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Hamiltonas sveikina visus tautiečius atvykusius į Lietuvių Dieną!
PRANEŠIMAS

LIETUVIŲ DIENOS KANADOJE REIKALU
I Kairys, LSB Vyriausias Skauti
ninkas, Dr. A. Šapoka, “Tėviškės 
Žiburių” redaktorius, J. Karde
lis, “Nepriklausomos Lietuvos” 
redaktorius, M. Arlauskaitė, 
Tautos Fondo Kanados Atstovy
bės pirmininkė.

3. Nuoširdžiai prašome visas
KLB Apylinkių Valdybas, visas 
kitas organizacijas ir pavienius 
asmenis imtis iniciatyvos suorga
nizuoti iš savo kolonijų ekskur
sijas į Hamiltoną. Kuo daugiau 
dalyvausime Lietuvių Dienoje, 
tuo įspūdingesnė ir gražesnė bus 
šventė ir stipresnis įspūdis kana
diečiams. 1

4. Į Lietuvių Dieną atvykstan
čių tautiečių patogumui ir infor
macijai suteikti Bus Terminai—

■autobusų stotyje budės unifor
muoti lietuviai skautai šeštadie
nį, rugsėjo mėn. 5 d. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak., sekmadienį, 
rugsėjo mėn. 6 d. nuo 9-11 vai. ir 
nuo 3-5 vai. pp. Geležinkelio sto
tyse skautai nebudės, nes stotys 
randasi prie James St.

5. Šeštadienio ir sekmadienio 
dienų programos bus pravestos 
James St Armouries salėje. Salė 
pasiekiama vykstantiems iš 
Windsor, London, Montreal, To
ronto įsukti į York St įr .čia pri
važiavus James St.’sukti’į kairę.

1. Lietuvių Dienos Kanadoje 
mintis yra jau realizuota ir ši 
pirmoji lietuvių šventė pradeda-- 
ma. Seniai buvo pajustas reika
las visiems lietuviams suvažiuo
ti į vieną vietą pasitarti, pade
monstruoti savo siekimus ir atsi
gaivinti tautinėje dvasioje. Per 
metų metus blaškomi iš vienos 
vietos į kitą, daromės ne taip 
jautrūs tautiniams reikalams, 
bodimės organizacinio darbo, 
kratomės uždedamu pareigų, nu- 
stojam vilčių ateičiai ir krentam 
į apatiją. Tačiau gyvenimas ne
stovi vietoj. Kiekviena diena ne
ša vis naujus įvykius ir mus pa
stato prieš naujus uždavinius ir 
problemas, reikalaudamas iš mū
sų budrumo, susiklausymo ir vi
sų bendriems siekimams vienin
go darbo. Su tokiomis mintimis 
KLB Hamiltono Apylinkės Val
dyba ryžosi prisiimti tą sunkų 
uždavinį pravesti pirmąją Lie
tuvių Dieną,^praskinti kelius pe
riodiniams lietuvių sąskrydžiams 
Kanadoje.

2. Kad Lietuvių Dienos Kana
doje šventei priduoti daugiau iš
kilmingumo ir orumo, pakviesti 
ir maloniai sutiko į Garbės Ko
mitetą įeiti anglų ir lietuvių va
dovaujantys asmenys, kurie sa
vo autoritetu moraliai šventę 
globoja ir remia. Garbės Komi-

psxs ^te^T^wn^
son, Hamiltono miesto ’burmist
ras. Garbės Komiteto nariai J.E. 
vysk. J. F. Ryan. D.D., J.E. vysk. 
V. Padolskis. D.D., kun. J. Tada- 
rauskas, D.D., Thos H. Ross, M. 
P., Parlamento atstovas, V. Gy- 
Ivs, Lietuvos Generalinis Konsū-:. . . - . -
las, Mrs. Edith Hyder. Brig. J’ A. \ir teikiama visiems atyykusiems 
Roberts. Capt. John Cannon. Mr. Į svečiams reikalingos žinios.
Stanley Wm. Frolick. J. Matu-į Tad iki pasimatymo Hamil- 
lionis, KLB Krašto Valdybos pir-i tone! ■ »
mininkas, Dr. M. Kavolis, Stp. | KLB Hamiltono Apyl. V-ba.

f-':

■

KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba, šių metų Lietuvių Dienos Kanadoje rengėjai. Iš kairės į de
šinę, sėdi: vicepirm. K. Baronas, vald. narė V. Subatnikaitė, pirm. inž. Kšivickis, Šalpos Fondo 
vedėjas J. Giedraitis; stovi: Švietimo vadovas J. Mikšys,xsekret. St. Dalius ir iždin. V. Antanaitis.

Foto E. Gumbelevičious.

PAX AMERICANA
Niujorko bendradarbio 

ALMAU S

Savaites įvykiai

Main St. iki-James St, kurią-pa
siekus sukti dešinėn.

6. Lietuvių Dienos informaci
jos centraš yra lietuvių parapijos 
salė, 58 Dundurn St. N. Čia vyks 
programos dalyvių registracija

LIETUVIŲ DIENOS KANADOJE PROGRAMA
Šeštadienį rugsėjo 5 d.: -
11 vai. stalo tenisas ir šachma-

tai,' ■ ' \
4 vai. pp. krepšinis.
7 vai. bendras pobūvis. Šo

kiams groja TLO “Trimitas”.
Sekmadienį, rugsėjo 6' d.:
11 vai. iškilmingos pamaldos 

lietuvių Aušros Vartų parapijos I mistras:

2. Vėliavų pagerbimas;
3. KLB Hamiltono Apylinkės 

Valdybos pirmininko inž. J. Kši- 
vickio žodis ir Garbės Komiteto 
pristatymas;

4. Oficialus Lietuvių Dienos 
atidarymas. Atidaro Lloyd D. 
Jackson, Hamiltono miesto bur-

bažnyčioje, pamaldas laiko ir pa
mokslą sako J.E. vysk. V. Padols- 
kis;

1 vai. pp. pamaldos lietuvių 
evangelikų St. Paul’s bažnyčioje, 
patnaldas laiko dr. A. Kavolis;

6 vai. iškilmingas Lietuvių 
Dienos atidarymas Hamiltone, 
James St. Armouries.

I.
l. God Save the Queen;

5. KLB Krašto Valdybos pir
mininko J. Matulionio žodis;

6. Lietuvos Laisvės Komiteto 
e. pirmininko p. Dr. A. Trimako 
žodis; -

7. Sveikinimai;
8. Rezoliucijos.

'II.
Meninė programa, kurioje da

lyvauja Apylinkių tautinių šo
kių grupės, chorai ir solistai.

V. Vokietijos rinkimai, įvykstą šį sekmadienį, tebėra visos Euro
pos politinio dėmesio centre. Su jais yra rišamos ir vakariečių bei 
Maskvos notos dėl derybų Vokietijos suvienijimo reikalu. Vakarie
čių nota Paryžiuje jau paruošta ir joje tebesilaikoma senojo nusi- - 
statymo, kad pirma turi būti pravesti laisvi rinkimai abiejose Vo
kietijos dalyse ir tada sudaryta bendra vyriausybė, kai Maskva 
siūlo pirma sudaryti bendrą vyriausybę, o po to pravesti rinkimus. 
Ši nota dar nepaskelbta, bet turėjo būti pasiųsta Maskvai ir pa
skelbta prieš rinkimų dieną.

Berlyne vėl pradėtas maisto paketėlių dalinimas, nors Anglų ir 
Prancūzų komisarai buvo siūlę •—---------------- ------------ ---------

turi konferencijoje dalyvauti 16 
kariavusų valstybių ir P. Korė
ja, kad “kitoje ■pusėje” be karia
vusių Š.’ Korėjos ir Kinijos dar 
gali dalyvauti Sov. Rusija, o siū
lymas, kad dalyvautų ir Indija ■ 
tegavo 27 balsus, t.y. daug ma
žiau kaip reikalingi % balsų. 
Prieš Indiją balsavo 21, o susi- 
lakė 11. Prieš balsuojant plenu
me Indija savo kandidatūrą at
siėmė, o JAV, norėdamos paro
dyti, kad jos nėra nusistačiusios 
prieš Indiją,' paskelbė siūlysią 
Indijos atstovę Mme Pandit 
(premjero Nehru sesers) į JT 
plenumo pirmininkes.

Karė jos konferencija turi susi
rinkti prieš spalio 22 d., greičiau
sia Genevoje, Šveicarijoje.

Pačioje Korėjoje tebevykdo
mas pasikeitimas belaisviais. Ko
munistai grąžina dar daugiau, 
negu buvo žadėję, pet tokių, kų- 

buvo laikomi dingę, apie kurių 
buvimą belaisvėje riiekad nebu
vo pranešta. Komunistai taip pat 
paskelbė, kad apie 400 belaisvių 
atsisakę grįžti, norį likti pas 
juos. Grįžusių belaisvių žiniomis 
amerikiečių ir britų tokių esą 
apie 135. Jų sąrašai dar nepa
skelbti. Nežinoma taip pat, kada 
jie bus perduoti neutraliai ko
misijai ir prileisti prie jų savųjų 
atstovai.

Iranas pergyvena didelę finan
sinę krizę ir ieško skubiai pasko
los. Ją pasiruošę suteikti JAV, 
bet gal būt ne be sąlygų. Naujoji 
Zahedi vyriausybė pradėjo likvi
duoti komunistų Tudeh partiją. 
Visa eilė jų vadų suimta, o per 
kratas esą rasta daug ginklų. 
Mossadeghas pergabentas į ka
lėjimą ir laikomas atskirai nuo 
ten pat kalinamų jo 3 ministerių. 
Jis kaltinamas planavęs nuversti 
šachą ir plebiscito keliu paskelb
ti respubliką. Jo bendrininkas, 
buvęs užsienių r. ministeris Fa- 
temi, pasirodo nėra žuvęs, kaip 
buvo iš pradžių paskelbta, kad 
esąs pasislėpęs ir vyriausybė už 
nurodymą, kur jis yra, paskyrė 
100.000 rialų ($1.250). Premjeras 
Zahedi pareiškė, kad su D. Bri
tanija diplomatiniai santykiai 
būsią atnaujinti, tačiau ne dabar. 
Sprendžiant paskolos klausimą 
santykių su D. Britanija ir naf
tos bylos klausimo beabejo ne
bus išvengta. Šiaip ar taip jis tu
rės būti paliestas.

liautis rusus erzinus. Žmonės 
vėl veržiasi' į dalinimo punktus, 
o grįžtantieji su paketėliais vie
ną kartą net susimušė su polici
ja, norėjusia paketėlius - atimti. 
Vieną kartą vakarų Berlyno po
licininkams teko išsklaidyti iš R. 
Berlyno atėjusią minią, norėju
sią sukliudyti dalinimą. 64 buvo 
suimti.

Laukiama, kad rinkimuose šį 
kartą žymiau pasireikš nacistinis 
elementas, nors kaikuriems jų 
vadams rinkimuose dalyvauti 
uždrausta. Komunistai prisiuntė 
agentų iš Rytų Vokietijos rinki
mams sabotuoti bei riaušėms 
kelti. Jau šios savaitės pradžio
je tokių buvo suimta net 1600. .

Prancūzijoje didysis streikas 
po 21 dienos pasibaigė. Kai vy
riausybė susitarė su nekomunis
tinėm unijom, komunistinės dar 
bandė streiką tęsti. Jos bandė su- 
Tinktf skaičių aiste-
vų parašų parlamento sesijai su
šaukti, bet kai nepasisekė ir jos 
įsakė savo nariams grįžti į dar
bą. Tuo būdu vyriausybė laimė
jo ginčą, savo ūkinius dekretus 
išsaugojo, bet kovai su infliacija

ruošimas teisės statuto, kuriam 
pritartų kitos tautos ir juo va
dovautųsi... Dulles primena, 
jog 1955 m. JT Visuotinis Susi-

rės .pasiūlymą peržiūrėti JT kon
stituciją. JAV-bės balsuos už ... 
Amerikos kūrėjai, paruošdami 
konstituciją, parodė nepralenk
tą išmintį. Jie suteikė mums dva
sinę ir intelektualinę laisvę. Da-

Bene Stuart Chase, “The Prop-; 
er Study of Mankind” knygos' 
motto buvo? “Protingi žmonės 
visuomet sutaria, jai.iį^ sup.ran- 

: ^-apfe^ !kalba^-'1^^a prie
žastis, kodėl JAV didmiesčių gy
ventojai panikiškai, kas tik gali, 
keliasi į priemiesčius. (Priešlėk
tuvinė'.Apsauga neoficialiai suti
ko, jog nuo “liaudies demokrati
jų” kada nors panaudosimų H & 
A bombų vienintelis apsisaugo j i- 
mas tėra miestų evakuacija; 
slėptuvės, gaisrininkai, pirmoji 
pagalba - praeities dalykai). . dX'jiT tiesa sako tfe^europie-

Jei Jungtinėse Tautose girdi- čiai _ čia ne vien 
mos rietenos ir vis labiau įsrys- af Korėios taikos užtikrinimo 

reikalas. Tai sekspyriska dilė-
■ . . „ ma: “būti ar nebūti”. Sovietųprato, apie ką buvo kalbama. lė vadintu tai «pax Sovieti. 

Žodis taika turėjo net kelias £a - ‘
prasmes laisvam pasaulyje, visai Europa*‘neatrodo’ kad

pajėgtų greitai sustiprinti lais
vojo pasaulio viltis “Pax Euro- 
oa” galimybe. Atydžiau įsiskaitę 
Mr. Dulles kalbą rugpiūčio 26 d. 
Bostone JAV Teisininkų Sąjun
gai (the American Bar Associa
tion), lietuviai laikraštininkai 
viltingai pasibraukė jo mintis ... 
“Fizikos mokslinčiai įgalino žmo
gų sunaikinti save. Politinė iš
mintis privalo jį išlaikyti. Politi
nė Vadija, sekdama praeitį, nie
kad nesugebės žygiuoti kartu su 
fizikos pažinimu, kuris visad ei
na tik pirmyn-... Mūsų adminis
tracija turi viziją geresnę nei 
vien tik išlikimas pavojuje. Mes 
tikime, jog ja panaikinsime grės
mę žmonijai, užsilaikysią taip il
gai ...” Mr. Dulles vizija nepa
remta “Pax Unitas Nationum”, 
kuom ir jis pats anksčiau vylėsi. 
Višinskio veto ir H & A jo iliu
zijas išsklaidė. Dulles randa, kad 
velionis senatorius Robert Taft 
savo knygoje “A Foreign Policy 
for Americans” buvo teisus ta
ręs, jog Jungtinėms Tautoms di
džiausia kliūtis yra ta, kad jos 
nėra paremtos teise bei tarptau
tine teise paremto teisingumo 
įgyvendinimu. Aš manau, jog 
anksčiau ar Vėliau, vienintelis 
būdas užtikrinti taiką, yra

.

liudininkų šauksmų ir protestų,

žino, “apie ką kalba” su Stalinu.
251.000 jankių jaunų gyvybių 

Korėjoje dėdę Šamą pabudino. 
Reikėjo šios aukos, kad Ameri
ka rimčiau pasvarstytų gyveni
mo žemėje problemas. Po rinki
mų “išlaisvinimo politikos” John 
F. Dulles raminimas — “bet iš
laisvinimas, tik taikingomis prie
monėmis”, netruko prieiti išva-

čiai — čia ne vien “išlaisvinimo”
kėja grėsmė pasauliui — tai tik 
dėl to, kad “protingieji” nesu-

Žodis “taika” turėjo net kelias

priešingą — Maskvos ir pasaulio 
komunistų prasmei. Jei laisva
jam pasauliui ir jos netikėtam 
vadovui Amerikai 10 Dievo įsa
kymų suteikia gaires jų gyve
nimo buičiai, maskviniai vado
vaujasi prievarta, smurtu, klas
ta, organizuota pajėga MVD- 
MGB, o kada reikia “vaduojasi” 
visokiais -izmais. 'Jei europie
čiai sugrūsti mažam sąsiauryje 
šios krikščioniškosios moralės 
teisingumą dažnai tikrino tarpu
savio karuose, amerikiečiai iki 
paskutiniųjų dienų, tikrai net 
“mirtinus priešus mylėjo kaip 
savo artimą”. Nepaisydami mi- 
lionų Maskvos teroro sistemos

Sovietu diplomatu judėjimo laisvė praplėsta
1948 m. Sovietų Sąjunga va

kariečių diplomatų judėjimo 
laisvę suvaržė. Leido lankytis tik 
5 miestuose. 1952 m. uždraudė 
išvykti toliau kaip 40 klm. (25 
mylias) nuo Maskvos, be to, ir 
tame rajone įvesdami visą eilę 
draudžiamų lankyti vietų.

Atsilygindami vakariečiai pa
skelbė panašius suvaržymus So
vietų diplomatams. JAV sovietų 
diplomatams be specialaus pra
nešimo buvo uždrausta išvykti 
toliau kaip .25 mylias nuo Va
šingtono ir Niujorko (JT diplo
matams), Anglijoje — 25 mylias 
nuo Londono. Prancūzijoje to
liau Paryžiaus priemiesčių zo
nos, Kanadoje — toliau 25 mylių 
nuo Otavos.

Kai prieš pora mėnesių naujoji 
sovietų vyriausybė suteikė dau
giau laisvės vakariečiams diplo- 

♦matams, Vakarų valstybės drau
dimus taip pat suminkštino.

Taip dabar Kanadoje esan- 
• tiems Sovietų diplomatams be 
specialaus pranešimo prieš 48 
vai. leidžiama iš Otavos išvykti 
75 mylias, šitam naujam rajo
ne yra daug vasarviečių, tačiau 
nėra nei vieno stambesnio mies
to. Jų judėjimo plotas dabar bus

17.600 kvadr. mylių (daugiau 
kaip % Lietuvos), o norėdami 
kur toliau išvykti, turės praneš
ti prieš 48 vai.

JAV vyriausybė leido sovietų 
diplomatams laisvai lankytis 
Chesapeake Bay vasarvietėje. 
Anglijoje jiems laisvo judėjimo 
ratas aplink Londoną praplėstas 
iki 35 mylių. Prancūzijoje jiems 
leista važinėti po visą kraštą, bet 
tik bent 1 d. prieš apie tokią ke
lionę painformavus užsienių rei
kalų ministeriją.

Išaiškino dar vieną komunistą
Niujorke Suimtas Tarptauti

nės Kailių ir Odos darbininkų 
Unijos (jai priklauso ir Kanados 
tos pramonės darbininkai) pir
mininkas Ben Gold. Jis kaltina
mas 1950 m. melagingai prisie
kęs, kad nesąs komuhistas, kad 
neturįs su jais ryšių ir neremiąs 
jų politikos. Mat, tada pagal Taft 
— Hartley įstatymą į T. Darbo 
santykių Tarybą savo atstovus 
galėjo deleguoti tik tokios uni
jos, kurių vadovybė neturi ryšių 
su komunistais.

Dabar išaiškinta, kad tai buvo 
melaginga priesaika ir Goldas 
suimtas. Jam gresia iki 15 metų

kalėjimo ir $30.000 piniginės 
baudos. Tačiau jis galėsiąs būti 
iki teismo paleistas už $10.000 
užstatą.

Goldas esąs gimęs Rusijoj, bet 
jau 30 m. veikia unijoje.

— San Francisko. — Kalifor
nijos kalnų viename vasarnamy 
sučiupti du žymūs komunistai, 
kurie seniai salpstėsi: Niujorko 
partijos vadas R. G. Thompson, 
kuris buvo, nuteistas dar 1949 m. 
su visa grupe, ir S. Steinberg.

Sovietu

” arba “Pax Americana”, kai

Sovietijoje valymai tebevyksta
Azerbeidžano m in. pirmininko 

ilgametis pavaduotojas U. D. 
Topuridze-Sumbatov pašalintas 
iš vyriausybės ir iš partijos CK 
o be to atimta jo Baud. Vėliavos 
ordenas. Greičiausia jis ir suim
tas. Vidaus r. min. Jemeljanov 
pakeistas Guskovu. Padaryta 
taip pat visa eilė kitų pakeitimų.

Gruzijos vid. r. ministeris vie
toje Dekanozovo paskirtas Inau- 
ri, o pavaduotoju Zapevalin.

Uzbekistane pakeistas premje- 
xas, kuris betgi paliktas pava
duotoju. Gudijos vidaus r. min.

pa-

tikpaskirtas Baskakov, kuris 
prieš 6 savaites tebuvo pašalin
tas .Kas padaryta su jo pirma- 
taku Dečko, nesakoma. Pakeis
tas taip pat teisingumo ministe
ris — vietoj Paduto Vetrovos.

Iš Latvijos pranešama, kad 
ten pakeisti 8 augščiausiojo teis
mo nariai.

Kaip galima spręsti iš naujų 
pavyzdžių, dabar dažniausiai pa
skiriami ne vietiniai žmonės. 
Dažnai tame krašte niekad jo
kių pareigų nėję. Atseit, šūkis 
duoti progos pasireikšti saviems 
žmonėms visai nebojamas.

bar mūsų bendruomenė turi im- j streiko sukrėtimas labai paken- 
tis iniciatyvos išryškinti naujas fcė ir darbininkų atlyginimo bei 
idėjas, kad išspręstų susidariusią privilegijų klausimas tebėra ne
padėti. Privalome įrodyti ko ęsa- išspręstas.
rne verti. Ar mes, mūsų genera- Sovietų Sąjungos gyvenimo 
era. nepajėgs, kaip tada mūsų ■ stebėtojai ankstyvesnius spėji- 
proseneliai surasti būdą sukurti mus, kad dabartiniai viešpačiai 
tarptautinei tvarkai, kad užsitik- ! yrą generolai, jau atšaukia. Pri-

?r sav0 tautai laimingą i imant Rytų Vokietijos vyriausy- 
atėitį?” ... Mr. Dulles reikalavo, i bės delegaciją nedalyvavo nei 
kad Amerikos teisininkai šiam I 
didžiajam darbui pasišvęstų.

Jei britai dėl Mr. Dulles ryž
to rezervuotai nutylėjo (spau
da tik priminė, kad, tiesą sakant, 
TSRS ir JAV 1945 m. užsispy
rusiai reikalavo JT Chartos su 
veto), olandai ir kitos mažosios 
tautos buvo optimistiškos. Mums 
egzilams rodės, jog JAV išlaisvi
nimo politika tokiu atveju; tam-

(Nukelta į 7 pusi.)

me verti. Ar mes, mūsų genera-

Naujas Ispanijos konkordatas
Senąjį 1851 m. konkordatą su 

Ispanija Vatikanas atmetė 1951 
m. Dabar pripažintas naujas, ku
ris katalikybę pripažįsta valsty
bine religija, tačiau kartu skel
bia, kad galioja ir konstitucijos 
nuostatas, jog niekas krašte ne
gali būti persekiojamas dėl reli
gijos. Tikyba mokoma visose 
mokyklose. Nėkatalikų vaikai, 
tėvams ar globėjams pageidau
jant, nuo pamokų atleidžiami. 
Ispanų Afrikoje mahometonims 
ir žydams leidžiama savo tikėji
mą viešai išpažinti.

Kiekvieni prie savų
Korėjoje Indijos kariuomenė 

— jos ten bus 5000 — savo sto
vyklą įsirengia neutralioje zo
noje tarp abiejų kovojusių pu
sių. Į uostus jie skraidysią heli
kopteriais. Esą, tai dėl patogu
mo, ne tam kad išvengtų susi
dūrimo su pietų koriejiečiais. 
Maisto jie imsią iš abiejų pusių 
po lygiai, švedai ir šveicarai 
maistą imsią iš JT, o lenkai ir 
Čekai iš raudonųjų.

— Heidelberg. — Du amerikie
čių lakūnai per klaidą nusileido 
rusų zonoje ir nuo to meto apie 
juos jokių žinių. ‘

— Capri. — Prof. Aug. Piccard 
kartu su'sūnumi rugpiūčio 26 d. 
netoli Capri savo sukonstruotu 
plieno balionu nusileido 3.608 
pėdas po vandeniu. Nusileidimas 
truko 20 min., dugne jie pabuvo 
apie 15 min. Nuo 1500 pėdų gel
mėse prasidedanti visiška tamsa.

Šovietų Sąjungos gyvenimo

maršalas Žukovas, nei Vasilevs
kis, nei buvęs Sovietų armijos 
vadas R. Vokietijoje Čuikovas, 
nei jo pavaduotojas Štemenko. 
Dalyvavo tik Sokolovskis, kuris 
esąs nuolankus partijai.

Korėjos politinės konferenci
jos dalyvių klausimas JT politi
niame komitete užėmė veik visą 
savaitę. D. Britanijos ir Com- 
monwealtho valstybių siūlymas 
įjungti į konferenciją Indiją bu
vo įnešęs nesutarimų. JAV savo 
nusistatymą prieš Indijos kandi
datūrą rėmė principu, kad daly
vauti gali tik kariavusios vals
tybės ir kad prieš Indijos daly
vavimą yra nusistačiusi P. Ko
rėja, kurios užsiehių r. min. JT 
puolė Indiją labai griežtai ir net 
pagrasino konferencijoje neda- 
lyavuti, jei Indija dalyvautų. 
Rezultate politinis komitetas pri
ėmė nutarimą, kad iš JT pusės

Kanados iždas pertekliuje
Kanados iždo pajamos per 

pirmuosius 4 fiskalinius metų 
mėnesius prašoko išlaidas $230.- 
407.000. Finansų ministeris Ab
bott paaiškina, kad dabartinis iž
do perteklius dar nerodo, koks 
perteklius bus finansinių metų 
pabaigoje — 1954 m. kovo 31 d. 
Iš patyrimo esą žinoma, kad pir
maisiais 4 finansinių metų mėne
siais, balandžio-liepos, paprastai 
gaunama % įplaukų ir padaro-* 
ma tik ¥4 išlaidų.

