Galminos, Kazin, Karaška, J. Lukas, H. 
Monkevičius, Novogrockis, A. Nolius, A. 
Rutkauskaitė, K. Kazlauskas, P. Prane
vičius, K. Pranevičius, B. Serepinas, L. 
Stanevičius, A. Stankevičius, V. Sima
navičius, P. Sapoga, B. Vyšniauskas, J. 
Verbling, P. Ziminskas, S. Žižytė ir Žy
mantas;

75 c. — Nežinomos;
25 c. — O. Lenis.
TF atstovas Winnipege dėkoja pa

dėjusioms talkininkauti vajuje: J. Bi
liūnui, A. Rutkauskaitei, A. Tuskeniui, 
S. Rutkauskaitei, A. Lingei, V. Dauba- 
roitei, J. Bartinskui, S. Šmaižytei, A. Mi
kalauskaitei, o taip pat visiems lietu
viams prisidėjusiems prie šios aukos.

Aičū visiems.
TF Atst. Winnipego sk.

PaieškojimaiBronė Barcinskienė, iš Vokie
tijos atvykusi 1949 m., anksčiau 
gyvenusi Montrealyje, prašoma 
atsiliepti ar žinantieji kur ji ran
dasi, pranešti Agotai Klevinskai- 
tei, 225 McVicar St., Port Ar-

Visada pirk geriausi pirk Weston’s

n 
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ST. CATHARINES, Ont
Pirmoji komunijaŠv. Kryžiaus išaugštinimo šventėje, rugsėjo 14 d., lietuvių koplyčioje, iškilmingų pamaldų metu priėmė Pirmąją šv. Komuniją Almutis Grynas ir jo sesutė Astryda. Skaitlingai susirinkę lietuviai pasidžiaugė gražiomis apeigomis, prisimindami savo laimingąją švento džiaugsmo dieną. Kiek anksčiau priėmė Pirmąją šv. Komuniją Dalė Palu j anskaitė ir Algis Gverzdys.— Tėvas Amibrpzijus Praka- pas, OFM, čia išbuvęs pusantrų metų, kur visą laiką gražiai darbavosi pelnydamas visų lietuvių pagarbą, išvyko į Ameriką. Jis yra perkeltas. į pranciškonų vienuolyną Brooklyne, N.Y. Jo

vieton, rugsėjo 16 d., atvyko tėvas Barnabas Mikalauskas, OFM.— Rugs. 20 d., Niagara Falls, Ont., nedidelėje lietuvių kolonijoje; berods, pirmoji lietuviška tremtinių porelė sumainė žiedus. Justinas Raškauskas iš Fort Erie, Ont., susituokė šū Janina. Pretkiūte. Moterystės Sakramentą suteikė T. Petras Baniu-- nas, OFM.Šaunus vestuvių banketas įvyko ten pat miestelyje, grąžtai ■, ; papuoštoje salėje? - -J.S.— Choro ir tautinių šokių gru- : pėsv gegužinė praėjo'palyginti gerai, be nuostolių,\ nors pasitaikė pati šalčiausioj! šios • va- Į saros diena. Ka gi, reikia ir šaltų gegužinių. . \ - • 
Saleziečiu lietuviška įstaigaSaleziečiai rūpinasi našlaičių ir apleistų vaikų globa, paruoš- dami juos kokios nors specialybės gyvenimui ar; misijoms pagonių kraštuose. Saleziečių centras labai gerai įvertino lietuvių saleziečių kunigų, kurie dirba visuose' pasaulio kraštuose, darbą, o be to, ruošdamasis tiesioginiai pagelbėti lietuvių tautai, šių metų gegužės mėn. leido atidaryti naują saleziečių įstaigą: atskirą ir grynai lietuvišką šv. kun. Jono Bosko tėviškės miestelyje. Jos adresas: Rev. J. Zeliauskas, SD§, Istituto Salesiano Lituano, Castelnuovo Don Bosco (Asti), Italia.Šioje įstaigoje dirba penki kunigai ir du broliukai. Iš Anglijos ir kitų vak. Europos kraštų at- 

į vyko apie dešimt įvairaus am-

žiaus lietuvių jaunuolių. Greit atvažiuos ir daugiau.. Jie čia pasiruoš mūsų išlaisvintos tautos misijoms.Kaip , gražu, kad šį mūsų tau- •• tos reikalą suprato ir'remia ne tik saleziečių centras, bet ir paprasti eiliniai itąįąi:- dažnai, lįž... į kviečia į vaisių sodus ar ir šiaip į ; svečius. Vienas geradarys duoda visai veltui, vyną visiems pietums ir vakarienėms. Dėją? dar , labai mažai žinomos lietuvių aukos, iš šiaurės-Amerikos kontinento mūsų grynai lietuviškam ' ir katalikiškam saleziečių darbui. Kaip gražiai yra šelpiami liet, tremtinių gimnazijos mokiniai v Vokietijoje! Ar nebegalėtume taip bent po vieną saleziečių lie- • tuvį auklėtinį remti ir mes: lietuvių katalikiškos parapijos, Jęa- talikiškos organizacijos ar atšįci- ri ašmenų būreliai? O tai nebūtų net juntama, kai būtų remiamas taip didis darbas. Daugiau susi- rūpinkim savo, tautos ateičiai ruošiamo jaunimo reikalu. , Įstaigos vedėjas kun. J. Ze- liauskas džiaugiasi: “Jaunuoliai, i kuriuos mes turime, pilni geros valios ir didelio entuziazmo. Dedu dideles viltis į juos visai mūsų, tautai”. . . " . f.Kun. J. Zeliauskas, SDB, saleziečių lietuvių įstaigos vedėjas, š.m. spalio mėn. atvyksta iš Italijos į JAV ir Kanada.,< V. M.

Taupyk 
pinigus!

