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MŪSŲ VILNIUS
ir, apsvarstyti iš anksto visus ga
limus veiksniui, turime papuoš
ti savuosius svarius argumentus, 
numatyti galimybes. Klausimas 
vieną kartą iškils. Juk ne vien 
iš formalizmo lenkai šiandien te- 
bedeklamuoja apie Lenkiją su 
Lvivu ir Vilniumi. Sakytų tą pa
tį ir Varšuvoje, jei nebūtų gra
sančio Kremliaus piršto. (O 
Kremlius jau nuo pernai metų 
pradėjo flirtą su dar išlikusiais 
lenkais Vilniaus krašte). Nema- 
nykim, kad lems vienas ar kitas 
girdėtas simpatijų pareiškimas, 
prisimenant lietuvių pagalbą len
kams bėgliams lS39m. Savo metu 
atsiras kaltinimų net dėl anų lai
kų. Atsiminkim, kad ne be reikš
mės yra ir gen. Eisenhowerio pa
reiškimas,kad lenkams sunkiau 
bus išlaikyti vakarines dabarti
nes sienas, negu atgauti kažku
rias prarastas rytines žemes. Su
prantam, kad Eisenhoweris turė
jo padaryti malonų gestą vokie
čiams, kurie vis dar nenori dėtis 
prie jo sukurtosios Europos ar
mijos, bet tai rodo, kad rytinių 
sienų pertvarkymų jis nelaiko 
amžinu. Žinom, kad 1939 m. Lie
tuvos kariuomenės įžygiavimas į 
Vilnių buvo tylomis palaimintas 
ir Vašingtono, nečiaudėjo dėl jo 
Londonas, bet Churchill Curzo- 
no liniją juk ne dėl Lietuvos gy
nė ir ne dėl Lietuvos jis drėbė 
lenkams: “Rytinių jūsų sienų D. 
Britanijos vyriausybė niekad ne- 
bugo pripažinusį!.■

i f?Vilnfaūs'byia ^tebėra' kompli- 
kuota ir nebaigta. Nejaugi mes ją 
pamiršome ir nemanome, kad 
vieną kartą ji iškils? Nejaugi ta
da lakstysime nežinodami už ko 
griebtis? Nejaugi mes tegalime 
svarstyti tik tai, ką bėgamieji 
dienos reikalai iškelia, o. negali
me numatyti rytdienos?

1920 m. spalio 7 d. buvo pasi
rašyta garsioji Suvalkų sutartis, 
o spalio 9 d. Lenkijos kariuome
nė, vedama “maištininko” gene
rolo Želigovskio užėmė Vilnių. 
1939 m., kritus Lenkijai, jį oku
pavusios Sovietų Sąjungos, spa
lio 10 d. sutartimi Vilnius buvo 
grąžintas Lietuvai. Netrukus į 
miestą įžengė Lietuvos kariuo
menė, o su ja atėjo ir lietuviško
ji administracija. Perėjusi kele
riopus pasikeitimus, ji ir dabar 
ten tebėra. Tegul ir maskviškai 
bolševikinė, bet tituliariai lietu
viška.

Tai yra datos, kurios šiomis 
spalio mėnesio dienomis verčia 
grįžti prie Vilniaus problemos.

Vilnius — Gedimino miestas, 
kunigaikščių ir krašto amžinoji 
sostinė, didžiosios praeities liu
dininkas ir didysis istorinis do
kumentas. Nėra kito miesto, ku
riam lietuvis turėtų tiek senti
mentų, kaip Vilniui. Nėra kito 
miesto, dėl kurio lietuvis būtų 
tiek sielojęsis ir kovojęs, bet taip 
pat trumpai juo tesidžiaugęs. Tai 
tautos sopulių miestas...

Dvidešimts metų vedę politi
nę kovą dėl Vilniaus, šiandien 
mes kažkaip aprimome, tarytum 
jo problemos jau nebūtų. Net 
mūsų spaudoje retai kada beuž
tiksi kokią pastabą dėl jo, o iš 
politikų sferų dar rečiau ką už
girstame. Argi jau tos proble- 

-'Hįos nebebūtų?

stovime už politinį Rytų Euro
pos pertvarkymą, su tuo siejame 
savo didžiąsias viltis, o darome 
tą pačią klaidą kaip lenkai Va
karuose— manome, kad būtinai 
turės' įvykti mūsų laukiamieji 
pasikeitimai, bet ten, kur mums 
svarbu —manome — turės lik
ti esamoji padėtis. O kur laidas, 
kad kaip tik šitų mums rūpimųjų 
klausimų niekas nekels?

Priešingai, mes galime būti vi
su 100% tikri, kad nepriklauso
mos, Lietuvos rytinių ir pietinių 
sienų klausimas bus sunkiausiai 
sprendžiamas. Jei legitimizmo 
principas buvo iškeltas Napoleo- 
ninės epochos maišatį likviduo
jant, tai jis bus pagrindas svars
tant naują Europos pertvar
kymo schemą ir geležinei uždan
gai kritus. Nėra jokios abejonės, 
kad svarstymų pradžiai bus pir
miausia patiestas 1939 metų Eu
ropos žemėlapis. O jame — mes 
gi žinome — Vilnius apibrėžtas 
Lenkijos siena. Teisybė, ta siena 
tik žemėlapiuose aiški, tarptau
tinėse institucijose ir pasaulio 
valstybių kanceliarijose ji ir 
1939 m. tebebuvo su klaustukais. 
Bet mes gi dar nežinome, kokio 
svorio šitie klaustukai turės ta- 

'da pasaulio galiūnų akyse, neži
nome taip pat, kokia vėliava ple
vėsuos Gedimino kalne ir kokie 
kariai vaikščios miesto gatvėmis.

Yra dar ir nauja problemos pu
sė. Tai eventuali Gudija, kurios 
nacionalistų svaičiojimai atsiri
ta beveik iki Vievio ir Zięžmarių. 
Jie juk nei nemirkčiodami skel
bia Vilnių savo miestu, net sa
vo senąja sostine. O Gudijos 
šansai stotis ant kojų juk ne taip 
jau tolimi kad ir nuo ukrainiečių 
šansų. Nors gudai ir nėi*a taip pa
jėgūs, bet jų geografinė padėtis 
yra jų gera sąjungininkė.

Mums gudai varžovai, bet ir 
išsigelbėjimas. Jei ir toliau Va
karinė Gudija liktų Lenkijos 
“globoje”, mūsų kovos dėl Vil
niaus turėtų būti pakartotos gal 
dar aštresne forma negu 1919- 
1922 m. Jei Gudija iškils kaip 
naujas politinis veiksnys, proble
ma bus paprastesnė, nes Lenkija 
mums turėtų būti net nebepasie
kiama arba siauru ruožu tepasie
kiama.

Tai yra prielaidos, kurios ^tu
rės nulemti problemos politinę 
pusę. Bet ar ir jai mes jau .pasi
nešę?. Deja. O reikėtų. Ir labai 
reikėtų. Mes turime ir čia žinoti

Šnipai visur įsiskverbę
Buvęs ambasadorius Maskvo

je gen. Walter Smith, kuris jau 
2 metai vadovauja JAV slapta
jai tarnybai — Central Intelli- 

į gence Agency, klausinėjamas
■ dviejų senatorių — J. R. McCar- 
| thy ir W. Benton — byloje, už- 
! klaustas dėl Benton pareiškimo, 
; kad Valstybės Departamente yra 
i įsibrovusių komunistų, atsakė, 
j kad ir jis taip manąs, o be to, dar
pridūrė: “Aš tikiu, kad komu
nistų yra ir manojoje organiza
cijoje”. Pasak jo, jo tarnyba pui- 

j kiai veikianti užjūriuos, bet ne 
i taip gerai JAV.-

ČIA tarnyba buvo įkurta 1947 
i m. kaip koordinuojanti visą vy-
■ riausybės sekimo bei špionažo
aparatą. \

— Bonna. — JAV ir D. Brita
nija grąžino vokiečiams 53 pre- 

1939 m. spalio 28 d. Lietuvos kariuomenės dalinys, tik ką atvykęs kybinius laivus, viso 40.000 tonų 
į Vilnių, žygiuoja nuo Katedros aikštės į Gedimino gatvę. įtalpos. ;

AR JAU STALINO GULBĖS GIESMĖ?
Komunistų partijos konferencija. — Vergų darbas įrodytas. — 
Staliniškoji “taika” ir amerikoniškoji “taika”.

(Niujorko bendradarbio ALMAUS) '
• Josifas Visarionovičius“ su

šaukė visus savo agentus. Prisi
dengę jiems taip miela pralieto 
kraujo spalva užplanuos žygius 
“Matuškos Rossi jos” garbei, nors 
ir šauks tegyvuoja “tarybinis 
patriotizmas”... Ir iki šiol šaukė 
taip garsiai, jog laisvajame pa- 

^saulyje buvo prą^ėta ^tšsigąsLi. 
'Tik’' klekapsigihk^^iS^:’'Va^- 
ruose buvo pradėta abejoti ta 
“proletarų” galybe. Praėjusią sa
vaitę pradėjęs eiti savo pareigas 
admirolas Kirkas, “Psychologi
cal Strategy Board” direktorius, 
net perspėjo dėl to baubo. “Iš
pūstas burbulas” ir tik mums 
leiskit kiek apsiginkluoti, tary- 

IŠ LIET. VEIKSNIU VEIKLOS
VLIKo posėdis įvyko rugsėjo 

mėn. 23 ir 24 dd. Reutlingene, 
Vykd. Tarybos patalpose, jame 
VT pirm. Zaikauskas išdėstė VT 
veiklos gaires irdarbo planą.

Kad esančių VLIKe grupių at
stovų legitimacija būtų forma
liai užtikrinta, nutarta prašyti 
visų VLIKą sudarančių grupių 
centrus raštu patvirtinti savo 
atstovų VLIKe mandatus.

VLIKas, pavedęs naujai suda
rytajam Vykdomajai Tarybai at
likti Teisių ir Politinės Komisi
jos darbus, šias komisijas panai
kino. Taip pat panaikintos ir ki
tos komisijos.

Revindikuojamų Sričių Tar
nybos pavadinimas pakeistas. 
Jai duotas naujas pavadinimas: 
Bendrinių Lietuvos reikalų Tar
nyba. Jos valdytojas yra M. 
Brakas.

Rugsėjo 22 d. numatytas min. 
St. Lozoraičio ir VLIKo pirmi
ninko prel. Krupavičiaus pasi
matymas atidėtas, mirt. St. Lo
zoraičiui dėl techniškų kliūčių 
negalėjus sutartu laiku atvykti 
Vokietijon. Pasitarimas įvyks 
artimiausiu metu. P. St. Lozo
raitis laukiamas VLIKe.

Nutarta papildyti Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Vyriausiąją 
Valdybą dar dviem nariais: dr. 
V. Karveliene ir T. Sidiškiu. Vy
riausioji Valdyba savo š.m. rug
sėjo 25 d. posėdyje pasiskirstė 
pareigomis taip: J. Norįcaitis — 
pirmininkas, dr. V. Karveliene— 
vicepirmininkė ir Moterų Sekci
jos vedėja, T. Šidiškis — vice
pirmininkas, V. Gailius — narys 
ir reikalų vedėjas ir M. Brakas— 
nhrys.

Užsienio Tarnybos valdytojas 
dr. P. Karvelis rugsėjo 10-12 d. 
lankėsi Vokietijos užsienio rei
kalų ministerijoje Bonnoje ir 
parlamente — Bundestage. Ta 
proga URT Valdytojas padarė 
eilę vizitų parlamentarams ir 
augštiems pareigūnams. Be kitų, 
URT Valdytoją priėmė ir dr. 
Schreiberis, Pabėgėlių Ministe-

rijos valstybės sekretorius, pa
žadėdamas visokeriopą palanku
mą lietuviams tremtiniams esan
tiems .Vokietijoje. Iš parlamen
tinių sferų URT Valdytojas ga
vo pakvietimą būti parlamento 
svečiu ir pateikti Lietuvos rei
kalais įvairios dokumentacinės 
medžiagos.
VLIKo pirmininko pavaduotojas 
dr. P. Karvelis tarėsi su PLB 
pirmininku Vokietijoje Pr. Zun
de bendruomenės veiklos sude
rinimo reikalu. Pasikalbėjimų 
metu buvo plačiai aptartos prie
monės, kurių reiktų imtis, kad 
tas pats darbas nebūtų lygiagre- 
ta dirbamas kelių įstaigų. Prieita 
vieninga nuomonė, kad žygiai, 
kurie liečia santykius su svetimų 
valstybių ar tautų veiksniais, tu
ri būti griežtai suderinti, o po
litika gali būti nustatoma tik iš 
vienos vietos, būtent — šiuo at
veju VLIKo ir VT. Numatyta, 
kad artimiausiu laiku turės būti 
sušauktas VT ir PLB valdybos 
posėdis bendradarbiavimui ar
čiau aptarti. Pasitarimų metu 
buvo prieita išvada, kad būtų 
labai pageidaujama, jeigu ir 
VLIKo ir,PLB įstaigos galėtų įsi
kurti toje pačioje vietoje.

PLB Europos Kraštų Valdybų 
pirmininkų suvažiavimas Londo
ne įvyko rugsėjo 13-15 d. Daly
vavo: iš Vokietijos Zunde, D. 
Britanijos Varkala, Švedijos J. 
Pajaujis, Italijos LOK pirminin
kas St. Lozoraitis (mįnisterio sū
nus), o be to, dalyvavo D. Brit 
Liet. Sąj. Centro Valdyba. Nei 
Vykd. Tarybos pirmininkas prof. 
Zaikauskas, nei min. Lozoraitis 
neatvyko.

— VLIKo ir VLIKo pirminin
ką adresas liko tas pats: (14b) 
Pfullingen, Goethestr. 16, Ger
many. Tuo adresu taip prašoma 
siųsti VLIKui skiriamus raštus 
ir laikraščius.

Prof. Z. Ivinskis vėl grįžo į Ro 
mą mokslinio darbo dirbti te
nykščiuose archyvuose.

turn tarė. Kiti pradėjo apie rei
kalą eiti vaduoti Raud. armijos 
“taikingai išvaduotųjų”,, o seką 
padėtį okupuotuose kraštuose 
pastebėjo vis augančią totalinę 
korupciją ir birurokratizmą. Ma
nevrai Rusijos pašonėje ir ’’tie
sos kampaniją” prieš diktatūrą, 
visdėlto pssiekiąpti j^ęrgų ausis,

Kaip neseniai pabėgęs rusų poli
tinis komisaras BBC žmonėms 
pareiškė, “Labiausiai yra baimi
namasi tų nuolatinių obj ektyv ių 
žinių”, kurios, kaip sako ir mū
sų žvejai, “plinta vėjo greitu
mu”. Viskas tas susidėjo, jog ket
vertas — Džiugašvili, Malenko
vas, Molotovas ir Berija — nuta
rė surentgi “big show”. Vaka
riečiai net krūptelėjo iš susirū
pinimo. Stalinas, girdi, juokais 
nešneka. Jis 1930 metais išprana
šavęs kolektyvizaciją, 1939 pa
sikvietęs Hitlerį “tarpusavio 
meilei”, o 1946 pradėjęs šaltąjį 
karą. “Bolševik” praėjusią sa
vaitę paskelbė jo rašinį ir kaikas 
mano, jog jis turėjęs išpranašau
ti “dvaro show” rezoliucijas. Sta
linas samprotavęs jog, “mes jų 
tai tikrai nepulsim”, “kapitalis
tai tarpusavyje dėl rinkų susi
pjaus”, o marksizmas leninizmas 
ir net stalinizmas reikalauja pa
kaitų (vargšai pavergtieji mūsų 
broliai — jie gaus iš naujo moky
tis tų izmų). Jis lyg davė supras
ti nemanąs, kad jau priėjęs liep
to galą; perspėjo kiniečius pasi
tenkinti ką gauna ir nebandyti 
ieškoti paramos iš Vakarų. O va
kariečiai korespondentai Mask
voje kad apsidžiaugė šiuo Josifo 
pareiškimu irpasiskubino infor
muoti savąsias sostines, jog Sta
linas niekam nepasakęs, jog jis 
mano, kad karas greit bus. Girdi, 
Stalinės nemano, jog karas su 
kapitalistais duotų Rusijai ko
kios naudos.

Gi saviesiems Stalinas vėl nu
piešė gražią utopiją? žmonės tik 
penkias dienas savaitėje dirbs, 
nebus skurdo, kepti karveliai ra
dijo bangomis skraidys Krime 
poilsiaujantiems rusų piliečiams 
tiesiai į žiotuves... Užliūliuoti 
augantį piliečių nepasitenkini
mą, MVD pradedąnt, jam nesu
darys didesnio rūpesčio, o dėl 
laisvojo pasaulio amerikiečių 
spauda šitaip mano; “Laisvasis 
pasaulis nesiduos užliūliuoja
mas, nes jis žino, jog komunisti
nis imperializmas ir baisi sovietų 
eksploatacija krašte nepakitęs, 
nors kaip suktai kalbėtų Stalinas 
ar niaurotų Malenkovas”. Esą, ir 
Kennan išvijimas turįs sudary
ti įspūdį, kaip stipri jaučiasi So
vietų Sąjunga. Iš savo pusės te
galime viltis, jog Kennan, sugrį
žęs į “Rusijos Tautų Laisvinimo 
Komitetą”, bus objektyvesnis pa
vergtųjų atžvilgiu. Vietoj page

rinęs santykius su totalitaristų 
gauja, jis juos tik dar labiau pa
blogino. Kennan, gal žmonos ru
sės veikiamas, bijo Rusijos ko
munizmo ir norėtų su juo gyven
ti taikoje, bet gal jis ar jo bosai 
Vašingtone supras, kad lanksty
masis sovietams yra tik talkinin
kavimas Kremliui, leidžiant ver
gijos pagalba sustiprinti savo ga
lią.

• Artimiausiomis dienomis LŽ 
S-gos Reorganizacinė. Komisija 
pHS^Čėžifro VaJaytfosbūstinės 
ir narių skaičiaus balsavimo duo
menis. Amerikoje gyvenantiems 
lietuviams publicistams bei žur
nalistams Niujorko sekretorius 
išsiuntinėjo ankietą prašydamas 
laisvos nuomonės degančiais 
klausimais, kurias sutraukęs pa
skelbs lietuvių spaudoje ir rei- 

(Nukelta į 2 psl.)

DARBIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS
Britų darbo partijos metinia

me skyrių suvaž. radikalios lini
jos Bevano šalininkai išėjo lai
mėtojais. Į vykdomąjį komitetą, 
kuriame lig šiol turėjo 4 atsto
vus,' jie pastatė 6 kandidatus ir 
visus pravedė. Tuo tarpu neiš
rinktas net * Morrisonas, buvęs 
užsienių r. ministeris, komitete 
buvęs 30 m. ir veik 20 m. bu
vęs jo pirmininku. Šitas laimė
jimas Bevano grupei partijos va
dovybės dar neatidavė. Skyrių 
atstovų suvažiavimas atstovauja 
maždaug 1 milijoną partijos na
rių. Antrasis partijos pagrindas 
yra darbo unijos, kurios atsto
vauja apie 5 milijonus narių. Se
kančią dieną unijų atstovų kon
ferencija į vykdomąjį komitetą 
rinko 12 atstovų ir išrinko veik 
visus ne Bevano grupės šalinin
kus. Be to, dar 5 išrinko partijos 
moterys ir 1 kooperacijos bei 
profesionalų organizacijos. Be
vano grupė vykdomajam komi
tete iš 27 balsų teturi 6. Attlee 
vykdomojo komiteto nariu yra 
be rinkimų, kaip lyderis.

Darbo unijų . konferencijoje 
Bevano grupė buvo labai aštriai 
puolama. Į priekaištus, kad ame
rikoniškojo imperializmo gene
rolai ruošią trečiąjį karą, buvo 
atsikirsta, kad tikrasis pavojus 
yra iš sovietų pusės ir kad de
mokratinis socializmas tegali 
būti išsaugotas kitaip, kaip tik 
sąjungoje, su tais, kurie remia 
demokratiją, o Bevano grupė ka
santis po Š. Atlanto Sąjungos 
pamatais.

Bevano grupės laimėjimas iš
šaukė reakciją. Jos įtaką partijos 
skyriuose bandys sumažinti dar
bo unijos, tačiau partijos vie
ningumui pavojai dar labiau pa
didėjo.

— Londonas. — Darbiečių 
partijos suvažiavime rezoliuci
ja, reikalaujanti sumažinti gink
lavimąsi, atmesta 3.644.000 bal
sais prieš 2.288.000. Tai rodo, kad 
Bevano grupės įtaka nėra taip 
maža.

SAVAITĖS |VYKiy APŽVALGA
Iš Europos pereitos savaitės 

politinių įvykių minėtina pir
miausia Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos konferencija, per
eitą sekmadienį atidaryta daly
vaujant pačiam Stalinui Moloto
vo ir Malenkovo kalbomis, griež
tai puolančiomis JAV, kurios 
ruošią imperialistinį karą. Visų 
nusistebėjimui Augščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Švernikas 
tuo pat metu atvyko į Berlyną, 
spėjama, atšvęsti Rytų Vokieti
jos “liaudies respublikos” 3 mt. 
sukaktį. Mątyt, varžybose dėl 
valdžios jis nedalyvaus.

Pereitą penktadienį kilo diplo
matinis Konfliktas tarp Maskvos 
ir Vašingtono, kai Maskva pa
reiškė, kad JAV ambasadorius 
Kennan esąs nepageidaujamas 

’•asmuo Maskvoje, nes įžeidęs So
vietų Sąjungą. Jis, mat, vykda
mas į JAV diplomatų pasitarimą 
Londone, Berlyne žurnalistams 
pareiškė, kad Maskvoje gyvenąs 
tarytum internuotas, panašiai, 
kaip JAV diplomatai gyvenę 
Berlyne nacių laikais po Pearl 
Harbor — buvę galima vaikščio
ti gatvėje, bet nevalia- kalbėtis 
su vokiečiais. Taip esą ir Mask
voje. Taip Kennan į Maskvą ne
begrįžta, tačiau jis neatšaukia
mas, naujas ambasadorius neski
riamas, o ambasadai vadovaus 
patarėjas E. O’Shaugnessy.

D. Britanija pereitą savaitę 
pergyveno du didelius įvykius: 
darbo.. partijgs-^rjį^Krenęiįa^. 
kurios laimėtoju išėjo visdėlto' 
Attlee (žr. atskirai) ir pirmą ato
minės bombos Sprogdinimą prie 
Australijos. Stebėjimų davinių 
žadama kiek’ paskelbti po keleto 
savaičių, kai speėai bus grįžę na
mo. Bandymuose dalyvavo ir j 
Kanados atom, tyrimų komisi
jos pirm. dr. Pewncy.

JT plenume Sovietų delegaci
jai vadovaus pats Višinskis, o 
greta jo bus Gromyko, kuris Vi
šinskiu! grįžus, greičiausia, liks 
delegacijos vadu. Sovietai, atro
do, ruošiasi didelei akcijai po
sėdžių pradžioje, o D. Britanija 
ir Prancūzija savo užsienių reik, 
ministerius teprisiųs tik po JAV 
prezidento rinkimų.

JAV visas dėmesys sukoncent
ruotas į rinkiminę kampaniją, 
privedusią prie labai griežtų su
sikirtimų, o kandidatai susipai
niojo savo tezėse. Kiekvienas 
kaba daugiau taikydamasis prie 
klausytojų. Taip ir Eisenhoweris, 
anksčiau pasisakęs už pavergtų
jų išvadavimą, Illinois valstybė
je, kur daugiau izoliacionistų, 
kalbėjo, kad JAV nėra ko kištis 
į Aziją, kur azijatai tekariaują, 
nereikėję kištis ir į Europą. Rei-

NAUJAS STALINO “MOKSLAS
Trys dienos prieš partijos su

važiavimą Stalinas paskelbė di
džiulį, 50 psl., straipsnį Maskvos 
žurnale “Bolševik”, pavadintą 
“Ekonominės socializmo proble
mos TSRS”. Tai “tėvo ir mokyto
jo” “moksliškas” nagrinėjimas 
dabartinės tarptautinės padėties 
su ateities pranašystėmis. Beabe- 
jo, tai bus dar vienas naujas ka
tekizmas, kurio turės mokytis vi
si gyventojai už geležinės uždan
gos marksizmo leninizmo kur
suose.

Straipsnis beabejo paruoštas 
daugybės soviet, ekspertų, su
redaguotas kurio nors teoretiko, 
gal ekonomisto Vargo, svarsty
tas politbiure, gal būt, perskaity
tas ir paties Stalino, kurio vardu 
jis paskelbtas. Jis suglaudžia vi
sas dabartinės sovietų propagan
dos tezes.

1. Kapitalistiniuose kraštuose 
esąs neišvengiamas karas, nes nei 
Vokietija su Japonija nenorin
čios amžinai likti amerikiečių 
vergais, nei kiti kapitalistiniai 
kraštai nenorėsią amžinai likti 
paklusnūs Amerikos supremaci- 

kią tik ginklais ir ūkiškai parem
ti demokratijos bei laisvės kovo
tojus. Reikią paruošti pietų korė
jiečius, o amerikiečius iš ten at
šaukti. Tokie pareiškimai, be- 
abejo, sukėlė reakcijos, bet var
gu ar galima juos laikyti nuošir
džiais. Greičiau tai tik rinkimi
nės meškerėlės.

Egipto diktatorius Naguib, va
žinėdamas po ‘ kraštą, skelbia 
greitas reformas ir kad Britai 
bus priversti iš Nilo Slėnio pa
sitraukti. Jis sutinkamas entu
ziastiškai.

Irano byloje D. Britanija ir 
JAV įteikė plačias notas, kurio
se aiškina, kad rugpiūčio 30 d. 
Trumano ir Churchillio siūlymai 
buvę neteisingai suprasti. Iš jų 
reikią suprasti, kad D. Britanija 
pripažįsta naftos nacionalizaci
jos faktą, kad nesiekia atgaivin
ti 1933 m. konvenc. užtikrintos 
padėties — koncesijos, kad pri
pažįsta Irano teisę vystyti savą 
naftos pramonę, kad nenori siek
ti naftos prekybos monopolio, 
kad savo siūlymų nelaiko nepa
keičiamais ir pasirengus dėl abi
pusių pretenzijų svarstyti ir ki
tus kelius, pagaliau, kad D. Bri
tanija linkusi derybas pavesti 
bendrovėms, ne vyriausybėms.

Atseit, D. Britanija Mossadegh 
reikalavimų neboja, tebesilaiko 
savo ankstyvesnių siūlymų pa
grindo, bet deryboms palieka 
plačias duris.
t Kprę^j&^ąd^H^epasįkeitė-— 
tebevyKStaioSalinS kovos fron
te, bombardavimai iš oro ir ko
munistų belaisvių riaušės. Vienų 
tokių riaušių metu 53 belaisviai 
užmušti ir 113 sužeista.

Vienas augštas 8 armijos kari
ninkas, kurio vardas neskelbia
mas, pareiškęs, kad Korėjoje tik
rai esą rusų, tik ne 10.000, kaip 
buvę manyta, bet 5-6.000. Jie esą 
instruktoriais, taip pat operuo
ją priešlėktuviniais ir kitais mo
derniškais ginklais. Tą patį darą 
ir vad. kaukaziečiai, kurių tarpe 
esą daug iš satelitų kraštų bei iš 
Rytų Europos pavergtųjų.

Derybų reikalą ruošiamasi 
perkelti į JT plenumą. JAV siū
lo, kad JT užgirtų paskutinį de
legacijos Korėjoje siūlymą ir 
pareikalautų, kad Peipingas" bei 
Pyogyong jį priimtų iki nusta
tyto laiko, o jei nesutiktų — pra
dėti vykdyti griežtesnį embargo 
ir paspausti visus JT kraštus pa
siųsti Korėjon savo kariuomenės.

8 armijos vadas gen. Fleet at
šaukiamas. Korėjos vandenyse 
nuo komunistų pakrančių artile
rijos nukentėjo Kanados naikin
tuvas Iroquois — žuvo 1 karinin
kas ir 2 kareiviai, 3 sužeisti.

jai. Jos — V. Vokietija, D. Bri
tanija, Prancūzija, Italija, kaip 
ir Japonija — vieną kartą pano
rėsiančios išsivaduoti ir likti ne- ■ 
priklausomos, kad taip pat ga
lėtų naudotis pelnu. Šito konflik
to rezultatas būsiąs imperializ
mo — marksištiškai tai reiškia 
augščiausią kapitalizmo išsi
vystymo laipsnį — galas.

Toliau iš to seka, kad po to 
prasidės pasaulinė “proletariato 
diktatūra”.

2. Kapitalistiniai kraštai karo 
su Sovietų Sąjunga nepradėsiu 
nes jie suprantą, kad tai reikšti} 
kapitalizmo galą.

3. Pasaulinė komunistų taikos 
kampanija galinti turėti tik lai
kinų vaisių, nes jos ir nesąs tiks
las kapitalizmo pražūtis bei so
cializmo sukūrimas.