Kanados eksportas, kuris žie
mos ir pavasario mėnesiais bu
vo gerokai atsilikęs nuo importo, 
birželio ir liepos mėnesiais gero
kai pašoko. Atsilikęs tebėra dar 
tik kviečių eksportas.

riaus nebuvo ryuo 1946 m., kai 
išvyko ryšy su šnipų byla Zaru
binas, dabartinis ambasadorius. 
Vašingtone. Kanados atstovybę 
Maskvoje taip pat iki šiol tebe
veda Charge d’Affairs titulu R. 
Ford. Laukiama, kad ir Kanada 
paskirs ambasadorių į Maskvą.

Maskva paskyrė ambasadorių
Maskva savo ambasadorių 

Kanadai paskyrė Čuvakiną, 
prieš karą buvusį Charge d’Af- 
faires Vašingtone, o po karo pa
siuntiniu Albanijoje. Kanados 
vyriausybė paskyrimą priėmė.

Kanadoje Maskvos ambasado-

— Otava. — JT mėnesinis sta
tistikos biuletenis rodo, kad šių 
metų pirmojo ketvirties pasau
linė gamyba palyginus su per
nykšte to paties laikotarpio ga
myba pakilo 6%. Kanados ga
myba per tą laiką yra pakilusi 
11% ir tai visose pramonės sri
tyse, kai JAV daugiausia tik 
plieno ir automobilių pramonėje.

— Otava. — Prekybos ministe
ris Howe pareiškė, kad Kanada 
tikisi šiemet parduoti D. Brita
nijai 100.000.000 bušelių kviečių

— Otava. — Į Kanadą netru
kus atvyks Britų Imperijos šta
bo šefas feldmaršalas Harding. 
Jis viešės 3 savaites.
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NAFTOS PRAMONĖ IR NAFTOS ŠALTINIAI LIETUVOJEi

KAIKURIE JAU SUPRATO
Tam tikras procentas JAV ir 

Kanados senųjų lietuvių išsiža? 
dėjo savo tautos ir nuėjo tar
nauti Stalinui ir jo ainiams* T* 
komunistinį kelią jie pasirinkt 
dėl įvairių priežasčių: vieni var
go prispausti, kiti virtę bedie
viais, treti buvę nepatenkinti 
buvusia valdžia Lietuvoje ir t.t.

Kai iškilo antrasis pasaulinis 
karas, kurį pilnumoje laimėjo 
sovietai,, lietuviškos kilmės ko
munistai iš džiaugsmo netvėrė 
savo kailyje. Maždaug 2000 Ka
nados lietuviškos kilmės komu
nistų sudėjo 21.000 dolerių ir 
pasiuntė Stalinui dovaną už Lie
tuvos pavergimą.

Kai lietuviai tremtiniai pradė
jo plaukti iš Vokietijos per At
lantą į Naująjį pasaulį, vietiniai 
lietuviškos kilmės komunistai 
ne tik prašymus siuntė krašto 
vyriausybei, kad jų neįsileistų, 
bet net ir jų delegacijas į sosti
nę. Kai tas nieko nepadėjo, jie 
ėmėsi kitos taktikos. Kaikurie 
iš jų ėmė skelbtis esą dipukų 
“tėvai”. Žinoma, vaikai privalo 
tėvus paremti. Atsirado dalis, 
kurie tuos “tėvus” ir ėmė remti 
pagal dievo Bacho įsakymus.

Komunistų laikraščio štabas 
ėmė dipukams nemokamai siun
tinėti savo laikraštį. O vieną ki
tą Bachą garbinintį dipuką pa
naudojo spaudoje savo propa- 

. gandai.' • _
Bet šiaip ar taip, kova gana 

sunki. Tūkstančiai įvairių tauty
bių tremtinių atliko savo užda
vinį. Jie įrodė, kad sovietinis ko
munizmas nieko bendro neturi 
su tuo komunizmu, kuris yra 
surašytas popieryje.. Tremtinių 
gyvas žodis paveikė daug ir tik
rų komunistų. Vienas toks pa
sakoja:

— Aš dar vis abejodavau 
tais tremtinių pasakosimais. Gal 
vojau, kad jie čia tyčia atsiųsti 
propagandai. Bet dabar vis dau
giau ir daugiau praplėsiu .akis. 
Tiesa, aš jau ankščiau nustojau 
tikėti komunistų skelbiamiems 
melams. Bet, po ilgesnio laiko, 
kaip ir nepatogu iškarto iš ko
munisto pasidaryti-padoriu tau
tiečiu. Kiek žinau, ir kiti laikosi 
tos pačios taktikos.
Man visai akis atidarė Berijos 
suėmimas. Žinoma, jis bus su
šaudytas ar kaip kitaip nužudy- pasakojimą buvęs komunistas., 
tas, kaip paskutinis niekšas, iš- • J. J.

įvairiuose proceso būduose į nau
jus produktus, .

Taigi pigiausia rafinavimo- 
priemonė duoda daugiausia ke
rosino, gasolio ir asfalto, kas su
tinka su prieškarinio Lietuvos 
ūkio reikalavimais. Aišku, pa
tobulintas Lietuvos ūkis iškels 
naujų reikalavimų ir atskleis 
įvairias petroleumo produktų 
gamybos kombinacijas.

— Girdžiu, kad Tamsta turi 
sensacingų, davinių apie petro- 
leumą Lietuvoje? Ar gali būti 
Lietuvoje petroleumo?
' — Atsakymas į šį klausimą 

gal bus netikėtas ir sensacingas: 
Lietuvoje tikrai yra petroleumo 
šaltiniai. Pradėjęs 1951 m. stu
diją apie petroleumo galimybes 
Lietuvoje, darbą užbaigiau per
eitų metų rudenį ir turiu įrody
mo.

Sensacingas inž. Vizgirdos atradimas 
Kas yra toji nfcfta? Ar Lietuva bus ant 

roji Amerika?

(Tęsinys iš praeito nr.)
— Kaip senai petroleumo pra

monė išbujojo, kuri šalis toje 
srytyje yra daugiausia nuveiku
si ir kurie žmonės?

— Petroleumas yra žinomas 
nuo neatmenamų laikų. Eterni- 
nės ugnys, apie, kurias pasakoja 
senovės graikų padavimai, bu
vo ne kas kita, kaip uždegta 
žaibo uolų alyva ar prasiveržę 
į paviršių petroleumo šaltiniai. 
Krepšelis kuriame Mozė plaukė 
Nilo •; upe buvo išteptas; iš jauko 
ne kuo kitu, > kaip asfaltų,', t.y. 

’fJetrdi^unų prodįil^į;-. pjovęs 
graikams ir egiptiečiams’jau bu
vo žinomi kaikurie petroleumo

davikas. O taip nesenai jis su 
Stalinu stovėjo apsikabinęs or
dinais ant Lenino mauzo^įajuš 
ir sekė iškilmingus pąra/ 
donojoje aikštėje. .-Išeina^. 
Sovietų Sąjungoj ii* labiausia 
nusipelnęs komunistas gali susi
laukti niekšo vardo ir kulkos į 
pakaušį. Ir lietuvių komunisti
nė spauda rašo, kad Berija esąs 
išdavikas. Bet jie taip rašo tam' 
kad prisigerintų prie likusių 
Kremliuje. Jei po pusės metų 
Malenkovas ar Molotovas atsi
durs kalėjime ir gaus kulką į 
pakaušį, tai mūsų raudonieji re
daktoriai rašys, kad ir jie buvo 
niekšai, išdavikai. Taigi, ir tik
ram komunistui tenai ramaus 
gyvenimo nėra. Nežinai, kada 
pateksi į kalėjimą, kada gausi 
kulką į pakaušį. Aš gi tokios 
tvarkos neskaitau žmoniška 
tvarka. O kad pas komunistus 
nėra žmoniškumo, galima spręs
ti ne tik iš to, kad jie tenai iš
žudė milijonus nekaltų žmonių, 
darbininkus laiko vergų ir el
getų vietoje, bet ir iš to pvz., 
kad kai JAV žydai komunistai 
Rozenbergai už šnipinėjimą bu
vo nuteisti mirti, pasaulio ko
munistai visa gerkle šaukė, kad 
toks žmonių žudymas esąs ne
žmoniškas. Pasaulio komunistai 
dėl tų šnipų išgelbėjimo išdrįso 
kreipti^ net į savo didžiausią 
priešą — Katalikų Bažnyčios 
galvą — popiežių. Dabar, kada 
pačių komunistų svarbiausias 
šulas dėl asmeniškumų, dėl ne
pasidalinimo valdžios, atsidūrė 
kalėjime, kada jam taip pat grę- 
sia mirtis, pasaulio komunistai 
ne tik kad nesikreipia dėlto į 
komurgstų “popiežių” Malenko- 
vą, kad išgelbėti komunizmui 
nusipelnusį asmenį, bet jie pa
tys vadina išdaviku. Kurgi tei
sybė, kur žmoniškumas? Jau gir
dėti, kad sąryšy su ‘Berijęs su
ėmimu, yra visai be teismo su- . .
šaudytų jo šalininkų. Pav. laku- U^S reikalavimus petroleumo 
nai, kurie turėjo- išvežti Berija pramonei. Senasis “batch” dis- 
į Švediją, NKVD buvo nušauti. tlliacijos metodas buvo užmįrš- _ ____ r* _ iii-i.__ _ foc TČaiicrA cnrloti-nrri iv IrnmKi-

są. Augštų temperatūrų įvedi
mas, kartais iki 1000 laipsnių 
Fahrenheito, augšto spaudimo 
sistemos ir vacumo sistemos, 
automatiškai kontroliniai įren
gimai, specialūs aparatai, bokš
tai, heatexchegeriai, žbsorbcija, 
degazacija, dujų perdirbimas 
(vapor recovery), ’sedimentaci
ją, regeneracija, pavyzdžiui ca- 

tas sąly- 
,gąs$ jiįg ^pętfoleuŲiO ’ prąmohė 
yra vienas sudėtingiausių pra-

produktai. Egipto mumijos, ku- monės mechanizmų. Taip vadi
nos išsilaikė per kelis tūkstan-, namas “Houdry” frakcionavimo 
čius metų iki mūsų dienų, buvo j metodas, kuris dar prieš dešimtį 
balzamuojamos spiritais ir aly- i metų skaitėsi moderniškas, šian- 
vomis, išgaunamom iš petroleu-; dien jau yra pasenęs ir nebe- 
mo. Rusai ir po jų rumunai be- į vartojamas. Kiekviena naujai 
ne pirmieji pradėjo petroleumo statoma rafinerija skiriasi savo 
eksploataciją kerosino gamybai,; patobulinimais ir naujenybėmis, 
tai yra žibalinių lempų apšvieti- Tyrinėjimuos ir patobulini
mui. Tačiau tie visi gamybos muos 
būdai buvo tokie primityvūs, 
jog apie juos negalima kalbėti, 
kaip apie petroleumo pramonės 
pradžią.
Šiandien yra priimta, kad pet
roleumo pramonė gimė prieš ne 
pilng šimtą metų Amerikoje. 
Tai įvyko, berods, 1858 metais 
Tuttisville miestelyje, Pensylva- 
nijoj, kur buvo iškastas pirma
sis šulinys komercinei petroleu
mo eksploatacijai. To meto pra
monė, aišku, buvo nesudėtinga 
petroleumo distiliacija vadina
mu “batch” būdu. Tačiau po 
1900 m., išradus Dieselio moto
rą ir pradėjus bandymus auto
mobilių konstrukcijai, petroleu
mo pramonė pradėjo greitu tem
pu vystytis ir augti. Nuo 1908 m. 
t.y. tada, kai Henry Fordas po 
trejetos metų bandymų išleido 
pirmąjį pigų automobilį ant i 
gamybinės juostos (1905 metais 
Fordo pagaminti automobiliai 
buvo dar gerokai brangesni už 
Cadillac’ą), nuo to laiko petro
leumo pramonė pradėjo augti 
nepaprastu tempu. Jau 1913 m. 
Amerikoje ant kelių buvo vie
nas milijonas automobilių.

Pirmasis ir Antrasis Pasauli
niai karai ir karo mašinerija^ 
tankai, aviacija, pastatė didžiu-

dis

tas. Išaugo sudėtingi ir kombi
nuoti gamybos ir proceso būdai. 
Alkyliacija, pofymerizacija, hy- 
drogenizacija, Fluid Catalitic 
Cracking ir eilė specialių pro
ceso metodų sukūrė atskirą pet- 
rochemijos mokslą. Katalystai, i 

prie savo tautos kamieno, baigė įvairūs solventai, inhibitoriai ir

prie pačių lėktuvų. O dar tų 
žudynių tik pradžia. Tai kurgi 
tas komunistų taip garsiai iš
reklamuotas žmoniškumas? Man 
atrodo, kad po šitų įvykių, dar 
daug lietuvių buvusių komunis
tų apleis komunistų eiles ir grįš

neutralizatoriai atėjo pagalbon 
sumoderninti rafinavimo proce-

VLIKO PIRMININKAS APIE SANTYKIUS SU DIPLOMATAIS
Elta, Nr. 23 (151) paskelbė pa

sikalbėjimą su VLIKo pirminin
ku apie nesutarimus VLIKo su 
min. Lązoraičiu dėl atstovų sky
rimo ir aplamai apie santykius 
su diplomatais. Pasikalbėjimas 
yra labai ilgas, tad pateikiame 
čia jį sutrumpinę.

Į klausimą ar mėginta diplo
matų skyrimo klausimą spręsti 
anksčiau ’ VLIKo pirmininkas 
atsakė, kad tai buvo jau išspręs
ta 1946 m. Berno konferencijoje, 
bet p. L. nuo to susitarimo atsi
sakė. Tada pats p. L. laiškeVLI 
Ko pirm, pareiškė kad jo kom
petencijai priklauso diplomati
nių ir konsularinių misijų perso
nalo skyrimas, išskyrus šefus. 
VLIKas su tuo sutiko, o šefų 
skyrimo klausimu galimi nesu
tarimai turėjo būti pašalinti p. 
L. pakvietus vadovauti Užsienių 
Reikalų Tarnybai. Atseit, jis tu
rėjo veikti kaip diplomatų šefas 
ir URT valdytojas f kartu. II 
Reutlingeno susitarimas taip pat 
numatė, kad “politinės bei di
plomatinės veiklos klausimą” 
bendrai svarstys d. Šefas ir VL 
IKo pirmininkas bendrai, jų nu
sistatymas bus perduotas dipl. 
atstovams bei VLIKo tarny
boms.

Berno konferencijos rezoliuci
jos buvo priimtos vienbalsiai, 
kaikurie opūs klausimai buvo 
suredaguoti min. L., tačiau 1947. 
II. 7. raštu min. L. nuo susitari
mo ir VT nario pareigų bei va
dovavimo URT atsisakė. Nutoli
mas nuo Berno dvasios dar ryš
kesnis pasirodė Paryžiaus konfe
rencijoje, o pirmajame Romos 
pasitarime 1950 m. min. L. pa
reiškė, kad Berno susitarimai 
esą “atgyvenusi filosofija” ir 
jais santykiai nebegalį būti re
miami.

Į klausimą, kaip šiuos reikalus 
sprendžia VLIKas, atsakoma, 
kad jis laikosi Berno konf. paties 
min. L. pasiūlytos kompetenci
jos. Ten dipl. misijų šefų pasky
rimas rezervuotas dipl. šefui, bet 
paliktas susitarimui. VLIKas 
dėl to yra daręs visoje eilėje 
valstybių diplomątinių ątstovy-

bių atnaujinimo žygių, bet jokių 
skyrimų nedarė be susitarimo 
su min. L. “O rezultate — tos 
vietos ir dabar tuščios”. Pats gi 
min. L. skyrimų yra daręs, kar
tais net po paskyrimo VLIKui 
nepranešdamas.

VLIKo nusistatymą dėl atsto
vų skyrimo VLIKo pirm. Romos 
pasitarimuose šitaip formulavęs:

“Diplomatinius atstovus ski
ria tautos atstovybės nurodytos 
institucijos, — pas mus Lietuvoj 
Užsienio Reikalų Ministerija ir 
Prezidentas. Atstovai atstovų 
niekad neskyrė ir neskiria. VL 
IKas yra tautos atstovybė, tiesa, 
ne taip sudaryta kaip norma
liais laikais. Nenormalūs laikai 
verčia VLIKą ir nenormalius 
santykius nustatyti su diploma
tais — .“leisti jiems lygiomis tei
sėmis su VLIKu dalyvauti ats
tovų skyrime. Tas nuolaidas VL 
IKas darąs vaduodamasis ne kuo 
kitu, tik Lietuvos reikalu. Tai 
esąs VLIKo svarbus kompromi
sas, kokių min. Lozoraitis nie
kur nerodęs. “Pagaliau, jei vi
sus tuos samprotavimus atmes- 
tumėm, tai yra senas nuostatas, 
kurio ir mes turim laikytis, bū
tent — Salus patriae — suprema 
lex —tėvynės gerovė yra aukš
čiausias įstatymas”.

Romoje VLIKo pirm, pasakęs: 
“Lietuva nežus nuo to ar tą at
stovą skirs vienas min. Lozorai-, 
tis, ar vienas VLIKas, ar susidė
ję abudu. Vieni Lietuvos neiš- 
laisvinsim. Bet suderihę savo 
veiklą labai daug jai padėsim. 
Atsirado keli laisvinimo veiks
niai, jei jie savo veiklos nesude- 
ins ir kiekviens eis savo keliu, 
laug Lietuvos reikalui pa- 
enks”, kad ir atstumdami nuo 
avęs savo anarchija kitas val- 
tybes. Savo praktikoje mes to- 
-pjų dalykų esame patyrę”.
Toliau seka klausimas:
Kokiais nuostatais vadovauja- 

t VLIKas santykiuose su diplo- 
latais bendrai ir atstovų sky- 
:mo klausime specialiai?
Santykiuose su diplomat?^ 

/LIKas laikosi tokių nuostatų:
1. Diplomatei pasilieka tokie,,

neabejotinai pirmauja 
amerįkiečiai. Amerikos naftos 
kompanijų rankose yra geriau
sios petroleumo laboratorijos, 
rafinerijos, transporto ir sandė
liavimo technika. Čia dirba rink
tinės petrochemijos ir technikos 
pasaulio jėgos ir amerikiečių 
patentai dominuoją visam pa
saulyje.

Amerikiečių firmos, kaip Fos
ter-Wheeler, Lumnus, Kellog, 
McKee, Stone-Webster, Badger, 
Caltex, Humble, Dow, Brown ir 
kitos beveik išimtinai aprūpina 
viso pasaulio petroleumo pra
monę rafinerijų įrengimais, pa
tentais ir t.t. Taip pav. Foster
Wheeler Companija, kurioje 
šiuo metuman tenka dirbti, at
lieka šiais metais rafinerijų sta
tybas Columbijoj, Argentinoj, 
Venecueloj, Kanadoje, Prancū
zijoje, Italijoje, Filipinuose, Tur
kijoje, Anglijoje, Indijoje ir Is
panijoje.

Nusipelnusius mokslininkus 
petroleumo srytyje būtų gana 
sunkti išvardinti, nes jų yra 
daug ir petroleumo pramonės 
sritis yra labai šakota. Kaip ki
tur, taip ir čia pirmauja ameri
kiečiai. Štai jų keletas: Nelson, 
Pratt, Challenger, Espach, Tho
mas, Bell, Foster, Landes, Kali- 
schewski (rusu kilmės imigran
tas) ir eilė kitų.

Reikia pažymėti, kad didelį 
įnašą petroleumo pramonėje su
kūrė -vokiečiai. Tai vienintelė 
tauta, kuri po amerikiečių yra 
išvysčiusi modernišką petroleu
mo pramonę. Būdami priklauso
mi nuo petroleumo importo, vo- 

i kiečiai nuo 1924 m. darė inten
syvius bandymus gaminti šiuos 
angliavandenius iš anglies, me
džio ir iš uolos alyvos. Tie tyri
nėjimai privedė prie svarbių 
organinės chemijos laimėjimų 
ir atradimų, kurie paspartino 
petroleumo pramonės pažangą.

Mokslininkų vardai šių dienų 
petroleumo pramonėje retai fi
gūruoja, nes patentų kontrolė 
yra išimtinai didžiųjų petroleu
mo koncernų rankose ir paten
tai eina kompanijų vardu.

— Iš kur Lietuva gaudavo pet
roleumo, kokiu pavidalu ir ko
kiomis sąlygomis?

— Lietuva visais laikais im
portuodavo gatavus petroleumo 
fabrikatus. Pagrindiniai petro
leumo produktai įvežami į Lie
tuvą buvo kerosinas (žibalas) 
kaimo apšvietimo reikalams ir 
gąsdinąs, gasolis, benzinas bei 
tepalai vidaus degimo variklių 
ir pramonės reikalams. 1938 m, 
į Lietuvą buvo importuota pet
roleumo produktų:
Gozolino ir tepolų už..t... 1,971,000 litų 
Kerosino or žibolo ..
Tepamų įvairių alyvų 
Gazolino ir benzino ...

rafinerijų iki rajoninių paskirs
tymo punktų ir transporto jū
romis ar vandens keliais. Mo
derniški tanklaiviai šiandien yra 
mėgiama jūrininkų tarnyba. Čia 
mokami ne tik augščiausi atly
ginimai, bet darbas yra mecha
nizuotas, apmokamos atostogos, 
draudimai ir pan., taip kad pa
pulti į įgulos tarpą nėra taip 
lengva. Tokia .j ^rlaivio įgulą su- 
8ato'-'paprastai apie’4o žmonių; 
tanklaivis daro apie 16 jūros 
mazgų į valandą ir gali pakrauti 
200.000 beralų petroleumo pro
duktų.

Už petroleumo produktus Lie
tuva atsiskaitydavo grynais pi
nigais. Tokia bendra taisyklė 
naftos biznyje. Tiktai su Sovie
tais buvo vedama “clearingo” 
sistema.

Gatavų produktų kainos yra 
visuomet gerokai pakilusios dėl 
brangių rafinavimo priemonių. 
Jeigu mes turėtume pakankamą 
skaičių specialistų, galima ir ap
simoka importuoti petroleumą 
ir vietoje jį perdirbti. Ši sąlyga 
buvo palanki Lietuvos ūkio ir 
produktų sunaudojimo lentelėje.

Kaip matome, didžiausią im
portuotų petroleumo produktų 
dalį sudarė žibalas. Tuo tarpu 
rafinuoti žibalą iš petroleumo 
vartojamas pats pigiausias rafi
navimo metodas — tai destilia
cija arba frakcianavimas. 

’ Šiame procese petroleumo mo
lekulės nėra skaldomos į naujus 
junginius, bet suskirstomos ar 
surūšiuojamos pagal molekulia-

rinį svorį ir “flashing point”, t.y. 
degimo tašką ar, teisingiau sa
kant, garavimo ribą. Įkaitintas 
iki 700-800 laipsnių petroleumas 
tam tikrose kaitinimo krosnyse, 
pasiekia fractionavimo bokštą ir 
visas kiekis dujų pavidale kyla 
į viršų. Tas bokštas yra augštas, 
iki 200 pėdų augštumo. Petroleu
mo ciujos, pasiekę viršutinius 
bokšto sluogsnius ataušta ir la
šų pavidale kondensuojasi ant 
bokšto sienų ir tarpinių sietų ar 
“bubble trays”. Tekėdami že
myn tie lašai pakliūva į karštes
nę zoną, virsta garais ir kyla 
vėl į viršų. Tokiu būdu lengvo
sios frakcijos ar petroleumo mo
lekulės kondensuojasi viršuti
niuose sluogsniuose, gi sunkes
nės žemiau. Apačioje lieka sun
kieji rezidentai — asfaltas, coke 
ir sunkieji' tepalai. Tokioje pet
roleumo frakcijonacijoje žibalas 
ir nafta sudaro apie 40% visos 
produkcijos, 25% gaunama gaso- 
lino ir likutis dalijamas tarp as
falto, sunkiųjų tepalų, lengvo
sios alyvos ir pan.

Paprastai petroleumo pramo
nė siekia išgauti iki 60% dega
mų medžiagų, t.y. kuo daugiau
sia atsikratyti nuo kerosino. To
dėl tenka įvesti eilę sudėtingų 
rafinavimo metodų kad minėtus 
40% kerosino galima būtų che
mišku būdu suskaidyti ir per
dirbti į produktus, kad paten
kinti rinkos reikalavimą. Toks 
skaldymas anksčiau būdavo at
liekamas “thermal cracking” bū
du. Šiandien tai atliekama ca- 
talysto pagalba, kuris ištraukia 
iš molekulės anglies atomus ir 
molekulę suskaido į lengvesnes 
frakcijas. Savo keliu tos suskai
dytos molekulės vėl jungiamos j

— Kuo remiantis ir nebūda
mas Lietuvoje Tamsta priėjai 
išvados, kad Lietuvoje yra pet
roleumo? Kokia, Jūsų nuomone, 
Lietuvos petroleumo kiekybė ir 
kokybė?