Sumažink rūkalų 
išlaidas daugiau negu 

per pusę!

GAMINK 
CIGARETES SU

CIGAREAV 

SUKIMO 

MAŠINtLE 

yornpantis c»gordtių 
sukimo popierius.

100 t

<*•*»
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MANN-MARTEL
ST. CLAIR—KEELE 

$8.900 6 kamb. namas, garažas.
{mokėti $2.500.

DUNDAS—SCHERIDAN 
$9.5086 komb. mūrinis namas, 2 

virtuvės, didelis kiemas, vie- 
ll-ro 

iŠ-
ta garažui. Pajamos iJ 
augšto padengia visas

- laidas.

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

tas, karšto vandens-alyvos 
apšildymas, augštas jmokė- 
jimas? .

QUEENSWAY ■ ' 
$10^900 5*kčmbf* modemus _ mūrinis 

' bungallow," privatus jvažia- 
> viitidsC- erdvus sklypas.

BROCK—BLOOR
$1L000 B kam^. , py$iau mūrinis na

rnąs,* karšto oro apšildymas, 
vieta garažui. įmokėti 
$4.000.

. DUFFERIN—DAVENPORT
- $11.000 gerame stovyje kambarių
; namas, modemiška virtuvė,

grbžušNdemas. Žemas jmo- 
kėjimas.

DUFFERIN—LAPP! N
$11.900 6- kamb. mūrinis namast 

naujai atremontuotas vidus, 
karšto vandens-olyvos apšil-

į dymas, garažas.

WESTON RD.—ROGERS RD.
$12.909 beveik naujas 6 kamb. nau- 

jpyiškas mūrinis namas, 2 
• grąžias -virtuvės, moderniš

kas apšildymas, erdvus kam- 
...pthis-sklypas.

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

r vos apšildymas, garažas.

INDIAN RD CRS.
$13.500 gtSklros mūruinis 6 kamb. 

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

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

mioje gatvėje. Dvi modemiš- 
> kas virtuvės, gražiai deko-
; ruoti kambariai. Patogus su

sisiekimas. Normalus (mo
kėjimas.

FERN—RONCESVALLES
$14.000 8 erdvių kambarių mūrinis 

namas,'. įvažiavimo nėra, 
* augštas (mokėjimas.

- , DUPONT—CHRISTIE
$14.2008 kamb. atskiras mūrinis 

. dviejų, augštų namas, 3 vir
tuvė, Karšto vandens ir aly
vose pšil dymas. Viskas gera
me stovyje Geras pajamos.

MANNING—BLOOR 
$15.000 8 kamb. mūrinis namas, 

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

HUMBERSIDE—PACIFIC
$15.500 6 kamb. atskiras mūrinis na

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

BLOOR—ST. CLARENS 
$1,5.500 8 komb. atskiras mūrini 

namas, vieta garažui. 
$6.000 įmokėti.

. CRAWFORD—DUNDAS
$16.000 8 kamb. mūrinis nomas, 

karšto vandens apšildymas, 
1 įvažiavimas.

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

/ Lmps,. 3 Virtuvės, karšto van- 
’ dens-alyvos apšildymai, ge- 

įį ras dištfiktas. , -

,4- INDIAN RD.—BLOOR
$16300 8 kamb. - .^atskiras mūrinis 

namas, krašto vandens aly- 
; ’ vos apšildymas, dvigubas 

' \ k mūrinis garažas.

* §
# ------ ------------------

$1&000 9 kambarių atskiras namas, 
s r ’ ■

INDIAN Troll—INDIAN Rd. 

karšto vandens-alyvos apšil
dymas. Garažas, gražus skly
pas. • T '

*

DOVERCOURT—COLLEGE
$18.000 .10, komb. atskiros mūrinis 

, ; namas, karšto vandens ap
šildymas, vieta garažui. 
Augštas įmokėjimos:

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- 

hoi įrengtu ir gerą apyvartą 
dąroniiu restoranu, 4 komb.

• butas su atskiru įėjimu. Pro
ga norintiems eiti į biznį. 
Idealus 2-viems partneriams.

Mes duodame metines paskolas pa- 
lengvhlH sudaryti {mokėjimą grynato» 
Platesnei informacijai ir visais kitais 
Mfnų pirkimo - pardavimo reikalais

V. MEILUS
1643 Moor S*. W. Tel. OL. 1106 

' N.my tokš. RU. 1-0203.

MANN & MARTEL 
REALTORS

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

NEŠIOJAMOS
RAŠOMOSIOS

MAŠINĖLĖS

Abu bus namie
B. Shaw kartą gavo nepažįsta

mos ponios laišką: “... Norėčiau 
Tamstą pažinti. Kitą trečiadienį 
nuo 5 iki 7 vai. v. būsiu namie”.

Shaw pasiteiravo, kas ta ponia 
yra ir sužinojęs, kad tai eilinė 
pažinčių medžiotoja, parašė: 
“Keistas sutapimas, kad kitą tre
čiadienį aš taip pat nuo 5 iki 7 
būsiu namie”.

■ Čigono sprendimas
Jojo kartą pavasarį čigonas į 

turgų parduoti arklį. Prijojo pa- 
tvinuiią upę. Padvejojo čigonas, 
bet nusprendė, kad arklys pajė
gus,-žvalus ir leidosi per srovę 
į kitą pusę. Bet nelaimei arklys 
pradėjo murkčioti. Čigonas atsi
minė, kad šv. Antanas geibi vi
sokiose nelaimėse -ir pradėjo 
melstis:

— Šventasis Antanai, išgel
bėk. Aš prie Tavo altoriaus pa
aukosiu viską, ką gausiu už šį 
arklį!