4. Vakariečių vykdomoji So
vietų Sąjungos ir jai draugingų 
komunistinių kraštų ūkinė blo
kada Šiuose kraštuose iššaukian- - 
ti spartų pramonės išsivystymą 
iki tokio taško, kad bus pasiek
ta visiško apsirūpinimo pramo
niniais gaminiais.
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TURĖJAU Aš MYLIMAJi buvo paprastutė, švelni ir miela. Pasipuošusi raudonu rūbeliu su balta vytiny ant širdies. Didingai ji atrodė, plevėsuodama bokšte augštai. Rodos, taip paprastai, kasdieniškai, bet kiek sukelia prasmingai brangių prisiminimų. Štai, ankstyvą rytą, vos paraudus dangaus pakraščiams, suaidėdavo trimitų garsai, sugausdavo galingi varpai ir, šokant pirmiesiems saulės spinduliams į tėviškėlės erdves, ji, ramiai kildavo į bokšto viršūnę, tyliai stebėdama,' siuntė pavargusiam švelnią paguodą, o dirbančiam — palaimą.Ji ramiai budėdavo dienužę: tiek karštuose saulės spinduliuose, tiek šaldančiuose žiemos diegliuose, kaip ir srauniuos lietaus lašuose ar sniego sukūriuose. Kartais, blaškantis žiauriam šiauriui, ji įtefnpūs jėgas virbulįavo it milžinas tautos sargyboj. Kai saulė, perkeliavus mūsų žemelę, atsisveikindama bėrė paskutiniųjų spindulių pluoštą, vėl pasigirsdavo tie patys aidai liūdnų trimitų. Štai jau iečių smaigaliai matosi pro augštos sienos kraštą: žygiuoja savanoriai invalidai. Jau sukilo iš poilsio margoji minia ir traukia su jais prie amžino aukuro žuviisiems už laisvę. Ne dėl komandos žodžių griežtų, ne dėl kokios baimės, kepures keldami, klaupiam dėl maldos Dievui ir artimo pagarbai. Susikaupus miniai, suskambėjo maldos žodžiai. Juos palydėdavo į amžinybę galingi varpų dūžiai. Tu, brangioji, ramiai leidais nuo stiebo, nereikšdama jokių priekaištų dėl sunkios dienos. Tau pasislėpus tarp sienų storų, visa nurimdavo su stipriais atodūsiais ir meile Tau širdy.Daug valstybių aš perkeliavau, daugel žemės kampelių išlandžiojau, beieškodamas Tavo prieglobsčio švelnaus. Dar daugiau mačiau Tavo tikrų sesių: puošnių ir prastų, meilių ir rūsčių, jos visos nevertos Tavo šešėlio. Juk Tu neturėjai kraičio didžio, bet priglaudei ne tik našlaitį ir vargdienį, bet ir išvytą svetimtautį . benamį. Tavo šventam priglobstyje spiesdavomės: džiaugsme, varge if skausme. Aš nuolatos ilgiuosi Tavo gražių apeigų, malonių spalvų ir užvis labiausiai Tavo laisvės brangios. Aš nenurim- siu tol, kol Tu neiškilsi vėl Karo Muziejaus bokšte augštai, mano vėliava brangi. Juozas Balazdys.

Šis amžius audrų lydimas. Suirutę matome visuomeninėse santvąrkose, dorovinėje srityję, mąstysenos pakrikime ir dvasinėse išraiškose. Sukurtoji didinga civilizacija išryškina žrrto- gaus tragiką, kai jis jos neaprėpia valdyti. Didingas civilizacijos pasaulis, tarytum laivas audringoje jūroje, pernelyg gerai techniškai įrengtas, plūduriuoja, nes kapitonas nežino linkmės, o įgula maištauja. Visi yra apimti nežinios baimės. Toji nežinia žmogų verčia mąstyti apie Dievo teismą, kuriame bus atsaikėti geri ir blogi darbai. Nelaimei, gi tas pats žmogus, įkopęs Dievo sostąn, sviedžiamas į vergijojs glėbį. Pats žmogus save pasmerkia. Ir kai kalbama apie nūdienį politinį pakrikimą, priežasčių reikia ieškoti žmogaus atitrūkime nuo Didžiosios Visatos, pamiršime Dievo įpareigojimų ir atsakomybės jausmo.
Nesusigaudąs
maištininkasNeregėtu įkarščiu kdriamos teorijos politinėje, visuomeninėje ir ūkinėje srityję pasauliui reformuoti. Bet reformatoriai pamiršta, jog pirmiausia turi reformuotis, atgimti pats žmogus, turėti sąlytį su rikiuojančia Galia. Iš žmogaus sielos nepašalinus sutemų, neįgyvendinus lygsvaros ir be noro tobulėti, bergždžia kurti reforminius planus. Kiekvienas pastatas pirmiausia privalo turėti tvirtus pamatus, kad jo gerai statytos sienos galėtų saugiąi remtis. Ne pripuolamai Jose Ortega y Gasset “La Rebellion de las Masas”, 1930 m. pa-

AR JAU STALINO GULBĖS GIESMĖ?(Atkelta iš 1 psl.) • nacių karininkų— tai jau vienas menė galėtų ją paplatinti tarp Lalui esant informuos svetim- iš paskutinių pasirengimų, pa- Kanados mokyklų”, neseniai bubančius. i reiškė tūlas nepacifistas. Ame- į vo užklaustas Jūsų korespond.ršiomis dienomis JAV-bių įs- Į rikiečių spauda taip pat rašė de- taigos paskelbė turinčios oficia- ftaliai apie naująją atominę palios dokųmbntus, kurie įrodo, jog ; tranką. Nuotraukas dėjo iš visų VolPos-Dono kanalas buvo pa-; pusių, o vardan spaudos laisvės statytas koncentracijos stovyklų i ir sovietų patogumui smulkiai kalbių ranklonis^Istprija. tokia: "sužymėjo, kokiame fabrike ir ku- rugsėjo 13 d. numirė MVD vice- riame mieste gaminamos tos pa- ministeris Černyšiov. Pasirašė trankos dalys. Tada Trumanas, laikraščiuose užuojautą MVD kuris karo nenori ir tik kitus kal- "valdininkai lokie ir tokie. Rug- tina karui rengiantis, pasidžiaų-

F

• Rusai perspėjo, jog danai turėsią prisiimti atsakomybę už visas pasėkas, jei jie nusilenks Amerikos imperialistų spaudimui ir įsileis į savo aerodromus JAV aviaciją. Amerikiečiai-norį. iš jos dominuoti Baltijos jūrą ir Skandinavijos kraštus. Danai atsakė, jog šitokia nota yra bandymas išgąsdinti Danijos parla-sėjo 20 “Vedomosti” paskelbė są- gė, jog laisvojo pasaulio prana- mentą, kad jis atmestų amerikie- _ ---------- - ------- ----------  , _ ’ ’ esąs ’sunkiai gįu Naf0 pasiūlymą.nię.tracinius nuopelnus statant i apsakomas. Vairuojami sviedi- Volgos-Dono kanaląbuvo apdo-! niai esą gaminami masiškai. Ato- vanoti Lenino ordinu, jų tarpe į miniai ginklai bus naudojami beyeik visi suminėti MVD vai- > kuo plačiausiai, įvairiose ginklų dininkai. 1934 metų specialiu so-! rūšyse. O Dan Kimball, laivyno. vietų potvarkiu MVD (tada NK į ministeris, Paryžiuje pasigyrė, VD) buvo įpareigota panaudoti' jog US Navy nuleido į vandenį politinius kalinius darbams ir; savo pirmąjį oro torpedų karo buvo oficialiai pažymėta, jog jie i laivą. O, Ike, nežiūrint visų' jo pastatė Baltijos ir Baltosios jū- i apšaukimų ir Maskvos plūdimo- ros bei Maskvos-Volgos kanalus. Į si, vengrams sekmadienį nurašė, Dr. Naum Jasny, sovietų eksper- Į jog jis ir jo partija pravesianti tas, mano, jog prie Volgos-Dono ‘ “naują dinamišką užsienių politi- kanalo dirbo apie 3.000.000 ver-' ką, kuri taikingomis priemonė- gų. kiek iš jų pabaltiečių irikiek mis prives prie pavergtųjų'išva- jų mirė baisia vergo mitrimi, kas davimo”. Tarp mūsų šnekant, pasakys?« Kai Stalinas kalba apie “taiką”, LTSR spauda rašo neįsivaizduojamus dalykus, Armėnai perspėjami, jog gali prisieiti eiti vaduoti pavergtų Vidurio Azijos tautų, rusai perspėjami saugotis nebūtų šnipų, ukrainiečius perspėjo Melnikov, jog tik susijungimas su Rusija išgelbėjęs ukrainiečius nuo išnaikinimo ir padėjęs jai suklestėti. Ukrainiečiai dėl to esą nepaprastai dėkin- 'gi didiesiems rusams ir laiko juos savaisiais broliais. Viskas, kas Ukrainoje geriausio, buvo i pyta talkininkaujant rusų didžiajai ”tautai Stalinui ir Leninui vadovaujant”. Itin įdomią kalbą išgirdo neseniai Estijos piliečiai iš savo kompartijos sekretoriaus Kebin. Ypatingai svarbi geografinė padėtis sudaranti Estijai ypatingą pavojų. Dėl to reikią sustiprinti kovą su nacionalistiniais buržujais “10 kartų”. Jis pasidžiaugė, jog Estų Moks-

rašą tarnautojų, kurie už admi- sumas ginkluose , • Davis Niles, specialus Tru- mano ir Roosevelto patarėjas mirė. Jis buvo žydų mažumos Baltuosiuose Rūmuose žmogus. Jo žydiškas patriotizmas neturėjo ribų. Ir NYT pastebėjo, jog jo įtaka buvo svarbiausias Izraelio valstybės nepriklausomybės faktorius. Reikalaujant amerikiečiams politikams, jis buvo Tru- mano atleistas. Tada jis pareiškė, jog jo vienintelis gyvenimo tikslas buvo aplankyti pažadėtąją žemę. Pirmiausia jis pravedė DP- istatvma Baltuosiuose Rūmuose, o paskui aršiai kovojo už priėmimą kongrese. Atsitiktinai šis jo žygis buvo palankiai sutiktas irkitų religijų žmonių. Jis niekada nesifotografuodavo. Nekalbėdavo su jokiais žurnalis- tasi. Jis buvo vadinamas Baltųjų Rūmų mistiniu žmogum.

mas vyksmo, todėl jts negali nu
matyti išdavų. Jo kilmė, brendi
mas, viltys ir baimė, meilė ir ti
kėjimas tampa atomų žaismo 
pripuolamybe. Jis anapus pasku
tinio kvėptelėjimo — nieko ne- 
nusineša, nes polėkius, didvyriš
kumą, minties šviesumą palieka 
kapo angoje. Ilgųjų amžių triū
sas, pasišventimas, įkvėpimas, 
žmogaus genijaus vidudieniškas 
spindesys lemti išnykti saulės 
sistemos mirties glėbyje, o žmo
gaus laimėjimai palaidojami vi
satos griuvėsiuose. Tie visi daly
kai yra aiškūs ir nei vieno filo
sofija negali laukti geresnės lem
ties. Tą tiesą išpažinus, telieka 
vienintelis tvirtas pamatas: nuo 
šio meto rūpintis sielotvarka.

Trumpas ir apgailėtinas žmo
gaus gyvenimas. Jo visą giminę 
laukia negailestinga tamsa. Ji 
akla gėriui ir blogiui. Ji žiauri 
naikinti. O viskas rieda be at
vangos. Žmogus pasmerktas šian
dieną netekti brangiausio, o rytoj 
jis pats žengia į tamsybės angą. 
Tuomet tepalieka nusiramini
mas, kad jis nuskaidrino savą
sias trumpas dienas paniekinęs 
baimę, terorą, vergų lemtį ir sa
vo sukurtą kapo šiurpulį. Tačiau 
ten žengiant jau jo negąsdina 
būti pavergtu šio pasaulio tiro
nų”. -

Kai Oswald Spengler atkrei
pė dėmesį į vakarietiško pasaulio 
žlugimą, įspraudęs tautų gyveni
mo raidą į schemas, Bertrand 
Russell, Shakespeares sunkiu 
dramatiškumu, primena žmogui 
jo viltį ir neišvengiamai tragiš- ' 
ką pabaigą.

(Bus daugiau)

o sulaukta nuolatinio pasaulio 
drebinamo. Mokslas tarnauja ne 
vien žmogui išlaisvinti, bet ,ir jį 
pavergti ar net sunaikinti. Tikė
jimas į gerbūvį ir pažangą žmo
gų- užliūliavo. * iAnksčiau žmogus rikiavosi į Dievą, siekdamas sielos išganymo, dabar yra nekreipęs akis į mokslą, o ypač į technologiją saviems reikalavimams tenkihti. Anuo metu siėklįa pamirt&nio idealo, amžinojo gėrio. Žemėje nelaukta to gėrio įgyvendinimo, jei bent jį laikant gyvenimu tiesoje ir meilėje. Nūdienis žmogus pasišovė tikėti į pažangą, kuri tebuvo siaurai supranta: visuotinis gerbūvis, o ypač visuomeninės problemos. Pažanga buvo suprasta mechaniškai — ji pati turi savaime ateiti, atsirasti, lyg graikiškasis Deus ex machina. Žmogus, pamiršęs sielą, siekdamas ūkiško gerbūvio^ politinių utopijų, praranda ■ ją, svajotasis ūkiškas gerbūvis ’dažnai krizių pažeidžiamas, o politinės utopijos nuveda į jau minėtą šiurpią tikrovę. • •. Tikėjimas į pasaulio savaimingą tobulėjimą pasirodė esąs visai tuščias. Padidėjusi’ Žinija blogio nenugali. Teisinga yra jau F. Rabelais pašaipa: “Mokslas be sąžiningumo tik pažeidžia žmogaus sielą”. Praeities didžiosiqs viltys pasiekia nepaprasto kartėlio amžių.Britų didysis filosofas Betrand Russell šiais žodžiais aptaria naująjį posūkį: “Mūsų tikėjimas mokslu atneša beprasmingumą. Idealai tegali būti ugdomi namų židinyje. Žmogus apsprendžia-

kartotinai primena, kad žmonės 
skirstytini į dvi grupes: **Vieni 
iš savęs daug reikalauja nugalint 
kliūtis, pasirinktai pareigai at
likti, kiti gi iš savęs nieko nerei
kalauja, jie lieka tais pačiais, kuo 
yra, visai nesiekdami -tobulin
tis”. Deja, pastarieji^ žymiai nu
sveria pirmuosius.Pereitojo amžiaus optimizmas tampa niekučiu, žmogus, netekęs lygsvaros, pradeda maištauti nežinodamas tikrojo priešo. Jis, bėgdamas nuo tuštumos, didžiausią auką deda ant vergijos aukuro ir praranda betkurį saugumą. Praradęs tikrąjį tikėjimą, pradeda įtikėti į doktrinas, pilnas nesąmonių ir galop atsiduria rankose diktatorių, kurių neretas ruošia kelią Antikristui. Visa tai yra- savotiškas bandymas užkimšti tuštumą.

Prarasta riba tarp, 
Gėrierir BlogioNūdienis žmogus praranda tikrą pojūtį ir įsitikinimą, kad gė- jjkurio bruožai tegali būti tik aklo ris ir blogis yra tikroviškos sąvokos. Pakantumo suklaidintas, jis nuslinksta į didžiausį nepakantumą. G. K. Chesterton giliai įžvelgia į šias problemas:“Mes kenčiame, nes nūdien nebežinome nusižeminimo tikrosios prasmės. Kuklumas įjautrinamas užgaidų. Kuklumas pakeičiamas įtikimo veiksniu. O to neturėtų būti. Anksčiau žmogus dvejojo dėl savęs, bet tikėjo į tiesą. Nūdien kaikurie žmonės žino, kuo turėtų būti, bet dalimi to tesiekia ar visai nuklysta. Dalimi jis tiki ir vėl dalimi visai atšalęs dieviškajai išminčiai. Huxley perša nusižeminimą, bet įtelpa tik gamtinėje visurųoje. . Nūdieniai skeptikai yra taip nusižeminę, jog dvejoja galį mokyti... Anų amžių nusižeminimas vertė abejoti savo pajėgomis, nors tai sunkino jo darbą. Dabarties nusižeminimas verčia būti abejingu dėl tikslų, o tai žmogų visai palaužia”.Nusižeminimas yra dorybė, bet visuotinis, abejingumas tam- (pa nuodais. Neviltis sutapdina- ma su nusii|Į»»įnimu,o abejingumas laikomas: pakantumu, kuris paruošia kelią šio. pasaulio iškrypimams. Gėris ir blogis, tiesa ir netiesa nustojo buvusios aiškiomis, savaimingomis sąvokomis. Tas abejingumas į betkuriuos pradus dažnai verčia sukeisti sąvokas pagal reikalą, o sąvokų sukeitime, tarčiau , spekuliacijoj^ bolševikai ir jiems iątifcmii„kęfe munistai tampa nepakeičiamais meistrais. Pastarieji ištiesų daro logišką išvadą, nes jie kovoja prieš Dievą, o blogį ir gėrį panaudoja savo doktrinai stiprinti. Šį pradą perkeliant Į politinę sritį, vergija vadinama laisve, diktatūra — demokratija, nepatikimųjų kankinimas ir marinimas — liaudies demokratijos stiprinimu, dirbančiųjų skurdas —gerbūviu, o tikėjimas — nuodais. Jų makiavelizmas tarptautinėje politikoje randa tinkamą vietą, nes demokratijos, garbinusios pažangos dievaitį, daugumoje pasirinko tą pačią makiavelinę klampynę. ...Tuo metu žmogus muštoj a iš-

centrinės jėgos. Vidiniai jo niekas neįpareigoja, jei to nereikalauja socialiniai santykiai, žmo- gus išvidiniai rikiuojamas individualybės, .kuri, ne be vidinių kovos ir pakrypimų, Siekia tikslo, pasijunta betiksliu atomu, savęs nebesaisto pradais, kurie galėtų atstatyti vidinę lygsvarą. Kai žmogus tampa morališkai nunuogintas, juntamas morališkumo reikalavimas iš kitų. Reikalaujantis pasitenkina savimi, jo patogiu, lanksčiu samprotavimu, kuris pakeičia išvidinį rikiuojantį sąžinės balsą. Ir kaip tik šiuo metu įsivyrauja E. Renan mintis: “Mes gyvename tuščio indo7 kvapsniu”.
Praeities palikimo 
spąstuose~ Didžiųjų istorinių tarpsnių ir to meto kultūrinių apraiškų vardas vėliau surandamas. Mums teįspūola spėti, kuris vardas bus 

duotas šiam suirutės . tarpsniui,i nepastebėti.Tačiau neabejotina, jog mūsų amžius yra gyvam ryšy su artima praeitimi. Juk neseniai, XIX amž., liberalus pozityviznias nutiesė kelią nūdieniam žmogui tikėti pažanga. Toji pažanga turėjo reikštis visuotiniuose santykiuose, bet sulaukta didelių sukrėtimų, tikėtas ūkiškas gerbūvis paliestas žiaurių krizių. Pasitikėta mokslu, gamtos apgalė- jimu, svajota apie aukso amžių.
KeturiKaro metu . Kanada davė są- . j ungipinkams didžiulę aviacij os paramą. Apie tūkstantis lėktuvų, grynai Kanados organizuotų, buvo pasiųsta Europon Vokietijai pribaigti. Daug lakūnų buvo skolinta anglų eskadrilėms. Viso Kanada turėjo tuo metu 5000 lėktuvų. Vienos iš kanadiškų eskadrilių atyyko Į Europą pervė- lai. Nespėjo gerai nė parako pauostyti. Kitos dalyvavo kovose ilgęsųį ląiką^įąyid^nos gerą ka-, hadįečiamš' aviatoriams vardą. Šiame straipsnelyje apžvelgsime vieną kitą iš žymesniųjų Kanados lakūnų, nes gyvenant šiame krašte yra neprošąlį susipažinti su šio krašto didvyriais. .

Fit. Lt. H. R. “Wally” McLeod pasižymėjo 1942/43 m. žiemos į

Kanadosėmus mažai atsirastų tokių, kurie statydami savo gyvybę į pavojų gelbėtų priešą.McLeod tos žiemos metu virš Maltos numušė 13 priešo lėktuvų, už tai gavo “Distinguished Flying Cross” su stulpeliais ir buvo to meto Kanados ir kitų britų šeimos tautų (išskyrus Angliją) numuštų lėktuvų skaičiumi pirmasis. Likusius karo metus praleido užfrontėje kaip instruktorius. ' t
R. W. ”Buck” McNair’daug skyrėsi nuo McLeod. Anas ko-

lakūnaikė Angliją^ kur laimingai nusileido.Neilgai trukus Buck buvo pašautas virš kanalo. Apsvilęs šiek tiek koją, iššoko parašiutu -ir pataikė nukristi teisiai šalia laivelio. Bet bekrisdamas jis blogai apskaičiavo augštį ir per- anksti šimtą pėdų atsipalaidavo nuo parašiuto, todėl nukrito į vandenį kaip akmuo. Laimingai išžvejotas, pateko ligoninėn, kur pykosi ir barėsi su daktarais ir slaugėmis'ko! išlėicib'.’tš- __________ __________ leido su sąlyga ramiai pailsėti ir vėsi daugiau pareigą atlikda- j galutinai pasveikti. Nė negalvo- mas, o McNair iš nuotykių pa-i damas apie atostogas, Buck nu- mėgimo. Tai buvo tikras pra-Į važiavo tiesiai į savo eskadrilę muštgalvis. Iš tokio kraujo, sa- j ir vėl švaistėsi nuotykių ieško- kema, buvo kilę taip garbinami; damas virš Prancūzijos. Virši- šio krašto pionieriai. Tokio tipo j ninkai tik po kelių skridimų šuorų kovose, virš Maldos. Gyvena-i,žmonės plaukė su garsiaisiais męj^. vieta ‘ Saskatchewan, bet j vidurinių amžių naujųjų kraštų kilęs*”iš garbingos škotų šeimos j atradėjais. Tai yra žmonės, ku- McLeod buvo tikras džentelme- | rie nemėgsta mirti normalia nas. Pažvelgus į jo mėlynas akis I mirtimi. . . - ir malonų protingą veidą atrodė ; MačNair —- “Buck” taip - pat neįtikėtina, kad jis galėtų šaudy-| kurį laiką kovėsi Afrikos fronte ir pasižymėjęs buvo grąžintasti iš kulkosvaidžių į priešo lėktųvą, kuriuo skrenda toki gyvi, į Kanadą. Neilgam. Už kelių sa- protingi žmonės, kaip ir jis pats, vaičių jis jau savo noru Angli-

gavę išgrūdo atostogų.Po Italijos kapituliacijos atėjo didieji Vokiečių aerodromų puolimai Prancūzijoje. Buck uoliai dalyvavo juose, numušdamas tris lėktuvus. Tuo surinko 15 priešo numuštų lėktuvų^ iškildamas į pirmąją vietą Kana- [ dos lakūnų tarpe.Buck mėgdavo sakyti, kad oroJis ir nebuvo užmušėjas. Yra ’ joje. Užsispyrirrtu, nepasidavęs ! kautynės jam yra taip kaip sau- 
. . . i cm’nic envoicrvfi NTr^rc fio Iriiriaplačiai pasklidęs pasakojimas apie jo elgseną kovose:Smarkiose oro kautynėse virš Viduržemio jūros jis kartą numušė ašies valstybių lėktuvą, kurio lakūnas iššokęs su parašiutu nusileido į jūrą. Skrisdamas virš jo McLeod pastebėjo priešą neturint nei gelbėjimosi juostės, nei guminės pripučiamos plūdės. Mirtis jam buvo neišvengiama. Ilgai negalvodamas ir pastatęs savo gyvybę į panašų pavojų, McLeod jam numetė savo plūdę. Ir skraidė tol aplinkui, kol priešo lakūnas įsitaisė ant jos.Mažai kas iš ašies taip pat ir jo draugų sąjungininkų lakūnų būtų taip padaręs. McLeod prisimena gerai vieno grupės vado anglo kalbą:— Aš galvoju, mūsų uždavinys yra sunaikinti kuo daugiausiai vokiečių pilotų. Lėktuvai yra lęngvai pakeičiami naujais, gi išlavinti pilotą ne taip greit. Juo sparčiau mes naikinsime priešo lakūnus, tuo greičiau ’mes vyrausime ore, ir juo greičiau mes turėsime viršų ore, tuo greičiau baigsis karas. Aš esu tikras, aš galėčiau šaudyti į pilną plūdę vokiečių lakūnų, lygiai lyg jie būtų skrendančiame bombarduoti Angliją bombonešyje. Aš manau tai būtų mano pareiga nuskandinti juos.

Šis grupės vadas aktyviai da
lyvavo oro mūšyje už Britaniją. 
Jo namai buvo subombarduoti. 
Jis, skraidė virš Londono, kada 
gaisrai naktį keitė į dieną. Jo 
pažiūros į beginklį priešo lakū
ną, kuris vieną dieną įsėdęs į 
naują lėktuvą, gali vėl dalyvau- 

kovose, truputį gal skyrėsi 
nuo daugumos, bet bendrai pa-

pastatomas į ramias tarnybas po kurio laiko paskiriamas “Red Indian” eskadrilės vadu.Virš Prancūzijos 1943 m. lie pos mėn, jo “Spitfire” užspringo. Ką nedarė, bet variklis ne sisuko. Beliko trys galimybės Dvi iš jų buvo: šokti su parašiu tu ar bandyti leistis. Abi išeitys reiškė patekimą belaisviais ii tuo, kiek jį'lietė, užbaigimą ka ro. Buck pasirinko trečią. Ban dyti nusileisti su be jėgos esan čiu lėktuvu į Angliją. Tuo laikv jis radosi priešo teritorijoje 3G mylių nuo artimiausio savojo kranto, buvo dideliame augštyje ir tikėjosi pasiekti Angliją. Tačiau tarp jo ir namų buvo Boulogne miestas su stipria prieš-

žino, kas tai yra oro kautynės, yra kitokios nuomonės. Buck laurus pelnė savo didelio sugebėjimo ir drąsos dėka. Tikimasi, kad jis dar ir ateityje sugebės pridėti savo dalį prie Kanados aviacijos ' garbės . padidinimo. Tos garbės, kurią iškėlė per pir- ! mąjį pasaulinį karą kanadiečiai lakūnai kaip Bischop, Barker, Cojlishaw, o praeito karo metu sutvirtino, lakūnai skraidžiusieji garsiaisiais “Spitfire”.Mišinys iš McLeod ir McNair charakterių buvo vinipegietis 
Paris Eakins. Labai džentelmeniškas ir labai drąsus pilotas. Apie jo drąsumą ir sumanumą yra pasakojamos istorijos. Ta- lėktuvine artilerija. ‘ Jei suktų čiau jis prisipažįsta apie ką kiti aplink, prarastų augštį. Patrau- vengia kalbėti.kė tiesiai. Nors į sklendantį lėktuvą lengva pataikinti, bet laimė kalbėjo jis viena proga. — Nie- lydėjo. Liko nekliudytas ir dėka I kas negali žiūrėti į kulipkų pėd- pakrančių palankių vėjų pasie-| 

f

i kaip jis supranta tas taikingas priemones, parodo ši smulki žinutė vieno didelio laikraščio laivininkystės skyriuje: “Ike reikalauja padidinti prekinį laviyną”. Jis perspėjąs, jog jau du kartus Amerika buvo prispirta prie sienos karui prasidėjus, nes neturė- ja pakankamo didumo prekybos laivyno. Todėl jis dabar paskyręs keturių žmonių komisiją, kuri jam šiuo reikalu patartų. Prekybos laivynas jam .esąs ketvir- bė detales apie milžinišką pa- tasis tautos ginklas, kurį šiuo tranką, skirtą šaudyti atominiais sviediniai. Patranka/ pasirodo, buvo pradėta projektuoti 1944 m., vadinasi, kada dar jokia atominė bomba nebuvo baigta. Jai sviedinių jau esą pagamintų, tačiau atominis sviedinys dėl kažkurių priežasčių iš jos dar nei karto nešautas.Pagal karinius autoritetus, atominiais sviediniais galima būsią apšaudyti ir puolantį priešą, ir patiems puolant. Tuo būdu atominio ginklo panaudojimas galės būti įmanomas betkokiam orui esant, ir tada, kai lėktuvai negali skristi. ’ ' ■
Atominė patranka yra 280 mi

limetrų, sveria 85 tonas, šauna 
11 colių diametro sviedinį iki 20 
mylių ir yra vežiojama ant spe
cialios platformos, kori pati va
žiuoja, o be to, dar panaudojami 
du traktoriai po 500 arkliii jėgų 
kiekvienas. Patranka tuo būdu 
gali būti pervežama 35 mylių 
greičiu per valandą ir net be ke
lio, per laukus. Atvežta ji galinti 
pradėti šaudyti per 15 min.