— Petroleumo šiandien niekas 
neieško badydamas su grąžtu 
žemę. Šitas ieškojimo būdas yra 
praeityje. Nuo Colonel Drake 
laikų — tai yra meisteris, kuris 
iškasė pirmąjį šulinį Tittusville, 
Pensylvanijoj — buvo išmesti 
milijonai dolerių veltui beieš
kant skystojo aukso. Kadangi 
pirmasis šulinys buvo berods 
120 pėdų gilumo, taigi šimtai • 
ieškotojų skubėjo gręžti savo 
soduose ir daržuose šio gilumo 
šulinius. Tik pavieniai ieškoto
jai, tiek petroleumo kompanijos 
greitai suprato, kad tuo keliu 
ieškant petroleumo galima labai 
greitai subankrutuoti. Buvo 
kreiptasi į geologus, prašant jų 

, (Nukelta į 7 psl.)

Vokiečiu^ kariai rusu; belaisvėje

kokius juos laiko Lietuvos įsta
tymai ir papročiai. VLIKas pa
silieka tokis, kokiu jį laiko jo 
konstituciniai nuostatai ir susi
tarimai.

2. VLIKas veikia su diploma
tais vieningai ir sutartinai. Jis 
jų nesubordinuoja.
.3, Šefo klausimas yra diplo

matų šeimos reikalas. Jie jam 
duoda turinį, ir veidą. VLIKas 
šefo titulu susiinteresuos tik ta
da, kai jis panorės savo titulu 
paliesti VLIKo kompetencijas ir 
teises. ..

4. Užsienio Reikalų Tarnyba 
pasilieka VLIKo V. Tarnyboj. 
Būtų geriausia, jei jos valdytoju 
būtų min. Lozoraitis.

Specialiai atstovų skyrimo rei
kalu šiame Romos pasitarime 
buvo įteikti raštu min. Lozorai
čiui šie VLIKo nusistatymai:

1. Svetimoms valstybėms at
stovą sutaria VLIKas su min. 
Lozoraičiu, kaip Diplomatinės 
Tarnybos Šefu.

2. Sutartą atstovą VLIKo ir 
savo vardu pristato min. Lozo
raitis, tai pažymėdamas reikia
muose raštuose, kuriuos pasira
šo abu deleguotojai.

3. Pristatytas atstovas kalba 
VLIKo ir min. Lozoraičio vardu.

Ar nesusitarta su min. Lozo
raičiu atstovų skyrimo klausimu 
dėl formaliosios pusės, ar dėl 
esmės?

Nesusitarta dėl esmės. Min.
Lozoraičiui nepriimtinas jokis j Sovietų Sąjungos. Pradžioje visi

. 2,896,000 „

. 1,309,000 „ 
1,070,000 „

Viso už 7,246,000 litų
Pridėjus asfaltą ir bitumenus, 

petroleumo importas Lietuvoje 
sudarydavo apie 4% bendro im
porto. Šie daviniai mums yra 
labai nenaudingi ir rodo silpną 
Lietuvos ūkio pajėgumą.

Petroleumo produktų impor- 
teris kurį laiką buvo Shell Oil 
Co., kuri yra filiale Anglo- Ira
nian Oil Co. Vėliau, pasirašius 
su Sovietų Sąjunga prekybos 
sutartį, didelė dalis petroleumo 
produktų buvo importuojama iš

susitarimas su VLIKu atstovų 
skyrimo reikalu. Romos pasita
rime lygiai kaip kituose ligi šiol 
buvusiuose formalioji klausimo 
pusė visai nebuvo liečiama, nors 
VLIKo įteiktuose nuostatuose ji 
buvo pažymėta. Geriausiai šį 
klausimą atvaizduos kad ir ke
lios Romos pasitarimų nuotru
pos.

Zaikauskas: Kur nėra atstovo priemonės ir dalis petroleumo 
ii parenka LDŠ ir VLIKa’s. Kan- produktų ateidavo tiesiogiai jū- 
lidatą VLIKui gali pristatyti ir ros keliu. Transportas sausumos 
Šefas. Tuo būdu sutartas atsto- keliais ir geležinkeliais labai pa- 

pristatomas svetimai valsty- brangina produktų kainas. Pi- 
’ :■"* ' ' giausia transporto priemonė iki

luozoraitis. VLIKas atsko o į žiol lieka vamzdžių sistemos, 
(Nukelta į 7 psl.) | kurie uesiasi suutus mylių nuo

produktai eidavo į Hamburgo 
geležinkeliais į Kauną ir Šiau
lius, kur buvo įrengti Shell Oil 
Co ir Lietūkio petroleumo pro
duktų sandėliai. Shell Oil Co. 
prie Hamburgo turi dideles pet
roleumo refinerijas, kur rafinuo
jama Abadano petroleumas.

Vėliau Klaipėdoje buvo įreng- 
! tos moderniškos sandėliavimo

• Vienas eilinis staiga šoko link 
išėjimo. Pokštelėjo šūvis. Žvilg
terėjęs į šoną pamačiau išplės
tom akim leitenantą žiūrint Į 
konvulsijose trūkčiojantį eilinį. 
Man nesuskūbus nei pajudėti, 
pridėjo pistoletą prie galvos ir 
nusišovė. Kitas kareivis pradėjo 
lipti iš duobės. Nukreipiau 
žvilgsnį į vadą. Jis linkterėjo 
galva. Tada ir aš nuėjau prie an
gos. Kareivis padavė man ran
ką, padėdamas išlipti. Kitas šū
vis nuskambėjo. Nusišovė bata
liono vadas.

Atsiradau tarp rusų. Vienas 
parodė angą:
, — Ar dar kas nors yra?

— Trys lavonai, — atsakiau 
dėdamas ranką prie galvos ir ro
dydamas gestu, kad nusišovė.

— Negyvi? Kodėl negyvi? Tai 
negerai. Jūs gyvensite ir grįšite 
namo. Vokiečių kariai gyvena 
Rusijoje. Jei Hitleris mirtų, tai 
būtų gerai, bet ne kiti vokie
čiai, — kalbėjo laužytai vokiškai.

Belaisviui pabaigus savo isto
riją užklausiau jo, ar jis yra ką 
nors girdėjęs apie vokiečių tau
tinį komitetą Rusijoje. Atsakė 
girdėjęs šį tą apie karininkų są
jungą iš oficialaus biuletenio ka
rininkams, bet ištikrųjų jo ma
nymu nieko rimto nebesą. Pada
viau jam laikraštį su visais ko
miteto ir karininkų sąjungos 
steigimo aprašymais.

Po valandos sugrįžę paklau
sėme, ką-jis apie tai galvoja? 
Truktelėjo pečiais.

— Kalbos atrodo įtikinamos, 
bet aš norėčiau pamatyti ir pa
kalbėti su vienu iš tų žmonių, 
kad galėčiau tikėti, jų pavardes 
nesant apgaulingai panaudotas.

Tai jam pasakius, nusimečiau 
kailinį rusišką apsiaustą ir pasi
rodžiau prieš jį pilnoje vokiško
je uniformoje, pasisakydamas 
savo pavardę. Jis taip nustebo, 
kad negalėjo ištarti žodžio. Man 
pasakojant plačiau apie tautinį 
komitetą ir karininkų sąjungą 
jo akys pasruvo ašaromis.

— Jei aš būčiau apie tai anks
čiau žinojęs!... x

— Ar būtų jūsų bataliono va
das tada pasielgęs kitaip? — pa
klausiau.

— Negaliu pasakyti. Mes vi
suomet tikėjome, kad pasiseki
mas pakryps mūsų pusėn ir pa
galiau išeisim laimėtojais”...

Karininkai belaisviai
1944 m. sausio mėn. Einsiedel 

atsirado vėl prie Maskvos nacio
nalinio komiteto buveinėj. Gavo 
užduotį važinėti po stovyklas ir 
vesti propagandą.

Didžiausioj karininkų Jalabu- 
ga stovykloj, kur radosi apie 
1000 asmenų, sutiko keletą savo 
pažįstamų iš aviacijos tarnybos 
laikotarpio.

Maloniai pasisveikino Assi’ 
Hahn, buvęs kurį laiką eskadri
lės vadu. Jis galvojo naciškai. 
Kartą dar kovojant prie kanalo 
išsireiškė, kad po karo norėtų 
gyventi, kur nors Rusijoje prie 
Juodųjų jūrų. Būtų didelio aero
dromo viršininku ir turėtų ne
toliese dvarą, kad su bizūnu ga
lėtų valdyti tuos rusiškus dva-

' (Tęsinys iš praeito nr.)

riokus. Pačiame Walter Ulbricht 
kalbos Įkarštyje pašoko iŠ vietos 
stovykloje ir sušuko: ‘.‘Jeigu mū
sų teliktų ir dvylika milionų, 
vistiek mes kovotume tol, kol 
laimėtume.” (

Eskadrilės vadas, kuris aną 
atmintiną Einsiedel numušimo 
dieną skrido kartu, visiškai at
sisakė kalbėtis. Su juo Einsie
del buvo, skridęs nemažiau šim
tą skridinių' į priėšą. Vienas 'ki- 
tam daug kartų išgelbėjo gyvy
bę. Priežastis — Einsiedel dirba 
su rusais. Jis net nepasakė per 
tarpininkus, ką apie jį pranešė 
tėvams. Maždaug trečdalis iš ka
rininkų buvo palankūs antifa
šistams. Bet tik palankūs. Visi 
kiti ištikimai laikėsi nacių val
džios. Tuo tarpu maistas ir kitos 
sąlygos stovyklose pablogėjo. 
Rusų civiliai buvo dar blogiau 
maitinami. Vokiečiai su civilių 
maisto daviniu tikrai būtų neiš
laikę, nors ir taip mirtis buvo 
kasdieninis reiškinys.

Vienas paimtas prie Stalingra
do tankų divizijos kapitonas, 
Rundšteto anūkas diskusijose iš
didžiai išdėstė:

— Mes vokiečiai nors kartą 
norime pamatyti saulėtą gyve
nimo pusę. Mes norime gyventi 
kaip olandų kolonijų valdytojai. 
Mūsų gražiausi Berlyno namai 
palyginus su jų Hagos vilomis 
yra tik šunų būdos. Jei mes ši
to negalime atsiekti, Vokietija 
tegul pražūva.

Užklaustas ar verta'dėl to iš
statyti pavojui ir paaukoti net 
moteris ir vaikus atšovė: ’

— Mano žmona yra žmona ka
reivio, ji privalo būti pasiruošus 
ir mirti kaip aš.
• Jis, tačiau nesugebėjo atsakyti 
kodėl prie Stalingrado, priešin
gai Hitlerio įsakymui, pasidavė 
į nelaisvę! .

Čerkasų apsupimas
Rusai nedavė komitetui dide

lės reikšmės. Paaiškėjo vėliau, 
kad jį laikė tiktai kaip kortą 
tam atvejui, jeigu Hitlerį kas 
nors nuverstų ir valdžią Vokie
tijoje į rankas paimtų nepalan
kūs jiems žmonės. Liepos 20-tos 
nepavykusį atentatą, kai kurie 
komunistai aiškino, kaip laimė
jimą, nes rusai dabar turėsią 
progos pasistūmėt į vakarus.

Tiesa, komitetas net neįrodė, 
kad jis ką nors*gali padaryti. 
Pavyzdžiui,, kovo mėn. rusai ap
supo prie Čerkasų devynias pės
tininkų, vieną SS tankų divizi
ją ir SS brigadą. Buvo bandoma 
ar komitetas galėtų prikalbėti 
juos pasiduoti.

Apsuptąsias divizijas, kaip ir 
šeštą armiją, pakišo Hitleris ru
sams ant padėklo. Jis kategoriš
kai atsisakė šį iškyšulį evakuoti. 
Bendrai visas frontas judant at
gal ne trumpėjo, bet ilgėjo. Hit
leris jokiu būdu nesutikdavo iš
kyšulius evakuoti. Rusai, turė
dami didesnes pajėgas, lengvai 
tu^s iškvšulius apsupdavo.

Prisimindami 1941 metus, ni
šai prie Čerkasų judėjo labai 
iš lėto. Radijo susisiekimo slap

tumas nebuvo išlaikomas. Vokie
čiai žinojo kiekvieųįį rusų jude
sį. Tas juos įgalino ilgai priešin
tis! Rusams teko savaites persi
grupuoti iki pajėgdavo apsupi
mą užbaigti. Todėl buvo svarbu, 
kad apsupti daliniai pasiduotų. 
Augštas generolas iš rusų karo 
kabineto,-kuriam pirmininkavo 
pats Stalinas, atvyko į naciona
linį komitetą. Specialiu trauki
niu komiteto generolus ir kaiku- 
riuos pareigūnus išvežė į frontą. 
Propagandai, pravesti< šį kartą 
buvo duota visos galimos sąly
gos-. ■ *■< ■ *’ - - '

Generolai rašė net asmeniš
kus laiškus pažįstamiems apsup
tų dalinių vadams, prašydami 
nepakartoti Stalingrado istori
jos. Vaisių nesulaukta.

Užėj o lietingos dienos. Vokie- 
čiai Sukaupė geriausius dalinius 
ir prasiveržė nakčia. Aštuonioli
ka tūkstančių belaisvių, visi su
žeistieji ir 10.000 mūšio lauke 
liko rusams. Tik mažesnė dalis 
iš 75.000 vyrų išsigelbėjo. Ru
sams liko ir visas sunkesnis in
ventorius ir sunkesnieji ginklai. 
Rastas ir gen. Stemmermann 
vyriausio karininko apsupime 
lavonas. Šis mūšis buvo nesėkmė 
komitetui, rusams buvo tai di
delis karinis laimėjimas. Komi
teto propagandos vokiečiai ne
klausė. Spėjama tai dėl to, kad 
Paulius su didesne dalimi gene
rolų stovėjo nuošalyje.

Antifašistų mokykla
Einsiedel pateko į antifašisti- 

tų mokyklą. Joje atrinktieji be
laisviai buvo perauklėjami tik
rais komunistais. Mokykloje bu
vo tuo metu keturi šimtai asme
nų. Du šimtai vokiečių o kita 
pusę sudarė austrai, vengrai, ru
munai ir italai. Lektoriai — ru
sai ir vokiečiai. Pusė studentų 
buvo karininkai.

Vienas iš įdomesnių dalykų 
mokykloje buvo viešos išpažin
tys, vadinamos savikritika. Kiek
vieną dieną tai vienas tai kitas 
iš studentų turėjo išstatyti visą 
savo praeitą asmeninį gyvenimą 
iki pačių slapčiausių smulkme
nų kritikai. Visi buvo įpareigoti 
kritikuoti. Tai vadino padėjimu 
pažinti, ką jis yra blogo padaręs 
savo praeityje prieš darbo klasę. 
Kritikuojamasis tapdavo taip 
sumaltas, kad išsigelbėjimo be
likdavo ieškoti tik visišku atsi
davimu į partijos rankas. Išsi
žadėdavo viso vidinio savęs—aš, 
pavesdamas už save galvoti par
tijai. Laimingu būdu Einsiedel 
kaip komiteto narys išsigelbėjo 
nuo šios išpažinties.

(Bus daugiau)
Paruošė P. Brakas.

VARTOTOS 
auto mašinos 

prieinamomis kainomis ir sąlygomis 
dideliame pasirinkime. Kiekvienos 
mašinos mechaniškas stovis yra ga- 
rnntuoiamas. Taip pat duodamas 3-įų 
dienų laikotarpis vartotos mašinos iš
bandymui. Taip pat įvairių rūšių nau
jos auto mašinos*

Prieš pirkdamas kitur, užeik ar 
poskambiak

Vyt. Peseckui 
1638 BLOOR ST. W. Tol. OU 2171 

CHURCH MOTORS
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Hamiltono Vysk. M. Valančiaus vardo šeštadien. mokykla
Raudonojo bolševikų siaubo 

išblokšti iš tėvynės ir pergyvenę 
vargo ir skausmo dienas įvairio
se Vokietijos stovyklose, daugu
ma* lietuvių tremtinių atsidūrė 
svetimuose užjūrio kraštuose. 
Nemaža dalis jų rado gerą prie
globstį Kąnadoje. Pradžioje įvai
riose miško kirtimo “kempėse” 
ar aukso bei kitų metalų kasyk
lose. Atlikę darbo sutartis, pra
dėjo traukti į miestus ir čia 
laisvai sau pelningesnius darbus 
pasirinkti.

Viena iš tokių palaimintų vie
tovių buvo Hamiltonas, didelis 
sunkiosios pramonės centras Ka
nadoje Suvažiavus didesniam 
būriui lietuvių, ypatingai atvy
kus šeimoms su vaikais, iškilo 
bptinas reikalas susirūpinti ir 
mūsų tautos priaugančia karta, 
jos švietimu bei auklėjimu lie
tuviškoje dvasioje.

Ir štai 1949 m. kun dr. J. Ta- 
darausko pastangomis, kuris jau 
anksčiau čia’ buvo atvykęs ir 
daug padėjęs darbo bei pasiau
kojimo steigdamas naują liet. 
RK parapiją ir bendrame kolo
nijos kultūriniame darbe, buvo 
įsteigta lietuvių šeštadienio mo
kykla, pavadinta vysk. M, Va
lančiaus vardu. Mokyklai gauta 
vietos St. Marre mokyklos pa
talpos, kuriomis ir iki šiai die
nai mokykla naudojasi. Darbas 
buvo pradėtas lapkričio m. Pra
džiojemokyklą lankė per 30 mo
kinių. Vėliau mokinių skaičius 
nuolat augo. Pirmieji mokyto
jai buvo kun. dr. J. Tadarauskas, 
steigėjas ir vedėjas, mok. Kezys 
ir Br. Aponrūnas.

Po Kalėdų atostogų į mokyk
los darbą įsijungė naujai atvykę

Hamūtono lietuvių choras “Rūta” su vadovu V. Untuliu. Foto E. Gumbelevičiouš.

G. Galva, pradėjęs oponuoti 
V. Vaitiekūno TŽ Nr. 22 pareikš
toms mintims, visdėlto nesugrio
vė nei prof. Pakšto teigimo, kad 
mūsų šviesomenėje dar nematy
ti palinkimo veikti europinės 
federacijos naudai, nei Vaitie
kūno praplėsto teigimo, kad 
“mūsuose antvalstybės klausi
mas didesnio susidomėjimo ne
sukelia”, kad šioje srityje tesi- 
reiškia “veik išimtinai partizani
nės jėgos”. Jei G. G. savąją veik
lą laiko ne partizanine, tai jo 
reikalas, bet argi privalu taip 
visiems vertinti?

Vaitiekūnas “TŽ” Nr22 para
šė, kad “mūsų tautos valstybinis 
status reikalauja didelio apdai
rumo dalyvaujant bendruose 
sambūriuose (m.p.) su tomis 
tautomis ... kurios nepriklauso
mos valstybės nėra turėjusios”.

V. Vaitiekūnas “TŽ” Nr. 22 pa
rašė: “mūsų tautos valstybinis 
stalius reikalauja didelio apdai
rumo, dalyvaujant bendruose 
sambūriuose (m. p.) su tomis 
tautomis... kurios nepriklauso
mos valstybės nėra turėjusios”... 
Rodos tai aksioma, bet gerb. G. 
G. “TŽ” Nr. 25 į tai reagavo: 
“Čia teišpuola tik paminėti prez. 
Eisenhower neseniai pasakytus 
žodžius: “Ir vien JAV yra per- 
silpnas kovoti prieš sovietus. 
Todėl visam laisvam pasauliui 
reikia susijungti” ... Vt. Vt. 
“TŽ” Nr. 29 pastebėjo, kad jis 
niekad nėra neigęs bendradar
biavimo reikalo, bet kad “Lie
tuvos valstybinis status diktuoja 
tam tikrus rezervus... kelyje į 
laisvę Lietuva turi stengtis pa
tekti į bendrą vežimą su vadina
mais satelitais, visur pabrėžda
ma savo solidarumą, savo pa
dėties tapatumą su jais, ir veng 
dama tokių žygių, kurie Balti
jos valstybes pastatytų Ukrai
nos, Gudijos lygyje”... Gerb. G. 
G. “TŽ” Nr. 32 atsikerta, kad 
ALTas su ukrainiečiais palaikąs 
ryšius ir jie pažadėję remti 231 
rezoliuciją. “Ukrainiečiai visur 
atvirai remia Lietuvos bylą. Ką 
gi padėjo lenkų, vengrų, čekų, 
rumunų, bulgarų laisvinimo ve
žimas? ..” Kas gi mus rišą su 

jnok. Ant. Grajauskaitė ir mok. 
J. Mikšys. Mokyklos vedėju vi
sų mokytojų buvo pakviestas J. 
Mikšys.

Mokykloje "Veikė pirmieji ke
turi skyriai. Pradžioje darbas 
buvo gana sunkus, nes labai trū
ko vadovėlių ir mokiniai turė
tas žinias buvo pamiršę. Vėliau 
šios kliūtys kasmet mažėja.

Nuo 1950-51 m.m. pradžios, 
pasitraukus B. Aponiūnui, į mo
kyklą atėjo dirbti mok. St. Sla
vinskienė ir mok. J. Ryckis. Vė
liau dėl laiko stokos pasitraukus 
mok. V. Keziui, įsijungė mok. A. 
Mingėla, o nuo 1952 m. pradžios 
mok. B. Antanaitienė. Pradžioje, 
dainų mokyme mokyklai talki
ninkavo V. Dargis ir B. Šturmai- 
tis.

Nuo praėjusių 1952-53 m.m. 
pradžios mokykloje veikė jau 
šeši skyriai, kuriuose buvo viso 
118 mokinių. Mokykloje dirbo: 
kun. J. Tadarauskas — kapelio
nas, vedėjas; mok. J. Mikšys — 
V-VI skyr.; St. Slavinskienė I 
sk. II grupė; mok. Ant. Grajaus
kaitė — II ir III sk.; mok. B. An
tanaitienė — I sk. I gr.; mok. J. 
Ryckis — IV sk., jam negalint, 
pavaduoja mok. A. Mingėla, ir 
dainų mok. V. Untulis.

Mokyklos išlaikymo išlaidas 
pirmais ir antrais metais paden
gė Lietuvių Aušros Vartų RK 
parapija, o vėlesniais metais ne
mažai prisidėjo ir vietos L B-nės 
Valdyba, bei kitos organizacijos, 
kaip “Aukuras”, “T. Fondo” sk., 
Sporto klubas “Kovas” ir kt.- 
1951-52 m.m. užbaigimo proga 
“T. Fondo” skyr. kiekvienam 
mokiniui padovanojo po lietuv.

DAR DĖL LAISVINIMO KOVOS KELIU
Tiesa, kad ukrainiečiai remia 

Lietuvos bylą ir kad ’lietuviai 
remia Ukrainos bylą. Tai abipu- 
sinis interesas. Tačiau tas dar 
nieko nesako apie abipusinio 
veikimo būdus ir priemones. 
Kad ir gerb. G. G. minimi ALTo 
ryšiai su ukrainiečiais. Nors ir 
ALTas ir prof. Dobrianskio pir
mininkaujamas Amerikos ukrai
niečių komitetas yra JV piliečių 
organizacijos, bet ar bus Lietu
voj bylai naudinga ir pačiam 
ALTui paranku sekunduoti to 
paties prof. Dobrianskio pastan
goms, kad JV pripažintų sovie
tinę Ukrainą ir su ja užmegztų 
diplomatinius santykius? Tur
būt nereiks nė Vaitiekūno dia
lektikos, užteks ir gerb. G. G. 
“logiško nuosaikumo” prieiti iš
vadai, kad tuo atveju (ALTui 
sekunduojant ukrainiečiam so
vietinės Ukrainos pripažinimą) 
savaime pirštųsi tos pat išvados 
ir sovietinės Lietuvos atžvilgiu. 
Bet argi šiandieninis Lietuvos 
interesas — kad ir tik netiesio
giniai, tik sekunduojant ukrai
niečiams — silpninti min. Žadei- 
kio padėtį Washingtone? To juk 
nė gerb. G. G. nenori. Šis šios 
dienos pavyzdys rodo, kaip la
bai reikia apdairumo bendradar
biaujant su .tomis tautomis, ku
rios savo nepriklausomos valsty
bės nėra turėjusios, kad neatsi
durtume jų lygyje.

Naiviu apsimetęs, gerb. G. G. 
klausia, “ką gi padėjo lenkų, 
vengrų, čekų, rumunų, bulgarų 
laisvinimo vežimas?., kas gi 
mus riša su vengrais, bulgarais, 
rumunais ar net čekais? Kas gi 
tas laisvinimo vežimas?”... Vi
sas sovietų pavergtąsias Centro 
ir Rytų Europos valstybes riša 
ilgų amžių valstybinės tradici
jos, bendras priešas, bendras da
barties likimas ir bendri ateities 
interesai, daug sykių prof. Pakš
to kartoti. Šių valstybių bendras 
laisvinimo vežimas yra Centai 
& Eastern European Conference, 
Washingtone, Central and East
ern European Committee 
Washingtone, Tuesday Panel, 
New Yorke, Christian Democra
tic Union of Central Europe 
New Yorke, International Pea

knygą. Šiais metais, iš kiekvieno 
skyriaus pirmiesiems 3-ms mo
kiniams, ir nepraleidusiems per 
metus nei vienos pamokos įteik
ta po vertingą knygą. Tam lėšas 
sutelkė B-nės Valdyba, T. Fon
do skyrius, Šalpos komitetas ir 
L. parapija. Mokyklai išlaikyti 
ir tėvai paskutiniais 2-jais me
tais buvo apsidėję mokesčiu.