Pasisekė ar šv. Antanas pagel
bėjo — čigonas su arkliu išplau
kė. Nušokęs nuo arklio nusipurtė 
vandenį'ir vėl joja..Joją ir gal
voja. Gaila tiek daug pinigų pa
aukoti, bet'nedrąsu ir šv. Anta
ną apgauti. Kitą kartą nebepa
dėtų ...

Pakeliui čigonas prisivijo mo
terį, nešančią į turgų parduoti 
gaidį.

— Kiek nori už gaidį, moterė
le? — klausia čigonas.

— Rublį.
— Gerai, še rublis.
Pasiėmė gaidį čigonas ir nu

jojo į turgų.
Arklys geras — visi mato. Ap

spito jį ūkininkai.
— Kiek nori už arklį? — klau

sia ūkininkai.
— Rublį.
— Še imk rubli, — šaukia vie- 

nas. .
— Taip, ponuli. Imu, bet turi 

kartu nupirkti ir gaidį, — atsa
ko čigonas.
—kiek už gaidį?
— Šimtas rublių, — atsako či

gonas.
Pagaliau ūkininkas, kuriam 

patiko ^arklys, susilygo ir taip 
sumokėjo — už gaidį 100 rublių, 
o už arklį 'rublį. Čigonas -buvo 
patenkintas. Jis rublį paaukojo 
prie šv. Antano altoriaus, o su 
šimtine grįžo smagus, namo. Ta
rėsi ir 
nui 
jęs.

Teisingai sprendžia
— Na, jau šitą nuogą moters 

figūrą tai jau netiko taip ryš
kioje vietoje virš rotušės pasta
tyti. Teisybė, Pone Mauraiti?

— Žinoma, bent jau galėjo 
nesiskubinti. Galėjo palaukti, kol 
vaikai paaugs.

--- .*-- -
— Mes visada einame gulti su 

vištom. Ar ir jūs, ponerJonaiti’
— Ne, mes vistų neturim.
Netikusių romanų neskaito
Walter Scott savo • literatūrinį 

darbą nuo vaikų ilgai slėpė. Kai 
jo1 romanas “Jūrų mergaitė” jau 
buvo labai pagarsėjęs, .vienas 
Scotto bičiulis kartą paklausė 
jo 14 metų dukros, kaip jai patin
kanti ta knyga.

— Aš jos neskaičiau, — atsakė 
ta. — Tėvelis visada sako, kad 
netikusiems romanams skaityti 
gaila laiko.

Nori patyrimo
' — Ar dantį traukti be skaus

mo? — klausia dantų gydytojas 
pacientą. >

— O, ne, Pone Daktare. Aš 
norėčiau turėti ką papasakoti į..

Jaunavedžiai
Oregono valstijoje Portlan 

mieste vienas namų savininkas 
paskelbė laikrašty išnuomosiąs 
būtą jaunavedžiams, kad ir su 
vaikais, bet tik ne jaunesniais 
kaip 12 metų. *

Ir jis tos pačios nuomonės
Pas prezidentą Coolidge buvo 

svečių.
— O dabar aš tamštoms'kaiką 

parodysiu,. — tarė prezidentas ir 
pakvietė svečius į vieną Baltųjų 
Rūmų kambarį.

Svečiai ten ant sienos pamatė 
naują prezidento portretą, jau 
perdaug moderniškai nutapytą. 
Svečiai buvo priblokšti ir nei 
vienas, nenorėdamas įžeisti pre
zidento, netarė nei žodžio. Po ku
rio laiko tylos, prezidentas tarė:

— Dėkoju jums, ponai. Ir aš 
lygiai taip pat jį vertinu.

Siūlome Jum* visų rūžių rašomą
sias mašinėle* su Jūsų kalbos 
akcentais. A Išsimokėjimui.

•
THOMAS & CORNEY 
88 Adelaide St. West. 

Toronto, Ont.

STASYS PERMINĄS 
Geheralinis Apdraudėjas 

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

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

daujate.

Atstovauju . 
J. W. KOCIUK, 

Reals Estate, Delhi

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI!

Sutaupysit laiką ir turėsit pato
gumą pakeisdami namu apšildy
mo sistemą

- alyvine
Parduodu ir instaliuoju: Aero, 
Heat Roy, Fess ir kt. alyvos deg- 
tuvus — Oil Burners. Bu r neriai 
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.

Toronto, Ont.
Laikinas telefonas ME. 6498

ir
pažadą išpildęs šv. Anta- 
nuoštolių nedaug teturė-

Geras patarimas
Vienas garsus rašytojas, grą

žindamas jaunuoliui pirmųjų 
bandymų rankraštį, tarė:

— Jaunuoli, įsidėmėk: kol ne
si pagarsėjęs, kvailysčių rašyti

į negalima. -

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

JltikaĮaukite

Telefonas EM. 64182
Toronto

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

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

Gydytojavus Vienos, Berlyno, Š»eicarijos ir Vengrijos ligoninėse.

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS. X-RAY (Rentgenas)

Namų: Kl. 0056. 465 Bloor St. W., Torontoj Telef Office: Ml. 8821,

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

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

Tel. LYndhurst 0052$10 nuolaidos, kas atsineš šį 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 mašinų, 
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 vai vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis.

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

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

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

mus tel. KE. 1080.
' 190 Wright Are., Toronto

DĖMESIO!

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% Eūclid Avė., Toronto 

TfeL RA. 6708.
•.......... >■■■' I .1 ■' Tl- I I !■

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFĄNUK 

(optometrist)
Patikriną akiš ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 BathurstTelef.EM3-6373

Dr. WILLIAM J. ZINCHĖSIN
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 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai J.0-12, 2-6 
Pirmadieniais irketvirtadie> 
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 vyrų bątai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
TeL WĄ 6849

615 Queen Si. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
. portretai

Darbas pirmos rūšies

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.
t ' * ■ « ♦

Tiesiog iš fabriko
5 metų garantija!