Patranka oficialiai bus pade
monstruota spalio 1 5d., kai j

ATOMINĖ ARTILERIJAJAV karinė vadovybė paskel-
metu reikią laikyti paruoštą.• O su Korėja, žinot, blogai. “Ugnis negesinama išsiplečia”, sako nuostabiai gudri lietuviška patarlė. “Svetimą žaizdą bepiga pirštu maišyti”, irgi čia gerai tinka. Iš kampanijos kalbų matyti, jog yankių tauta ima nekantrauti. O vadai ginčijasi, katras iš jų kaltas ir kodėl taip “navatnai” išėjo... JAV aviacija turi užrekordavusi plokšteles, kaip gražiai Maskvos tarme kai

!ų Akademija buvo pagrindinai basi tarpusavy MIG — “kinie- 
išvalyta nuo buržuazinių nacio- čiai” pilotai, kad 5.000 rusų sava- 
nalistų elementų. norių valdo priešlėktuvines ba-nalistų elementų. norių valdo priešlėktuvines ba-

• Keistai nuskambėjo ameri- terijas Korėjoje,. kad rusų gene- 
kiečių ausyse kurio tai lietuvio i falinio štabo karininkai turi pui-

, . ... J ... . • 1.4_______ _______________ _______ : Dz*pabėgėlio amerikiečiu^ kores
pondentui pareiškimai: “Mes no
rim ir laukiam karo. Gal būt mus 
jis ir sunaikins, bet karas geriau 
kaip vergija”. Ir Trumanąs kalti
no Ike ir jo partiją, kad jie “ka
ro kurstytojai”, gąsdino už Ike 

. šūkaujantį jaunimą "If you like 
Ike get him, and you’ll get what 
is coining to you”. Europojė va
kariečiai ir sovietai lenktyniau
ja, katrie daugiau paleis kalinių

kią praktiką tenai. Bet tai jau 
politikos su Rusija reikalas.' O čia 
jau Containment ir išlaisvinimo 
reikalas... •

• Kalbama, jog "Voyage To 
Freedom” pasisekimas esąs di
delis, jog artimiausiomis savai
tėmis "TLAIC išleis antrą laidą. 
Ypač knygelė populiari tarp mo
kyklų jaunuomenės, kur moky
tojai ją naudoją net pamokose. 
“Gal Kanados Lietuvių Benruo-

Aberdeen . atvyks prezįdentas 
Trumanas. ,

i Britai prekiauja isotopais
Atominės energijas gamyboje 

gaunamos radioaktyvios. me
džiagos pastaraisiais, metais yra 
pasidariusios labai plačiai naudo
jamos medicinos reikalams. Šiuo 
metu radioaktyvių izotopų eks
portuoja JAV, Kanada ir dau
giausia D. Britanija, eksportuo
janti net į 37 kraštus. Britai taip 
pat yra įsteigę Harweįį specialią 
Isotopų Mokyklą, kurioje moko
ma isotopų naudojimo technikos. 
Ją jau yra perėję 133 mokslinin
kai, gydytojai bei inžinieriai. Iš 
jų 102 buvo britai, o 31 iŠ kitų 
įvairių pasaulio’ kraštų? Daugu
ma jų buvo chemikaf'ir bioche
mikai, toliau seka ^elektrikai, 
elektronikai bei kiti inžinieriai, 
fizikai ir medikai -•

Pirmas Britų atominių bombų 
’bandymas jau įvyko spalio 2 d„ 
ketvirtadienį, Montė Bėllo 'Sa
lose, apie 50 mylių f šiaurės va
karus nuo Australijos. Apie 5000 
kvadratinių mylių plotas apie sa
las jau anksčiau Australijos vy
riausybės buvo paskelbtas ne
įžengiama zona.

Kiekvienais metais 'Anglijoje 
išleidžiamas metraštis “The Ca
tholic Year Book”, (Edit. Bums 
Oates, Londras, 184 pages). Jis 
paduoda labai daug žinių apie 
katalikų gyvenimą Anglijoje. 
1952 metų tomas tuoj pasirodys 
spaudoj. Čia mes paduodame tik 
kaikurias ištraukas iš to leidinio.

Katalikų skaičius: 1.000.000 
1850 metais; 1% mil. 1900 m., 
2.850.000 1950 m. Kunigų 826 
1850 m., 3298 1900 m„ 6643 1950 
m. Bažnyčių: 597 1850 m., 1563 
1900 m., 2868 1950 m. Mokyklų: 
200 1850 m., 1150 1900 m., 2328 
1950 m. šiuo metu mokinių skai
čius siekia net 380.000.

— Ištiktųjų kiekvienas bijo,-

(Nukelta i 3 psl.)

1949 metais pakrikštyta 88.000 
katalikų vaikų, sutuokta 36.000 
katalikų porų, atsivertimų buvo 
11.517. Bendras gyvenančių Eu
ropoje britiškos kilmės katalikų - 
skaičius siekia 7.000.000. Azijoje 
—■ Indija, Pakistan, Ceylon, Ma
laya, Hong-Kong, Borneo — 5% 
mil. Anglų kolonijose Afrikoje 
4% mil. katalikų. Anglų koloni
jose Amerikoje: 600.000. Kana
doje 6 mil, Australijoje 2 thil.

Prie šių duomenų reikia dar 
pridėti katalikų skaičius Britų 
imperijos Europoj: Škotijoj 721.- 
000, Airijoje 2.800.000, Maltoje 
280.000. V.Sk. '
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AR NESUKAMA I KLYSTKELIUS KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS DU SOVIETIŠKI “Z”
Reikia sutikti, kad moralė — 

suprantama bendra prasme, kaip 
viešųjų papročių drausmė — yra 
universalinis gėris ir todėl įpa
reigoja visus jos laikytis visuo
se savo veiksmuose. Tiems gi, 
kuriems Bažnyčia yra autorite
tas, moralės paisymas dar labiau 
suprantamas, nes Bažnyčia ka
tegoriškai atmeta ir smerkia 
dėsnį, kad viešas gyvenimas, 
taipgi ir politinis darbas, gali 
stovėti už moralinių įstatymų 
ribų.

Tuo būdu nusilenkimas nemo
ralios politinės kovos metodams, 
ar nekaltų žmonių diskriminaci
ja, yra, verta pasmerkimo ir pa
sipriešinimo.

Lietuvių Fronto buvusio VLI 
Ke atstovo ir Lietuvių Fronto Bi- 

'■ čiulių suvažiavimo neseniai ir 
viešai buvo pasisakyta, kad VLI 
Ko dauguma nusilenkė nemora-' 
lios politinės kovos metodams, 
pritardama rezistencijos veikė- 

»• jti apjuodinimui ir jų vadovauja
mų asmenų diskriminacijai. Tai 
yra viešumon iškilę nemalonūs 
ir skaudūs reiškiniai, verti mūsų 
visuomenės susisielojimo ir pa
sisakymo.

Visuomenė — gal ir’negerai — 
jau yrą apsipratusi, kad politi
koje (kuriai, kaip sakyta, priva
lomas yra moralės paisymas) 
dažnai nusimaunamos literatu-J

LF žmonių nuomonė apie VLIKą 
yra staigiai iškilusi ir yra labai 
vėlyvos datos. Dar palyginti ne
seniai, ne kas kitas, bet prof. J. 
Brazaitis (“Draugas” š.m. vasa
rio 9 d., nr. 33: “Džiaugsmo ar 
liūdesio valanda”) rašė: “Tačiau 
pasididžiuotinai pažymėtina, kad 
lietuvių ligšiolinės demokratinės 
grupės yra išlaikiusios vienybę, 
turi organus, kurie su visu drą
sumu gali kalbėti lietuvių tautos 
vardu, visuomenė jų direktyvo
mis seka. Tiesa, laikraščiai pla
čiai parašo apie tuose organuose 
pasitaikančius nesutikimus. Ta
čiau .visi tie nesutarimai liečia 
tik vidaus organizaciją, tarpusa
vio santykius, muzikantų susė- 
dimą orkestre. Jpkių nesutarimų, 
betgi nei ginčų nebuvo ir nėra 
dėl paties darbo Lietuvos vardui 
garsinti ir jos reikalams ginti”.

Ir taip, šiuos teigimus turint 
galvoje, yra tvirto pagrindo ma
nyti, kad LF iš VLIKo išstojimas 
yra tarpusavio santykių prigim
ties, atseit muzikantų susėdimo 
orkestre. Muzikantas negavęs or
kestre reikalaujamos vietos gali 
užsigauti, gali net orkestrą ap
leisti, pavedant savo pareigas ar
timam ir gabiam draugui, tačiau 
nuoširdžiai mylint orkestrą nede
ra jo griauti ir jam staiga pri
mesti tokius kaltinimus, kuriems 
muzikantas, dalyvaudamas or-

Trečiasis Kanados lietuvių ka
talikų suvažiavimas įvyksta š.m. 
spalio mėn. 11-12 dienomis To
ronte. Jame norima paminėti di
džiojo mūsų tautos vyro Vysk. 
Motiejaus K. Valančiaus trigu
bas jubiliejus ir pasvarstyti svar
besnieji lietuviams katalikams 
klausimai tremtyje ruošiantis 
prie nepriklausomos Tėvynės gy
venimo.

Suvažiavimo vieta— šv. Jono 
Krikštytojo lietuvių parapijos 
salė 941 Dundas Str. W. ir šv. 
Elenos salė Dundas Str. W. prie 
Brock Ave.

Dalyviai. Kanados Lietuvių K) 
Veikimo Centro Valdyba į šį su
važiavimą kviečia visus Kanado
je gyvenančius lietuvius kuni
gus, čia esančių lietuviškų vie
nuolijų atstovus, katal. spaudos 
atstovus, religinių brolijų atsto-

vus (nuo 20 padalinio narių ren
kamas vienas atstovas), parapi
jų ir kolonijų bažnytinių komite
tų atstovus, katal. draugijų atsto
vus (parinkimo tvarka ta pati 
kaip brolijoms), centrinių katal. 
organizacijų valdybų narius ir 
padalinių valdybas. Mažesnėse 
vietovėse, kur katal. organiza
cijų skyrių nėra, kolonijų kape
lionai sušaukia tikinčiųjų susi
rinkimą, kuriame išrenka nuo 
50 katalikų vieną atstovą. Suva
žiavimo svečiais prašome būti 
visus Kanados lietuvius katali-

Darbotarkė: 1. Suvažiavimas 
pradedamai šeštadienį 9 vai. lie
tuvių parapijos bažnyčioje iškil
mingom pamaldom už žuvusius 
dėl Dięvo ir Tėvynės.

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

0 t taw a, 
September .23, 
1 .*• 9 5 2.

rinės elegancijos pirštinės ir ap- i kestre pats netikėjo ir kitus ra- 
sisvaidoma ir šiurkštokais žo- 1 gino netikėti. Ir juoba todėl, kad 
džiais. Taip pasitaikydavo ir pa- tas Orkestras — VLIKas yra la- 
sitaiko pas mus, taip pasitaiko ir bai brangus ir reikšmingas, jo 
mūsų artimoje, ar tolimesnėje į klauso visa mūsų visuomenė *r 
aplinkoje. Visuomenė politinės 

/kovos atšiaurumui dažnai pasi
lieka abuoji, nes manoma, jeigu 
jau tikrai yra kas prasilenkiančio
su teisingumu ir* teisėtumu, tai pats pažymi, kad ‘.‘VLIKas atsto- 
jam atstatyti partneriai neišven- vauja Lietuvai ir eina jos seimo 

• giamai susitinka Temidos akyse, funkcijas”. Taigi LF, kaip pil-
Toliau tuo klausimu kalbant, rei- nutinės demokratijos sąjūdis, iš- 
kia sutikti, kad dažniausia poli- j 
tinio kontragento priekaištai yra 
perdėti, bet iš kitos pusės toji 
aplinkybė, šiaip ar taip, dar ne
leidžia a priori ir sutartinai tvir
tinti, kad primetimai yra tik to
dėl neteisingi, kadangi jie ateina 
iš priešingos pusės. Dar mažiau 
būtų pagrindo tuo atveju besąly
giniai reikalauti iš kitų, kad jie 
jaet nesvyruodami apsispręstų už 
-vieną ar už kitą pusę.

Tai turint galvoje, tenka labai 
apgailestauti, kad paskutiniųjų 
VLIKe Įvykių eigoje, buvo per 
daug ir neigiamai linksniuotas 
Lietuvos rezistencinės kovos žy
mus asmuo. Tačiau, reikia sutik
ti, kad šito linksniavimo įtampa 
pasiekė nepageidaujamo lygio 
ne vien todėl! kad jo nedraugai 
buvo piktoki, bet ir dėlto, kad jo 
draugai labai atkakliai jį stūmė 
į viešumą, užuot sutikę, kad da
romiems priekaištams, kiek nuo
šaliau pasilikus, netaip triukš
mingu keliu būtų padarytas 
galas. ;

Kai į tai nebuvo nei kiek atsi
žvelgta, sunku objektyviai pasi
sakyti: ar Lietuvių Frontas ne- 
pertoli nuėjo asmens suprincipi- 
nimo linkme ir kad šio asmens 
nepravedimas nėra vienu iš pa
grindinių motyvų apgailėtinam 
LF pasitraukimui iš VLIKo. Ofi
cialiai paskelbtos LF iš VLIKo 
pasitraukimo priežastys daugelio 
neįtikina dar ir dėlto, kad tokia

jis sėkmingai garsina Lietuvos 
vardą pasauliui.

Prof. J. Brazaitis, “Draugo” vė
lesnės dienos numery (nr. 34)

Įstodamas iš VLIKo tuo pačiu iš
stojo iš .šiomis sąlygomis galimo 
Lietuvos seimo ir padarė labai 
retą demokratinėje santvarkoje 
precedentą.

Dr. V. Ramidavietis.
Red. pastaba. Straipsnis- rašy

tas prieš pasirodant paskutiniam 
LF ir LVS atstovų pasisakymui', 
išspausdintam “TŽ” pereitam nr.

Mums visdėlto 'atrodo, kad 
konfliktas turi principini? pobū
džio momentų ir gali būti iš
spręstas tik išeinant iš principų 
ir momento reikalavimų, bet ne 
dialektine akrobatika ar padėtį 
dar labiau supainiojančiais for- 
mališkų užšachavimų bandymais.

J. Matulionis, Esq..,
President,

The Council of the Lithuanian 
Community Centre in Canada 

235 Ossington Avenue, 
Toronto, .Ontario.

Dear Mr. Matulionis:

I thank you for the letter of 
September 13, signed by yourself and Mr. 
Šalkauskas, expressing gratitude and pledging' 

to the government on behalf of The 
of the Lithuanian Community Centre in

loyalty 
Council 
Canada.

receiving 
support.

My colleagues and I much, appreciate 
such indications of loyalty and

's sincerely,

Kanados ministeris pirm. Louis St LaureWt ' 
savo ir viso kabineto vardu dėkoja KLB Krašto Valdybai 
už persiųstą Krašto Tarybos suvažiavimo-sveikinimo rezoliu
ciją, kartu išreiškiančią visų Kanados lietuvių lojalumą kraš
tui ir dėkojančią už Genocido Konvencijos ratifikavimą. 
Ministerio Pirmininko oficialus raštas yra da.r vienas įrody
mas abejojantiems, kad Kanados Lietuvių Bendruomenės 
organizacija nesipriešina krašto įstatymams ir kad priklau
symas jai yra suderinamas su Kanados pilietybe.

PASLAPTINGOJI LEDINĖ GRENLANDIJA
Ryšy su pastarųjų savaičių ži

niomis apie JAV oro bazę, pa
saulio spaudoje vis dažniau ir 
dažniau pradėtas minėti Gren
landijos vardas. Tai milžiniškas 
kraštas — sala, didžiąją metų 
dalį padengta ledo ir sniego 
sluogsniu, teturinti vos "apie 20 
tūkstančių pastovių gyventojų.

Senieji Grenlandijos gyvento
jai buvo eskimai. Kaip dabar yra 
jau įrodyta, eskimai yra mongo
liškos kilmės ir atėjo iš Azijos 
per Beringo sąsiaurį į Amerikos 
kontinentą, per Kanadą pasiekė 
ir Grenlandiją. Tačiau dabarti
niai Grenlandijos gyventojai yra

Iš VISUR TRUMPAI
— Varšuva. — Kariuomenės 

teismas byloje dėl nužudymo 
bolševikų agitatoriaus per radi
ją; Martyko penkis kaltinamuo
sius nuteisė mirti, vieną kalėti 
iki gyvos galvos ir du 15 metų.

— Vroclovas. — Kaliniai čia 
buvo paskelbę bado streiką, rei-

> kalaudami pagerinti maistą ir 
gyvenimo sąlygas. Streikas buvo 
jėga nurrtalsintas, du kaliniai, 
kurie per langus šaukė praei
viams gatvėje apie vykstantį 
streiką, nušauti. Prieš tai kalėji
me nuo išsekimo jau buvo mirę 
16 kalinių.

— Berlynas. — Ratifikavus V. 
Vokietijai talkos sutartį, jai bū
sią leista sukurti savo uranijaus 
pramonę ir pasistatyti atominės 
energijos gamybos įmones, ku
rios galėsią dirbti betgi tik tai
kos reikalams. i

— Vašingtonas. — JAV po 
pusantrų metų pertraukos vėl 
paskyrė savo atst į Rumuniją.

— Dortmund. — V. Vokieti
jos socialdemokratai partijos va
du išsirinko buv Schumacherio 
■pavaduotoją Erich Ollenhauer.

— Vienft. — Čionykščiai laik
raščiai praneša, kad Rumunijos 
visagalė/valdovė Anna Pauker

jau praradusi savo paskutinę vie
tą. Manoma, kad ji yra jau suim
ta ir greičiausia bus teisiama 
kartu su buv. vidaus reikalų mi- 
nisteriu Georgescu.

— Bonna. — Buvęs Vokietijos 
kancleris Bruenning dar ši mė
nesį žada grįžti iš JAV į Vokie
tiją ir pradės profesoriauti Koel- 
ne. Jis taip pat žada netrukus 
paskelbti savo atsiminimus.

— Dancigas. — Pagal Lenkijos 
šešiametį planą Dancigas, Copo 
tas ir Gdnyė turi būti sujungti į 
vieną trilypį didmiestį.

— Briuselis. — Belgijos vy
riausybė paskyrė $50.000 premi
ją, kas išras būdą išgydyti miego 
ligQ-

— Samia. — Rugsėjo 25, d. pre
kybos min. Hove oficialiai atida
rė čionykštes rafinerijas, kurios 
per metus -iš kanadiškos naftos 
pagamins benzino, su kuriuo bus 
galima nuvažiuoti daugiau kaip 
2 bilijonus mylių.

— Toronto. —- Iš kiekvienos 
Toronto mokyklos po vieną mo
kytoją bus paskirta civilių ap
saugos tarnybai.'Jie turės išklau
syti 6 paskaitas apie atominius 
ir cheminius ginklus, kovą su 
gaisrais ir U.

jau perdaug sumišę su įvairiais 
ateiviais ir nebelaikomi eskimais.

i •

Gyvenimo sąlygos čia gana 
žiaurios. Žiemos metu tempera
tūra nukrenta iki 50-60. laipsnių 
Celsijaus. Europiečiai bando su
kurti Grenlandijos klimatui ati
tinkamos statybos namus, tačiau 
būdinga, kad krašto “moderniza
vimas” gyventojams atsiliepė 
neigiamai. Atsirado anksčiau čia 
nežinomų ligų, jų tarpe ir džio
va, tad gyventojų skaičius nedi
dėja.

Ir visdėlto žiaurioji ledų Gren
landija jau įjungiama į pasaulio 
tautų gyvenimą. Įjungiama ne 
vien kaip karinė ir oro susisie

kimo bazė, bet ir kaip kitoks 
ūkinis veiksnys. Kraštas yra ty
rinėjamas, ieškoma jame turtų, 
kurie galėtų būti eksploatuojami.

Grenlandija jau seniai yra tu
rėjusi visą eilę tyrinėtojų. Pirma
sis iš europiečių į ją atvyko šve
das A. E. Nordenskiold, ją visą 
pirmasis pervažiavo norvegas 
didysis keliautojas Fridtjof Nan
sen, R. E. Peary 1900 m. pirma
sis pasiekė jos. šiaurinį krantą. 
Toliau ją tyrinėjo šveicaras 
Quervain, danai Knud Rasmus
sen 'ir P. P. Koch, vokietis A. 
Wegener ir kt.

Nors ir daug buvo ekspedicijų 
i Grenlandiją, tačiau ji dar tebe
laikoma paslaptingu kraštu. Ir 
dabar jos šiaurės rytų krantuos, 
kur vasaros metu gana dideli 
plotai pasiliuosuoja nuo ledo ir 
yra daug fiordų, jau kelintą de
šimtmetį dirba danų arktinis ty
rinėtojas dr. Lauge Koch su di
deliu štabu danų ir svetimšalių 
bendradarbių. Jis pirmiausią ty
rinėja praeities gyvūniją ir yra 
pasiekęs labai įdomių vaisių, ra
dęs/ palaikų bei suakmenėjusių 
gyvūnų, rodančių, kad čia ka
daise karšto klimato būta. Visa 
ta medžiaga esanti labai vertinga 
žemės istorijai, bet dar tebėra

nesu-
žemės istorijai, bet dar 
moksliškai neapdirbta, 
tvarkyta.

Ieškoma Grenlandijoje

3. Suyažiavimas atidaromas 10 
vai. 30 min.

4. Prezidiumo, mandatų, svei- 
kinimų-rezoliucijų komisijų rin
kimai ir praeito suvažiavimo pro
tokolo skaitymas.

5. Katalikų Veikimo Centro 
Valdybos ir atskirų vietovių at 
stovų pranešimai.
•° 6. Statuto pakeitimas ir pri
ėmimas.

7. Diskusijos dėl veikimo ir jo 
gairės.. i

8. Valdybos ir revizijos komi
sijos rinkimai.

9. Prof. dr. A. Šapokos paskai
ta “Vysk. M. K. Valančius ir jo 
laikai“ 4 vai. pp. šv. Elenos salė
je suvažiavimo dalyviams ir pla
čiai Toronto visuomenei.

10. Spalių 12 d., sekmadienį, iš
kilmingos pamaldos parapijos 
bažnyčioje 11 vai. prašant Dievo 
pavergtajai Tėvynei laisvės ir 
kenčiantiems tautiečiams stip
rybės.

11. Iškilmingas posėdis 3 vai. p. 
p. šv. Elenos salėje su prof. dr. 
A. Ramūno-Paplausko paskaita 
“Vysk. M. K. Valančiaus kova už 
katalikišką Lietuvą“, sveikini
mai, sveikinimų ir rezoliucijų 
skaitymas. Į šį posėdį kviečiama 
plačioji lietuvių katalikų visuo
menė Toronte ir svečiai iš kitur 
atvykę.

12. Suvažiavimo uždarymas.
Pramogos. Sekmadienį 8 vai. v. 

suvažiavimo dalyviams pobūvis 
parapijos salėje ir jaunimui su
sipažinimo pasilinksminimas šv. 
Elenos salėje.

Iš visų Kanados vietovių lau
kiame atstovų ir svečių, prašome 
pasiruošti aktyiai dalyvauti šia
me taip svarbiame suvažiaime.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Veikimo Centras

941 Dundas St. W., Toronto, Ont. 
Tel. EM. 4-7646.

mės turtų. Protarpiais pasklinda 
gandų, kad ten esą kalnai si
dabro, kad surasta daug aukso 
ir urano, tačiau tai tik gandai. 
Ištikrųjų didelių žemės turtų 
Grenlandijoje nesurasta. Jei ir 
randajna kur brangiųjų metalų 
ar kokių mineralų, tai labai skys
tam kiekyje arba dar ir tokiose 
vietose, kur dėl gamtinių sąlygų 
jų eksploatavimas būtų sunkiai 
įmanomas.

Vakariniame krante jau prieš 
100 metų surasta ir naudojami 
gana nemaži kiekiai kryolito, iš 
kurio gaminamos dabar dulkės 
vabzdžiams nuodyti — kryoci- 
tas. Didelės kryolito kasyklos 
yra prie Ivigtut miesto. Danai iš 
Grenlandijos gabenasi nemažai 
marmuro.^Taip pat eudialytho, 
kuris naudojamas emaliavimo 
bei plieno pramonėje ir nepheli- 
no, reikalingo porcelano pramo
nei.. Anglies yra. rasta, bet jos vos 
pakanka pačios Grenlandijos 
reikalams. Urano ir aukso dar 
nerasta tiek, kad apsimokėtų jų 
kasimas. Bet tas dar nereiškia, 
kad jų bei kitų žemės turtų ne
bus surasta. Grenlandija išėjo į 
viešumą ir jau, beabejo, nebebus 
pamiršta.

ARBA: ZARUBINAS SU ZORINU ATVYKO I JĄV
Beveik į visas svarbiąsias pa

saulio valstybių sostines ir į JT 
forumą Kremlius paskyrė nau
jus diplomatus. Kas žino, gal tai 
padaryta vadovaujantis mūsiškiu 
priežodžiu, kad: “Nauja šluota 
gražiau šluoja”, o gal daug reikš
mingesniais motyvais?

Sulaukė naujų svečių ir “Dė
dės Šamo” žemė, net dviejų iš 
karto — Zarubino ir Zorino. Pir
masis paskirtas į JAV Maskvos 
ambasadorium, o antrasis — 
Kremliaus “garsiakalbiu” Jung
tinių Tautų tribūnoje vieton iš
kalbingojo Maliko.

Georgijus Zarubinas — 
amerikietiškų lailA-ščių teigimu, 
stipriai subudavotas vyras, 52 m., 
paskutiniuosius šešeris metus 
ambasadoriavęs Londone, o prieš 
tai — ligi garsiosios šnipų bylos 
— buvęs ambasadoriumi Kapą- 
doje. Taigi, asmuo su bolševikiš
ka “patirtimi”. Jis rugsėjo 25 d. 
Įteikė savo diplomatinius kre
dencialus JAV prezidentui Tru- 
manui. Oficialusis d’n’omatinio 
protokolo gestas tęsęsis tik 5 mi
nutes. Ta proga Zarubinas už
tikrino, jog esą netiesa, kad Mas
kva veda prieš Ameriką neapy
kantos politiką. Prezidentui, ma
tyt, ir to “užtikrinimo” visiškai 
užteko ir jis tiek jam tepasakė: 
“Amerikoniškoji visuomenė tai
pogi teturi savo širdyse vien' 
nuoširdžiausius jausmus Sovietų 
Sąjungos žmonių atžvilgiu”.

Po to Zarubiną užpuolė JAV 
laikraštininkai. Aniems jis vis
dėlto spėjęs paskaityti iš savo už
rašų bent vieną pastraipą: “So
vietų Sąjungos gyventojai yra 
nuoširdžiai nusistatę amerikie
čių atžvilgiu, o vyriausybė — 
diena iš dienos vis stiprina savo 
politiką, kad būtų išlaikyta tai
ka pasaulyje”...

ATBUNDANTI AZIJA
Azija, mūsų civilizacijos ir 

kultūros lopšys, ilgą laikotarpį 
buvo pasitraukusi iš istorijos ra
to. Europa dominavo karuose, 
moksle, civilizacijoje, mene ir 
politikoje. Po šio Antrojo Pasau
linio karo, Europai apsilpus ir 
nuvargus, Azija ėmė bruzdėti. Ji 
yra vėl pasiryžusi išeiti į viešą
jį gyvenimą ir pati tvarkyti sa
vo politinius ir ūkiškus reikalus.

Azijos dalis, valdoma kietos 
Stalino rankos, duoda jam aklų 
ir žiaurių kareivių pulkus tvar/ 
kyti Vakarų Europos užgrobtus 
kraštus. Neseniai patekusios į 
komunizmo įtaką Šiaurės Korėja 
ir Kinija yra tiesioginiai įjung
tos į kovą su vakariečiais. Visas 
gi vidaus bruzdėjimas reiškiasi 
europiečių valdomuose ar valdy
tuose kraštuose. Šio bruzdėjimo 
šalininkai įvairiai vadinami: 
Malajuos jie vadinami banditais, 
Burmoj — riaušininkais. Indi- 
Kinijoje — sukilėliais, Irane— 
islamo fanatikais. Visur čia jau
čiama komunizmo ranka, skel- 

jbianti, kad Azija turinti būti 
tvarkoma pačių azijiečių. Neapy
kanta europiečiui atitenka ir 
amerikiečiams, kurie dabar va
dovauja pasaulio politikai.

Komunizmas išnaudoja masių 
nepasitenkinimą. Tautos, turė
jusios žemiausį pragyvenimo 
standartą, daugeliu atvejų ir pa
čios kaltos dėl to, dabar visą bė
dą verčia vakariečiams. Komu
nizmas, siūlydamas masėms duo
ną, randa rytiečiuose daugiau 
pritarimo negu amerikiečių idė-i jai atvykusius jaunus lakūnus, 
ja — pavienių-žmonių gerbūvis. ; — Nesirūpink, drauguži! Mes 
Stalino diktatūrinė priespauda i esam ramiam sektoriuje, — kal- 
ir beteisė žmonių padėtis jiems . bėdavo į jaunuosius. — Šansai 
neatrodo baisesnė už kolonialinę sutikti priešą yra maži. Turėsi 
ir feodalinę priespaudą. Ameri- daug laiko išmokti taktikos ir 
kiečiai siūlo taikiu ir ilgu demo- apsiprasti. O ir tada, jei atsimu- 
kratijos ir evoliucijos keliu kelti j huną ^ (vokietį) , prisimink, 
vietos žmonių gerbūvį, nedarant

KOLCHOZAI KANADOJE
Ir Kanadoje yra kolchozų. Tai 

Albertos hutteritų sektos vokie
čių sodybos.

