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KAS VIEŠPATAUJA? SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA

Negalima tarnauti dviems 
viešpačiams — Dievui ir mamo
nai, — pasakė Kristus. Ir netar
naujama. Tik žodžiais žmonės 
dažnai prisipažįsta prie gerojo 
Viešpaties, o tarnauja įvairiau
siems viešpatėliams — godumui, 
didybei, savimeilei ir panašiems. 
Kalbama dažnai apie idealizmą, 
augšstus idealus, o gyvenimiško
je kasdienybėje egoizmo balomis 
braidžiojajma. “Suprantu, kur 
tobulybė, bet kitką seku”, nuolat 
ir nuolat sęli pasakyti žmogus 

'Rdinoš’pbeto žodžiais.
Sakoma, kad tai esą žmogiška. 

Bet ar ne teisingiau tarti, kad 
žmogiška nupulti, bet jau nebe- 
žniogiška nuduoti, kad atsikėlei. 
Jei tik nuduoti nori, jei ptirvas 
tau biauruš tik todėl, kad kiti ant 
tavo rūbų jį mato, ar ne geriau 
nei nesikelti? Šypsomasi iš va
dinamos “čigoniškos etikos” — 
“Mat, ponuli, kol nesugavo, ne 
vagis!” Bet ar ne ta pati etika 
milijonus valdo? Ar. ne dėl to 

r -k -naktis-nuodėmės 
y ■ : y

Ne. Ne1 naktis čia kalta. Naktis 
taip pat didžiosios kančios, kon
templiacijos ir didžiosios meilės 
prieglobstis. Joje žmogus pasi
junta visiškai viersas, tik Augš- 
čiausiojo; Kūrėjo žvilgsnio per
vertas. Tyra siela su Juo vienat
vėje kalbasi. Vienatvėje, kai nie
kas nestebi, kai net pats savęs ne
mato, žmogus išlieja savo skun
dą, savo giliausius pergyvenimus 
ir skausmus. Nemiegotos nak
tys! Jose ne vien susigraužimo, 

j bet ir meditacijų momentai. Jo
se didžiosios mintys ir pasiryži

š. Atlanto Sąjungos strateginiai planai
Nors prieš kurį laiką ir buvo 

skelbiama, kad Š. Atlanto S-gos 
valstybės jau turinčios pakanka
mas pajėgas Sovietų puolimui at
remti, tačiau šiandien niekas ne
abejoja, kad puolimo atveju so
vietai Vokietijoje esančias pajė
gas labai greitai padidintų ir ga
lėtų trumpu laiku gal net visą 
Prancūziją, ne tik Vokietiją oku
puoti.

Apginti, turint mažesnes pa
jėgas ir komplikuotą, nes kiek
viename krašte kitokį, mobiliza- 

. cinį planą, beabejo nebūtų sun
ku. Vakariečiai ypač bijo stai
gaus, bloškančio smūgio, kokių 
praeitame kare praktikavo, vo
kiečiai. Nesusimobilizavus jų at
remti neįmanoma.

Bet gintis juk vistiek gali pri
sieiti. Dėl to štabai suka galvas 
su strateginėmis problemomis. 
Planas sudaryti ištisinę~’’“neper- 
žengiamą” liniją esąs jau atmes
tas, nes pereitas karas parodė, 
kad nepaimamų fortų nebėra. 
Dėlto dabar esąs priimtas kumš
čių strategijos planas, paruoštas 
Britų generolo John Harding, 
Šiaurės vakarų fronto Vokietijo
je vado. •

Pagal jo planą būsią bandoma 
ne sulaikyti bei atmušti priešo 
įsiveržimų kylius, bet jų smogia
mąją galią neutralizuoti smo* 
giant į jo užnugarį tokius.pačius 

z kylius, kad būtų suardytos bazės 
ir atkirstas tiekimas. Tam rei
kalui vietoje ištisinio fronto esą 
organizuojami pajėgūs kumš
čiai parinktuose išeities punk
tuose. Esą manoma, kad 9 šar
vuočių divizijų tam pakaksią. 
Manoma, kad kol priešas pajėg- 

. tų susikoncentruoti naujam smū
giui, valstybės spėtų susimobili-

mai gimsta. Palaimintas, kas 
nakties vienatvėje pajėgia save 
apvaldyti ir pasiryžimus dienos 
gyvenime tęsi. Palaimintas, kas 
iš vienatvės apdūmojimų didvy
riu išeina ir nepalieka jų su auš
ros žara.

Ėet ar daug tokių? Video me- 
liora proboque, dęteriora se- 
quor...

Kažin ar yra žmonių, kurie su 
savo dvipusiškumu nekovotų ar 
jo nors nepastebėtų. Bet tikrai 
daug, kurie, priėmę gražias teo
rijas bei šūkius, gyvenimo tėk
mėje jų nebeprisimena, net są
moningai kaukėmis dangstosi.

“Aš atėjau į pasaulį tiesos liu
dyti”, sakė Kristus. Bet net “sa
vieji Jo nepažino”, sako apašta
las. Gėrėjosi Juo ir amžininkai, 
šaukė ““Hosana Dovydo sū
nui!”. Bet nusisukę nuėjo savais 
keliais, savų reikalų rūpinti, gy
venimo tėkmėje plūduriuoti.

Izraelis laukė valdovo — ka
raliaus, o Jis buvo Tiesos Kara
lius. Toks pats kaip ir šiandien. 
Prieš Jį ir tada buvo sulenkiami 
keliai, bet nedaugelio palenkia
mas gyvenimas.

Dėl to Bažnyčia ir šaukia prieš 
Visatos . Karalių suklupti visa 
dvasia, visu gyvenimu, visur, bet 
ne vien nustatyto laiku ir skirto
je vietoje kelius sulenkti. Tam 
mes ir turime Kristaus Karaliaus 
Šventę. Neseną dar, vos nuo 
1926 metų švenčiamą kiekvieno 
spalio mėn. paskutinį sekmadie-

hėt -^nbs- minties. -Nuo pat 
tų laikų, kai Kristus į Piloto 
klausimą “Ar tu esi Karalius?”, 
atsakė: “Mano karalystė ne iš šio 
pasaulio.. Aš tam gimiau ir 
tam atėjau į pasaulį, kad liudy
čiau apie tiesą. Kiekvienas, kurs 
ieško tiesos, klauso mano bal
so”. .. Taigi Kristaus karalystės 
pilietis, kurs klauso Jo balso. 
Klauso ne taiįi, kad ausimis iš
girstų, bet dedasi į širdį kaip 
įstatymą. Kaip kitoje vietoje sa
ko Kristus, ne tas, kurs sako 
Viešpatie, Viešpatie, bet, “kurs 
vykdo Mano Tėvo Valią”...

zuoti bei pasiruošti.
Šitą planą užgyręs ir Prancū

zų maršalas Juin, kuris yra Š. 
Atlanto S. sausumos pajėgų va
das, jam pritaręs ir Britų krašto 
apsaugos ministeris feldmaršalas 
Alexanderis.

Politika ar religija?
Budapešto komunistų partijos 

centralė paskelbė tokį bendra- 
raštį:

“Pastebėta, kad nevisuose čio
nykščių ligoninių kambariuose, 
salėse ir laukiamuosiuose ant 
sienų kabo Stalino portretas. 
Ypač ligoninėse yra svarbus 
dvasinis ryšys. Pirmiausia ope
racijų salėse turi būti Stalino 
portretas, kad pacientas stačiai 
nuo operacijų stalo galėtų žiū
rėti į tautų vado akis. Pacientas 
turi žinoti, kad Stalinas budi ir 
saugo mūsų sveikatą”...

NORI DEPORTUOTI LIETUVĮ
PLB Vok. Krašto Valdyba rug

sėjo mėn. gavo iš vieno tautie
čio pagalbos šauksmą, nes jam 
Cellės Oberkreisdirektoriaus pa
tvarkymu uždrausta toliau gy
venti Vokietijos federalįnės res
publikos teritorijoje ir įsakyta 
tuojau iš jos išvykti.

Krašto Valdyba tuoj pranešė 
apie tai UNO Augštojo Komisaro 
įstaigai, o pati kreipėsi į Žem. 
Saksonijos vidaus reikalų minis
teriją. Kadangi Krašto Valdyba 
apie bylą tuo tarpu turi tik tau
tiečio pranešimą, kuris kaltina
mas pasikėsinimu nužudyti, bet 
neigia savo kaltę, tai su ministe
rija tartasi dėl šios bylos iš prin
cipo ir prieita sutartinos nuomo
nės, kad deportacija negali būti 
įvykdyta. Remdamasi šia minis

Stop Genocide” aktualėj a
Genocido klausimą iškels JT — “Išlaisviauno” šūkis tebėra 
gyvas — Reakcija Europoje —> Stevensonas apie Eisenhowerio 
“išlaisvinimą” — Manevrai Viduržemio jūroje Vaitonis 
trečias iš galo. . ■

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)

senatoriaus iš Rhode 
Theodore Green, demo- 
numatomojo Senato Už- 
Reikalų Komisijos pir-

• Gerai informuoti šaltiniai 
patvirtino, kad pabaltiečių lais
vinimo komitetai Niujorke yra 
subruzdę šiai JT seesijai paruoš
ti peticiją genocido reikalu. Ši 
idėja kilusi jau praėjusiais me
tais, bet dėl kažkokių priežasčių 
pavėluota, esą, padedama įgy
vendinti pačio konvencijos kū
rėjo dr. Lemkino. Genocido klau
simas, beveik tikra, būsiąs iš
keltas vieno JAV delegacijos JT 
narių, 
Island 
krato, 
sienių 
mininko pasitraukus dabarti
niam Connolly. Demokratai lie
tuviai, lenkai ir vengrai yra tiek 
aktyvūs tuo reikalu (iš lietuvių 
adv. J. Grigaitis, M. Kfžytė ir ki
ti), jog tikima, kad ir Stevenson 
vieną savo kalbų pašvęsiąs geno
cido konvencijai. Bet būtina mū
sų “mirtingųjų” parama. Panaši, 
kaip kad kanadiečiai lietuviai 
parėmė Kanados ratifikavimo 
reikalą ar užsipuolė Mrs. Leono
ros nušnekėjimą. Ateinančią sa
vaitę “TŽ” skaitytojai bus pra
šomi mažos akcijos už 2 ar 4 
centus. Akcijos, kuri atneš dide
lius rezultatus — kaip kad šį 
sekmadienį kun. J.j&ekgvičius 
užsiminėsavovafg^^^ąitėvy- 
nę didžiulei Port Washington, 
N.Y., amerikiečių parapijai' pa
mokslo metu arba gimnazistas 
Saulius Elisonas, “New York 
Times” .visos Amerikos “Jau
nimo Forume” užklausė dešimti
mis milijonų spoksant televizi- 
jon Mutual Security Agency di
rektorių A. Harriman ar ir de
mokratai laimėjimo atveju 
išvaduotų jo tėvų žemę, arba dai
lininkė Bronė Jameikienė iš Či
kagos, kuri pasiskaičiusi “Chi
cago Tribune” apie Sniečkaus 
kalbą pasiuntė per National Re-

— Berlynas. — Sovietai paga
liau priėmė vakariečių siūlymą 
palengvinti kalinimo sąlygas nu
teistiems naciams, esantiems R. 
Vokietijoje Spandau kalėjime. 
Jiems leista per mėnesį gauti 
vieną laišką, o kartą per du mėn. 
pasimatyti su artimaisiais.

Londonas. — Britų vyriau
sybė oficialiai paneigė Kairo kal
tinimus, kad karalius Farukas 
savo sostui gelbėti prašęs įvesti 
Britų kariuomenę. Nebuvę šauk
tasi pagalbos nei tiesiogiai, nei 
netiesiogiai. *

— Winnipegas. — CCF ruošia
si suorganizuoti rinkimą parašų 
po peticija įvesti visuotiną gydy
mo planą.

— Toronto. — S. Ontario prie 
French River rasta naftos ženk
lų. Chemikai atlieka atvežtos že
mės tyrimus.

terijos konsultacija, Krašto Val
dyba kreipėsi į Cellės Oberkrei- 
direktorių, prašydama deporta
cijos patvarkymą sulaikyti ir 
Krašto Valdybai tuojau pranešti 
apįe tolimesnę šios bylos eigą. 
Tikimasi, kad jau žemesnėse 
instancijose pavyks šią bylą pa
lankia prasme išspręsti.

— Quebec. — Kanados univ. 
studentų federacijos konferenci
joje Otavos ir Quebec univ. at
stovai griežtai pareiškė, kad jų 
universitetai išstotų iš federaci
jos, jei bus nutarta pasikviesti 
rusų studentų grupę. Po to 11 
balsų prieš 8 priimtas nutarimas 
keistis studentais su kitais kraš
tais, bet nepažeidžiant federaci
jos vieningumo.

publican Committee Vašingto
ne gen. Eisenhoweriui laišką, 
prašydama nekreipti dėmesio ką 
lietuvių tautos išgama papliauš- 
kė. Lietuvos laisvinimo reikale 

lis įnašas politinėje kovoje. Tei
singas amerikiečių naujas šūkis 
šūkius: Tie žodžiai dabar bus

• Brooklyn© savaitraščio spė
jimu, Sniečkaus kalbą išprovo
kavęs “AB”, pasiūlęs politbiu- 
rui paaiškinti, kas gi yra tie tik
rieji imperialistai. Deja, grynie
ji rusai sudarė 25 žmonių prezi
diumą. Sniečkus ten nefiguruo- 
ja. Lygiai kaip drg. Andriejev, 
kuris buvo šalininkas, kad kol
ūkiai, būtų apdirbami mažomis 
grupelėmis, bet nė' lauko briga
domis, kaip^kad yrą dabar^JŠito- 
kįo darbo rezirltetoK^ausiai'ga- 
lite rasti “Iš pavergtosios Lie
tuvos” skyriuje).. Stalino veda
mas prezidiumas paskelbė palai
kysiąs “išlaisvinimo” ir “taikos” 
“Freedom is everybody’s job”, 
svaidomi iš abiejų pusių. Tik 
tiek, jog sovietų “išlaisvinimas” 
yra konkretus, gi amerikiečių, o 
ypač “brolių” europiečių galvo- 
see — maišatynė. Nors spauda ir 
visuomenė reikalauja vis dides
nio ' 

vadų pašvęsta rinkimams. So
vietai gali vyti ambasadorius, 
šaudyti bombonešius, jie yra 
“too Jjųsy”. Amerikiečių spau
dos reikalavimas išvyti drg. Za
rubin, o gal net ir santykius, jei 
nenutraukti, tai bent dar labiau 
suploninti vargu ar turės prįeš 
lapkričio mėn. kokių vaisių.

Gi kampanija eina prie kulmi
nacijos. Ike vis dažniau šaudo 
“atominiais išjąistooįmo“_ šovi
niais, Trumanas už tai jį apšau
kia vos ne naciu, Stevensonas 
vis gerina savąjį geros rūšies 
humorą, o europiečiai dreba. 
Ypač dėl Ike “agresingumo”. Net 
nė nesapnuodami, jog tai tik tau
tinių mažumų darbas, nemažiau 
nustebinęs skaitantį “savo” kąl- 
bą kandidatą, kaip ir Kremlių 
bei Europą. Bet lenkai, nežiū
rint taip drąsių Ike, neva, pa
reiškimų Vilniaus ir Lvitro rei
kalu, metasi į demokratų pusę. 
Jų veikėjai paskelbė didžiulį at
sišaukimą, reikalaujantį 6 mili
jonus amerikiečių lenkų balsuo- 
.ti už Stevensoną, nes “tik prie 
demokratų tiek daug lenkų bu
vo išrinkta į kongresą, gavo tiek 
svarbių pozicijų federalinėje ir 
valstybių administracijoje, iš
gelbėjo tiek lenkų DP. (Bet kur
gi Jalta ir Teheranas? A.). Res
publikonų platforma nesanti re
ali, jie nieko nekalbą apie tautų 
apsisprendimo teisę, respubliko
nai nięko neužsimeną apie geno
cidą. Girdi, Ike šaudęs tuščiai, 
tuo tarpu Stevensonas štai ką 
pareiškęs: “Tų kraštų laisvės rei
kalas yra amerikiečių ir sovietų 
politikos reikalas. Bet jokiu bū
du netinka šitokį dalyką padary
ti ginčo objekto tarp amerikie
čių, nes jie visi vieningai trokš
ta pavergtųjų išsilaisvinimo iš 
vergijos ir yra tikri, jog jie lais
vę atgaus... Palaidos kalbos 
apie išiaisvinimą gali tik iššaukti 
bereikalingą kraujo praliejimą ir 
nuniokoti kraštus... Mes pri
valome kovoti su genocidu. Mes 
tarime liberalizuoti mūsų imi
gracijos įstatymus. Padėti Pabė
gėliams. Turime stiprinti lais
vąjį pasaulį, nes tik nuo jo jėgos 
priklauso pavergtųjų kraštų lais
vė...” Gi Dulles netruko patiks
linti, jog ši kalba tik parodo, ko
kia yra ir būtų netikusi demo
kratų vyriausybė Vašingtone. 
Esą, tik Ike sugebėtų sukurti 
specialią tarybą, kurios darbas 

sijos” imperiją. “Rusai nėrą jo
kie viršžmogiai. Visa, ką jie lai
mėjo, buvo atsiekta žulikystėmis. 
Jiems dar nebuvo progos susitik
ti tikro amerikiečių toliregišku- 
mo, platumo ir išradingumo, kuo 
vertai galime pasigirti” ... Mr. 
Achėsonas galėjęs būti toleruo
tinas anksčiau, kada dar nebuvo 
aišku “karas ar taika”, bet tik 
jau ne dabar, kada “taika” mas
kuojamas mums gresintis milži
niškas pavojus”. Stalinas nesąs 
išsigandęs, kaip sako Acheson, 
laisvojo pasaulio “stiprybės” ir 
neatsisakęs planų užkariauti pa
saulį. Praėjusios savaitės vieno
je savo kalbų Ike pareiškė, nemi
nėdamas nei Lietuvos nei Snieč
kaus, jog šitie užmetimai davę 
progą pasididžiuoti, nes “niekas 
anksčiau nebuvo nusipelnęs tiek 
garbės. Sovietų pyktis nebuvo 
nukreiptas prieš asmenį, kuris 
sakėsi mėgstąs senąjį dėdę Joe 
Stalin ...” "

Praėjusią savaitę Ike su savo 
gausingu štabu nusprendė parei
kalauti atšaukti Jaltos slaptąjį 
susitarimą, kuris turėjo su
tvarkyti pokarinį pasaulį, bet 
sovietų buvo panaudotas kaip 
bazė savo agresijai. Šis susitari
mas šiuo metu rodo skirtumą 
tarp demokratų ir respublikonų 
išlaisvinimo politikos. Demokra
tai kaltina sovietus sulaužius 
Jaltos, ir Teherano susitarimus 
ir kaip bausmę rengiasi “AB” su- 

reikalauja tuos susitarimus pa
skelbti “tragiška kvailyste” ir 
atšaukti, kaip padarytus be kon
greso ir tautos žinios, nes jie 
priešingi Atlanto Chartos prici- 
pams. Tikrumoje, žinoma, jau ir 
demokratai Jaltos susitarimus 
atšaukė. Taikos sutartyje su Ja
ponija nė puse lūpų neužsimin
ta rusams padovanotos salos.

Ike pareiškimas Pulaski die
nos proga sujaudino diplomatus, 
nuo Londono iki Geležinės už
dangos. Smulkiau iš Europos re
feravo žymusis NYT Cyrus Sulz
berger. Girdi, europiečiai neatsi
stebi, kad užsienių politika tapo 
Amerikos rinkimuose svarbiau
sių šūkiu. Pirmiausiai išgąsdino 
Ike užsiminta “atkeršijanti smo
giamoji pajėga”. Tada generolas 
pareikalavo trauktis iš Korėjos. 
(Vau!). Europiečiai kuo aty- 
džiausiai todėl seką kiekvieną 
Ike pasijudinimą, o ypač užsie
nių politikos klausimuose. Senis 
Churchill, pareiškęs, jog busi
masis karas išspręs per pirmąją 
savaitę (dėmesio tautiečiai gyve
ną didmiesčiuose), padrąsino, jog 
“Amerika pasiliks kovoje prieš 
bolševizmą laisvųjų tautų vadu”, 
nes pasak Sulzberger, “Amerikos 
užsienių politika pasiekė tam 
tikrą subrendimo fazę” ir politi
nių partijų šūkiai neturį su ja 
nieko bendra. Girdi, taip vyksta 
“containment” politikos trans
formavimas į “liberation”... 
Daug kas nepemešą šio žodžio. 
Bet amerikiečiai tai suprantą, 
kaip tai parodę paremdami Ju
goslaviją ir tautas, bandančias 
nusikratyti Stalinu. Be karo ir 
atomų, kaip Dūles galvojąs. Bet

(Nukelta į 2 pusi.)

MASKVOS KONGRESAS
Sovietų Rusijos komunistų 

partijos 19-tasis kongresas nuta
rė peržiūrėti partijos programą 
— to reikalaują pasikeitę tarp
tautiniai santykiai — ir tam su
darė 11 komisiją su pačiu Stali
nu priešaky. Kiti kom. nariai: 
Berija, Kaganovič, Malenkov, 
Molotov, Pospelov, Rumiancev, 
Saburov, Judin, Cesnokov ir 
Kuusinen. Būdinga, kad, be suo
mio Kuusinen, visi rusai.

Programa būsianti keičiama 
pagal paskutinįjį Stalino raštą 
“Sovietų Sąjungos socializmo 
ūkinės problemos”. Darbas turės

JT plenumo septintoji sesija, 
susirinkus pereitos savaitės ant
radienį, pirmininku išsirinko Ka
nados užsienių reik. min. Pear
son ir pereitą savaitę pravertė 
sudarinėdamas darbotvarkę.

Nuotaikos nesiskiria nuo per
eitos sesijos, vykusios Paryžiu
je. Sudarant darbotvarkę sunku
mų sudarė Afrikos klausimai. 
Prancūzija buvo labai nepaten
kinta, kad siūloma svarstyti Ma
roko bei Tuniso klausimus, ke
liamus arabų valstybių, kuriuos 
moraliai palaiko ir JAV, o Pietų 
Afrika griežčiausiai priešinosi 
jos vykdomos rasinės politikos 
svarstymui, nes tai esąs jų vi
daus reikalas. Vengdama kon
flikto su P. Afrika, jos pusę pa
laiko ir D. Britanija, tačiau ple
numas nubalsavo tą klausimą 
pavesti išspręsti politiniam ko
mitetui. Jei komitetas nuspręs 
teigiamai, P. Afrika galimas da
lykas- iš viso atsisakys dalyvau
ti tose diskusijose. O P. Afrikos 
Port Elizabeth, kaip tyčia per
eitą šeštadienį dar kilo riaušės, 
kurių metu 11 užmušta ir 27 
sužeisti. Tuo tarpu Prancūzija, 
sakoma, spaudžiama JAV ir Ka
nados, nusileido. Kai buvo galu
tinai sprendžiamas Tuniso ir Ma
roko klausimo' įrašymas į dar
botvarkę, Prancūzų delegacija 
tylėjo.

Posėdžių metu sovietų blokas 
jau spėjo pasireikšti savo propa-

tų kalbėjo jau Gromyko ir pats 
Višinskis. Čekoslovakijos Nosek 
puolė JAV, kuri visame pasau
lyje organizuojanti šnipų tinklą. 
Lenkijos užsienių reikalų min. 
Skreszewski savo 2 vai. kalboje 
išdėstė sovietišką propagandinį 
taikos planą, keltą jau Paryžiaus 
sesijoje.

Europoje Britų feldmaršalas 
Montgomery vėl kelia sumany
mą greta esamo kariškojo štabo 
šaltajam karui vadovauti sukur
ti atskirą centrą. Jo reikalas bū
tų propaganda ir vad. psicholo
ginis karas. Tam, esą, pritariąs 
ir gen. Ridgway ir Š. Atlanto S. 
generalinis sekretorius lordas 
Ismay. Dabar, esą, jei Maskva 
ką paskelbia, tai tenka valstybių 
vyriausybėms tartis, suderinti 
pažiūras, o ištikrųjų atsakymas 
turėtų būti duodamas tuojau pat.

D. Britanijos darbiečiai nuta
rė su Bevano grupe ceremonijų 
nebedaryti. Partijos centras pa
reikalavo, kad toji grupė — 30 
parlamento narių — nedarytų 
atskirų posėdžių, nekurtų parti
jos partijoje, kaip sako Attlee. 
Ar tie nusileis, tuo tarpu neaišku.

Iš Jugoslavijos pranešama, kad 
Maskva nutarusi panaikinti Ko- 
minformą. Esą, dėl to, kad iš sa
vo veiklos 5 metų 4 buvę paskir
ti Jugoslavijai likviduoti, o vai
sių gerų nesusilaukta.

Egipte įtampa nemažėja. Per
eitą savaitę net pats gen. Naguib 
smarkiai puolė buvusį karalių 
Faruką, dabar gyvenantį Romo
je, kad jis, esą, kurstąs prieš 
Egiptą • vakariečius, dabartinei 
vyriausybei primesdamas komu
nizmą. Dėl to Kaire sklinda kal
bos, kad Egiptas gali būti netru- 

būti baigtas iki sekančio kongre
so 1956 m. Partijos vardo pakei
timas jau nutartas. Iš jo išmeta
mas žodis bolševikų — lieka tik 
komunistų.

•Uždaromajam posėdy kalbėjo 
pats Stalinas. Jis pažadėjo So
vietų S. paramą kitų kraštų ko- 
munistanis, užsitikrindamas ir 
jų paramą Sovietų Sąjungai. Kai 
Thorez ar Togliatti pareiškią, 
kad jų tautos nekovos prieš So
vietų Sąjungą, jie pasitarnaują 
savo tautos taikos troškimams, 
bet pasitarnaują Sovietų Sąjun
gai, kuri varanti taikos politiką. 

kus paskelbtas respublika, o pa
gal kitą variantą, kad karalių 
galįs būti paskelbtas dabartinis 
regentas princas Adei Moneim, 
Faruko giminaitis, kuris dabar 
vienas beliko regentu. Prie jo , 
dar buvęs vienas pulkininkas, 
suėjęs į konfliktą su gen. Na
guib, pereitą savaitę buvo paša
lintas. Farukas per savo kalbė
toją į Naguib priekaištus atsa
kė, kad Naguib esąs lygiai taip 
pat raudonas, kaip ir visi komu
nistai. Farukas, matyt, nebesiti
ki išsaugoti sostą sūnui.

O vyriausybė tuo pat metu su
ėmė 40 asmenų kaltinamų komu
nizmu. Vienas generolas, ban
dęs iš krašto pabėgti, suimtas ir 
teisiamas. Prokuratūra jam rei
kalauja mirties bausmės.

Irano byla dar labiau susi- ‘ . 
komplikavo. Britams nepriėmus 
Irano pateiktų sąlygų derybų 
pagrindu, ki pū tarpe yra reika
lavimas, kad E<įtai iš anksto su
tiktų sumokėti svatų_ ir
20 mil/dar prieš derybų pradžią- 
šumoKėtų, Mossadegh nuspren
dė nutraukti diplomatinius san
tykius. Britai į tai sako, kad jie 
vistiek sieksią ginčą išspręsti, 
nors dabar tai būsią sunkiau. Bet 
jie dar nemano atsisakyti kom
pensacijos už koncesijos nutrau
kimą, ne tik už visą nacionali
zuotą turtą. D. Britanijos pilie
čių interesų gynimą greičiausia 
perims JAV ambasadorius, kuris 
jau dabar darsųjygių sulaikyti

mas Britus pjikalbėti “priimti 
visus teisėtus Irano reikalavi
mus”. Irano interesus D. Britani
joj sutiko perimti Švedų amba
sada Londone. » ..

Vyriausybės sprendimas Irane 
beabejo iššauks didelio nerimo 
bei priekaištų, tačiau vyriaušy-. 
bė jau anksčiau darė didelių » 
priekaištų Britams, kad jie per 
savo konsulatus kišąsi į Irano vi
daus reikalus. Iranui tai bus pro
ga apsivalyti nuo britiškų agen
tūrų, žinoma, "M^Kyaį^irifiaht 
rankas.

Korėjoje, nutrūkus deryboms, 
pagyvėjo kovos. Pirmieji prane
šimai buvo apie JT artilerijos ir 
aviacijos puolimus, bet, matyti, 
tai buvo bandymas išardyti ko
munistų paruoštus kumščius, nes 
sekančiomis dienomis pradėjo 
puolimus komunistai. Didesnių 
fronto pasikeitimų betgi nebuvo.