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

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

— $79.50

RADIO AND TELEVISION SERVICE
7 - ' Phone OL. 3356

236 GLADSTONE AVE. (prie DundasSt/W.X TORONTO, Ont 
Atidaryta nuo 9 ygl. ryto iki 6 vai. vakaro.

Felix Norvydas

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

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

Tel. RI. 5804

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

PRANEŠU VISIEMS KLIJENTAMS, 
KAD PAKEIČIAU ADRESĄ. .

Visais reikalais prašome kreiptis šiuo adresu:
ANT. S L A B O Š E VI Č IU S

GENERAL IMPORTS AGENCY - WHOLESALE and RETAIL
1649 BLOOR ST. W., TORONTO. Telef. LA. 4972 •

i

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

Toronto, Ont 
TeL EM. 4-2715

DĖMESIO!

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

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos
Sav. Feliksas ^aa.yBaa .

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

Ed. KONDRATAS
Turiu didelį pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu

mams ir paltams. Visus siuvimo darbus atlieku skoningai,

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

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką w 

Kalbu lenkiškai
M. MAI JNA 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

*



TORONTO, Ont.
Mokinių išpažinti* 

Ryšium su pirmuoju spalio

tuojau po lituanistinių pamokų 
liet, parapijos bažnyčioje įvyks
ta mokinių išpažintis.

Rožančiaus pamaldos
Nuo trečiadienio per visą spa

lio mėnesį 7J0 vai. vakarais To
ronto lietuvių kat. bažnyčioje 
vyks rožančiaus pamaldos melsti 
Dievo Motiną Josios globos sa
vo giminėms gyvenantiems Lie
tuvoje arba kurių likimas šiuo 
metu nebežinomas.

Gyv. Rožančiaus iškilmės
Kasmet pirmą spalio mėn. sek

madienį įvykstanti Gyvojo Ro
žančiaus šventoji Valanda įvyks 
šį sekmadienį 3 vai. pp. parodos 
aikštėje Grand Stand. Šioje vie
šoje Toronto katalikų manifes
tacijoje kviečiami' dalyvauti ir 
Toronto lietuviai.

Giminių atsikvietimo reikalu
Rural Settlement' Society of 

Canada (oficialioji kvietėja) pa
pildomai praneša, kad ji šiuo me
tu padeda atsikviesti gimines tik 
iš Europos, įjungiant ir Angliją. 
Iš kitur, kaip Pietų Amerikos ar 
Australijos, registracija šiuo me
tu nevykdoma.

Be to, • pranešama, kad kvie
čiamieji asmenys ir patys gali 
užsimokėti kelionės išlaidas, tik 
iš anksto minėtai įstaigai turi bū
ti nurodyta, kur bus įmokama. 
Kviečiamųjų sveikatos patikri
nimas yra vykdomas pagal Ka
nados imigracijos nuostatus. Mi
nėtoji draugija tikisi dar šiais 
metais apie 1000 imigrantų at
vežti į Kanadą. y

Neokanadiečių spaudos klubo 
poatostoginis susirinkimas įvyko 
pereitą ketvirtadienį.

Buvo papildytas prezidiumas 
ir numatytas klubo atstovas į 
Welfare Council komisiją neoka
nadiečių specialistų problemai 
svarstyti. Nutarta deleguoti len
ką, o dėl asmens susitarti paves
ta abiejų torontiškių savaitraščių 
redaktoriams — Glogowski ir 
Zybala. -

Susirinkime dalyvavo taip pat 
imigracijos ministerijos pareigū
nas iš Otavos, kuris pateikė neo
kanadiečių spaudos žmonėms 
projektą plano knygos — neo
kanadiečių vadovo, — prašyda
mas dėl jo pasisakyti. Projekto 
svarstymas užsitęsė iki vidur
nakčio. Tai bus didoka knyga 
praktiškų nurodymų, kurie turės 
padėti naujiesiems ateiviams su
siorientuoti naujajame krašte. 
Knygoje paliečiami visi praktiš
kojo gyvenimo klausimai — ke
lionės, darbas, turto įsigijimas, 
verslai ir kt. Ji išeis bent kelio
mis kalbomis. Kokiomis, dar ne
nustatyta. Pirmiausia bus spaus
dinama tomis kalbomis, kurių 
naujų imigrantų pastaraisiais 
metais daugiau atvyko.

Aplankykime ligonę
Gorevale gatvėje 155 nr. jau 

ilgesnis laikas serga lietuvė 
Rekštienė.' Visiems jos artimie- 
simes dirbant fabrike, būtų ge
ra, kad dienos metu ligonę 
lankytų mūsų tautiečiai.

Mėsa turėtų atpigti
Federalinei valdžiai sumaži

nus primokėjimus už galvijieną' 
ir kiaulieną, šią žiemą mėsos kai
na turi būti mažesnė.

Nauja primokėjimo norma jau
tienai — $23 šimtui svarų, vietoj 
mokėtų $25 — pradėjo .veikti 
nuo šio pirmadienio, o kiaulienos 
primokėjimų norma $3 sumaži
nama nuo gruodžio 1 d-

Padėtis tokia turi tęstis iki ba
landžio mėn., jei iki tol JAV ne
atidarys sienos Kanados mėsai.

Toronto LOK
ruošiasi apyk vald. ir rev. ko
misijos rinkimams. Pereito penk
tadienio posėdy numatyta ir rin
kiminė komisija. Rinkimai bus 
pravesti iki gruodžio 15 d. Kan
didatus į apyL valdybą ir revi
zijos komisiją galės statyti gru
pės po 15 asmenų. Smulkią tvar
ką paskelbs sudaromoji rinkimi
nė komisija.e

Lietuvių radijo valandos
šį šeštadienį, spalio 4 d., nebus, 
nes tuo metu bus transliuojamos 
pasaulinės beisbolo rungtynės. 
Sekanti programa bus spalio 11.