Hutteritai Kanadon atsikėlė iš 
JAV Dakotas 1918 m., kai val
džia, nebodama jų tikybinių įsi
tikinimų, pradėjo juos imti ka
riuomenėn, o Kanados valdžia 
pažadėjo jiems tos prievolės ne
taikytu Mat, jų religija išviso 
draudžia vartoti ginklą. 'Įsikūrę 
Kanadoje jie greitai sukūrė ga
na gražius ūkius, o pereito karo 
metu ir labai prakuto. Kaimynai, 
kurių vaikai turėjo kautis Eu
ropoje, į šiuos vokiečius ėmė žiū
rėti su pavydų, pavydėti jiems 
tų .privilegijų.
, Hutteritai yra geri ūkininkai

Taigi, pelengva būtų kitur ras
ti tokio “nuoširdumo” ir “taikos” 
mylėtojų, kokių randasi Sovietų 
Sąjungoj ...

Valerijan Zorinas —- 
tai naujas Sovietų JT delegaci
jos vadas ir svarbiausias kalbė
tojas. Jis eina 50-tuosius metus. 
Tai antrosios komunistų genera
cijos produktas, išaugęs iš kom- 
somolcų eilių. Nuo 1922 iki 1932 
m. Zqrinas užiminėjo komjau
nuolių eilėse augščiausias vietas, 
vėliau'— ligi II-jo Pasaulinio ka
ro — buvo lektoriumi Komunis
tinio Lavinimo Institute. 1941 m. 
jis jau buvo Sovietų užs. reik, 
ministerijoje generalinio sekre
toriaus pavaduotoju. O dar kiek 
vėliau pasidarė europinių reika
lų šefu. Svarbiausias jo “nuopel
nas” — tai galutinė Čekoslova
kijos komunistinė aneksija. Jis 
yra apdovanotas Lenino, Raudo
nosios Vėliavos ir kit. ordinais. 
Taigi, pasižymėjusi bolševikinė 
figūra.

Amerikietiški laikraštininkai 
, Zoriną apibūdina trumpai, bet 
ryškiai — storžieviškas vyriokas 
(Bully Boy”)___

1945 m. kovo mėn., kada Čeko
slovakijos prez. Benešąs ir jo eg- ■ 
zilinė vyriausybė grįžo į išlais
vintą kraštą, Zorinas atskubėjo į 
Prahą, kaip sovietinis ambasa
dorius. Deja, jo tikslai buvo daug 
platesni, negu “paprastam” kitos 
valstybės ambasadoriui priklau
so. Jo uždavinys, kaip vėliau pa
aiškėjo, buvo paruošti atgimstan
čią Čekoslovakiją, kaip skanų 
kąsni, Kremliaus besočiam sma
kui. Jis tą pareigą ir atliko...

Zorinas, žvangindamas Čeko
slovakijoje stovinčios Sovietų ar
mijos ginklais, privertė Benešą 
ir jo vyriausybę įsileisti į svar
biausias vietas komunistinius pa
reigūnus. Sovietų' kariuomenė, 
užėmusi Prahą, pasidarė sostinė
je visiška šeimininkė, o Zorinas 
—- pasirūpino, kad Benešąs ne
turėtų jokių ryšių su Vakarų 
valstybių pasiuntiniais.

To paties Zorino iniciatyva ir 
spaudimu Čekoslovakija buvo

staigių reformų. Komunizmas, 
kaip ir visur, eina su aiškia, ne- 
galvojančias mases patraukian
čia programa: griaudamas am
žiais pasenusią žemės valdymo iversta pasirašyti su Sovietais 
sistemą, luomus ir žadėdamas sutartį, pagal kurią„turėjo atsi. 
paramą azijiečių, tautinėms ir!-adėti dalies savo teritorijos - 
kultūrinėms teisėms. Komunistų į Pakarpačiu Ukrainos. Kiek vė- 
zodinė ir popierinė programa at-J Jiau _ ip ;ėl buvo paruoštas bei 
sveria vakariečių įduodamus ; padiktuotas slaptas susitarimas, 
kviečius, vaistus, masinas ir do-! kufiuo Cekoslovakija sovietams 
lenus. perleido visas eksploatavimo tei-

Svarbiausia gi, kad patys azi- | ses uranijaus kasyklų. Pagaliau, 
jiečiai vienos ar kitos idėjos ša-!ir to visko buvo maža. Kuriam 
lininkai skiriasi savo veikimo i laikui praėjus — ir visa Čeko- 
metodais. Vakarų šalininkai Azi- Slovakija nustojo bet kokio sava- 
joje delsia, abejoja, nori nepa- rankiškumo. Ji tapo raudonojo , 
tekti į imperializmo kilpas. Ko- j smako auka: kaip Lietuva, Latvi- 
munizmo šalininkai dirba su pa- ■ ja. Lenkija,' Balkanų valstybės 
siaukojimu ir pilnu pasitikėjimu ir tt.
Stalinui, nesiskaitydami su prie-; Tai yra Zorino “nuopelnas”, 
monėmis ir vaisiais savo kraštui. Ne bereikalo jo krūtinę puošia 
Du ryškūs pavyzdžiai yra Kinija tokie svarbūs bolševikiniai ordi- 
ir Indija, viena einanti su vąka- nai. Be to, pasaulio diplomatų 
rais — kita su Rytais. Įvykiai sluogsnfuose Zorinas yra žino- 
Azijoje verti dėmesio ir jų eiga mas kaip vienas iš fanatiškiausių 
turės daug įtakos Vakarų Euro- pasaulio sukomunistinimo šali- 
pos likimui. A. K. | ninku. Pr. Alšėnas.pos likimui. Pr. Alšėnas.

KETURI KANADOS LAKŪNAI
(Atkelta iš 2 psl.) 

sakus ir sprogstančius artilerijos 
sviedinius, nepagalvodamas, kad 
mirtis yra visai arti ir kartais 
žiauri mirtis. Šiaip ar kitaip jūs 
nugalit tą jausmą, jūs žinote, 
kad kas tai nori jus nudėti, bet 
abejojate ar tai jam pavyks.

Eakins mėgdavo raminti nau-

pats yra tik kelis priešo lėktu
vus numušęs. Užtat bendras es
kadrilės numuštų lėktuvų skai
čius nepaprastai didelis. Kaip 
višta saugoja savo viščiukus, taip 
Walker saugojo kovose savo la
kūnus. .;

Tai yra keturi Kanados lakū
nų pavyzdžiai. Jie yra skirtingi, 
bet visi turėjo bendrą dalyką — 
ištikimybę savo idealams ir di
delę drąsą, kuri įgalino juos 
žvelgti mirčiai į akis ir kovoti, 
kad idėjos, kurias jie mylėjo, su
grįžtų į pasaulį.

Paruošė P. Brakas.

ir dirba bendruomeniškuose 
ūkiuose, vadinamuose vokiškai 
“Bruderhoff”, kurių kiekviena
me gyvena apie 75-90 asmenų ir 
yra apie'6.500 akrų žemės. Jie 
buvo užsimoję savo ūkius pra
plėsti, bet provincinė Albertos 
valdžia* jiems palankumo nepa
rodė ir didesniems žemės plo
tams įsigyti daro kliūčių. Matyt, 
norima priversti juos išsikraus
tyti iš Kanados į kitus kraštus, 
kur tolimuose užkampiuose įsi
kūrę neveiktų neigiamai kaimy
nų nervų su savo privilegijomis.

— Roma. — Exkaralius Faru- 
kas nusipirko vilą Romos prie
miesty, į kurią persikels dar šį 
mėnesį su visa šeima.

kad skrendi geriausiu pasaulyje 
lėktuvu. Jei visa, kas buvo mo
koma, atsiminsi, nuotykis baig
sis laimingai.

Eakins turėjo vieną silpnybę. 
Jis nemėgo parašiuto. Sakydavo, 
jei jam prisieitų juo naudotis, 
tai naudosis tik paskutinį mo
mentą.

Kas žino, gal ši aplinkybė jį 
ir pražudė. 1942 m. rugpjūčio 
mėn. garsiojo kanadiečių išsikė- 
limo į Dieppe metu draugai jį 
matė su rūkstančia lėktuvo uo-

Kanados lėktuvai Europon
Pagal pasižadėjimą Š. Atlan

to Sąjungai, Kanada Europon tu
ri pasiųsti keturių grupių oro di
viziją. Pirmoji grupė jau išskren
da. Išeities tašku yra parinktas 
Goose Bay Labradore. Iš čia rug
sėjo 30 d. išskrido 57 lėktuvai. 
Jie nutūps Grenlandijoje, Islan* 
dijoje, Škotijoje ir pagaliau 
Gros Tenquin Prancūzijoj netoli 
Metzo. Sekančią dieną išskrido 
dar 6, kurie prisijungs prie pir-

dega skrendant nuo miesto. Nuo Grenlandijoje, 
to laiko jokios apie jį žinios.

Ketvirtasis Fit. “Brad” Walker kad Kanados oro divizijoje yra 
po 1 grupes,. kurių kiekvienoje 
po 3eskadriles, išviso 12 eskadri
lių po 21 lėktuvą kiekvienoje, at
seit divizijoje 252 lėktuvai. Tru
putį keistoka, kad taip viskas 
viešai skelbiama, palengvinant

Pagal spaudos davinius išeina.

gavęs “Distinguished Flying 
Cross” už nepaprastą sugebėji
mą vadovauti savo eskadrilei. 
Jis dalyvavo visose didesnėse 
oro kovose Europoje, bet jo es
kadrilė viso karo metu prarado 
vos kelis pilotus. Asmeniškai i darbą Sovietų žinių tarnybai.
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* H VilnioMs pranežaiM, joj LTSR 
Statybas ministeriją neįvykdė birželio 
mėn. plano. Labiausiai atsilieka Vals
tybinis Statybos Trestas Vilniuje ... 
"šiame treste žymiai pabrango staty
bos kaina... priežastis cemento, žer- 
PHf, kalkių pereikvojimas" ...

* Vytautas Sirijos Gira, poetas ge
ro tėvo vaikas, pasiryžo J. Dovydaičiui 
maskolberniif padiaižavime nenusileis
ti. Jis, kakip ir anasis, ne tik dergia 
viską, kas primena Lietuvą, bet jau 
tikrai. per uoliai ’ vykdo visus Mask
vos įsakymus. Šiuo metu jis labai už
siėmęs propaganda prieš amerikiečius.

žr LTSR Politinių ir Mokslinių Žinių 
skleidimo draugija leidžia paskaitas 
viešumai. Žymūs lietuviai intelektualai 
įpareigojami rašyti paskaitos "Gogo
lio ir lietuvių literatūra", parengė 
Mykolaitis-Putinas. J. Paflonis, Vii 
niaus universiteto dėstytojas parengė 
"Draugo J.. V. Stalino veikalai kolbos 
mokslo klausimais"; mokslų kandida
tas J. Bulavas "Liaudies demokratijos 
šalys keliu į socializmą", J. Jasiūnas 
— "Žemės ūkio artelės įstatai — pa
grindiniai kolūkio gyvenimo Įstotai".

Kūno kultūra irK. Labanauskas * 
jos reikšmė ilgam amžiui bei sveika
tai".

★ LTS jaučiamas nepaprastas dės
tytoją ir iš vis inteligentijos trūkumas. 
Rugpiūčio 20 d. Vilniaus Valstybinis 
Universitetas padarė konkursą užimti 
sekančioms vietoms: Docento — stotis- 
tikos, buhalterijos, apskaitos, finansų 
ir kredito katedros vedėjo; Valstybi
nės teisės katedros docento; Docento 
— archeologijos-etnografijos katedros 
vedėjo; TSRS istorijos katedros docen
tu 2; Docento — bendrosios chemijos 
katedros vedėjo; Organinės chemijos 
katedros docento; Matematikos anali
zės katedros docento; Docento — ana
tomijos, histologijos ir embriologijos 
katedros vedėjo; Docento — bendro
sios chirurgijos ir topografinės anato
mijos katedros vedėjo; Docento—hos- 
p i tolinės terapijos katedros docento; 
Patologinės anatomijos ir fiziologijos 
katedros docento; Botanikos katedros 
docento; Meteorologijos ir klimatologi
jos katedros docento; Fizinės geografi
jos ir kartografijos katedros docento; 
Konkurso terminas iki 1952 m. rug
pjūčio mėn. 20 d. Dokumentus siusti 
adresu: Vilniaus Valstybinis Universi
tetas, Vilnius, Universiteto g-vė 3, 
konkursinei komisijai.
//★Kaip patiriame, "Lietuvos Avia-> 
cijos Būrys" užsiima ne tik Švedijos 
ar kitu valstybių lėktuvu virš Baltijos 
numušinėjimu, bet tatp pat ir tai
kingais reikalais. Pav., laukus iš oro 
su tokiais, baisiai jau mizernai atro
dančiais, dvimotoriniais lėktuvais trę
šia. įdomiausia, jog lakųnū terpe ne
rasite nė vieno lietuvio —-jiemp.jtik 
žemę arti ar Sibiran ~važiuoti .*.. To
kį biesą jei įsodinsi į "samaliotą", 
tuoj už mariu atsirastu ...

★ AL Varkulevičius pyksta, kas gi 
iš tu kompartijos konferenciją, jei nie
kas nekreipia į ją nutarimus jokio dė
mesio. Ir svarbiausia, jog ne dėl inte
ligentijos, bet dėl "politinės padėties" 
pačiu darbininką tarpe. Nurodomi visi 
didesni fabrikai, kad juose agitacinis 
darbas yra labui apleistas. Už tai py; 
los duodama kompartijos vadams Kau
ne, kur visi šie nenormalumai įtartinai 
ilgai užsitęsė. Ir buržuaziniai naciona
listai, esą, labai retai demaskuojami.

★ LTSR nors ir pastatyta "daug" 
nauju butu, senąją, neremontuotu nuo 
nepriklausomybės laiku, padėSs darosi 
katastrofiško. Tam "Tiesa" rodo rei
kalinga net pašvęsti ištisą vedamą
jį. Pradėjus Stalino pamokinimu, jog 
darbininkas nori gyventi patogiai, ran
da, jog remontai esą gerai vykdomi 
Šiauliuose, Klaipėdoje, bet kitur padė
tis nesanti gera. Kaip pavyzdys, nuro
domas Kaunas. Jei Šiauliuose remonto 
pianos buvo įvykdyta* 116%, tai Kau
ne vos 37%. Ką bekalbėti apie ju ko
kybę. Ir Štai kaip tokie remontai atlie
kami. Tris metus gyventojai prašė re
monto. Atcidinėjo komisijos, buvo su
darinėjamos sąmatos. Gyventojams vis 
buvo žadama. Tuo tarpu per tą laiką 
gyvenimo sąlygos name pasidarė visai 
neįmanomos. Dabar jau reikia kapita
linio remonto. Kaip priežastis nurodo
ma namu valdytojo, netinkamas parin
kimas.

★ Visą ąeilė augštuju LTSR mokyk
lą dėl {Stojančiu studentu stokos pri
ėmimą pratęsė kelioms savaitėms. Taip 
gi ir Bučas Vilniaus universiteto profe
sorius primena, jog įstojimas pratęstas 
taip pat į teiės mokstąTekonominlus 
(prekybos, ekonomikos ir finansų), isto
rijos (filologijos ir bibliotekininkystės) 
bei fizikos ir matematikos fakultetus.

★ Taip pat ir Žemės Ūkio Akademi
ja Gorkio 15 (Kęstučio gt.) skelbia 
ieškanti profesorią augalininkystei, 
hidrotechniniu įrengimu ir traktorių 
automobiliu skyriui • •.

★ Iš Vilniaus į Kuršių marias rug
piūčio mėn. pradžioje išvyko hidrolo- 
ginė-geologinė ekspedicija, kuri tyri
nės marią dugno struktūrą bei susi
darymą, vandens dinamiką ir sąstatą. 
Ten pat buvo nuvykusi ir biologą eks- į 
pedicija, kuri tyrinėjo tolesnio žuvt- ‘ 
ninkystės išvystymo tr žvejybos verslo 
galimumus. Rugpiūčio pradžioje Vil
niun sugrįžo ir etnografą ekspedicija, 
vadovaujama TSRS Mokslą Akademi
jos Etnografijos Instituto sekretoriaus 
prof. N. N. čeboktarov. Savo tyrimus
ji atlikąsi Pandėlio, Rokiškio ir Obdią 
rajonuose, o tikslas buvo išspręsti lie
tuviu etnogenezės klausimus. Tuo 
tikslu buvo tiriama krašto gamybinė 
buitis — ėmės ūkio, žvejybos, bitinin
kystės istorija, liaudies architektūra, 
audiniai. Ištirta kolūkiečių buitis (Apie 
tai neskelbiama). Surinkta daug etno
grafinės medžiagos. Ekspedicija aprašė

mMtaj |ą di6inii( aplpa*M«lliiimą. 
Iktpodictįot nartai panivaU arta 600 
rHiują rūme Tarpe aeuę wu- MIMCS VWVyWw • • • tWScrV

by ir lut. nuotrauką. Surinkta daug 
tautosakai, revdmcinią dainą, ją tarpe 
50-60 daisy H 1905 m. ir 1910-19 
m. laikotarpio. Užrašyta 15 naują ta- 

t rybiniy dainy(P), surinkta ir tradicinė 
tautosakos medžiaga.

★ Rudeniop Vilniaus Žemės ūkio 
technikumo baigė 31 jaunesnysis agro
nomas, kuriems įteikti diplomai. Pako- 
riniais metais technikumas paruošęs 
243 žemės ūkio specialistus.

★J Vilniaus valstybinį universitetą 
šiais metais turi būti priimta apie 
2500 studentą, bet iki šiol susirado 
vargais negalais 2000. J Pedagoginį 
institutą priimta 500 studentu, bet 
daugiausia į neakivaizdinį kursą — 
net 800. Daug jaunuoliu stoja į kon
servatoriją ir ddilės akademiją — tai 
vis jaunoji inteligentijoj, kuri atme
tus, sakysim, 10% komjaunuolių ir 
svetimtauėiy vadovaus Lietuvai atei
nančioms generacijoms.

★ Lietuvos kompartija susirūpinus, 
jogt organizacijai taip išsiplėtus, 
jaunieji komunistai labai-lengvabūdiš
kai priimami, bet neauklėjami.

★ Vilniaus "Dailės" kombinatas rū
pestingai ruošią sis Maskvos dekadai 
ruošdamas įvairaus pobūdžio meno iš
dirbinius. Medžio drožinių dirbtuvėje 
numatyta padaryti įvairias skulptūrė
les/ inkrustuotas lėkštes su gintaro ir 
metalo papuošalais, tradicines krai
čio skrynios, rašalines ir kt. Iš bronzos 
nuliedintos stovylėlės, taip liustrų pa
vyzdžius, nuliedins metalinių dirbinių 
skyrius, lietuvių liaudies ornamentais 
puoštus' rankinukus, albumus ir kitus 
pavyzdžius — paruoš meninių odos 
dirbinių įmonė. Iš viso numatyta pa
teikti apie 200 įvairių odos, medžio 
ir metalo dirbinių.

★ Rugpjūčio pradžioje ir LTSR pa
lietė partijos augštuosius sluogsnius 
užgulęs rūpestėlis dėl būsimoje kon
greso ir valymas kadrų. Pagal "Prav
da", kalbėjęs Sniečkus, pareiškęs "Kai 
kuriuose partijos rajonų komitetuo
se, ministerijose ir ūkinės žinybose 
prileidžiami bolševikinio principo pe- 
žeidimai, parenkant kadrus pagal po
litinius ir dalykinius požymius". Taip 
pat Sniečkus sutikęs, jog "per dažnai 
keičiami žmonės. Pereitais metais, 
pav./ pasikeitė pusė partijos rajonų 
komitetų skyrių vedėjų. Po kolūkių 
ataskaitinių susirinkimų pasikeitė daug 
kolūkių vaidybų pirmininkų". Tik gal 
geriau vietoj pasikeitė vartoti termi
nas "buvo išjota".

★ Pravda rašo, jog plenume, įvyku
siame rugpiūtyje, buvo daug kalbėta 
apie lietuvišką inteligentiją. Plenumo 
dalyviai pastebėjo, kad'yra stambių 
trūkumų dėstant marksizmą leninizmą 
universitetuose, politiškai auklėjant 
mokslinius darbuotojus ir aspirantus.

p,Plenumas reikalavęs ryžtingai kovoti 
su buržuazinės — nacionalistinės ideo

logijos pasireiškimais irišvystyti kritiką 
ir savikritiką.

★ Apie tą patį laiką įvyko Vilniaus 
miesto VII rajono partinė konferenci
ja. Joje dalyvavo drg. Naumov, kuris 
rado partinėse organizacijose daug 
trūkumų. Šcerbokov ir Denisenko puo
lė po! it rukus, kad jie neprižiūrį pre
kybinių organizacijų. Eidukevičiaus 
vardo odos avalynės kombinato direk
torius drg. Nekrasovas visai susigrau
dino, kad dėl tų trūkumų tik kalba* 
bama, bet konkrečiai nieko nedaroma 
padėčiai atitaisyti. Kalbėjo drg. Se- 
meniova, Bogačionok, Bašlakov, Gir
dzijauskienė, kuri tarp rusų ypač pa
sirodė pažangi ir ištikima Stalino par
tijos linijai. Būdama konservatorijos 
politruke, ji randanti, jog "konserva
torijos darbe yra daug trūkumų. Že
mas paskaitų idėjinis lygis. Konserva
torijoje; silpnai vystama bolševikinė 
kritika ir savikritika. Kažkurie dėstyto
jai ir net vadovaujantieji konservato
rijos darbuotojai įsižeidžia dėl kritikos' 
Konfesiją užbaigė pats Parširas LKP 
(b) miesto komiteto draugas sekreto
rius (meiliai mirktelėjęs lietuviškai 
maskolmergei Girdzijauskienei už jos 
pažymėtiną stropumą, taip neapkeen- 
čiamą lietuviškai inteligentijai).

★ Kupiškyje, sakoma, šiais metais 
atlikti dideli pertvarkymo darbai — 
"atremontuotas viešbutis", įrengta 
universal, parduotuvė. Pastatyta daug 
gyvenamųjų namų. Sutvarkytas skve
ras, aikštelės apsodintos gėlėmis. Iš
grįsta 200 metrų šaligatvių. Aikšte
lės apšviečiamos elektra. Prie upės iŠ- 
sikrtas sklypas parkui įrengti.

★ LAST Šokių ir Dainų ansamblio 
orkestrinės defies vedėjos drg. Stepu
lis giriasi/ kad pokariniais metais iš 
pagrindų Lietuvoje pagerinta kanklio 
vimo technika, atgaivinant ir žymiai 
pctobulinant liaudies naudotą brouk- 
tuvinį būdą. Vėliau imta tobulinti 
ir pačių liaudies instrumentų konstruk
ciją ... "Kūrybiškai bendradarbiau
jant su liaudies instrumentų gaminto
ju — meistru Pranu Šerva, pavyko su
kurti naujų kontrabasinių kanklių pa
vyzdį, sunaudojant jam trečdaliu ma
žiau medienos, padidinant vidujinę 
kanklių tuštumą ir tuo pačiu pageri
nant rezonansą ir skambėjimą. Pernai 
panašiu principu sukurtos ir bosinės 
kanklės. Neseniai pagamintas ir pir
masis chromatinis kanklių pavyzdys 
šios kanklės turi specialius kojomis val
domus keitiklius, kurie duoda galimy
bę keisti kanklių tonaciją atlikimo me
tu, nedarant pouzos ir nelaukiant me- 
liodijos. Naujo tipo kanklėmis galima 
groti visose tonacijose, atlikti sudė
tingiausius kūrinius. Povilas Simaitis, 
pučiamųjų koncertmeisteris, padarė 
chromatines ougštąsias birbynes. Iš
drožti naujo pavyzdžio birbynės vidaus 
tuštumą nepaprostar sudėtinga ... 
Gavus K Gorkio specialias didelio pre
ciziškumo tekinimo stakles, lis klau
simas buvo išspręstas. Naujosios stak
lės įgalina mus gaminti geriau skam
bančias ir geriau derinamas medines 
triūbes-dudytes. Dabar tiekiame su-

L. Pasų ir ženklų platinimo 
vajus

Spalio 1 d. Hamiltone pradėtas 
didysis aukų vajus TF paremti. 
Į jį aktyviai įsijungė 20 tautie
čių, kurie aplankys visus hamil- 
toniečius. šia proga bus platina
mi ‘‘Lietuvio pasai” ir specialūs 
ženkleliai, kurie kiekvienam lie
tuviui liks gražiu prisiminimu ir 
geriausiu liudininku, kad js sun
kiuoju Lietuvai laiku buvo vie
ningas ir aktyvus kovoje dėl jos 
laisvės ne tik žodžiais, bet ir 
darbais.

Tikime, kad neatsiras nė vie
no tautiečio, kuris šio vajaus vie
nu kitu doleriu neparemtų. Pali
kime vienokią ar kitokią kritiką 
nuošaly ir pažvelkime į šį rei
kalą giliau. TF Hamiltone yra 
apjungęs visus lietuvius ir turi 

' beveik šimtaprocentinį pritari
mą. Remdami jį savo auka, mes 
tuo ačiū parodome, kad mums 
mūsų krašto reikalai nėra mirę, 
— lyg tie šluotos virbai esame 
surišti į tvirtą vieningą jėgą, ku
ri imponuoja ir besitraukian
tiems iš mūsų tarpo tautiečiams. 
Mes žinome iš praeities, kad TF 
Hamiltone, praktiškai yra apjun
gęs visus tautiečius, nežiūrint jų 
įsitikinimų. Jis pasistatęs vienin
telį tikslą: kova, kova ne silp- 

' nė j anti, bet nuolatos veikli už 
. Lietuvos atvadavimą. O tas juk 
I kiekvieno lietuvio širdin jo moti- 
i nos įdiegta... Tad dr šio vajaus 
metu mes parodykim, kad visi 
iki vieno esame didelės lietu
viškos Šeimos vaikai.

Didelės pagarbos verti šie 20 
pasiryžėlių, kurie netik kad pra
leis keletą dešimčių valandų sa
vo laisvalaikio, bet dar vienur 
kitur (kiek praktika parodė) ir 
nemaloniai priimti bus. Viso šio 
didelio vargo atlyginimas — vil
tis, kad jų darbas ateity atneš 
laisvę milijonams mūsų tautie
čių, kenčiančių sovietų despotų 
vergijoj. Toks pasiaukojimas šia
me krašte, kur viskas įvertinta 
pinigu, yra retas. Tad nors dali
nai kompensuokime jų vargą, 
maloniai juos priimdami.

MALONŪS HAMILTONIEČIAII J , ,
Visi pagerbkime mūsų-rašytojus, suvažiuojančius į TF ruošiamą

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

Iš Toronto — Vyt Kastytis, Pr. Kozuhs, Vyt. Peseckas ir 
B. Rukša ; ;
Iš Hamiltono — Z. Grahauskaitė-Šųkienė.
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.
x ' TF A-bės Kanadoj Hamiltono sk.

WINNIPEG, Man.
Dovanojo vargonus
Paul Collegijos rektorius

žią antklodę, batukus, megstuką 
ir visus vaikui reikalingus dra
bužėlius, o motinai du gražius 
chalatus.

Bronės Simanavičienės sveika
ta žymiai gerėja.

Delhi, Ont.
Geras tabako derlius

Šiais metais dėl didelių saus
rų niekas nesitikėjo gero tabako 
derliaus, bet įvyko atvirkščiai. 
Ontario Flu-Cured Tobacco Mar
keting Association praneša, kad 
tikimasi gauti apie 116-115 mili
jonų svarų tabako.

Tabako nuėmimo metu oras 
tikrai buvo idealus. Iš 82.000 akrų 
auginamo tabako pereitos savai
tės vidury jau buvo nuimta virš 
90%. Nežiūrint labai vėlyvo'šiais 
metais tabako nuėmimo laiko, 
šalna dar nepadarė jokio nuosto
lio. šių metų pavasarį ir vasarą 
tabako augintojai laikė nedėkin
giausiais. Po sodinimo kilo dideli 
Vėjai ir daugel tabako išpūtė, o 
vasaros metu dėl didelių karščių 
ir sausrų tabakas atrodė kata
strofiškai. Bet gamta kartais net 
“stekaiklus” parodo. Rugpiūčio 
pradžioje pakankanti palijo ir 
tabakas pradėjo kilti kaip ant 
“mielių”. Nors vėlyvas lietus nu
ėmimo laiką suvėlino, bet šiltas 
ruduo be šalnų, atrodo, leis nu
imti ir vėliausiai nokstantį ta-

St
tėvas C. Ryan, SJ, lietuvių būsi
mai bažnyčiai, rugsėjo 28 d. do
vanojo šv. Povilo bažnyčios var
gonus. Taigi pereitą sekmadienį 

į šv. Mišių metu buvo grojama sa- 
I vais vargonais. Kadangi St. Paul 
bažnyčioje stato naujus, moder
niškus elektrinius vargonus, tai 
dovanotuosius prisiėjo greit at
siimti. Pirmadienio vakare, susi
rinkus daugeliui vyrų, vargonai 

į buvo išmontuoti ir Jurgio Januš- 
j kos, transporto firmos savininko, 
i pergabenti į Mikalauskų garažą 
•ir ten padėti iki įsigysime savo 
i bažnytėlę. Tai didelė dovana mū- 
i sų parapijai. Kadangi vargonai 
i buvo pučiami rankom spaudžia- 
' momis dumplėmis, Tadas Luko
ševičius pažadėjo dovanoti elek
trinį motorą.