Korėjos klausimas prisimena
mas ir JT plenume, kur jis viso
je pilnumoje betgi, atrodo, žie
bus svarstomas. Višinskis pereitą 
šeštadienį pasisakė visiškai pa
remdamas komunistų tezes dėl 
belaisvių priverstino grąžinimo. 
Acheson reikalauja, kad, JT na
riai pasiųstų daugiau kariuome
nės. Dėl aną savaitę dingusio 
amerikiečių bombonešio JAV 
karinė vadovybė oficialiai pa
skelbė, kad jame buvę 8 vyrų 
įgula, kad jis buvęs neginkluotas 
ir skridęs pratimams.

Gen. Fleet, 
JAV 8-osios armijos vadas Korė
joje, kuris nuo šių metų pabaigos 

pasitraukia į atsargą.
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KLB ŠVIETIMO KOMISIJOS
INFORMACIJA Nr. 2

1. Remiantis KLB Tarybos su
važiavimo nutarimu sudarytas 
galutinis Komisijos sąstatas: pir
mininkas A, Rinkūnas, sekreto
rius J. Gaižutis, nariai: S. Pra- 
puolęnytė, V. Matulaitis, Iz. Ma
tusevičiūtė, J. Kralikauskas ir J. 
Mikšys,-

2. Našesnio Komisijos > darbo
. dėliai yra nutarta veikti sky
riais. Sudaryti šie Komisijos sky
riai: . . .

a. pradžios mokyklų, vadovas
V, Matulaitis; ,

b. ąugštesnio lituanistinio švie
timo, vadovas Iz. Matusevi
čiūtė;-, ,

c. vasaros stovyklų, vadovas S.
Prapuoleny tė;

d. bibliotekų, vadovas J. Kra
likauskas. ,

3. Blogiausioje būklėje šiuo 
metu yra. lituanistinis švietimas 
to jaunimo, kuris išėjęs iš šeštad. 
mokyklų. Šis reikalas svarstytas 
keliuose posėdžiuose ir pagaliau 
prieita išvados, kad reikia eiti,
prie steigimo augštesniųjų litua- ' tuvos žemėlapį”, I. Malinausko ir 
nistikos kursų. Šiuo metu ruo- i J. Tąlmanto “Liet, kalbos gra-

Rusiškoji mįslė
Nūdienis pasaulis pergyvena 

ne vien didelį vidinį sukrėtimą, 
dvasinę, kultūrinę, religinę, po-, 
litinę, socialinę suirutę, ūkiško
jo santykiavimo pakrikimą, tei
sės ir filosofinių sąvokų iškrai
pymą, bet ir milžinišką pavojų, 
kurį neša Sovietai. Jie nėra nau
jutėlis tvarinys, bet rusiškosios 
praeities ir vakarietiškų klaidų 
vaisius. Jie.išaugo dirvoje, kuri 
apsti pikto sėklomis, dirvoje, 
įmirkusioje nekalto kraujo, iš- 
ūgdžiusioje ne vien nepaprastą 
žiaurumą tam tikrais tarpsniais, 
bet nutysusioje per visą Rusijos 
istoriją. Ne mano uždavinys ieš
koti daugelio istorinių liudinin
kų atžymėti kruvinuosius įvy
kius Rusijoje. Tepasitenkinsiu 
priminęs talentingo A. K. Teis
toj žodžius: “Viena Rus turi įlei
dusi šaknis, jei ne visuotinoje, 
bent europinėje kultūroje. Joje 
randame gėrio, garbės ir laisvės 
vakarietiškąjį supratimą. JTen 
pat yra antroji Rus — kilusi iš 
tamsiųjų miškų, taigų, gyvuliš
koji, fanatiškoji, mongoliškoji — 

^totoriškoji Rusija. Pastarosios

ruošia. Gautas atsakymas, kad 
programos jau paruoštos ir iš
siųstos LIT Valdytojui patvir
tinti. Vadovėlių reikalu kreipta
si į leidyklas užklausiant, kokių 

-vadovėlių jos turi. Jau gautas 
atsakymas iš šių leidyklų:

a. PLB Vokietijos Kr. Valdy
bos Leidyklos (adresas: Litau- 
isches Zentralkomitee, (20a) 
Hannover — Kleefeld, Hegelstr. 
6); galima gauti Esmaičio “Isto
riją” (Senų senovė ir Lietuvos 
istorija),. Geručio “Rūtelę”, J. 
Kaplano ir L. Dambrausko “Lie
tuvių kalbos gramatiką”, I. Ma
linausko ir J. Talmanto “Lietu
vių kalbos gramatiką su prati
mais”, Pr. Naujokaičio “Lietuvių 
literatūrą” ir eilę kitų liet, kny
gų vaikams ir suaugusiems; ,

b. Gabijos (adresas: 335 Union Iidealu Yra fanatiškumas ir pne- 
Ave., Brooklyn 11, N.Y., USA); spauda. Kijevo Rusija buvo Eu- 
galima gauti S. Zobarsko “Auš- r°Pos dalis, Maskva gi liko Eu- 
relę” I skyriui, Esmaičio “Geo- rop°s kūrybos neigėja (The 
grafiją” . ir “Istoriją”, Geručio 
“Rūtelę”, arch. Sk. Šlapelio “Lie-

Slavonic and East European Re
view, 19 t. 71-72 p.).

Ši trumpa ištraukėlė atsako į 
daugelį klausimų, kuriuos vaka- 

• ru
siškoji mįslė. Šioji “mįslė” yra

. Siamas tokių kursų darbo pla-Į matiką”, P. Naujokaičio “Lietu- riečiai sudarkę pavadina — 
nas ir provizorinė programa, vių literatūrą”; j! "
Svarstyta taip pat mintis, kad Ii- c. Žiburių Šp. Bendrovės (ad- I lengvai įspėjama pavarčius pa-
tuanistams apjungti, lituanisti- j resas: 941 Dundas St. W., 'To
kos dalykams savųjų ir kitatau- i ronto, Ont.); galima gauti kla- 
čių ,larpe.4ž£Qpaguoti bei įvai- į sės žurnalų ir mokinio pažymių 
tioms lietuviškoms problemoms i knygelių.

/nagrinėti galėtų būti steigiamas; Mokyklos kviečiamos kreiptis 
lituanistikos institutas. į į atitinkamas leidyklas betarpiai
4j Pradžios mokyklų skyriuje, arba per spaudos platintojus..

rūpinamasi pamokų lentelę, Į Registracijos reikalu prašome 
programomis, vadovėliais ir mo- ; mokyklas skubiai atsiųsti savo 
kyklų registracija. Pamokų len- ; adresus, o tas, kurios jau atsiun- 
telė šeštad. mokykloms jau pa- į tė ir gavo anketas — jas grąžin- 
ruošta. Programų reikalu susi- • ti nedelsiant.

5. Komisijos adresas: J. Gaižu-

i čių rusų istorikų — N. Karamzin 
(1766-1826) iki V. Kliučevskio 
(1841-1911) rašytus puslapius. 
Net sovietinis istorikas M. Po
krovski j (1868-1932) teigia, kad 
Didžioji Maskvos Kunigaikštija 
susikūrusi visuotinėje totorių 
Įtakoje. Tą tvirtinimą Kliučevs- 
kis faktais atžymi. XVI-XII am
žiuose 17/4 diduomenės buvę to
toriai. Net totoriškieji papročiai 
rusuose neretai tuo metu užtin
kami. Vienas paprotys — valdo-

kimas, nežiūrint Vakarietiškų pa
pročių, žinomas iki šių dienų. 
Keitėsi valdovai, amžiai amžius 
sekė, bet Ivan III pavyzdys liko 
nepamirštas, o sovietinių valdo
vų net toli pralenktas.' J. Ku- 
cha^rževski nurodo, k^i tironiš- 
kumo apimtis didėjo plečiantis 
Rusijos žemėm. Tuo mėtų buvo 
pavergta daugelis tautų, įskai
tant ir lietuvius,.kurie ilgai buvo 
atlaikę totorius ir net rusų verž
lų į vakarus.

Kitataučių persekiojimas
Rusijos imperijos palyginimas 

su kitomis net ir su istorine Ki
nija, yra klaidingas, nes rusai 
niekuomet negalėjo prilygti 
daugeliui pavergtų vakarietiškų
jų tautų savo kultūra, ūkio or
ganizacija ar tautiniu susiprati
mu. Tuo atveju rusams teliko 
totoriškasis metodas, kuYis buvo 
išbandytas ant savųjų kailio op- 
ričninos vardu, jėga noras už
gniaužti payergtuosius-Tierusus, 
persekioti jų tautiškumą, tikėji
mą, kultūrą ir kitas tautines ap
raiškas vedė į uždarymą tautinių 
mokyklų, spaudos laisvės var
žymą, visuomeninio bendravimo 
panaikinimą ir siekimą kitati
kius laikyti tokioje pat draus
mėje, kaip ir iš Bizantijos atvež
tinėje dvigalvio erelio pravosla
vų Bažnyčioje..

Rusams, kurie savo istorijoje 
niekuomet neturėjo progos lais
vai atsikvėpti, autokratija skel
bė: rusiškasis absoliutizmas, ru
siškasis tautiškumas ir rusiš
koji ortodoksija. Gremėzdiško
mis rankomis, nevengiant bu
delio metodų, kitataučiams teli
ko kančios kelias. Žodžiu — kan

viška, p ypač europietiška.
Dalis šviesuomenės pasirinko 

europietinį kelią. Bet tai bai
gėsi nelaimingu dekabristų suki
limu 1825 m. ar Herceno, Vladi
miro Solovjovo raštais, kurie te
radę didelį atgarsį Europoje, ir 
tai tik po kelių dešimtmečių po 
jų mirties. Rusijoje vis labiau 
prigijo rusų tautos mistiškosios 
paskirties idėjos, rusų tautos 
pranašumo mintys ir naujas šū
kis vienas caras, viena pravosla
vų Bažnyčia. O toliau jau seka 
vienintelė, nedalomoji Rusija, 
kuri įgyvendina neregėtą impe
rializmą ir žmogžudystę. Tas di
dysis nusikaltimas buvo praei
tyje dangstomas pasaulio išga
nymu,. o, šiandieną realiu pasau
linės revoliucijos šūkiu, siekiant 
pavergti visą pasaulį. Amžių ei
goje rusai, panaudoję europejiš- 
kus ginklus, o svarbiausia, išnau
dodami vakariečių klaidas, juos 
nukreipia prieš pačius vakarie
čius, siekiant pastaruosius pa
vergti, vakarietišką kultūrą iš
rauti su šaknimis. Šiame žūtbū
tiniame tarpsnyje vakariečiai ne 
vien nebando Sovietų sudraus
ti, bet leidžia toliau žengti ir’ pa
vergti tautas vieną po kitos. O 
vakariečiams už tai tenka mokė
ti milžiniškas sąskaitas, nes yra 
ginama ne laisvės pradas, bet dar 
nepavergtųjų turima laisvė.

(Bus daugiau)

Šiandienines sovetinės Lietu 
vos didybė drg. Antanas Smec 
<kus yra stambių Sūduvos ūki 
ninku vaikas, tačiau 
anksti išėjęs “svieto J 
“kovoti su supuvusia

gana 
ti” ir 

uržuazi- 
ja”. Pradžia tos kovos-buvo pa
daryta “Aušrinės” būrelio narių 
tarpe, o vėliau gilinta komunis
tų eilėse, baigiant sovietiniu sau
gumu. * *

Jis dar gana anksti už komu
nistinę veiklą pateko į kalėjimą 
— kaikurių teigimu, kaip atenta
to prieš Voldemarą dalyvis, — 
kur ir išėjo pirmąjį “generali
nį komunistinį apmokymą”. N. 
Lietuvos kalėjimai visą laiką tu
rėjo slaptas komunistines mo
kyklas ir kalėjimo administra
cija buvo silpna prieš jas kovo
ti, nes pas mus politiniai kaliniai 
turėjo daugiau teisių už krimi
nalinius. Antra, kalėjimo pati 
nuotaika tam yra palanki: žmo
gus, netekęs laisvės, dažnai pa
suka į kraštutinumus. Nepamirš
tina, jog už komunistinę veiklą 
patekę į kalėjimus buvo labai ge
rai aprūpinami. Tiems reikalams 
Maskva pinigo negailėjo. Todėl 
ir. visai nenuostabu, kad tokias 
“mokyklas” mūsų kalėjimuose 
baigė visi šiandieniniai sovieti
nės Lietuvos komunistai (pav.* 
J. Stimburys, Šumauskas, Rez- 
nikaitė. Komodaitė ir kt.).

Kai buvo tariamasi pasikeisti 
politiniais kaliniais su Maskva 
(Solovkuose buvo kelolika lietu
vių kunigų), sovietai paprašė

KLB Krašto Valdybos posėdis

“iškeisti” ir drg. A. Sniečkų. Ta
da šį “nekaltą” kalinį ir Lietu
vos vyriausybė pradėjo “vertin- . 
ti”. Jis buvo iškeistas, rodos, 
1930-31 metais.

Patekęs į sovietinį “rojų” A. 
Sniečkus tuojau buvo pasiųstas 
į marksizmo- leninizmo augštą- 
jb mokyklą — “institutą”, kuria
me buvo specialiai parengami 
atskiroms tautoms komunisti
niai vadai, šis “institutas” buvo 
sukurtas jau 1918 m. ir jau tuo
met buvo ruošiama ne tik Lietu
vai ir Lenkijai bei Vokietijai 
“vadai,”, bet ir Kinijai, Indijai, 
arabų kraštams. Netrūko tuomet 
atstovų ir iš JAV. Šiam “insti
tute” A. Sniečkus praėjo ne tik 
komunistinę-programą bei slap
tus veikimo būdus, bet buvo kar
tu paruoštas ir sovietiniam sau
gumui bei kitokiai žvalgybai.

Baigęs “institutą” jis buvo pa
skirtas į vieną Kominterno sky
rių, kuriame jam teko rūpintis 
Lietuvos Komunistų Partijos 
reikalais. Iš šios “darbovietės” 
drg. A. Sniečkus apie 10 kartų 
buvo parvykęs dar į Nepr. Lie
tuvą. Paprastai atvažiuodavo 
suklastotais dokumentais, sveti
ma pavarde išduotu Lietuvos už
sienio pasu ir ne iš Sovietų Są
jungos,' bet iš Vak. Europos arba 
net Amerikos žemyno. Mūsų pa
sieniečiams drg. A. Sniečkaus 
pasas, pilnas transitinių vizų, 
niekados nebuvo įtartas, jis 
visados sugrįždavo, kaip kiekvie
nas lietuvis, į savo namus. Ta
čiau koks nors “Šniukšta” išvirs- 
davo drg. A. Sniečkumi tik po 
keliu dienu, kai visas Lietuvos 
komunistinis pogrindis staiga 
pasidarydavo veiklus. Ir tada 
paaiškėdavo, kad vienas “sugrį-

ruošta. Programų reikalu susi
siekta su Rytinių JAV Lietuvių „ ; . . .
Mokytojų Sąjungos Centru, ku- tis, 135 Gorevale Ave., Toronto, i vų tironiškųmas, jų valdžios ne
ris jau metai kaip programas Į Ont. KLB Švietimo Komisija, i aprėžimas ir kaikurių tikslų sie-

’’Stop Genocide” aktualeja
(Atkelta iš: 1 pusi.) 

europiečius išgąsdinęs Ike už
tikrinimas, jog Amerika nieka
dos nesutiks su grobimu ir ver
gija. ’’Jokia valstybė, rašo Mr.

• Sulzberger praėjusį sekmadienį 
iš Paryžiaus, — šiame kontinen- 
te nėra pasiruošusi karui, kad iš
vaduotų lietuvius”... Bet euro
piečiai pripranta prie minties, 
kad' pfopągandąč^evietų nesuta
šysi. Su tuo apsiprasdami, dabar 
tik rūpinasi, kad Azijai nebūtų 
pirmoji rolė, kad NATO nebūtų 
susilpninta. Jų baimė be reika
lo, užbaigia Sulzberger. Amerika 
eis pirmoji.

• Vaitonis Švedijoje kertasi 
nejuokais. Kitą kartą jo partijos 
pratęsiamos po kelias dienas. So
vietams prilaikant visas penkias 
pradines vietas, Vaitonis turi tre
čią nuo galo. Vilniaus “Tiesa” 
paminėjo kaip Kanados atstovą, 
bet lietuviai gerai prisiminė Po
vilą Vai torą Lietuvos meisterį.

• Achesonas buvo pasiruošęs 
šokti Višinskiui į dantis. Lyg ne
kantrumas toks bus užėjęs, bet 
kažkas^Stsitiko ir Achesonas, 
pavėlavęs dieną, mandagus pa
siliko., Britai su prancūzais sako 
užsispyrę, kad reikia leisti Vi
šinskiu! pirma išsirėkti. O da
bar, kai tas jau išsirėkė, laukia
ma jankiai pradės spausti. Nuo
taikos gražioje salėje laidotuviš- 
kos. Vienas iš nuolatinių lietu
vių informacijos žmonių, regu-

liariai sekančių sesijas nupiovė: 
’’Kirsčiau, kad tai paskutinė se
sija”. Thomas Hamilton, JT eks
pertas, sako, po visu tuo šaltu
mu glūdi /žiauriai tramdomas 
aistros ir įtempimas. JAV daro 
viską užtęsti iki rinkimų, o so
vietai dėlto tyčia nori nors Ko
rėjos reikalą “papropagandinti”. 
Višinskis tam meistras. Net ir 
savo idėjų pats neskelbia. Lenkai 
tą atlieka. Viskas surežisuota, su
redaguota. Ir jų show, spėja Ha
milton, labai lengvai gali pasta
tyti jankius prakišusiųjų, nors 
JT pusėje.

• Švedija dėlto savo notą taip 
pat sušvelnino iki galimybės. 
Tik, kad istorija žinotų, jog so
vietai “tikrai skaudžiai užgavo 
teisingumą, neleisdami švedams 
žvejoti arčiau kaip 12 mylių nuo 
Baltijos valstybių krantų”.

• Pranešama apie kitus laivy
no manevrus. Grįždami namo iš 
Baltijos ištakų, jankiai užsima
nė Viduržemį aplankyti. Vyriau
sią rolę vaidins 6 eskadra. Joje 
ypač daug lėktuvnešių. Kur kas 
daugiau negu kanadiškuose “Ex
ercise Cordex” manevruose At
lante, jūsų pašonėje. “Saturday 
Evening Post” korespondentas 
dėl to rašo: “... geri NATO ka
rininkai neturėtų kalbėti apie 
puolimą, bet kas įtikins kariškį, 
jog geriausias apsigynimas yra 
puolimas. Jei Europoje prasidė
tų karas, Viduržemio frontas bū-

tų vienas svarbiausių. Lengviau
sias kelias į Rusiją yra per Juo
dąją jūrą. Tai neturėtų sudary
ti didelių sunk-umų jūrų valdo
vams sąjungininkams. Antroji 
Normandija nebus Prancūzijoje, 
bet Krime. Kitas Stalingrado 
mūšis nebus sprendžiamas milži
niško kelio išvarginti} karių, 
peržygiavusių visą Europą, bet 
parašiutininkų ir išlaipintų iš jū
ros divizijų, palaikoTnų rezervų 
pietuose” ... O būt gerai — taip 
kiauliškai šnekant, — jei spren
džiamieji mūšiai būtų kur nors 
prie Stalingrado, bet ne Pabal
tijy.

• Abiejų Niujorko didžiųjų 
dienraščių muzikos kritikų re
cenzijos apie Pabaltijo koncer
tą buvo beveik palankios ir įver
tinančios.

Moderni lietuvių vyriškų rūbų krautuvė

Paltai ir kostiumai parduodami pa
siūti ir pagal užsakymus. Skrybė
lės, įvairūs švarkai, taip pat švar
kai su kailio apykaklėmis, kelnės, 
megztukai, viršutiniai ir apatiniai 
baltiniai, kaklaraiščiai kojinės, pirš
tinės ir kt.

NUOLAIDA LIETUVIAMS 10%

Savininkas C. Salmonaitn

DERBY MEN’S SHOP
2576 Yonge St, Toronto 

Telef. HY. 9624

Finansų ministeris optimistas
Kanados finansų ministeris 

Abbott, kalbėdamas Vancouve- 
rio prekybos rūmuose, pareiškė, 
kad Kanados gyventojų gerbū
vis nuolat kyla, pragyvenimas 
per 12 pastarųjų mėnesių atpi
go 2%, tačiau krašto tolimesnis 
gerbūvis, o- taip pat dolerio lygis 
priklauso nuo gamybos išvysty
mo ir eksporto. Biudžeto pajam, 
esančios normalios. Tiesa, iki 
rugpiūčio mėnesio imamai paja
mos prašokę išlaidas net $335.- 
000.000, tačiau rugsėjo mėnuo 
praėjęs jau su deficitu. Ir visada 
Kanada išleidžianti daugiau me
tų pabaigoje. Tad ir šiais metais 
nelaukiama didesnio pertekliaus, 
kaip biudžete numatytas — 
$9.000.000. Tačiau, jei gamyba 
pakiltų, esą, galima būtų mokes
čius ir sumažinti.

“Karalienės šešėlis” — moteris
Scotland Yard, Anglijos sau

gumas, svarsto galimybę kara-j 
lienės Elzbietos II artimiausiu 
sargu, “karalienės šešėliu”, ku
rio pareiga niekad neišleisti ka
ralienės iš akių, paskirti moterį. 
Karalienės Viktorijos “šešėlis” 
buvo vyriškas seklys.

— Londonas. — Velionies ka
raliaus Jurgio VI paminklo fon
de jau yra 350.000 svarų aukų. 
Iš jų bus pastatytas antkapis ir 
sudarytas fondas labdaros reika-

kilpa, kitataučių naikinimas be 
pasigailėjimo, panaudojant me
todus, kurie nūdien pavadinti ge
nocidus. Jau carinėje Rusijoje 
siekta išnaikinti atskiras tautas, 
jas skaldant įvairiais būdais. Vi
sa tai nepavykus pačiame kraš
te atlikti, vadovai ir veiklieji bu
vo ištremiami, nepravoslavinis 
tikėjimas, viešasis bendravimas, 
kultūrinis veikimas persekioja
mi, įvesta kirilica, kraštai rusais 
kolonizuojami  A Muravjovas, ku
ris ne vien lietuvių pramintas 
koriku, vykdamas į Vilnių ca
rui pareiškė: “Naudodamasis 
romėniško prokonsulo, totoriško 
chano veiklos būdais, aš po ko
jomis paminsiu dieviškuosius ir 
žmoniškuosius įstatymus”. Vien 
1863 m. Muravjovo įsakymu bu
vo Yiužudyti 128 lietuviai, 972 
ištremti į sunkiųjų darbų stovyk
las, 1427 — Sibiran, 864 sugrūs
ti kalėjiman, 1529 krašte į kitas 
vietoves- -perkėM-mti, 4096 iš-^ 
tremti į Rusiją duodant žemės. 
Dėl revoliucinio sąjūdžio tiesiog 
nukentėjo 9361 asmuo. Ar tat dė
josi vien Lietuvoje? Kitos pa
vergtosios tautybės "taip pat bu
vo persekiotos gal tik ne taip 
žiaurius metodus naudojant, 
kaip Lietuvoje.

Rusiškoji šviesuomenė
Rusiškoji šviesuomenė gerai 

žinojo saro krašto'atsilikimą nuo 
Vakarų Europos. Bet kai paverg
tieji kovojo už tautines teises ir 
tautinę laisvę, rusai kuria pan- 
slavistinį mesianizmą, kurio šak
nys syvus ėmė iš Schellingo, 
Fichtės ir Hėgelio filosofijos. 
Eilė rusų .rašytojų — jU tarpe 
rasime net carinės valdžios per
sekiojamus — stoja ginti Rusi
jos ir smerkti vakarų Europą. 
Jų tarpe ypač prasikiša Aksakov, 
Danilevski, Dostojevskij ir Po
godin. Jie reiškia neapykantą 
visam kas nerusiška, neptavpsla- :

Spalio 14 d., 8 vai. vak., įvyko 
septintasis iš eilės KLB Krašto 
Valdybos posėdis. Dalyvavo Kr. 
V. nariai, Švietimo sk. pirm. A. 
Rinkūnas ir du asmenys iš suda
rytosios Lituanistikos Instituto 
reikalu pokomisėš — K. Gečas ir 
Iz. Matusevičiūtė.

Pirmuoju punktu in. Sližys re
feravo savo paruoštą intelektua
lų klubų steigimo reguliaminą. 
Jo motto paimti šie žodžiai: 
“Žmogus ieško žmogaus, tautie
tis— tautiečio, mintis — min
ties”. Intelektualų klubai yra gy
vos dvasios žmonių susibūrimo 
salelės, kuriose jie turėtų ieškoti 
atramos, kad visiškai nepaskęsti 
svetimųjų jūroje, neužmigti kas
dienybės miegu irnepamiršti ne
apmokėtos savo Tėvynei skolos, 
stiprinti lietuvybės dvasią, puo
selėti lietuviškų asmenybių tau
rumą ir tt. Dėl tos priežasties ir 
steigtini intelektualų klubai tose 
kolonijose, kur yra didesni mū
sų tautiečių susibūrimai.

Krašto Valdyba tokių klubų 
steigimui pritarė, tačiau nepasi
tenkinus vienu reguliamino skai
tymu, sudaryta komisija jo nuo
statams išsamiai apsvarstyti, jei
gu reikės, juos pakoreguoti ir. 
įnešti galutinam svarstymui i se
kantį posėdį. Į komisiją įėjo: re
guliamino autorius inž. J. Sližys, 
K. Grigiatis ir J.. Matulionis.

Posėdyje priimtas galutinis 
Kr. V. nusistatymas, paremiąs 
viename iš ankstyvesnių posė
džių V-bos pirm. J. Matulionio 
iškeltą.mintį, kad KLB Kr. V-ba 
privalo neatitrūkti nei trumpam 
momentui nuo paskirų mūsų 
tautai nusipelniusių asmenų, o 
taip pat ir organizacijų gyveni
mo, nepareinamai nuo to — kur 
tie asmenys ar organizacijos ras
tųsi. Todėl, įvairių sukakčių ar 
kitokių iškilmingų progų atve
jais, nutarta pasiųsti sveikini
mus lietuvybei ar lietuvių tautai 
nusipelniusiems asmenims. Gi 
organizacijų konferencijas, su
važiavimus ar susirinkimus — 
sveikinti asmeniškai arba raštais

tik tuomet, jeigu Valdyba iš 
anksto į juos bus pakviesta.

Po to Švietimo sk. pirm. A. j žęs” lietuvis vėl yra dingęs — 
Rinkūnas Valdybą painformavo į slapta iš savo krašto pasitraukęs, 
lituanistinię švietimo reikalu. 1940 m. pavasarį Lietuvos poli- 
Čia pat buvo perskaitytas Litua- cijai pavyko drg. Snečkų užklup- 
nistikos Instituto bei viduriniųjų ti. Tuomet jis gana atvirai pasa- 
lituanistinių mokyklų statuto j kė, jog čia bus tuojau Sovietų 
projektas, kurį paruošė specia-! Sąjunga ir policija turinti atsi- 
liai sudaryta pakomisė: dr. M. 
Anysas, K. Gečas ir Iz. Matuse
vičiūtė.

Valdybos posėdyje lituanisti-
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minti, kad visi prieš kdmunistus 
pasireiškę asmenys bus nubaus
ti. Gi vienam kitam jau ir dabar 
esąs laikas patiems duobes išsi- 

kos reikalais rūpinimuisi buvo kasti, kad nereikėtų vargti pas
kutinę valandą...

Užėmus Lietuvą Sovietų Są
jungai (1940. VI. .15), drg. Snieč
kus tuojau buvo paskirtas Sau
gumo Departamento viršininku. 
Čia jis ir pradėjo vykdyti lie
tuvių tautos “perauklėjimo” bei 
sunaikinimo planą. Suėmimai 
sekė suėmimus, nes pats rusiška
sis saugumas daugelio asmenų 
nebūtų pajėgęs surasti ir atpa
žinti. Čia drg. Sniečkus buvo ne
pavaduojamas žmogus, jis pats 
rinkosi saugumui bendradarbius, 
nors labai dažnai atsiklausda- 
mas drg. G. Zimano (“Tiesos” 
redaktoriaus), bet ne drg.Preik
šo (Liet. Komunistų Sąjungos 
sekretoriaus). Drg. A. Sniečkus, 
vienas pats ar jau rusų pagalbi
ninkų (tikriau — pačių jo virši
ninkų) verčiamas 1940 m. rug
pjūčio mėn. visiems kriminalinės

(Nukelta į 3 psl.)

nuoširdžiai pritarta, tačiau nusi
statyta eiti prie platėjančios šio 
darbo schemos palengvą ir siste- 
matingai. Švietimo Komisija, pa
prašyta pirmoj eilėj atkreipti 
ypatingą dėmesį į šeštadieninių 
lituanistikos pradžios mokyklų 
aprūpinimą vadovėliais,' jų mo
kymosi programų nuosekliu su
tvarkymu ir pan.