Rankų darbų paroda,
kuri buvo numatyta Palace Piere 
spalio 21-23 d. organizatorių ati
dėta. Dėl to neįvyko ir lietuvių 
menininkų pasitarimas, mūsų 
skelbtas pereitame Nr.

Mėgėjų medžio dirbinių paroda, 
nuo 1936 m. kasmet rengiama 
Aikenhead Hardware Ltd., šie
met sujungiama su Kanados di
džiąją rankdarbių paroda, kuri 
įvyks kitų metų vasario 6-14 d.

Į šį parodos skyrių bus priima
ma viskas, kas tik padaryta iš 
medžio. Bus teikiamos taip pat 
premijos.

Visais parodos reikalais gali
ma kreiptis: Canadian Interna
tional Hobby and Homecraft 
Show, 152 Bloor St. W., Toron
to, Ont., tel. RA. 6473.

Metropolitane operos sol.

PADĖKOS DIENOS ŠVENTĖS PROGA, SPALIO 11 D., ŠEŠTADIENĮ, 
. KANADOS LIETUVIŲ KAT. MOTERŲ DRAUGIJOS TORONTO SKYRIUS RENGIA

Tradicinį Kalakutu Baliu
'MONTREAL, Rue.

ap-

pereitą šeštadienį dalyvavęs 
“Pirmyn” choro operetės “Links
moji našlė” pastatyme, sekma
dienį liet, bažnyčioje sugiedojo 
Gounod “Ave Maria”.

Dan Kuraitis, 
žinomas Čikagos stambus versli
ninkas, visuomenininkas ir dau
gelio laikraščių bendradarbis, 
pereitą, savaitgalį lankydamasis 
Toronte, nepamiršto ir “Tėviškės 
Žiburių”. Pareiškęs savo linkėji
mus, p. Dan Kuraitis taip pat 
pasidarė mūsų laikraščio skaity
tojas. Mes taip pat džiaugiamės,■ 
kad, stebėję jo veiklą iš tolo, pa
galiau suėjome į glaudesnį sąly
tį. Tikimės, kad tie ryšiai tamp- 
rės. O tuo tarpu p. Dan Kurai
čiui linkime sėkmės.

Žum. Žemelis, 
pasak amerikoniškos spaudos, 
Kanadon atvykęs LRS organiza
ciniais reikalais, šį pirmadienį 
aplankė “TŽ” redakciją.

“Fabiola” Kr. Karaliaus 
šventėje

Jau ilgą laiką Toronto liet, pa
rapijos jaunimo repetuojamas 
scenos veikalas “Fabiola” bus 
pastatytas spalio 25 d., sekmadie
nį, Kristaus Karaliaus šventės 
proga šv. Kazimiero parapijos 
salėje, Roncesvalles gatvėje. 
Veikalas scenai paruoštas pagal 
žymaus anglų konvertito kardi
nolo Neumano knygą “Fabiola” 
iš pirmųjų krikščionių gyvenimo.

Apylinkės choras
Greitu laiku Toronte numato

mas organizuoti apylinkės cho
ras, kurį ves muz. St. Gailevi- 
čius. Repeticijos vyks T. Liet 
Namuose. Per pirmąją repetici 
ją bus tikrinami balsai. r ■

Pamaldos už prel. M. 
Krupavičių

Pereitą sekmadienį 11 vai. To
ronto liet. k. parapijos bažnyčio
je šv. Mykolo dienos proga įvy
ko už VLIKo pirmininką prel. 
Mykolą Krupavičių pamaldos, 
prašant Augščiausiojo jam svei
katos. Pamokslo metu buvo iškel
ti dideli prelato nuopelnai Lie
tuvai. Pamaldos buvo baigtos 
Lietuvos himnu.

KINO “CENTRE” 772 D^tw-
Kasdien nuo'O vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, spalio 2, 3 ir 4 d.
1. MILKMAN — Jimmy Durante, Donald O’Connor
2. TRIGER JR. — spalvota — Roy Rogers

Pirmadienį — trečiadienį, spalio 6, 7 ir 8 d.
1. SUDAN — spalvota — Maria Mouter
2. BICYCLE THIEF — All star cast

\
na:

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
II Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga” 
H- f -...............   —

Balius įvyks ukrai
niečių UNF viršuti
nėje salėje 297 Col

lege Street.
Pradžia 7.30 vai. v.

Įėjimas tik $1.

★

Grieš 
lietuvių 

orkestras 
“Trimitas”/

★

★

Bus ir 
alutis, 
laimės 
šulinys 
ir tt.

Visus kviečiame — Torontiečius, Hamiltoniečius ir kitų apylinkių lietuvius — dalyvauti.

M. Liet Bičiulių Dr-jos

Spalio 5 d., sekmadienį, 3 vai. 
30 min. pp. Toronto Lietuvių Na
muose šaukiamas M. Lietuvos Bi
čiulių Dr-jos Toronto skyr. narių 
metinis susirinkimas sekančia 
dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Praeito susirinkimo proto

kolo skaitymas,
4. Skyr. Valdybos ir Revizijos 

Komisijos pranešimai,
5. Diskusijos dėl pranešimų,
6. Skyr. Valdybos ir Revizijos 