Mokykla neapsiribojo vien tik 
mokslo žinių pertiekimu, bet la
vino mokinius ir kultūriniame 
darbe, kiek jėgos ir sąlygos lei
do. Buvo surengti 2 vieši vaka
rai, 3 kalėdų eglutės, kur patys 
mokiniai išpildė visą* programą; 
mokiniai dalyvavo programos iš
pildyme — motinos dienos mi
nėjimuose, kariuomenės, Nepri
klausomybės šventėse, taut, fes
tivalyje, vaikų stovykloje ir t.t.

Visi mokytojai, aukodamiesi 
mūsų tautos išlaisvinimo labui 
dirba be jokio atlyginimo, išsky
rus gautų simbolinių dovanėlių 
įvairiomis progomis. Čia* dau
giausia parodė geros širdies kun. 
J. Tadarauskas.

Baigdamas norėčiau pareikšti 
pageidavimą, kad patys vaikų 
tėvai daugiau susirūpintų mo
kyklos moraliniu bei medžiagi
niu rėmimu ir pareikšti širdin
gą padėką visiems tiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu teikė 
mokyklai paramą.

Juk pats svarbiausias dalykas, 
norint išlaikyti lietuvybę išeivi
joje, išlaisvinti ir atkurti Nepri
klausomą Tėvynę, yra jaunosios 

■ kartos švietimas ir jos tinkamas 
tautinėj. lietuviškoj dvasioje iš
auklėjimas. . .

Mokyklos ved. J. Mikšys.

sant Union Washingtone, Centro 
ir Rytų Europos Komisija Lon
done, Europinis Sąjūdis Strąs- 
sbourge, Europos Tarybos Pata
riamojo Seimo Centro ir Rytų 
Europos Komisija Strasbourge 
ir kt. Ką šis vežimas Lietuvai 
laisvinti yra padėjęs? Ne šio ra
šinio rėmai apie tai kalbėti. 
Kiekvienos aukščiau minėtų or
ganizacijų indėlis Lietuvos lais
vinimo byloje yra teigiamas. 
Čia užtenka prisiminti tik 1951 
m. bendrą Vidurio ir Rytų Eu
ropos Išlaisvinimo Siekimų ir 
Principų Deklaraciją, ,1951 m. 
bendrą memorandumą Jungti
nėms Tautoms dėl sovietų vyk
domo genocido, 1952 m. bendrą 
Žmogaus Teisių Deklaraciją, 
1953 m. gegužės 20 d. bendrą 
memorandumą prezidentui Ei- 
senhoweriui.

Gerb. G. G., mane “betikslin- 
damas”, “TŽ” Nr. 25 rašė: “Lai
kau politiniu nesubrendimu, ku
rie tiki į sienų ar kitų politinių 
ginčų išsprendimą pasikliaunant 
tarptautiniu teisingumu”... At
seit, tarptautinis teisingumas tė
ra žaisliukas politiniams nesu
brendėliams. Kai aš “TŽ” Nr. 29 
tatai pavadinau tikruoju vardu 
— “Macht vor Recht” idėjos 
skelbimu,— tai jau “TŽ” Nr. 32 
gerb. G. G. kalba, kad esą “sie
nų reikalu negalima likti pasy
viais ... bylai turime iš anksto 
ruoštis, ieškodami bičiulių ir tal
kininkų ... mažosios tautos, ku
rios šiandien lūkuriuoja, pasiti- 
kėdamos tarptautinio forumo 
sprendimo, tegu pasimoko iš pra
eities”. .. Taigi ir pačiam gerb. 
G. G. toji praeitis turėtų šį tą 
sakyti. Ar Lietuvos — Lenkijos 
byloj tarptautinis teisingumas 
nepasisakė už Lietuvos tezę? O 
kai 1938 m. Lietuvos — Lenkijos 
santykiai buvo perkelti į kitą 
plotmę, — žinomė, kuo tas bai
gėsi. Ar Lietuvos — Vokietijos 
ginče dėl Klaipėdos krašto tarp- 
tutinis teisingumas nepasisakė 
už Lietuvos tezę? O kai 1939 m. 
Lietuvos — Vokietijos santykiai 
šiuo klausimu buvo perkelti į 
kitą plotmę, žinome, kuo tas 
baigėsi. Rodyti aktyvumo, ruoš
tis bylai, ieškoti bičiulių nereiš-

ELTOS ŽINIOS 
kraštų vienybės 
išsitariant visais 
kaais visiems 
Baltijos veiksnių atstovams. Be 
to, suvažiavimo programoje bu
vo meninė dalis ir paskaitos apie 
baltų tautų dainas. Referatą apie 
lietuvių dainas skaitė prof. A. 
Maceina.

Lietuvos aukščiausios tarybos 
posėdis. Vilniaus radijas rugpiū
čio 14 d. paskelbė LTSR aukš
čiausios tarybos prezidiumo pir
mininko J. Paleckio ir sekreto
riaus Naujalio pasirašytą įsaką 
apie aukščiausios tarybos 4-sios 
sesijos sušaukimą Vilniuje, tug- 
piūčio 21 d. — Parvažiavę iš 
Maskvos ir parsivežę iš ten nau
jų instrukcijų, Lietuvos bolševi
kinės valdžios pareigūnai turi 
“apšviesti” savo mažuosius va
dus ir liaudį. Be to, Lietuvos 
aukščiausioji taryba turi forma
liai tvirtinti visus pastarųjų me
tų, ryšium su Berijos nuvertimu 
įvykdytus, gausius pakeitimus 
tarybinėje valdžioje. Sprendžia
mojo balso aukščiausioji taryba 
neturi, o jos nariai ne liaudies 
rinkti, bet, kompartijos ck pa
skirti. Tad. ir visa ta aukščiausios 
tarybos sesija yra tik tuščią ko
medija.

VLIKo pirmininkas M. Kru
pavičius išvyko atostogų sveika
tai taisyti

Baltijos valstybių studentų su
važiavimas įvyko rugpiūčio 12- 
14 d. Baltijos Instituto iniciaty
va. Dalyvavo virš pusšimčio lie
tuvių, latvių ir estų studentų. 
Suvažiavimą atidarė p. Šturms, 
šiuometinis Baltijos Instituto 
rektorius. Suvažiavimas vyko 
Godesbergę Annaberg pilyje, 
kur yra baltų studentų bendra
butis ir amatų mokinių bendra
butis, kun. Urdzės vadovaujami. 
Pažymėtina, kad ta pilis yra 
krikščioniškos baltų draugijos 
nuosavybė ir gali daug pasitar
nauti mūsų jaunimui mokslus 
einant. Suvažiavime dalyvavo 
iš latvių veiksnių min. Liepinš, 
iš estų — min. Selter ir iš lie
tuvių — Dr. Karvelis, atstova
vęs VLIKui ir V. Tarybai. Iš 
mokslinio personalo dalyvavo 
lietuvių profesoriai Maceina, 
Ivinskis ir Šalkauskis.

Suvažiavimas buvo pašvęstas 
Baltijos valstybių bendradarbia
vimo ir apsijungimo problemom 
svarstyti. Buvo siekiama supa
žindinti Baltijos valstybių aka
deminį jaunimą su visa Baltijos

problematika, 
aktualiais rei- 
dalyvavusiems

AR PASAULIS PERPILDYTAS
Pastaruoju metu pasauly at

gijo nauja maethusianizmo ban
ga. Žmonių gimimų apribojimą 
buvo pasišauta pravesti net per 
tarptautinę sveikatos organizaci
ją. O pasiteisinti tam nurodo
ma, kad pasaulyje žmonių skai
čius kyląs greičiau negu maisto 
pagaminimas, pagaliau, kad ūki
niai ištekliai esą riboti, kad vie
ną kartą vistiek būsianti pasiek
ta viršūnė, visos galimybės bū
sią išnaudotos, o žmonių skaičius 
vis augs — maždaug po 1 % per 
metus.

Prieš gimdymų apribojimą pa
sisakė katalikiškieji kraštai, ku
rių dėka toks nutarimas nepra
ėjo ir tarptautinės sveikatos or
ganizacijos suvažiavime, nors 
kaikur, pvz. Indijoje, jis pradė
tas praktikuoti. Tie, kurie stovi 
už nesikišimą į gamtinę, tvarką, 
nurodo, kad argumentas gamti
nių šaltinių ribotumo yra nepa
grįstas. Kartu su mokslo pažan
ga labai kyla ir gamtinių šalti
nių išnaudojimo galimybės.

Jungtinių Tautų Maisto ir Že
mės Ūkio organizacija po karo 
paskelbė jau antrą savo tyrimų 
pranešimą. Pranešime nurodo
ma, kad maisto kiekiai pasauly 
turi būti padidinti, nes dar dide
lė dalis žmonijos kenčia maisto 
nedateklių, ypač Azijoje. Betgi 
nurodoma ir galimybės maisto 
kiekį pasaulyje padidinti. Pir
miausia nurodoma, kad daugely
je pasaulio kraštų, ypač ten, kur 
maisto trūksta, dirbamos žemės 
derlingumas tebėra labai žemas. 
Tokioje Indijoje ir Kinijoje 
kviečių iš akro gaunama vos 10- 
15 bušelių, kai Europoje net 40 
bušelių. Indijoje ryžių derliaus 
vidurkis tėra 26 bušeliai, kai Ja
ponijoje pasiekta 70 buš. akrui.

Pranešime toliau nurodoma, 
kad pasaulio dirvų dar tik nedi
delė dalis tenaudojama. Iš 36.- 
000 milionų akrų žemės pavir
šiaus, dirbama tėra apie 3000 mi
lionų akrų, atseit vos apie 8%. 
Dykumų pasauly esama apie 12.- 
000 milionų akrų. Neišnaudoja
mos beabejo yra džiunglių ir 
arktikos tundros sritys. Tai plo
tai, kurie šiandien turi būti lai-

kia tuo pačiu neigti tarptautinio 
teisingumo vaidmenį.-Mūsų ma
žai tautai tarptautinio teisingu
mo kelias yra vienintelis kelias. 
- : Vt. Vt.

Red. pastaba. Replikos pradžia 
mūsų sutrumpinta. Mums atro
dė, kad ankstyvesnių teigimų 
citavimas skaitytojams nebegali 
būti įdomus. Abiems pusėms po 
du kartus pasisakius, ginčą lai
kome baigtą. Ginčas mūsų skai
tytojams nebegali būti įdomus, 
bet įdomus galėtų būti ramus 
panagrinėjimas kaikurių šio gin- 
šo metu iškilusių tezių, pav, ar 
Lietuvos laisvinimo kovoje gali- 

ime kada pasiekti satelitų kate
gorijos padėties, kai Lietuva yra 
okupuota ir inkorporuota į So
vietų Sąjungą? Gal L. ir viso 
Pabaltijo padėtis yra visiškai 
skirtinga, neprilygstanti nei sa
telitų, nei Ukrainos bei Gudijos 
padėčiai? Gal nevertėtų pamirš
ti, kad Ukraina ir Gudija ištik- 
rųjų taip pat yra turėjusios ne
priklausomybės laikotarpius, tik 
trumpus. Pagaliau įdomu, kad ir 
teoretinis klausimas, kas gi po
litiniame gyvenime daugiau le
mia ar teisingumas ar faktinoji 
pajėgų konsteliacija. Tik palin
kimas manyti, kad daugiau 
reikšmės turi pastarasis veiks
nys mums neatrodo skelbimu 
idėjos “Macht vor Recht”. Kons
tatavimas gyvenimiško reiškinio 
juk dar nėra idėjos skelbimas. 
Jei kas neina basas per raistą, 
kur yra gyvačių, ar tuo jau pri
pažįsta joms teisę įgelti...

BELGIJOS LIETUVIAI
PAGAL BLB PIRMININKO SEKMOKO PRANEŠIMĄ PLB 

PIRMININKŲ SUVAŽIAVIME
Belgijos lietuvių bendruome

nė yr£ Silpna, o pragyvenimo są
lygos sunkios. Sąrašuose regist
ruotų lietuvių'yra 298, nežinomų 
lietuvių dar gali būti apie 40. 
Dirbančiųjų yra 97, daugiausia 
kasyklose arba sunkioje metalų 
pramonėje. Darbininkų uždar
biai dienai 200 iki 250 frankų. 
Pragyvenimas brangus, todėl su 
šeimomis iš uždarbio sunku pra
gyventi. Viengungiams būtų 
lengviau, bet jie visi beveik ki
lę iš darbininkų ar ūkininkų, be 
to, buvę kare, todėl sunkiai už
dirbtą pinigą lengvai ir neapdai
riai išleidžia.

Lietuviai gyvena išsisklaidę. 
Sunku su butais ir dauguma gy- 
vena.jau šeštus metus buvusiuo
se belaisvių barakuose. Lietu
vių sveikatingumas nėra geras. 
Jau yra dėl nesveikatos atleistų 
iš darbo. Nustoję įmonėje svei
katos, gauna apie 1000 frankų 
mėnesinės pašalpos, iš kurios 
pragyventi visai neįmanoma. 
Yra 3 chroniški ligoniai, iš jų 
vienas studentas, Kazys Petrai
tis, pradėjęs studijuoti be para
mos, iš atsitiktinų uždarbių ir

Be kraštų, kuriuose tiktų pa
kelti žemės derlingumą ir pra
plėsti naudojamos žemės plotą, 
yra dar eilė kitų kraštų, kur že
mės ūkiui tinkamos žemės yra 
pakankamai, bet trūksta žmonių. 
Tokia yra, pvz. Australija, tokių 
galimybių dar daug yra ir abie
jų Amerikų kraštuose, kur mais
to ne tik netrūksta, bet jis net 
naikinamas, o maisto gamybai 
yra .dar plačių galimybių.

Taigi atrodo, kad žmogus že
mė je'turi dar didelių galimybių, 
gali verstis ir be malthusianiškų 
priemonių, ir nelaukti, kad per
teklių turi išnaikinti karai, ma
rai ar bado metai. Šie pastarieji 
prieš šimtmečius daug labiau 
pasireikšdavo, nors gyventojų 
tada pasauly daug mažiau tebu
vo. Augdama žmonija suranda 
ir nauju galimybių išsimaitinti.

Pagal “The Tablet”.

FILOSOFUOJA
kitais panašiais viename judėji
me ar organizacijoje... Jo stip
rybė glūdi, ne jame bet jo pri- 

i klausime kažkam didinga ir am
žina. Slaptoji policija kaip tik 
naikina visa kas sudaro organi
zacijas ar judėjimą. Tokiu būdu 
aktyvioji rezistencija pavergta
me krašte priklauso nuo to X —- 
laisvajam pasaulyje. Stalinas ži
nojo šią paslaptį ir jis darė vis
ką, kad pavergtuosius atskyrūs 
nuo šio “laisvojo pasaulio”. Jo 
propaganda rodė jį baisiame 
skurde, mizeriją ir sterilų pa
vergtiems— nėra ko tikėtis iš 
jo. Geležinės uždangos tikrasis 
paskyrimas yra ne apsisaugoji
mas nuo' šnipų, bet nuo idėjų ... 
Rytų Berlynas turėjo galimybę 
susisiekti su X veiksniu, ir re
zultatai žinomi. ..” Mr. Hofferis 
mano, jog pavergtiesiems labiau
siai viliojantis “X” yra nei blan
kus “gražesnio gyvenimo vaiz
das”, nei laisvasis pasaulis, nei 
didžiosios Demokratijos — Ame
rikos draugiškumas, bet Jungti
nės Europos vizija ... Hofferis 
reikalauja, kad laisvasis pasaulis 
kbmunistinę grėsmę atremtų ne 
ginkalvimusi ar bandydamas su
kurti kokį naują tikėjimą, bet 
sukūręs gaivios, savim pasitikin- 
čiosios ir viltingos Europos bui
tį. A. Zinius.

komi nenaudojamais ir nenau
dingais. Tačiau žmogus galėtų 
gal ir tuos plotus palengva nu
kariauti. Dykumos dabartinės, 
kiek žinoma, ne visada yra bu
vę dykumomis. Davus joms pa
kankamai vandens, jos vėl virs
tų vešlios augmenijos kraštais. 
Vadinasi reikia sutvarkyti drė
kinimą — irrigaciją. Greta dy
kumų esančių kalnų bei miškų 
rajonų vandens išteklių dyku
moms sudrėkinti nepakanka. Bet 
dabar jau mokama nesunkiai iš
valyti nuo druskų jūrų vandenį, 
kurio Jhu tikrai pakaktų visoms 
pasaulio dykumoms. Dėl to da
bar dažnai kalbama net apie Sa
charos suvilginimą ir pavertimą 
derlingu kraštu. Tokioje Indijo
je irrigacija yra labai reikalin
ga, bet ten tam sunaudojama 
mažiau 5% upėse plaukiančio 
Vandens.

AMERIKIEČIAI
“Why Captive Peoples Revolt?” 

yra tipiškas Amerikos spaudos 
straipsnis. Girdi, mes (amerikie
čiai) buvome tikri, jog po rusų 
letena nieks nedrįs nė piršto pa
kelti, o čia va kokie maištai bu
vo pakilę .. . Straipsnio autorius 
Eric į Hoffer prikiša yankių di
plomatams ir publicistams, jog 
jie visdėlto neturėję taip labai 
nustebti. Esą. elementariškas 
masių pažinimo mokslas turėjo 
perspėti apie tokias galimybes 
anapus. Jau De Tocqueville. 
1789 metais .paskelbęs teoriją, 
jog “tautos nuolankiausiai vyk
džiusios tironų įsakymus, suky
la jam nors truputį atleidus 
varžtus”. Pagal Hofferį “despe
racija ir mizerija yra statiški 
faktoriai. Sukilimo dinamizmą 
sukelia viltis ir savigarba. Ne 
kentėjimas, bet geresnio gyveni
mo viltys”. Masių judėjimą stu
dijuojančios knygos “The True 
Believer” autorius Mr. Hoffer 
tęsia: Sunku, esą, pagauti san
tykio, nepasitenkinimas ir viltis, 
reikšmę žmogaus protui. Esan
čios dvi vilčių rūšys — artima 
ir tolima. Artima viltis tautas 
sukelianti (Mr. Hofferio dėme
siui 35.000 žuvę Lietuvos parti
zanų už Atlanto Chartą), tolima 
veikianti lyg narkotikas. Cituo
ja šv. Povilą... “Jei mes vilia
mės, ko nematome, tai turėkime 
kantrybės”. Komunistai pastarą
ją vilties rūšį savo “busimojo 
rojaus” pasakoje sėkmingai nau-> 
doję... Tačiau De Tocqueville svarų sviesto, kad jį išdalytų 
teorija, kad tolima viltis susijun- kituose krantuose jo reikalin- 
gusi su artima iššauktų maišatį, 
būtina dar vieno “X” faktoriaus.
“Individo pasiryžimas, koks jis j sybė pradėjo žemės reformą — 
būtų didis ir pagaunantis, nieko : dalina žemes norintiems ją dirb- 
neatsieks jei jis nesusijungs su i ti. ■ 1

■— Vašingtonas —■ JAV vyriau
sybė savosioms labdaros organi
zacijoms paskyrė 50 milijonų 

giems.
— LaJPaz— Bolivijos vyriau- 

Hamiltono tautinių šokių grupė su vadove V. Panavaite. roto E. Gumbėk i4 ious.

pažįstamų pagalbos. Yra vienas 
jaunas lietuvis invalidas su nu
plautomis kojomis.

Lietuvių nuotaikos liūdnos, 
nes nematoma geresnės ateities. 
Viena tik džiugu, kad nėra gru
pinio susiskaldymo ir visi labai 
gerai sugyvena. Mirtingumas 
yra normalus: yra 14 mirusių ir 
2 žuvę kasyklose, ^enųjų emi
grantų tarpe buvo 3 komunistuo
jantieji, bandę sukliudyti lietu
vių veiklą, bet nieko nepasiekę. 
Jie buvo net kenkę savo skun
dais kai kam ir išemigruoti, bet 
pavyko su įstaigomis išsiaiškin
ti, taip kad dabar policija komu
nistuojantiems yra labai nedrau
ginga. Grįžę į sovietinę Lietuvą 
komunistuojantieji lietuviai, ku
rių neteko net geriau pažinti, 
siuntinėja komunistinę literatū
rą, kurią žmonės atiduoda tie
siog policijai.

Visuomeniniam darbui trūks
ta žmonių. Be pirmininko Sek- 
moko, kuriam tik kas 7-tas sek
madienis yra laisvas, yra 2 ku
nigai, kurių laikas ribotas, nes 
studentauja, tai kun. Dėdinas ir 
kun. Lukošiūnas. Dar yra vienas 
iš Amerikos prieš pusantrų me
tų atvykęs studijuoti J. Navic
kas ir labai gabus, aukščiausiais 
pažymėjimais baigęs finansų ir 
inžinerijos studijas, Povilas Pet
ronis, kuris po egzaminų toliau 
gilina savo žinias, atsisakęs pri
imti pramonės įmonių gerus dar
bo pasiūlymus.

Emigracija yra beveik susto
jusi. Pernai išemigravo 2. Bet 
jauni vyrai slapta grįžta į Vo
kietiją ir, reikia manyti, kad ki
tiem et paskutiniai jauni vyrai 
įsitaisys Vokietijoje lietuvių 
kuopose. Į Lietuvą grįžusių yra 
3. Jie prikalbinėjo ir kitus grįž
ti, bet be pasisekimo. Vienas iš 
prikalbėtų pabėgo iš konsulato 
ir dargi išsivedė su savim du 
rusus.

Belgų tarpe lietuviai varo an
tikomunistinį darbą. Birželio 14 
minėjimo proga belgų radiofo
nuose duota programa, laikraš
čiuose straipsnių, bažnyčiose pa
sakyti pamokslai. Minėjimams 
ir šventėms trūksta medžiagos, 
kurios norėtųsi ateityje gauti iš 
Vokietijos lietuvių bendruome
nės.

Kultūrinė veikla yra sunki 
dėl jėgų stokos. Viena vargo- mo
kykla veikia. Mokytojauja Misi
jos seselė Agnietė, važinėdama 
į vietą vaikučių pamokyti. Pa
tys tėvai irgi vaikus moko lie
tuviškai ir šeimų, kur vaikai ne- 
kjilbėtų lietuviškai yra maža, 
gal tik 3. Mišriose ./šeimose vai
kai lietuviškumui dingsta. Spau
dą Belgijos lietuviai labai re
mia ir stovi gal pačioje pirmoje 
vietoje tuo atžvilgiu. Tokia ma
ža dirbančiųjų bendruomenė tu
ri 55 “Britanijos Lietuvio” pre
numeratorius. Yra du lietuviški 
knygynai su 250 ir 158 knygo
mis. Nors padėtis visais atžvil
giais yra sunki, dirbama kiek 
galima.

Louvaino Kat. Universitete 
šiemet studijavo keturi lietuviai 
studentai: inž. Paulius Povilai
tis, Juozas Navickas, K. J. Lu
košiūnas ir K. Jonas Dėdinas. ‘ 
Ilgą laiką sanatorijoje gydęsis, 
stud. Kazimieras Petraitis rude
nį studijuos socialinius ir politi
nius mokslus.

• Kanadon emigracija vis dar 
eina. Tai yra viena šalis, kur 
lietuviai lengviausiai, iš Belgijos 
gali išvažiuoti. Rudens ir žiemos 
mėnesiais emigracija Kanadon 
laikinai sustabdoma. Tikimasi, 
kad ateinančių metų pradžioje 
iš Belgijos iškeliaus nemažai lie
tuvių, jei bus tos pačios sąlygos 
— “Caritas Catholica” paskolos 
ar dovanos būdu padengia kelio
nės išlaidas.

Pr. Aglinskas iš Belgijos su 
šeima išvyksta į Kanadą. Jis čia 
rūpindavosi T. Fondo rinklia
vomis, daugiausia išplatindavo 
lietuviškos spaudos ir kt.



t

4 PUSL. T1VI3KES ŽIBURIAI 1953. IX. 3. — Nr. 35 (192)

Pavergtoje tėvynėje
Veda ALMUS

Nauji menininkai pavergtojoje
Docentas V. Dilka, buvęs gimnazijos 

mokytojas, informuoja, jog šiais metais 
Lietuvos TSR V. Dailės institutas išlei
di iąs 34 visų instituto specialybių diplo
mantus. Lobai gerai jis atsiliepia apie 
Šiuos asmenis: S. Losavickį, kuris pa
ruošęs "Dailės muziejaus rūmų Vilniuje" 
projektą; S. *Boreikį — LTSR Architek
tu ros-Projektavimo instituto rūmų Vilniu
je projektą ir Z. Pipynę už projektą "Par
tinio švietimo namai Cilniuje".

Iš tapybos katedros Dilko išskiria dipl 
A Poportytę už atliktą "sceninį apipa
vidalinimą'' Borodino operai "Kunigaikš
tis Igoris". *

Iš skulptūros katedros išskiria S. Ži- 
lionytę - Bernotienę už jos skulptūrinę 
grupę majolikoje — "Į mokyklą" -— va
dovu buvo prof. J. Mikėnas. Dilko sako, 
jog studentės N. Gaigalaitės diplominis 
darbas — apvali skulptūra ir biustas 
marmure "Balys Dvarionas" susilaukęs 
šilto ir nuoširdaus dėmesio.

Taip pat gerai įforminti buvę 
gaitė-Narkevičienė, A. Dimžlis, B. 
minis ir kiti.

Pastabos .
Vilniaus universiteto rektoriumi 

ra profesorius J. Bučas.
Populiariausi LTSR solistai šiuo 

yra A. Stoškevičiūtė (susenusi), K. Gu-. 
tquskos, drg. J. Petrdškevičiūte, A. Lie
tuvininkas.