Švietimo .Komisija ir pakomi
sės nariai prašomi ir toliau tirti 
galimybes dėl Lituanistikos In
stituto steigimo Kanadoje. Į Li
tuanistikos Instituto statuto pro
jekto galutinio paruošimo komi
siją iš Valdybos pusės paskirtas 
dar vienas narys — inž. J. Sližys. 
Valdyba pageidavą, kad statuto 
projektas būtų galutinai paruoš
tas ir pateiktas svarstyti antra
jam Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavimui. Pr. Alšėnas.

Dar dėl “NL” reportažo
“NL” aprašydama KLB Krašto 

Tarybos posėdžius jau susilaukė 
pasipiktinimo iš, kitų atstovų pu
sės. Negalėdamas pateisinti ša
liškumo, noriu atitaisyti p. Kar
delio sušaržuotas mano mintis, 
pareikštas dėl jo siūlymo bend
ruomenę organizuoti grupiniais 
—partiniais pagrindais.

Diskusijose pabrėžiau, kad 
būtų klaidinga organizuoti ben
druomenę remiantis partijomis. 
Nelogiška lyginti LB organizaci
ją su D. Britanijos parlamentu.

4

/ Pamatyk NECCHI prieš perkant!
JŪS dar niekada nematėte tokios siuvamosios mašinos 
kaip NECCHI. Be jokių priedų siuvo: sagas, sagoms 
skylutes, monogramas, kraštų opsiuvimųs, aklas siū
les, į priekį ir atgol> ado ir lopo. Siuva ploniausį šilkg 
ir storiausias medžiagas, taip pat odos.

GARANTUOTOS VISAM GYVENIMUI!
VELTUI siuvimo pamokos mokykloje su kiekviena 
mašina. Nepamirškite pamatyti NECCHI nuostabią 
siuvamąją mašiną, apie kurią kalba visa Amerika. 
Su NECCHI Jūs turėsite siuvimą patogų ir malonų 
sutaupysite daug laiko. Reikalaukite veltui demon
stravimo namuose betkuriuo; taiku pagal susitarimą

Kainos nuo $139.00 iki $399.00

LIETUVIAMS 10%, NUOLAIDOS

Teirautis pas JONĄ AUKŠT/tfTj 
Telefonas OXford 4444

Kroutuvė atidaryto nuo 9 vol. ryto iki 9 vol. vokoro

Lietuviu Baldu Krautuvė 
MOHAWK FURNITURE CO.

2448 DANFORTH AVE., TORONTO
Telefoną* OXford 4444

Pilnas namų apstatymas, elektros reikmenys ir 
vaikų baldai.

r//£ NECCHI DELUXE

Parlamento uždavinys politinis 
— valdyti ir tvarkyti kraštą, 
Bendruomeenės organizacijos — 
pirmoj eilėj kultūrinis, lietuvy
bės išlaikymas. Grupinis princi
pas Bendruomenėj turi būti su
niveliuotas. Grupės egzisįuos ne 
Bendruomenės organizacijoj, bet 
šalia jos.

Sveikintinos organizacijos, ku
rios dirba lietuvybės labui. Ta
čiau, mano pastebėjimu, bent 
mažesniųjų kolonijų lietuviai, 
rinkdami. įvairioms pareigoms 
žmones, nežiūri kuriai grupei jie 
priklauso, bet pagal jų sugebėji
mus ir atsidėjimą lietuviškajam 
darbui. Todėl nėra reikalo įnešti 
į Bendruomenę partijų, ty. dife- 
rencijuotis. Ir mūsų visuomenė 
to nenori.

Maždaug taip sutrauktai pasi
sakiau diskusijosešiuo klausimu. 
J. Kardelis iš to padarė savo laik
rašty štai ką:

“... Atst. Činga sako, jog Kar
delis norįs Bendruomenę prily
ginti parlamentui, ko ištikrųjų 
nesą. Jis sako: “Mes stengiamės 
mažas grupes suniveliuoti”, kad 
jos visai nesireikštų (Kardelio 
buvo suminėtas L AS).

Atst Kardelis dėl šio pasisa- x 
kymo pastebi: P. činga kalba 
suniveliuoti. Ši totalistinė ten
dencija visą laiką buvo jaučiama 
iš Winnipeg© ALOKo daugu
mos” ...

Yra, tad, redaktorių rašančių 
ir tokius “reportažus”...

J. činga.
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Ūkininkų S-gos ir Krikšč. demokratę pareiškimas Pijus XII apie Europos vienybę
V Pereitą savaitę 

spaudai buvo išsiuntinėtas “Pa
reiškimas lietuvių visuomenei”, 
pąsirašytas L. Ūkininkų Sąjun
gos Centro Valdybos ir Liet. 
Krikšč. Demokratų Sąj. Vyr. C. 
Komiteto. Jame pasisakoma ko
kią poziciją užėmusios tos dvi 
grupės ryšy su Liet. Fronto pasi
traukimu iš VLIKo.

Negalėdami tokio ilgo — 8 ma
šinėle rašytų psl. — pareiškimo 
išspausdinti, pateiksime jo at- 
pasakojijmą.

Pareiškime pirmiausia sustoja
ma dėl “Liet. Fr. priekaištų VLI 
Kui”, t.y. dėl iš VLIKo išėjusių 
pareiškimų, kurie randami visiš
kai “nepagrįsti ir suformuluoti 
tik savo išstojimui iš VLIKo pa
teisinti, nes anksčiau tokie prie
kaištai ne tik nebuvo daromi, 
bet viešai jo paties atsakingų as
menų visai priešingai tais klau
simais buvo pasisakoma”.

Atmetamas taip pat priekaiš
tas, kad politinės parti jos j lin
kusios iš VLIKo veiklos išjung
ti rezistencinių organizacijų įta
ką, tarp kitko teigiant, kad ir LF 
esąs politinė partija su sava po
litine programa, Kad polit. parti
jos būtų nusistačiusios. prieš re
zistencinės kovos organizacijas,' 
niekas daugiau niekad nekalti
nęs. Kad dėl asmenų VT taria
masi, tokia jau esanti tvarka, 
visi kandidatai taip parenkami, 
o LF sau privilegijos reikalaująs. 
Ir politinių partijų tikslas ne 
vien išvaduoto krašto tvarky
mas, bet ir kova dėl krašto išva
davimo. Grupės, kurios rezisten
cinėmis pasivadina, čia neturį 
monopolio. Pareiškimą darančios 
grupės esą griežtai nusistačiu
sios prieš nemoralius politinės* 
kovos metodus, tačiau maną, kad 
nesusipratimams dėl asmenų ki
lus jie negalį būti likviduoti prie
kaištų nuneigimu, bet “tie prie
kaištai turi būti įprastine tvarka 
ištirti ir dėl jų padarytas neša
liškas sprendimas”. LF dėl savo 
kandidatui į VT padarytų prie
kaištų šito kelio nepasirinkęs. “Ir 
kol tai nebus padaryta, LF teigi
mas apie VLIKo daugumos nusi
lenkimą nemoralios kovos meto
dams bus neįrodytas teigi
mas” ... Pagaliau dėl priekaišto, 
kad VLIKą sudarančių grupių 
dauguma ten palikusi pripuola
mus asmenis, kurie negalėjo iš
emigruoti, dėl to asmeninė VLI bu vusi svarbiausioji priežastis.

JAV prezidentai
Kas bebūtų išrinktas lapkričio 

4 dieną Jungt. Amerikos Vals
tybių prezidentu — tai bus 33-Sis 
nešiojąs minėtą garbingą titulą. 
Tikrumoje 34, nes Grover Cleve
land buvo išrinktas du kartus, 

"su pertrauka, kurios metu pre
zidentavo Benjamin Harrison .— 
taip Cleveland buvo 22 ir 24-sis 
prezidentas.

Dabar išrinktasis prezidentas į 
savo pareigas bus įvestas atei
nančių -metų sausio 20 dieną. Iki 
Franklino D. Roosevelto, šis įve
dimas visuomet buvo surengia
mas kovo 4 d. Bet Roosevelto 
valdymo metu data buvo pasku
binta, kad tik naujasis preziden
tas greičiau su savo pareigomis 
būtų supažindintas. Pirmasis 
prezidento prisaikdinimas įvyko 
1789 metais balandžio 30 d. Niu
jorke. George Washington bu
vo numatytas prisaikdinti kovo 
4, bet nepaprastai vėlavo; rinki
mų duomenys, ir pagaliau Wa
shington nebuvo paspėjęs atvyk
ti iš Virginijos, kur yra jo namai. 
Kiti dveji įvedimai (antrą kartą 
Washingtonas ir John Adams) 
buvo atlikti Philadelphijoje. Va
šingtone pirmuoju į savo parei
gas buvo įvestas Th. Jefferson.

Naujasis prezidentas išrenka
mas keturiems metams, gali bū
ti perrinktas tačiau tik <5ar vie
nam prezidentavimo laikotar
piui. Toks yra Konstitucijos 22 
priedėlis, priimtas 1951 metais— 
prezidentas negali prezidentau
ti ilgiau kaip 8 metus. Iki Roose
velto Delano laikų joks preziden
tas nevaldė ilgiau kaip dveji pre
zidentavimo laikotarpiai, ir tai 
buvo tapę tradicija. Tačiau 
Frankliną D. Rooseveltą perrin
kus net keturius kartus, 1947 me
tų respublikonų kongresas pasi
skubino pasiūlyti konstitucinį 
priedėlį, kuris nustatytų prezi
dentavimą neilgiau kaip aštuoni 
metai.

% Prezidentui dėl kokių nors 
priežasčių negalint atlikti savo 
pareigų — jei suserga, atsistaty
dinus, pašalinamas ar dėl kito
kių priežasčių — jį pavaduoja

lietuviškajai Ko sudėtis, labai susilpnėjusi, pa-
reiškėjai sako, kad dalis VLIKo 
narių, ir galėdami išemigruoti, 
pasilikę - ten pasišventę Lietuvos 
laisvinimo darbui, “tačiau jų 
skaičiuje LF žmonių nėra”. VLI 
Ko asmeninio sąstato stiprinimo 
reikalingumo neneigiu, “tik sa
kome, kad apie tai kalba ir ki
tiems priekaištauja išemigravę, 
o vėliau net iš VLIKo pasitraukę 
neatsitiktiniai LF žmonės”.

Toliau pareiškime pasisako
ma, dėl pareiškėjų laikysenos LF 
atžvilgiu sudarant naująją VT.

Abi tos grupės tvirtai palai
kę LF pasiūlytąją prof. Brazai
čio kandidatūrą. Kai prieš ją pa
sisakęs visas laicistų blokas, o 
prof. Zaikauskas pranešęs, kad 
jis atsisakąs nuo bandymo su
daryti VT, jei nebus atsisakyta 
nuo Brazaičio kandidatūros, pa
reiškimą darančios grupės atsi
sakiusios toliau jį remti, nors LF 
nesutikęs jį pakeisti prof. Z. 
Ivinskiu ar p. V. Vaitiekūnu, ku
rie savo kandidatūras atsiėmę. 
Nuo tolimesnio prof. B. kandida
tūros rėmimo buvę atsisakyta 
dėl to, kad jau per ilgai buvęs 
užsitęsęs Vykd. Tarybos sudary
mas, kad tokiais svarbiais atve
jais asmenų klausimas negali 
trukdyti organo sudarymo, kad 
iki tol grupių atstovai į VT taip 
pat būdavę parenkami susitari
mo, bet ne grupių vienašališkai 
paskiriami.

“Šį pareiškimą darančios gru
pės yra nuomonės, kad bendra
sis lietuvių tautos interesas yra 
augštesnė vertybė ir todėl nega
lėjo prisidėti prie VLIKo ir jo 
Vykdomosios Tarybos griovimo 
dėl asmens. Tačiau kartu reiškia
me apgailestavimą, kad vad. lai
cistinis blokas, vetuodamas ki
tų grupių paskirtus asmenis, ne
nurodydamas pilnų ir patikrintų 
motyvų, yra parodęs, jog asmuo 
jų statomas augščiau už vienybę 
ir net pačios Vykd. Tarybos su
darymą. Iš kitos vėl pusės, Lietu
vių Frontas, turėdamas ir. dau
giau asmenų užsispyrė dėl vieno 
ir išėjo iš Lietuvos laisvinimo Or
ganizacijos”.

LF nurodomuose išėjimo iš 
VLIKo motyvuose prof. Br. ne-/ 
pakvietimo į VLIKą motyvas 
esąs išjungiamas, tačiau “moty
vų turinys, jų išdėstymo forma ir 
metami kaltinimai rodo”, kad tai

viceprezidentas. Jei ir viceprezi
dentą ištinka kokia nelaimė, 
kandidatai seka sekančia tvar
ka: Atstovų Rūmų Pirmininkas, 
Senato laikinasis prezidentas, 
Valstybės sekretorius, Iždo se
kretorius, Apsaugos sekretorius, 
Valstybės gynėjas, Pašto virši
ninkas, Vidaus reikalų sekreto
rius, Žemės ūkio sekretorius, 
Prekybos sekretorius, Darbo se
kretorius. Tačiau 163 metų JAV 
istorijoje prezidento niekad nie
kas toliau nepavadavo kaip vi
ceprezidentas.

Prezidentavimo metu prezi
dentas gyvena Baltuosiuose Rū
muose, savo oficialiuose jau nuo 
1800 metų Prezidento rūmuose. 
Baltųjų Rūmų sklypą parinko 
pats prezidentas George Wa
shington su majoru Pierre L’En- 
fant, kad 1791 metais jie planavo 
Vašingtono miestą. Pamatai bu
vo sudėti jau 1792 metais su ata
tinkamomis iškilmėmis, bet pir
masis prezidentas juose apsigy
venęs tebuvo John Adams 1800 
metais. Tuo laiku jie nebuvo va
dinami Baltaisiais. Jie pabalo, tik 
1814 metais sudeginti britų, ir 
buvo nubaltinti, kad paslėptų 
sužalojimą. 1949 metais,-Kong
resas paskyrė 6 milijonus dole
rių 150 metų senumo pastatą pil-. 
nai atremontuoti. Remontas už
sitęsė ištikus trejis metus.

Prezidentas atlyginamas 100 
tūkstančių dol., plius $50.000 pa
pildomoms išlaidoms padengti ir 
kitas $40.000 taip vadinamų ke
lionpinigių. Kada Washingtonas 
buvo prisaikdintas 1789, jis tega
vo vos $25.000. Ši alga pasiliko 
iki Ulysses S. Grant antrojo lai
kotarpio 1873 metais, kuomet ji 
buvo pakelta iki $50.000. 1908 m. 
prezidentaujant Theodorui Roo- 
seveltui ji ir vėl buvo pakelta 
iki $75.000, ir tik 1950 m. ji buvo 
padidinta iki dabartinio dydžio.

Pagal profesijas JAV prezi
dentų daugiausia yra buvęs teisi
ninkų. Iš 32 teisininkų buvo 18, 
kariškiai 6, mokytojai - profeso
riai 3, siuvėjai 2, ir po 1 žurnalis
tą, inžinierių ir pirklį.

Tai rodą ir prof. J. Griniaus ir 
prof. A. Maceinos pareiškimai.

Pagaliau iš viso pareiškimo pa
daromos šios išvados:

“1. Lietuvių Fronto išstojimą 
iš VLIKo vertiname neigiamai ir 
laikome, kad LF iš sutelktinės 
politinės kovos už Lietuvos iš
laisvinimą yra pasitraukęs.,O jo 
raginimą lietuviškąjį jaunimą 
“jungtis į bendrą laisvės kovų są
jūdį”, kai pats LF iš bendros ko
vos yra pasitraukęs, laikome pa
triotinio jaunimo demoralizuo- 
jačiu šūkiu, nes lieka nebeaišku, 
kur ir su kuo raginama laisvini
mo kovai jungtis.

2. Laikome Lietuvių Fronto 
nusikaltimu, kad jis užuot pykęs 
ant asmenų ar grupių, priešingų 
prof. J. Brazaičio kandidatūrai į 
Vykd. Tarybą, ėmėsi lietuvių 
tautos priešų vartojamų argu
mentų ir metodų pulti ir niekin
ti pačią instituciją — Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlasvinimo Komitetą. 
Jei jame yra kas negero, tai gera 
dalis to blogio yra paties LF pa
likimas. VLIKą reikia ne niekin
ti ir diskredituoti, o stiprinti ir 
taisyti, kas jame taisytino.

3. Manome, kad klysta visi tie, 
kurie tiki ir skelbia didelius dar
bus nudirbą darbe nedalyvauda
mi, bet jį vien kritikuodami. 
Lietuvių Frontas iki šiol dirbo, 
bet jei nedirbs, tai vien ardybi
nes kritikos neturėtų laikyti 
darbu.

4. Lietuvių Frontą ir Amerikos 
Lietuvių Fronto Bičiulius kvie
čiame į sutartinę kovą už Lietu
vos išlaisvinimą, buriantis apie 
tai kovai atstovaujantį ir vado
vaujantį Vyriausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą”.

VOKIEČIAI
Egipto dabartinis diktatorius 

beabejo veikia ne vienas. Nie
kad niekas vienas perversmo ne
pajėgė suruošti. Jis pas anksčiau 
nebuvo kažin kokia asmenybė. 
Žinoma tik, kad jis dalyvavo ir 
pasižymėjo žygyje Palestinoje ir 
kad yra populiarus jaunesniųjų 
karininkų tarpe. Sakoma, kad jis 
ištikrųjų net nėra tikrasis per
versmo organizatorius. Pervers
mininkų štabą sudarą 9 pulkinin
kai, o jų tarpe esąs įtakingiausias 
pulk. Anver ai Saadat. Jis pri
klausė Egipto socialistų partijai, 
kuri maždaug atitiko vokiečių 
nacionalsocialistams. Naguib ap
linkoje esą ir daugiau asmenų, 
anksčiau turėjusių ryšių su hit
lerine Vokietija.

Esama davinių, kad su per
versmininkais turi artimų ryšių 
ir vokiečių ekspertai, kurių Egip
te yra jau nemažai. Vokiečių ka
rių Egipte yra nemažai. Vieni 
jų ten atsidūrė pabėgę iš karo 
belaisvių stovyklų, kiti Egipto 
valdžios buvo pasikviesti karo su 
Izraeliu metu, o dar kiti visai ne
seniai atvyko su V. Vokietijos 
vyriausybės žinia. Visų vokiškų 
ekspertų prieky čia stovi du ge
nerolai Helmut Farnbacher ir 
Fridrich Muenzel. Jie, atrodo, 
vadovauja visų instruktorių šta
bui ir yra paties gen. Naguib bi
čiuliai. Jūrų laivyno instrukto
riams vadovauja du kapitonai: 
Theodor von Bechtalsheim ir 
Ludwik Sprecher. Kiek tų in
struktorių yra išviso, šiandien 
niekas tikrai * nežino, tačiau, ži
noma, kad jų yra visose ginklų 
rūšyse. Taip žinoma, kad Alek
sandrijoje yra kap. Erich Mar- 
told štabas, kuris yra žinomas 
jūrų minų specialistas. Žinoma, 
kad karinio jūrų transporto tvar
kyme dirba 30 vokiečių karinin
kų. Buv. karo pramonės ginklų 
gamybos skyriaus viršininkas SS 
gen. W. Voss kažką veikia Kaire. 
Kitas S Sgen. Fr. Tiefenbacher, 
šarvuočių specialistas, vadovau
ja jaunųjų Egipto karininkų ap
mokymui... gatvių kovoms.

Pastebėtina, kad visi tie kari
ninkai yra geruose santykiuose 
su Bonnos vyriausybe, palaiko 
ryšius su vokiečiais diplomatais 
ir net važinėja į Vokietiją. Sa
koma, kad kaip tik vokiečiai pa
ruošę ir karinio perversmo Egip
te planą. O kažin ar neturi jie ir 
politinės misijos? Ar nepuoselė
ja jie minties atgaivinti senas 
Vokietijos svajones apie įsivyra
vimą artimuosiuose rytuose.

Stachanoviška gamyba
Dabartinėje Lenkijoje buvo 

du telefonų aparatų fabrikai — 
Lodziuje ir Radome. Kadangi 
pastarasis nebuvo visai pilnas, 
tai jį pagaliau likvidavo. Likęs 
vienintelis Lodziaus, fabrikas 
neseniai šventė didelę šventę — 
mieste buvo pradėti naudoti ša

Nebe pirmą kartą kalbama 
apie Europos suvienijimą. Ir 
Lloyd George (1863-1945) yra 
aiškiai kalbėjęs apie Suvienytas 
Europos Valstybes. Šitoji idėja 
buvo dažnai įvairiausiomis pro
gomis diskutuojama, bet niekuo
met nerado tinkamo atgarsio po
litikų sferose. Tik po šio pasku
tinio karo vienybės mintis labiau 
suaktualėjo. Belgijos užsienių r. 
min. M. Spaak su didžiausiu įnir
šimu dirbo, kad būtų realizuoja
ma Europos federacija. Stras- 
burge sekė konferencija po kon
ferencijos ir tik prieš pora metų 
buvo padarytas šioks toks pro
gresas. Gyvenimas rodo, kad 
problema nėra jau taip lengvai 
sprendžiama.

Ne vieną kartą praeityje ir 
Popiežius Pijus XII yra užsimi
nęs, tiesioginiai ar netiesioginiai 
apie Europos suvienijimą. Taip, 
pav. 1939 m. Kalėdose Pijus XII 
išdėsto teisingos ir ilgai trun
kančios taikos sąlygas, taip pat 
primindamas, kad supranaciona- 
linio organizmo konstitucija tu
rėtų spręsti visus tarptautinius 
skirtumus ir visas padarytas su
tartis peržiūrėti pagal naujus lai
ko reikalavimus. Nežiūrint kokia 
politinė forma būtų įvedama su
vienytoje Europoje, vienok ji bū
tų nepakaktina, nes niekuomet 
nereikia užmiršti, kad vien tik 
“politinių” ryšių neužteks sukur
ti tikrai protų ir širdžių vieny
bei. Pijus. XII atkreipia visų dė- 
meesį kaip į būtinybę, kad tasai 
suvienijimas būtų sukurtas “tie
sos, teisingumo ir Kristaus mei
lės atmosferoje”. Kaip tvirti bū
tų tieji grynai juridiniai ryšiai, 
jei skirtingi kraštai, sudarą Eu

KARIAIVfIKIA EGIPTE
vos gamybos aparatai. Bet vos 
tik jie buvo prijungti pradėjo 
plaukte plaukti skundai, kad 
telefonas neveikia. Taip po ke
liasdešimt kasdien. Pagaliau bu
vo sudaryta speciali komisija rei
kalui ištirti. Pasirodė, kad iš 20 
aparatų 18 yra su ydomis. Tyri
mas tada buvo perkeltas į fabri
ką — norėta ištirti, kaip ten dir
bama. Paaiškėjq,^kad dirbamą 
neblogai — gamybos planas pra
šoktas visu 100%. Iš gaminių iš
ėjo tik 10% tinkami vartoti, 
nors gamybos kontrolierių fab
rikas turi net 150.

Atominės energijos įmonės 
Europoje

Europos atominių tyrimų ko
misija, kurioje dalyvauja Pran
cūzija, Italija^. Vak. Vokietija, 
Jugoslavija, Belgija, Švedija, 
Norvegija, Olandija ir Šveicari
ja, nutarė .pastatytLjjž. 25 mil. 
dol. laboratorijas, kuriose bus 
vykdomi atominiai tyrinėjimai 
tik civiliams reikalams.

Atpigo žudymas
Britų mokslininkas matemati

kas Fred Hoyle atomo tyrinėtojų 
žurnale paskelbė straipsnį “Žu
dymo ekonomija”. Jis apskai
čiuoja, kad pritaikius atomines 
bombas, masinių žudymų tech
nika labai atpigo. Pasak Hoyle, 
vieno žmogaus.nužudymas ato
mine bomba tekainuoja $2.80. 
Tuo tarpu pereitame kare vie
nam priešo kareiviui nukauti bu
vo išleidžiama po kelis tūkstan
čius bombų?.

Edinburgo princas pirmasis 
. džentelmenas

Rugsėjo 30 d. karalienė Elzbie
ta II specialiu aktu paskelbė, kad 
visais atvejais jos vyrui Edin
burgo princui Filipui priklauso 
pirmoji vieta po karalienės.

Vedybų proga 1947 m. jis bu
vo paskelbtas Edinburgo princu 
ir gavo Karališkosios Didenybės 
titulą, bet iki šiol už jį pirmes
ni buvo kiti karališkieji prin
cai — Glouchesterio, Windsoro 
ir Kento.

Taip tęsis iki mirties arba ka
ralienės-* mirties, kada naujasis 
karalius Karolis savo tėvo padė
tį turės vėl aptarti specialiu 
aktu.

Edinburgo princas yra karalie
nės Viktorijos provaikis, Graikų 
princo Ąpdriaus vienturtis sū
nus, augęs ir mokęsis Anglijoje, 
nuolat viešėdamas pas savo dė
des Earl * Mountbatten (tai vo
kiškos kilmės šeima, kuri susigi
miniavusi su Anglų karaliais čia 
įsikūrė ir pirmojo pasaulinio ka
ro metu pakeitė pavardę iš Bat
tenberg). Iki vedybų Filipas tu
rėjo Graikijos princo titulą.

— Londonas. — Oficialiai pa
skelbta, kad Elzbieta II su vyru 
po karūnacijos vyks pusmečio 
kelionei į Australiją ir N. Ze
landiją. Išvyks 1954 m. sausy.

ropos vienybę, vadovautųsi ego
istiniais ir neteisingais tikslais? 
Tvirtą organizmą galima sukurti 
tik ant teisingumo, meilės ir tie
sos pagrindų.

Suvienijimas turi taip pat re
spektuoti kiekvieno krašto savi
tą veikimo būdą. Kiekvienas 
kraštas turi teisę laisvai gyven
ti, tačiau, bendram labui reika
laujant, kiekvienas turi pareigą 
paaukoti savo suverenumo da
lelę.

Tiek visos organizacijos, kaip: 
Jungtinės Tautos, Benelux, Šiau
rės Atlanto Paktas, Europos 
kraštų Federacija etc., tiek pa
vieniai iniciatoriai turi vadovau
tis taikos dvasią, bazuojama ant 
teisingo pagrindo. Tą patį pasa
kė Pijus XII visai neseniai, kal
bėdamas 2000 Europos maldinin
kų savo vasaros rezidencijoje, 
kur šiuo metu taiso savo pablo
gėjusią sveikatą.

Rugsėjo 14 d. Pijus XII, kalbė
damas į Austrų tautą, pareiškė, 
kad katalikų bažnyčia kovos vi- 
somsi priemonėmis už individo 
teises, priešingai marksistų dok
trinai, kuri favorizuoja klasių 
kovą.

Klasių kovai išvengti' turi 
būti ugdoma organinė koordina- 
cijaj tarp darbdavio ir darbi
ninko.

Šv. Tėvas gina individo ir šei
mos teises, pabrėždamas, kad 
kraštutinis socializmas grąso 
kartu ir individui ir šeimai. Baž
nyčia, — sako Pijus XII, — ko
vos visomis savo jėgomis dėlto, 
kad kova vykskta už tai kas 
svarbausia: žmogaus vertę ir jo 
sielos išganymą.

Vikt. Skilandžiūnas.

Nepripažįsta bėgliu
Kanados imigracinės įstaigos 

nesutiko įsileisti kažkokio Mi
chal. Hapalo, kuris sakosi pabė
gęs iš Lenkijos, bet negali to įro
dyti. Kanadon jis atvyko ang
lų laivu, tai vėl įsodintas į ang
lų laivą “Scythia”, nuo kurio ne
turi kur nulipti, nes nei vienas 
kraštas jo neįsileidžia.

— Frankfurtas. — Vokiečių 
vyriausybė nutarė oro susisieki
mą paremti cepelinais, kas kai
nuosią 150.000.000 markių pigiau 
negu lėktuvai.

— Londonas. — Visų nustebi 
mui SSSR pranešė šiais metais 
tegalėsianti D. Britanijai parduo
ti tik 200.000 tonų javų, kai tie 
prašo milijono tonų. Matyt, ne 
taip jau reikalingi sterlingai.