Komisijos rinkimai,
7. Einamieji reikalai.
Prašome narius ir prijaučian

čius kuo skaitlingiausiai daly
vauti

MLB Dr-jos Toronto sk. V-ba.
REIKALINGA ŠEIMININKĖ 
tvarkyti mažos šeimos butą. Ne
būtinai mokėti angliškai. Gera 
alg?, puikus butas ir maistas. 
Kreiptis tel. MA. 4715 arba as
meniškai 63 Falcon St., Toronto.
REIKALINGA SEKRETORĖ 
rašanti gerai mašinėle ir varto
janti žodžiu ir raštu lietuvių, 
anglų, prancūzų, slavų ir vokie
čių kalbas. Kreiptis: pas A. V. 
Bajoriną, Vertimų Biuras, 235 
Ossington Avė., II-ras augštas, 
(Lietuvių Namai) nuo 7 iki 9 v. 
vakaro. ■ ' - •
KLB Krašto Valdybos Biuras 
veikia Toronto Lietuvių Namų 
patalpose, 235 Ossington Avė., 
H-me augšte, darbo dienomis 
nuo 7-9 vai. vak., o šeštadieniais 
nuo 7-8 vai. vak. Ten pat atlieka
mi ir įvairūs anglų kalbos vertė
jo patarnavimai. Biuro vedėjas 
ir vertėjas Adolfas V. Bajo- 
rinas.
KAS GALĖTŲ parduoti ar ku
riam laikui paskolinti Stanislavs
kio knygą “Aktoriaus saviruoša” 
(lietuvišką A. Rūko vertimą). 
Maloniai prašo J. V. Skudra, 984 
Dundas St. W., Toronto, Ont. 
Canada.
TAUTIEČIAMS TAISOME ir 
įrengiame elektrą, gazą, vanden
tiekį bei kanalizaciją. Skambin
ti po 6 vai. vak. tel. LY. 8264.
IEŠKOMAS prityręs Lietuvoje 
ir Kanadoje kepėjas su mažu ka
pitalu, tikslu atidaryti naują ke
pyklą Toronte. Kreiptis laišku 
“TŽ” administracijom
PARDUODAMAS BIZNIS — 
krautuvė-valgykla 1620 Bloor St. 
W., prieš būsimą liet, katalikų 
bažnyčią. Skambinti 8-23 vai. 
tel. ME. 0430.

DĖMESIO PANELĖMS!
Švedas pirmos klasės moteriš
kų rūbų siuvėjas, priima užsa
kymus visų rūšių kostiumų, 
paltų ir suknelių (ypač vestu
vinės ir išeiginės suknelės). 
Europietiškas stilius. Kalba 
.angliškai, vokiškai ir švediškai.

BOB HELLMAN
146 Close Ave. Telef. LL. 9397. 

Toronto.

Dr. L SIMON
(Budapešto diplomas)

Odos ir venerinhf ligų specialistas 
3 S pa dina Road, Toronto 
(Bloor-Spadino kampas)

Darbo valandos:
10-12 A.M., 3-7 P. M. arba susitarus

Tel. RA. 6614 arba Kl. 8015

Šun. spalio mėn. 5 d., sekmadie
nį, visi kviečiami atvykti į Na- 
rušio ūkį, prie Lake Medad. Ant 
platformos grieš orkestras.

— Toronto. — TTC tarnauto
jams atlyginimas pakeltas 3 cen
tais valandai. Jie dabar gaus 
$1.51 valandai.

— Toronto. — Britų automo
bilių pardavėjai pareiškė protes
tą, kad vasario mėn. Toronte ir 
Montrealy įvyksiančiose automo
bilių mugėse britų gamybos au
tomobilių nebūsią įsileidžiama 
tik bijant konkurencijos.

— Otava. — Nedidelis kiekis 
atvežtų Kanadon pigių vokiškų 
automobilių “Volkswagen” jau 
parduotas. Jie daro didelę konku
renciją anglų automobiliukams. 
Mat, angliškieji kainuoja $1.800, 
o vokiškieji $1.400. Prekybos vi- 
ceministeris Fr. Bull pareiškė, 
kad jie gal būt bus pradėti ga
minti Kanadoje.
Išnuomojamas priekinis kamba
rys antrame augšte dviems as
menims. Galima naudotis virtu
ve. Teirautis 5 Marmaduke St., 
tel. LL. 5935.
Išnuomojamas H-me augšte fron
tinis kambarys, galima naudotis 
virtuve. Dundas-Keele rajone, 
146 Mulock Ave., LY. 2048.
Išnuomojami du kambariai — 
vienas I-me, kitas Il-me augšte. 
200 Beatrice Str., tel. ME. 4406. 
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė 2 asmenims arba šeimai. 
236 Crawford St. Skambinti tel. 
KE. 2245.
Išnuomojamas kambarys dviem 
vyram arba moterim. Galima 
naudotis virtuve. Kreiptis 300 
Dovercourt Rd. Tel. ME. 7089.
Išnuomojamas Haigh Park rajo
ne 1 frontinis didelis kambarys 
vienam arba dviem asmenims. 
Galimybė virti. Telef. RO. 1791, 
po 6 vai. vak.
Išnuomojami 4 kambariai šeimai 
arba viengungiams. Virtuvė 
įrengiama dabar. Kreiptis telef. 
RO. 3135, 103 Gothic Ave., High 
Park rajone.
Išnuomojamas 1 kamb. ir virtuvė 
vedusių porai (su baldais). Te- 
lef. OL. 4166.
Išnuomojamas pirmam augšte 
frontinis kambarys porai arba 
viengungiui. Galima naudotis 
virtuve. Tel. JU. 6243. 212 Indian 
Rd. Cres.

Prieš naktinį darbą krautuvėse
Toronto Trades and Labor 

Council pareiškė nuomonę mies
to Kontrolės Tarybai, kad ir prie
miesčiuose detalės prekybos įmo
nės būtų uždaromos anksčiau nei 
9 vai. 30 min.

Kariu siūloma susisiekimo 
teismo posėdžius daryti ir šešta
dieniais iš ryto, nes šiaip žmonės 
neina į teismą’ kad neprarastų 
uždarbio, kuris paprastai yra di
desnis negu gresiančios baudos.