Maskoliai "Madame Butterfly" per
krikštijo į "Čio-Čio-San". •

Lenkų dienraštis "Czerwony £įztan- 
dar" Vilniuje kiekvieną dieną skaito
mas epr Vilniaus radiją, 15 min. prog
ramoje. Ar tai kartais ne kabliukas išre- 
potrijuotiems lenkams Liaudies Lenkijoj?

ėįKš. ’ 'g-.'

Komunistai karvių naktimis negana
Nors jau 9 metai, kaip lietuviškos že

mės ūkis žlugdomas, naikinamas ir vis 
"džiaugiamasi" tarybinės sistemos vai
siais, moskolbernioi Lietuvoje nieko' ne
išmoko. Nors labai trūksta prieauglio 
gyvulių ir pieniškų produktų, "komunis
tai dirbo tik 8 valandas", kaip rodo 
sekantis pavyzdys:

"Kaišedorių rajono "Liaudies Kovoto
jo" vadovų neatsakingumas privedė prie 
visiško sužlugdymo. Gyvuliai ir prieauglis 
karštu vasaros laiku neišleidžiami ga- 
nyklon, bet laikomi tvankiuose tvartuo
se. . . Gyvulininkystes fermos vedėjos 
Chmielnicki visai nesirūpino gyvulių 
skaičiaus padidinimu, jų produktingumo 
kėlimu, nekontroliuoja melžėjų darbo".

Korespondentas V. Ivanauskas taip 
pat nurodo, jog Kaišedorių rajone tiek 
maža pieno priėmimo punktų ir tuose 
pačiuose tiek sukčių, jog "kolūkiai, kol
ūkiečiai ir paskiri pieno statytojai" yro 
skandalingai apgaudinėjami. Nuo jų, esą, 
nuvagiamos ne tik pienas, bet klaidin
gai užrašomos ir riebumas. Tarybiniai 
zootechnikai pienininkų darbu visai nesi- 
rūpinŠ.

& "Tiesa" skiedžia . . .
Malenkdvui suspėjus Beriją pirmiau 

pasiųsti Menžinskio, Jogodos ir Ježovo 
keliais, "Lietuvos" kompartijos oficiozas 
liepos 15 d. rase: "Tarybinių tautų tar
pe skamba lietuviu toutos balsas apie 
karštą meilę Komunistų port i ja i (komu
nistai su didžiojo K), opie begalinę Lie
tuvos žmonių ištikimybę partijos sukur
tai politikai. Lietuvių tauto per dešimt
mečius įsitikino kompartijos vadovovirrio 
teisingumu . . . Lietuvių tauto joučio di
dį dėkingumą _ visoms broliškoms tau
toms, visų pirmo didžiajai rusų tautai. 
Lietuvių tauto didžiai vertino rusų toutos 
<. . draugystę, ji niekam neleis jos ar
dyti. Su didžiausiu pasitikėjimu Tor. Lie
tuvos darbo žmones pasmerkė tarptau
tinio imperializmo agentą Beriją, kuris 
pasikėsino Į šventą tarybinių tautų drau
gystę.

Gausūs darbininkų, kolūkiečių ir ta
rybinės inteligentijos susirinkimai, šiomis 
dienomis vykę Tor. Lietuvoje, dar ir dar 
kortą patvirtino didį visos lietuvių tau
tos susitelkimą apie Kom. partiją. Lie
tuvių tauta vieningai pritaria TSKP CK 
Plenumo pritarimui . . /*

Tą pačią dieną respublikinis rodijds 
transliavo . . "Rusu mokslo pasididžia
vimas ir šlovė".

Vaje-
Krū-

febe

metu

Rodo kuo pasigirti. . •
LTSR fotografais, * žymiausiems lietu

viams pasitraukus į Vakarus, vėl beveik 
be išimties topo žydų tautybes komunis
tai. Štai po vieno jų Kacenbergo nuo
trauka "Tiesoje" 9 pokario metais rašo
ma: "Basanavičiaus gatve buvo labai 
apgriauta . . . Dabar Basanavičiaus — 
Algirdo gatvių kampe atstatomos pasku
tinis šiame kvartale buvęs sugriautas 
gyvenamasis namas" . . . Laisvame pa
saulyje būtų rašoma tai prieš 5 metus ir 
ne "atstatomos", bet "pastatytos" mo
dernus su visais patogumais rūmas.

"Valstybinio kapitalizmo" trūkumai 
LTSR

Kaip sveikame kūne kraujo apytaka, 
taip valstybėje jos "sveikatą" galima at
pažinti iš lėšų apyvartos. Supuvusioje 
Maskvos bolševizmo sistemoje lėšų apy
varta nėra gera. Apie tai mus informuo
ja Vilniaus Miesto Valstybinio banko di
rektorius D. Kovaldin. Jis gąsdina, jog, 
jei, lėšų apyvarta nebus paspartinta, LT 
SR neįvykdys jai Maskvos uždėtų penk
mečio plonų: "Lietuvos įmonių lėšos tu
ri pereiti į medžiagas, į žaliavą, nebaig
tus gaminius, prekes, o vėliau vėl per^ 
eitų į pinigus. Jei kur nors šie procesas 
sulaikomas, tatai sulėtina apyvartinių 
lėšų apyvartumą ir planui įvykdyti reikia 
daugiau lėšų".

Kovaldin kaltinę, kad Lietuvos fab
rikų direktoriai “ jo tautiečiai daugumo
je — šito nenorį suprasti. Vinliaus "Ge
rovės" va i siu-daržovių fabrike lėšų apy
varta palyginus, su 1*952 m. pirmuoju 
ketvirčiu sulėtinta 24 dienomis ir todėl 
į apyvartą turėjo būti įtraukta papildo
mai 803.000 rublių; Apyvartumas, paly
ginus su š.m. pirmojo ketvirčio duome
nimis sulėtintas 28 dienomis ir į apyvar
tą papildomai turėjo būti įtraukta 1.- 
075.000 rublių". Kovaldin dėl to nenuo
stabu, kad įmonės negrąžina laiku vals
tybinių kreditų, o taip pat negali laiku 
sumokėti tiekėjoms už žaliavas . ..... Jis 
aiškina: TSRS "Valstybinio kapitalizmo" 
paslaptis : "Kai pirkėjai laiku neapmoka 
už žaliavą, už medžiagas, kurą ir kitas 
materialines vertybes arba suteiktus pa
tarnavimus, tiekėjai susiduria su finan
siniais sunkumais . . . Itin svarbus veiks
nys lėšų apyvartai paspartinti yra gamy
binio ciklo sutrumpinimas. Kuo greičiau 
išleidžiami gatavi gaminiai, tuo labiau 
paspartinama lėšų apyvarta". Kovaldin 
nuomone, "paspartinus Vilniaus elektros 
skaitiklių fabrike materialinių vertybių 
apyvartą, gamyboje tik vieną dieną gali
ma būtų išlaisvinti valstybei dideles lė
šas". Tai pat esą svarbu, "kad reikia 
tobulinti gamybos technologiją ir netrik
domai, kompleksiškai aprūpinti įmones 
žaliava. Reikia labai našiai išnaudoti 
stakles, mašinas ir agregatus". Kovaldin 
aiškino, jog negerai krauti įmonėse at-, 
sargas, nes jos Įšalda lėšas (Kovaldin ne
naudoja žodžio kapitalas) ir sulėtiną apy
vartą.

Kovaldin aiškina, kokią svarbią rolę 
"proletarų valstybėje" vaidina kapitalis
tai: "Didelį vaidmenį spartinant lėšų 
apyvartą vaidina finansų organai" (Tais 
organais yro beveik vieni rusai, kurie 
goūno i^i 5.000 mėnesiui, kai lietuvis 
darbininkas uždirbo 300 rublių), šie or
ganai, — sako Kovaldin, — studijuoja 
Lietuvos ūkį, kontroliuoja lietuviškų įmo
nių dorbę rusišku rubliu, išduoda kredi
tus, organizuoja atsiskaitymus ūkyje ir 
gali paveikti kapitolo-lėšų apyvortumo 
paspartinimą. Esą, "būtino, kad finansų 
organų darbuotojai ne tik žinotų ūkio pa
dėtį, bet kas ^svarbiausia, kad, remda
miesi turimo medžiaga, pateiktų savo 
pasiūlymus darbui pagerinti" — (kad 
Lietuva būtų visiškai apiplėšto).

Nenori priimti stažui studentų 
—inžinierių

B. Kouneckas, Kauno Politechnikos 
Instituto Studentų gamybines praktikos 
vadovas, skundžiasi, jog jeigu lietuviai 
studentai išvežti į Maskvos fabrikus su
silaukia "rūpestingosios priežiūros ir 
patarimų, atlieką praktiką tėvynėje jos 
nesusilaukia. Tokios netikusios įmonės 
yra Kauno K. Požėlos vardo konditerijos 
fabrikas (buv. "Tilka"), N. Vilnios stak
lių gamykla "Žalgiris"/ Klaipėdos med
vilninių audinių fabrike "Trinyčiai".

Hamilton, Ont
TF Atstovybės Kanadoje Hamiltono 
skyriaus trijų gegužinių apyskaitos

1. 1953 m. birželio 28 d. gegužinės 
Bridgeman ūkyje viso pajamų $89; viso 
išlaidų $224.95. Nuostolio $135.95.

2. 1953 m. liepos 18 d. gegužinės 
'The Barn' vienkiemyje: viso pajamų 
$557.09; viso išlaidų $201.59. Gryno 
pelno $355.50.

3. 1953 m. rugpjūčio 15 d. geguži
nes 'The Born' vienkiemyje: viso paja
mų $435.88; viso išlaidų $305.74. Gry
no pelno $130.14.

St. Bakšys, vedėjos.
Z. Boguslauskicnė, iždininkė.

Red. pastaba: TFA Kanadoje Hamil
tono skyrius mums prisiuntė iŠ karto vi
sų /rijų gegužinių apyskaitas su visų pa
jamų šaltinių ir visų išlaidų smulkiu nu
rodymu. Viso tai išspausdinti mes, deja, 
negalime — trūksta vietos. Dėl to skel
biame tik bendras pajamų bei išlaidų su
mas ir nuostolį ar pelną.

Prie apyskaitų
Kaip matome, šįmet iš 3-jų gegužinių 

TF gauta $345.69, tuo tarpu, kai pra
ėjusiais 1952 metais iŠ 2-jų gegužinių 
buvo gauta $962.71.

Toks staigus sumažėjimas lankytojų, 
reikia manyti susidarė dėl to, kad ge
gužinės vyko šeštadieniais ir ne prie van
dens. Turime prisipažinti, kad nežiūrint 
šių priežasčių, mes taip pat juntame Tau
tos Fondui nuolatinį simpatijų menkėji
mą. To viso priežastis paliekame surasti 
kiekvienam tautiečiui individualiai. Mes 
norime tik tiek priminti: "Dievui ir Tė
vynei" — šioms dviems dvasinėms ap
raiškoms mes turime būti nepalaužiamai 
tvirti. Nusibodo ar ne — vienodai,^savo 
valios pagalba turime apvaldyti kapitalis
tinio pasaulio įtakas į mūsų jausmus.

Mes iš savo pusės darome viską, kad 
mūsų veikimą išlaikyti be jokių priekaiš
tų. Duodame apskaitas, taikomės prie vi
suomenės pageidavimų. Mes tikrai nuo
širdžiai prašome Tamstas remti mus.

Lietuvių Dienos proga prašome kiek
vieną paaukoti TF ir tuo būdu aukomis 
išlyginti pernykščių ir šių metų geguži
nių nepalankų TF skirtumą.

Prisiminkime, kad ir mažiausia auka 
artimui, o ypač gyvenančiam terore ir 
kančioje, aukotojui dar šioje žemėje grįž
ta atgal, tik kitame pavidale, ir nepaly
ginamai didesnėje sumoje.

Būkime ir toliau geri homiltohiečioi.
TFA Kanadoje Hamiltono sk. V-ba.

Windsore lietuvių gyvena apie 
300. Tremtinių bus apie du šim
tus. Senieji imigrantai gyvena 
pasiturinčiai ir .dauguma deda
si prie lietuvių visuomenės pa
rengimų. Yra maža grupelė, ku
ri laikosi nuošaliai. Dauguma 
yra geri patriotai.

Serga. Windsoro lietuvių kat. 
bažnyčios vargonininkas Juozas 
Sinkevičius senokai sirguliuoja 
skrandžiu ir guli Hotel Dieu. 
Jonas Giedriūnas eismo nelai
mėj eidamas taisyklingai rug- 
piūčio 15 buvo policininko sun
kiai kliudytas. Kairė ranka su
laužyta ir nubrūžintos kojos. 
Policininkas palikęs sužeistąjį 
pabėgo. Dabar atleistas iš tarny
bos ir bus teisiamas. Sužeistasis 
guli Metropolitain ligoninėje. 
Nustojo darbingumo apie 30%. 
Turi žmoną ir du vaikus. Savo 
name senai serga Kisielienė, se
na imigrantė, 50 m. Turi daug 
vargo su cukrine liga. Labai 
nuoširdi moteris. Turi vyrą Juo
zą ir dukrą Elenutę 12 m. Gy
vena pasiturinčiai. Visiem ligo
niam linkėtina geros sveikatos.

Pamaldos lietuviams būna kas. 
sekmadienį, 12 vai. Kroatų St. 
Francis bažnyčioj, 1479 Albert 
Rd. Ten pat gyvena lietuvis ku
nigas V. Rudzinskas. Jo telefo
nas 5-7413. Pamaldos praeina

O E. CARSON ltd

Stambiausias Toronto Realtorius
90 moderniškų įstaigų 4-riose pagrindinėse miesto dalyse

490 COLLEGE STR. - PR. 3313

Mūsų firma daugiausia skelbiasi visuose Toronto dienraš
čiuose, devyniuose svetimų kalbų laikraščiuose ir per radio, 
todėl yra garantuotas geriausias pirkimas ir greitas parda
vimas

SIŪLO:

$1.900 įmokėti, $5.90t) pilno komo, 6 kombonų nomas Dundos—Spodmd raj.

$3.900 prašo įmokėti ir $8.300 pilno koino už 6 kambarių namą ont Man
ning gatvės prie'Dundos.

$2.500 ar možiou įmokėti, 8 kambarių narnos. Pilno kaina $9.800.

$2.500 - 4.000 pilna kaina, tikrai geros krautuvės ir valgyklos ont Bloor ir 
Queen gatvių.

Turime lobui <foi>q Lity namų, kurie keičiasi dienomis, savaiti
niame laikraštyje jų nespėjama paskelbti.

Jei nori gėrę namą pirkti ar parduoti »u pageidavimu profoma 
kreiptis telefonu į mūsų atstovą, kuris nemokamai patarnaus ir

STASYS PERMINĄS
Telefonai: įeteigM PR. 3313, mw», EM. 4-7034

DĖMESIO 
HAMILTONIEČIAI! >
DARAU pusmetines, moder
niausias vienkartines šukuose
nas, kerpu ir dažau plaukus, 
darau veido ir galvos masažus 
ir tt .

Dirbu pagal susitarimą.
21 ELM ST., HAMILTON 

Tel. 5-7263.
BIRUTĖ RAUCK1S

Pamaldos lietuviams evangeli
kams Hamiltone, St. Paul’s 
Church, Gore & Hughson gatvių 
kampe, rugsėjo 6 d. 1 vai. po pie
tų. Pamokslas taikomas Lietu
vių Tautos šventei ir Lietuvių 
Dienai Kanadoje.

Dr. M. Kavolis.
Padėka

Šį vasaros sezoną mūsų skyrius su
rengė tris gegužines, kurios bendroje su
moje davė $345.69 gryno pelno.

Mūsų skyriaus V-bai šiose gegužinėse 
talkininkavo Šie mūsų mielieji tautiečiai, 
kuriems tariame nuoširdžią padėką: Sta
sei, Teresei ir Linai Verbickaitėms ir jų 
mamytei p. Verbickienei už tautinių 
ženklelių padarymą, pp. Toliams, Luko
ševičiams, J. Kazlauskienei, E. Milašie
nei, J. Bajoriūnui, A. Motuzienei, VI. 
Stabingiui, J. Rastauskui, P. Leilionui, 
Steibliui, Juozokui, V. Verbickui, F. Kri- 
vinskui, P. Brasui — talkininkavusiems 
bufete, pinigų rinkime, prie įvažiavimo ir 
šokių aikštelės parengime.

Visiems mūsų svečiams, dalyvavu
siems šiose gegužinėse ir tuo parėmu- 
siems Tautos Fondą, maloniai dėkojame.

TFA Kanadoje Hamiltono sk. V-ba.

TORONTU!, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva; Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškos alyva apšildomos ir pilnai automatiškas.

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

\ žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

WINDSOR, Ont
* t

trumpai gyvai ir energingai. Vi
sa bažnyčia gieda. Lietuviai lan
kosi į pamaldas. Rudenį tikima
si daugiau. Kiekvienas žinoma 
turi glaustis prie savo lietuvių 
bažnyčios kai prie kokios tvirto
vės.

— Windsore dirba Label Bilg. 
25 London Street lietuvis laik
rodininkas Vytautas Zuorickas. 
Tai sąžiningas ir geras laikrodi
ninkas. Gerai nusimano savam 
darbe. Visi lietuviai kreipkitės

— Čia turi pirmąją lietuvišką 
valgyklą lietuvis Antanas Pata
šius Cadelac Street 1100.

— Rugpiūčio 9 d. pakrikštyta 
Julia Valeria Jūratė Balaišytė. 
Po to buvo labai jauki arbatėlė. 
Daug svečių buvo iš kitur.

— Rugpiūčio 15 d. pas Kačins
kus buvo didelis shower (dušas). 
Daug gražių svetelių buvo iš 
Amerikos, iš Detroito. Lietuviš
ka daina nulėmė viską.

Darbai Windsore eina lėtai. 
Kurie dirba, dirba, bet naujam 
patekti šiuo momentu sunku. 
Darbai čia atlyginami gerai. Vy
rai per valandą uždirba $1.73- 
1.80-2.05. Tai veik amerikoniški 
uždarbiai. Moterims darbų veik 
nėra. Jei gauna, tai kur valgyk
lose ar raštinėse bei krautuvėse. 
Gauti šiuo metu kokį darbą ga
lima, bet jau negalima pasirink
ti. . •

Šią vasarą labai daug svečių 
lankosi iš Amerikos. Nėra to 
sekmadienio, kad nebūtų poros 
dešimtų svečių. Windsoras yra, 
Detroito priemiestis. Skiria tik” 
upė. Kanadiečiai svečiuojasi De
troite, o amerikiečiai būriais 
Windsore. Jei kuriem mūsų tau
tiečiam netoli, maloniai prašome 
apsilankyti į mūsų lietuviškas 
pamaldas ir į Windsorą pasikie
minėt!. Z. T.

Fort William, Ont.
Liet, vėliava Lakehead meti

nėj kanadiečių parodoj. Rugpiū
čio 10-15 d. čia vykusioje 1953 
metinėje parodoj pirmą kartą 
dalyvavo lietuviai su savo eks
ponatais užimdami 17 pėdų il
gio plotą. Buvo išstatyta 97 iš
dirbiniai. Centre viršuj puošė 
Lietuvos Vytis ant baltos, lie
tuviškais raštais austos staltie
sės. Iš šonu užrašas: LITHU
ANIAN DISPLAY. Žemiau gra
žus juostų takelis stilizuotomis

Lietuviai pasaulyje

M.D. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA

Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 vol. vok. ir pagal telefoninį susitarimo tel. 9-6634 
" l

JA VALSTYBĖS
M. Kižytė, LAIC vedėja, rug- 

piūčio 21 d. išvyko į Europą, ly* 
dėdama kongresmaną Ch. J. 
Kersten, vykstantį pasirinkti 
medžiagos Pabatijo pavergimo 
tyrinėjimui. Kižytė išvyko kaip 
vertėja. Kelionėje žada išbūti 
apie 6 savaites.

Inž. Ant. Rudis, III. Lietuvių 
Vaizbos rūmų pirmininkas, 
stambus pramonininkas, daug 
prisidėjęs prie Kersteno rezoliu
cijos pravedimo, išskrido į Eu
ropą, kur kartu su Kerstenu ir 
M. Kižytė tais reikalais lanky
sis įvairių valstybių sostinėse.

V. Alseika gyvenęs Clevelan- 
de, rugsėjo 3 d. išvyksta į Euro
pą, kur dirbsiąs VT Informaci
jos skyriuje. Ten pat dirbsiąs 
buvęs Britanijos Lietuvio redak
torius Obuolėnas.

Kennebunk Port, Me, rugpiū- 
čio 9 d. pašventinta Liurdo gro
ta ir T. Rafaelis Šakalys atlaikė 
primicijas. Ta proga įvyko N. 
Anglijos lietuvių diena. Liurdą 
pašventino Portlando vysk. D. 
Feeney. Liurdo projektą paruo
šė arch. J. Mulokas.

Lietuvos Ūkininkų Sąj. įvykdė 
perrinkimą savo centro .valdy
bos. Į naują Centro Valdybą iš
rinkta: dr. agr. J. Petronis, prof. 
B. Vitkus, inž. K. Baranauskas, 
dr P. Karvelis ir J Diamentis.

Pianistas A. Kuprevičius po 
koncerto Clevelande pakviestas 
dėstyti vietos konservatorijoje 
ir darbą pradės nuo ateinančių 
metų pradžios.

JAV kongrese pasakytų kalbų 
ir pareiškimų rinkinys, susijęs 
su Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktim, bus išleistas atskiru 
leidiniu ir paskleistas.

Vienybė, Tysliavų leidžiamas 
Brooklyne savaitraštis, jau ke
lintame numeryje kviečia skai
tytojus stropiau prenumeratas 
mokėti ir aukoti. Rugpiūčio 21 
d. numeryje jau skelbia vajų 
$7000 surinkti aukomis, iš pa
rengimų ir prenumeratą. Esą, 
laikraštis einąs su deficitu, bet 
vieną kartą tą deficitą reikią iš
lyginti. Tuo reikalu tame pa
čiame numeryje rašoma net 4 
vietose, vedamajame nurodoma 
alternatyva užsidaryti arba gau- 

vių laikraščių prenumeratos’yra 
per mažos (Vienybės prenume
rata JAV $5, Kanadoje ir kt. 
$6) ir kad reikėtų sukurti laik
raščių leidėjų sąjungą, kurį rū-

tulpėmis. Dar žemiau Kristaus ti aukų primenama, kad Betų
galva — medžio drožinys, kuris 
kreipė daugelio žmonių ypatin
gą dėmesį. Dar žemiau plevėsa
vo mūsų trispalvė (austa) šalia 
geležinio vilko (medžio droži
nys), prie kurio buvo parašyta 
angliškai Gedimino sapnas ir 
Vilniaus įkūrimo istorija. Tą 
skaitė daugybė, žmonių. Pakraš
ty, gana augštoj vietoj, stovėjo 
manikenas suvalkietišku lietu
višku kostiumu ir gintaro karo
liais. Keletas gražių juostų take
lių, kaklairaiščių, austų staltie
sių, lovatiesių ir rankšluoščių, 
mėgstu suknelių, staltiesių, koji
nių ir kitų gražių dalykų. Me
džio išdirbiniai: Aušros Vartų 
Marijos koplytėlė, kryželiai, rū
pintojėliai, lėkštės, dėžutės ir 
kit. Gintariniai: — karoliai, apy
rankės, segės, dėžutės ir k. Gra
žūs siuvinėjimo darbeliai; stal-

Kanadoje mes džiaugiamės

laisve pasirinkti darbą

Mūsų vyriausybė nepatenka ir neskiria mums dirbti tam 
tikros rūšies darbo. Mes kanadiečiai esame laisvi pasirinkti 
norimą darbą, be jokio valstybės įsikišimo.

Laisvė pasirinkti darbą yra viena iš neįkainojamų teisių, 
kurios suteikia malonumą gyventi Kanadoje.

O'KEEFE'S BREWING COMPANY LIMITED

tiesės, pagalvėlės ir k. Lietuviš
kų pašto ženklų ir pinigų rin
kiniai.

Dalyviai ir rengėjai yra gana 
patenkinti šiuo mūsų pasirody
mu. Rengėjai mums yra patarę 
dalyvauti premijų gavime se
kančiais metais.

Labai malonu prisiminti šia 
proga, kad mūsiškių negausu, 
bet visi gana darbštūs ir rū
pestingi lietuviškuose reikaluo
se, dirba su atsidėjimu kiekvie
nas, kad tik tinkamiau pasiro
džius, kad tik tinkamiau būtų 
reprezentuota lietuvio bei Lie
tuvos vardas. Šia proga malonu 
prisiminti Leo Druktenį, 18, šia 
gimusį ir augusį. Reikalui esant 
jis dirba už kelis.

Reiškiame nuoširdžiausią mū
sų padėką Vyr. Sės. Apolinarai 
(Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios Marijos seserų vir
šininkei Toronte), p. Michalinai, 
p. Slapkauskaitei, p. Naudžiū
nienei Polei, p. Vaitiekūnienei 
ir kt. padėjusioms surengti mū
sų parodą, p. A. Tamošaitienei 
didelis lietuviškas ačiū už kon
sultaciją, patarimus bei nurody
mus. Taip pat didelė padėka pa
rodos rengimo komisijai ir vi
siems lietuviams taip rūpestin
gai dirbusiems ir rėmusiems pa
rodos reikalą.