—-Vašingtonas. — Eisenhowe- 
ris paskelbė savo pastarųjų 10 
metų pajamas — $888.304, kurių 
tarpe $635.000 pajamų už knygą. 
Mokesčių sumokėjęs $217.083.

— Vašingtonas. — Pagalbos 
fondų tvarkytojas Averel Harri
man pareiškė, kad eksporto už 
geležinės uždangos suvaržymas 
tikrai tenai sulėtinęs ginklavi
mosi pramonę.

— Montrealis. — Čia Neuro
loginiam Institute pradėtas var
toti naujas vaistas prieš epilep
siją — Mysolin.

KREMLIAUS DVASIA
Pora savaičių laukiau laiško iš 

vieno bičiulio, bet nesulaukiau. 
Gal laiškas bus kur pašte užsi
metęs, pagalvojau ir vieną po
pietę suradęs laisvesnę valandė
lę, nuspaudžiu į miestelį, į paštą. 
Paštininkas, žiūriu, pasidėjęs 
kelias- krūveles laikraščių, kažką 
rašinėja į lapą. Atsiprašau už 
sutrukdymą. Jis nusišypso.'Esą 
jo netrukdau.

— Čia sužymiu komunistinės 
spaudos skaitytojus, — aiškina, 
rodydamas į laikraščių krūveles.

Žvilgteriu — vienoje krūvelė
je “Liaudies Balsas”. Man pasi
darė nemalonu. Juk ir aš esu “L 
B” skaitytojas.

— Komunistų partija yra re
gistruota, oficiali, — pasakau 
jam, — o kam čia vėl registruo
jama?

— Taip, registruota, oficiali. 
Policija turi suregistravusi vi
sus komunistus. Bet ji norėtų 
oficialiai žinoti ir tuos, kurie 
skaito kbmunistinę spaudą. Juk 
tarp komunisto ir komunistinės 
spaudos skaitytojo yra šioks toks 
ryšys. Nekomunistas komunisti
nės spaudas neprenumeruoja, — 
aiškina paštininkas.

Pasiteiravau, ar nėra man laiš
ko. Jis patikrina, bet, deja, ne
randa. Padėkoju jam ir išvažiuo
ju namo. Tą vakarą nueinu gulti t 
anksčiau, bet užmigti negaliu. 
Pašte registruoja komunistinių

OLANDIJOS
Visai prie Belgijos Limbur- 

go Olandijoje gyvena per 10 lie
tuvių tremtinių. Kuone visi dir
ba anglies kasyklose. Ilgus me
tus jie neturėjo platesnio ryšio 
su lietuvišku pasauliu. Pereitais 
metais vienam iš jų Jokūbui Kle
viniu! Hoensbroeke pradėjus ieš
koti lietuvio-kunigo ir šiam at
vykstant pamaldoms iš Belgijos 
Olandų Limburgo lietuviai vis 
labiau organizavosi ir būrėsi 
draugėn. Šiuo metu, kuomet bū
na lietuviškos pamaldos suva
žiuoja visi lietuviai.

Gyvenimo sąlygos panašios 
kaip ir Belgijoje. Kasyklos čia 
moderniškesnės kaip Belgijoje. 
Uždarbiai žemesni, bet užtat ir 
pragyvenimas pigesnis. Darbas 
yra kasdien privalomas, kai Bel
gijos angliakasiai gali pasirinkti 
kada dirbti ir kada ne.

Daugelis Olandijos Limburgo 
lietuvių jau sukūrę šeimas. 
Trūkstant lietuvaičių ne vienas 
vedė olandės. Tačiau yra ir lie
tuvaičių ištekėjusių už olandų. 
Yra kelios šeimos senųjų imi
grantų, atsikėlusių iš Lietuvos 
prieš Pirmąjį Pasaulinį karą. Yra 
ir lietuviškai kalbėti primiršusių 
ar pamiršusių.

Keletas lietuvių dar gyvena ir 
dirba Olondų Brabanto provinci
joje, šiaurėje nuo Limburgo, Ein- 
dhoveno miestelyje. Dirba prie

ANTANAS
(Atkelta iš 5 psl.) 

policijos tarnautojams įsakė eiti 
ir saugumiečių pareigas (N. Lie
tuvos laikais kriminalinės poli
cijos tarnautojai į politinių rei
kalų skyrių visiškai nesikišda
vo). Šiaip pats drg. Sniečkus ka
linių netardydavo, tačiau 1941
m., bolševius išvijus ir saugumui 
patekus į lietuvių rankas, buvo 
rasta visa eilė dokumentų, ant 
kurių paties Sniečkaus parašy
ta “S”. Toks žmogus buvo iš gy
vųjų išrašomas, paprastai NKVD 
rūsiuose nužudomas. Ar turėjo 
jis nors kiek gailesčio jausmo ir 
nors kiek dar jautėsi lietuviu, 
sunku pasakyti. Visi duomenys 
jau 1940-41 m. rodė, jog šis žmo
gus lietuvių tautos naikinimui 
bolševikinės santvarkos buvo 
nuostabiai gerai išauklėtas ir pa
rengtas. Bet vieną kartą grynai 
taktiniais sumetimais 1940 m. 
paskutinėmis birželio ar pirmo
mis liepos mėn. dienomis jis 
“susvyravo”.

Vieną vakarą, apie 8 vai., pas 
vieną žinomą visuomenininką 
P. K. atvyko sniečkinis saugu
mas padaryti kratos. Kratai ir 
suėmimui įsakymas buvo para
šytas ant paprasto popieriaus 
pieštuku ir pasirašytas paties A. 
Sniečkaus. “Pertvarkomas” Sau
gumo Departamentas buvo dar 
nespėjęs atsspausdinti naujų ar
ba liaudinių blankų, o senieji 
drg. A. Sniečkui buvo gal jau 
nepatogūs arba Sovietų pasiun
tinybės įsakyti nebevartoti. P. 
K., pamatęs tokį keistą popier
galį, buvo pasiryžęs “svečius” 
išprašyti lauk, tačiau šie pasiū
lė jam pačiam susisiekti telefo-

laikraščių skaitytojus. Hm... 
Aš nesu joks komunistas. Skai
tau “LB” iš seniau, kai kitų lie
tuviškų laikraščių Kanadoje ne
buvo. Jame vis rašydavo, kad 
tai esąs liaudies, darbininkų 
laikraštis, o dabar, prašau — pa
aiškėjo, kas per paukštis. Tiesa, 
man jis nebeaiškus pasidarė tuo
jau po karo, kai į Kanadą atvyko 
tremtiniai. Tiek lietuviai, tiek 
nelietuviai tremtiniai sako vie
na, o “L” rašo kita. Pagal “LB” 
atrodo, kad dabar Lietuvoje 
žmonės nebeturi kur dėti mais
to produktų. Drabužių, avalynės 
— kiek nori, nes kolchozai ir 
fabrikai planus išpildo per 100%.

Iš laiško, kurį gavau 1947 m. iš 
Lietuvos, atrodo, kad ten taip 
nėra. Brolis, tiesa, rašė, kad “gy
vename labai gerai”, bet jo laiš
kas buvo parašytas ant pageltu
sio sąsiuvinio lapelio. Po to jo
kio laiško iš Lietuvos nebegau- 
nu, nors dar kasmet po vieną 
laišką parašydavau.

Sekančią dieną apie tai papa
sakojau kitiems tautiečiams, ku
rių daugumas taip pat skaitė 
“LB”. Ir jie visi išplėtė akis, kai 
sužinojo, kad jie pašte užregist
ruoti, kaipo komunistų pasekė
jai. Dabar mūsų apylinkėje “L 
B” skaito tik vienas lietuvis, ku
ris gyvena nepastoviai.

(Tai vieno tolimos provincijos 
lietuvio pasakojimas). J.J.

LIETUVIAI
sunkesnių darbų, ar, kaip mer
gaitės, tarnauja šeimose.

Astene, netoli Vokietijos, se
nelių prieglaudoje gyvena penki 
lietuviai, senukai, atvažiavę iš 
Augsburgo stovyklos. Jų padėtis 
labai sunki, nes nei vienas ne
moka nei olandiškai, nei vokiš
kai, nei kita kalba susikalbėti su 
bendrabučio žmonėmis. Prie
glaudą išlaiko olandų katalikai, 
—jie ir atsikvietė keletą lietuvių, 
kurių viltys išemigruoti iš Vokie
tijos buvo labai menkos. Lietu
viai senukai jaučiasi labai apleis
ti visų ir tą skaudžiai pergyve
na savo vienišume. Pereitais me
tais savo 100 metų sukaktį čia 
šventė Antanas Mikulskis, — jį 
pagerbė visi asteniečiai, sū pačiu 
burmistru priešaky. Šiemet šis 
senukas, vasario 9 d. mirė ir pa
laidotas Asteno kapuose.

Neskaitant kitų lietuvių išbi
rusių po yisą Olandiją, kuriuos 
yra gana sunku surasti, apie de
šimtį gyvena sostinėje Amster
dame. Čia visus buria draugėn 
Atanas Galkus. Lietuviams pa- 
sidžiaugtina, kad vienas olandas 
W. Bieling, turizmo įstaigos tar-, 
nautojas, jau puikiai išmokęs-lie- ’ 
tuvių kalbą ir save vadina tiesiai 
Bilingu. Jis artimai bendrauja 
su lietuviais ir lankosi lietuvių 
susirinkimuose.

Jon. Palėpė (Iš “G.Š.”).

SNIEČKUS
«

nu su drg. A. Sniečkum. Jis ir 
paskambino. Drg. A. Sniečkus 
savo įsakymą patvirtino. Kratos 
metu nebuvo rasta nei svetimos 
valiutos, nei kt. nusikalstamų 
duomenų, o tik paruošti siunti
nėliai įvairiems komunistams ir 
komunistuojantiems mūsų kalė
jimuose (toji šeima visą laiką 
rėmė politinius kalinius maistu 
ir kt. Okupuojant Lietuvą bol
ševikams, tie siuntinėliai buvo 
paruošti, tik dėl visos eilės kitų- 
rūpesčių nebebuvo laiku pasiųs
ti, o paskui jau nebebuvo reika
lo. Taip jie ir gulėjo iki šios kra
tos). Vienas naujas saugumietis 
rado siuntinėlį ir sau į Dimitra- 
vos stovyklą. Tas, baigęs kratą, 
paprašęs palikti vieną Jte- 
lefbho^tuojau pat kalbėjosi su 
pačiu Sniečkumi. Vėliau surašė 
kratos protokolą, kad nieko ne
rasta ir šį žmogų paliko laisvą, 
parodydami, jog ir naujasis sau
gumas yra žmoniškas ir tiesus^ 
Po poros dienų šis veikėjasi jau 
buvo dingęs. Drg. A. Sniečkus 
jį pražiopsojo, nors į 1940. iVII. 
10 d. suimtųjų sąrašą tas laimin
gasis buvo gal net kelius kartus 
įrašytas tiek paties drg. Tode- 
so, tiek specialaus agento drg. 
Komodaitės. P^Jįip nepasiseki
mo drg. A. Sniečkus buvo visur, 
veiklus, nes kelis metus tiems 
reikalams pati Maskva jį ruošė. 
Truputį keista, bet Sniečkus bu
vo įvetas ir į lietuvių kalbos re- 
forminę komisiją. Kai toji komi
sija priėjo išvados, jog iš lietu
vių kalbos negalima išmesti il
gosios raidės bei negalimi kiti 
“reforminiai” dalykai, tai Snieč
kus palaikė sabotažu. Jei Mask
va įsakė, turi būti ir padaryta! 
Ir drg. Žiugžda bei švietimo ko
misaras drg. Venclova, padedant 
LKP sekr. Preikšui, turėjo pra
leisti visą vakarą, kol įtikino, jog 
mūsų kalbininkai nėra sabotaž- 
ninkai. Taip pat šis “draugas iš 
Maskvos“, kaip kartais jį vadin
davo Švietimo komisariate, jau 
1940-41 m. pasakydavo “garsias” 
kalbas ūkio, šveitimo ir kt. rei
kalais visokių suvažiavimų me
tu. Ir didysis tautos išvežimas 
(1941. VI. 13-15) buvo sudarytas 
jo priežiūroje. “Išvežimo prog
rama” buvo iš Maskvos, tačiau 
ją vykdė ir drg. A. Sniečkus, ne 
vien tik drg. Gladkov su savo 
bendrais. Čia Sniečkus buvo iš
tikimas iki galo: jis išvežė ir sa
vo artimus gimines. Bet liko mo
tina, kuri 1944 m. pabėgo jau 
nuo savo sūnaus valdžios ir mi
rė tremtine Hanau stovykloje.

Dabartiniu metu drg. A. Snieč
kus yra oficialus L. Kom. Parti- 
jjos sekretorius. Jis sugebėjo 
“nustumti” clrg. Preikšą ir užim
ti jo vietą, nes jau kuris metas 
Lietuvos Komunistų Partija ser
ga ir reikalinga pravalyti iš vi
daus, šiam darbui Sniečkus se
nai Maskvos išbandytas it rastas 
tinkamu. Sniečkaus kalba tik ką 
pasibaigusioje kom. partijos kon
ferencijoje Maskvoje rodo, jog 
tebegyvena drg. Stalino “malo
nėje” ir Maskvos tebelaikomas 
geriausiu savo tautos duobka
siu bei skerdiku visame Pabal-' 
tijy. K. Jasmantas.
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Paverstoj Tėvynėj

je spaudoje "lietuvius" atstovaują ru
sai. štai A. Solodnikov kritikuoja nese
niai įvykusią LTSR jaunąją dailininką 
parodą. Ji sukėlusi didelį visuomenės 
susidomėjimą. Jam esą smogu, jog lie
tuviai dailininkai supratę savąjį utda* 
vinj: "Kreipdamiesi į dabartį, — ra
žo Solodnikov, jaunieji lietuviai 
dailininkai iškelia atsakingą uždavinį 
— įkūnyti paveikslą to, kuris įkvepia 
tarybinius žmones visoms pergalėms— 
draugo Stalino paveikslą." Šioj srity
je gražiai pasirodęs vtiražistas K. Mor
kūnas padaręs Staliną labai pana
šą. Kitas vitražistas A. Reimeris pa
daręsvykusį Cvrikos' portretą. Girdi, 
mažiau pasisekę yra vitražisčią I. Gi- 
lytėo ir V. Slepšinskaitės darbai. Pir- 
moji buvusi jau perdidelė realistė 
smulkiai pavaizduodama mašinų deta
lei, antroji Traką apylinkės nuosta
bą žalumą pakeitė rudais-violetiniais 
nublukusiais tonais. Kaip ji drįso. Di
dysis Stalinas savo veikaluose to nėra 
pasakęs, samprotauja kitais žodžiais 
Solodnikov*. Dailininkai gauna irgi py
los •— girdi, V. Norkus paveiksle , 
'^Svečiuose pas Žmiejauską", kuris 
svečiam rodo jo paruoštu kviečią lau
ką, puikiai pavaizduotas lietuviškas 
peizažas, bet kaip jis drįsta: . džiu
gaus peizažo fone žmonės atrodo per
daug pilki". Kitas — A. Kreslavas 

• gauna patarimą būti drąsesniu nesibi
joti nutolti kartais nuo tikrovės, ją 
stengianti padaryti linksmesnę akiai. 
V. Vasiljevo paveikslas "Gyvenvietės 
elektrifikacija atskleidžia milžiniškus 
pasikeitimus mūsų krašte, bet daro ne
išbaigtumo įspūdį". P. Linkovskiui So
lodnikov pataria "nepiktnaudžiauti 
niauriais, vienodai pilkais tonais". V. 
Karotojus, išstatęs paveikslą "Čer- 
niachovskis Vilniuje", randamas per-' 
daug romantiškos ir jamus. S. Gerus, 
parodęs paveikslą "Vilniaus išvadavi
mas ir rekonstrukcija", pažymimas, 
kaip "neturįs dar meistriškumo pieši
nyje perteikiant psichologinę žmonių 
būklę". J. Banaitis padaręs labai gerą 
Mickevičiaus-Kapsuko portretą. Buvo 
dar išstatyti siu dailininku kūriniai: 
P. LiukpetciSr.Jį. Borzinas, F. Bulat- 

^kka, G. Šimonytė, AC Gedminas, L.
Surgailis, V. Šovyrin ir kt. Baigdamas 
Solodnikov rašo: "Visumoje ši paroda 

rimtas žingsnis lietuvių tarybinėje 
dailėje ... tik musu sultingi, pilnas 
džiaugsmai!) jausmą ir ryškiu spalvų 
gyvenimas vis dar įkūnijamas daugu
moje monotoniškais, pilkais, murzi
nais dažais".

12 Lietuvos - pavergimo metais 
gyvenamųjų patalpų trūkumas eksplo
atuojamoje tėvynėje yra pasidaręs toks 
didelis, jog tuo. reikalu rugsėjo 12 d.

P(b) sekretorius. Girdi, naudojimui per
duotas T milijonas kvadratinių metrų, 
bet jei /'miniltarijos, žinybos ir įmo
nės, o taip pat miestų bei rajonų ko
mitetai skirtų daugiau dėmesio, jei jie 
sunaudotų šiam tikslui skiriamas lė
šas ... tai padėtis būtų žymiai geres
nė . . Moskvinov nusiskundžia, kad 
penkios ministerijos nesugebėjo pasta
tyt* gyvenamųjų patalpų už 9 milijo
nus rublių, vietiniai komitetai už 10 
milijonų (Atseit, pinigo yra, bet me
džiagų negalima gauti ir darbo bei 
amato specialistų). Dėlto partija la
bai susirūpinusi ir reikalauja imtis 
griežčiausių priemonių "...prieš va
dovus, kurie nerūpestingai žiūri į gy-

“TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI:

NORINTIEMS PIRKTI 
TABAKO FARMĄ DĖMESIO!

Nelaukite kol žemė sušals ir tabakas bus parduotas. 
Dabar pats geriausias laikas apžiūrėti ne tik laukų 
paviršių, bet ir podirvį. Taip pat galima pamatyti 
tabako derlių iki dar neišvežtas.
Pas mus rasite didelį pasirinkimą Delhi, Tillson- 
burg ir Simcoe apylinkėse tabako bei mišrių farmų.

1.
2.
3.
4.
5.

50 okrų, 94 sodinimo teisė, $20.000, $3.000 įmokėti
100 akrų, 20 sodinimo teisė, $26.000, $3.000 įmokėti
50 okrų, 16 sodinimo teisė, $24.000, $3.500 įmokėti
90 okrų, 25 sodinimo teisė, $25.000, $5.500 įmokėti

145 okrų, 36 sodinimo teisė, $43.000, 10.000 įmokėti
180 okrų, 42 sodinimo teisė, $80.000, 25.000 įmokėti

Eilės Nr. 5 ūky yra penki dujinio goto šuliniai, o Nr. 6 turi 
20 akrų augštos vertės sodą.

JUOZAS ŽEMAITIS
R.R. 1 SIMCOE, Ont, Telef.: 1666 (nuo 9-5 vai)

§3.000 įmokėti —100 akrų, 20 akrų Rights (teisių auginti,) 2 
kilns, prie gero kelio, arkliai ir visos mašinos, 
kaina — $26.000.

$3.000 įmokėti — 50 akrų, 15 akrų Rights, 2 kilns su alyva šil
domos, pilnai įrengta, kaina — $24.000. '

$5.000. įmokėti — 75 akrai, 22 Rights, 4 kilns, su viskuo, kaina 
$28.000.

$5.000 įmokėti — 75 akrai, 21 Rights, 3 kilns, visos mašinos 
naujos prie naujo traktoriaus ir atskiros maši
nos arkliams, kaina — $38.000.

$6.000 įmokėti —100 akrų, 24 Rights, 4 kilns, kaina — $38.000,
$7.000 įmokėti —145 akrų, 34 Rights, 4 kilns, du šiltadaržiai, 

traktorius, kaina — $49.000.
$8.000 įmokėti —100 akrųv 35 Rights, 6 kilns, naujas namas, 

naujas traktorius, kaina ■?— $50.000.
$9.000 įmokėti —120 akrų, 32 Rights, 5 kilns, du namai, kaina 

$46.000.
$9.000 įmokėti —113 akrų, 32 Rights, 5 kilns, du namai, vienas 

naujas, kaina — $48.000.
$12.000 imokėti —150 akrų, .48 Rights, 6 kilns — su alyva įreng

ta, kaina — $60.000
$12.000 įmokėti —150 akrų, 45 Rights, 6 kilns, visi pastatai nau

ji, kaina — $70.000
Ir daug įvairių kitų ūkių. Jei norite įsigyti geriausį tabakos ūkį 
pagal savo.kišenę — kreipkitės pas:

CHARLES POCIUS, Real Estate Broker 
Tillsonburg, Ont. Telefonas: 829J . x

Mes dirbame 24 valandas

Telefonas LO. 1794
Atstpvauįu:

FREEMAN & NEWTON 
Real Estete Broken, Simcoe, Ont

Įst. tel. RA. 1232 
Rez. JU. 6975

Neradę manęs įstaigoje, malonėkite palikti savo telefoną.Dr. Jonas Y^as
Gydytojas ir chirurgas 

2 RUSHOLME DRIVE
(įėjimas iš Dundas^St.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 ir 6.30-8

*2^-.. ..v

vedamąją namą statybą".
Statybą vykdo paskiros ministeri

jos r upėn damos tos tik šova ištaigą dar- 
bioinkais ir tarnautojo is. Lengvosios 
pramonės ministeris TerioŠinas gauna 
velnią, ked jo pramonė sužlugdžius vi
sus numatytus planus. Gavo pylos ir 
Žemės ūkio ministerija, kuri "itin blo
gai vykdo statybą Kauno ir Vilniaus 
MTS stotyse"'. "Nors ministerija ir 
labai reikalinga gyv. ploto ... dėl vi
sos eilės objektą daug kur statyba 
buvo ilgam laikui nutrukusi. Gyvento
jai dažnai ir teisėtai nusiskundžia že
ma statybiniu darbą kokybe, nurodo 
įvairius trūkumus naujai pastatytuo
se namuose, trukdančius normaliai gy
venti. Šios pretenzijos statybininką at
žvilgiu esą visai teisingos ... Šiauliuo
se šiais metais buvo planuota perduoti 
naudojimui 3.000 kv. metrą, iki* šio- 
liai neperduotas dar... nei vienas! 
Akmenėje pabaigtas naujas 2-ją augš-^ 
tą namas, bet komisija jo nepriima, 
nes blogai nutinkuotas ne tik iš vi
daus, bet ir iš oro. Pirmajame pus
metyje Statybinių medžiagą pramo- ’ 
nės ministerijos gyvenamąją nomą 
statyba Vilniuje ir Žemės ūkio minis
terijos — Šiauliuose buvo sutrukdyta 
dėl to, kad Architektūrinės dirbtuvės 
laiku nepagamino projektinės doku-

* men to c i jos. Dar neparuošti brėžiniai 
Statybos ministerijoj; gyvenamajam 
namui Basanavičiaus gatvėje 18a. 
Moskvinovas niršta, kad laiku staty
boms nepastatomos čerpės, cemen
tas ir tt., duodamos visą glėbį keiks
mų draugams iš ministerijų: Liubim- 
cev,_ Boreiko, Kąlugin ir Ulis. Moskvi- 
nov artinantis žiemai paliečia ir re
montų reikalą "kas taip pat apleistas". 
Pasitaiką atvejų, jog mėnesiais nepa
taisomos paprasčiausias elektros tink
lo gedimos, ar vandens kanalai. Kapi
talinis remontas buvęs ypač prastai 
atliekamas šiuose miestuose: Vievyje, 
Vilniuje, Trakuose, Utenoje, Švenčio
nyse, Jonavoje, Vilkijoje, Kupiškyje, 
Radviliškyje, Rokiškyje, Tauragėje ir 
Skaudvilėje. . . Remontų procesas ųž- 
sitęsiąs labai ilgai; daroma blogai, 
daug kas nebaigiama daryti ir dauk 
ką po remonto reikia pakeisti. Tai su
kelia visai teisėtą gyventojų pasipik
tinimą", mano drg. Moskvinov, ku
riom dėl to reikia teisintis Maskvoje. 
Jis skundžiasi, jog Šiauliuose padėtis 
atrodanti visoį liūdna. "Metai iš metų 
nebuvo vykdomi jokie remontai ir dėl
to kokiurie gyvenamieji namai atrodo 
labai blogai... Iš šiais metais plane 
numatytų atremontuoti 21 namo at
remontuotos kol kas tik vienas, ir tas 

‘ pats perduotas naudotis be vanden
tiekio ir sanitarinių mazgųf!). Kaune 
iš numatytų atremontuoti 85 atremon
tuoto iki šiol vos 33, gi žiema jau čia 
pat. • • Visiškai nepakankamai rūpi
namasi gyv. ploto išsaugojimu Klaipė* 
dos prekybos uosteJ- v : . t

★ Neseniai Vilniuje buvo išleista 
jauno rašytojo A. Markevičiaus kny
ga "Pamaina", 64 psl. Br. Raguotis 
pastebėjęs, jog knyga sukėlė gyvo su
sidomėjimo, randa, kad ji nepatenki
na partijos. Jis nutylįs buožių kenki
mą kolūkikuose, neparodos klasių ko
vos, ir išvis nesugebėjęs atvaizduoti 
tarybinės tikrovės.

★ "Tiesa" cituoja New York Times 
vedamąjį, kuriame kerai buvo įver
tintos neseniai ten rodytos sovietų 
filmas "Didysis koncertas".

Liet. Pasų vajaus talkininkams
Prašome dėti visas pastangas, 

kad sąryšy su šiuo vajumi, būtų 
aplankyti visi tautiečiai.

Surinktus pinigus prašome 
įnešti į Canadian Bank of Com
merce, esantį James ir King gat
vių sankryžoje, 4 Lithuanian Na
tional Fund in Canada Hamilton 
Branch sąskaitą Nr. *21121? Įneš
tiems pinigams prašome paimti 
kvitą, kurį pateikti atsiskaitant 
su skyriaus valdyba.

TFA Hamiltono sk. v-ba.
Lietuvių kariuomenės 1939 m. 

žygis į Vilnių 
Hamiltone bus paminėtas spalio 
26 d. vilniečio K. Barono inicia
tyva šią dieną užprašytos šv. 
Mišios. Už žuvusius kovose dėl 
Vilniaus bus atgiedota “Libera”. 
Pamokslą pasakys kun. dr. J. 
Tadarauskas. Miesto ir apylinkės 
lietuviai prašomi skaitlingai pa
maldose dalyvauti.

Literatūros vakaras 
įvykęs spalio 11 d. “Dainavos” 
salėje sutraukė 194 svečius ir da
vė apie $100 gryno pelno. Prisi
minus, kad Čikagoj panašiame 
Liet. Rašytojų Dr-jos vakare bu
vo 300 dalyvių, šį parengimą rei
kia laikyti pavykusiu.

Programoje dalyvavo paskai
tydami savo eilėraščių Pr. Kozu- 
lis, B. Rukša ir Vyt. Peseckas. 
Vyt. Kastytis skaitė pora satyrų 
iš savo paskutinės knygos “Ko
lektyvinė prausykla”. Z. Šukie
nė — novelę ir keletą eilėraščių. 
Pianinu paskambino Lil. Šukytė.

Po programos rašytojams pa
gerbti įvyko vakarienė, kurioje 
dalyvavo ir Bendr. V-bos pirm. 
Mikšys, Kat. Mot. Dr-jos pięm. 
Kazlauskienė ir p. Kazlauskas, 
daugiausiai prisidėję prie TF lė
šų organizavimo: J. Sakalaus
kas, V. Veraitytė ir J. Bajbrai- 
tis; TF viet. sk. v-bos nariai ir 
keletas viešnių ir svečių iš vi
suomenės tarpo. Smulkią šio va
karo apyskaitą TF v-ba paskelbs 
vėliau. Sk. St.

Hamiltono Tautinių Šokių 
grupė, vadovaujama p. Brechma- 
nienės, po vasaros atostogų pir
miausia pasirodė Canadian Uni
ty Council surengtame festiva
lyje spalio 1-3 d. Šis pasirody- 

lonią staigmeną. Niagara Grape 
Festival Kommittee atstovas Mr. 
Steve Yiichelson pakvietė grupę 
į St. Catharines, Ont., dalyvauti 
vynuogių skynimo šventės prog
ramoje.