— Bažnyčios planai iš dr. inž. 
Kulpavičiaus jau gauti. Dabar 
laukiama-J.E. vietos vyskupo ir 
miesto valdybos patvirtinimo.

— Penktadieni, rugsėjo 26 d., 
St Boniface arkivyskupas Mau
rice Bordoux savo rūmų koply
čioje suteikė Virginijai Vidrikai- 
tei sutvirtinimo sakramentą. Su
tvirtinimo motina buvo Vera Za- 
vackienė. Po apeigų J.E. arkivys
kupas valandėlei priėmė pas sa
ve, maloniai pasikalbėjo ir įteikė 
prisiminimui dovanėlę.

Moterų meilė
Bronei Simanavičienei gulint 

St. Boniface sanatorijoje, jos sū
nelio Ričardo Aūno 1-rių metų 
sukakties proga L. Kat. Moterų 
D-jos valdyba padarė rinkliavą 
tarp lietuvių moterų. Surinko $51 
ir nupirko vaikučiui didelę gra-

kiam orui buvo užauginta rekor
dinis kiekis tabako, bet šiąis me
tais, visų nustebūhui, jau viršijo 
pereitų metų derlių. Pereitais 
metais vidutiniškai akras davė 
1317 svarų, o šierrfet 1340 svarų.

Tabako augintojai

Iš lietuviškojo pasaulio 
! spaudos platinimo agentūrų
tinklą;

7. Kongresas kviečia ir sky
rius organizuoti katalikų radijo 
valandas;

8. Kongresas skatina JAV lie
tuvius dar labiau remti Ateiti
ninkų Federacijos veiklą;

9. Kongresas ragina visus JAV 
lietuvius katalikus gilintis į po
piežių enciklikas ir jų nurody
mus vykdyti.

ALR Kat Federacijos suvažia
vimo išrinktoji vadovybė: dva
sios vadas prel. J. Balkūnas, 
pirm. St, Pieža, vykd. vicepirm. 
L. Šimutis, vicepirm. kun. Ig. 
AlbaviČius, sekret. ir organiza
torius prof. B. Vitkus, ižd. prel. 
Pr. Juras, valdybos nariai—prof. 
A. Damušis, kun. dr. A. Juška 
ir Dona Kaminskienė. Jaunimo 
organizavimo direktorių paskir
tas kun. P. Cinikas, MIC, atstovu 
į ALT prof. Vitkus.

Čikagos ALTo konferencija 
įvyks spalio 12 d. Liet. Auditori
joje. »

ALT metinis seimas įvyks Niu
jorke lapkričio 21-22 d.

Clevelando liet, radijo valan
dėlę, lig šiol tvarkytą J. Nasvy- 
čio, Balio Augino ir K. Šukio, 
perėmė specialiai sukurtas klu
bas, kurio valdybon rugsėjo 21 
d. išrinkti: B. Auginąs, J. Nas- 
vytis, J. Stempužis, A. Mikulskis 
ir V. Rocevičius.

“Ateities” adminstravimą per
ėmė kun. V. Dabušis.

Alg. Brazis, Metropolitan ope
ros-solistas, neseniai grįžo į Niu
jorką iš didelės kelionės su ope
ros gastrolėmis, padaręs 6000 
mylių kelionę. Po'to dar buvo 
Toronte, kur dalyvavo Pirmyn 
choro “Linksmosios našlės“ pa
statyme.

Solisto žmona ir trys dukrelės 
gyvena Čikagoje, tad ir jis pats 
ten dažnai buvoja. Niujorke sol. 
Brazis yra BALF vajaus komi
teto pirmininku.

Dr. P. Jucaitis, Liet. Prof. Dr- 
jos pirmininkas, dirbąs Illinois 
Institute of Technology Armour 
Research Foundation tyrinėtojo 
chemiko darbą, instituto dele
guotas, rugsėjo 15-20 d. dalyvavo 
JAV chemikų draugijos suva
žiavime Atlantic City, N.Y. : :

Harvest Moon Ball, kurį kas
met organizuoja “Daily News” 
didžiojoje Niujorko salėje — ^fa- 
dison Square Garden, šokių var
žybose šokant polką pirmą vie
tą laimėjo Janina Juodytė, Ame
rikos lietuvaitė, šokusi su kita
taučiu, o ketvirtą — nauji atei
viai Jadvyga Statkevičiūtė iš 
Linden, N.Y., ir Kazys Navickas 
iš Newark, N.Y. Konkurso, vienu 
iš teisėjų jau eilę metų yra liet, 
radijo direktorius Jok. Stukas.

Dr. Vilius Vileišis išlaikė egza- 
menus gydytojo teisėms gauti ir 
pradėjo verstis praktika Čika
goje.

Dail. P. Kiaulėnas su šeima iš 
Čikagos persikelia į Niujorką.
VOKIETIJA

Simas Miglinas, Liet. Laisvės 
Kovotojų atstovas VLIKe, cent
rui padavė pareiškimą dėl atpa
laidavimo nuo einamųjų pareigų.

Modernaus šokio koncertas
Šokėja Birutė Vaitkūnaitė ruo

šiasi atvykti į Hamiltoną su mo
dernaus šokio koncertu, kuris 
įvyks šjn. spalio mėn. 26 d. Prog
ramai talkininkauti sutiko dra
mos aktorė Birutė Pūkelevičiūtė.

šokėja vadovauja antrus me
tus veikiančiai Ritminės Mankš
tos ir Modernaus Šokio Studijai 
Montrealy, kurią lanko lietuvai
tės ir kanadietės.

Birutė Vaitkūnaitė ir Birutė 
Pūkelevičiūtė į Hamiltoną at
vyksta pirmą kartą.

Atleido darbininkų \
Spalio 3 d. International Har

vester Co. atleido 500 darbinin
kų. Atleidimas palietė visus dar
bininkus, išdirbusius šiame fab
rike mažiau kaip tris metįus. At
leistųjų tarpe yra nuo 30 iki 50 
lietuvių. Nėra jokių žinių, kada 
fabrikas juos vėl pašauks. Šis 
netikėtas atleidimas yra didokas 
ekonominis smūgis mūsų lietu
viškai kolonijai, ypač, šiuo ru
dens metu, kada naujo .darbo 
gavimo galimybės yra ribotos.^

— Spalio 20 d. prie bažnyčios 
buvo platinami TF vietinio sk. 
atsišaukimai Liet, pasų platini
mo reikalu. Lapelį gavo kiekvie
nas buvęs bažnyčioje tautietis. 
Lapelių išdalinta 376, neskaitant 
vaikų. Kad kolonija priskaito 
apie 1000 lietuvių katalikų, išei
tu, jog pamaldose dalyvavo apie 
40%.

Literatūros vakaras jau čia 
pat. Spalio. 11d. “Dainavos” sa
lėję išgirsime naujausios Pr. Ko- 
zulio, Vyt. Kastyčio, Vyt. Pesec-' 
ko ir B. Rukšos grožinės kūrybos. 
Mieli Hamiltoniępiai! Būkime 
pakime 'pavyzdingi šeimininkai 
ir mūsų brangiuosius svečius — 
jaunuosius kūrėjus paremkime 
moraliai. Tą mes atliksime, jei 
kuo skaitlingiausiai susirinksime 
pasiklausyti jų kūrybos.

šeštad. mokyklos vaikams, at
vykusioms su tėvais ar globėjais, 
įėjimas laisvas.

Knygos mėgėjai galės čia įsi
gyti pačių autorių dedikuotų 
knygų. ' Sk. St

JA VALSTYBES
ALRKF kongresas Detroite 

rugsėjo 26-28 d. praėjo darbingo
je ir pakilioje nuotaikoje. Greta 
reikšmingų vykdomųjų organų 
pranešimų, daugelis sveikinimų 
ir iškilmių, buvo išklausyta eilė 
referatų, po kurių sekė gyvos 
diskusijos. Apie ateities veiklos 
gaires kalbėjo prof. B. Vitkus, iš
keldamas reikalą įtraukti jaunų 
jėgų, apie jaunimo reikalus kun. 
Cinikas, pasiūlęs centre turėti 
specialų žmogų jaunimo reika
lams. Trečią dieną įvyko akade
mija vysk. Valančiui paminėti. 
Raibėjo dr. A. Kučas ir prel. Bal
konas, baigiamąjį žodį pasakė 
vysk. V. Brizgys.

Kongrese dalyvavo daug augš- 
tų svečių: atidarymo pamaldose 
Detroito kardinolo atstovas vysk. 
A. Zaleski, iškilminguose pietuo
se —„ Mich gubernatoriaus atsto
vas U. S. district attoraey Ph. A. 
Hart, akademijoje Michigan, se
natorius Blair Moody, Oklahoma 
sen. Mouroney. Šio pastarojo 
kalba, kurioje užtikrino, jog JAV 
padarys viską, kad lietuvių vil
tys išsipildytų, buvo užrašyta į 
plokšteles “Am. Balso”.

Pažymėtini šie kongreso nuta
rimai:

1. Federacijos veiklai sustip
rinti kongresas įpareigojo CV 
daryti žygių, kad visose lietuvių 
parapijose būtų įsteigti Federa
cijos skyriai, kad C V nariai ar 
atstovai lankytų skyrius ir vie
toj tikrintų veiklą, kad būtų iš
plėstas akcijų fondas;

2. Jaunimui organizuoti kon
gresas prašo lietuvių parapijas 
steigti jaunimo ramoves ir imtis 
kitų patrauklių priemonių jauni
mui suburti ir jo lietuvybei pa
laikyti bei ugdyti;' Federacijos 
centre turėti specialų jaunimo 
reikalams žmogų;

3. Kongresas ragina visus lie
tuvius katalikus aktyvia? daly
vauti Lietuvos laisvinimo kovo-

4. Kongresas teigiamai verti
na jau atliktus Am. Liet. Ben
druomenės organizacijos sudary
mo darbus ir prašo LOKą ^orga
nizacijos darbą paspartinti;

5. BALEo reikalu kongresas 
ragina AmerikoS lietuvius katali
kus savo darbu ir aukomis remti 
BALFo veiklą;

6. Spaudos reikalu kongresas, 
dėkodamas pranciškonams, ma
rijonams, jėzuitams; prel. Jurui 
ir kitoms organizacijoms bei as
menims už atsidėjimą spaudos 
reikalams, kviečia organizuoti

WELLAND, Ont.
Spalio 11 d. Slovakų salėje, 

162 Hagar St., Kanados Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Wellando sky
rius rengia didelį-šokių vakarą^

Veiks didelis bufetas su minkš
tais ir kietais gėrimais. Šokiams 
gros graži, europietiška muzika.

Wellando, St. Catharines, Nia
gara Falls, Buffalo ir kitų apy
linkių lietuviai prašomi skaitlin
gai dalyvauti. Pradžia 6 vai. vak. 
Įėjimas 75 centai.

KLTS Wellando sk.

SUDBURY, Ont
PAREIŠKIMAS

Kadangi š.m. sausio mėn. 22 d. 
Augščiausiame Ontario teisme 
buvo pradėta. Mrs. Natalie Gud- 
runas ir Joe Stopczinski byla, 
kurioje Natalie Gudrunas kalti
no Joe Stopczinski, kad melagin
gai ir neteisingai pasisakęs apie 
N. G. ta prasme, kad Natalie 
Gudrunas yra nepadori, ištvir-’ 
kus moteris ir neištikima žmo
na bei motina.

Kadangi aš bylos metu pareiš
kiau, kad tokių žodžių apie Na
talie Gudrunas nesu sakęs,

Todėl dabar aš Joe Stopczins
ki, čia atvirai ir viešai pareiškiu:

Kiek aš žinau ir pagal mano 
nuoširdų ir tvirtą įsitikinimą, 
minėtoji Natalie Gudrunas yra 
morali, ištikima, dora ir įstaty
mus pildanti žmona ir motina ir 
kaipo tokia yra žinoma Sudbu- 
rio ir apylinkių visuomenei. Ir 
jeigu kada nors kas kitaip su
prato, aš širdingai apgailestau
ju, kad toks įspūdis buvo susida
ręs ir todėl tvirtinu, kad toks įsi
tikinimas arba įspūdis yra visiš
kai melagingas, neteisingas, klai
dingas ir visiškai be pagrindo.

Šis pareiškimas man prieš tai 
Pereitais metais esant palan- buvo perskaitytas, lietuviškai iš-

aiškintas ir aš jį supratau.
Datuota Sudburyje šiandien, 

1952 m. rugsėjo mėn. 19 dieną.
(pas.) Joe Stopczinski.

(pas.) A. Valaitis
liudininkas.

Emigracijos reikalais rūpintis 
BALF paskyrė dr. A. Rukšą. Jo 
adresas: ULRF of America, Ine. 
Central European Office, Pin- 
zenhauer str. 15, Munich.

Nijolė Bražėnaitė iš Paryžiaus 
atvyko Reutlingenan dirbti Vyk
domojoje Taryboje kaip sekre
torė.

Dėl Gautingeno L. Apyl. Val
dybos paskelbto rašto, kuriame 
užginčijamas BALF teigimas, 
kad ligoniai dar gavę pašalpos ir 
iš kitur, Tremtis išspausdino 8591 
Liet. Darbo Tarnybos Kuopos va
do M.' Neimano laišką, kuriame 
sakoma, kad ir jo kuopa ligo
niams surinkusi 1300 DM, iš ku
rių tekę ir gautingiečiams, o to
kie pareiškimai klaidiną auko
jančius, nes sudarą įspūdį, kad 
aukos nepasiekią ligonių.

Sargybų Vytauto D.. Kuopa, 
stovinti Kreuznačhe, rugpiūčio 
31 d. pašventino savo vėliavą — 
trispalvė, sidabro vytis ir aukso 
vainikas raudoname aksomo dug
ne, Vytauto ženklai ir ąžuolo la
pai deimanto šilke. Vėliavą iš
kilmingu aktu kuopai įteikė 
Rhine Military Post 110 Lab. 
Serv. centro viršininkas maj. 
Oettinger, pašventino kun. J.. 
Grabys. •

Vyr. Įeit. P. Skučas per 4 mt. 
buvęs 8591 Liet. Darbo kuopoje, 
kurį laiką ėjęs net vado parei
gas, rugsėjo 7 atsisveikino su 
kuopa, nes išvyksta su šeima į 
Kanadą. «

Hanau stovykloje lietuvių bė
ra likę apie 100. Apylinkės pirm, 
yra A. Survila. Čia dar gyvena 
dr. A. Damijonaitis su šeima.
PRANCŪZIJA.

Prancūzijos Liet. Bendruome
nę organizuoti buvo nutarta dar 
1950 m. spalio 22 d. Liet. Šalpos 
D-jos suvažiavime. Tada buvo 
sudarytas ir Laikinas Organiza
cinis Komitetas ■— Tėvas Pečkys, 
kun. Krivickas, Pr. Dulevičius, 
inž. Stankevičius, Parauskas, M. 
Galdikienė ir prof. Baltrušaitis. 
Organizavimo reikalas betgi 
įklimpo iš vienos pusės dėl juri
dinių kliūčių', iš kitos dėl to, kad 
visa eilė LOK narių emigravo — 
advok. Parauskas, inž Stanke
vičius (Montrealy riiirėi)'‘5r"Tė- 
vas Pečkys. Šių metų gegužės 
mėn. į komitetą pakviestas prof. 
Baltrušaitis ir M. Galdikienė, ku
ri šiuo metu taip pat jau emigra
vus į JAV. Tuo būdu šiuo metu 
PLB LOKą sudaro kun. Krivic
kas, Pr. Dulevičius ir prof. Bal
trušaitis, kuris netrukus išvyks
ta keliems mėn. į JAV su paskai
tomis apie meną. Bendruomenės 
organizavimo reikalai tad tebe
stovi įklimpę, o Prancūzijos lie
tuvius apjungia L. Šalpos D-ja, 
kurias pirm, yra p. O. Bačkienė.

Liet. Studentų Sekcija Pary
žiuje buvo įkurta prieš 7 mt. ir 
per tą laiką išvarė žymią kultū
rinę vagą. Bet iš pradžių joje 
buvo daug tik buvusių, ne studi
juojančių, studentų, kurių didelė 
dalis išsiskirstė. Dabar beliko 
beveik vieni studijuojantieji, bet 
sekcijos veikla apmirė, nes narių 
tarpe pasireiškė apatija.

LIETUVIS LAIKRODININKAS 
JONAS KAMENKA

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

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

Lietuvių Baldų Krautuvė 
“MOHAWK FURNITURE”

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

Teirautis pas J. Aukštaitį.
LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA

Krautuvė atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vakaro

Įrengiame ALYVINES

GARNET &C©

ir kitų rūšių KROSNIS
Pasirinkimui turime 10 įvairių rūšių geriausių krosnių 

IKI 24 mėn. IŠSIMOKĖJIMUI
Darbas ir medžiaga garantuojama vieniems metams .

15 BARTON AVE.
TeL ME. 2554
' Toronto
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PROTINIU GALIU TYRINĖJIMAI SKAUTlNINKiy ŽINIAI Iš kultūros ir knygų pasaulio
Žmogaus smegenys, kaip pro-

gos veiklos centras, jeigu jis tik 
moka tinkamai jomis naudotis. 

. Mokslininkai yra atlikę šiais lai
kais nuodugniausius tyrinėji
mus žmogaus inteligencijos sri
tyje, atidengdami dar daug ne
girdėtų faktų. Kaikurie iš jų tik- 
?ai įdomūs.

Kas yra inteligencija?
Bendrai inteligencija yra lai

komas sugebėjimas (galia) nau
dotis praeities patirtimi, išrišti 
dabarties ir pramatyti naujas 
problemas; Reikia daryti griežtą 
skirtumą tarp žinojimo ir inte
ligencijos. Žinojimas yra pasisa
vinimas faktų arba išvadų apie 
ką nors. Inteligencija yra suge
bėjimas naudotis žinojimu.

Ar gera atmintis yra ženklas 
inteligencijos?

Ne. Galima turėti puikią at
mintį ir4>ūti labai neišmintingu 
arba turėti blogą atmintį ir labai 
aųgštą inteligenciją. Dažnai že
mos inteligencijos žmonės turi 
geresnę atmintį už tuos, kurie 
turi augštą inteligencijos lygį. 
Tai rodo ir kasmetiniai Niujor- 

. ko miesto vaikų atminties tyri
mai. Mažesnės inteligencijos as
menys mokosi labiau mechaniš
kai dalyką daugiau kartojant, 
negu protaujant; .tai padeda 
jiems išvystiti savo atmintį. Tuo 
tarpu didesnės inteligencijos mo
kiniai stengiasi viską pagrįsti sa
vo protu.

Amerikos katalikiškų univer
sitetų psichologai darė tyrimus, 
lygindami žmogaus atmintį su 
inteligencija, ir priėjo išvados, 
kad inteligencija yra mažame ry- 

- -šyje su tuo z kaip gerai prisime
nama.

Ar grožis ir išmintis eina 
ranka rankon?

Pagal kasdienišką žmonių gal
voseną, mergaitės, kurios yra 
labai augšto išsilavinimo, retai 
yra laikomos iš tų, apie kurias 
“suktųsi” vyrai. Lygiai taip pat 
ir vyrai, turį didelį protą laiko- 

' mi tik tokie, kurie yra išdžiūvę, 
išbalę ir sunykę. Tačiau moksli
nės studijos įrodė, kad tai yra di- 
delėnetiesa. .. .-v . - .

Columbijgs universitete buvo 
sudarytos avi studentų grupės: 
viena iš labiausiai gabių, o kita 
tik iš vidutiniųjų. Taip pat buvo 
sudaryta komisija iš profesorių 
ir jų žmonų, kuri turėjo nusta
tyti studentų grožį — išvaizdą 
ir fizinį patrauklumą. Pasirodė, 
kad tie studentai, kurie buvo la
biausiai gabių grupėje, jie ir sa
vo grožiu viršijo vidutiniokus.

Taip pat ir Temple universiteto 
psichologai, pravedę panašų ty
rimą, gavo tuos pačius rezulta
tus.
Ar vyriausias amžiumi vaikas 
šeimoje yra išmintingiausias?
Britų tyrimai rodo, kad 70.000 

vaikų pirmasis ir paskutinysis 
yra labiau išmintingi negu kiti 
jų broliukai ir sesutės. Kodėl 
taip, tyrinėtojai negali pasakyti
Ar dvynukai protingesni kaip 

kiti vaikai?
Studijos rodo, kad, bendrai 

imant, jų inteligencija turi ten
dencijos kristi žemiau vidutinės. 
Wisconsin universiteto tyrimai 
120.000 vaikų, iš kurių buvo 824 
dvynukai, leidžia daryti išvadą, 
kad dvynukų inteligencijos koe
ficientas yra 10 punktų žemes
nis. Tačiau išimčių pasitaiko ir 
čia. Pav., Michigan universiteto 
tyrimai atrado dvynukų, kurie 
savo inteligencija prašoko vidu
tiniškumą. -

Ar stoka gryno oro ir judėsiu 
gali turėti įtakos į protavimo 

galią?
Taip. Gerai dirbti gali tik tas, 

kurio smegenų celės yra nuolat 
ir pilnai aprūpinamos deguoni
mi. O protavimo aparato aprū
pinimas deguonimi priklauso: 
1. nuo kvėpavimo, 2. nuo kraujo 
cirkuliacijos ir 3. nuo deguonies 
užtenkamumo ore, kuriuo kvė
puojama.

Illinois universitete daryti 
bandymai parodė, kad augšto* 
ūgio studentus deguonies trūku
mas labiau veikia negu žemo.
Ar protinio darbo darbininkai 

5 turi mažiau miegoti?
Priešingai, proto darbininkai 

reikalingi daug ilgesnio poilsio. 
Colgate universiteto studijos ro
do, kad rankų darbininkas gali 
puikiai savo darbą atlikti ir su 
4 ar 5 valandų miegu, tuo tarpu

Redakcijai prisiųsta
Lietuvos Ūkio Atstatymo Stu

dijų Komisijos Darbai, Sąsiuvi
ny s VI, 1952 m. rugsėjis, 28 psl.

Turiny: dipl. agr. B. Povilai
tis, Duoninės ir pašarinės kultū
ros. ir pranešimai

Literatūros lankai, neperiodi
nis poezijos, prozos ir kritikos 
žodis, Nr. 1, Buenos Aires 1952 
m., 32 psl., didelio formato ilius
truotas žurnalas, pardavinėjamas 
po $1.

Jaunimo ratais, lietuviškojo 
evangeliškojo jaunimo laikraš
tis, Nr. 7/8 (29-30), liepa-rug- 
piūtis, 1952 m., 77-100 psl.,,maši
nėle rašytas, fotokopinis leid.

M. SLUCKIS

( Apy braiža)

M. Sluckis yra LTSR rašytojų naujoji žvaigždė. Verčiamas ir taikydamasis 
pagal užsakymų jis parašė žemiau paduotų "apybraižą". Mat, praėju
siais metais, esą, kolūkiečiai lobai grobstę Stalino turtą —- Lietuvos 
žemės derlių, kuris turėjęs visas būti perduotas didžiajai rusų tautai. 
Dėl to Stalinas reikalauja iŠ komunistų ypatingo budrumo. "Tiesa" 
cituoja jj: "partija turi žinoti viską, kas dedasi kolūkiuose, kad laiku 
ateitų j pagalbą..." Šis "Tiesoje" spausdintos rašiniukas tik pailiust
ruoja, jog tokių Čyžų tebėra mažo pavergtojoje tėvynėje. O iš teksto įsi
dėmėtinas pasididžiavimas, kad pernai kolūkio baudžiauninkams už daf? 
badienj (darbo norma, kurią darbininkai paprastai įveikia per 1 Vį ar 
net 2 dienas) buvę sumokėta "po du kilogramus ir 400 gramų". Štai 
tau, baudžiauninke, džiaugsmas — už darbadienį 5 svarai duonoj kai 
namie gal daugiau nei 5 burnos žiojasi ir rankutės tiesiasi į duoną ... 
Įsidėmėkit visi "rojaus" garbintojai: uždirbta 5 svarai duonos už darba
dienį. Tų darbadienių per metus apie 150-170, o valgymui dienų juk 
365! Aim u s.

— Ar jau čia pSmažės, jei žiupsnelį miltų nuo kiaulės paimsiu?
— kalbėjo tetulė Vanagienė.
y Kaip sugalvojo, taip ir padarė.

“Raudonosios vėliavos” kolūkyje kiaulių nemaža — apie 300,
— miltų išduoda taip pat nemaža, tad ko čia žmogus terliosies su 
žiupsneliu. Geriau iš karto rieškučiom semti. O Vanagienės delnai 
platūs, gilūs, kiekviena sauja, skaityk, puskilogramį sveria. Šeria 
kolūkio miltais savo paršus tetulė, siekelį kitą ir į turgų nuneša, 
pinigo pasidarė.

Nėra ko sakyti, sekėsi Vanagienei gyventi Net kiaulė nesu- 
kriuksėjo apie miltus. Kad ne tas kolūkio valdybos narys Petras 
Čyžas, tai gal ir toliau taip būtų ėję. Vieną vakarą Vanagienei 
“besiruošiant” išdygo lyg iš žemės. “Pasakyk, sako, tetule, ką ne
ši? Gal, sako, nešti sunku, padėsiu”. Čia pat ir liudininkai besą. 
“Mat, sako jie, kodėl mūsų kolūkio kiaulės blogos, o Vanagienės, 
lyg iš pieno plaukę — migyje nebeišsitenka”.

Pasitaiko dar ir toks valdybos narys ar brigadininkų tarpe: 
’ pamato,, kad kaimyno gyvulys kolūkinę duoną glemžia, pakrapšto 
.pakaušį ir numoja ranka. Neišdrįsta sudrausti... Petras Čyžas 
tokių bičiulysčių nepakenčia. Kliūva už nuganymus ne tik kalti
ninkams, bet ir negriežtam valdybos nariui ar brigadininkui.

Kaip akies vyzdį saugo kolūkinę duoną Petras Čyžas.
, Dar ankstyvą pavasarį, vos želmenims prasikalus, čyžas ėmė 
raginti pirmininką Juozą Šutą.

— .Šauk, pirmminke, valdybą. Reikia imtis priemonių derliui 
apsaugoti..., „ \ •

— Kada dar duona užderės... Vos pasisėjom... — vis delsė 
pirminink&s, kuriam plyšo galva nuo gausybės reikalų reikalėlių. 
Rūpėjo ir plytinė, ir kalkių degykla, ir prasidėjusi didžiulės kar
vidės statyba.. y Miško medžiagą gabeno blogai, statybininkams 
trūko cemento, trąšos vežamos iŠ toli... Bene suskaitysi, kiek

- Juo 
Jinai,

proto darbininkui reikia mažiau
siai 8 vai. poilsio.
Ar tiesa, kad juo protingesnis,

tuo ilgiau gyvena?
Bendrai kalbant, taip. West

minster kolegijos prof. Chester 
Alexander su savo kolegomis iš
tyrė gyvenimo laikotarpį maž
daug 10.000 gudriausių žmonių 
iš viso pasaulio. Tai apėmė maž
daug visas profesijas ir 18 įvai
riausių kraštų. Jų daviniai aiš
kiai rodo, kad protaują žmonės 
ilgiau gyvena. Todėl daugiau 
mąstykime, protaukime ir kurki
me, tuomet ilgiau gyvensime.

Ar galima pakelti savo 
inteligencijos laipsnį?

Mokslo autoritetai sutinka, 
kad galima truputį padidinti sa
vo turimus proto sugebėjimus. 
Tačiau, jų nuomone, daug yra di
desnis dalykas žinoti, kaip pilnai 
išnaudoti jau turimus savo gabu
mus. Čia yra svarbūs du dalykai: 
duoti savo protui tinkamą išla
vinimą ir nuolatos užsiimti ko
kiu nors intelektualiniu darbu. 
Juo kuris labiau naudoja savo, 
intelektualines galias, tuo labiau 
atsiekia geresnių rezultatų.

Vikt. Skilandžiūnas.

Seserijos Vadįja nutarę su
šaukti skautininkių konferenciją 
svarbiems reikalams aptarti, ši 
konferencija įvyks spalio 18-19 
d. Windspre, Ont, taigi, sudary
tos sąlygos dalyvauti ir Kanado
je gyvenančioms sesėms.

Pirmajai dienai yra gauta salė 
Croatian National Home, 2520 
Seminole St., o antrajai dienai 
St. Francis Church salė, 1479 
Albert Rd.