. Apylinkės Valdyba.

pintųsi bendrais spaudos reika
lais, galėtų suvienodinti prenu
meratas bei skelbimų kainas ir 
t.t. Vienybė betgi tuo labai abe
joja nes leidėjai sergą didybės 
manija, o rezultate ubagai girią- 
si milijonais... Bet čia yra gal 
ir kitokių priežąsčių. Daugumas 
mūsų laikraščių juk yra ne biz
niui, bet idėjai ginti leidžiamų 
Tokiems ištikrųjų sunku susikal
bėti su tais, kurie leidžiami biz
niui.

VOKIETIJA
PLB Vokietijos Krašto Tary

bos atstovų suvažiavimas šau
kiamas rugpiūčio 29-30 d.d. Po
sėdžiai vyks Lietuvių Gimnazi
jos rūmuose Hūttenfelde. Nau
juosius mokslo metus gimnazija 
pradės jau šiuose savo rūmuose. 

. Pabaltiečių studentų suvažia
vime rugpiūčio 12-15 d. Anna- 
berg’e (Bad Godesberge) tarp 
kitko nagrinėta pabaltiečių liau
dies dainos. Suvažiavimas su
ruoštas Pabaltiečių Tyrinėjimo 
Instituto iniciatyva.

Ingolstadte nuo rugsėjo 7 d. 
prasideda nauji profesinio pa
ruošimo svetimšaliams kursai/ 
kurie tęsis ligi 1954 m. vasario 
27 d. Šalia šių trumpalaikių kur
sų rugsėjo 7 d, prasidės ir meti
niai pagrindinio profesinio pa
siruošimo kursai, kurie tęsis ligi 
1954 m. rugpiūčio 31 d. Kursan
tams veikia bendrabutis. Trum
palaikiai kursai skirti pirmoje 
eilėje benamiams svetimšaliams 
(heimatlose Auslander), kad 
jiems būtų lengviau emigruoti. 
Jie čia gali išmokti auto elektri
kų, auto mechanikų, mūrininkų, 
freizuotojų, stalių, poliruotojų, 
šveisuotojų, techniškų braižyto
jų (vyrų ir moterų), šaltkalvių, 
siuvėjų (vyrų ir moterų), radijo 
mechanikų, tinkuotojų ir dažy
tojų amato. Kandidatai gali 
kreiptis į vietinę “Bezirksfūrsor- 
gestelle” arba pasiprašyti blan
kų tokiu adresu: Berufsausbil- 
dungstaatte in Ingolstadt^ Mūn- 
chener Str. 4.
KOLUMBIJA

Kolumbijos liet, suvažiavimas 
įvyko Medelline rugpiūčio 14-17 
d.d.

Suvažiavimas buvo pradėtas 
iškilminga religine valanda T. 
Saleziečių bažnyčioje, dalyvau
jant ir vietos arkivyskupui. Se
kančios dienos iškilmingas posė
dis įvyko viename iš geriausių 
Medellino salių — Teatro de 
Bellas Artės. Čia išklausyta svei
kinimų, priimti nutarimai, re
zoliucijos ir sveikinimai. Po to 
sekė dar meninė dalis. Iškilmin
goje vakarienėje dalyvavo 84 
suvažiavimo dalyviai.

Sekmadienį po iškilmingų pa
maldų buvo eisena prie Kolum
bijos išlaisvintojo Bolivaro pa
minklo, kur padėtas vainikas ir 
pasakytos kalbos. Po pietų Me
dellino scenos mėgėjų būrelis 
suvaidino “Partizanus”; rež. Pe
trauskas. Vakare įvyko koncer
tas, kurio programą išpildė pia
nistė S. Grigaliūnienė, sol. B. 
Cypienė ir smuik. prof. Ir. Va
siliūnas. Po koncerto suvaž. už
daromąjį žodį tarė kun. M. Ta- 
mašiūnas.

Rugp. ¥1 d. lietuvių delegaci
ja — kun. Tamašiūnas, B. Cy
pienė, Karnauskienė, Grinienė, 
Dubauskienė, J. Totoraitis, Kul
nys, pulk. A. Bikmartis — lan
kėsi pas resp. prezidentą A. R. 
Pinilla, kuriam įteikė memoran
dumą Lietuvos reikalu. Šios au- 
dijencijos proga vietos spauda 
plačiai rašė apie Lietuvą ir lie
tuvius.

Suvažiavimas priėmė rezoliu
ciją, kurioje reiškiama padėka 
ir užtikrinama parama VLIKui, 
pareiškiamas pasiryžimas išlikti 
ir savo vaikus auklėti lietuviais, 
bei numatomos tam priemonės 
ir pasisakoma už lietuvių tauti
nės bendruomenės stiprią orga
nizaciją.

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antarias-Tony H( I I H
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

- ROY BURBANK REAL ESTATE
» 1335 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne)

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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



TĖVIŠKAS ŽIBURIAI I 5 PŲSL

| VEPA Nora Kulpavičienė. Visą medžiagą prašoma siųsti šiuo adresu: 2 Bellwoods Park, Toronto 3. Telef. LO. 6303.

Mūsų intelektualinis tobulėjimas
(PLKMOS PROGRAMA)

Jaunos veikėjos, 
vaikai jūsų laukia!Greit prasidės nauji darbo me

tai... jie atneš jums daug pažadų. O mūsų mažiukai broliai ir seserys? Kas jais užsiims?Jie eina studijuoti aplinką ir todėl reikia užsiimti jų stebėjimo lavinimu. Pravartu būtų pagalvoti ir apie vaikų mažas organizacijas arba y klubus. Pasiimkite kiekviena norš mažą grupelę vaikų, ir ten praleiskite didelę dalį savo liuoslaikio. Vaikai vieni nepajėgs studijuoti aplinkos, naudotis idėjomis. Jiems reikia padėti, juos suinteresuoti, juos paremti. Nemanykite, kad tas jums užimtų daug laiko! Ne! Reikia tik būti atydžia ir patarnaujančia, kaip didelės seserys jauniesiems.Ir bene, jūs žinote, kad aplinkos studijavimas, ypač gamtoje, labai praturtina ne tik didelius, bet ir mažus. Geriausia pažinsime Dievą, jeigu Jo ieškosime Jo sukurtoje gamtoje. Todėl naudokime kiekvieną progą, kiekvieną šventę, kiekvieną liuoslai- kį, išvežti vaikus į gamtą.Štai pagrindinės tokio darbo plano idėjos: .
Pirmas trimestras:Sukurta gamta.Religinis atbudimasDievą Kūrėją. Auklėjimo priemonės: stebėjimo ir gėrėjimosi pajutimas. Skirti rudeniui stebėjimai: apylinkės, medžiai, lietus.Trimestro veikla: Kalėdoms: gražios prakartėlės padarymas: gyvulių iš kartono ar medžio padarymas — remiantis žurnalų pavyzdžiais. Tie gyvuliai atvaizduos vaikų geras ar blogas savybes. Gerieji gyvuliai žengs ar-

atrasti

(Patarimąi augšto Ūgio., mo(tęsinys)

čiau prakartėlės, pagal vaikų tobulėjimą. Blogi gyvuliai nuo jos trauksiu pagal ydų mažėjimą. Gyvuliai padovanojami mažiems ligoniams ir našlaičiams Kalėdų proga.Vaikai bus atvaizduoti piemenimis pakeliui į prakartėlę. Kartu su jų pastangomis, jų piemuo žengs pirmyn.-
Antras trimestras:Gamtos prisikėlimas.Religinis atbudimas: Dievas Atpirkėjas. Auklėjimo priemonės: tobulinti protingo ir ištvermingo darbo supratimą. Stebėjimai žiemai: vanduo — žemė. Pavasariui: spurgai, paukščiai.Trimestro veikla: išmokinti, vaikus išreikšti pastebėtus aplinkos reiškinius judesius (lyg maži vaidinimai). Stebėti grūdų ir sulos vystymąsi. Velykos: susipažinti su Didžiosios Savaitės apeigų prasme.
Trečias trimestras:Gamtos išsiskleidimas.Religinis atbudimas: Dievas Meilė; Dievas teisingas: Jis atlygina. Dievas geras: Jis duoda. Auklėj imo priemonės: kitų supratimas, pasikeitimų, turto supratimas. Stebėjimai vasarą: lės, vaisiai, derlius.Trimestro veikla: Marijos vajus; vaikų ekskursijos prie Panelės Švenčiausios - gegužės mėnesį. Motinos Dienos šventimas. Kelionės, gražių vaizdų atradimas. Atostogų metu padėti miestų Vaikams, kad jie galėtų naudotis gamtos turtais.Štai metmenys, pavyzdžiai, kaip reikia sudaryti vaikų liuos- laikio planus.

gė-

terims pagal Christian Dior.jįĮ trumpina ilgumą. Bendrai visuo- Daugumas augštų moterų 1 se rūbuose turi jaustis platumas vaikšto nuleidusios galvas ir Į ir erdvė: plačios suknelės, laisvi įtraukusios pečius, tuo būdu no- paltai ir švarkai, didelės ranko- rėdamos atrodyti mažesnėmis, vės ir apykaklės, bet reikia sau- Tai yra klaida. Šitoks savęs var-' _ ‘ ~ \žymas ir nenormali laikysena ' reikia pasirinkti didesnio forma- ūgio nei padidins nei pamažins. • to rankinukus, ilgus skėčius; pa- Kiekviena, norinti gerai atrody-; puošalai turi būti sunkūs ir di- ti moteris, kokio ji bebūtų ūgio, ■ deli (tik neperdaug blizgučių, turi kontroliuoti savo laikyseną 1 nes tai atkreipia dėmesį). Labai ir eiseną; ji turi būti natūrali,: svarbu yra gerai pajausti pro- laisva ir moteriška. Augštoš mo- ’ porcijas, nes kas tinka žemom, terys ypatingą dėmesį turėtų gali labai juokingai atrodyti kreipti i žingsnius, nes pagal į augstom.proporciją jie būna dideli ir at- Spalvos ūgio kontroliavime irgi rodo vyriškai. Taip pat sėdėji- turi didelę reikšmę; pąv. skirtin- mas daug reiškia. Pav. koja ant gų spalvų derintas siauras sijonas ir laisvas švarkas figūrą trumpina. Taip pat išilginių linijų reikia vengti jos ilgina; skersinės linijos trumpina ir platina, todėl patariamos tik plonom. Bendrai spalvų pasirin- Kime reikėtų apsistoti prie ramių ir sunkių tonų, vengti švelnių ir ryškių.Kasdieninio nešiojimo rūbai turi būti normalaus ilgio, bet neperilgi. Plonom patariama dėvėti plačias bliuskųtes ir laisvo liemens sukneles, stambios moterys šito turėtų vengti. — Pasirenkant skrybėlaitę reikia atkreipti dėmesį, kad jos forma Į ir papuošalai neitų į viršų, geriausia tinkamos plačiais randais, nes jos slopina ilgį.Kas liečia batus, tai prie gatvės apsirengimo geriausi yra skaitomi pusaugščiSs užkulniais nes juose koja atrodo elegantiškiausiai; gyvenant provincijoje ar esant gamtoje visoms moterims batai tinka tik žemais užkulniais.Kaip ir visada pagrindas yra tame, kad kiekvieną madą reikia prisitaikyti savo asmeniui ir atrasti tai, kas geriausiai tinka.(Tęsiny bus patarimai mažo ūgio moterims) N. N.

kojos uždėti netinka, nes dėl jų ilgumo gaunasi nekoks vaizdas.Kalbant apie bendrą išvaizdą] ir rūbus, augštos moterys turi atsiminti, kad jos negali vaizduoti “mažų mergaičių”. Pav. reikia vengti įvairių spalvotų kaspinėlių plaukuose, vaikiškų šukuosenų, ružavų ir šviesiai mėlynų spalvų, mažų baltų apykaklėlių ir t.t. Taip pat reikia vengti iškilmingų, griežtų ir su daugeliu raukimų rūbų. Turinčios ploną liemenį gali nešioti plačius ir rauktus sijonus. Geras' gatvės kostiumas tinka įvairių ūgių moterims, tik augštos turėtų nešioti dirželį, nes skersinės linijos
S. PRAPUOLENYTĖ

Eilinė pasakaitė
Susitiko du girioj paklydę

> Abu kelio viens kitą klausė: 
Jiedu suvedė bendras ieškojimas 
Kampelio širdies meiliausio.
Jie vienas kitą prakalbino — 
Netikėjo čia žmogaus rasti: 
Tačiau, ką vienas kalbėjo — 
Kits negalėjo suprasti
Harmonija regisi buvo — 
Nėra kaip žodį sakyti: 
Jinai — atpratus kalbėti, 
Jisai — užmiršęs klausyti.
Vienas gyrė Mašinos Stebuklą 
Kits ieškojo žibuoklių prie kelio, 
Viens niūniavo meliodijas operų 
Kits klausės ką drebulės šlama.
Jo akys tokios neramios, 4 
Jį nuobodulys tuojau ima, 
Lyg būtų jisai paveldėjęs 
Ąmžinojo Žydo likimą...
Šitaip valandą jie prakeliavo 
Žodžiai biro tarškiu monologu 
Staiga abudu sustojo 
Prie gelžkelio su semaforu.
Apsidžiaugė kelią atradę!
Jisai Pulmano Ekspreso laukė, 
Jinai pamojus “laimingai” 
Pėsčioms purienas braukė.
T S

gotis kraštutinumų. Taip pat

Kad apsaugoti linoleumą nuo. 
lūžimo, reikia jį įtrinti su acto 
ir aliejaus mišiniu 1:1 proporci
joje.

Kad kepant šyiežios dešros 
nesprogtų, reikia prieš tai jas 
mirkyti piene.

Prieš einant miegoti patartina 
pavalgyti medaus, jis .veikia gai
vinančiai nervus ir .sukelia gerą 
miegą. _ . : ■ v-

Žuvį virti įvyniojus į -skarelę, 
tokiu būdu ji išlaiko savo forfną 
ir nesubyra. -

Pridžiuvusius ir sukietėjusius 
dažų teptukus mirkyti verdan
čiame vandenio ir acto skiediny-

Mes privalome tobulinti savo protą, kad geriau atliktume dabarties ir ateities mūsų meilės uždavinį.Šis darbas neapsiriboja mūsų dabartine šeima ir ateities šeimos židiniu; mes privalome veikti įvairiose pilietinio-socialinio gyvenimo srityse. Mūsų dabartinės visuotneninės sąlygos mus įpareigoja plėsti mūsų akiratį, išeiti iš siaurų šeimos rėmų.. Mes galime turėti atsakingas pareigas profesijoje, bendruomenėje, organizacijose, o ij nedalyvaujant viešajame gyvenime, mes privalome suprasti ir padėti savo vyrui įvairiose gyvenimo problemose. Susituoku- 'siom ar nesusituokusiom mūsų uždavinys yra tapti vertingomis, aiškiai matyti, suprasti aplinką ir jos reikalavimus, sveikai žiūrėti į žmones, ir 4 įvykius, žodžiu tapti tikrai inteligentingom.Ką reiškia mums moterims būti inteligentinga?Dievas sukūrė vyrą ir moterį ne tam, kad jie būtų panašūs, bet tam, kad jie vienas kitą papildytų. Jis suteikė kiekvienam specifines sayybes, kurių nerei- ‘kia pamiršti. Mūsų protas yra skirtingas nuo vyrų proto; jis nėra nei žemesnis, nei augštesnis — jis yra kitoks. Mes turime kitą būdą matyti dalykus. Visuomet reikia grįžti į mums skirtą Apvaizdos uždavinį, kuris yra meilės uždavinys. Ir štai šitas mūsų palinkimas mylėti ir būti mylima turi daugiausia įtakos mūsų būdui traktuoti pasaulį, žmones ir įvykius. Mūsų protas yra intuityvus; tai reiškia, kad mes sugebame daugiau už vyrus pirmu žvilgsniu matyti ir atspėti; žodis, judesys, žvilgsnis, balso intonacija, atskleidžia kieno nors mintį ar jausmą. Tai yra privilegija ir drauge nepatogumas.' Mūsų pfbtaš' yra] širdies ir jausmo orientuojamas, dėlto mūsų logika yra kitokia negu vyrų, nes, “širdis turi logiką, kurios protas nesupranta”.Visa tai liečia daugumą moterų, gyvenančių tradicijomis ir dirbančių visą laiką tą- patį darbą. Profesorė Ch. Buehler taip charakterizuoja vyro ir moters psichinius skirtumus: moters dėmesys daugiausia nukreiptas į asmenį — vyro į objektą. Iš čia ir kyla visi psichologiniai skirtumai, tačiau individualiniai (tarp asmenų) skirtumai yra daug didesni. Ir todėl tiksliausia būtų žmones skirstyti ir gru-

puoti įvairiems uždaviniams pa
gal jų asmeninius skirtumus.Moters vaidmuo gyvenime yra meilės uždavinys, kuris privalo skleisti laimę aplink mus, mūsų šeimoje ir aplinkumoje. Padaryti žmones laimingais reikia didelės- inteligencijos. Stebėj imas mums padeda daugiau matyti aplink mus tikros laimės sąlygas. Mes privalome tobulinti šią intuiciją, kuri yra charakteringa mūsų moteriškam protui, kuri mums padeda matyti paslėptą vargą, šauksmą ir rūpestį. Artimo laimės rūpesčiai, švelnus dėmesys jo reikalams ištobulins intuityvinę protcr'savybę mumyse. • ■'Kad galėtume daryti teisingus sprendimus, mums reikia atvesti į lygsvarą savo jausmą, reikia sekti savo vaidentuvę, nugalėti palinkimą į svajojimą, ištobulinti stebėjimo ir mąsymo galias. Venkime būti paviršutiniškos, nepastovios ir šališkos; kadangi mes daug dėmesio kreipiame į smulkmenas, mes rizikuojame darydamos lengvapėdiškus sprendimus, be apgalvojimo ir įsigilinimo. Mes esame šališkos, kada esame paveiktos intuityvinių .simpatijų ar antipatijų. . Mums trūksta objektin-

gurno — mes sprendžiame sub
jektyviai, pągal tai, kaip kas 
mus paliečia. Reikia išmokti val
dyti mūsų jautrumą ir neskubė
ti su sprendimais, prieštai apgal
voti ir apsvarstyti visus moty
vus.Mes privalome tobulinti savo pastabumą, galvojimą ir jį kreipti ta linkme, kur veda mūsų moteriška prigimtis ir pašaukimas. Betgi moteris yra sukurta netik duoti gyvybę, bet ir ją apsaugoti, globoti, nuraminti, palengvinti skausmus. Vaidmuo; kurį Apvaizda mums paskyrė, yra tobulinti žmoniškas esybes ir teikti laimę. Vyras pirmiausia interesuojasi techniškais dalykais, kreipdamas dėmesį į produktin- gumą; jis svajoja apie pasaulio pakeitimą, naujos visuomenės sukūrimą, jis džiaugiasi moksliniais laimėjimais, nes tai patenkina jo norą valdyti gamtą. Mus daugiausia domina klausimas: ar iš viso to žmonės bus laimingesni? Moters protas priduoda visom šiom problemom žmogaus laimės atspalvį, kuris dažnai būna vyriško proto užmirštas, nes jis yra užsiėmęs produktingumu ir linkęs į materializmą.Mes turime siekti tobulėjimo, stebėdamos aplinką, kasdieninio gyvenimo reiškinius; apmąstydamos mūsų kasdieninius darbus, mes rasime priemonių pagerinti ir patobulinti jų metodus. Stenkimės pakelti mūsų kultūrinį lygį studijomis ir lavinimus!; knygos, kelionės, domėjimasis mokslu ir technika padės mums tobulėti moteriai skirtoje specifinėje -srityje. Taip pat privalome plačiau žiūrėti ir domėtis profesiniais, socialiniais, ekonominiais, politiniais dalykais, kurių XX amž. moteris neturi teisės nežinoti. N. B.

STASĖ PRAPUOLENYTĖ
Pasigendu tavęs...
Jau žemė neša sniegą, upės ledą
Ateina Kovas pradžiūvusių žibuoklių takeliu 
Pakelės griovy šlapi karklai šnera: 
“Pavasaris! Pavasaris jau čia, drauguži ” 
Pasigendu tavęs...

Dabar nokina' saulė
Soduose uogas ir obuolius sultingus
Auksinis javas linksta žemėn 
Pailsėję rankos dalgio ilgisi. 
Pasigendu tavęs...
Ant tako krinta parudavęs lapas > 
Šnabždėdamas seniai išminčių tartus žodžius: 
“Žydėjimas — vien trumpas sapnas”, 
“Nepasiliauja vėjai, šaltis ir lietus”.
Pasigendu tavęs...

Baltų Kalėdų vakarą prieš ugnį 
Svarstydama atėjusias ir buvusias dienas 
Iš nepasiekiamos tolybės sklinda rožių kvapas 
Ir Laumės Juostos varsomis bličga rasa.

Reformuoja grožio karalienių rinkimusPo paskutinių grožio karalie- ligencija ir praktiški sugebėjį- nės rinkimų Italijoje vienas di- .° ne kūno gražumas, delis laikraštis padarė tuo reikalu apklausimą visuomenėje. Rezultate beveik visas 100% atsakiusiųjų pasmerkė viešą pusnuogio kūno ir“mėsos” demonstravimą ir iš to išeinantį reklaminį “triukšmą”. Bažnyčia ir spauda irgi pasisakė prieš tokias grožio varžybas ir reikalavo reformų.Sekančiuose rinkimuose yra numatoma galimai sumažinti nuogumą ir sprendimus daryti ne viešai, bet uždaruose teisėjų rateliuose. Iš 1953 metų kandidačių į grožio karalienes nebebus reikalaujama išbaigtinio grožio kūno formų. Pirmiausia jos turės būti išsilavinusios, gerų apsiėjimo formų, mokančios gerai virti ir dirbti namų darbus; jos turės atlikti daug bandymų ir išlaikyti egzaminus, nes pagrindinis reikalavimas bus intė-

So!. Helen Degutis (sopr.) ir Vaclovas Verikaitis (bosas-baritonas) rugp. 
21 d. dainavę CBC radio programoje 'Songs of My People', kuri tronsliuo 
jomo kas penktadieni 9 vai. 30 min. vok. Tai klausytojų mėgiamiausia 
CBC programa. Jos vadovais yra Ivan Romanoff ir Jan Rubeš.

VIKTUViNIAI REIKALAIAguonų pyragasL6 sv. riebalų,!6 sv. cukraus,4 kiaušiniai,3 valg. šaukš. pieno,1 arb. šaukš. kepimo miltelių,2 valg. šaukš. bulvinių miltų arba vanilio- pudingo,vanilio lazd., druskos.Riebalus išmaišyti iki putojimo, po truputį sudedant cukrų, kiaušinių trynius, sumaltas aguonas, pieną, vanilį, druską

išilgai, sudalinti į mažesnes dalis ir pasūdžius palaikyti 15 min.Į karščiui atsparų indą (stiklinį ar molinį) supilti skystą sviestą, į jį sudėti virtas ir supjaustytas bulves, ant jų sudėti žuvį su kapotais svogūnais ir plonom riekelėm supiaustytus lašinius; papriką ir druską pagal skonį. Visa tai užpilti su ¥4 1. rūgščios grietinės ir. kepti karštoje orkaitėje, kol žuvis iškeps, ir su bulviniais miltais ar pudin- I Po to užpilti likusią grietinę, gu sumaišytus kepimo miltelius, j dar palaikyti apie 15 min. orkai- Viską gerai išmaišius ant galo! tėję. Į stalą nešti su tuo pačiu ‘indu.
Vynioti salotų lapai^6 puodelio geros varškės,% puodelio tarkuoto sūrio,1 puodelis kapotų pamidorų (be žievelės ir grudų),5 valg. šaukštai mayonezo, druskos, pipirų, saloto lapų. Viską gerai ištrinti. Paimti didelius palotų lapus, storai patepti tuo ‘mišiniu. Suvyniuoti į rol- kutes, palaikyti' šaltai ir duoti prie šaltu užkandžių, mėsos, mėsa ar grybais kimštų bulvių irt.t.

Šiltos kimštos bulkutės4 pailgos bulkutės,
1 kietai virtas kapotas kiauši

nis.,
2-4 valg. šaukšt. kapotų dar

žovių tpagal skonį: pamidorai, 
paprikai,;

H puodelio tarkuoto ar kapoto 
sūrio, 

druskos, pipirų.
Bulkučių vidurius išimti, juos 

sumaišyti su daržovėmis, sūritf,' 
kiaušiniu" ir.priedais. Šituo mi
šiniu prikimšti bulkutės. Kepti 
apie 15 min. svieste keptuvėje 
arba orkaitėje.

Bananų ir obuolių apkepas
3 tvirti obuoliai,

Nuvalytus karpius perpjauti | 1 bananas smulkiai supiaustytas,2 valg. šaukšt. cukraus,2 arb. šaukšt. sviesto,
V2 puodelio saldaus vyno (ge- ^jĮnė.