Spalio 4 d. atvykus j St. Catha
rines grupė buvo nepaprastai 
maloniai priimta ir iki vakari
nės programos apgyvendinta 
puikiame Leonąrd viešbutyje. 
Kiekviena proga Mr. S. Nichel
son lūpose skarrtbėjo lietuvių 
vardas ir pagyrimo žodžiai.

Festivalio programoje dalyva
vo: vengrai — Toronto, lietuviai 
— Hamilton, Kanados Lenkų 
Kogresas — Niagara, Kanados 
Slovakų Lyga, italai ir Ukrainie-

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

susitarimą

Telefonas ME. 2933

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

Toronto

NAUJI TELEFONAI: 
Kabineto EM. 6-2696 

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

čių Tautinė Federacija — St. Ca
tharines.

Lietuvių vardu sveikinimo žo
dį angliškai tarė Elena Norkie
nė. Akordeonu grojant J. Bud
nikui t. šokių gr. pašoko: Jonke
lį, Lenciūgėlį įr Malūną. Kaip 
paprastai didžiausią įspūdį pub
likai paliko Malūnas.

Linkėtina hamiltoniečiams šo
kėjams ir šokėjoms draūg su sa
vo vadovais ir toliau dirbti šį 
gražų darbą nepraleidžiant pro
gų populiarinti lietuvių vardą 
Kanados gyventojų tarpe.

B.E.L.

HAMILTONO Lietuvių parapijos bažnyčios statymo komitetas 
spalio 25 d., 7 vai. 30 min., 

“Dainavos” salėje, 469 Bay St. N., rengia

LINKSMĄ VAKARĄ
Programoje:

1. Linksma komedija “Batai”, Spalio. Atlieka “Auku
ras, rež. p. Kudabienė,

2. Šokiai, grojant linksmai kapelai. Veiks įvairus bufetas
' r

Laukiame visų atsilankant!

'' BIRUTĖS VAITKŪNAITES

MODERNAUS ŠOKIO KONCERTAS
' įvyksta
Hamiltone, spalio 26 d., 8 vai. vakaro 

'ST. MICHEL SALĖJE, 213 JAMES STR. N.
Programai talkininkauja Dramos akt. Birutė PŪKELEVIČIŪTĖ 

Prie pianino: Miss J. WHITE

STAIGMENA! . . . ŠOKS NIAGAROJE!
Šių metų spalio 25 d. 7 vai. v., ne nuo Niagara krioklio, 

' ~BeF'ĮniiJpijje-^5t7 Patricks salėje, kampas Victoria ir
Queen St.' Niagara Falls, Ont. įvyks

Pirmieji Niagara Falls Lietuvių

SOPIAI su PPOOPAMA
’ Programą išpildys Niagara Falls Liet. Tautinių Šokių 
Grupė ir ta pačia proga įvyks šokių grupės krikštynos.

Veiks turtingas bufetas — su kietais ir minkštais gėrimais.
Kviečiami svečiai iš Kanados ir Amerikos apylinkių į šį pir-

Gros puikus orkestras.
> .. -r f . - s.

Niagara Falls lietuviai.

ST. CATHARINES, Ont
Bendruomenės susirinkimas
St. Catharines B-nės V-ba- sa

vo posėdyje 1952 m. spalio 13 d. 
nutarė sušaukti visuotiną gy
ventojų susirinkimą 1952 m. spa
lio 26 d., 3 vai. pp., prancūzų 
salėje, ties didžiąja Lablows 
krautuve, tęiHkur ^buvo Tautos 
šventė minima, su šia dieno
tvarke:

1. Susirinkimo atidatymas,
2. Prezidiumo rinkimai,
3. ALOKo veiklos pranešimas,
4. Revizijos kom. pranešimas,
5. Apylinkės V-bos rinkimai,
6. Balsų skaičiavimo komisijos 

rinkimai,
7.
8.
9.

10.

10 minučių pertrauka, 
Kontr. komisijos rinkimai, 
Klausimai ir sumanymai, 
Susirinkimo uždarymas.

Apylinkės susirinkimas skaito
mas teisėtų dalyvaujant ne ma
žiau kaip pusei apylinkės pilna
teisių lietuvių. Kviečiamu laiku 
reikalingam skaičiui nesusirin
kus, po valandos susirinkimas 
įvyksta nežiūrint pilnateisių da- 
lyvių skaičiaus (Krašto Statutas 
str. 9) .

Susirinkime visi lietuviai kvie
čiami kuo skaitlingiausiai daly
vauti.“ .

KLB St. Catharines ALOK.

Loterijoj išlošti fantai Nr. 13 ir 
28, lig šiol neatsiimti, gali būti 
atsiimti paskambinus tel. MU. 
42515.

— Spalio 4 d. Apyl. LOK su
ruošė šokių vakarą ir gęynų pa
jamų gavo tik $62,22. Svečių bu-

Šalin reumatizmą!
Sveika radio-aktyvinė šiluma!

"TORCAN" firmos noujieji Šildytuvui teikto sveiką ir maloniu komboriui 
šilumą, apsaugo nuo reumatizmo ir gydo jį. Šildytuvus gausite per fiąnos 
atstovą P. VILUTJ tiesiog iš fabriko su visomis garantijomis ir urmo kaino 
(krautuvėse didieji: $19.50, pos atstovą — $14.50, motieji krautuvėse: 
$15.95, pos atstovą — $11.50). Skambinkite P. Vilučiur vakarais telefonu 

_ MU. 0844 (14 Crisco St., Toronto). Šildytuvai tuoj bus pristotomi j namus.

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius.
Darba# garantuojamas. Kainos prieinamos.

Atidaryta iki 7 vai vak. 272% QUĖEN ST. W., Toronte

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. fl 578 QUE1

JA VALSTYBES
Niujorko ALT nauja valdyba 

išrinkta spalio 6 d.: pirm. adv. 
S. Briedis, vicepirm. P. Mika
lauskas ir J. Ginkus, sekr.'adv, 
A. Šlepetys, ižd. dr. A. Viliamas, 
f in. sekr. O. Valaitienė, iždo glob. 
A. Vaišvila ir B. Spūdienė.

Advokatas W. J. Drake-Dra- 
gūnas šiemet švenčia advokata
vimo 20 metų sukaktį.

Muz. J. Gaubui užvažiavęs au
tomobilis Bostone sunkiai sužei
dė koją.

vo per 100.. Buvo tikėtasi, kad 
visuomenė šį kilnų V-bos suma
nymą palaikys gausiau. Šis su
manymas ypač opus tėvams. Mo
kyklos išlaikymas yra susijęs su 
išlaidomis. Tačiau į vakarėlį at
silankė tik dalis tėvų, kita dalis 
liko pasyvi.

Delhi, Ont.
KLB Delhi apylinkės V-ba š. 

m. lapkričio 1 d. 7 vai. v., Delhi 
lenkų salėje ruošia vaidinimą 
“Mokslo draugai”. Veikalą stato 
Hamiltono TM Grupė “Auku- 
ras”9 rež. Dauguvietytė-Kudabie- 
nė. Visi apylinkės lietuviai ma
loniai kviečiami skaitlingai daly
vauti. Delhi KLB LOK.

— Hawtrey ūk. savišalpos klu
be prasidėjo nail j a krizė. Klubo 
pirmininkas St. Jakniūnas per
davė visas bylas sekretoriui G. 
Gavėnui ir iš klubo pasitraukė. 
Beliko jame vos ketvertas karš
čiausių kovotojų, kurie, galbūt, 
taip pat vieną dieną susipras.

— Ilgai gydęsis bent keliose 
ligoninėse p. V. Treiegys jau pa
sveiko ir tuojaus grįžta į namus.

Įsigykite vertingus “Lietuvių 
Dienų” leidinius:

Lietuvių tautos kelias”, prof. 
M. Biręiška, $3.00; “Varpai skam
ba”, St. Būdavo apysaka, $2.50; 
’’Žemė”, poez. antalogija, $4.00.

Knygos gaunamos “T. Žibu
rių” redakcijoje, spaudos kios
kuose ir leidykloje: “Lietuvių 
Dienos”, 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif. t

VOKIETIJA
Augustdorfo liet, stovykloj gy

vena daugiausia ligoniai ir naš
lės su mažais vaikais, pajėgių 
dirbti kaip ir nėra. Čia veikia lie
tuviška mokykla, kurioje mokosi 
10 mokinių, kurių daugumos 
sveikata pavojuje, o paramos ir 
visi reikalingi, nes be vokiečių 
duodamos paramos kitų šaltinių 
neturi.

Vak. Berlyne dar tebegyvena 
18 lietuvių, daugumoje buv. Re
patriantų. Dalis jų verčiasi pre
kyba, o kiti gyvena iš pašalpos. 
Išemigruoti jie nenorį.

BELGIJA
Belgijoje dabar bėra apie 250 

lietuvių. 1947 m. buvo apie 1200.
Įšventinti du kunigai lietuviai 

— Juozas Lukošiūnas, užpalietis, 
gimnaziją baigęs dar Lietuvoje, 
kurį laiką studijavęs Pinneber- 
go universitete, vėliau Eichsteto, 
o pagaliau Malinę kunigų semi
narijoje Belgijoje, nuo 1948 m., 
įšventintas kunigu liepos 20 d. 
kardinolo Van Roey Malino ka
tedroje. Jo primicijos įvyko rug
piūčio 3 d. Lieže, seselių bene
diktinių bažnyčioje, dalyvaujant 
dideliam būriui lietuvių iš visos 
Belgijos. Iškilmingų pietų me
tu buvo išpildyta ir meninė prog
rama, pasakyta daug kalbų, nau
jajam kūnigui įteikta daug do
vanėlių. •

Rugpiūčio 24 d. Limhburgo 
Saint Trond miestelio pranciš
konų vienuolyne — Minderbroe- 
derkloster — įvyko įšventinimas

WINNIPEG, Man.
Bažnyčios Įsig. F. aukojo: M. 

Ramanauskas, Detroit $15 ir VI. 
Jasinskas, New York, $5. '

Aukojusiems nuoširdus ačiū.
— Pereitą sekmadienį Jurgis 

Januška nušovė vilką.
— Šiais metais Manitobos ūki

ninkai nuėmė dideli derliu, tik 
yra daug sunkumų dėl pardavi
mo, nes jau pirmomis rudens sa
vaitėmis elevatoriai buvo perpil
dyti. Dabar visur matosi lau
kuos, kaip gintarų, geltonų kvie
čių grūdų krūvos.

Vasario 16 gimnazijai šelpti 
sudarytas būrelis vadovaujamas 
Tado Lukoševičiaus. Pasižadėjo 
išlaikyti vieną mokinį: Jurgis 
Vidžiūnas, Pranas Matulionis, 
Tadas Lukoševičius, Juozas De- 
mereckas, Jurgis Januška, Jonas 
Didžbalis, Česlovas Kurauskas, 
Bronė Bujokienė, Aldona Mika
lauskaitė, Mykolas Januška, Vin
cas Januška, Aldona Rutkauskai
tė, Adolfas Maciūnas, Pranas Se
rapinas, Klemensas Karaška, 
kun. J. Bertašius, Leonas Ra
dzevičius, Vytautas Taliūnas, 
Viktorija Šmaižienė, Leonora 
Aleksejūnaitė.

Vienkartinė auka Diepholzo 
gimnazijai

Po $1 aukojo: A. Mikalauskaitė, St. 
Bujokas, B. Strikaitytė, J. Malinauskas, 
V. Šerkšnys, J. Vareika, A. Genys, J. 
Bartininkas, A. Lingis, P. Galminos, L. 
Bartininkas, K. Stonkus, J. Grabys, Fe- 
deravičius, J. Banikonis, Reklaitienė, Ži- 
minskas, A. Radzevičius, P. Šopaga, M. 
Januška, J. činga, J. Nastajus, V. Za- 
vackienė, A, Kairys, V. J ančiukas, J. 
Mališauskas, Ridamakos, J. Demereckas.

Po $2: P. Matulionis, J. Vidžiūnas, 
V. Januška, J. Didžbalis, J. Butkevičius, 
J. Ramančiauskas, kun. J. Bertašius.^ 

Hamiltono ir jo apylinkės alyvos apšildymo kontraktorius

K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji ir remontuojami arba pataisomi seni ALYVOS APŠILDYMAI— 
Oil Burners — j naujas arba senas krosnis pigiausiomis kainomis ir geromis 
išsimokėjimo sąlygomis. Taip pat taisomi vietiniai ir europietiški radijo aparatai 

ir šaldytuvai. Apžiūrėjimas ir patarimai atliekami nemokomai — VELTUI.

Prašoma kreiptis: 18 . Spūdina Ave., Hamilton, Ont. Telef. 9-20-35

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. 
Toronto

Tek EM. 3-1818

į kunigus Tėvo Pauliaus Balta
kio. Jo iškilmingos primicijos 
įvyko rugpiųčio 25 d. tame pačia
me vienuolyne.

Stud. K. Petraitis gydosi Eu- 
peno sanatorijoje.

Edv. Cinzas gydosi Briuselio 
vienoje ligoninėje.

Išvyko į Kanadą Laukelių šei
ma, o į JAV Banevičiai, tėvas ię 
sūnus.

AUSTRALIJA
Mūsų Pastogė klaidingai pain

formavo savo skaitytojus, kad 
“Montrealio gydytojas tremtinys 
E. Andriukaitis kartu su kitais 
3 kanadiečiais iš 36 konkurse da
lyvavusių gavo Quebecko gydy
tojų stipendiją, kad 2 m. galėtų 
gilinti savo specialybę Yale uni
versitete” ...

Ištikrųjų dr. A. yra senas kana
dietis, jau karo metu gydytojo 
pareigas ėjęs kanados laivyne, ir 
net gimęs, berods, ne Lietuvoj.

Sidnėjuje rugsėjo 3-13 d. tarpt, 
pramogų pasirodyme drauge su 
kt. 16 -.valstybių ir 17 tautinių 
grupių dalyvavo ir lietuviai. Lie
tuvių meninėms pajėgoms atsto
vavo balerina T. Pagodinaitė- 
Skrinskįenė ir akord. Br. Kive
ris, pranešėja buvo L. Kiverienė.

ALB Kr. Valdyba rugpiūčio ir 
rugsėjo mėn. vykdė rūbų, avaly
nės ir pinigų rinkimo vajų Vo
kietijoje likusiems tremtiniams 
sušelpti.

Petras Žekonis rugpiūčio 11d. 
netoli Woodside miestelio, Ade
laidės apylinkėse, nepastebėjęs 
prisilietė augšto įtempimo elekt
ros vielos ir buvo negyvai nu
trenktas.

SUDBURY, Ont.
Mokyklos vakaras 

pavyko gana gerai ir davė per 
$100 gryno pelno. Kadangi šeš
tadieninėj mokykloj mokslas 
prasidėjo tik spalio mėnesį, tai 
buvo neįmanoma suruošti prog
ramą. Tik P. Marozaitė gražiai 
išpildė du baleto numerius: Mė
lynosios deivės valsą ir dar vie
ną. Malonu ir gražu, jog daug 
tautiečių ne tik iš Sudburio, bet 
ir iš artimųjų apylinkių atvyko 
į lietuvišką vakarą praleisti, lai
ką jaukioj lietuviškoj nuotaikoj, - 
bet skaudu, kai, vakarui užsibai
gus, tam tikra dalis lėbautojų: - 
dar eina į “butlegeriuš” ir ten 
ūžia per visą naktį.

Širdinga padėka tenka Bend
ruomenei ir St. Krivickui už 
plokštelių paskolinimą.

— Miesto savivaldybė priėmė 
dirbti inžinieriaus padėjėju mū
sų tautietį V. Montvilą, kuris, po 
šdšių mėn. praktikos galės pa
tekti į inžinierių klubą ir dirbti 
pilnomis inžinieriaus teisėmis.

— J. Biliūnas darbe apdegė ir 
dabar guli Copper Cliffo INCO 
ligoninėje, bet užtat išgelbėjo 
nuo mirties kitą darbininką.

— Jau prasidėjo vajus Diep
holzo gimnazijai remti. Visi no
rintieji padėti lietuviškai gimna
zijai tesikreipia į S. Poderienę 
ir K. Rimkevičių.

Sudburiškis.
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"Saulės Laikrodžius" skaitant
Barėsi ir pyko eilė recenzentų 

kalbėdami apie naująją lietuvių 
poeziją irjos kūrėjus. Beveik vi
siems primetė stoką savitumo ir 
nesugebėjimą {formuoti. Įrodi
nėjo įtakas, ar net nedvipras
miškai plagijavimus. Ir tam pa
grįsti išvardinami žinomi var
dai, kožkodėl neprleidžiant gali- 
‘mybės, kad esama ir kitų, dau
giau ar mažiau pažįstančių sve
timų tautų literatūras ir tuo pa
čiu turinčių progą įsitikinti, kiek 
panašiuose tvirtinimuose yra tie
sos. Šio “atradimo” vertę nagri
nėjant gal paaiškėtų ir nelabai 
garbingi pagrindai tokios kriti
kos, kurioje nėra.nei objekty
vumo, bei nuoširdumo.

Kadangi ir Henrikui Nagiui, 
kurio “Saulės Laikrodžius” čia 
trumpai noriu peržvelgti, pana
šūs kaltinimai buvo primetami, 
prašosi keletas žodžių apie jo 
knygą, kuri ir yra tikriausias at
sakymas, sugriaunąs visus anuos 
užsiminimus.

Jau Lietuvoje, perijodinėje 
spaudoje H. N. eilėraščiai pra
skambo naujais žodžiais, parody
dami poeto didelį ir turtingą, 
kartu ir jaunatviškai gaivališką 
pasaulį. Toks jis yra “Eilėraš
čiuose” ir “Lapkričio Naktyse”. 
Žmogus vienišas, j ieškąs ir dar 
neturįs vietos kur galėtų susto
ti. Nerimas jį traukia tolyn ir 
gilyn. Jis nori paliesti viską, ma
tyti ir suimti savin. Sužeidžian- 

*tis buvo ir sunkus tas kelias, ve
dąs per pralaimėjimus, nusivy
limus, per sapnus, vizijas ir tylią 
rezignaciją. Tai buvo kelio pra
džia žmogaus -—poeto, tragiško
je ir chaotiškoje šio šimtmečio 
pusėje. Gal todėl mėgstantieji 
elegantiškus, dailiai nublizgintus 
sajianinhfc posmelius, H.*N. poe
ziją vadina “tamsia” ir “niūria”.

Apvaldes savo kūrybinį pa
sauli, suradęs tvirtą ir savitą san
tyki su gyvenimu, žmogumi ir 
aplinka, subrendęs ir daug nau
jo įnešąs į mūsų poeziją, pasiro
do H. N. “Saulės Laikrodžiuose”.

Gilią meilę žmogui pajunti 
skaitydamas “SL” pirmuosius 
skyrius. Žmogui, kurį čia sutinki 
įvairiose jo gyvenimo valando
se. Kartais net labai paprastose, 
r.es labai daug kas mums jau 
tapo paprasta ir nereikšminga. 
Ir kaip tik čia reikia tikro jaus
mo ir didelės kūrybinio žodžio 
jėgos, kad tai įprasminus ir nau
jai parodžius. Pav. “Tvankios 
Valandos motyvas”. Su kokia di
dele jėga parodo visu aštrumų 
šiurpią atsisveikinimo valandos 
nuotaiką. Lygiai kaip ir “Perga
lės Šventėje” mirtį, kuri atiduo
da žemei paniekintą ir užmirštą 
kareivi. Skirtingas šis momentas, 
sklidiigaš ramybės ir prasmės, 
yra “Ūkininko Mirtyje”. Pana
šiai ir : “Epitafijoje”. Mirtis 
įprasminta, mirties siaubas su
tramdytas ir išgyventas su 
skaudžia, bet tikra ramybe.

H. N. - poezijoje nerandi sausų 
bandymų išraizgyti arba suraiz
gyti mūsų dienų žmogaus pro
blemų, kaip nerandi joje užsi
dariusio tarp dirbtinų daiktų pa
ties poeto, besikalbančio su die
vais arba bekraujais ir besie
liais žodžiais pasakojančio savo 
siaurus ir lėkštus išgyvenimus. 
Poetas ateina pas žmogų. žvelg
damas jo vidun, ir per savo nepa
lyginamai vaizdingą, tvirtą ir 
nemeluoto nuoširdumo žodį, per
leisdamas jo — žmogaus vienat
vę,. ilgesį, sapnus ir šviesias, 
•giedrias akimirkas. Todėl H. N. 
poezija skaitytojui yra tokia art- 
ma, pajuntama ir tikra.

Kokiu pilnu išgyvenimu ir sa
vu apipavidalinimu prakalba “Iš
sigelbėjusieji”, “Sūnūs Palaidū
nai”, “Grįžimas”. Šita mūsų visų 
dalia, dabar tai dažnai eiliuoja
ma ir nubanalinta, čia suskamba 
visai naujai, iškyla virš tapusio 
siauru ir mada virtusio ilgesio. 
Skaudus išsigelbėjimas ir bega
linis laukimas, kurį randi “Išsi
gelbėjusiuose”, šitas, nuostabios 
palaimos kupinas “Grįžimas” ir 
tragiką ilgesio išsipildyme “Sū
nuose Palaidūnuose”, pasilieka 
perskaičiusiojo viduje.

Ir tuose eilėraščiuose, o jie už
pildo gerą dalį rinkinio, kuriuose 
poetas išsako save, jo talento, 
turtingo ir gausaus pasaulio dė
ka, jie yra prašokę ir toli palikę 
ribotą asmeniškumą.

“SL” stipriai įsiverpia nepa- 
prastai nuotaikingi savo spal
vingumu, melancholija, giedra 
ar viską naikinančiu gaivalu ru
dens eilėraščiai: — “Ruduo”, 
“Rudens diena”, “Lapkričio mig
loje”, “Lapams Krintant”, “Ru
denio Laužai”, “Sielininkai”,

“Agonija”. Paskutinysis tik ke
liais vaizdais parodąs rudenį, 
aiškiai atsiriboja nuo kitų. Mis
tiškas poeto vidinis išgyvenimas 
gamtoje kyla, plečiasi ir stiprėja 
su kiekviena eilute,' ir pasiekęs 
įtampos ribą, sustoja ir užsiveria 
retame subtilume:

Mes veidus palenkiam viršum 
ugniakuro duobės— 

Ir klausomės, kaip po vėsiom, 
didžiulėm plaštakom nakties 

mūsų ugnis užgęsta verkdama.
(Agonija, 21 p.) 

Su džiaugsmu norisi stabtelėti 
ties skyriumi “Už Vaikystės 
Langų”, į kurį sudėti dešimt ei
lėraščių, apima poeto vaikystės 
pasaulį. Ir vėl visai nejučiom 
prisimeni, kad apie vaikystę 
daug buvo ir bus rašoma. Ir tik 
retai ji tėra išsakoma su tokiu 
tikru įsijautimu, vaizdingumu ir 
tartum savotišku neasmenišku- 
mu, kaip “SL” poeto.
Išblyškusios moterys . raudančiu vieškeliu 

veža, 
eglutėm skurdžiom apkaišyta, mėlyna 

karstą. 
Laukinių rožių vijokliuos paskendę kapai. 
Iš tolo ataidi skausmingi koplyčių 

varpai . . .

Mano vaikystės rytmetis.’ Dieve, kaip 
maža 

davei Tu manajai kelionei per žemę.

Prasideda pirmasis šo skyriaus 
eilėraštis “Vaikystė”, ir toliau:

... . . kas kartą, 
kai paliečiu rankomis ją: tai mano 

6‘ pilkoji vaikyste —
pageltusio veidrodžio šukė -— liūdna 

ir mažytė . . .
(Vaikyste, 37 p.)

Ir šitoje pageltusioje veidro
džio šukėje atsispindi ir gyvena 
toks juntamai ir regimai tikras, 
neaprėpiamai turtingas ir dide
lis, vis ką nors naujo ir gražaus 
atveriąs, kupinas svajonių ir 
gaivau^ tikėjimo vaikystės pa
saulis. Kuris, kaip užsiminiau, 
savotiškai neasmeniškas dėliai 
savo tikrumo. Nėra jame balas
to, sentimentalių dejonių ir kitų 
nereikalingų atributų. Štai:

Mes nusilipdėme molio pilis. Mes 
/ stiklu išraižėm 

ant kelio dulkėto namus, ir gyvenom 
laimingi 

juosedigi saulės laidos. Ir kai vėjas 
ir žingsniai 

praeivių juos sutrypė, užpūtė aikštėj 
statėme miestui vėl, karalystes,

• pasaulius iš smėlio . . . 
Rudenio vakarą visa apkrito lapais ir 

paukščių šešėliais.
\ (Vaikystė, 37 p.)

Visa buvo čia pat: dangus su saule 
ant žvilgančio žvyro, 

debesys — šilto, putoto pieno 
ąsočiuos sunkiuos;

sodriai žaliuos varnalėšų karstuos -— 
' • 4 nunrū/ę
mažytės karalių dukterys, ir

paslaptinguos leduos— 
sudužusio butelio šukese — 

spinksinčios paukščių akys . . .
(Tėvų Kiemas, 39 p.)

Tai tik keli pavyzdžiai. Arba 
štai, kaip šiltai šviesus ir ramus 
lieka vaikystės pasaulis susidū
ręs su niūria ir liūdna jį apsu
pančia kito pasaulio tikrove:

Negyvų gorvežių grondinės. Migloj 
surūdiję bėgiai.

Smaluotas pienes Šiūrena vėjai 
dirbtuvių kiemuos.

Mažos purvinos rankos jas renka ir 
neša namo.

Už aprūkusio rūsio lango pavargę 
žmonės užmiega : 

ir tame pačiame eilėraštyje:
. . . Klousausi lalančio 
miesto, anapus miegančių bėgių, 

ir laukiu tėvo pareinant. . .
Jo žibintos raudonas -supos toli 

naktyje.
Jo sunkūs, pažįstami žingsniai! Ranka 

Šilta ir grubia 
glosto jis mano golvq. Už upės 

dainuoja kareiviai...
(Dirbtuvių Kiemuos, 40 p.) 

“Geležinkelio Stotis”, “Tven
kinys”, “Pradžios Mokykla Kai
me”, “Vasaros Diena” — visi jie 
kupini šilto ir nuostabaus gied
rumo. Net ir “Mergaitės Laidotu
vėse”, šiurpi ir'nevilties per
sunkta nuotaika perduota baikš
čių ir nežinios pilnu stebėjimu. 
Kaip pradžioje užsiminiau apie 
tvirtus sugebėjimus išsakyti vai
kystės metus, taip dabar noriu 
pastebėti, kad į dvasinės tamsos 
pasaulį, kurį randi “Sniego Ba
landžiuose”, H.zN. įveda skaity
toją su nepalyginamu subtilu
mu ir meniškumu:

Svetimo kambario kvapas. Drumzlinas 
indas 

gėralo keisto padėtas saulėj ant lango, 
šviesiaplaukis berniukas išblyškusiom

s. rankom 
laiko gitarq ant kelių ir skambina 
.žemėje niekad dar negirdėtų gaidų. 
Pilkos jo akys suplėkusioj prietemoj

spindi— 
du šuliniai užledėję. Giliai pasilenkus 
gęsta diena tvirš jo miegančio veido.

(Sniego Balandžiai, 44 p.)
Abu šitie nerealūs pasauliai 

eilėraštyje pastatyti šalai vienas 
kito. Tai nėra atsitiktinumą^. 
Abiejuose vyrauja trapus bejė
giškumas, abiejų aplinka pilna 
fantastiškumo. Išsiskiriąs iš kitų, 
šiame skyriuje yra eilėraštis 
“Saulės Laikrodžiai”, kuq būtų 
galima priimti kaip 'poeto atsi
sveikinimą su vaikystei Skaudus 
tas atsisveikinimas, lygiai kaip 
ir sugrįžimas iš jaunystės nera
mių klaidžiojimų ir j ieškojimų, 
kuris išsakytas ’’Rudenio Sap- 
ne :

Geležiniam vėjuj žvanga rudens 
surūdiję lapai.

Jūsų žingsniai ir akys jieŠko namų 
šilumos.

Liko vienas kažkur lietuje karalaites 
kapas.

Jūs sugrįžot namo. Pasitiko užšalusios 
*. | akys žiemos
ir apsnigęs tėvų židinys, ir palaidoti

sodai. 
Suledėjusiom rankom svajonių knygą 

atskleidęs, 
savo galvą padėjai ant jos . . .

Ir sukniubo raudodama 
tau prie kojų išblyškus, maža 

mėnesienos mergaitė.
(Rudenio Sapnas, 28 p.)