Dingo už $215.000 aukso
Pereitos savaitės trečiadienį iš 

Toronto Malton aerodromo siun
čiant į Montrealį dingo 6 dėžės 
aukso, vertos $215.000. Dar 4 liko. 
Kur, kada, kaip ir kas jas nu
kniaukė policija nesučiumpa jo
kių pėdsakų. Žinoma tik, kad į 
Maltpn aerodromą jos buvo pri
statytos, o Montrealio jau nepa
siekė. <

P-

DĖL p. KARDELIO 
IŠVEDŽIOJIMŲ

(Atkelta iš 7 psl.) 
tikimo būsimam darbui. Tik
K. pradėjo jį nagrinėti partiniu 
pagrindu ir teigti, kad ten esą 
5 prieš 4. Kiek tame teigime tie
sos, kiekivenas gali įsitikinti, nes 
sąrašą pats p. Kardelis išspaus
dino savo aprašyme. Niekas iš 
ano. pasišnekėjimo dalyvių nesu
tiko priimti p. K. siūlomo princi
po Valdybą sudaryti partinės ko
alicijos pagrindu, nes atstovai 
žinojo esą rinkti ne partijų, bet 
lietuvių. Taip pat niekas neatsi
sakė svarstyti galimybių betkurį 
sąraše įrašytą kandidatą pakeisti 
kitu, tik su sąlyga, jei jis bus 
tinkamas numatomam darbui. 
Jei p. K. norėjo siūlyti valdybą 
partiniu pagrindu, niekas jam 
nedraudė sudaryti tokį sąrašą ir 
pasiūlyti. Bet vietoj to jis užsu
ko ratą veikti boikoto keliu... 
Mes nemanome kad tai buvo 
garbinga išeitis. Juoba nemano
me, kad garbinga buvo paskelb
ti — ir dar iškraipytus — vieno 
ar kito dalyvio pareiškimus pri
vačiame pasikalbėjime. Mes la
bai abejojame ar p. K. tam turė
jo sutikimą bent iš vieno to pa
sikalbėjimo dalyvių. P. K. pa
miršo, kad su juo ten buvo kal
bamasi ne kaip su laikraštinin- 
ku-reporteriu, bet kaip su Kr? 
Tarybos atstovu. Jei p. K. šito 
neskiria, tai jau jo supratimo ar 
etikos dalykas.

LIETUVIS LAIKRODININKAS 
JONAS KAMENKA

Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius. Darbas garantuojamos.
Taip pat parduoda įvairius žiedus. Kainos prieinamos.

Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
867 DUNDAS ST. W. - TORONTO. • TEL. EM. 4-6954 <

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

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

L. šeštadienio mokyklai Mo
kyklų Komisija paskyrė šiems 
metams senosios St. Thomas 
Moore bažnyčios patalpas (greta 
naujosios bažnyčios) prie Ban- 
nantyne ir Moffat gatvių sankry
žos, Verdune. Nuo Atwater pa
togiausia važiuoti Bannantyne 
autobusu. Šį šeštadienį pamokos 
bus jau naujose patalpose, ku
rios žymiai patogesnės mišrioms 
klasėms. Pradžia 1.30 vai. pp.

Šeštadienio mokyklos mokinių 
tėvų susirinkimas įvyks šį sek
madienį, spalio 5 d., tuoj po pa
maldų. Prašomi visi tėvai daly
vauti. Yra svarbių reikalų.

AV parapijos klebonas nuo šio 
pirmadienio pradėjo kalėdojimą, 
pirmiausia aplankydamas gyve
nančius Stephens Rallond ir Va
liquette gatvėse. Toliau einama 
paeiliui pradedant nuo Valiquet
te gatvės ir lipant į viršų. Lan
koma maždaug tarp pusė septy
nių ir dešimtos vai. vak.

AV parap. bažnyčioje pereitą 
šeštadienį susituokė Pr. Bara- 
dinskas, montrealietis ir F. L. 
Lapinaitė iš New Haven, JAV. 
Dalyvavo daug giminių ir drau
gų. Apeigų metu giedojo bažny
tinis choras ir solistė p. Stravins- 
kaitė, pritariant smuikui. Iškil
mingi pietūs įvyko pas pp. Na- 
vikėnus.

Šokių parengimus numato spor 
tininkai spalio 18 d. ir LAS spa
lio 27 d., — ne lapkričio mėn., 
kaip anksčiau buvo pranešta.

Pabaltiečių sporto turnyras 
Montrealy įvyks šeštadienį, spa
lio 4 d., 2 vai. pp. Mont St. Louis 
college salėje, 244 Sherbrooke E. 
Turnyre dalyvaus sporto klubo 
“Vytis” krepšinio komanda. Ta 
proga latviai ruošia vakare po- 
būvį-šokius Victoria salėje. /

Krepšininkai ir stalo tenisinin
kai iš Brooklyn, N.Y., lapkričio 
28-29 d. "atvyksta draugiškoms 
rungtynėms į Montrealį.

Į LAS suvažiavimą Toronte 
LAS Montrealio skyrius siunčia 
4 atstovus.

— Praeitą šeštadienį įvyko at- 
kų susirinkimas — pobūvis, da
lyvaujant mažiau negu pusei 
lauktųjų skaičiaus. Dalyviai prie 
gražiai paruošto kavai stalo pasi
kalbėjo aktualiais dienos klausi
mais ir linksma savo nuotaika 
kiek prablaivė valdybą, susirū
pinusią narių pasyvumu, kuris 
šioje lietuviškoje kolonijoje reiš
kiasi kaip “mada”. ’

— Pereitą šeštadienį AV baž
nyčioje pakrikštytas Viktoras 
Vytautas Alinauskas.

— Bažnyčioje paskelbti užsa
kai Nijolės Reginos Pilipaitytės 
ir Stasio Senkaus iš Hamiltono.

— Sunkiai susirgo ir paguldy
ta St. Mary igoninėje Burbienė.