Moterų veiklaKL Kat. Mot. D-jos šventė, S. S. Pan. Marijos Dangun Ėmimas, rugpiūčio 15 d., Toronte buvo atšvęstas susikaupimo valandėle Šv. Jono bažnyčioje. Pritaikytą pamokslėlį pasakė kleb. kun. Ažubalis. Sekmadienį buvo išklausytos Šv. Mišios, kurias atlaikė ir pamokslą pasakė kun. dr. Gutauskas. Laike Šv. Mišių giedojo solistė p. Ščepavičienė, akomponuojant D. Ščepavičiū- tei. Po pamaldų ir bendros Šv. Komunijos visos narės susirinko į kleboniją, kur dalyvaujant kunigam įvyko trumpos vaišės, kurias suruošė p. Jonaitienė. Toronto skyriaus pirmininkė. Buvo maloniai 'praleista pora valandėlių ir pasidalinta mintimis. ■Lietuvių Moterų ir Mergaičių konferencija įvyko Čikagoje Marijos Aukš. Mokyklos rūmuose rugpjūčio 16 d. Paskaitas skaitė J.E. vysk. Brizgys, M. Galdikienė, J. Daudžvardienė ir O. Labanauskaitė. Meninę dalį atliko solistė I. Motiekaitienė.JAV Liet. Katalikių Moterų Sąjungos 25 — Jubiliejinis Seimas įvyko Cicero čugpiūčio 17 d., dalyvaujant J.E. vysk. Briz- giui, kun. Atkočiūnui, kun. Balčiūnui ir daugeliui svečių. Į nauja Centro Valdybą išrinkta: X Mack, ~ kienė, U. Daukantienė, A. Šat-M. Vaičiūnienė, E. Stat-riausia Sherry).Obuolius nuplauti, perplauti pusiau. ir išėmus grūdus pripildyti bananų gabalėliais. Viską sudėti į troškintuvą (bananais; pripildyta pusė turi būti viršų- ? je). Ant viršaus užpilti cukrų, sviesto gabalėlius, vyną ir už-
r Dail. A. Tamošaitienė gyve-

sudėti išplaktus baltymus. Sudėti į’ riebaluotą formą ir kepti orkaitėje apie 20 min. stiprioje ir apie 30 min. silpnesnioje temperatūroje.
Čigoniški karpiai3 sv. šviežių karpių,1 % sv. virtų bulvių, sv. svogūnų,% sv. rūkytų lašinių,% sv. sviesto,% litro rūgščios grietinės, paprikos, druskos.

je, po to išplauti muilotu vande
niu.

Nevirtų kiaušinių lukštus su- 
■ mulkinti ir užpylus vandeniu 
Išlaikyti — šituo skysčiu kas 
irečią dieną laistyti gėles; vei
kia kaip trąšos.

1 Svogūnų kvapas nud^-rankų 
i raeina jas įtrynus gabalėliu ne-- 
tirtos bulvės.

Perkant raudonus burokėlius 
žiūrėti į lapų spalvą, juo jie 
tamsesni, tuo sultingesnis buro
kas. Nesant lapų, nulaužti Šak
nies galiuką ir suspausti tarp 
pirštų — juo daugiau sulčių, tuo 
geresni.

1950’ i Catholic Action (CISCA) orga- i nizacijoje susidarė specialus dengus troškinti apie 35 min. mergaičių padalinys, užsibrėžęs laiks nuo laiko palaistant. Pa-, tikslą kovoti su madų nepado- teikti šiltą su saldžia grietinėle.1 T/~
Kiaušiniai kimšti grybais4 kiaušiniai,16 sv. grybų (champignon’ų),1 valg. sauKŠt. sviesto,16 puodelio mėsos padažo,1 valg. šaukšt. bulkos džiūvėsėlio, . druskos, pipirų, citrinos sunkos.Kiaušinius kietai išvirti, perplauti su visu lukštu išilgai ir išimti trynius. Grybus smulkiai supiaustyti ir pakepti svieste. Trynius sutrinti ir sumaišyti su grybais, dalimi padažo ir prieskoniais. Šituo mišiniu pripildyti kiaušinius, sudėti į sviestuotą formą, ant viršaus uždėti sviestą, užpilti likusį padažą ir pa- barsčius džiuvėsėliais trumpai perkepti karštoje orkaitėje.

• Mary Jamson, vienintelė ke
leivinio lėktuvo pilotė Ameriko
je, tupėjo pasitraukti iš savo ei
namų pareigų, nes keleiviai ne
turėjo pasitikėjimo moteriškai 
lėktuvo vadovei. <

• Naujoji JAV pasiuntinė Ita
lijai ponia Booth Luce įsigijo 
italų visuomenėje daug simpati
jų, kai lankydama vieną kaime
lį atsisėdo į piovimo mašiną ir 
nuplovė visą lauką javų.

Taip pat išrinktom gražuolėm nebebus duodama galimybės tapti filmų žvaigžde ar madų saliono mannequin’u. Nes ir paskutinių metų rinkimai parodė, kad daugelis gražuolių atsisakė nuo siūlomų galimybių, pareikšdamos, kad jos savo laimę mato laimingose šeimose, bet ne filmų žvaigždžių padangėse.Ankščiau apie ¥3 grožio kandi-’ dačių dalyvaudavo varžybose vien dėl to, kad gavus geresnę tarnybą. Šita galimybė yra paliekama ir dabar. Apie 50 išrinktų kandidačių, atsižvelgiant į jų sugebėjimus, bus padedama susirasti geresnes vietas kaip lėktuvų tarnautojų, biuro sekretorių ir t.t.Iš viso matyti, kad Italija surado naują būdą ir tikslą grožio karalienėms rinkti. Laikas būtų ir kitiems kraštams pasekti.
ir gyvenimasnanti savo ūkyje prie Kingston, Ont., šiuo laiku piešia škicus iš gamtos ir smarkiai ruošiasi žiemos audimo darbams.. S. Prapuolenytė turi paruošusi eilėraščiu rinkini, kuris numa-w V 7tomas išleisti.M. Galdikienė PLKO S-gos pirmininkė, yra pakviesta į Ateitininkų Federacijos Centr. Valdybą moterų ir mergaičių reikalams.Mrs. Mary Lord iš Niujorko yra paskirta Mrs. Eleanor Roos- velt įpėdine Į UNO Žmonių Teisių Komisiją.Mrs. Lord iki 1929 m. dirbo socialinės globos įstaigose Min- neapolyje, vėliau Niujorke. Laike karo buvo valdininke kariuomenės moterų pagalbiniuose daliniuose ir JT Tarptautiniame Vaikų Pagalbos Fonde.Mme Liger, Prancūzijos Susisiekimo Ministerijos referentė ir Tarptautinės Kelių Apsaugos Komisijos Pirmininkė sudaro nauja kelių susisiekimo planą (“Code de la Route”).Perversmas madų pasaulyjeChristian Dior paskelbė naują kryptį madų pasaulyje: trumpi, vos kelius dengią, sijonai, nauja pečių ir liemens linija. Šitos naujos idėjos sukėlė daug triukšmo ir pasipriešinimo moterų tarpe.Atrodo, kad grįžtam į 1938 ar- net 1925 metus ...

Už kuklumą moterų rūbuosem. Čikagos Interstudent m4 reikalauti pateikti pardavi-
, rūmais. Jos nustatė, kad madų į tvarkytojai perdaug pataikauja ! žmogaus žemiesiems instinktams • ir moterų rūbai perdaug išryški- i na kūno linijas. Rūbo gi paskirtis esanti visa tai pridengti, bet ne eksponuoti. Turėdamos galvoje, kad mūsų laikais daug moterų taip rengiasi vien* dėl to, kad kitokių rūbų negauna, kalbamoji grupė. pasivadinusi “Fighting 69th” sukėlė sąjūdį “Supply the Demand for the Supply” — SDS — iš rūbų fir-
NAU JAS -----------------
VADOVĖLIS!

A. RINKŪNO

“KREGŽDUTĖ”
I dalis.

^Elementorius, skaitymai ir ap
linkos pažinimas I-II skyriui. 
Specialiai parašyta pritaikant 

lituanistinėms mokykloms 
Kanadoje ir Amerikoje.

Kaina $1.50 (kanadiškais)
Užsakymus ir pinigus siųsti: 

Spaudos B-vė “Žiburiai” 
941 Dundas Str. West, 
Toronto, Ont., Canada.

mui kuklių rūbų. Sąjūdis sulaukė pasisekimo, išsiplėtė Cincina- ti, Clevelande, St. Louis, New Orleane, Čikagoje, ir daugelis firmų Amerikoje pradėjo leisti į rinką ir atitinkamų rūbų.Šią vasarą tuo reikalu ir Kanadoje pakėlė balsą Saskatoono St. Paul’s School of Nursing. Tos mokyklos studentės išsiun.* tinėjo atsišaukimą į visų Kanados katalikiškų gail. seserų mokyklas, kviesdamos prisidėti prie sąjūdžio. “Mes kviečiame jus į kovą atstatyti krikščioniškąją moters, vertę”, — sakoma atsišaukime. Akciją išvystyti • ruošiamasi nuo sekančių mokslo metų pradžios, o tuo tarpu ruošiama tam medžiaga, ruošiamasi išleisti specialų leidinį, kuriame bus paskelbti bendriėji principai, nurodymai kas mado- ; se yra nepriimtina ir kas pageidautina.
■-----------------------, «

• Vienoje telefono kompani
joje Gulfport (Missouri) senai 
žadėtas oro vėdinimas vis nebu
vo įrengiamas. Užėjus dideliems 
karščiams telefonistės labai sa
votiškai sustreikavo: 107 mote- ’ 
rys į darbą atvyko trumpomis 
sportinėmis kelnaitėmis. Sekan
čią dieną į įstaigą buvo avežta 
12 centnerių ledų, kas damas 
privertė vėl užsimauti sijonus; 
taip pat skubiai pradėta įrengti 
ventiliatorius.
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R. TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 
nusipirkti arba parduoti nejudamas nuosavybes.

BIURAI:
863 Bloor Street West, "Toronto
575 Queen Street West, Toronto
1294 King Street East, Hamilton

PARDUODANT ar PERKANT namą mielai Jums 
patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai:

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

PARDUODAMA:
High Perk—Bloor,

8 kambarių mūrinis, 2 augštų 
narnos; įmokėti $4.900. Kaino 
$13.900.

Geoffrey—Roncesvalles,
7 did. kamb. atskiros mūrinis 
namas, kiemos ir garažas; įmo
kėti $5.500. Kaina $15.500.

High Park—Bloor,
8 did. kamb. gero mūro, neper
einami kambariai, alyva apšil
domos; įmokėti $4.500. Kaina 
$15.000.

High Park—Bloor,
8 did. kambariai, 2 ougštų mū
rinis, privatus įvažiavimas ir ga
ražas; įmokėti $6/000. Kaino 
$16.500.

Wright—Roncesvalles,
7 did. kamb. atskiras mūrinis, 2 
augštų, garaž.; įmokėti $5.000. 
Kaina $15.900.

Bloor—Ossington,
6 kamb. atskiras, alyva apšildo
mas, 2 garažai; įmokėti $3.500. 
Kaina $10.350.

Indian Rd.—Indian Trail,
15 kamb. atskiras mūrinis, von- 
deniu-olyva apėildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios, gerso namas; 
įmokėti $8.000. Kaina $22.900. 
Viena atvira skola.

Havelock—College,
10 did. kamb. atskiras gero mū
ro, vandeniu-alyva apšildomas, 
2 virutvės,* garažai, privatus įva
žiavimas; įmokėti $6.000. Kai
na $18.900. Viena atviro skola.

College—Bathurst,
9 did. kamb. mūrinis, švarus na
mas, 2 virtuvės, 2 vonios ,alyva 
apšildomas, 2 garažai; įmokėti 
$55.000. Kaina $16.500. Vie
na atvira skola.

High Park Ave. prie Bloor,
14 didelių kambroių mūrinis at
skiros namsa, vandeniu-alyva 
apšildomas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
lobai didelis kiemas ir mūrinis 
garažas; įmokėti $9.000. Kaina 
$23.000.

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

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

$4.300 įmokėti. Mūrinis, atskiros, 10 
kambarių namas, Concord St., 
3 virtuvės, 2 vonios, kieto me
džio grindys. Išoriniai ir vidu
je geram stovy. Jokio remonto 
nereikalingas. Šild.-šaldyma 
įrengimas, alyva kūrenamas. - 

, Mūrinis pastatas kieme —- 
garažas ir dirbtuvė — gali 
būti paverstas gyvenamu na
mu. Kaina apie $17.500.

$6.000 įmokėti. Kertinis 11 kamba- 
' rių gero mūro namas. Bloor- 

Bathurst. Ypač tinkamas , gy
dytojams. Vandens-alyvos ši Id. 
Garažas. Namas tuščios. Kai
na $21.000.

$6.000 įmokėti. Atskįras 10 kamba
rių, High Park Ave., vandens 
-alyvos šildymas, augštos pa
jamos. Kaina $17.800.

$2.500 įmokėti.. Pusiau mūrinis, 9 k. 
per du augštus namas. Queen- 
Dundas. Kieto medžio grindys. 
2 virtuvės, garažas. Kaina 
$7.000.

$4.000 įmokėti. Dėl išvykimo skubiai 
parduodamas- mūrinis namas, 
9 kamb su visais gerais bal
dais, patalyne, visais virtuvės 
reikmenimis; plovimo mašina, 
šald., radijo aparatai ir tt., 
naujas pečius. Garažui vieta, 
Bathurst-Queen, 
lane. Gera išnuomavimo vieta. 
Kaina $13.500.

$3.000 įmokėti. 8 kamb. geram sto
vyje, 2 virtuvės, oru-anglim 
Šildomas, garažui vieta, lane. 
Kaina $10.500.

$2.500 įmokėti. Mūrinis 7 kamb., 2 
virtuvių namas. Kietmedžio 
grindys, lane. Kaino $9.900.

$9.000 už moderniai įrengtą maisto 
krautuvę—-. seife service — 
ir 6 kamb., netoli būsiančios 
naujos bažnyčios — College 
St. Savaitinė krautuvės apy
varta $3.000. Nuoma $135 
į mėn. 10 metų nuomos teisė. 

$850 už sklypą — 30 pėdų iš 170. 
Eastwood Rd. Geroj rezidenci
nėje vietoje.

$6.000 įmokėti. Vasarnamis su 3 
sklypais. Prie vandens — Sim
coe ežeras. Keswick. Keletas 
kabinų, keliolika laivelių ir 
trobelių žiemx gaudyti žuvis. 
Puiki krantinė ir vieta žuvavi- 
mui. Metinės pajamos virš 
$6.000. Nedidelės išlaidos. 
Lengvas ir sveikas darbas. 
Kaina apie $29.000.

J. KAUKELIS
Telef. EM. 8-2646; EM. 8.2647 

EM. 8-2648
575 Queen Str. W. (prie Bathunt) 

Namų telef.: KE. 7536

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. irt. OL. 7525

namą tel. LA. 0248.

863 BLOOR STREET WEST 
(netoli Ossington g.)

1. Už $6.500 gali įsigyti 18 kamba
rių namą judriame punkte. Gali
ma turėti sau pora-treįetą kamba
rių ir $125 nuomos savaitei. Tai 
jau nė namas, o biznis.

2. Geras biznis — restoranas ir krau
tuvė! $3.600 — įmokėjimas. 
$7.000 pilna kaina. Proga su ne
dideliu kapitalu pradėti savistovų 
biznį.

3. $4.500 -— grynais, 
$13.500 — pilno kaino.
6 kambariai. Galley gatvėj prie 
Roncesvalles. Alyva šildomas. Ga
ražas. Namas tuščias.

4. $6.000 — grynais, 
$19.500 — pilno kaino.
10 kambarių atskiras mūrinis ną- 

' mos. Alyva ir vandeniu Šildomas.
Garažas. 3 virtuvės. Solidus na
mas. Geras pirkinys. AugšČiau 
Blooro netoli Bathurst.

5. $6.000 — grynais, 
$17.000 — pilna kaina.
6 kambariai, beveik naujam na
me. Viskas yra — net ir kilimai. 
AugšČiau .College -prie Dufferin. 
Tinka tiems, kas peržiūrėję pora 
šimtų namų, vis negali išsirinkti.

6. $5.000 — grynais, 
$15.500 — pilna kaina.
9 kambariai mūriniame name. 
Grace gatvėj žemiau College.

7. $7.000 grynais už 13 kambarių su 
3 voniomis, 3 virtuvėmis, 2 gara
žais, didelį mūrinį namą. Kaino 
$22.000. Narnos, kuris daro pini
gų. Dovercourt gatvėj žemiau 
Dundas.

8. $21.000 už 6 kambarių atskirą 
namą. Viskas yra. Indian Grove 
prie Howard Park Rd.

9. $5.500 grynais, 
$12.800 pilna kaina.
už 8 kambarių atskirą namą. Mor- 
gueretta gatvėj netoli Bloor.

10. $3.500 — grynais, 
$12.800 —• pilna kaina.
6 kambarių namas. Rushton gat
vėj žemiau St. Clair.

MIELI HAMILTONIEČIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudiipu?

Nepamirškit manęs!
C. KRONAS

R. TESLIA
REAL ESTATE AND INSURANCE 

1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 
Telefonas: 9-3558

* .

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STREET WEST . 575 QUEEN STREET WEST
• TORONTO

SAUGU — PATIKIMA

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo Įstaiga.

Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių na
mų. Taip pat duodame paskolas.

$12.500. Dundas — Bloor, 6- kam
barių mūrinis narnos, 2 vir-- 
tuves, kietmedžio grindys, 
patogus išnuomavimui, ge
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mūrinis namas, 9 kamb. ir 
virtuvė, vandens anglių Šil
dymas, f garažas, * $6.000

$10.800. Davenport — Dovercourt, 
šešių kambarių mūrinis na
mas.

ras susisiekimas.
$13.500. St. Clair —* Vinono, nau

jos 5 kamb. bangalovas, 
Šilto vandens-alyvos šildy
mas, moderni virtuvė, la
bai gerame rajone artr prie 
tramvajaus.

$11.500. Ossington — Dundas, 6 k. 
z narnos, didelė virtuvė, gro

žiai dekoruotas, vieta garo- ' 
žui, įmokėti tik $3.000.

$13.500. Dovercourt — College, 8 
kambarių, 2 augštų mūrinis 
namas, 2 virtuvės, kietme

įmokėti. Namas be morgi- 
čių.

$17.900. Oakmount—St. Clair. 8 k. 
ir 2 virtuvių mūrinis na
mas,, vandens ir alyvos šil
dymas, bendros įvažiavi
mas. Labai gražioje vieto
je. Siek tiek augštesnis 
įmokėjimas.

$18.900. Bloor — Jone, 6 didelių 
kamb. mūrinis atskiras na
mas. Moderni virtuvė ir 
plytelių 4 dalių vonia, karš
to vandens alyva šildymas,

$11.000. Oakwood — Davenport, 6 
kamb., labai geram stovy
je, mūrinis, atskiras na
mas, nedidelis įmokėjimas.

$12.900. Loboi geram stovy mūrinis 
atskiras namas, naujas aly 
vos šildymas. 8 kambariai* 
ant dviejų augštų, dvi vo
nios, dvi virtuvės. Vieta 
garažui. Savininkas privers- 

x tos tučtuojau parduoti.
$14.500. Bloor — Shaw, 7 kambarių 

mūrinis namas, vandeniu, 
alyva šildomas, garažas. -

džio grindys, vieta gara
žui, patogus išnuomavi
mui.

$19.900. High Pork. 14 kambarių,

plytų garažas, graži ap- 
9 linko.

$27.000. Indian Rd. — Bloor, didin
gos, 12 kamb. namas su

$14.500. Indian Rd.—Annette, mū
rinis, 7 kamb. namas, 2 
virtuvės, geram stovyje,

* garažas.
4 butų, atskiras mūrinis 
namas, 4 virtuvės, kietme
džio grindys, 3 garažai.

$18.500. High Park. 7 kambarių at
skiros mūrinis namas, 2 
virtuvės, labai gerame ra
jone.

baldais. Dvigubas garažas, 
privatus įvažiavimas. 3 vir
tuvėlės rūsyje. Pajamų apie 
$4.000 metams plius 3 k. 
butas Šeimininkui.

$13.900. Dovercourt — Dundas, ply
tinis, atskiras, 8 kamb. na
mas ir garažas. $4.000 
įmokėti.

$14.900. Bloor — Indian Road. 8 
didelių kambarių mūrinis 

’ namas, alyva šildomas, dvi
gubas garažas.

$19.000. Indian Rd.----Glenlake, at
skiros, mūrinis, 9 kamb. 
namas, geram stovy, 2 mo
dern. virtuvės, garažas.
Tel. OL. 7511

SKAMBINKITE; SKAMBINKITE: SKAMBINKITE:

A. Kiršonis . V. Morkis B. Sergautis
OL. 7511 OL. 7511 OL 7SJ1-
1460 Dundas St. West (prie Dufferin), Toronto

Namų reikalais Hamiltone skambinkite mūsų atstovui JĮ ValeVlČlUS 
913 Main St. E. Tel. 9 4121 " ’

ERNEST RIDOUT
EEAL ESTATE LIMITED IIAIKIS Į

J. J. Ellis
Stambiausias Toronto 

Realtorius

383 Roncesvalles Avė. 
LA. 8000

'l 
Mūsų firma su keturiomis 
kontoromis Toronte ir virš 100 
tarnautojų tikrai gali pasiūly
ti patį didžiausį namų ar biz
nių pasisirinkimą.

Šios savaitės pavyzdžiai:
$36.000 pilna kaina. Didelis, kampi

nis 3 krautuvių narnai Dundas 
gatvėj. Didelės pajamos, neaugŠ- 
tos įmokėjimas.

Įmokėti $10-15.000. Tikrai gera pro 
go nusipirkti gerą, 18 metų se
numo, 2 butų namą ir self-serv
ice krautuvę-grosernę. Savaiti
nė apyvarta apie $3.000.

Churchill — Dovercourt,
$14.000, įmokėti $3.500-4.000, 
didelis, šviesus, mod. virtuvė, 
9 kamb. namas. Atskiras įvažia
vimas. Viet 5 garažams.

Havelock —- Bloor,
$12.600, įmokėti $3-3.500, 
naujos pečius, garažas, didelis 
kiemas. Arti parko. Priedo apy- 
naujis šaldytuvas irvirt. krosnis.

Visus Jūsų nekilnojamo turto 
pirkimo, pardavimo ir iškeiti
mo rūpesčius patikėkite kreip
damiesi į

Vytautas LUNYS
asmeniškai ar telef. LA. 8000

Buto tel. LY 2048.

' Didžiausias namų 
: pasirinkimas

visuose miesto rajonuose!

Tik paskambinkite kiek Jūs turi’ 
te įmokėjimui pinigų — mes pa. 

rodysime Jums namą!
*- *

$11.500, Bloor — Pacific, 8 kombcXi 

per 2 augštus, 2 garažai. įmokėti 
$3.400.

$13.500, Bloor — Ossington, mūrinis, 
atskiras, 7 kamb. per 2 augštus, 
vandeniu-alyva šildomas, įvažia!- 
vimos į kiemą.

$14.000, Bloor — Crawford, 8 kamba
riai, mūrinis, gerame stovyje, 2 ga
ražai, žemos įmokėjimas, 1 morgi- 
čius.

$15.000, Porkdale rajone, mūrinis, 9 
kamb., 2. virtuvės, garažas.

$16.500, Bloor —' Marguarette, mūrinis, 
atskiras, gero plano, aliejaus šil
dymas, garažas.

$17.000, High Pork rajone, mūrinis, at
skiros, 8 kam. per 2 ougštds, geras 
kiemas, privatus įvažiavimas, gara
žas.

$17.800, Bloor — Indian Trail, mūrinis, 
» 9 kamb., vandeniu-aliejum Šildo

mas, 2 vonios, garažas. Parduoda
mas su baldais.

$19.800, High" Park rajone (Wright 
A ve.),‘atskiras, mūrinis, 10 kamb., 

z 3 virtuvės, vandeniu šildomas, ga
ražas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų*

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

John J. Ellis
REAL ESTATE

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose
Morningside — Wendemere -— 6 k. 

atskiros mūrinis namas, gara
žas, privatus į/ožiavimas, tik 
$11.800. '

Clinton —- Bloor —- 10 k. mūrinis 
dupleksas, alyva Šildymas, tik 
$2.500 įmokėti, kaina $11.300.

Annette — Runnymede — 8 k. mū
rinis namas, alyva šildymas, tik 
dviejų augštų, geram stovyje — 
kaino $15.000.

Bloor — Pacific —- 8 k. atskiras mū
rinis nomos, dvigubas garažas 
$15.900.

Dundas —- RoncesvoBes — 9 k. mū
rinis namas, dvi virtuves, dvigu
bas garažas kambariai dažyti. 
Kaina $16.000.

Roncesvalles — Fermanagh — 10 k. 
atskiros mūrinis namas, dvigu
bos garažas, dvi vonios. Kai
na $17.500,

Bloor — Alhambra — 8 k. mūrinis 
namas, vandeniu alyva šildymas, 
garažas, 5 k. su baldais, 2 vo
nios, vienos mergičius. švarus. 
Kaino $17.800.

Bloor — Quebec — 10 k. atskiras 
mūrinis namas, vandeniu alyva 
Šildomos, trys mūriniai garažai. 
Kaina $18.000.

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Įstaigai

1 ST. CLAIR AVE. W. 
TORONTO

Tel. KE. 7941, nomų tel. LL. 4744
Nerodę manęs įstaigoje, malonėkite 

palikti sovo telefono numerį.

Visais turto pirkimo 

ir pardavimo reikalais
Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate

1130 College St.,
Toronto, Ont
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Mann & Martel
R E A L T O R S

2336 BLOOR bT.West, prie Windermere. TeL MU. 8255 
• '■ \ ■

Gerai žinomo ir lietuvių išbondyta nomų pirkimo-pcrdovimo įs*oigo.
Galimos posirinkimas visuose miesto rajonuose ir įvairiomis kainomis. * *

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$10.500. Runnymede — Annette. 6 k., mūrinis, gerai užlaikytas namas vie
ta garažui; įmokėti $3.000.