Tačiau šitame perėjime, pas
kutiniame pažvelgime atgal, ma
tosi būtinybė, prasmė ir aiškus 
kelias, kuriuo' poetas eina pir
myn. ♦

Plačiai ir giliai, išgaunant blyš
kiausias spalvas ir tolimiausius 
skambėjimus, su didele menine 
tikrove, H. N. savo kūryboje 
parodo gamtą. Ne tik gamta, bet 
ir daiktai esantieji joje ar šalia 
jos, poeto žodžiuose pabunda gy
venimui, sakytumei — sužmo
gintam gyvenimui

Čia norisi kaip pavyzdžius pa
imti eilėraščius iš skyriaus “Že
mės Atokaitoje”: “Kaimai atei
na į ežerų pakrantę”, “Kaimai 
vasaros vidudienį” ir “Kaimai iš
eina”:

Šioudines kepures pasipuošę 
apynių nualpusiom kekėm 
ir, kaip pieno puta, balandžiais 

baltais— 
per lankas, per laukinėm rožėm 
nubarstytos, klajoja apakę 
nuo spalvų ir nuo mirgančio vėjo — 

kaimai.
(K. vasaros vidudienį, 71 p.)

Kiek šviesos ir skambėjimo 
vasaros vidudienio, jau vien 
šitame posme. Koks gyvastingu
mas. Ir jo H. N. kūryboje pilna, 
tai taškai, trykštą ir kunkuliuo
ją kaip versmės, ir skaitytoją 
sustabdą ir sulaiką ilgam. Arba 
kokiais lengvais, paslaptingais ir 
tyliais judesiais prasideda eilė
raštis “Kaimai išeina”, kuris pas
kui su kiekvienu žodžiu stiprėja,

kyla ir plečiasi, apglėbdamas 
skambančią žiemos naktį ir ap
svaigindamas iškeliaujančius 
kaimus. “Pavasaris užima did
miestį”, “Medžiai ateina”, “Liū
tys skandina žemę”, “Ežerai”, 
“Meškeriotojai”, “Krūmai gegu
žio lietuje”, “Mažo uosto švytu
rys” — visuose randi begaliniai 
mielą ir savą, pasigėrėjimą ke
liantį poeto gamtos ir daiktų iš
sakymą.

Daug būtų galima kalbėti apie 
“SL” žvelgiant iš visų pusių, ta
čiau nesu numatęs išsamaus na
grinėjimo. Tai kritikų darbas, 
kurių vis dar labai pasigendame. 
Tos kelios pastabos tėra poeziją 
skaitančio ir ją mylinčio žmo
gaus pasisakymas, nudžiugusio 
turint prieš save didžiavertės, 
tikros poezijos knygą.

Juozas L.

V. VERIKAIČIO KONCERTAS
Kanadoje yra du labai sunkiai 

suderinami dalykai — menas ir 
doleris. Tas ypač ryškiai pastebi
ma dainavimo srityje. Gerus 
kanadiečių dainininkus galima 
būtų ant vienos rankos pirštų 
suskaičiuoti. Tuo tarpu tavernos 
pilnos dainavimo profanų, ku
rie, dažnai net iš JAV importuo
ti, uždirba nepalyginamai dau
giau už gerus dainininkus. Kla
sikiniais pagrindais paremtas 
dainavimas kanadiškoms ma
sėms vis dar tebėra terra incog
nita. Todėl, norint pagarsėt 
klasikiniu dainavimu, reikia 
daug kantrybės, darbo ir, žino
ma, laimės.

Spalio 25. d. didžiojoje ukrai
niečių salėje — Bathurst 402 —

Iš kultūros ir knygų pasaulio

Vasario 16 Gimnazijos rėmėjai
106, c.o. Mr. Kazys Malinaus

kas, Chicago, Ill., USA, — II kl. 
mok. Hildą Kūnaitytę.

107, c.o. Dr. Marija Svotelienė, 
Baltimore 1, Md., USA, — pa
reng. kl. mok. Juozš Rieki.

108, c.o. Mrs. Domą Šleževi
čienė, Chicago 9, Ill., USA, — pa
reng. kl. mok. Oną Butkutę. *

109, c.o. Kun. B. Sugintas, Chi
cago 28, Ill, USA, — pareng. kl. 
mok. Eriką Lungaitę.

v 110, c.o. Mrs. P. Raulinaitis, 
Melborne, Australia, — IV kl. 
mok. Adelę Liūdžiuvaitytę.

111, Ininierių Elektrikų Gru
pė, c.o. Mr. V. Pavilčius, Chica
go 36, Ill., USA, — IV kl. mok. 
Renatą Lipertaitę.

112, c.o. Mrs. Ona Talalienė, 
Chicago 36, Ill., USA, — II kl. 
mok. Joną Timpą.

113, c.o. Mr. Antanas Markaus
kas, Melrose Park., Ill., USA, —
I kl. mok. Marietą Haufaitę.

114, c.o. Mr. Juozas Šukys, To
ledo 2, Ohio, USA, — I kl. mok. 
Irmą Vidraitę.

115, c.o. Mr. Sa. Gudas ir P. 
Ulėnas, Brooklyn 21, N.Y., USA, 
— II kl. mok. Danutę Dambraus-' 
kaitę.

116, c.o. Liet. Kat. Moterų D-ja 
Hamiltono sk., c.o. Miss Alb. 
Grajauskaitė, Hamilton. Ont., 
Canada, 
Joną Miliuką.

117, c.o. Maž. Lietuvos Lietu
vių Dr-ja, c.o. Mr. M. E. Nau- 
buras, Chicago 16, I1L, USA, — 
IV kl. mok. Vilių Lenertą.

118, c.o. Mrs. Kazė šventorai- 
tienė, Brooklyn 7, N.Y., USA, —
II kl. mok. Ginterį Oksą.

119, c.o. Miss Laima Abrami-

pareng. klasės mok-

kaitė, Springfield, Ill., USA, — 
VI kl. mok. Genovaitę Dubaus- 
kaitę.

120, Bostono Liet. Teisininkų 
Dr-jos skyrius, c.o. Mr. J. Vemb
rė, So. Boston 27, Mass., USA,— 
pareng. kl. mok. Osvaldą Kuš- 
neraitį.

121, Rėm. Būrelis “Ateitis”, c.o. 
Mrs. K. Keblinskienė, Brockton 
50, Mass., USA, — pareng. kl. 
mok. Eduardą Miliuką.

122, cc.o. Mr. Zenonas Gerulai
tis, Cicero 50, III., USA, — pa
reng. kl. mok. Reginą Šneliūtę.

123, c.o: Mr. Petras Tumėnas, 
Valencia, Venezuela, — pareng. 
kl. mokinę Olgą Juodsnukytę.

124 ir 125, c.o. Kun. B. Sugin-S'
tas, Chicago 28, Ill., USA, — pa
reng. kl. mok. Kazį Šnelių ir I 
kl. mok. Alvyrą Atmanavičiūtę.

Redakcijai prisiųsta
M. Biržiška, Lietuvių tautos 

kelias į naująjį gyvenimą, I t., 
galvojimai apie tautą savyje ir 
kaimynų tarpe, Los Angeles 1952 
m., išleido “Lietuvių Dienos”, 
1200 egz., 240 psl., kaina $3.

Laiminio Šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų — dvi šventinių svei
kinimų atvirutes, piešinys dail. 
P. Osmolskio, išleido Sp. B-vė 
“Žiburiai”, .Toronte.

Tėvų Keliais, 1952 m. liepos- 
rugpiūčio mėn. Nr. 7-8 (35-36), 
637-664 psl. Tai Venecuelos liet, 
mėnesinis laikraštis - žurnalas. 
Prenumeratos kaina užsieniuose 
$4. Adresas: Caracas—La Vega, 
Casa Parroquial No. 9. Venezue-

Skautų Aidas, 1952 m. spalių 
mėn., Nr. 10,24 psl.

Lietuvių Kultūros Fondo laik. 
JAV Apygardos Valdyba į dra
mos veikalo jury komisiją pa
kvietė: LRD paskirtus atstovus 
St. Tamulaitį ir Aloyzą Baroną, 
Lietuvos Teatro aktorius St. Pil
ką ir Vyt. Valiuką. LKF komisi
joje atstovauti įgaliota jo valdy
bos pirmininkė Aldona Augusti
na vičienė. Šiuo metu komisija 
jau pradėjo susipažinti su at
siųstais veikalais.

Yra skirtos dvi premjios — 
$500 ir $300. Veikalų įteikimo 
galutinis terminas 1952 m. gruo
džio 31 d. Veikalai siunčiami 
šiuo adresu: Jonas F. Daugėla, 
1863 West 47 str. Cleveland 2, 
Ohio. ' . •

Iki šiol jau gauti šie veikalai: 
Audronės Bus audra, Ožkabarz
džio Kanarėlė ir Šermukšnio 
Audra virš tavernos.

Liet. Enciklopedijos leidėjas 
pradėjo skelbti “LE Žinias”. Pra
nešama, kad susidomėjimas en
ciklopedija didelis ir užsisakan
čių skaičius augąs.

Sp. B-vė “Žiburiai” dar šiais 
metais išleidžia kun. dr. J. Gu
tausko pedagoginio turinio vei
kalą “Vaiko Dievas ir. Religija”. 
Taip pat baigė rinkti “Gabijos” 
leidžiamą Guy de Maupassant 
romaną “Moters širdis” ir “Balti
jos” leidžiamą B. Pūkelevičiūtės 
eilėraščių knygą “Metūgės”.

“Skautų Aidas”, susitaręs su 
SS ir SB Vadijoms, skelbia 1953 
metų prenumeratų platinimo va- 
jų-konkursą su skautiškomis do
vanomis vienetams (trys dova
nos) ir individams (10 dov.).

Konkurso komisiją sudaro: 
Brolijos Sp. ir Inf. sk. vedėjas s. 
Č. Senkevičius, Toronto skaučių 
Šatrijos tuntininkė s. St. Šilei- 
kytė ir “Sk. Aido” administra
torius s. v. v. si. J. Pažėra.

LSB Vadija leidžia kišeninio 
formato kalendorių 1953 me-' 
tams. Be straipsnių kalendoriui 
renkami reklaminiai skelbimai.

Estijos Skautų Brolija šią va
sarą atšventė 40 metų sukaktį. 
PLSS-gos Tarybos Pirmija šios 
reikšmingos sukakties proga ap
dovanojo Padėkos Ženklu estų 
vyriausiąjį skautininką H. Mi- 
chelsoną, didelį Lietuvos skau
tų bičiulį.

Sktn. prof. Steponas Kolupai
la, jo 60 metų sukakties proga, 
PLSS-gos Tarybos Pirmi jos ap
dovanotas Padėkos Ženklu.

PLSS-gos Tarybos Pirmijos 
nutarimu pakelti į vyresniojo 
skautininko laipsnį: vyriausias 
katalikų sk. dvasios vadovas s. 
dr. J. Vaišnora, MIC, s. Br. Kvik
lys ir s. M. Jurkšas.

Australijos liet, skautai daly
vaus tarptautinėje Pan Pacific 
Jamboree, kuri prasidės gruo
džio 29 d. Numatoma 13.000 
skautų iš 14 valstybių.

Melbourne skautai jau įsiren
gė savo būstinę. Ja galės naudo
tis ir kitos organizacijos, kurios 
padėjo būstinę įrengti.

“Tėvų Kelias”, Venecuelos lie
tuvių laikraštis—žurnalas, lei
džiamas ir redaguojamas salezie
čio Tėvo A. Sakalausko, su lie
pos mėn. — 36 — numeriu at
šventė savo 3 metų sukaktį. Pats 
leidėjas ir redaktorius neseniai 
atšventė 20 metų kunigavimo ir 
25 metų spaudos darbo sukaktis.

Prof. dr. K. Girtautas, lig šiol 
dėstęs Wilkes Barre, Pa. ir Del
las, Pa., kolegijose vokiečių kal
bą ir literatūrą, pakviestas į 
Harward universitetą, Cam
bridge, Man.

Prof. J. Baltrušaitis atvyko į 
Niujorką, kur išbus apie porą 
mėnesių kaip Metropolitan mu
ziejaus direktoriaus svečias.

Prof. A. Maceina rašo studi
ją apie šv. Pranciškų. Knyga bus 
apie 400 psl.

J. Savickio naujas veikalas

“Žemė dega” išeis dviejuose to
muose, po apie 300 psl. kiekvie
nas. Leidžia leidykla “Terra”.

Perspausdina: “Nemunas” per
spausdino Anderseno pasakas ir 
ruošiasi perspausdinti F. Neve- 
ravičiaus verstus Reymonto 
“Kaimiečius”, I-IV t. “Terra” 
perspausdino L. Dovydėno “Bro
lius Domeikas” ir ruošiasi per
spausdinti Simonaitytės “Aukš
tųjų Šimonių likimą”.

Tamara Pagodinaitė - Skrins- 
kienė, Kauno Valst. Teatro ba
leto šokėja, Sydnejuje jau pus
trečių metų laiko baleto studiją.

Nauja Ad. Mickevičiaus bio
grafija žada pasirodyti Varšuvo
je net 4 tomų.

Litauische Emigration, tokiuo 
vardų prie Goettingeno universi
teto veikiąs institutas ruošiasi 
išleisti brošiūrą, kurioje bus ap
žvelgta lietuvių veikla emigra
cijoje, o taip pat politinis gyve
nimas Lietuvoje ir politinė veik
la emigracijoje. Kalbama ir apie 
VLIKo veiklą bei sudėtį.

Karalienės Sofijos, Jogailos 
ketvirtosios žmonos, Alšėnu ku- 
nigaikštytės, išlikusioje biblijo
je, kuri yra garsi savo puošniais 
rašmenimis, iki šiol trūko 5 la
pų. Dabar tvarkant Vroclovo bi
blioteką du lapai atrasti. Tiki
masi, kad bus surasti ir likusieji 
trys. Biblija yra iš 1455 m.

Dr. Laszlo Toth, žinomas veng
rų katalikų veikėjas ir žurnalis
tas, pasmerktas kartu su kard. 
Mindszenty, Romoje gautomis 
žiniomis, esąs miręs.

Dievdirbis Adomas Trumpis, 
jau sulaukęs 98 m., gyvena pas 
savo dukterį Sao Paulo mieste, 
yra dar tvirtas, dirba kryžius su 
kančiomis ir įvairias statulas. Jis 
kilęs iš Pakruojaus, Brazilijon 
atvykęs 1927 m.

Argentinoje ruošiamas spau
dos įstatymas numato, kad laik
raščiai negalės spausdinti dau
giau kaip 35% teksto, parašyto 
ne Argentinoje gyvenančių žur
nalistų. Dar neaišku ar tas bus 
taikoma ir svetimomis kalbomis 
leidžiamiems laikraščiams.

su savo pirmuoju dainų ir arijų 
koncertu pasirodo Karališkosios 
Toronto Konservatorijos stu
dentas Vaclovas Verikaitis. Dai
navimo studijas jis pradėjo Vii- / 
niaus Konservatorijoje pas prof. 
Benonį ir Kutkų. Kurį laiką 
dirbo italo Carlo Lamberti prie
žiūroje ir nuo 1951 m. pavasario, 
įstojęs į Karališką Toronto Kon
servatoriją, perėjo dr. Ernesto 
Vinci žinion. Konservatorijos va
dovybė į jį greit atkreipė dė
mesį, paskirdama stipendiją ir 
priimdama į vadinamą Operos 
Mokyklą, kurioje dėstoma vai
dyba, dainos interpretavimas, 
grimas, plastiniai judesiai, fech
tavimasis ir du kartus į metus 
Universiteto Harthouse teatre 
statomos operų ištraukos’. V. Ve
rikaitis jau turėjo progos daly
vauti G. Verdi operoje “Likimo 
Galia” ištraukų pastatyme Pad
re. Giiardiano rolėje. Jo atliktą 
vaidmenį šiltai įvertino “Globe 
and Mail” dienraščio muzikinis 

^kritikas.
Šalia Karališkosios Toronto 

Konservatorijos veikia operų 
bendrovė — Opera Festival Ass., 
kuri kanadiečių visuomenei kiek 
vienais metais, patiekia- trejetą 
operų. V. Verikaitis 1952 m. ko
vo mėn. turėjo progos pasirodyti 
dviejų operų pastatymuose so
listo vaidmenyje: Mozarto “Už
burtojoje fleitoje” ir prancūzų 
kontpozitoriaus Massenet/ “Ma
non”. Tais pačiais metais jis bu
vo priimtas į Toronto Universi
teto Muzikos Fakultetą. Tai jau 
yra nemaži lietuvio konservato
rijos studento laimėjimai nela
bai dėkingoje Kanados publiko
je, kuri paprastai yra linkusi 
daugiau vertinti kanadiečius, ne
gu naujuosius at«yiųs._^

Sąyo pirmajam koncertui, 
skirtam lietuviu visuomenei, V. 
Verikaitis yra paruošęs skonin- ' 
gą programą. Girdėsime lietu
vių kompozitorių J. Gaubo, !V1. 
Jakubėno ir St. Šimkaus daihas. 
Šalia jų į programą įtrauktos 
klasikinės italų kompozitorių 
G. Giordani, Antoni Caldara, G. 
Carissimi dainos, G. Verdi, W. 
A. Mozart, G. Rossini žinomų 
operų arijos. Programos talki
ninkę yra Karališkosios Toronto 
Konservatorijos IS-metė smui
kininkė'Dolores Mokree — vie
na iš gabiausių konservatorijos 
studenčių. V. Verikaičio daina
vimą ji paįvairins Fritz Kreisle- 
rio, Novaček ir Dvorak kompo
zicijomis. Abiems solistams 
akompanuos muz. Stasys Gaile- 
vičius. Koncertą rengia “Cari
tas”. .: ■

Kaip matome, savo apimtimi 
šis koncertas nėra eilnis. Lietu
viškoji Toronto visuomenė turės 
progos įsitikinti V. Verikaičio 
dainavime padaryta didelė pa
žanga. Mūsų atsilankymas jam 
bus didelė moralinė ir šiokia to
kia materialinė parama. Šokių 
mėgėjai po koncerto galės sma
giai pasišokti. y. Kst.

Mišku gaisrai
filmoie
Miškų gaisrai aktualūs visą žiemą vasarna
mių savininkų sąjungose, mokyklose, miškų 
stovyklose, tarnybiniuose klubuose, turistų 
grupėse ir’visur, kur kas nors tikrai domisi 
kaip apsaugoti miškus nuo gaisrų. Miškų 
gaisrai rodomi miškų tarnybos filmose dviem 
sumetimais: išauklėti ir instruktuoti žmones, 
kurie ateityje turės gesinti miškų gaisrus ir 
parodyti kiekvienam pavojų bei nuostolius, 
kuriuos padaro miškų gaisrai.
šios rūšies auklėjimo darbu miškininkai rū
pinasi beveik kaip ir vasaros miškų gaisrų 
gesinimu ir džiaūgiasi, kai kuo daugiau žmo
nių tuo domisi — nori susipažinti su miškų 
gaisrais, gaisrų sezonais, nuostoliais ir ugnies 
gesinimo technika... tuo mažiau bus miškų 
gaisrų.
Jeigu jūs norite gauti šios rūšies filmų sava 
organizacijai, kreipkitės į miškų tarnybą^ 
kuri mielai jums šias filmas parūpins. Mums 
visiems reikia žinoti apie miškų gaisrus... 
juos turėti galvoje ir jų išvengti.

šig informocijg visuomenės naudai skelbia
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SPORTO ŽINIOS

SAUGU — PATIKIMA

MES TURIME ŠIMTUS {VAIRIAUSIŲ NAMŲJūsų patarnavimui

kam-

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

R. TESLIA
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossington Ave.)

Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

$10.900 Ossington—Dupont
6 didelių komb., mūrinis geram 

.stovyje. Įmokėti $3.Q00.

$12.900 Bloor—Dufferin
a8 didelių komb. mūrinis su di

deliu kierjhu ir 2 garažais. įmo
kėti $3.900.

$13.500 High Pork—prie Bloor
6 didelių kamb., atskiras mūri
nis, 2 augštų, apynaujis, vande- 
ntu-alyva apšildomas, labai di
delis kiemas ir 2 garažai. ImcĄ 
keti $3.500.

$14.900 Bloor—Dundas
8 komb., mūrinis, 2 vonios, 2 
garažai, patartina gydytojams. 
Įmokėti $4.900.

$15.500 Indian Rd.—Glenlake
8 didelių kamb., atskiras, mūri
nis, 2 virtuvės, alyva šildomas, 
2 garažai. Įmokėti $5.000.

$15.900 Rusholme Rd.—College
12 didelių kamb.,-atskiras mū
rinis, 2 virtuvės, vandeniu sto- 
keriu apšildomas, 2 garažai, 
įmokėti $5.000 ir viena atvira 
skola.

$15.900 High Park Ave.—Bloor
8 didelių kamb., atskiros mūri
nis, vandeniu apšildomas. Įmo
kėti $6.000.

$16.000 Delaware—Blopr
- 1 1 didelių kamb., atskiras, mū

rinis, vandeniu apšildomas. Įmo
kėti $5.000.

$21.000 High Park Ave.—Bloor
1 1 didelių kamb., atskiras, mū
rinis vandeniu ir alyva apšildo
mas, didelis kiemas, 2 garažai, 
privatus įvažiavimas. įmokėti 
$9.000.

Ossington—Bloor
6 atskirų butų po 5 didelius 
kambarius, apartmentas su ga
ražais, $7000 į metus pajamų. 
Įmokėti $10.000, prašoma kai
na $35.500.

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

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI

Bathurst—Niagara St.
$6.000Uu^4>J^tų 6 kamb. namo, Per 

visą namą rūsys. Įvažiavi
mo į kiemą.nėra. Apylinkė 
ir oras nėra blogesnis kaip 
Anglijos didmiesčių. Įmo
kėjimas $1.000, gal ir ma
žiau.
Richmond St.

$8.000, už 8 kamb., pusiau plytų 
namą. Įmokėti $2.500, di
deli kamb., garažas, nuo
mos už 6 kambarius gau
na $160 į mėnesį, netoli 
Gorevale Ave., savininkas 
pirko ūkį. Galima dėl kainos 
derėtis.
Shoftsbury St.

$8.50CV už 8 kambarių mūrinė, pu- 
siąu atskirą namą. Oru-ang- 
fim šild. Rūsys /nelabai ge
ras. Vieta garažui.
Dundas St.

$10.000. Pusiau atskiras, mūrinis, ge
ram išoriniai ir viduje sto
vyje, 6 kamb., pusiau mo
derni virtuvė, modernus vo
nios kambarys, vandeniu 
anglim šildomas, kieto me
džio grindys. Savininkas tu
ri išsikraustyti šia savaitę. 
Įmokėjimas apie $2.500. 
Geras pirkimas.

$14.500. Pusiau atskiras, 10 komb. 
gerų plytų namas. Oru-ang- 
lim šild. Kietos grindys. Vi
si kambariai dideli. Trečiom 
augšte irgi yra virtuve. Įva- 
žicvirrias į kiemą bendras. 

$15.000. Pusiau atskiras, 9 kamb., 
geram stovy. Amerikoniškas 
įėjimas. Kietos grindys. Van 
deniu-anglim* šild. Namas 
visai nenraskolintas.

• >— Delaware Ave.
$16.000. Atskiras 11 kamb. mūrinis 

namas. Vandeniu - anglim 
šildomas. Kietos grindys. 
Nepereinami kamb. įmokė
ti $5.000.
High Park rajone

$ 19.000, už atskirą 11 kambarių, ge
rų plytų, nesūskilusį namą. 
Vandeniu-alyva šild. Kieto 
medžio grindys. 2 modern, 
virtuvės. 2 vonios. Visi kam
bariai naujai išdažyti. Ply- 

' tų garažas.

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

se, prašome kreiptis į

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

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

<

R. TESLIA
REAL ESTATE

TfiVItKĖS ŽIBURIAI

KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
{STAIGA

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

Dundas—Gladstone
$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 plano, įmokėti tik $3.000

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

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

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

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

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

Cristie—Bloor
$12.800, plytinis 7 kambarių namas, 
garažas, karštu vandeniu-alyva šildo
mas.

Bloor—Dufferin 
$12.900, plytinis, atskiros, 8 
barių narnos. Trys garažai.

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

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

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

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

High Park 
$15.000* įmokant galite pirkti šešių 
butų, viso 28 kambarių atskirą namą. 
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

NAUJI 
PASIŪLYMAI
skambinkit tek KE. 9459

Jonui Matulioniui
863 BLOOR STR. WEST 

(prie Ossington)

$3.500 grynais. $9.500 kaina
6 kambariai — po 3 kiekviename 
augšte. Namas vidury kitų dviejų. 
Plytos tik iš fronto. Kiemas 22x 
72. Privažiavimas yra. Rūsys pil
nas. Pamatai akmeniniai. Mokes
čių tik $84. Antras augštas išnuo

motas už $85 rrfenesiui. Collahie gat
vėje — netoli Dundas ir Gladstone.

2. Grynais $4.000. Kaina $12.000.
10 didelių kambarių namas. Dvi 
virtuvės, dvi vonios, net ir dvi at- 
kiros krosnys. Mūrinis, atskikras. 
Plytos sveikos. 2 garažai ir didelis 
kiemas. Geroj gatvėj .ir geram ra
jone — prie High Park ir netoli 
Bloor St. Bloor St. Visa bėda — 
viena siena gerokai pašlijusi. At
rodo — greit dar negrius.
$5.000 (galima siūlyti ir mažiau!) 
Kaina $16.500.
1 1 kambarių. Kietos grindys. Ang
lim apkūrenamos. Mūrinis, atski
ras. Nei garažo, nei įvažiavimo. 
Sklypas didelis. Namas dar neblo
gam stovy. Valdymas tuojau. Prie 
Delaware g. tarp Bloor ir College. 
$9.900 grynais (bet kombinuojant 
paskolas galima pirkti su $6.000). 
Pilna kaina $19.500. Priskoitoma 
šiviso 1 1 kambarių su 3 virtuvė
mis. Viskas yra: garažas, alyva ir 
radiatoriai, gražus kiemas, graži 
g<tve, arti tramvajus. O išorė — 
meniškas kūrinys, o ne namas! 
Prie Quebec — arti Bloor.
$2.500 grynais. Kaina $9.500.
6 kambarių, mūrinis, pusiau pri
jungtas namas. Mokesčių tik $79. 
Anglimis^ir vandeniu apšildomas. 
Prie Niagara g-vės netoli Bathurst. 
Grynais $3.000. Pilna kaina 
$10.900. Atskiras namas. Mūrinis 
tik frontas. Apačioj 4 kambariai. 
Viršuj 3 kambariai—iš j’ų du kaip 
ant Saikų. Naujai atremontuotas. 
Kietos grindys. Apšildomas radia
toriais ir alyva. Garažas, nors ir 
apgriuvęs. Namas be gyventojų. 
Prie St. Clorens, už Wallace gt-.
Grynais $5.900. Pilna kaina $15.- 
900. 10 kambarių namas. Parke
tas. Alyva apšildomas. Didelė mo
derni virtuvė. Pereinamų kamba
rių nėra. Savininkai jau išsikraus
tė. Prie Dovercourt Road netoli 
Queen. •

8 .^$10.000 grynais. Kaina $16.900. 
6 kambarių ir šildomo vasarinio— 
bungalow. Garažas. Alyva ir van
deniu šildomas. Valdymas tuojau.
20 mėtų kaip pastatytas. Neoli 
Kingsway.

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

1

3

4.

5

6.

Dėmesio, HamiltoniečiaP
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

R. TESLIA
RĘAL ESTATE BROKER x 

863 BLOOR STR. WEST - 57S QUEEN STR. W.
TORONTO

ERNEST KIEOIJT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS 

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA

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

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

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

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

Vyr. Š. Amerikos FAS 
Komitetas skelbia 

1. sporto klubų registracija 
Atsižvelgiant į toi, kad iki šio mr.tr 

Vyr. FASK-te tėra užsiregistravę tik 4-rt 
sporto klubai, skelbiama pakartotina 
lietuvių sporto klubų registracija. Visi 
sporto klubai veikią šiaurės Amerikos 
kontinente JAV ir Kanadoje privalo re
gistruotis Vyr. FASK-te iki JLm. lapkričio 
men. 1 d. suteikiant apie save Šios žinias: 

o. Klubo pilnas vardas ir adreso^
b. Klubo valdybos narių pavardės, 

pareigos ir adresai,
c. Klubo narių bendras skaičius, nu

rodant atskirai kiek vyrų, moterų, jau
nių — aktyvių narių ir narių rėmėjų,

d. Kultivuojamos sporto šakos, nuro
dant veikiančias sporto sekcijas,

e? Apytikris lietuvių bendruomenės 
skaičius klubo veikimo ribose.