Visos skautininkės prašomos 
kuo skubiausiai pranešti apie sa
vo dalyvavimą sktn. Ir. Jonaitie
nei, 7417 Myron Ave., Cleveland 
3, Ohio, USA Nakvynės ir apsi
stojimo reikalu prašau kreiptis 
į sktn. Kodatienę, 117 Tyler 
Highland Park 3, Detroit, Mich., 
kuri sustarūsi su Windsore gyve
nančiais lietuviais, sutiko pasirū
pinti apgyvendinimu. '

Kreipiūosi į visas Kanadoje 
gyvenančias skautininkės, o ypa
tingai į tas, kurių adresai mums 
nežinomi ir kurios nėra gavusios 
jokių pranešimų ir nuoširdžiai 
prašau šioje konferenecijoje da
lyvauti Šiandien mūsų visų gy
venimas yra nelengvas, o kažku
rioms skautininkėms sąlygos 
yra taip susidėję, kad jos negali

darbe. Bet šioj konferencijoj, pir
moje užjūriuose, yra kaip tik 
proga mums visoms susitikti, pa
sidalinti rūpesčiais ir mintimis, 
pagyvėti ir atsigauti' skautiška 
dvasia, žinau, kad mes visos pui
kiai suprantam šio mūsų susiti
kimo reikšmę, ir todėl tikiu, kad 
visos skautininkės gyvenančios 
Kanadoj pasistengs nugalėti su
tinkamas kliūtis ir į konferen
ciją atvyk. Sesės skautininkės, 
parodykim savo skautišką susi
pratimą.

Budėk!
Sktn. Ir. Lukoševičienė

Kanados Raj. Seserijos Vadeivė.
-----

Kun. dr. V. Balčiūno diserta
ciją apie visuotinio pašaukimo į 
krikščioniškąjį tobulėjimą klau
simą pagal šv. Pranciškų Salezie
tį išspausdino Saleziečių Studijų 
akademija Annecy.

Kum dr. J. Bičiūnas parašė 
antrą disertaciją apie vysk. Va
lančiaus santykius su rusų val
džia.

Prel. Tulaba baigia ruošti 
spaudai sekmadienio evangelijų 
aiškinimus, kuriuos išleis prel. 
Pr. Juras.

Voyage to Freedom, the Story 
of Three Young Saefarers and 
Their Escape from Tyranny! — 
taip pavadinta trijų mūsų žvejų 
pabėgimo pavaizdavimas “Comi- 
cų” priimta technika — piešiniais 
su trumpais paaiškinimais arba 
dialogais. Leidinį išleido Lithua
nian American Information Cen
ter, A Service of the Lithuanian 
American Council, Inc., New 
York, išviso — įskaitant viršelį 
— 16 psl. Pirmajame puslapy tri
jų bėglių atvaizdai išrikiuoti iš 
viršaus žemyn greta antraštės ir 
piešinio, kaip jie nuplaukia val
tele nuo savojo laivo prie Švedi
jos krantų, o paskutiniame psl. 
jų visų trijų nuotrauka grupėje 
ir bendras žodis, kad savo pa
siekta laisve jie dar nepasitenki
na, kad nenurims, kol. nebus. lais
va mylima Lietuva; kad jie jau 
daug apkeliavę ir dar keliausią 
visur, kur bus reikalo papasako
ti apie “tiraniją mūsų pavergta
me krašte. Mes visada liksime 
keleiviai... laisvės keleiviai... 
kol tiranija bus sutriuškinta”.

Paveikslais bei įrašais pir
miausia pora bruožų pavaizduo
tas visų trijų bėglių — Kublic- 
ko, Grišmanausko ir Paulausko

— gyvenimas ir patyrimas bolše
vikų okupacijoje, jų susitikimas 
žvejų laive, pats pabėgimas už
kalus laivo apačioje tris rusus, 
išgavimas prieglaudos Švedijoje 
ir baigiama draugingu sutikimu 
Vokietijoje, kai ten atvyko VLI 
Ko globon.

Paveikslai, reikia pasakyti ga
na taiklūs. Matyti, kad dirbta to
kiuose leidiniuose nusimanančios 
rdnkos. Daryta, tiesa, ne lietu
vio. Bet gal ir gerai. Lietuvis 
dailininkas greičiausia būtų lin
kęs kartu išryškinti Lietuvos 
krašto charakterį bei žmonių tr- 
pus. Čia jie niekuo ypatinga ne
išsiskiria ir skaitytojo nuo pa
ties pasakojimo neatitraukia. 
Yra, tiesa, bandymų ir lietuviš
kumo siekti, bet tik kaikur, pav., 
trobos su lietuviškais stogų žir
geliais, mergaitės1 ša* kasomiš,’ 
vienas kitas su lietuviškais bruo
žais žmogus, bet kaikurie tipai 
aiškiai ne lietuviški, emgebistai 
ne rusiški. Kublicko motina su 
nuometu ir kikliku sėdi teismo 
kaltinamųjų suole.

Įrašuose krenta į akį, kad 
Klaipėdoje, kalbėdamas su žve
jybos viršininkais, Kublickas 
vartoja “Sir”. Geriau jau būtų ti-

I kęs “draugas”. Kaikurios pasta
bos gal jau perdaug išduoda ame
rikonišką galvoseną apie bolše
vikus.

Bet vienu šūviu 100 zuikių ne
nušausi. Galime tik pasidžiaugti, 
kad toks leidinys pasirodė. Poli
tinėje , propagandoje šitokios 
technikos tai bus bene pirmas 
leidinys. Gerai, kad jis yra mūsų

Kultūros žurnalo “Aidai” ad
ministracija nuo šių metų rugsė
jo 15 d. perkelta iš Kennebunk
port, Maine į Brooklyn, N.Y. Vi
sais to žurnalo administracijos 
reikalais prašome kreiptis šiuo 
adresu: “Aidai” 680 Bush wick 
Ave., Brooklyn 21, N.Y.

“Amerikos Balsas” dabar turi 
3 lietuviškas programas, kurias 
kartojant gaunasi 8 lietuviškos 
transliacijos kasdien. Kiekviena 
transliacija po 15 min., atseit lie- 
tuyįškai^ kąlbąiųa kasdien, po 2 
valandas.

DĖMESIO ŠEŠTADIENINĖMS 
LIETUVIŲ MOKYKLOMS!
Ar jau turite klasių žurnalus ir 
mokinio pažymių knygeles šiems 
mokslo metams?
Rašykite “Žiburių ” Spaudos 
Bendrovei 941 Dundas St. W., 
Toronto, Ont., Canada.
Žurnalo kaina $1, knygelės 15č.

Prof. V. Krėvė dirba Filadel
fijos universitete. Vasarą buvo 
susirgęs, bet jau pradėjo dirbti. 
Spalio 19 d. V. Krevei sukanka 
70 metų, o tai yra amžiaus riba 
dirbti universitete. Vyresnio am
žiaus profesorius gali likti dirbti 
tik išimties keliu. Ar prof. Krė
vei bus suteikta toji išimtina tei
sė, tuo tarpu dar neaišku. Jei ne, 
tai šie metai jo darbo universi
tete bus paskutiniai, o dirbęs šia
me universitete vos keletą metų, 
prof. Krėvė gautų pensijos vos 
$13.50 mėnesiui Taip didysis mū
sų rašytojas kitais metais gali 
likti be pragyvenimo šaltinio.

Vinco Krėvės 70 m. sukakčiai 
paminėti sekančiame “TŽ” nu
meryje mes spausdinsime dr. V. 
Maciūno specialų straipsnį.

V. Krėvės 70 metų amžiaus su
kaktuvėms Romoje leidžiamam 
“Studi Baltici” žurnalui dr. V. 
Maciūnas parašė specialų strai
psnį apie mūsų didžiojo rašytojo 
kūrybą.

L. Rašytojų Draugijos naujoji 
valdyba: B. Babrauskas, V. Ra
monas, P. Gaučys ir St. Tamulai- 
tis; kandidatai Alb. Valentinas 
ir.L. Šimutis. Revizijos kom.: P. 
Orintaitė, J. Švaistas-Balčiūnas 
ir A. M. Katiliškis; kandidatai — 
S. Pipiraitė ir An. Kairys.

Valdyba buvo renkama kores
pondentiniu būdu. Juose dalyva
vo 73 nariai, t.y. 77% visų narių.

Studentų Šalpos klausimui ap
svarstyti rugpiūčio 24 d. įvyko 
Čikagos liet, organizacijų ir stu
dentų draugijų atstovų pasitari
mas, nutaręs sudaryti tam reika
lui platesnį komitetą. Tuo reika
lu nutarta sušaukti platesnį su
sirinkimą spalio 5 d.

Pasaulio liet žinyno pirmoji 
dalis jau spausdinama, o antroji 
renkama. Žinyno kaina bus $5, o 
iš anksto užsisakiusiems $4.

Illinois universitetan šiemet 
priimta apie 40 naujų studentų 
lietuvių, atvykusių iš Europos 
arba Čikagoje baigusių augštes- 
niąsias mokyklas. Žymią naujų 
studentų dalį sudaro mergaitės 
baigusios šv. Kazimiero akade- 
miją.

“Karys” pradėjo šlubuoti — 3 
mėnesius neišėjęs, liepos ir rug
piūčio mėnesiais išėjo vos 8 psl. 
Rugpiūčio Nr. išspausdintas kap. 
S. Urbono pareiškimas, kad jis iš 
leidyklos ir redakcijos pasitrau
kiąs, pasilikdamas teisę iki gruo
džio 1 d. grįžti. Tuo tarpu Karys 
paliekamas tvarkyti Dom. Peni- 
kui ir Br. Aušrotui.

Inž. K. Rimkus iš LŪA Komi
sijos Energijos u. skyr. vadovo 
pareigų pasitraukė. Jo vieton pa
kviestas inž. Pr. Drąsutis, gyv.

Clevelande, autorius L. elektri
fikacijos plano projekto, pa
skelbto LŪA Stud. Kom. Dar

Žurnalistikos Institutas, suor
ganizuotas t4Draugo” bendradar
bių klubo, yra globojamas Loy- 
olos universiteto. Koordinatorius 
yra prof. J. A. Zvetina, direkto
rius kun. V. Bagdonavičius. Pa- " 
skaitos vyksta antradieniais ir 
ketvirtadieniais Aušros Vartų 
parapijos mokykloje. Institutas 
atidarytas spalio 2 d.

“Lietuvių Enciklopedijos” 
leidykla

praneša, kad enciklopedijos lei
dimo reikalas jau baigiamas aiš
kintis. Redakcija ir redakcinė 
komisija jau sudaryta. Numato
ma išleisti 20-24 tomai, po 600- 
640 psl. kiekvienas buvusio LE 
formato. Kiekvieno tomo kaina 
numatyta $7.'5O.

Prieš pradedant spausdinti lei
dėjas nori įsitikinti ar atsiras • 
prenumeratorių minimumas, tad 
didesnėse lietuvių kolonijose yra 
paskyręs savo generalinius atsto
vus, kurie rinks prenumerato
rius. Prenumeratos mokesčio iš 
anksto mokėti nereikės, bet rei
kės pasižadėti, kad bus išperka
ma, kai jam bus LE tomas pri
siunčiamas paštu.

Kanadoje šitokiais atstovais 
yra: V. Meilus — 178 Earesdale 
Avė., Toronto, Ont. ir V. Kapo
čius — 421 Caster Ave., Sudbu
ry, Ont. Jei kas sutiktų apsiimti 
tokias pareigas tose kolonijose, 
kur dar jų nėra, prašomas pra
nešti LE administracijai — 680 
Bushwick Ave., Brooklyn 21, N.

mūsų valstybė, stipresnė, galingesnė pasidarys... Pernai darba
dieniui po du kilogramus keturis šimtus atseikėjom — šiais metais 
ketinam duoti daugiau... Ar ne taip įkalbu?

— Taip, suprantama. Bene aš prieš? — sutiko pirmininkas. — 
Kitaip nė nevertėjo mums kolūkį stambinti, sumušti į vieną 3.700 
ha ... Duosim ir valdžiai, h; žmonėms užteks...

— Tad žiūrėkim, kad menkiausias grūdelis ir tas nenubyrėtų. 
Draugui Stalinui laiške gi pasižadėjom!

‘■Raudonosios vėliavos” valdyba susirinko neeiliniam posėdžiui. 
Petrą Čyžą palaikė Norbertas Uikučionis, Steponas Bakutis, Juška 
Pranas ir kiti... Dėl derliaus apsaugojimo buvo priimtas platus 
nutarimas. ! , '

Visą vasarą uoliai tikrino Pertas Čyžas, kaip prižiūrimi pasė
liai. Kolūkinę duoną reikėjo ginti ne tik nuo nuganymo, bet ir 
nuo oro įgeidžių, piktžolių, ligų. Kiek buvo jaudintasi, baimintasi, 
bėgiota pas agronomus!

Užderėjo kolūkinė duona, ir'■Petro Čyžo širdis pilna laimės.
Mėgsta valdybos narys pp darbo apeiti kolūkio plačius laukus, 

apžiūrėti, kaip auga vasarojus, ar neišgulę javai, ar kur neišbrai
dyta, neišvoliota. -j

Lyg gyva šnera gelsvėjančių rugių siena. Ūsoriai kviečiai dar 
žali, lyg nendrės, bet ūgingi. Tankiai garbiniuojasi avižos. Miežiai 
— lygūs, gražūs. ’ < • .

— Ir linai geri... — džiaugiasi Petras Čyžas, žiūrėdamas į ap- 
sipylusį mėlynom akelėm lauką.

— Nepyksi, moč, kad karvės neleidau į vasarojų ganytis? —
linksmai kalbina jis susitikęs palaukėje moterėlę, vedančią į namus 
karvę. — Atsimeni, kaip rūgo j ai mane... '

Moteriškė sumišta.
— Ką jau čfa... Vienintelį kartelį... Argi aš nesuprantu? 

Va, užaugo, kaip...
— Duonelę kolūkinę reikia saugot! Kitus mokyti reikia, kad

žiūrėtų, kaip savą... Kieno ji yra, jei ne mūsų? — ima karš
čiuotis. '

— Ir aš taip sakau, — šypsodamasi pritaria bendrakalbė. — 
Išauginom, išsaugojom, tai ir turėsime...

Jiedu persiskiria patenkinti vienas kitu.

Tolokai nuo Avilių, apie kuriuos čia pasakojama, anapus Sartų 
ežero, už Didždvario prasideda Kavolių kaimas. Nuo senų laikų 
kaimelyje vargą vargo bežemių ir mažažemių šeimos. Juozo šuto 
tėvas buvo vienas iš amžinųjų varguolių.b

— Vis ant keturių hektarų sėdi... — sakydavo tėvui kaimy
nai, kurie turėjo mažiau, arba visai nieko' neturėjo.

Tėvas tik galva palinguodavo. “O vaikams ką duosi, paliksi?”
Šeimoje augo trys sūnūs ir duktė. ,o
Naktim nemiegojo senas tėvas, žilą galyą laužė, taip ir nesu

galvodamas, kaip “žemę” padalyti . /
Iki dalybų vaikai, jau įmetėję vyrai, b
Juozas plušo pas buožę Girčių, tame

40 ha. Liejo prakaitą buožės Bertašiaus lai 
turtus kraugeriui Girdėnui.' Va

is, vienam broliui išėjus uikdrio'm,- Juozas 1932 m.Tėvui 
ir paveldėjo

o. a<;

kui, kolūkinė duona! ‘
Apie ją, kaip apie didžiausią laimę: svajojo, kai grūmėsi iš

paskutiniųjų su skurdu...
Dėl jos jis atkakliai kovojo su buožėmis pirmaisiais kolektyvi

zavimo metais...
... Dar kitų kolūkių pirmininkai nė manyti nemano tartis su 

mechanizatoriais dėl kūlimo, o Juozas Šutas jau kelyje į MTS.
— Duosit kuliamų? — dėsto jis reikalus, peržengęs kontoros 

slenkstį. — Mažų mažiausia 200 tonų turėsit iškulti... Bent pra
džiai...

Jam atsako:
— Jei turėsim, duosim...
Pirmininkas iš anksto žino, kad duos, kad negali neduoti, ir 

todėl patenkintas kalba: >
— Aš ne prašyti atėjau, draugai, o reikalauti... Laimūs šie

met metai... Be jūsų neapsidirbsim... Draugui Stalinui pasiža
dėjom pirmus geriausius grūdus valstybei pristatyti... Turite pa
gelbėti !-

Juozas Šutas nepasitenkina pasirašyta sutartimi. Jam svarbu 
žinoti kokius mašinistus priskirs “Raudonajai vėliavai”.

— E-e-e... palaukit! — atmeta siūlomą kandidatūrą pirmi
ninkas.

— Kodėl?
— Šitas vyrukas tik per mergas'eis... Žinom tokius!
MTS darbuotojai įsižeidžia:
— Negali savo traktorininkams mylėtis uždrausti... Drau

gas dirba gerai.
Pirmininkas nieko nenori žinoti. Jis tvirtai laikosi savo: -
— Kirogalvį Adolfuką... Reikalaujant...
— Bene bus kitur paskirtas...
— Kaip jis gali kitiems kulti, jei jis mūsų Plyšiškėse gimęs,

augęs? Jo seserys “Raudonojoje vėliavoje” dirba. Viena prie kiau
lių, kita plytinėj... |

— Nebūtinai kiekvienam savo kaime dirbti...
Bet pašauktas Adolfas Kirogalvis tikrai apsidžiaugia, kad kuls 

“Raudonosios vėliavos” kolūkyje.
— Jau pasistengsiu, — sako jis, spausdamas pirmininko delną.
... Keliais vingiuoja paskutinieji šieno vežimai, o pirmininkas 

jau lanko brigadas, kalbasi dėl rugiapiūtės. (Derliaus nuėmimo 
planas jau segiau patvirtintas valdybos posėdyje).

— Kluonai, svirnai tvarkoje?
— Inventorius visas .paruoštas?
— Priešgaisrinės priemonės įvykdytos?
Pirmininkas apžiūri arklius, ilgai kalbasi su kolūkiečiais, ta

riasi dėl išrankinės piūties. Ant kalvelių rugiai prinoksta anksčiau.
Nerimsta pirmininkas dėl trečiosios brigados.
Pereitą rudenį brigada laiku paruošė dirvas, bet “sėją atliko 

neorganizuotai”, kaip buvo pažymėta kovos lapelyje. Pasitaiky
davo atskiri brigados nariai neišeina į darbą. Jaunesni blogai pri
žiūrėjo arklius, pakinktus.* Reikia arti, o, žiūrėk, vienas rėkauja, 
kad kitas jo įnarus paėmęs. “Ir manųjų nėra, — teisindavosi kalti
ninkas. — Tai kas buvo daryti?” — Arba vėl patsai brigadininkas- 
Grigas Rybakovas nėpasiklausęs išvyko į Daugpilį. \

Trečiosios brigados laukuose, kaip ir visame kolūkyje, javai 
virsta iš dirvos. Brigadininkas Grigas žada patempti brigadą, atsi
lyginti už nesėkmingą pavasarį, ir smarkiai ruošiasi rugiapiūtei 
Vyrai vienu balsu pritaria brigadininkui:

— Daugiau uodegoj nesivilksime...
Pakili džiaugsminga notaika vyrauja visose brigadose.

Dusetų rajonas, “Raudonosios vėliavos” kolūkis.

Pranešama, kad LE bus spaus
dinama tik tiek, kiek bus užsi
sakiusių, nes leidėjas neturi at
sargos kapitalo, tad vėliau užsi
sakiusieji pirmųjų tomų nebega
lėtų gauti.

Redakcijos reikalais kreiptis į 
vyr. redaktorių prof. Ve. Biržiš
ką — 1222 11th Str. N. W. Wa
shington, D.C.

Am. Liet. Inžinierių, ir Archi
tektų Sąj. suvažiavimas, vykęs 
rugpiūčio 30 d. — rugsėjo 1 d. Či
kagoje, nutarė kiekviename sky
riuje, išrinkti po vieną valdybos 
narį Liėt'.' Atstatytho reikalams, 
kuris palaikys ryšį su LŪA St. 
Kom. atitinkamomis sekcijomis. 
Sekantį suvažiavimą nutarta 
šaukti šūkiu: Lietuvos Atstaty
mas.

Sol. St Liepas atstovavo; lie
tuvius rugsėjo 27 d. Jcrdan Hali 
koncerte Bostone. f 5.

Albert Hall, Londone, spalio 
4 d. įvyko net 25 tautų meninis 
pasirodymas. Iš lietuvių dalyva
vo vyrų choras, diriguojamas J. 
Černiaus, ir solistų varžybose B. 
Paulavičius.

L. Šimučiui ir Ignui Sakalui, 
“Draugo” redaktoriams jubilia
tams pagerbti spalio 19 d. Čika
goje, Bismarck viešbuty rengia
mas bankietas.

Kolumbijos Lietuviui rugsėjo 
mėn. suėjo 2 metai. Jį leidžia 
kun. Tamošiūnas.

S. Narkeliūnaitė įsirašė žiemos 
semestrui Columbia University 
žurnalistikos studijoms, ruošia 
knygą apie Niujorko lietuvius ir 
lanko JT posėdžius, kaip liet, 
spaudos atstovė.

Liet. Frontas, kaip girdėti, gal- t 
voja atgaivinti savo leidinį Į 
laisvę”.

Paryžiuje dabar studijuoja: Jo
nas Baltrušaitis, Rič. Bačkis, Ug
nė Karvelytė, Danutė Lansko- 
ronskytė, Angelika Matukaitė, 
atvykusi muzikos studijuoti iš 
Kanados, pianistė; A. Markevi
čius, Leonas Pabedinskas, Alb. 
Švirnickas, Birutė Venskuvienė, 
Adolis Venskus ir menininkai: 
Gailius, Kasiulis, Moneys. Birutė 
Strankauskaitė lanko dramos 
mokyklą. Ji buvo susilaužiusi 
ranką dirbdama kino studijoje.

Strasburgo universitete studi
juoja techniką Aleksandravičius, 
kurio motina gydytoja dirba 
Mulhouse seselių ligoninėje.

Laisvosios Europos kolegijoje

an Hali

pos 31 d. sėkmingai apgynė Stras- 
burgo universiteto med. fakulte
te disertaciją. Tai buvo pirmasis 
mokslą baigęs Laisvosios Euro
pos kolegijos stipendininkas. 
Lapkričio 14 jis išvyksta į JAV.

LE kolegijoje dar studijuoja: 
R. Garbačąuskaitė, S. GarbaČaus-

Macevičiūtė ir J. Norkaitis.
Dali. M. Dobužinskis dabar 

yra Paryžiuje ir ten ruošia eski
zus Metropolitan operos Mus- 
sorgskio “Boris Godunov” pasta-

*



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

kom-

Jūsų patarnavimui

TESLIA
REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STREET WEST
(prie Ossington Ave.)

Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

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

$14.500 Indian Rd.—Rodford
8 kamb., mūrinis atskiras su 
garažu namas. įmokėti 
$4.500.

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

$21.900 Indian Rd.—High Park Blvd.
12 did. kamb. su baldais, at- 

. skiras, mūrinis, vandeniu šil- 
' domes, didelis kiemas ir 3

garažai. $250 pajamų į mė-v 
nesį 4 kamb. naujam šei
mininkui arba visas tuščias. 
Įmokėti $9.000.

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

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

. $5.500.

Parduodamas dėl paskirstymo turto 
Bloor—Jane (gražiausioj va
karų vietoj), didelis apart- 
mentų blokas, 14 metų se- 
.numo, kiekvienas po 6-5 
kambarių butus, su gerais 

x ir moderniais įrengimais. Tu
ri didelius kiemus ir priva
čius įvažiavimus. Met. paja
mos kiekvienam po $10.200. 
Lieka grynais virš $7.000 
Prašoma kaina po $59.000. 
Įmokėti $22.000. Labai ge
ras pirkimas.

SAUGU — PATIKIMA
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SPORTO ŽINIOS

PARDUODAMI 
NAMAI

High Pork rojone 
$19.000, už atskirų 11 kambarių, ge

rų plytų,, nesuskilusį namo. 
Vandeni u-alyva šild. Kieto 
medžio grindys. 2 modern* 
virtuvės. 2 vonios. Visi kam
bariai naujai išdažyti. Ply
tų garažas.

$14.500. Pusiau atskiras, 10 kamb.
t gerų plytų namfcs. Oru-ang- 

lim šild. Kietos grindys. Vi
si kambariai dideli. Trečiam 
augšte irgi yra virtuvė. Įva
žiavimas į kiemų bendras. 

$15.000. Pusiau atskiras, 9 kamb., 
geram stovy. Amerikoniškas 
įėjimas. Kietos grindys. Van 
deniu-anglim šild. Namas 
visai‘neoraskolintas.
Spadina Avė.

$13.000. Prijungtas, 12 kamb. Oru- 
anglim šild. Kambariai ne
praeinami. Garažams vieta. 
Namas mūrinis, bet nelabai 
geras. Žemas įmokėjimas. 
Parlament St.

$12.800, už T4 kamb. mūrinį namų. 
Oru-alyvc šild. 9 kamb. su 
baldais. Savaitinių pajamų 
$90. Perimti namų galima 

tuojau.
^Argyle St.

$14.000. Atskiras, mūrinis, 9 kamb. - 
Kietos grindys, nepereinami 
kambariai. 2 virtuvės. Pri
vatus įvažiavimas į kiemų. 
Yarmouth Gdns.

$12.500. Mūrinis 7 kamb. Moderni 
virtuve. Oru-alyva šild. Ge- 

"rų plytų ir gražiai dekoruo
tos. Įmokėti $3.000. 
Delaware Ave.

$16.000. Atskiras 11 kamb. mūrinis 
namas. Vandeniu - anglim 

j šildomas. Kietos grindys.
Nepereinami kamb. įmokė
ti $5.000.
Shaftsbury St. >

$8.500, už 8 kambarių mūrinė, pu-
* siau atskirų namų. Oru-ang- 

lim šild. Rūsys nelabai ge
ras. Vieta garažui.
Bathurst—Niagara St.

$6.000, už plytų 6 kamb. namų, Per 
visų namų rūsys. Įvažiavi
mo į kiemų nėra. Apylinkė 
ir oras nėra blogesnis kaip 
Anglijos didmiesčių. Įmo
kėjimas $1.000, gal ir ma
žiau.

Pasirinkti įvairia kaina namų, krau
tuvių, valgyklų, ypač lietuvių rajonuo

se, prašome kreiptis į

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

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

R. TESLIA ,
REAL ESTATE

T

NAUJI
PASIŪLYMAI.
skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui
$3.000 grynais. Kaina $10.900.
6 kambarių atskiras namas, mū
rinis tik frontas. Parketas. Valdy
mas tuojaus. Garažas. Prie Bristo! 
gt. netoli Dufferin ir Dupont.

2. $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 
mūrinis atskilas 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. Atskiras. Vonia ir. toile- 
tas atskirai. 2 garažai. Skalbykla 
rūsy. Namas nesukrypęs, sienos 
nesutrūkę, kaip retai šiame mieste. 

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

6 kambarių, mūrinis, pusiau pri
jungtas namas. Mokesčių tik $79. 
Anglimis ir vandeniu apšildomas. 
Prie Niagara g-vės netoli Bathurst.

6. Grynais $3.000. Pilna kaina 
$10.900. Atskiras namas. Mūrinis 
tik frontas. Apačioj 4 kambariai. 
Viršuj 3 kambariai—iš jų du kaip 
ant saikų. Naudai atremontuotas. 
Kietos grindys. Apšildomas radia
toriais ir alyva. Garažas, nors ir 
apgriuvęs. Namas be gyventojų. 
Prie St. Clarens, už Wallace gt-.

7. Grynais $5.900. Pilna kaina $15.- 
900. 10 kambarių namas. Parke
tas. Alyva apšildomas. Didelė mo
derni virtuvė. Pereinajnų kamba
rių nėra. Savininkai jau išsikraus
tė. Prie Dovercourt Road netoli

i

8. $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.

9. $4.500 grynais (galima derėtis). 
$12.900 pilno kaina.
6 kamb., mūrinis, pusiau prijung
tos namas. Valdymas tuojau. Du
jom apšildomas. Prie Glenholme g. 
(reiškia aūgštoj ir sausoj vietoj) už 
St. Clair, gatvės.

10. Didelis pasirinkimas frairių na
mų {vairiomis kainomis ir įvairiose 
miesto dalyse.

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

BALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

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

TESLIA
REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STR. WEST - 575 QUEEN STR W 
TORONTO

KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
ĮSTAIGA.

.PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ
Dundas—Gladstone K 

$7.500./-6 kambarių namas įmokėti 
tik* $2.500.

Borden—Harbord 
$7.500, 6 kamb., įmokėti $1.800.

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, įmokėjimos pagal galimybę.
W Etiobiko—Longbranch
$11.900, 6 kamb. plytinis vieno augš- 
to, bungalow, nauji namai, įmokėti 
$3.200. X

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

Markham——Dupont t 
$121000, 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.