Montrealio Lietuvių choro 
pranešimas

Išvykus choro dirigentui kom- 
poz. St. Gailevičiui į Torontą, 
Montrealio Lietuvių choro veik
la turėjo būti laikinai sustabdy
ta. Prie šios progos norime duo
ti visuomenei savo veiklos apy
skaitą.

Daugumos dainą mėgstančių 
entuziastų akys nukrypo į ką tik 
iš Europos atvykusį komp. St. 
Gailevičių. Kompozitorius mie
lai sutiko organizuojamam cho
rui vadovauti. Taip 1951 m. lap
kričio paskutinę savaitę buvo 
pradėta repetuoti. Bandyta orga
nizuoti mišrų chorą, kuris, reika
lui esant, galėtų būti padalytas 
atskirai į vyrų ir moterų.

Pirmasis pasirodymas su kele
tą dainų buvo 1952 m. Vasario 16 
minėjime. Po to choras pasirodė 
Montrealio arkivyskupo J.E. P. 
E. Leger garbei suruoštame nau
jųjų kanadiečių koncerte. Ir pa
skutinis ML choro pasirodymas 
jau su pilnesne programa komp. 
St. Gailevičiaus 25 m. muzikinio 
darbo jubiliejaus proga. Tik pa
siryžimo dėka, per palyginti lai 
bai trumpą laiką, vos 6 mėn., 
komp. Gailevičiui pasisekė chorą 
pastatyti darbui. Organizacinė 
choro stadija buvo baigta, no
rėjosi pradėti eiti toliau. Deja, 
susidėjus sąlygoms, komp. St. 
Gailevičius apleido Montrealį.

Choro administracija, prie šios 
progos nori padėlioti visiems prie 
choro suorganizavimo ir išlai
kymo prisidėjusiems montrealie- 
čiams. Ypatinga padėka priklau
so komp. St. Gailevičiui, kurs la
bai sunkiose sąlygose chorui va
dovavo. Visiems choristams, ku
rie ne tik savo poilsio laiką, bet 
ir pinigus aukojo norėdami 
Montrealyje turėti reprezentaci
nį chorą.

Choro pajamas sudarė: 1) vi
suomenės aukos $21; 2) MLOKp- 
miteto parama $15; 3) Lietuvių 
Akademinio Sambūrio $10; 4) 
choristų nario mokestis ir aukos 
$134,50; 5) koncerto pajamos 
$387,18. Viso choras turėjo $601,- 
68 pajamų.

Išlaidos: 1) Koncerto — jubi
liejaus rengimui $263,62; 2) cho
ro dirigentui parama $182,50; 3) 
rašomoji medžiaga $9. Viso išleis
ta $455,12. Tuo būdu choro kaso
je šiuo metu yra $146,56.

Choro administracija.

Norintiems studijuoti 
Montrealio universitete

Montrealio universitetas (Uni- 
versite de Montreal) yra įsteigęs 
Humanitarinių Mokslų Fakulte
te (Fakulte de Lettres) specialų 
institutą, kuriame įvairių tauty
bių studentai gali savo gimtąja 
kalba klausyti paskaitų ir pa
ruošti diplomus ir doktoratus. 
Montrealio Universitetas, radęs 
minėtus mokslinius darbus tin
kamais, suteikia užsieniečiams 
studentams pilnateisius akademi
nius laipsnius (M.A. ir Ph. D.).

Šiame Institute yra skaitomos 
lietuanistinės paskaitos, lietuvių 
kalba, o taip pat yra suteikta ga
limybė lietuviams studentams 
savo gimtąja kalba rašyti moksli
nius darbus.

Institutan priimami asmenys 
ir pilnai nebaigę gimnazijos, nes 
mokslo metų bėgyje jie galės įsi
gyti atestatus.

Universitete šį semestrą (pa
skaitos pradedamos skaityti rug
sėjo mėn. 27 d.) lituanistinius da
lykus (lietuvių kalbą ir literatū
rą) skaitys prof. dr. A. Paplaus- 
kas-Ramūnas ir dr. H. Nagys.

Visuomenės dėmesiui prane
šama, jog, atsiradus - pakanka
mam skaičiui norinčių studijuoti 
lituanistiką ir įsigyti mokslinius 
laipsnius, yra konkreti galimybė 
Montrealio Universitete įsteigti 
atskikrą Baltų Institutą. Tai būtų 
didelis laimėjimas lietuvybės iš
laikymo ir lietuviškos kultūros 
puoselėjimo ir reprezentavimo 
keliyje. . .

Visiems, kokiu nors būdu su
interesuotiems šiuo klausimu, in- 
formacijajs mielai suteiks dr. H. 
Nagys (tel. DO. 1451 — 
nuo 7 vai. pp. arba raštu
sas: 4841 Park Ave., Montreal 
Que.).

kasdien
— adre-

Šios savaitės namų pirkimai: .

NAMy PIRKIM 0 REIKALAIS
HIGH PARK — BLOOR RAJONE

geresniems namams ir geresniam patarnavimui 
kreipkitės pas:

A. GARBENIS

$15.800. 6 kamb., atskiras mūrinis namas 10 metų senumo, Glen- 
lake—Quebec rajone. Įmokėti $6.000.

$13.000. 6 kamb., mūrinis namas, Sunnyside Ave.—High Parke, 
įmokėti $4.000. (Apgyventas nuomininkų).

✓

$13.50$. 7.kamb., mūrinis namas, High Parke, įmokėti $4.006. 
Apgyventas nuomininkų. .

$19.000. 8 kamb., dupleksas, High Parke, įmokėti $5.000.

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

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IB Į PROVINCIJĄ.

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.

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

24 valandų tamvba.

MENARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave^ Toronto

[EL.LL.1112 . . . . VAKARAIS HY. 1543

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

4 H. M. DAVY A CO.
105 Roncesvalles Ave., Toronto

LA. 2763 t LA. <111

j