Registracijos žinias siųsti šiuo adresu: 
Ed. Vengianskas, 6100 So. Peoria Ave., 
Chicago 21, III.

2. Sporto -Apygardų sudarymas
Administraciniams reikalams ir vei

kiančių liet, sporto klubų veiklai koor
dinuoti Vyr. FASK-to veikimo plotas nuo 
š.m. rugsėjo mėn. 20 d. poskirtomas į 
tris sporto apygardos:

I Apygarda apima — JAV vidurio 
kraštus: Illinois, Michigan, Qhio, India
na, Wisconsin, Iowa, Nebraska, Mine- 
sota;

II Apygarda apima — Atlanto pakraš
čių valstybes Rytus: New York, New 
Jersey, Massachusetts, Connecticut, Pen- 
silvania, Maryland, Rhode Island, Maine, 
N & S Caroline ir Virginia;

III Apygarda apima Kanadą.
Besiplečiant lietuviškoms kolonijoms 

Ramiojo Vandenyno pakrantėje bus su
daryta ir IV-ji apygarda apimanti Cali
fornia ir kitas Vakarų valstybes.

3. Padėka
Clevelando Lietuvių Bendruomenei, 

ll-ju sportinių žaidynių organizaciniam 
komitetui ir Clevelando lietuvių sporto 
klubui "Žaibui" Vyr. FASK-tas turi garbę 
išreikšti nuoširdžią padėką už triūsą ir 
visokeriopą paramą ruošiant ll-sias Šiaur 
Amerikos lietuvių sporto žaidynes.

4. 1953 m. Sporto Žaidynės 
lll-sios Šiaur. Amerikos lietuvių sporti

nės žaidynės įvyks 1953 m. rudenį Či
kagoje. Žaidynių metu bus pravestos se
kančios varžybos: krepšinis, tinklinis, fut
bolas, stalo ir lauko tenisas, plaukimas 
ir lengvoji atletika.

Vyr. FASK-tas.

Komiškas krepšinis
Centrinės YMCA vyrų ir mo

terų krepšininkai tarp savęs tu
rėjo rungtynes. Tačiau vyrams 
buvo uždedamos bokso pirštinės, 
jeigu kuris iš jų įmesdavo vieną 
krepšį. Rungtynėm baigiantis 
visi vyrai turėjo pirštines, bet re
zultatas vistiek buvo jų naudai— 
24:15. Įdomus žaidimas — pra-

dėjo krepšiniu, užbaigė boksu, 
žinoma, nokautų nebuvo nei vie
noj nei kitoj pusėj. Lukas.

• Sydnejaus žiemos krepšinio 
turnyre rugpjūčio 29 d. liet, spor
to klubo “Kovas” krepšininkai 
nugalėjo Australijos universite
tų nugalėtoją vietos univ. ko
mandą.

• Sydnejaus šachmatų turny
re V. Patašius laimėjo Sydnejaus 
ųniv. meisterio vardą. Jis iš ga
limų 6 laimėjo 4% taško. NSW 
pirmenybėse, kurias jau kelinti 
metai laimėjoj Koshnitzky, su
rinko 5 taškus iš galimų 10.

• Garsusis italų dviratininkas 
Koppi, susižeidęs, daugiau lenk
tynėse nebedalyvaus.

• Ieties metime naują pasau
lio rekordą pasiekė norvegas S. 
Strandli numetęs 61,25 m.

• Norvegijos valst. futbolo ko
manda nugalėjo Suomiją 7:2.

Natūralios dujos
Ontario provincijoje galės būti 
pradėtos naudoti 1956 m., nes 
tada bus baigta vamzdžių linija 
iš Albertos.

Skaičiuojama, kad Torontui 
gazas galės būti tiekiamas maž
daug po 50 centų už 1000 kub. 
pėdų. Kadangi natūralaus gazo 
karštis yra dvigubai didesnis už 
dirbtinojo, tai apšildymo gazu 
išlaidos turės sumažėti 25-50%. 
Gazas naudojamas ne vien virtu
vėse, bet ir pramonėje. Vien 
Windsoro Fordo fabrikui per die
nų sunaudoja apie 1.000.000 kub. 
pėdų. Išviso gazo naudotojų On
tario provincijoje yra 400.000, jų 
tarpe 500 pramonės įmonių.

— Otava. — Per paskutines 
dvi rugsėjo savaites Kanados vy
riausybė padarė kariškų užsa
kymų už 93 mik dol. Iš jų $66.- 
660.000 tenka Maltono Avro Ltd. 
Orenda motorų gamybai. $10.- 
500.000 paskirta angarų staty
boms ir tt.

<

Specialus rugpjūčio mėn. išpardavimas
Lietuviškai kalbąs kailininkas

Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 
Kailinių taisymas ir persiuvimas.. '
Duodama lengvam išsimokėjimui

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

/

t

GERAS NAMŲ PASIRINKIMAS

BOYCE & LATOUR
REAL ESTATE BROKERS 

1537A Queen Str. Wy Toronto

Pajutus pirmą karto reumatinius skaus
mus— imk Templetons T-R-C's. Per mi
lijoną žmonių kas mėnuo vartoja greitam 
sustabdymui reumatinių, arthritis, neural
gijos, lumbago ir išijo skausmų. Kam be 
reikalo kęsti? Turėk T-R-C's su savim ir 
naudok tik pajutus skausmus. Tik 65c, 
$1.35 vaistinėse. T-842

\jEI
perkant - parduodant

namą ar bet kokį biznį, pageidautumėte skubaus ir sąžiningo 
patarnavimo, kreipkitės į:

ALGIMANTĄ MINIOTĄ
Telefonas EM. 6-2024

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

visais kitais atvejais.

REAL ESTATE
762 DUNDAS ST. W., TORONTO

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

DTVfe __ ______ .____
j sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 

-CUUM bai bus rūpestingai saugomi. Mai 
Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

.»■

Didžiausias namų 
pasirinkimas 

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

rodysime Jums namą!

$8.900 Bloor—Clinton. Mūrinis, 10 k. 
ant 2-jų augštų — dupleksas.

$10.500 Indian Rd.—Annette. Mūrinis 
6 k., įvažiavimas į kiemą.

$12.000 Bloor—Dufferin. 7 k., mūrtnih, 
dviejų augštų, garažas. '

$13.500 Runnymede — Annette. Gero 
plono, 8 k., mūrinis, aliejumi 
Šildomas, garažas.

$14.500 High Park, prie Quebec gatvės.
Mūrinis, gero plano, aliejumi 
Šildomos, 8 k., garažas, žemas 
įmokej imas.

$15.500 Reta proga! High Park rojine. 
Mūrinis, atskikras, vand. ir alie
jum Šildomas, 10 k., garažas. 
Labai didelis kiemas.

$16.500 Indian Rd. — Bloor. Atskiras, 
mūrinis, vend, ir aliejum šildo
mos, 2 garažai, 2 modern, virt. 
Visi kambariai dažyti. Vienas 
atviręs morgičius.

$17.500 High Park, visai prie Bloor.
Mūrinis, atskiras, vand. ir alie
jum šildomas, 10 k. Lobai geros 
pajamos.

$18.000 Parkdale rajone. Mūrinis, at
skiras, vand. ir aliejum šildom., 
11 k., 2 garažai, žemas įmo
kėjimas.

High Park rajone. Atskiras, mūrinis, 17 
kamb., vand.' Šild., garažai, tik
ras pajamų šaltinis.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis j

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

$2.500 įmokėti, 6 kamb. namas ir ga 
ra(as, arti krautuvių ir susisieki
mo. Kaina apie $10.500. St. Clair- 
Osler.

$8.000 įmokėti, 9 kamb., su baldais 
namas ir garažas, kaina apie 
$ 1 7.000. Dovercourt—College St.

$6.000 įmokėti, 6 kamb. namas. Kai
na apie $13.500. Lansdowne— 
Queen St.

$4.000 įmokėti, 6 kamb., dtsk namas 
ir vieta garažui. Kaina apie 
$T4.000. Indian Rd.—Redford.

$900 įmokėti, 6 kamb. plyt, namas, 
kaina apie $10.500. Kone Avė.— 
Gegers Rd.

$3.000 įmokėti, 12 kamb., dupleksas, 
vieta garažui. Kaina apie $10.500. 
Howard Park—Roncesvalles.

$5.000 įmokėti, krautuvė ir 7 kamb. 
Kaina apie $16.000. Roncesvalles 
—Geoffrey.

$3.500 įmokėti, 7 kamb., namas be 
morgičių. Kaina apie $11.500. 
Seaforth—Lansdowne.

$3:000 įmokėti, 7 kamb., plytų na
mas. Kaina apie $8.800. Sunny
side. Namas be morgičių.

Mes turime gražiose vetose su žemu 
įmokėjimu ir neaugsta kaina namų, 
viešbučių, benzino stočių, krautuvių ir 
ūkių. Galim gerom sąlygom parūpin
ti įmokėti rankpinigius bei morgičių. 
Informacijų suteiks ir mielai padės 
tik paskambinkite:

J. TAMULIONIS arba P. LEDAUSKAS
OL. 2324 OL 2325

DĖMESIO PANELĖMS!
Švedas pirmos klasės 

MOTERIŠKU RŪBŲ 
SIUVĖJAS

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

stilius. *
Kolba angliškai, vokiškai ir švediškai.

BOB HELLMAN
146 Close Ave. Telef. LL. 9397 

Toronto.

Dr. L SIMON
(Budapešto diplomas) 

Odos ir venerinių ligų specialistas 
3 Spūdino Road, Toronto 
(Bloor-Spadina kampas)

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

Tei. RA. 6614 arba Kl. 8015

“ALEKSANDRA” modistė
Namuose priima užsakymus 
atnaujinimams ir naujoms 

MOTERIŠKOMS
SKRYBĖLĖMS

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

(prie Dundas ir Ossington) 
Toronto, Ont

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
z 7-9 po pietų

11 Gore Vale Ave. Toronto
Telef.: WA 3754

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. WA 1344

1

LIETUVIAMS TINKAMUOSE 
RAJONUOSE

Mc. Murray—Dundas—Keele 
$9.500, įmokėti $2.000. Mūrinis 6 

kambarių namas. Alyvos Šildymas. 
Garažui vieta.

Essex—Ossington 
$12.000. Pusiau atskiras, 6 kamba

rių labai geros namas. Garažas.
Lauder—St • Clair 

$14.300. Mūrinis, 7 didelių kamb. na
mas. Alyvos šildymas.

Pacific—Bloor
$14.800, įmokėti $6.000. Pusiau at

skiras, mūrinis 9 kamb. namas. Lo
bai vertingas pirkinys.

Beaconsfield—Dundas 
$15.500, įmokėti $5.000. Atskiros, 

lobai gero mūro, 9 kamb. namas. 
Dvigubas garažas.

Bonst ead—Roncesvalles 
$16.000, įmokėti $6.000. Atskiras, 

mūrinis, 8 kambarių namas. Van
dens šildymas. Garažas, privatus 
įvažiavimas.

Beatrice—Dundas 
$16.5000, įmokėti $5.000. Atskiras, 

mūrinis, 10 kambarių namas. Van
dens šildymas. Vieta garažui.

Indian Rd. Crete.—Annette 
$19.000. Atskiros, mūrinis, 8 kam

barių narnos. Vandens šildymas. 
Geros planas. Garažas.

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

I

f

R. ŽULYS
T«J. ME. 2471; ramą tcl. EM.3-6711

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

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse. \

St. Clair—Lansdowne, 
$9.600 pilna kaino, $3.500 įmo
kėti, 6 kamb. mūrinis namas, arti 
susisiekimo, didelis kiemas.

Borden St.,
$10.900 pilna kaina, $3.000 įmo
kėti, pusiau mūrinis^ 6 kambarių 
namas, yra vieta garažui, ąžuolinės 
grindys. Namas tuščias.

Bristol Ave.,
$10.900 pilna kaina, $3.000 įmo
kėti, pusiau mūrinis, 6 kamb. na
mas, naujai remontuotas, turi gara
žą ir privatų įvažiavimx. Namas 
tuščias.

Glenholme Avė.,
$12.900 pilna kaina, $4.500 fmo- 
kėti, 7-nių kamb. pusiau atskiras 
mūrinis namas, visas namas naujai 
remontuotas, ąžuolinės grindys.

1 Indian Grove,
$12.900 pilna kaina, $5.000 įmokė

ti, 5 kamb. mūrinis atskiras* bun-^ 
galow, moderni virtuvė, vandens 
šUd., turi garažą. Namas tuščias.

Taip pat nemažas pasirinkimas 
High Park rajone.

A. TAMULAiTIS
Skambinti KI. 1159 arba 

vakarais OR. 2657.

A. W. FARLINGlR
Real Estate

752A YONGE ST., TORONTO

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

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

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

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$9.500, įmokėti $2.500. Visas mūri

nis 8 kamb. namas geram stovy, 
tykioj gatvėj. Bathurst-King rajone.

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

$11.000, įmokėti $3.500. Pusiau at
skiras 2 augštų, 8 kambarių na
mas, dviem virtuvėm, oru-alyva šil
domas, vieta garažui. Euclid prie 
Dundas.

$12.500, įmokėti $5.000.'Mūrinis 8 
kamb. namas su dviem virtuvėm ir 
dvigubu garažu. Manning—Bloor.

$13.900, įmokėti $4.000. Proga įsi
gyti 9 kambarių kampinį mūro na
mą su garažu. Graži vieta, arti su
sisiekimo. Dovercourt—Dundas.

$14.800, įmokėti 5.500. Mūrinis 8 
kamb., vandeniu-alyva šildomos, 
namas su garažu ir dviem virtu
vėm. Palmerston—Dundas.

Pelningas pirkinys! $18.000, įmokėti 
$8.000. Visai atskiras mūrinis, 13 
kamb. lobai šviesus narnos su dviem 
voniom, 2 virtuvėm ir dvigubu mū
riniu garažu. Tykioj gatvėj ir tik 
vieno minutė iki susisiekimo. Pato
gus išnuomoti. Gilmour—Dundas.

$13.500 visa kaino už 8 komb. mūri
nį pusiau ^atskirą namą, šildomą 
oru-alyvo, su dvigubu garažu. Pa
togus gyventi ir nuomoti. Arti gero 
susisiekimo. Grace-College.

Ir daugiau namų lietuvių rajone —v 
vakariniame Toronte Jums mielai ap
rodys ir padės išsirinkti

P. LEONAS
Td. ME. 2471, buto M. OL 4717

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



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1 rosi.

MANN-MARTEL
DUNDAS—DUFFERIH 

$9,300 6 komb. mūrinis narnos, 2 
virtuvės, didelis kiemas, vie
ta garažui. Pajamos iš ll-ro 
ougšto padengia visos iš
laidos. $3.500 įmokėti.

LANSDOWNE—DAVENPORT 
$9.500 6 kamb., švarus, gerame sto

vy narnos, vieto garažui. 
$3.500 įmokėti.

Vyro pelenai
— Kas gi yra šioje vazoje?
— Tai mano vyro pelenai.
— O kaip gaila! Tai tamstos 

vyras mirė?
— Ne. Nemirė. Jis tik tingi 

pasiekti peleninę ir rūkydamas 
vis krato pelenus į šią vazą.

i Sumani žmona
— Mano žmona yra nepapras

tai sumani: pereitą žiemą ji iš 
maudymosi kostiumo nunėrė 
man kojines, o šią — iš kojinių 
maudymosi kostiumą.

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

rnos, karšto oro apšildymas, 
vieta garažui. Įmokėti 
$4.000.

Pavyzdingas vyras
— Mano žmona savo varda

dienį gali prašyti ko tik nori.
— Ir ko ji paprašė šiemet?
— O jau 9 metai vis to paties

— karakulio palto.
DUFFERIN—DAVENPORT

$11.000 6 gerame stovyje kambarių
* narnos, modemiška virtuvė, 

gražus kiemas. Žemas įmo
kėjimas.

Amerikoniškos sužadėtuvės
Po ilgų atidėliojimo metų, kai 

jau pasijuto stovįs tvirtai, Bill 
skambina savo mylimajai:

-^Ęagaliau turiu automobilį, 
“cottage” prie ežero ir šiek tiek 
pinigų banke. Gal jau vešimės?

— Gerai. O kas kalba? — at
sako moteriškas balsas.

Vertimu Biuras
Visos modernios kalbos 

Anglų kalbos pamokos ir 
konversaeijos.

ADOLFAS V. BAJORINAS
, 235 Ossington Avė. 

(Il-me augšte) 
Toronto Lifetuvių Namuose 
Telefonas: KEnwood 3027

■ - " - /

LIETUVIŠKA FIRMA

BLOOR—INDIAN GROVE 
$11.900 7 -nių kamb. mūrinis namas, 

2 didelės modernizuotos vir
tuvės, geros kietmedžio grin
dys, be įvažiavimo ir garažo, 
įmokėti $3.500.

ARGYLE—OSSINGTON 
$12.500 10 kamb. pajamų namas, 

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

Atvirkščiai
Po iškilmingų pietų drovus 

jaunikaitis taikėsi pasakyti kom
plimentą šeimininkei. Nutaikė 
progą, kai ji jo užklausė:

— Kodėl Jūs taip mažai val
dėte, Pone Jonai?

— O ponia, sėdint šalia Jūsų 
kiekvienas prarastų apetitą, — 
atsakė jaunikaitis.

BLOOR—DUFFER1N
$12.500 6 kamb., mūrinis, didelė gra

ži virtuvė, karšto vandens- 
alyvos apšildymas, garažo. 
Įmokėti $4.500.

Lėktuvas ir varna
— Na, Jonuk, pasakyk, kuo 

skiriasi lėktuvas nuo varnos? — 
klausia mokytojas.

— Lėktuvas nededa kiaušinių 
ir neturi mažų lėktuviukų, Pone 
Mokytojau. /

Du syk daugiau, kaip jūsų
Jaunas advokatas anglų teisme 

pirmą kartą gynė interesus ūki
ninko, kurio net 24 kiaules suva
žinėjo traukinys. Jis visokiais 
būdais stengėsi prisiekusiųjų 
teismui. įrodyti žalos dydį:

— Įsivaizduokite, Ponai Teisė
jai, — šaukė advokatas, — 24 
kiaulės! ' Tai dvigubai daugiau, 
kaip kad čia Jūsų yra prisieku
siųjų suole.

STASYS PERMINĄS 
Box- 328, Delbi, Ont 

Tabako ūkiai pardavimui: 
$2.000 įmokėti, 15 oug. teisių, pilno 

kaina $7.000.
$3.500 įmokėti, 20 okr. aug. teisių 
$4.000 įmokėti, 16 aks. aug. teisių 
$5.500 įmokėti, 21 okr. aug. teisių 
$7.000 įmokėti, 21 okr. aug. teisių 

$10.000 įmokėti, 33 okr. aug. teisių 
gera forma.

Mišri forma 1 17 akrų tikrai geroje 
vieto ejsu tinkama tabakui auginti 
žeme $3.000 įmokėti, pilna kaina 
$16.000.
Be to, pardavimui daug įvairių for
mų ir namų čia nepažymėtų. Atlieku 
visų rūšių apdraudimus ir parūpinu 
imigracijai darbo ir buto garantijos.

Atstovauju
J. W. KOCIUK, 

Reals Estate, Delhi

INDIAN Grove—GLEN LAKE 
$12.900 5 kamb., mūrinis bungalow, 

karšto vand. šildymas, ga
ražas, $3.500 įmokėti.

INDIAN Grove—ANNETTE 
$12.900 8 did. kamb., mūrinis, 2 vir

tuvės, garažas. įmokėti 
$4.000. ‘ -

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

low, karšto vandęns-alyvos 
šildymas,„ garažas, didelis ir 
gražus kambarys rūsyje, at
skiros tualetas, neša $9 j 
savaitę. Įmokėti $5.000.

PARKDALE
$13.500 8 kamb. pusiau atskiras mū

rinis namas, karšto vandens 
apšild. Geras nuomavimo 
distriktas. Įmokėti $4.000.

, Neišlaikė...
Demokratų kandidatas ^prezi

dentus Stevensonas yra didelis 
jumoro mėgėjas. Kartą jam va-' 
žiuojant autostrada, netoli Den
verio, judėjimą sulaikė policija, 
kad praleistų greitosios’ pagal
bos mašiną.

Stevensonas, žiūrėdamas pro ■ 
mašinos langą į pralekiantį am- 
bulansą, savo bendrakeleiviams 
tarė: 1

— Tikriausiai ten nuvežė Ei- 
senhoweri. Matyt, neišlaikė, 
vargšelis...

Augščiausias pasauly 
žmogus, turbūt, yra austras 
Franc Victor, 23 m. amžiaus, ku
ris spėjo užaugti 2 metrus ir *58 
centimetrus.

Aštrūs kojų 
skausmai
Ar jūsų kojų skausmai yra kaip duriantis 
peilis per raumenis? Ai jums nėra sun
ku ištiesti koją? Tūkstančiai rekomen
duoja Templeton's*T-R-C's skubiam šios 
rūšies skausmų pašalinimui. Jums taip 
pat padės T-R-C's. 65c., $1.35 — vais
tinėse. T-833

ATLANTIC EXPORT-IMPORT CO.
KANADOJE ir AMERIKOJE

norėdama visiems geriau ir prieinamiau pasitarnauti ATIDARĖ

KRAUTUVU (Showroom) 2186 DUNDAS ST. W.
Telefonas: ME. 7045.

Čia galima pasirinkti ir įsigyti žymiai pigesnėmis kainomis (20-50% PIGIAU) negu bet kur 
kitur geriausios kokybės įvairiausių importuotų naujovių iš Europos (daugiausia iš Vokie
tijos) ir kitų kontinentų.
Maloniai kreipiame Tamstų dėmesį į mūsų:

* Naujausius universalinius vokiečių gamybos (su gramofono plokštelėmis ir be jų) radijo 
aparatus, tinkamus puikiai klausytis televizijos ir Europos stočių. Šis radijo aparatas tikrai 
yra kiekvienam nepamainoma dvasios paguoda po sunkaus darbo.

* GINTARINIUS IŠDIRBINIUS: įvairaus dydžio karolius bei dėžutes ir daug kitų vertingų 
moterims papuošalų, kaip geriausia dovaną švenčių proga.

* Modemiškus universalinius elektrinius multimixerius, kurie namų šeimininkėms bei valgyklų 
savininkams per Vi minutės geriausiai pasitarnaus viską atlikti. Puiki dovana jauhave- 
džiams. Galima gauti ir receptų knygą, kur rasite apie 100 įvairiausių valgių ir gėrimų 
gaminimo būdų.

* Didelį pasirinkimą paauksuotų ir kitokių moderniškų moterims papuošolų pavieniai ir
komplektais. ___ r * T

* Naują patentą "L U N ETTA'' su apšvietimu naktį, veidrodėliu ir lūpoms paišeliu. Pigi ir 
vertinga dovana.

* Didelį pasirinkimą paauksuotų ir meniškai dekoruotų stiklinių indų: stalo servizų, vazų 
ir likeriui grafinų su stikliukais.

* įvairius auksinius, paauksuotus ir kitokios rūšies rankinius laikrodžius moterims ir vyrams 
(Šveicarijos, Amerikos, Vokietijos ir Kanados firmų).

* Moderniškus medicinos "TRITOSAN" aparatus vonioms, didžiausiam šių dienų žmonijos 
priešui — NERVINGUMUI — pašalinti. Tai nepamainomas pigiausias kurortas savam bute.

* Dideli pasirinkimą moderniškų mechanizuotų žaislų vaikams, o paaugusiems ir įdomių 
STARTO bei SUSPAUSTU ORU šaudomą ginklų. Tikrai įdomus žaidimas ne tik vaikams, 
bet ir suaugusiems.

* Naujos (vario) gamybos kavos-arbatos virdulius, kuriais kova arba arbata pagaminama 
garinimu ir greitu būdu. Skubus patarnavimas namuose ir valgyklose.

* Paauksuotus porcelano išdirbinius pietų, kavos ar mocca servizui.
* Elektrinius skutimosi aparatus ir daugelis kitų naujovių.

Kiekvienas lankytojas bus maloniai su kiekviena naujove supažindintas. Todėl pirmiausia 
atsilankykite mūsų krautuvėje, o vėliau dėl daiktų kokybės bei jų pigumo nebus Jums 
sunku patiems padaryti teisingą sprendimą. Jūsų maloniam patarnavimui

Atlantic Export-Import Co.

FERMANAGH—SORAUREN 
$14.500 9 kamb. ir krautuvės patal

pa, mūrinis, vieta garažui. 
Įmokėti t$5.5000.

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

vos apšildymas, vieta gara
žui. Brangūs kilimai (broad- 
looms) įeina į pirkimų. Augš- 

. tas įmokėjimas.

Aš nesiklausiau
Jaunas vyrukas kartą klausia 

Mozarto patarimo:
— Maestro, kaip galima grei

čiau pradėti komponuoti?
— Pirmiausia reikia ilgai ir 

stropiai studijuoti, mano mielas.
— Bet Jūs, Maestro, juk vos 

12 metų teturėdamas jau kompo
navote.

— Taip. Bet už tai nieko ne
klausiau kaip tai daroma.

MANNING—BLOOR
$15.000 8 kamb. mūrinis namas, 

karšto vandens apšildymas, 
dvi virtuvės. $5.000 įmokėti.

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

namas, vieta garažui. 
$6.000 įmokėti. 

GLENLAKE
$15.800 6 kamb. atskiras mūrinis*, 

geros statybos namas, erd- 
kambariai, moderni vo

nia; \įmūrintas garažas.

Mano vyras
Kavutės metu viena viešnia 

besikalbant su pavėlavusia ne
pažįstama ponia tarp kitko sako:

— Nesuprantu, kas atsitiko 
anam simpatingam vyrui, jis taip 
neatlaidžiai man asistavo prieš 
pusvalandį, o dabar nė nežvilg
teri į mano pusę.

Nesistebėkite, jis turbūt 
matė mane įeinant, — atsakė pa
vėlavusi. Tai mano vyras.

ABBOT—INDIAN RD.
$16.000 7 kemb. 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 komb. atskiras mūrinis na

mas, alyvos Šild. 2 virtuvės, 
„ ' vieta garažui.

DOVERCOURT—COLLEGE
$18.000 10 kamb. atskiras mūrinis 

namas, karšto vandens ap
šildymas, vieto garažui. 
Augštas įmokėjimas.

EVELYN AVE.
$19.800 8 kamb per 2 augštus mūri

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

INDIAN RD.
$22.800 10 kamb. atskiras mūrinis 

namas, karšto vandens-aly- 
vos šildymas, mūrinis gara
žas, augštas įmokėjimas.

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

nai įrengtu «r gerą apyvartų 
darančiu restoranu, 4 kamb. 
butas su atskiru įėjimu. Pro
ga norintiems eiti į biznį. 
Idealus 2-viems partneriams.

Mes duodame metines paskolas pa
lengvinti sudaryti įmokėjimą grynais.

t ^?s i i n f ^3 rm a c i i a j ir visais kitais 
namų pirkimo - pardavimo reikalais 
kreipkitės J

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

Homy telef. RU. 1-0203.
1106

• •

MANN & MARTĖL 
REALTORS

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

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

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

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

Tel. RA. 6708.

ArJteŪKŠČIAUSIOS RŪŠIES MENO 1^/9 
RANKDARBIU SAMINlAljĮf^J

^ Mso sidabro papuošalai, keramika. \ 
odos ir meno išdirbiniai.Lietuviškos \ 

h^jr kdų 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.

Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse.

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

Teief. Office: Ml. 8821, Namų: Kl. 0056. 465 Bloor St. W., Toronto

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $59

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

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

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

B.A., D.D.S.

312 Bathurst St., Toronto
Bathurst Medical Building

Telef. EM. 3-6373

mr^mbiibbiimiiiiihi^rn-iiiimijiirBjiWbi

Dėmesio! (
Pigiai ir sąžiningai taisomi te-į 
levizijos ir radijo aparatai, j
Taip pat mes pravedame 

i >ir televziijos instaliaci
jas. Darbas atliekamas prity
rusių radijo-televizijos techni- 

Ikų. Jūsų patogumui aparatus 
mes paimame iš namų ir pri
statome.
Skambinti telefonu. OL. 5039 
67 LAKEVIEW Ave., Toronto 
B. Kalibatas, A. Virkutis ir Co.

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Priimu moteriškų ir vyriškų, 
rūbų užsakymus iš savo ir kli- 
jentų medžiagos. Darbą atlie
ku pagal naujausias madas 
švariai ir sąžinšigaū _Į$ąinos 

visiems prieinamos

1004 Dundas Street W. 
Toronto, Ont.

Telefonas: LL. 3222

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

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

DANIEL D. STOKAL 
'' B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

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

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

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

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI!