. Cristie—Bloor 
$12.800, plytinis 7 kambarių namas, 
garažas, karštu vandeni u-ai y va šildo
mas. '

Bloor—Dufferin 
$12.900, plytinis, atskiras, 8 
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 plonas, įmokėti $4.000.

Bloor— St. Čiurens 
$14.500. Plytinis namas, 9 kambarių, 
garažas, didelis sklypas, geros paja
mos.

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

High Park 
$15.000 įmokant galite pirkti šešių 
butų, viso 28 kambarių atskirų namų. 
Puikus rajonas, didelis sklypas, idea
lios pajamos.

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

Cowan—King
$15.500. Plytinis atskiras namas. 10 
kambarių, puikus planas, idealu nuo
mavimui. Įmokėti tik $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

ERNEST RIECIJT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS 

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA

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

Specialus rugpjūčio mėn. išpardavimas
Lietuviškai kalbąs kailininkas

Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.
Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokė j imui
BERGMAN FUR 00 TORONTO

197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

15 metų sukaktis
■Dauguma, tur būt, esame už

miršę, kad 1937 m. Europos krep
šinio meisterio titulas buvo par
vežtas j Lietuvą. Kiek džiaugs
mo tada buvo mūsų tėvynėje. 
Nuo to laiko šis sportas taip pra- 
plito po kraštą, kad sunku at
vaizduoti. 1938 m. šis titulas ap
gintas Kaune vykusiame Euro
pos krepšinio turnyre. Tai graži 
mūsų tautos sukaktis, kurios ta
čiau nebegalime švęsti savame 
krašte,' bei garsinti savo vardą 
pasaulyje. Mūsų vyrų jėgos ir 
sugebėjimai naudojami po sve
timu ir mums nemielu vardu, 
mūsų antrojo Muravjovo — Sta
lino vardui garsinti. Tikėkim, 
kad ateinančias sukaktis švęsime 
laisvai, vėl ginsim Lietuvos, var
dą ir krepšinio istoriją pakarto
sim.

Pabaltijo turnyre Montrealy 
praeitą šeštadienį krepšinį pel
nytai laimėjo latviai, lietuviams 
pralaimėjus latviams 29:36, teko 
antra vieta.

Tinklinį ir vyrų ir moterų, lai
mėjo latviai, lietuviai nedalyva- 

j vo. Vakare įvyko šokiai gausiai 
dalyvaujant pabaltiečiams.

Sporto klubas “Tauras” šio- 
. mis dien. priimtas į Montrealio 
Sporto Intermediate Lygue. Klu
bo klasei nustatyti š. mėn. pabai
goje įvyks taip vad. ’’golden ball” 
žaidynės. “Tauras” išsinuomavo 
patalpas West Hill Highschool, 
Drape Ave ir Šummerland kam
pe ir ruošiasi stipriai pasirodyti.

• Manchesterio liet, sporto kl. 
“Kovas” krepšinio komanda per
eitą mėn. gastroliavusi Prancū
zijoje, deja, parsivežė tik pralai
mėjimus. O prancūzai iki šiol lie
tuvius krepšininkus laikė pirma
eiliais žaidėjais.

“NL” Redaktorius J. Kardelis 
kalba nesąmones

“NL” Nr. 38, 2<me puslapy j e. 
4-toje .skiltyje, 25 eilutėje nuo

\JEI
perkant - parduodant

namą ar bet kokį bizni, pageidautumėte skubaus ir sąžiningo 
patarnavimo, kreipkitės į: . ■

ALGIMANTĄ MINIOTĄ
Telefonas EM. 6-2024

Mes taip pat patarnaujame ir paskolų gavimo, morgičių 
pratęsimo, sutarčių sudarymo, vertinių, imigracijos ir 

visais kitais atvejais.

REAL ESTATE
762 DUNDAS ST. W., TORONTO

Parduodant ar perkant namę ar biznius
’ JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony AiCREIS
* \

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

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

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

, JP* Garantuotas saugojimas. Mokama 
B atsiimant Garantuojama.

f Pasiirtame ir pristatome.

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

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų.

138-46 Claremont Str

bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Tel. WA. 4557

GERAS NAMŲ PASIRINKIMAS

per

BOYCE & LATOUR
REAL ESTATE BROKERS

1537A Queen Str. W., Toronto

$10*300, įmokėti $3.000.
Bloor—Ossington rojone, 8 komb. 
namas. Grožiai sutvarkytas, vieta 
garažui. v

$11.000, įmokėti $2.000.
Stirling—Bloor rojone 6 kamb. at
skiras mūrinis namas. 6 garažai, 
geras šildymas. $174 pajamų mėn.

$12.000, įmokėti $3.500.
Dundas — Roncesvalles rajone 2-jų 

* atskirų butų, 12 kamb. mūrinis na
mas. Vandeniu-anglimis šildomas, 
vieta garažui.

$16.000, įmokėti $5.000.
Glenlake—rDūndas rojone, atskiros 
8 kamb. mūrinis namas, dvigubas 
garažas, oru-alyva šildomas, gra
žiai sutvarkytas vidus, geros pir
kimas.

$21.000, įmokėti $8.000.
Dunn—-King ekstra modernus, 10 
kamb. atskiros mūrinis namas. 2 
modernios virtuvės. Privatus įva
žiavimas. Puikus parkos kieme.

Puikūs ūkiai įvairiose vietose, % 
f pagal Jūsų pasirinktų dydį bei 

kainų.

Jūsų patarnavimui

rJuozas Tamulionis
OL. 2324, OL. 2325

DĖMESIO PANELĖMS! 
Švedos pirmos klasės 

MOTERIŠKU RŪBŲ 
SIUVĖJAS

priima užsakymus visų rūšių kostiu
mų, paltų ir suknelių. Europietiškas 

stilius.
Kalba angliškai, vokiškai ir švediškai.

BOB HELLMAN
T46 Close Ave. Telef. LL. 9397 

Toronto.

Dr. L SIMON
(Budapešto diplomas) 

Odos ir venerinių ligų specialistės
3 Spadina Road, Toronto
(Bloor-Spadina kampos)

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

Tel. RA. 6614 arba Kl. 8015

apačios, aprašydamas KL Ben
druomenės Krašto Tarybos po
sėdžių eigą, J. Kardelis išreiškia 
savo nuomonę šiais žodžiais:

“Atst. Kardelis dėl sąrašo pa
reiškė: Jų grupė šiame sąraše tu- 
ri,5 vietas, o visi kiti, sudaro ir 
KL Tarybos, ir skautų ir SPOR
TININKŲ, ir visų kitų, gauna 4 
vietas, santykiu 5:4..

Jei J. Kardelis, dar nepriklau
somybės metais redaguodamas 
“LŽ” ir būdamas pats žurnalis
tas, nežinojo sporto ir sportinin
ko sąvokos, tai gali būti atleista. 
Bet jei praleidęs kelis metus 
tremty ir dar net Vakarų Euro
poje to’ nesugebėjo sužinoti, tai 
to negalima atleisti, kai jis tą ne
žinojimą vartoja visuomenės 
klaidinimui. Paprastai žurnalis
tai, jei neturi supratimo kurioje 
srityje, vengia apie ją rašyti ir 
pareikšti savo nuomonę. Bet su 
J. Kardeliu kitaip. Jis paprastai 
pliekia į laikraštį kas tik ateina 
į galvą, nesvarbu, kad tai prieš
tarauja logikai.

J. Kardeliui būtų patartina pa
siskaityti enciklopedijose ar 
sportinėje literatūroje ir išsiaiš
kinti sportininko prasmę.

Sportininkas yra tas asmuo, 
kuris užsiima sportu vien iš ma
lonumo, nesiekdamas ir neturė
damas iš to sau materialinės nau
dos. Tai yra sportininko sąvoka 
pagal Olimpinius ir Internationa- 
cionalinius nuostatus. Iš to aišku, 
kad sportininkas negali dalyvau
ti tokiuose suvažiavimuose, kai
po sportininkas. Skautai irgi yra 
jaunimą auklėjanti organizacija 
ir kaipo tokiai irgi nepriderėtų, 
tokiuose suvažiavimuose daly
vauti. Tą turėtų skautų bradai ap
svarstyti. .

Jei “sportininkai” dalyvauja 
tokiuose suvažiavimuose, tai jau 
tuo pačiu negali būti vadinami 
sportininkais. O gal jiems tiktų 
geriau profesionalo vardas? Pro
fesionalai sportininkai nieko ne
turi bendro su auklėjimu, jie už
sidirba sau pragyvenimą, kaip ir 
kiti profesionalai ir dėl to nega
li būti įleisti i tokius suvažia
vimus, kaip siuvėjai, staliai ir ki
ti amatininkai. Tikri sportinin
kai turėtų pasipiktinti J. Karde
lio pareiškimu ir žiūrėti, kad to
liau tokie nesusipratimai nepa
sikartotų. K. Astravas.

— Londonas. — Sir Roger Ma- 
kius, Britų atominės energijos 
komiteto pirmininkas, paskirtas 
ambasadorių į Vašingtoną vietoj 
Sir Oliver Franks. Manoma, kad j 
numatomi pasikeitimai atominė
mis paslaptimis.

— Londonas. — Šiais metais 
per pirmus 6 mėn-. iš D. Britani
jos emigravo 85.626 žmonės, iš 
jų 30.528 į Australiją, 26.822 į 
Kanadą. Tuo pat metu iš Com- 

■monwealtho kraštų į D. Brita
niją grįžo 29.514 britų.

— Otava. — Į karalienės Elz
bietos karūnacijos iškilmes Ka
nada žada siųsti daugiau žmonių, 
tarp kitko ir karių, negu buvo 
pasiuntus per jos tėvo karūnaci
ją. Ir vietų Kanadai bus paskir
ta daugiau — 9000.

NAMAI
LIETUVIAMS TINKAMUOSE 

RAJONUOSE

Montrose—College
$10.000, įmokėti $3.000. Pusiau at

skiras, mūrinis 7 kamb. namas. I 
Claremont—Dundas

$11.000, žemas įmokėjimas. Pusiau 
atskiras, 6 kambarių, gražus na
mas. Didelis kiemas. Garažas.

St. Anne's—Rusholme
$14.500, įmokėti apie $5.000. Pu

siau atskiros, mūrinis, 8 kamb. na
mas—dupleksas. Alyvos šildymas. 
Garažui vieta.

Ossington—College
$16.00, įmokėti $6.000,gal mažiau. 

Pusiau atskiras, mūrinis 11 kamb. 
namas—dupleksas. 2 garažai.

Durie—Annette
$12.900, įmokėti $4.000. Atskiros, 

mūrinis 6 kamb. namas. Alyvos šil
dymas. Garažas.

Glenlake—Dundas
$16.000, įmokėti $5.000. Atskiros, 

mūrinis, 8 kamb. namas. Alyvos šil
dymas. 2 garažai.

Hewitt—Roncesvolle
$15.500, įmokėti $5.500. Atskiras, 

mūrinis, 9 kamb. namas. Alyvos šil
dymas. Geras mūras, dideli kam

bariai. Svarus namas.
Indian Rd.—Garden

$21.000, prieinamas įmokėjimas. At
skiras, mūrinis, 11 didelių komb. 
namas. Trys garažai. Į koing įeina 
dalis baldų.

Daug gerų ir didelių namų High Parko j 
ir kituose rajonuose. Informacijų su- į 
teiks ir padės išrinkti

R. ŽULYS
Td. ME. 2471; Mmy tol. EM.3-6711II

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

Didžiausias namų 
pasirinkimas 

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

• -rodysime Jums namą!
$7.500 Dundas—Gladstone,

Mūrinis 6 kamb. Įmok. $2.500.

$10.700 High Park—Roncesvalles,
6 komb., mūrinis, vieta gara
žui. Įmokėti. $3.000.

$11.500 High Park—Carden,
8 komb. mūrinis su gorožu.

$13.900 Roncesvalles—Pearson,
8 kamb. mūrinis, aliejumi šildo-, 
mos, garažas.

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

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

$16.500 St. Clair—Oakwood,
10 k. mūrinis, vond.-alyva Šil
domas, garažas.

$18.00 Bloor—Indian Rd., 
mūrinis, atskiras, vond.-alyva 
šildomas, 3 virtuvės, garažas.

$19.000 Bloor—Alhambra, .
10 k. mūrinis, atskiras, vond. 
Šildomas, garažas.

$22.000 High Park rajone, 
mūrinis, atskiros, vond. - alyva 
šildomos, 17 kambarių nmąs.

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. x /

Roxton Rd.—Harbord, 4
$8.500 pilna kaina, $1.900 įmo
kėti, 7 komb., didelis kiemas, dvi
gubas garažas, patogi vieta išnuo
moti. Namas reikalingas remonto.

Bcy—Davenport,
$9.500 pilna kaina, $2.500 įmokė- 
ai, 6 kamb.,'atskiras mūrinis namas 
arti susisiekimo.

Christie—Davenport,
$10.500 pilna koina, $2.500 įmo
kėti, 6 kamb. mūrinis namas, la
bai gražioje vietoje, arti susisiekimo 

Bloor—Avenue Rd., ..."
$1 1.500 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
kėti, atskiras 5-kių kamb. mūrinis 
namas—bungalow, moderni virtu
vė, nemažas kiemas^ garažas, na
mas tuščias. Galimq£tuoj įsi kraus
tyti.

Taip pat nemažas pasirinkimas 
High Park rajone.

A. TAMULAITIS
Skambinti Kl. 1159 arba 

vakarais OR. 2657.

A. VV. FARLINGER
Real Estate

752A YONGE ST., TORONTO

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

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

119 PERTfl AVĖ.
Tel. KE. 2667 arba KE. 7808.

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$9.500, įmokėti $2.500. Visos mūri- 
' nis 8 kamb. namas gerom stovy, 

tykioj gatvėj. Bathurst-King rajone.
$.10.000, įmokėti $3.500. Gerom sto

vy 7 naujai išdekoruotų kambarių 
namas su garažu. Dundas-Ossing- 
ton.

$11.000, įmokėti $3.000. Atskiras J3
$ kambarių namas, oru-alyva apšiN* z 

domas, su tris virtuvėm. Labai pa
togus nuomavimui. Ossington arti 
Dundas.*

$11.900, įmokėti $3.000. Progo įsi
gyti 8 kamb. dupleksą ant dviejų 
augštų. Dvi vonios, dvi virtuvės, šil
dymas oru-alyva. Vieta garažu.i 
Reikalingas remontas. Dovercaurt* 
Queen.

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

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

$13.500 visa kdina už 8 kamb. mūri
nį pusiau atskirų namų, šildomų 
oru-alyva, su dvigubu garažu. Pa
togus gyventi ir nuomoti. Arti gero 
susisiekimo. Grace-College.

$15.500, įmokėti $5.000. Stipraus 
mūro 11 kambarių namas. Korido- 
rinė sistema. Yra garažas. Labai 
pelningas pirkinys. Dovercourt — 
Dundos. • ~ ’

Ir daugiau namų lietuvių rojone — 
vakariniame Toronte Jums mielai ap- 
rooys ir paoes isstrinKti

P. LEONAS
TN. ME. 2471, boto toL OL. 4717

J. J. ELLIS, Realtor
1072 BLOOR ST. W , TORONTO
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MANN-MARTEL

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

virtuvės, didelis kiemas, vie-
• ta garažui. Pajamos iš li-ro 

augšto padengia visos iš
laidas.

LANSDOWNE—DAVENPORT 
$9.500 6 kamb., švarus, gerame rte- 

vy namas, vieta garažui. 
$3.500 įmokėti.

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

tas, karšto vandens-otyvos 
apšildymas, augštas i mokė
jimas.

QUEENSWAY 
$10.900 5 kamb. modernus mūrinis 

bungallow, privatus j važia
vimas, erdvus sklypas.

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

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

DUFFERIN—DAVENPORT
$11.000 6 gerame stovyje kambarių 

namas, moderniška virtuvė, 
gražus kiemas. Žemas įmo
kėjimas.

f

ARGYLE—OSSINGTON
’ $12.500 10 kamb. pajamų narnos, 

karšto vandens-alyvos apšil
dymas, vieta garažui. 
$3.500 įmokėti.

SCOTT RD. —ROGERS RD.
$12.900 5 comb. modernus bunga

low, karšto vandens-alwos
* sw šildymas, garažas, didelis ir

gražus kamoarys rūsyje, at- 
« skiras tualetas, neša $9 j

savaitę. Įmokėti $5.000.

INDIAN RD CRS.
$13.5C0 atskiras mūrūinis 6 kamb. 

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

PARKDALE
$13.500 8 kamb. pusiau atskiras mū

rinis namas, karšto vandens 
X apšild. Geras nuomavimo 

distriktas. Įmokėti $4.000.

DUPONT—CHRISTIE 
$14.200 8 kamb. atskiras mūrinis 

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

EMERSON—BLOOR
$14.500 8 kamb. mūrinis namas, ga

ražas. Gerokai apleistas iš 
vidaus. $5.500 įmokėti.

GRACE—HARBORD 
$15.000 8 kamb. mūrinis namas, aly- 

t . . Vos apšildymas, vieta <jara--
žui. Brangūs kilimai (broad- 
looms) įeina į pirkimą. Augš
tas įmokėjimds.

MANNING—BLOOR 
$15.000 8 kamb. mūrinis namas, 

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

HUMBERSIDE—PACIFIC 
$15.500 6 kamb.' atskiras mūrinis na

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

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

namas, vieta garažui. 
$6.000 įmokėti.

ABBOT—INDIAN RD.
$16.000 7 kamb. atskiras mūrinis na

mas, alyvos apšild. 2 virtu
vės, 2 garažai.

CRAWFORD—DUNDAS 
$16.000 8 kamb. mūrinis namas, 

karšto vandens apšildymas, 
įvažiavimas.

GLENLAKE—INDIAN RD.
$17.000 9 kamb. atskiras mūrinis na

mas. Karšto vandens apšild. 
Vieta garažui. Namas gera
me ir švariame stovyje.

ROXTON RD—HARBORD 
$17.500 9 kamb. atskiras mūrinis na

mas, alyvos šild. 2 virtuvės, 
vieta garažui.

DOVERCOURT—COLLEGE
$18.000 10 kamb. atskiras mūrinis 

namas, karšto vandens cp~ 
šildymas, vieta garažui. 
Augštas įmokėjimas.

EVELYN AVE.
$19.800,8 kamb per 2 augštus mūri- 

z nis namas. Karšto vandens ir 
alyvos šildymas, 2 virtuvės, 
garažas, švarus tinkuotas rū
sys. Augštas įmokėjimas.

INDIAN RD.
$22.800 10 kamb. atskiros mūrinis 

namas, karšto vondens-oly- 
vos Šlidymas, mūrinis gara
žas, augštas įmokėjimas.

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

nai įrengtu ir gerą apyvartą 
darančiu restoranu, 4 komb. 
butas su atskiru įėjimu. Pro
ga norintiems eiti į biznį. 
Idealus 2-viems partneriams.

Met duodame metines paskolas po- 
lengvinti sudaryti {mokėjimą gryno U. 
Platesnei informacijai ir visais kitais 
namų pirkimo • pardavimo reikalais

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

Namų telef. RU. 1-0203.

MANN & MARTEL 
REALTORS

/yp/ENCf ..
Sloga pagydoma

Dr. Gudavičius Kaune pacien
tams, kurie kreipdavosi pagalbos 
jų slogai, sakydavo:

— Sloga negydoma praeina 
per 14 dienų, o pagydoma per dvi 
savaites.

Išsiblaškęs
Du draugai susitinka Toronto 

gatvėje.
— Kurgi dingai, kad niekur 

nesimato? Pakeitei butą? Duok 
savo naująjį telefoną.

— Gaila, bet jau kitam atida
viau . >.

Ar verta būti gera?
Vima poniutė moterų sekly

čioje pasakojo savo gyvenimo 
vargas.

—> Vyrui buvau visada nepa
kenčiama — bardavau, kad daug 
rūko, kad jo kojinės vėl kiau
ros, tarytum aš nieko daugiau 

-neturiu, kaip jas adyti, Pykau, 
kad įeidamas nenuvalo gerai ko
jų, kad duris palieka atviras ar
ba tranko, o pietų išvirdavau vis 
jo nemėgiamų kukulių. Vyras 
viską pakentė, net neprarado ge
ros nuotaikos. Įprato prie mano 
erzlumo ir “pielavojimų”.

— Bet vieną dieną man ding
telėjo Į galvą mintis, kodėl aš 
tokia negera? Gal ir dažnai iš 
mūsų taip užeina. Nutariau pa
sitaisyti.

— Kai tik vyras grįžo iš dar
bo, sutikau jį su šypsena, priėjau 
ir pabučiavau. Jis pažiūrėjo su
sirūpinęs, suraukė antakius. Pa
daviau jo mėgiamus koldūnus — 
jis pažiūrėjo Į mane įtartinai. 
Atsitiktinai ant staltiesės jis už
lašino kavos. “Tai nieko Brangu
sis’” — sakau ir atnešiau pačios 
nupirktus du pokučius cigare
čių... ' ‘

—- Ką tai reiškia? — pagaliau 
pratrūko vyras. — Ką tu nuo ma
nęs slepi?

— Nieko, — sakau.
— Tas tavo gerumas man įtar

tinas. Sakyk, kas čia slepiasi?
>— Aš nieko nežinau, — sakau.
— Vyras vis netiki. Vaikšto po 

kambarį susinervinęs ir vis dai
rosi. Net virtuvės spinteles, mie
gamajam taip pat visur apžiūrė
jo. Vis susierzinęs ir itaringas. 
Taip tęsėsi keletą dienų. Paga
liau, man to užteko. Kai kartą 
netyčia nukrito jo cigaretės pe
lenai ant stalo, pratrukau:

— ,0 tu tai nieko neboji. Ar 
aš tau tarnaitė. Nuo rvto iki va
karo plušu, o jis kur tik eina, 
viską darko! Čia ir arklys nepa
jėgtų aptarnauti. Ar neužteks rū
kyti? Jau visas butas dvokia! — 
išdrožiau pamokslėli, kaip anks- 

Į čiau. Net lengviau pasidarė.
i — Ačiū Dievui! — Pagaliau!

— atsiliepė vyras. Priėjęs apka
bino mane ir pabučiavo į plau
kus! — 0 aš buvau toks neramus. 
Maniau, kad Jau kas įvyko ir kad 
nuo manęs slepi, — tęsė jis.

— Taip aš ir suabejojatį ar 
verta būti gerai. Kitą dieną pie
tums vėl išviriau vyro nemėgia
mų kukulių, Ir druskos dar ty
čia padauginau... ,

Laimė jau buvo saujoje
Valteris sapnavo keistą sapną. 

Sapnavo, kad buvo kareivis 5 
kuopoj, gulėjo lovoje Nr. 55, o 
kai pabudęs prisiminė, kad tai 5 
mėnesio 5 d. ir dar penktadienis, 
jis nusprendė, kad. sapnas pras
mingas turi būti. Jis turi reikšti 
laimę.

r— Žinoma, patvirtino žmona. 
— Juk ir žodis laimė turi 5 rai-
dės.

Jie’ nusprendė vykti į ūrklių 
lenktynes. Pasiėmė dar sūnelį ir 
žmonos seserį su švogeriū. Su
sėdę taxi, pastebėjo, kad sūneliui 
5- m., švogeris lygiai prieš 5 mt. 
susipažinęs su savo žmona, prisi
minė, kad arklių lenktynės prasi
deda 5 vai., o kai taxi sustojo, 
taxometras rodė $1.55. Valterie- 
nė entuziastingai nusprendė:. 
“Mes tikrai laimėsime! Ryt, 5 
vai. aš kviečiu arbatos 5 svečius!”

— Penktas takas, arklys Nr. 
5, — suriko Valteris, — pagaliau 
prisibrukęs prie kasos ir nupirko 
5 bilietus.

Kasininkė, pasižiūrėjus Į tvar
karaštį, paaiškino: “Arklio var
das Quintus”.

Nuotaikos dar labiau visų pa
kilo.

Pagaliau prasidėjo lenktynės. 
Visi įsmeigė akis į Quinta, ku
ris jau pradžioje prasimušė į 
priekį. Toliau viską padengė dul
kės, susimaišė ir nebegalima bu
vo atskirti. Būdami tikri laimė
jimu, visi įtemptai laukė prane
šimo per garsiakalbį.

Pagaliau pranešė: _
— Quintus atbėgo penktuo

ju.-. ' : •

Aukščiausios rūšies MENOiįg- 
gj^UNKDARBIU GAMINIflĮjflV

fjT \ff
Aukso sidabro pąnuošalui ktramika\ 

/odos ir meno išdirbiniai.Lietuviškas \ 
r^jr kitų tautu klasikines muzikos^

GERIAUSIAS ANGLIS 
PIGESNE KAINA

gausite per NORRIS FUEL CO. ATSTOVĄ V. AUŠROTĄ, 
206 Gilmour Ave. Užsakymai priimami nuo 10 vai. ryto ligi
10 vai. vak. Telefonas: LY. 0305.

Dr. B. DO B Al
Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse.

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

Teief. Office: Ml. 8S21, Namų: KE 0056. 465 Bloor St. W., Toronto

$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 įeiną; 
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, 
matracu, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai ryto iki 9 vai vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN* ST. W. (prie Spadina). Tei EML 6-8094

NEŠIOJAMOS
RAŠOMOSIOS

MAŠINĖLĖS

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

•
THOMAS & CORNEY 
88 Adelaide St. West. 

Toronto, Ont.

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

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

STASYS PERMINĄS 
Generalinis Apdraudėjas 

Box 328, Delhi, Ont.

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

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

daujate.

Atstovauju
J. W. KOCIUK, 

Reals Estate, Delhi

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI!

Sutaupysit laiką ir turėsit pato
gumą pakeisdami namų apšildy
mo sistemą

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

J. NACEVftlUS
5 Montrose Ave.;JToronto 

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

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Priimu moteriškų ir vyriškų 
rūbų užsakymus iš savo ir kli-- 
jentų medžiagos. Darbą atlie
ku pagal naujausias madas 
švariai ir sąžiningai. Kainos 

visiems prieinamos
1004 Dundas Street W. 

Toronto, Ont.
Laikinas telefonas ME. 6498

W. A. LENCKI, B.An L.L.B. j 

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

■■

DANIEL D. STOKAL 
BJL 

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 siišijusius darbus atlieku 
greitai/ pigiai ir sąžiningai.

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

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

Dr. Jonas Yčas 
Gydytojas ir chirurgas 

2 RUSHOĖHfc DRIVE 
(įėjimas iš Dundas St.)

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

Telefonas LO. 1794

DR. A. RATIN0W 
L.M.C.C.

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

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

Tel. RA. 6708.

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko ■ 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto
Tel. WA 1344

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Ave. Toronto 
Telef.: WA 3754

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
-TeL EM. 4-6515 “

Dr. Chas. OKUM
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimų. Tel. WA 9822

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, nornaa- 
laus dydžio ir platūs 

(ĖE—EEE)

1438 Dundas St. W. Toronto 
(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

. 615 Queen St. W. Toronto 
Mūs;ų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

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

Kalba slavų kalbomis
470 College St. W. Toronto* 

Tel RA 3924

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper

891 DUNDAS ST. W.4 
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

DĖMESIO! DĖMESIO!
Valgyklų “BALTIC"

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

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos
Sav. Peliksas Jonynas

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

/ i ‘ V ’ * -i
•

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

susitarimą

Telefonas ME. 2933

DAŽYTOJAS
KAROLIS ABROMAITIS

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOCHULIS

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

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272% QUEEN ST. W., Toronto

f Tiesiog iš fabriko 
į 5 metų garantija!

gab. virtuvės chromo komplektas — $59.50
gab. fotelis (chesterfield) — 99.00
gab. miegamojo komplektas — $79.50

Davenport lova (Chesterfield)
— $49.50

Kėdės (Hostess) — $12.95

5
3
3

DIRECT FURNITURE 
SALES

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

ATIDARYTĄ VAKARAIS IKI 9 VAL. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

r. n.
* RADIO AND TELEVISION SERVICE
_ , Phone OL. 3356
236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St W.) TORONTO, Ont

'* “- 'Afidaryfa<’h6i>J9 vai.' ryto iki 6 vat. vekara’. '”' "7 r
Felix Norvy’da's

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

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

Tel. RI. 5804 Tel. EM. 3-1618
■•■ ■ • . ■ * . . . Z - - - . ■

Dėmesio!
Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

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

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

PRANEŠU VISIEMS KLIJENTAMS. 
KAD PAKEIČIAU ADRESĄ. 