Sutaupysit laiką ir turėsit pato
gumą pakeisdami namu apšildy
mo sistemą -

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

J. NACEV1ČIUS
5 Montrose Ave., Toronto 

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

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
TeL EM. 4-6515

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. ' Tel. WA 9822

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

AKIU SPECIALISTAS

L LŪNSKY. R.O.

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College SL W. Toronto 

TeL RA 3924

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
• Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

DĖMESIO! DĖMESIO!
Valgyklų “BALTIC” 

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

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

5

5 gab. virtuvės chromo komplektas
3 gab. fotelis (chesterfield)
3 gab. miegamojo i komplektas 
Davenport lova (Chesterfield) 

' — $49.50
Kėdės (Hostess) z — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

— $5§.5O
— 99.00

— $79.56

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 

Skambinti Midway 1213

r. m.
RADIO AND TELEVISION SERVICE 

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

Atidaryta nuo 9 vol. ryto iki 6 vai. vakaro.
Felix Norvydas

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

.. , 1. ..................,.FL1J1J11 j.,,.Il.l.lll ■■■ Į .1

PRANEŠU VISIEMS KLIJENTAMS, 
KAD PAKEIČIAU ADRESĄ.

Visais reikalais prašome kreiptis šiuo adresu:
’ ANT. S L A B O Š E VIČIU S

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

YORK PACKING CO. LTD. I
104-106 Tro well Ave;, Tel.: JU. 2794, JU. 5197. Toronto 9, Ont |

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
Rinkoskainomis. j

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

Ed. KONDRATAS
Turiu didelį pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu

mams ir paltams. Visus siuvimo darbūs atlieku skoningai, 
. punktualiai ir pigiai. x

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

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

M^ MAT .INA — 1187 DUNDAS^. W. TORONTO
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KANADOS VYR. ATEITININ
KŲ S-GOS SUVAŽIAVIMO 

įvykstančio 1952 m. spalio 25-26 
d. Toronte, programa '

Spalio 25 d.
10 v. pamaldos už tėvynės lais

vę žuvusius at-kus liet, bažny
čioje,

11 v. Registracija liet, parap. 
salėje,

13 v. suvažiavimo atidarymas, 
prezidiumo ir komisijų sudary
mas šv. Elenos salėje,

14 v. p. J. Matulionio paskaita 
— Kapitalizmas ir marksizmas, 
šv. Elenos salėje,

16 v. p. V. Užupio paskaita — 
Katalikų bažnyčios pažiūra so
cialiniu klausimu, šv. Elenos sa
lėje,

Spalių 26 d.
9 v. 30 min. pamaldos ir bend

ra komunija liet bažnyčioje,
13 v. darbo posėdis. Praneši 

mai, vald. organų rinkimai, re
zoliucijų ir sveikinimų priėmi
mas, kiti organizaciniai reikalai, 
liet, parap. salėje,

16 v. iškilmingas posėdis su 
kun. dr. J. Gutausko paskaita — 
Lietuviškasis jaunimas Kristaus 
Karaliaus tarnyboje.

Suvažiavimo uždarymas šv. 
Kazimiero salėje 156 Roncesval- 
les Avė.,

20 v. atstovų ir svečių pobūvis 
liet, parap. salėje.

Maloniai kviečiame gerb. vi
suomenę dalyvauti suvažiavime, 
o ypač visose paskaitose. Visi at- 
kai, atvykstą iš kitur, nakvynių 
reikalu prašomi kreiptis iš anks-' 
to į C. V-bą 310 Euclid Ave;, To
ronto. Atvykus — visų informa
cijų reikalais į 941 Dundas St. 
W./tel. EM. 3-4265

—^_.^£entro Valdyba, j

Šv. Jono Krikštytojo Dr-ja 
spalio 25 <L, 7 vai vak., parapijos 
salėje rengia balių-šokius. Bus 
bufetas. Bilietų galima įsigyti iš 
anksto “Tulpės” svetainėje ir 
pas p. Čirūną, 985 Dundas St. W. 
Bilietų skaičius aprėžtas.

Draugija primena, kad susirin
kimai vyksta parapijos salėje 
kiekvieną pirmąjį mėnesio sek
madienį, po pamaldų.

Valdyba.
Z

“Dainos” metinis vakaras 
įvyks lapkričio 15 d. Lietuvių 
Namuose. Tikimasi, kad Toronto 
liet, visuomenė noriai atsilankys 
ir prisidės prie šalpos likusiųjų 
tremtyje. Kalėdos jau netoli ir 
daug nelaimingųjų lauks dova
nų ir iš kanadiečių.

Inžinieriams ir architektams
PLIAS Kanados skyrius To

ronte, spalio 25 d., šešthdienį, 
7 vai. 30 min. yak. Lietuvių Na
muose, kampai Dundas St. ir 
Ossington Avė:, ruošia pobūvį į 
kurį kviečiami atsilankyti nariai 
su šeimomis bei draugais ir tie 
inžinieriai, kurie skyriui dar ne
priklauso. Numatoma trumpa 
programa ir šokiai. Įėjimas iš 
Dundas St. į II augštą.

Skyriaus Valdyba.
Mirė seniausia Toronto lietuvė

Spalio 14 d. mirė ir spalio 17 
d. palaidota viena seniausių To
ronto lietuvių a.a. Anastazija 
Valiūnienė-Žiurbienė, 83 metų, 
gyvenusi 66 Richmond. Į Kana
dą velionė atvyko apie 1904 me
tus, kai čia tebuvo vos keletas 
lietuvių. Liko jos ir pirmojo vy
ro sūnus Valiūnas, kuris taip pat 
tūri 2 sūnus ir dukras, o taip pat 
ir vaikaičių.

Mieluosius vienminčius V
' ST. VAITIEKAITYTĘ ir ST. SMALINSKĄ. 

pasiryžusius kartu eiti gyvenimo keliu, sveikina ir laimin
gos ateities linki

••■■J Toronto Ateitininkai.

Brangūs broliai ir sesės!
Toronto Lietuvių Namai nu

pirkti jau, antras mėnuo. Juose 
vyksta gyvenimas pilnu tempu. 
Čia tikrai kuriasi lietuvybės iš
laikymo židinys. Čia yra įsikūręs 
ir KLB centras, sportininkai, me
nininkai, visos kitos Toronto lie
tuvių organizacijos daro susirin
kimus, pobūvius irkitoRį kultū
rinį lietuvybės darbą atlieka. 
Lietuvių Namuose tikrai jautie
si kaip namie. Deja, Lietuvių Na
mai dar nepilnai nupirkti, juos 
nerėmus susidarė daug išlaidų: 
dokumentų sudarymas, baldų, 
ii^ų, -virtuvė*-įrengimų įsigiji
mas, remontas, piano ir kt. Tam 
buvo užtraukta paskola iš įvai
rių asmenų trumpam laikui. Jau 
artinas ir morgyčių bei % % mo
kėjimas (prieš Kalėdas). Nors 
per 2 mėn. Liet. Namai davė 
apie $800 pajamų, bet visų sku
bių mokėjimų nepadengia. To
dėl gerb. Toronto liet, visuome-' 
nę prašome suprasti padėtį ir pa
dėti Lietuvių Namams atsistoti 
ant kojų. Kelio atgal nėra. Šėri- 
ninkai, kurie pasižadėjo prašomi 
tesėti pažadus, o visi lietuviai 
prašomi pirkti TLNF šėrus, nes 
L. Namai yra visų lietuvių rei
kalas — garbė. Vieno šėro kaina 
$25. Juos galima pirkti “Tulpės” 
svetainėje, pas J. Jurkšaitį ir J. 
Bcržinską 1212 Dundas W.

TLNF Valdyba.
Toronto Liet. Namų 

administracijos valdybos pirmi
ninkas Jonas Yokubynas išvyks- 
ta kuriam laikui gyventi į Br. 
Kolumbiją. TLN adm. valdybos 
pirmininku išrinktas p. Banelis.

— Organizacijos ir pavieniai 
asmenys, norintieji išnuomoti 
Lietuvių Namuose patalpas, pra
šomi daryti užsakymus 4-6 savai
tes pirmyn. Kreiptis vietoje arba 
telefonais: KE. 3027 ir LY. 5803.

— TL Namų šėrininkai, pakei
tę savo adresus nuo rugpiūčio 
mėn., prašomi pranešti TLN 235 
Osington Avė raštu arba telefo
nu KE. 3027.

— Kas žinotų, kur galima gau
ti žymių lietuvių tautos vyrų: 
visų 3 Liet, prezidentų, Liet, ku- 
gaikščių, M. Valančiaus, Mairo
nio, S. Daukanto, Tumo-Vaižgan
to ir kt. paveikslų, prašomi pra
nešti T. Lietuvių Namams 235 
Ossington Avė., Toronto ar 
skambinti KE. 3027.

T. Liet, reprezentacinio choro 
pirmoji repeticija, balsų patik
rinimas, susiorganizavimas, 
įvyks šį sekmadienį, spalio 26 d., 
3 vai. pp., Lietuvių Namuose 
(Ossington ir Dundas). Chorui 
vadovaus muz. St. Gailevičius. '

Įsteigta liet, muzikos studija
Iš esančių Toronte lietuvių 

muzikų yra įsteigta muzikos stu
dija. Pradžioje numatomos se
kančios klasės: dainavimo, pia
no, klarnetas, fagotas, triūba, 
saksofonas ir teoretiniai dalykai. 
Pamokoms vadovaus prityrę mu
zikos bei dainavimo darbuotojai: 
St. Gailevičius, K. Orantas, J. 
Pažemis, Al. Dudonis. Pamokos 
vyks Toronto Lietuvių Namų pa
talpose. Norintieji lavintis dai
navimo bei muzikos srityje, pra
šomi registruotis pas muz. St. 
Gailevičių kasdien nuo 6-7 vai. 
vak. Telefonas ME. 4420.

KINO “CENTRE” 72D“^ W
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, spalio 23, 24, 25 d.
1. ON MOONLIGHT BAY — spalvota — Doris Day, G. MacRae
2. NOOSE HANGS HIGH — Abott & Costello

Pirmadienį — trečiadienį, spalio 27, 28, 29 d.
1. FLYING LEATHERNECKS — spalvota — John Wayne

Janis Carter
2. UNION STATION — Wm. Holden, Nancy Olsen__________
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Dėmesio tėvams!
Jau trečiuosius metus Toronto 

liet, šeštadienio mokykla naudo
jasi erdviomis ir patogiomis šv. 
Pranciškaus parapijos mokyklos 
patalpomis, kurias liet, parapija 
gavo iš kat. mokyklų vyriausios 
tarybos. Pastaruoju laiku šv. 
Pranciškaus mokyklos vadovybė 
vis daugiau pradeda nusikųsti 
lietuviškųjų pamokų metu liet, 
vaikų mokyklai daroma žala: ža
lojimu mokyklos inventoriaus, 

■suplėšimu klasėse paliktų knygų 
ir tt. Tęsiantis tokiai padėčiai, 
yra pavojus netekti patalpų. Jau 
ir šiuos mokslo metus pradedant 
šis klausimas buvo keliamas ga
na aštrioje formoje. •

Liet, mokyklos Tėvų Komite
tas prieina išvados, kad tinkamai 
mokyklos tvarkai palaikyti ne
užtenka vien liet, mokytojų stro
pumo ir budėjimo, bet reikalin
ga ir mokinių tėvų bendradar
biavimo. Tėvų Komitetas krei
piasi į visus tėvus, kurių vaikai 
lanko liet, mokyklą, prašydamas 
įsąmoninti vaikus apie mokyklos 
patalpų turėjimo reikšmę, pri
minti kanadiečių gerą valią jas 
duodant, o taip pat ir apie pavo
jų jų netekti.

Mokyklos Tėvų Komitetas

Kan. L. K. Kult. Dr-jos 
parengimai

įvyks lapkričio 29 d., šeštadienį 
prieš adventą, ir gruodžio 27 d., 
t.y. trečiąją Kalėdų dieną.

Parapijos choro metinės
Daug kuo nusiskundžiame, nes 

jau žmogus įpratęs vis skųstis. 
Betkokį reiškinį giliau panagri
nėję pastebime, kad ir mūsų 
gyvenime yra vertingų ir vis au
gančių reiškinių. Vieną tokį įsi
dėmėtina fakta iškėlė mūsiškio 
parapijos choro metinių paminė
jimo pobūvis, įvykęs pereitą sek
madienį parapijos salėje.

Choras gieda bažnyčioje, įvai
riomis progomis pasirodo viešu
mai scenoje, o mes taip ir nepa
stebėjom, kad tai ne vien choras, 
kad choro vedėjo entuziasto kun. 
B. Pacevičiaus aplinkoje susikū
rė graži dainos ir muzikos me
no mylėtojų šeima, kuri ir dirba 
nuoširdžiai. Per 100 susirinku
sių svečių šio pobūvio metu tuo 
jau įsitikino.

Pobūvio pradžioje choro seniū
nas Al. Kuolas aptarė choro me
tinį kelią ir jo gausius pasirody
mus, primindamas, kad toliau 
choras pasiryžęs daugiau susi
koncentruoti ties religiniu gie
dojimu.

Meninę programą, akompa
nuojant muz. Gailevičiui, išpildė 
to paties choro nariai, op. sol. 
Granto dainavimo studijos lan
kytojai: pp. Prankienė—Oi, mer
gyte ir Kur bakūžė samanota; 
Al. Kuolas — Ten, kur Nemu
nas banguoja ir ariją iš op. Tos- 
ca; Venckutė — Tyrų dukra 
(Mendelsono) ir Neskink žiedų; 
L. Januška — Sudieu Minion ir 
Liepė tėvelis man jaunam ženy- 
tis. Po to dar sekė du duetai: 
Prankienė ir Venckutė — Sėdžiu 
po langeliu ir Venckutė ir Kuo
las — iš Čigonų barono.

Po vokalistų dar pasirodė jau
nasis kun. Pacevičiaus mokinys 
T. Gurevičius, pijaninu paskam
binęs Mozarto Fantaziją in D 
minor, Beethoveno Luisenblat ir 
Mozarto Turkų maršą.

Pagaliau programą užbaigė 
choras, sudainavęs Ko liūdi sese
le, Valio dalgele ir Šią naktelę 
per naktelę.

Po programos kalbėjo dar 
choro globėjas klebonas kun. P. 
Ažubalis ir choro vedėjas kun. 
Pacevičius, pasidžiaugęs choro 
narių entuziazmu ir pasišventi
mu darbui, kuris kaikuriais lai
kotarpiais buvo tikrai stebėtinas.

Padarius pusvalandžio per
trauką vakarinėms pamaldoms 
bažnyčioje, toliau jau buvo tę
siama linksmoji minėjimo dalis.

Beje, ir prieš programą, ir jos 
metu, ir po jos ant stalų netrūko 
sumuštinių užkandai ir buteliu
kų išsigerti. Jauki šeimyniška 
nuotaika visiems paliko malo
nų prisiminimą.

1952 m. spalio 24 d.f penktadienį, MRNTREAL, Cue

puikioje PALACE PIER salėje
GROS 15 ŽMONIŲ ORKESTRAS

Įėjimas $1.25 Pradžia 8.30 vai. vak.
rengia Toronto Jūrų Skaučių laivas “Vandenė”

ukrainiečių salėje, 402 Bathurst St, rengiamas
Vaclovo VERIKAICIO

koncertas
talkininkaujant gabiai smuikininkei 
DOLORES MOKREE.
Akompanuoja muz. St. Gailevičius.
Po koncerto šokiai, grojant puikiai kapelai
Įėjimos $1.00 ,
Koncertą globojo Toronto Parapijos Coritos

SEKMADIENĮ, spalio 26 d., 8 v.v., šv. Kazimiero salėje 
156 Roncesvalles Avė. (kampas Roncesvalles-Garden) • 
At-kų suvažiavimo proga ruošiamas linksmas, viešas

ŠOKIŲ VAKARAS
Visas Toronto jaunimas maloniai kviečiamas gausiai 
dalyvauti ir su svečiais prie gražios muzikos jaukiai 
praleisti laiką.

KV At-kų C. V-ba.

Prie džazo muzikos, šokdami gėlių, Vienos valsus 
ir šlagerius, turėsite progos jaukiai praleisti 
subatvakarį Toronte.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis lapkričio 8 d.-, 7.30 vai. vak. 
salėje, 297 College St., rengia šių metų

rudens sezono šokiij vakarą
Bi3etestiį»ūs-ir-silpnesni atsigaivinimai, atskiri staliukai, lote
rijos ir daug kitų malonių staigmenų.

Atsilankyti kviečia
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis Toronte.

UNF

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.
Kręlptis:

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

24 vaiapdų tam vba.

Išnuomojamas 1 kambarys vien
gungiui su maistu. Kreiptis 6 
Clinton PI., prie Bloor.

Išnuomojamas 1 frontinis kam
barys I-me augšte vienam asme
niui. Galima naudotis virtuve. 
62 Pauline Ave., netoli Bloor. 
Tel. LO. 9436.
Išnuomojamas High Park rajo
ne, pri egero susisiekimo 1 fron- 
tinis kambarys 2 asmenims Ii 
augšte su baldais ir virutve. Te
lef. ME. 8760. *

“Caritas” sveikatos biuras 
lietuvėms vaikus auginančioms 
motinoms pradeda veikti nuo 
spalio 25 d. kiekvieną šeštadienį 
2-4 vai. pp. lietuvaičių seselių 
vaikų darželio patalpose 1639 
Bloor St. W., telefonas OL. .5773. 
Biuro vedėja yra “Caritas” ko
miteto ligonių sekcijos vadovė 
dr. E. Norvaišienė.

Išnuomojamas kambarys Il-me 
augšte vienam vyrui ar mote
riai. 236 Crowford Str. KE. 2245. 
Teirautis betkuriuo metu.

Išnuomojamas didelis kambarys, 
virtuvė ir garažas. 61 Indian Rd. 
Cres.
Išnuomojami trys kambariai — 
II augšte vienas su baldais ir III

------- ■< ----------- i augšte du be baldų. 258 Grace 
Išnuomojami 2 kambariai ir vir-1 Ave tej KE 3008 Teirautis po 
tuvė (be baldų), galima nuomoti; g vaj vaį r
taip pat 1 kambarį su virtuve.
44 Lindsay Ave., tel. KE. 4506.
Išnuomojamas didelis frontinis 
kambarys, prie kambario yra 
maža virtuvėlė, tinka šeimai ar 
2 asmenims. Skambinti KE. 5458.
Naudojantis rudenėjančios gam
tos teikiama proga, besidomin
tiems liet, kolonija, Springhurst 
vasarvietėje, prie Georgian Bay 
(kur šią vasarą lietuviai nupir
ko per 90 sklypų), kiek arčiau 
ežero, PASIŪLOMA PIRKTI 
trys atskiri sklypai ir 1951 m. 
vasarą statytas vasarnamis. Tei
rautis: S. Pranckūnas, WA. 8865, 
92 Crawford St, Toronto.

Išnuomojamas 1 kamabrys vien
gungiui, College-Osšington rajo
ne. Skambinti po 5 vai. vak. tel. 
LO. 4004.
Išnuomojamas 1 kambarys su 
atskira virtuve. Kreiptis telef. 
OL. 4717.

PARDUODAMA TABAKO 
FARMA. 100 akrų geros žemės 
tabakui auginti, nauji pastatai ir 
priedai, 120 pėdų šiltnamis, elek
tra,' telefonas ir vandentiekis, 2 
geri arkliai, traktorius, diskinis 
plūgas. Kaina $27.000, įmokėti 
$6.000. Krieptis: John Sumegi, 
R.R. 2, Woodstock, Ont.

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

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

Montrealio ApyL Valdybos 
rinkimams aptarti praeitą šešta
dienį AV parap. salėje susirinko 
ALOKo nariai ir jų atstovauja
mų org. pirmininkai ar pavaduos 
tojai. Be ALOKe atstovaujamų 
14 org., dalyvavo dar 2 org. at
stovai. Sutarta rinkimus vykdy
ti gruodžio 14 ,d. dviejose vieto
se: Verdune ir Rosemounte, pa
ruošiant iš anksto balsuotojų są
rašus, ir papildant balsavimų 
dieną. Principe nutarta pasinau
doti ir balsav. paštu galimybe. 
Balsavimams pravesti bus suda
ryta Rinkimų Komisija iš atsto
vų, pasiūlytų kiekvienos org. po 
vieną.

Neoficialiam pasitarime atsto
vai ęutarė tęsti ALOKo tradiciją 
ir Valdybos rinkimuose išstatyti 
tik. po vieną atstovą iš kiekvie
nos organizacijos. Tokiu būdu 
iš organizuotos visuomenės, šios 
dienos daviniais, būtų išstatyta 
16 kandidatų. Reikia laukti, kad 
grupės po 15 asmenų išštatys dar 
keletą kandidatų, nesireiškian- 
čių aktyviai neivienoj organiza
cijoj. Į Ap. Valdybą teks rinkti 
7 asmenis, į Rev. Kom. 3. Susi
rinkimas praėjo sklandžiai ir vie
ningai. Pirmininkavo ALOKo 
pirm. Lapinas.

ALOKo susirinkimas šaukia
mas spalio 26 d., sekmadienį, AV 
p. salėje, tuoj po pamaldų. Jame 
bus sudaryta Rinkimų Komisija 
Apyl. V-bos rinkimams pravesti.

Anglų ir prancūzų kalbos kur
sai lietuviams vyksta Notre Da
me de Lourde mokyklos patal
pose, Verdun ir 5th Ave kampe, 
504 nr., kiekvieną pirmadienį ir 
trečiadienį 8 vai. vak.

Dėmesio suinteresuotiems; lan
kytojų skaičius vis dar per ma
žas, kad būtų galima pasinaudo
ti valdžios parama, todėl pasku
bėkite, kol nevėlu, kitaip, kursai 
užsidarvs.

Į At-kų suvažiavimą Toronte, 
ši sekmadieni iš Montrealio vvks 
du atstovai.

Akademinio Sambūrio ekskur
sijoje į Otavą pereitą sekmadie
nį dalyvavo 28 asmenys ir 5 ma
šinos. Aplankyta parlamento rū
mai, Gamtos ir Meno muziejus 
su ten vykstančia Suomių paro
da, Karo,’'Literatūros muziejai ir 
Katedra. Grįžusiųjų įspūdžiai ir 
pasakojimai užkrečia. Verta aty- 
džiau susidomėti Akademinio 
Sambūrio kultūrine veikla.

Spaudos Kioskas skelbia atei
nantį sekmadienį, tuoj po pamal
dų, A V p. salėje, dar Lietuvoje 
spausdintų knygų išpardavimą 
minimalinėmis kainomis. Kvie
čia pasinaudoti reta proga.

Sporto klubas “Tautas” šaukia 
Visų šakų sportininkų susirinki
mą spalio 26 d., sekmadienį, AV 
par. salėje tuoj po pamaldų. Na
rių dalyvavimas būtinas, sporto 
rėmėjai kviečiami.

Šokėja Birutė Vaitkūnaitė, iš
ėjusi Lietuvoje Danutės Nasvy
tytės Meno Šokių Studiją ir Vie
noje prof. R. Chladek Šokio Mo
kyklą, spalio 26 d., 8 vai. vak., 
St. Michel salėje Hamiltone ruo
šia šokio koncertą.

Vaikų kaukių balius, įvykęs 
praeitą sekmadienį AV parapi
jos salėjej, buvo' pavyzdingas ir 
kaip sumanymas ir kaip paren
gimas. Pradėtas punktualiai! 
Maršui grojant įžygiavo į salę 
kaukių paradas: spalvų kaip ru
dens gamtoj, nuo Kalėdų Senelio 
iki raudono kipšiuko, nuo ju
dančios klevo lapų būtybės iki 
balerinos. Nuotaika, gyvumas ir

klegesys išryškėjo tautinių žai
dimų metu. O geras apetitas — 
prie gražiai paruoštų stalų.«

Toliau sekė vėl žaidimai, pasi
rodymai, sutartinės. Jų metu, pa
keitus stalus, vaišinosi senimas, 
džiaugdamasis vaikų džiaugsmu 
ir jų išgyvenimais,'kokių jiems 
neduoda nei filmos, nei šio kraš
to mokyklos, nes jose nėra lietu
viškumo.

Parengime dalyvavo vaikų 61 
ir 64 suaugę. Ruošė LKM Dr-ja, 
kuri reiškia viešą padėką klebo
nui Tėvui J. Kubiliui, SJ, už da
lyvavimą ir leidimą nemokamai 
pasinaudoti parapijos sale.
DĖMESIO MONTREALIEČIAI!
Spalio 26 d. “Neringos” Skau
čių Tuntas rengia pobūyį-pasi- 
linksminimą AV parapijos sa
lėje. Vaikams žaidimai ir 
įvairūs konkursai prasideda 3 
vai. pp. Įėjimas 25 c. 
Suaugusiems šokiai ir 
daug įdomybių. Pradžia 6 vai. ' 
vak. Įėjimas 50 c.
Šokiams gros “Lituanica”. Bus 
turtinga loterija ir bufetas. 
Maži ir dideli kviečiami skait
lingai dalyvauta

“Neringos” Skaučių Tuntas.
Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Spalio 25 d., 7 vai. v., šv. 

Kazimiero prapijos komitetas 
parapijos salėje ruošia puikią, su 
įvairiais valgiais ir gėrimais va
karienę. Pelnas numatomas skir
ti'bažnyčios ir parapijos ’ reika- 
4ams. Komitetas maloniai kvie
čia visus parapijomis bei visą 
Montrealio lietuvių visuomenę 
vakarienėje’dalyvauti ir paremti ( 
parapijos j<ultūrinius ir bažnyti
nius reikalus. Įėjimas $1.50.

— Geraširdžių parapijos mo
terų dėka, jų darbštumu ir- pa-- 
siaukojimu tapo išgražinta ir iš- 
švarinta šv. Kazimiero parapijos 
salė taip, kad savo švara, puoš
numu traukia kiekvieną užeiti ir 
joje pabuvoti. Garbė ir padėka 
joms priklauso. f. .

— Spalio 16 d. pp. Vyt, Sirvy
das su ponia išvažiavo į Detroitą 
į savo sesers sūnaus laidotuves, 
kuris žuvo Korėjoje, parvežtas į 
JAV ir atiduotas tėvams palaido- ' 
ti. Pp. Vyt. ir O. .Sirvydams reiš
kia gilią užuojautą klebonas kun. 
J. Bobinas ir visi parapijiečiai, o 
žuvusiam kariui skirią. gilių 
maldų vainiką.

— Spalio 15 d. per šv. Kazi
miero parapijos bažnyčįą buvo 
iškilmingai palaidotas a.a. Teofi
lius Bernotas, kuris ilgą laiką 
negalavo irsįrgo Notre Dame de 
Merei prieglaudoje, rūpestingai 
lankomas ir prižiūrimas dukters 
Mrs. Froustey ir gerb. klebono 
kun. J. Bobino. Velionis palaido
tas Cote-Des-Neiges ką^io kapį- _ 
nėse. Teilsis Viešpatyje.

— Spalio 16 d.' vakąrę, mirė 
a.a. Bronislava Tamutienė-Palu- 
binskaitė, kilusiais Kiemonių 
kaimo. Giliam nuliūdime paliko 
vyrą Tamutį, sūnų ir marčią.-Pa
laidota gražiai ir įspūdingai per 
šv. Kazimiero parapijos bažny
čįą Kalno kapinėse, Teilsis Ra
mybėje.

— Pp. Jurgis Gudas ir jo žmo
na Jakštytė susilaukė sveikų ir 
gražių dukrelių dvynukių. Pir- 
mesnioji pakrikštyta Virginija 
Marija, antroji Kristina Anna. 
Įspūdinga, kad šie Vardai turi 
labai gilią prasmę. Nežinia ar 
tėveliai taip parinko, ar tik toks 
atsitiktinumas? Dieve laimink ir 
padėk išaugti pagal vardų kilnu
mą ir grožį.

Žios savaitės ‘namų pirkimai

$13.000, 6 kamb., mūrinis namas su garažu. Įmokėti $3.500.
(Apgyventas nuomininkų).

NAMįĮ PIRKIM 0 REIKALAISI

• HIGH PARK — BLOOR RAJONE

geresniems n^narns ir geresniam patarnavimui 
kreipkitės pas:

A. GARBENIS
I

MENARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles.Ave., Toronto

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

$13.000, 6 kamb., atskiras mūrinis namas 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. x |

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

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

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui girkite per

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

LA. 2763 LA. 8101