Visais reikalais prašome kreiptis šiuo adresu:
i ' ANT. SLABOŠEVIČIUS - ■ '
GENERAL IMPORTS AGENCY - WHOLESALE and RETAIL 

1649 BLOOR ST. W., TORONTO. Telef. LA. 4972 

■■■ 7 11 ■  ..................—■ ■ |"j

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas ' 1.
Ed. KONDRATAS

Turiu didelį pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu
mams ir paltams. Visus siuvimo darbus atlieku skoningai, 

punktualiai ir pigiai. }
1113A Dundas St W. (netoli Ossington), Toronto, Ont, Canada ‘ 

Telef. LL. 9626
—I—*SA**—***—»hR—J—JW

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metu profesinę praktikų ;

Kalbu lenkiškai *
M. MALINA — 1187 DUNDAS STjW. TORONTO
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TCKONTO^Cnt
Katalikų suvažiavimo i “Fabiola” vaidinimas 

vieši posėdžiai bus šį šeštadienį Ryšium su Vėlinių susikaupimo 
4 vai. pp. fr sekmadienį 3 vai po 1 rimtimi, Toronto liet, parapijos 
pietų. Abu posėdžiai skirti vysk. 
Valančiaus minėjimui. Abu po-

. sėdžiai vyks šv. Elenos parapijos 
salėje. Į juos kviečiama visa lie
tuviškoji visuomenė. Visą suva
žiavimo darbų tvarką skelbiame 
3 psl. - t

Per liet radijo valandą 
šį šeštadienį bus paminėtas vysk. 
Valančius.

Steigiamas Lituanistikos 
Institutas

LB Švietimo Skyriaus inicia
tyva rugsėjo mėn. 4 d. buvo su
šauktas lituanistų pirmasis susi
rinkimas aptarti Lituanistikos 
Instituto steigimo reikalą. Posė
dyje dalyvavo Švietimo Skyę 
riaus pirmininkas A? Rinkūnas, 
dr. Šapoka, dr. Anysas, kun. Gu
tauskas, mokyt. Gečas, O. Gai- 
liūnaitė ir Iz. Matusevičiūtė.

Iš pareikštų nuomonių paaiš
kėjo, jog institutas turėtų ap
imti tris skyrius: vidurinių mo
kyklų (gimnazijų), augštesnio 
laipsnio seminarų ir liaudies uni
versiteto plačia prasme. ' '

Lituanistikos Instituto tikslas 
yra palaikyti ir ugdyti tautinę 
dvasią jaunimo tarpe, rūpintis 
lietuvių kalbos ir lietuvių kul
tūros išlaikymu ir tolimesne jos 
pažanga.

Posėdyje dalyvavusiųjų pave
dimu buvo sudaryta komisija 
paruošti Lituanistikos Instituto 
statutą ir vidurinių mokyklų 
programas, į kurią įėjo: dr. M. 
Anysas, moky£ Gečas ir Iz. Ma
tusevičiūtė.

Komisija jau paruošė Litua
nistikos Instituto projektą, kuris 
šią savaitę bus galutinai apsvars
tytas ir prim tas, o po to bus ei
nama prie jo vykdymo.
Susivienijimo Liet. Amerikoje 

236 kuopa
metinį balių rengia spalio 18 d. 
8 vai. vak. Lietuvių Namų salėje. 
Bus gera kapela, turtingas bufe
tas. Nariams atsilankymas būti
nas. .

Mėnesinis narių susirinkimas 
įvyks spalio 12 d. 2 vai. pp. Lie
tuvių Namuose. Nariams daly
vavimas būtinas.

“Fabiola” vaidinimas

jaunimo statomas scenos veika
las “Fabiola” yra nukeliamas 
vieną savaitę vėliau. Toronte 
“Fabiola” bus statoma dviems 
seansais: lapkričio 1 d., sekma
dienį, 8 vai. vak. ir lapkričio 1 
d. 3 vai. po pietų šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Roncesvalles gt.

BSF Valdyba
nuoširdžiai dėkoja Toronto lie
tuvių moterų “Dainos” grupei 
naujos bažnyčios statymo tikslui 
paaukojusiai $100.

Salomėjai Pundžiuvienei, 
lietuviškos spaudos mylėtojai ir 
rėmėjai, rugpiūčio mėn. Londo
ne St. Joseph Hospital padaryta 
operacija. Ligoninėje p. P. išbu
vo apie tris savaites.

Pasveikus, p. S. Pundžiuvienė 
užsuko į pp. Pietų pereitais me
tais naujai pirktą gražią taba
ko farmą Mt. Bridges, Ont., pa
buvoti bei tyru oru pasidžiaugti.

Ten išbuvusi apie tris savaites 
p. Pundžiuvienė rugsėjo 21 d. 
grįžo į Torontą,-kur jos laukė vy
ras Alfonsas ir dukrelė Aldutė.

Pirmas Kanados lietuvių 
socialdemokratų suvažiavimas
Šį šeštadienį ir sekmadienį, 

spalio 11-12 d. Toronte, Woods- 
worth House (CCF namuose) 
565 Jarvis St., įvyks pirmas Ka
nados lietuvių socialdemokratų 
suvažiavimas. Posėdžiai prasi
dės lygiai fO vai. šeštadienio ry
te. Suvažiavime dalyvaus sve
čias iš JAV — buvęs Lietuvos 
Demokratinių Seimų narys drg. 
Kipras Bielinis. Svečias padarys 
pranešimus temomis: 1. Esamos 
padėties vertinimas ir kova už 
Lietuvos išlaisvinimą, 2. Bend
ruomeninė lietuvių organizaci
ja, 3. Mūsų uždaviniai išeivijoje.

šeštadienį; spalio 11 d. 7 vai. 
vakare, Lietuviu Namuose —- 
Dundas ir Ossingtono g-vių kam- 

1 pe, įvyks suvažiavimo bankietas-

Svarbus verslininkų 
susirinkimas

vakarienė, kurioje kalbės drg. 
Kipras Bielinis ir CCF Ontario 
provincijos lyderis E.‘ B. Jolliffe.

Jau žinoma, kad į suvažiavimą 
savo delegatus prisius montrea- 
liečiai. Tikimasi turėti delegatų 
iš Windsoro. Wellando ir mažes-

■ nių apylinkių. Į suvažiavimą pa-
Lietuvių Namuose yra tinka- kviesti svečiais v. liaudininkų, 

mų patalpų įsteigti nuolatinę su- ;KLCT ir pavieniai demokratinio 
sitikimo vietą — klubą. Atrodo, I nusistatymo tautiečiai.
kad šiam sumanymui įvykdyti į Laik. KL Socialdemokratų 
iniciatyvos turėtų imtis “Verslo” C. Komitetas.
Sąjungą. Lietuvių Namų Fonde  -------------- ----— ——
valdyba šiam sumanymui prita- j “BALTIC ’ VALGYKLAI, 870 
ria. Tam reikalui aptarti spalio , Dundas Str. W., reikalinga mo- 
26 d., 3 vai. pp., yra šaukiamas itfcris virtuvės darbams.
“Verslo” Sąjungos susirinkimas pARDUODAMAS BIZNIS — 
šia dienotvarke: krautuvė-valgykla 1620 Bloor St.

L Vaidybos ir Revizijos Kom. w prieš būsimą liet katalikų 
pranešimai, [bažnyčią. Skambinti 8-23 vai.

2. Valdybos ir Rev. Komisijos (ej ME. 0430. 
perrinkimas,

3. Klubo steigimo klausimas,
4. Naujų narių priėmimas,
5. Klausimai ir sumanymai.
Susirinkimas įvyks Lietuvių 

Namuose Dundas-Ossington gt- 
kampe. Nariai ir prijaučiantieji 
kviečiami atsilankyti.

“Verslo” S-ga.

Susižeidė B. Vaičiūnas
Pereitą savaitę, dirbdamas To

ronto Hydro įmonėse, sunkiai su
sižeidė ^artimas “TŽ” bičiulis ir 
rėmėjas Bronius Vaičiūnas. Iš 15 
pėdų augščio nukritus su kopė
čiomis į keletą gabalų lūžo abi 
kojos. Ligonis gydosi šv. Juoza
po ligoninėje, 3 augšte.

BSF vakaras
Spalio 19 d. BSF Valdyba baž

nyčios statymo naudai rengia va
karą šv. Elenos par. salėje.
t

šia dienotvarke:

tel. ME. 0430.
PARDUODAMAS ŪKIS, 140 ak
rų, geri torbesiai, naujas trakto
rius ir visas kitas inventorius, 
geras susisiekimas — netoli To
ronto. Gerom sąlygom. Kreiptis 
į Joną J. Juškaitį, 907 Dundas St. 
West, Toronto. EM. 6-4880.

$7.87 
6.87 
3.00

Com
4.00

TIK LIGI SPALIO 31 
LIFE — 70 sav. 
TIME — 78 sav. 
Colliers — 40 sav. 
Woman’s Home 
panion — 30 mėn

•US News & World Re 
port 44 sav...................

Pasinaudokite papiginamu! Laik
raščių ir žurnalų reikalais kreip
kitės i atstovą:

V. AUŠROTĄ
206 Gilmour Ave., Toronto 

Tel. LY. 0305
^Sekmadieniais parapijos salėje.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St W.
Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, spalio 9, 10, 11 d.
1. PRINCE WHO WAS A THIEF — spalvota —

Tony Curtis, Piper Laurie
2. TARZAN’S MAGIC FOUNTAIN — Johny Weissmueller

Pirmadienį — trečiadienį, spalio 13, 14, 15 d.
L LAST OUTPOST — spalvota — Ronald Reagan, R. Fleming 
2. BLUE LAMP — Dirk Bogarde, Jack Warner____________
LINKSMI IR ĮDOMUS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Lietuvis pigiai perveža baldus,
. bagažą, prekes ir ktt.

VEŽAMA IR I PROVINCIJĄ.
Kreiptis:

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

Iš “Dainos” Grupės veikimo
Rugsėjo 20 d. įvyko mėnesinis

kubynienę. Nors ir toli reikėjo 
keliauti, bet diena graži, šeštadie
nio popietis, tad susirinkomenet 
22 narės ir 3 viešnios: pp. Elytė 
Kuzmickienė, Janina Rimbutie- 
nė ir Marija Kybartaitė, kurios 
visos tapo “Dainos” narėmis.

Buvo nemažai padėkos laiškų 
ir keletas prašymų. Vieni pa
tenkinti dabar, kiti atidėti prieš
kalėdiniam svarstymui.

Ponia Jasinevičienė pranešė, 
jog 2 siuntiniai maisto po 20 sv. 
pradžioje mėnesio išsiųsti dviem 
vargingom šeimom Vokietijoje.

Iždininkė N. Kaveckienė pra
nešu kad šokiai ruošti rugpjūčio 
31 d. šv. Elenos salėje pasisekė 
ir abu fondai — Bažnyčios Sta
tymo ir Liet. Namų — apdova
nojami po $100. Šia proga nori
me širdingai padėkoti p-lei Bi
rutei Indrelytei, kuri išrūpino 
salę ir Rengimo Komisijai: N. 
Kaveckienei, S. Šakalienei, V. Ja- 
sinevičienei, E. Liaudinskienei, 
G. Lėlienei ir Kybartaitei, kuri 
net nebūdama narė, atsidėjusiai 
tame vakare dirbo. Taipgi buvo 
vyrų, kurie moterims gelbėjo, 
bet prašė vardų neskelbti. Ačiū 
jiems ir mielai publikai už gau
sų atsilankymą.

Paimta salė Lietuvių Namuose 
lapkričio 15 dienai, kur manoma 
atšvęsti “Dainos” Grupės meti
nes. Tikimės, kad lietuvių vi
suomenė gausiai atsilankys. Vie
tos turėsime, nes abi salės bus 
pavestos svečiams. Rengimo. Ko
misiją sudaro: VI. Sližienė, J. 
Rimbutienė, Pr. Radzevičiūtė ir 
M. Kybartaitė.

Malonu prisiminti, kad mūsų 
miela narė p. Aldona Rusinienė 
susilaukė sūnelio. Sveikiname ir 
linkime užauginti jį geru lietu
viu.

Džiaugiamės, kad antroji na
rė p. S. Pundzienė po' sunkios 
operacijos Londono ligoninėje, 
jau grįžo į namus, 21 Rosemount 
Ave: ir pasilsėdama sveiksta. 
Narės, atliekamomis valandomis, 
prašomos ją lankyti — sutrum
pinti ilgas, nuobodžias valandas.

Sekantis susirinkimas įvyks 
spalio 31 d. 8 vai. vak. pas narę 
A. Grubevičienę, 331 Lawrence
Išnuomojamas 1 frontinis kam
barys ir virtuvė. Kreiptis 65, 
Niagara St.
Išnuomojamas kambarys su 
maistu viengungiui. 82 Campbell 
Avė. Skambinti kiekvienu lai
ku LA. 6922.
Išnuomojamas 1 kambarys ir 
virtuvė. 129 Indian Rd. Telef. 
KE. 8457.
III-me augšte išnuomojamas di
delis kambarys viengungiui Col- 
lege-Ossington rajone. Galima 
virti. Teirautis: 286 Roxton Rd. 
Telef. LL. 5730.
Išnuomojamas I augšte didelis 
šviesus kambarys su baldais. Tei
rautis kasdien nuo 5-8 vai. Tel. 
EM. 6-1596.
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė su baldais vedusių porai 
III-me augšte. Dovercourt - Lis- 
gar rajone, 52 McKenzie Cresc. 
Tel. OL. 4166. Sužinoti betkada.
Išnuomojamas šeimai butas ant
rame augšte, Sunnyside rajone. 
Telef. LA. 6338.
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė Il-me augšte su baldais, 220 
Dufferin St., arti parodos pasta
tų. Tel. LL. 4214.
lįnuomojami du kambariai (vie
nas iš jų frontinis) ir virtuvė. 
461 Dovercourt Rd., skambinti 
po 6 vai. LL. 3567.
Išnuomojama frontin is kamba
rys II augšte su baldais vedusių 
porai. Galima naudotis virtuve. 
III augšte išnuomojamas vienam 
asmeniui kambarys. 523 Euclid 
Ave. Tel. PR. 1089.
Išnuomojami 3 kambariai ir- vir
tuvė “sunrumy” ir garažas. Tel. 
LA. 6743.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

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

24 valandų tarnyba.

Penktasis KLB Kr. Valdybos posėdis
Rugsėjo 30 d., savo biuro pa

talpose, vėl posėdžiavo KLB Kr. 
Valdyba.

Valdybos pirmininkas J. Ma
tulionis, atidaręs poąėdį, . pir
miausia paprašė sudarysimų ko
misijų prie Kr. Valdybos inicia
torius painformuoti kas tuo rei
kalu padaryta. K. Grigaitis pra
nešė, kad į Statuto ir KLB Kr. 
Tarybos rinkimų taisyklių ko
misiją pakviesti ir sutiko būti 
nariais teisininkas Palys, ekono
mistas Gurevičius ir lituanistas 
S. Treigys. Numatytas kviesti į 
komisiją ir teisininkas Sudikas, 
tačiau su pastaruoju dar nesu
sisiekta.

Meno ir Sporto reikalų komi
sijos sudarymo reikalu išrinktie
ji iniciatoriai jau yra kalbėjęsi 
su tų sričių atstovais, tačiau su 
jais posėdis dar nebuvo su
šauktas.

Ižd. J. R. Simanavičius- patei
kė aplinkraščio apylinkėmis pro
jekto tekstą, kuris bus i išsiunti
nėtas apylinkių valdyboms. Ap
linkraštis liečia solidarumo mo
kesčio surinkimo tvarką. Mokes
tis bus pradėtas rinkti skaitant 
KLB įsikūrimo pradžią 1952 m. 
rugsėjo 1 d. _ i-

Socialinių reikalų komisijos 
sudarymo išrinktasis iniciatorius 
kun. dr. J. Gutauskas pažadėjo 
greitu laiku susisiekti su numa
tytais kviesti į komisiją asmeni
mis ir susitarti su jais dėl posė
džio. Komisiją sudarius — visuo
menė bus painformuota apie ko-

Ave. W. Visos narės ir- prijau
čiančios maloniai prašomos at
silankyti.

Ačiū Stasytei Yokubynienei 
už praeito susirinkimo priėmimą 
ir visoms narėms už gausų atsi
lankymą. Lai šis kartas bus pa
vyzdžiu ateičiai. Skaitlingesnis 
narių atsilankymas ne tik darbą 
našesniu padaro, bet jūsų pačių 
išrinktas pareigūnes moraliai su
stiprina. M. F.-Y-nė.

Brahmso kūrinių koncertas
Spalio 18 d., 5 vai., Toronto 

konservatorijos koncerto salėje, 
College ir University g. kampas, 
solistas prof. dr. Ernesto Vinci 
ruošia Brahmso kūrinių koncer
tą. Bus išpildytas Brahmso kū
rinių ciklas “Fair Magelone”. 
Tokių koncertų retai pasitaiko. 
Bilietų galima gauti iš anksto 
pas V. Verikaitį, tel. KI. 2449.

Šį sekmadieni,
spalio 12 d., per 11 vai. pamaldas, 
giedos L. op. solisto K. Oranto 
dainavimo studijos mokiniai pp. 
Pranė Prankienė ir Liudas Ja
nuška. Vargonais akompanuos 
muz.-komp. St. Gailevičius.

misijos sąstatą.
Intelektualų klubo steigimo 

reikalais rūpintis išrinktas inž. 
Sližys pareiškė, jog jis yra išsiun
tęs laišką prof. Jurskiui į JAV, 
kuris tremtyje buvo panašaus 
klubo, vardu “Alka”, pirminin
ku, prašydamas jo patirties infor
macijų. Gavęs atsakymą ir nau
dodamasis savo turimomis žinio
mis, kaip buvęs ano klubo narys, 
inž. Sližys pasižadėjo greitai su
daryti tokio klubo steigiamųjų 
taisyklių projektą.

Pirm. Matulionis iškėlė trem
tyje egzistuojančios Vasario 16 
Lietuvių Gimnazijos rėmimo 
klausimą, suponuodamas, kad šį 
reikalą reikėtų spręsti Kanado
je centralizuotai. Šį reikalą pa
prašytas referuoti J. R. Simana
vičius, kaip Toronto LOKo pir
mininkas. J. Simanavičius pra
nešė, jog Vasario 16 gimnazijai 
Toronte buvo padaryta tik viena 
rinkliava ir surinkta apie $300 
pinigais, kurie ir_ pasiųsti į gim
naziją. Po to šį reikalą prisiėmu
si Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugija. Valdyba nutarė ir to
liau prašyti Maž. Lietuvos Bičiu
lių Draugiją tuo reikalu rūpin
tis. Žinoma, ten, kur jos skyriai 
yra įsteigti. Dėl kitų vietovių, 
kun. dr. Gutauskas pasiūlė vi
soms KLB apylinkių valdyboms 
parašyti bendraraštį, kad ir jos 
imtųsi tuo svarbiu reikalu inicia
tyvos, kviečiant bent kurią toje 
vietovėje esamą organizaciją ar 
draugiją, o kur jų nėra — net pa
vienius asmenis, kad mūsiškių 
tremtinių moksleivių šelpimas 
nesustotų vietoje, o tolydžio di
dėtų.

Taipogi nutarta pasiųsti raš
tus visoms apylinkių valdyboms, 
prašant prie kiekvienos valdy
bos susidaryti grupeles po pora 
ar trejetą asmenų, pajėgiančių 
sekti vietos angliškąją spaudą ir 
atitinkamai nors retkarčiais re
aguoti į lietuviams pasitaikan
čius užmetimus, kuriuos sufabri
kuoja komunistuojantieji asme
nys. Taipogi prieita bendros nuo
monės. jog reikėtų iš viso lietu
viams mėginti daugiau įsiskverb
ti į vietinę spaudą, laikas nuo lai
ko parašant informacinių rašinių 
arba nors laiškų redakcijai for
moj nušviesti mūsų krašto žiau
rią ir sunkią nūdienę padėtį, ne
šant jam sunkų okupacinį bolše
vikų jungą.

Valdybos pirmininkas pranešė, 
jog yra gautas Kanados ministe- 
rio pirmininko St. Laurent atsa
kymas, kuriame Ekselencija dė
koja KLB Valdybai už prisiųstą 
sveikinimą Tarybos atstovų su
važiavimo proga.

Kitas"Valdybos posėdis įvyks 
rugsėjo 7 d. Pr. Alšėnas.

MONTREAL, Oue
> KLB Montreaįįo Apylinkės or
ganizavimo reikalas gyvai dis
kutuojamas visose organizacijo
se ir asmenų rateliuose. Yra daug 
vilčių, kad Montrealio visuome
nė pervertins esamą padėtį, ku
rioje daugiau pasidaiHnimo, ne
gu sugyvenimo, daugiau atsiri-i 
bojimo, negu bendradarbiavimo, 
pasuks ^Bendruomenės link ir 
ten spręs savo tautinius reika
lus. Sunku šiandien ką tiksliau 
pasakyti, bet norisi tikėti, kad 
bent pora tūkstančių montrea- 
liečių dalyvaus apylinkės vykdo
mųjų organų rinkimuose,, kurie 
įvyks dar prieš Kalėdas.

Šeštadieninės mokyklos moki
nių tėvų susirinkimas įvyko per
eitą sekmadienį. Konstatuota, 
kad praeitais metais buvo užsi
registravę 80 mokinių, mokyklą 
lankė 70, iš jų 50 egz. metu bu-.

laiką bus pranešta sekmadienį 
AV parap. bažnyčioje, vėliau ir 
spaudoje.

Ateitininkų susirinkimas šau
kiamas spalio 12 d., sekmadienį, 
tuoj po pamaldų AV bažnyčioje. 
Aktualūs dienos ir šaukiamo Ai- . 
kų suvažiavimo reikalai bus ap
žvelgti trijuose referatuose.

Vaikų kaukių balių ir vaišes 
rengia LKMoterų Draugija spa
lio 19 d., sekmadienį, 4 vai. AV 
parapijos salėje. Įdomiausiai pa
sipuošę vaikučiai ir pasižymėję 
pasirodymuose bus palydėti ilgu 
rankų plojimu.

Vaikams įėjimas po 25 c., o su
augusiems 50 c. Kviečiami visi 
jau dabar ruoštis ir dalyvautu

Krikščiūnai, prieš du metus iš
sikėlę ūkininkauti į Sten Bridge 
East, apie 60 mylių nuo Montre- 
alio, rugsėjo 27 d. buvo nuste-

6 įstaigų parduodamų namų sąrašuose Jūs visada 
turėsite didesnę galimybę susirasti pageidaujamą 
namą. Visuose rajonuose įvairių namų pasirinkimas. 
Norėdamas pirkti ar parduoti savo nuosavybę pir
miausia pasitark su

K. WILES REAL ESTATE
(Centrinė Įstaiga) «

1 St. Clair Ave. W. į
Toronto

1st tel. RA. 1232
- Rez. JU. 6975

Neradę manęs įstaigoje, malonėkite palikti savo telefoną.

VISADA IR VISUOMET
Įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

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

vo perkelti į augštesnes grupes, 'binti atvykusių giminių ir drau- 
Veikė 4 grupės. Iš parengimų 
mokykla turėjo $135 pajamų, iš 
kurių $20 paskyrė naujos AV 
bažnyčios statybai, $20 Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoje ir 3 ge
riausioms mokiniams iš kiekvie- 
nosgrupės buvo nupirkta dova
nų — knygų. Kasoje liko $70.

Šiems metams išrinkta į tėvų 
komitetą: pp. Šipelienė, Zubas 
ir Grybaitienė. Mokyklą šiuo 
metu lanko 80 mokinių. Šiais me
tais mokiniai bus supažindinami 
ir su prancūzų kalba, atsižvel
giant į tai, kad Mokyklų Komi
sija apmoka mokyklos patalpas 
ir skiria pašalpą mokytojams. 
Be to, bus prorečiai rodomos fil- 
mos, rengiama Kalėdų eglutė, 
Motinos dienos ‘minėjimas ir 
mokslo metų užbaiga.

Mokykloje dirba mokytojai: p. 
p. A. Ališauskas, mok. vedėjas; 
J. Juknevičienė, B. Lukoševičie
nė ir Pakulienė.

Nauji mokiniai mielai lau
kiami.

Lietuvių Akademinio Sambū
rio Stipendijų ir Pašalpų Fondas 
artimoje ateityje numato skirs
tyti pašalpas Montrealio univer
sitetuose studijuojantiems lietu
viams studentams. Suinteresuo
tieji prašomi paduoti pareiškimą 
Liet. Akad. Sambūrio valdybai 
— c.o. Petras Lukoševičius, 440 
Principal Rd., Boucherville, P. 
Q. —- ne vėliau š.m. spalio 15 d.

Visuomenės aukos priimamos 
ir pašalpas paskirsčius Stipendi
jų ir Pašalpų Fondo papildymui. 
Aukas priima Juozas Dabkus, 
7017 Cartier Str. Telef. DO. 7422. 
Nepamirškime paremti išeivijos 
studentų. Liet. Akad. Samb.

Vasario 16 Gimnazijai šelpti 
Komitetas, sudarytas dar prie 
buv. KLB LOKo, tęsia savo dar
bą ir praneša, kad šeštadieninė 
mokykla iš parengimų pajamų 
paskyrė Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje $20. Lapkričio 2 d. 
A V bažnyčioje bus rinkliava tam 
pačiam tikslui.

Komitetas yra nusistatęs vyk
dyti rinkliavas kiekvieno pobū
vio metu, susitaręs su rengėjais 
ir platinti Vargo Mokyklos ženk
lelius.

Aukas siųsti Komitetui per 
P. Šimelatiį, 1271 Allard Ave., 
Verdun, telef. TR. 2859. Bus mie
lai atsižvelgta į visus aukotojų 
pageidavimus.

Anglų ir prancūzų kalbų kur
sai Notre Dame de la Paix pa
talpose, ChurcHį ir Wellington 
Ave., prasidės kitą savaitę. Pra
šoma registruotis pas kleboną 
kun. J. Kubilių, SJ. Apie kursų

gų sveikinti jų 25 metų vedybi
nės sukakties proga ir įteikė do-' 
vanų. Po to sekė vaišės, šokiai ir 
dainos per dvi dienas, kuriose 
dalyvavo apie 70 asmenų.

Vyčiams 25 m. vedybinės su
kakties proga jų giminės Ir drau
gai pas pp. Gutavičius, Verdune, 
surengė iškilmingą vakarienę, 
sveikino ir dovanas įteikė daly
vaujant 60 asmenų.

Sporto klubo “Tauras” šokių 
vakaras įvyks šį šeštadienį, spa
lio 11 d. 8 vai. vak. Dom Polski 
salėje, 1862 Wellington Ave., 
Verdun. Vakaro metu bus skiria
mos premijos už linksmumą, 
veiks bufetas ir loterija. Šokiams 
gros Brolių Lapinų orkestras.

Kun. S. Kulbis, Kanados liet, 
kolonijų ir skautų kapelionas, šią 
savaitę išvyksta į Čikagą ir ten 
pasiliks iki pavasario. Apsistos 
5541 So. Paulina St., Chicago 36, 
m. USA.

Sunki operacija padaryta per
eitą savaitę p. Matulienei iš Vil
le Lasalle. Ji guli Gen. Žydų li
goninėje. «

Bažnyčios statymo reikalais 
A V par. klebonas savo biuleteny 
skelbia: “Kaip visi jau žinot, že
mę yra nupirkta, planai ruošiami 
ir pavasarį turime pradėti staty
ti. Prašau visų apgalvoti, kiek 
kas-galėsite prisidėti. Reikia žie
mos laiku surinkti pinigų nors 
dalį statymui. Kalėdodamas aš 
visų paklausiu, kiek kas galės pa
sižadėti įmokėti į Statymo Fon
do kasą”.

Ši sekmadienį dėl vykstančio 
KLK Veikimo Centro suvažia
vimo AV parapijos klebonas ne
bus namie.

Darbo prie vaikų dienos metu 
ieško p. Maculevičienė —■ 1763 
Springland, Ville Emard, tel. TR. 
8995.

“TŽ” korespondencijų skyrius 
perteikia redakcijai visas žinias 
iš Montrealio greitai ir tiksliai. 
Prašome jo patarnavimais pasi
naudoti informuojant skaityto
jus savais reikalais arba pertei
kiant žinias apie vietos gyveni
mo įvykius.

Trumpas žinutes galima pra
nešti kasdien po 8 vai. vak. tele
fonu HE. 0850, o ilgesnius raš
tus prašoma palikti Spaudos 
kioske AV parapijos salėje po 
pamaldų. Iki sekmadienio pa
teiktos žinįps išspausdinamos dar z 
tos pačios savaitės numery.

OTTAWA, Ont.
Lietuvių pamaldų

Otavoje, kaip praneša Tėvas Ku
bilius, spalio 12 d.' nebus.

Šios savaitės namų pirkimai

$13.000, 6 kamb., mūrinis namas su garažu. Įmokėti Š3.500.
(Apgyventas nuomininkų).

NAMŲ PIRKIM 0 REIKALAIS
HIGH PARK — BLOOR RAJONE

- /

geresniems namams ir geresniam patarnavimui 
kreipkitės pas:

A. GARBENIS

MENARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave^ Toronto 

TEL. LL. 1112 .... VAKARAIS HY. 1543

$13.000, 6 kamb., atskiras mūrinis nąmas su garažu, Annette— 
High Park rajone. Įmokėti $4.500, namas tuščias.

$14.000,- 8 kamb., atskiras mūrinis namas, Bloor-Sunnyside ra
jone, 2 garažai. Įmokėti $5.000.

$12.000, 6 kamb., atskiras mūrinis namas, garažas, Lansdowne- 
Bloor rajone. Įmokėti $4.500.

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

Gėrcsniarti namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

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

LA. 2763 LA. 6101