$14.900. Runnymede — Annette. 7 k. mūrinis, 2 virtuvės, labai geri kamba
riai, alyvos šildymas, garažas; įmokėti $5.000.

$16.500, Marion— Roncesvalles, 7 kambariai, mūrinis, pusiau atskiras, puikūs 
kambariai, alyvos šildymas, 2 garažai. Įmokėti apie $5.000.

$16.900 , prie Parodos aikštės, 9 kamb., mūrinis, atskiras, dideli kambariai, aly
vos šildymas, garažas. Įmokėti apie $4.500 . /

$18.500. Bloor-— Traymore. 6 k. mūrinis, atskiras, puikus kambariai, van
dens - alyvos šid., garažas; įmokėti $9.000.

$19.900, King -—- Jameson, 9 kamb., mūrinis, pusiau atskiras, 3 virtuvės, 3 vo
nios, vandens-alyvos šildymas, garažas. įmokėti $5-6.000.

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas

J. T A M U L I O N I S
Telef. įstaigos MU. 8255, namų telef. OL. 8074

./O//A J. ELŪS
REAL ESTATE

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8000

Jgyfo pasitikėjimo dėlei mūsų firma auga sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku čia rasite didžiausį namų ir kitokių nuosavybių pasi
rinkimą. Kiekvienu laiku Šimtai namų visuose Toronto rajonuose. 
Ypatingas mūsų naujojo skyriaus dėmesys bus skiriamas patarnauti 
klijentoms norintiems įsigyti namus High Parko rajone.

ŠIUO TARPU NEDAUG, BET VERTINGŲ NAMŲ

DUNDAS
$11.500. Avalynės krautuvė daranti apie $15.000 metinės apyvartos. Trijų 

kambarių ir virtuvės būtos prie krautuvės. Kainą sudaro prekės ir įrengimai. 
Lietuviams labai tinkamas rajonas.

DUNDAS — MONTROSE
$15.000, Įmokėti tik $2.500. Atskiros mūro nomos, 8 komborioi ir galimybė 

krautuvei, olyvos šildymas, dvigubas garažas.

MAPLEWOOD — PINEWOOD
$19.000, Įmokėti $7.000. Visoi atskiros, gero mūro nomos—dupleksas. 8 kam

bariai per du ougštus, vondens-olyvos šildymas, nepereinami kambariai, 
du garažai, privatus įvažiavimas. •

INDIAN RD. — GEOFFREY
$21.500, Įmokėti $7.000. Visai atskiros, lobai gero mūro namas, 10 kamba

rių ir erdvus šildomos vasaros kambarys bei grožiai įrengtas poilsio kam
barys, garažas su privačiu įvažiavimu, gražus kiemos.

INDIAN RD. — HIGH PARK BOULEVARD
$29.800, Įmokėti apie $10.000. Visoi atskiras gero mūro namas — tripleksos, 

16 kambarių ir 2 vasaros kambariai, vandens-alyvoos šildymas, gara
žui vieta. Dar vienv būtų galimo įrengti rūsyje. Solidus namas — plieno 
balkiai. -

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

R. ŽULYS
383 Roncesvalles. • Telef. OL. 6321 • Buto tel. EM. 3*6711
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1072 BLOOR ST. W. — TEL. MElrose 2471

Visuomet didžiausias namų .pasirinkimas mūsų firmoje, nes yra 
laikoma viena iš rimčiausių, didžiausių ir patikimiausių Toronte. 
Kiekvieną dieną gauname daug namų, todėl ir pasirinkimas 
geriausias.

DUFFERIN — DUNDAS .
$9.500, 6 komborių, dviejų ougštų gražus mūrinis namas, moderni virtuvė — 

dideli erdvūs kambariai.
DAVENPORT — DUFFERIN

$12.500, 6 kambarių, dviejų augštų, labai gražių plytų namas, nepaprasto gro
žio kiemas — garažas po namu. Geros pirkimo sąlygos, tik vienas mor- 
gičius. - '■.( . f <' ■-

LANSDOWNE AVE. — DUNDAS
$12.500, įmokėti tik opie $3.000, 8 kambarių plytų nomos, vieta garažui. Pa

togus išnuomavimui — pigi kaino. Nepraleiskite progos.
PARKSIDE DR. — HIGH PARK

$13.000, 8 kambarių, pusiau atskiras gražus mūrinis nomos, gražūs neperei
nami kambario i —-moderni, didelė virtuvė. Naujos alyva šildymas, vieta 
garažui, didelis kiemas.

WALMSLEY BLVD. — ST. CLAIR
$1.6.900, įmokėti tik apie $5.000, pusiau atskiras, 9 kambarių, gražiame ra

jone, patogus išnuomavimui namas, labaų graži vieta —beveik naujas.
LANGSIDE ST. — GARY DRIVE

$17.900, neaugštos įmokėjimas, 7 didelių kambarių, atskiras, modernios sta
tybos naujas namas, gaaržas išyieno, dvigubas sklypas — pigu — retas 
pirkinys -■

MIELAS TAUTIETI! Mielai Jums patarnausiu ir patarsiu namų ar biznių 
pirkimo ir pardavimo reikaluose — be įsipareigojimo iš Jūsų pusės

P. MALIŠAUSKAS
agentas, kuris kiekvMom greitai patarnauta ir nepavargsta!

1072 Blear St. W. — Toronto — Te.l ME. 2471, Auto tel. KE. 1359.

John J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W. — Tel. MElrose,2471

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu, visų tautų 
klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą 
Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei ple
čiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo me
tu pas mus dirba virš 100 įvairių/tautų agentų. 
Į dieną gauname apie 60 naujų namų pardavi
mui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas 

_ tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

PALMER$TON — QUEEN
$7.000, įmokėti $3.000. Likusi sumo vienu otviru morgičiu. 9 komborių, dvie

jų ougštų nomos be rūsio. Dvi virtuvės.
e SYMINGTON — DAVENPORT

$7.500 viso koino už atskirų mūrinį 3 komborių su patogumais namų. Didelis 
sklypas. Yra plonai pristatyti dor 6 kambarius. Vieta dvigubam garažui. 
Proga tom, kuirs netingi padirbėti ir uždirbti! Dabartiniai savininkai emig
ruoja iš Kanados

GLAD5TONE — BLOOR
$10.500, įmokėti tik $2.000. Pusiau atskiras mūrinis, 7 kamb. namas’ te eue- 

mininkeis. Trys garažai. Privatus įvažiavimas. - *
BATHURST — DUNDAS

$9.800, įmokėti itk $2.800. Pusiau atskiros 8 komborių namas su dviem vir
tuvėm. Vieta garažui. Tinkamas nuomavimui.

GLENLAKE — CLENDENAN
$14.000, įmokėti opie $4.500. Pusiau atskiros, stiprus, gražių plytų, 6 kamb. 

namas. Įstiklinto veranda. Lietuvių mėgstamos distriktos.

GILMOUR — ANNETTE
$15.500, įmokėti $5-6.000. Visoi atskiros masyvinis 9 didelių komborių mūro 

ndmas. Koridorinė Sistemo. Yro garažas ir vieta" ontrom. 3 virtuvės. Pare
montavus .būtų tikrai vertingos turtas. 1

FAIRVIEW — ANNETTE .
$17.500 su atitinkamu įmokėįimu. Visoi atskiros 9 komborių mūrinis names, 

šildomos olyvo. Garažas ir dor bent trims. Kurortinė oplinko. Metyti ežeras.
I . . ’ ’•

Mielas Bičiuli! Jei nori pirkti namą, bet kokį biznį; ūkį 
ar ieškai paskolos, pats atsimink ir savo pažįstamiems 
primink, jog šiuose reikaluose Jums — be jokio įsiparei* 
gojimo iš Jūsų pusės—visada mielai patars ir patarnaus

P. LEONAS
agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervooįi!

1072 BLOOR ST. W. — TeL ML 2471, bate ML «. 7429.
—II I » ....................■■■■■.......... ;ii iii



TBVI«K*S ŽIBURIAINr. 35 (19?)

A. GRAŽIŪNAS VLIKO PIRMININKAS
Grėsmingos Petrinės

Tęsinys iš praeito numerio

Bet taip Umpai visus savo pasakojimais bestebinant, nelauk
tai atsirado jam varžovas — pas Pupinį į žentus atėjo Tvaska. 
Jis, tiesa, Amerikoj nebuvo buvęs. Bet jau nuo penkiolikos metų,, 
stojęs pas Rumzį gizeliu, šešerius metus ėjo, mokydamasis siūti, 
su juo per žmones. Rumzis buvo garsus siuvėjas. Jei reikėdavo 
kokiam piemenukui pasiūti kelines, jis nė matuot nematuodavo. 
Išėjęs pasižiūrėdavo , kur tasai, bandą ganydamas, ant kalno 
oliuoja, ir kol vakare pargindavo namo, kelinės būdavo jau baig- 
tos Ir ne tik baigtos, bet ir tiko kuo puikiausiai. Tačiau Rumzis 
buvo dar garsesnis pasakotojas. Ant jaučio odos nebūtum su-, 
rąšęs, kiek istorijų jis pripasakodavo per vieną vakarą. O Tvaska 
ne tam galvą ant pečių turėjo, kad pilvan lapų neprikristų. Jis 
matė, kad meistrą žmonės myli ne tiek gal net, kad jis gerai 
siuva, kiek už tai, kad ne šnypšlys ir moka jiems visokių įdomių 
dalykų papasakoti. Kai tik Rumzis kur atvažiuodavo siūti, tai 
šiaip ilgi ir nuobodūs vakarai kaip vandeniu prabėgdavo. Net 
ir kaimynai susirinkdavo vakaro praleisti ten, kur jis siuvo. 
Pagaliau ir pats meistras savo gizeliams sakydavo:

— Jei norit, vaikai, gerais siuvėjais būti, turit mokėti du da
lykus: truputį siūti ir gerai pasakoti. Jei tylėsi, kaip vandens bur- 
non paėmęs, nė siūti‘niekas nešauks. Ruknos ir šnypšelio žmonės 
nemėgsta, nors jis ir auksinius nagus turėtų.

Jei jam atveždavo mokyt siuvimo kokį apsiblaususį ar pa
niurusį vaikigalį, tai Rumzis nė gizeliu nepriimdavo.

— Geriau tegul jis imasi kokio kito darbo, — sakydavo. — 
Nebus iš jo geras siuvėjas. Perdaug lėtas ir tylus.

Visa tai Tvaska įsidėjo į galvą ir, ilgais vakarais sįųyinėdą- 
mas .kilpas ar dygsniuodamas pamušalą, nieko nepraleisdavo pro 
ausis, ką jo meistras ar kiti pasakojo. Paskui, jau pats pradėjęs 
meistrauti, taip pat, ką tik įdomesnio išgirdęs, į galvą dėjosi. 
O ir liežuvį turėjo miklų. Tad ilgainiui pagarsėjo ne tik siuvimu, 
bet ir visokiom istorijom ne mažiau, kaip kadais jo meistras.

Tokio pasisekimo sulaukęs, Tvaska .lyg. taųkag. ant šilto van
dens plaukė ir net tuštybės įgijo. Jam pradėjo atrodyti, jog niekas 
nei tiek žino visokių dalykų, kaip jisai, nei taip pasakoti moka. 
Jei kas kitas pradėdavo ką pasakoti, jis tuoj įsiterpdavo, jog tai 
dar esą nieko ypatingo. Jisai tai žinąs tikrai išgirsti vertą dalyką. 
O kai pradėdavo pasakoti, tai taip įsismagindavo, jog kitam ne
būdavo kaip nė žodį įterpti, dėl ko kitiems jau net pikta būdavo.

Atėjęs pas Pupinį į žentus, jisai užsimojo ir savo naujiems 
kaimynams parodyti, ką sugeba. Taip ir susilaukė Umpa sau 
varžovo. Ir neilgai truko, kol tie du varžovai susirėmė lyg ožiai 
ant siauro liepto.

Pradžioj Umpa nekreipė dėmesio kad ir Tvaska nori savo 
visokiom istorijom žmones nustebinti. Tegul sau pasakoja. Jis 
nebuvo linkęs neleisti kitam nė prasižioti. Bet Tvaska ir dabar 
laikėsi savo nelemto papročio. Umpai ar kam kitam pradėjus 
ką nors pasakoti, jis tuoj įsiterpdavo, jog girdėjęs dar įdomesnį 
dalyką, ir, pasakojusį pertraukęs, pradėdavo savo kokią istoriją 
riesti. O kai tik pradėdavo pasakoti, tai ir nebesustodavo. Baigęs 
ką pasakoti, jis mėgdavo sakyti:

— Tai aš jau baigiau. Dabar pasakokit kas kitas. Mano jau 
tokia mada — pirmiau pasakoju aš, o paskui pasakok tu. Dėl to, 
kad kartą buvo šitaip.

O kai’tik prisimindavo, jog “kartą dar buvo šitaip”, tai ir 
pradėdavo vėl toliau pasakoti, nelaukdamas, ar kas kitas ne
pasakos.

Umpai tai nepatiko. Koks ten tik su uolaktim per žmones 
ėjęs suvėjukas ne tik pertraukdinėja kitų pasakojimą, bet dar 
ir- dedasi, jog jis vienas šį tą matęs ir girdėjęs. Tad ryžosi paro
dyti, kad tos jo istorijos ne tokios jau įdomios ir kad pasauly 
pasitaikp daugiau^.yer^ų ^šgirsti dalvkų. Dėl to, kaipHk-.Tvaska^ 

■ ■ baigęs ^ą pasakoti, pasakydavo “tki' aš jau baigiau, dabar pasa
kokit kas kitas”, Umpa nebelaukdavo, kol tasai prisimins, jog 
“kartą buvo dar šitaip”, bet pradėdavo pasakoti kokį žymiai pra
šmatnesnį dalyką, nei Tvaska pasakojo.

Tvaska pastebėjo Umpos kėslus ir ryžosi taip pat nepasiduoti. 
Tad ir prasidėjo tarp jų varžybos, kuris geresnį dalyką papasakos.

Žiūrėk, kurį vakarą pas kaimyną pypkes betraukiant, prasi
deda kalbos apie visokius akių apdūmimus. O Tvaskai, žinoma, 
to ir tereikia. Jis tuo ir griebiasi pasakoti apie tai visokius nuo
tykius.

Antai, Simne per prekymetį priėjęs prie stovinčių ties smuk
le vyrų čigonas ir, rodydamas į patvory gulintį rastą, sakąs:

— Pastatykit, gaspadorėliai, butelį alaus, tai perlįsiu išilgai 
per šitą sienojų. 7

— Na, gerai, — saką vyrai, — lįsk. Jei perlįsi — gausi.
Manė, jog čigonas tik šiaip nori prisišnekėti, kad alaus gautų 

išgerti; Bet žiūri, kad tasai įrėmė į galą rasto galvą ir iš tikrųjų 
lenda.

Tik išeina tuo tarpu iš smuklės namo važiuoti Skovagalių 
Tamošaitis.

— Žiūrėk, — sako jam vyrai, — ką čigonas moka: per rąstą 
žaltys lenda.

O Tamošaitis tik šmaukšt dar jo nepamačiusiam čigonui bo- 
tagu. , ■'■■■■.■

■ ■ —Kur jis. — sako, — lenda. Ar nematot, kad jis tik pagal 
rąstą šliaužia. Akis jums apdūmė.

Tik kai, gavęs botagu, čigonas dvilinkas pašoko, ir kiti pama
tė, jog jis tik prie rąsto žeme rėpliojo.

Bet Umpa buvo pasirįžęs dabar Tvaskos istoriją suniekinti 
ir geresnę papasakoti. Iš smuklės išėjusiems, girdi, ir aš per rąstą 
perlįsčiau. štai, kad tasai čigonas būtų mokėjęs tokį dalykėlį 
padaryti.

Būdamas Amerikoje, ėjęs kartą su draugu ir beeidami mato, 
kad stovi, ratu kažką apstoję, būrys žmonių. Priėję tad ir jie pa
sižiūrėti. O ten stovi toks nučiuškęs žmogutis ir sako Susirin
kusiems: ’ *

— Dabar sumeskit man po nikelį, tai parodysiu jums dar vieną 
gerą triksą: užlipsiu augštyn ir atkišiu debesį.

Žiūrovai sumetė po nikelį, o tas žmoguitis, paėmęs virvutę, 
išmetė ją augštyn, ta pakibo, tarsi būtų ten augštai už ko užsi
kabinusi, ir jisai tuoiau ta virve nusliuogė į viršų. Nulipo ir nulipo 
augštyn, kol net iš akių pražuvo. Visi dabar stovi ir žiūri, kur tas 
žmoguitis pražuvo, ar nepabėgo, susirinkęs nikelius. O staiga kad 
prapilups lietus. Tiesiog kiurkliais. Kol išbėgiojo į šalis, visi lyg 
vantos šlapi liko.

— Na, vandenį paleisti daug kas moka, — nenorėdamas Umpos 
pasakojimui pripažinti pranašumo, savo ruožtu spiriasi Tvaska.

Buvęs toks bernas, kuris, nuėjęs kur į gužynes, ne kartą taip 
padarydavo, jog atrodydavo, kad trioba pilna vandens. Jam, mat, 

. balamutui juokas, kai mergos, pamačiusios, jog vanduo joms uo
degas merkia, susiėmę sijonus, šokdavo brist iš to vandens.

Tačiau Umpa tokį tik tariamą vandens prileidimą vėl laiko 
menku daiktu. Tai gdlįs kiekvienas padaryti. Reikią tik Joninių 
naktį pagauti gegužinį vabalą ir buteliuky užpilti spiritu. Paskui 
kai tik tą buteliuką atkiši, tai ir atrodys, jog trioba pilna van
dens. Bet jis matęs nuostabesnį dalyką. Vienam Čikagos saliūne 
kažkoks vyrukas, pasiėmęs mažą stikliukėlį vandens, pripylė iš 
jo pilną kibirą, o paskui įmerkė meškerę ir pradėjo iš to kibiro 
traukt žuvį. Kas tik kokios paprašė, tokią ir ištraukė — kas norėjo 
šapalo, tam šapalą, kas norėjo lydžio — tam lydį.

Tvaska, negalėdamas greitomis kokio tinkamo nuotykio prisi
minti ar bent pats pramanyti, nuo akių dūmimo persimeta prie 
vaiduoklių. Apie juos jis žino įvairiausių nuotykių ir, tur būt, 
taria, jog Umpa šioj srity jo nesukirs. Bet tasai ir dabar varo 
jį ragan. . . .......

Kad vaiduoklis kur bobas išgąsdino ar ramybės nedavė, namuo
se baladodamasis, nedidelė įdomybė. Bet kartais gyvieji taip vai
duoklį užspeičia, kad tam ankšta pasidaro. Tik, žinoma, to krajuj 
niekas nepadarys — čia žmonės per bailūs. Bet Amerikoj taip 
padaro. Ten, matai, žmonės, kaip jie patys sako, labai smart 

(Nukelta į 8 psl.)

(Atkelta iš 1 pusi) 
pa tikrai konstruktyvia ir pozi
tyvia. Jei, kaip minėjome, pra
eitą savaitę, iki šiol JAV politi
kos — vis dar atsirūgstančios 
kennanizmu — ‘ tikslas buvo 
“stelamate” (padėtis be išeities), 
kai Maskvos — “Visų šalių prole
tarų pergalė”, — Mr. Dulles kal
ba yra kertinis akmuo į pasaulio 
politinį susitvarkymą, prie kurio 
jį privedė baisesni nei mirtis 
ginklai. Turbūt negali būti abe
jonės, jog lietuvių tauta — įsira
šiusi ant buvusių Teisingumo 
Ministerijos rūmų “lustitia ėst 
fundamentum Regnorupi” — 
karštai pritaria “išlaisvinimo po
litikos” - Pax Americana kū
rėjams Eisenhoweriui ir Dulles, 
kurių pasaulyje įvesta teisingu
mo ir teisės sistema užtikrintų ir 
mūsų Lietuvos kūrybingą egzis
tenciją Jungtinių Tautų bend
ruomenėje.

Išryškino Maskvos veidą
Kad gudriai ištisus dešimtme

čius Maskva sugebėjo užslėpti 
po “tautų proletariato išsilaisvi
nimo” ir “komunizmo” idėjomis 
savo rusišką teroro imperiją, be
ne pirmą kartą JAV ambasado
rius JTąutose H. C. Lodge, Jr., 
praėjusį ketvirtadienį, išdrožė 
JTautų pasauliui ir surusėju
siam ’ J
kiui visą teisybę. Andriejus ap
kaltino jankius vaidinant “mas- 
terius”. Lodge: “Manau, jog TS 
RS atstovas buvo tikrai nelai
mingas, apkaltinęs JAV tokiu 
dalyku. Jūs, džentelmenai, gyve
nate čia Niujorke, Jūs galite ke
liauti po visą kraštą, kur nori
te... Kas gi tie “supermenai” 
mūsų krašte? Pažvelkite istori
jon. Prieš revoliuciją. Ameriko
je buvo kalbama 36 kalbomsi. 
Amerikiečiai turi daug religijų. 
Kiti bedieviai. Bet jie visi savo 
širdyse tiki į laisvę. TSRS atsto
vas lai pasižiūri, kas mirė Korė
joje už ją. Jūs rasite sąrašuose 
visų tautų visokios kilmės jan
kius. Bet pasižiūrėkite ką sako 
tikri pranešimai iš anapus Gele
žinės ... Pasiskaitykite prane
šimų apie taip vadinamą didžių
jų rusų niažą mažumą, kurie iš
stumia TSRS vietinius iš geres
nių darbų ir kurie viską stengia
si perimti savo žinion. Tai ir yra 
tikroji Hitlerio pavyzdžiu “mas
ter-race” taktika. Dabar gi, pra
šau vertėjus būti labai atsargiais. 
Perfrazuojant: seną . amerikieč ių 
patarlę, TSRS atstovas, apkalti
nęs „Ameriką “viršžmogių rase”, 
pražiūrėjo dar vieną iš kelių di
džiųjų progų savo gyvenime 
prilaikyti liežuvį”. Aiškiai su-

mišęs, Andriejus atsikirsdamas 
nebeminėjo “masterių rasės”, ta
čiau didžiu balsu šaukė, jog TS 
RS turinti konstituciją, kuri lai
duoja laisvę visoms religijoms. 
“Gyvenimas rodo, kaip puikiai 
veikia mūsų konstitucija ir reli
gijos klausimas sprendžiamas 
taip, kaip reikalauja socialistinės 
demokratijos valstybės orumas. 
(Pfffff!)...” Mr. Lodge savo 
kalba gi siekęs TSRS “to be
smirch” (teršti). Sakoma, amba
sadorius Lodge gaunąs daug 
komplimentinių laiškų.

Aūdėnas ginčija Palecek
Rugpiūčio 16 d. Anthony Pale

cek, Laisvos Europos radijo če
kas publicistas, parašė Amerikos 
įtakingai spaudai laišką, sugesti- 
jonuodamas, kad su vokiečių 
pretenzijomis į įvairias teritori
jas “tvarkytųsi” Centro Europos 
Federacija, kaip tokia. Vokiečiai, 
čekai ir lenkai galį susitarti, kaip 
Štetino, Breslau ir šiaurinės Mo
ravijos teritorijos būtų sujung
tos į atskirą valstybę, kuri pri
klausytų Centro federacijai “Ry
tų Vokietijos” vardu. Tačiau 
Danzigas, Silezijos anglių kasyk
lų sritis ir Rytprūsiai turį pa
likti Lenkijai. Ir vokiečiai turėtų 
prisiekti, kad jie užmirš “Drang 
nach Osten”. Gi Centro Europosautų pasauliui ir suruseju- nacn (Jsten. Cri Centro Europos 

in lenkui Andriejui Višins-į Federacija, nuo Baltijos iki Juo-
dosios jūrų būtų platesnės apim
ties ir vakarietiškesnio charakte
rio nei Austro-Vengrijos imperi
joje. Pasak Palecek, dauguma 
egzilų jau tapę internacionalis
tais ir jie “galėtų” šias savitar
pio problemas, spręsti.

Rugpiūčio 19 d. ten pat tilpo 
J. Audėno, buv. Lietuvos žemės 
ūkio ministerio ir dabartinio LL 
Komiteto nario pasisakymas. Jis 
pabrėžė; jog šitokia federacija 
sustabdytų ne tik vokiečius, bet 
ir rusus. “Tačiau — žinomas lie
tuvių liaudininkų veikėjas su
abejoja — kelią užstoja daugybė 
kliūčių. Federacija yra baimės, 
bet ne laisvo apsisprendimo vai
sius; nenoras atsisakyti suvere
numo; kalbų įvairumas; tautinės 
ir valstybinės tradicijos ir visose 
valstybėse egzistuojanti penkto
ji kolona”. Ir jokios regionalinės 
unijos Rytų-Vakarų problemos 
neišspręsią. “Juo labiau, kad ši
tokiuose mažuose regionuose ne
įmanomas gerbūvio pakėlimas. 
Jokie Lenkijos - Čekoslovakijos, 
Balkanų ar Pabaltijo blokai ar 
kitokios kombinacijos šios prob
lemos neišspręs ir iš vis šis 
klausimas neturi būti svarsto
mas. Tik Europos Federacija ga
lėtų savo nariams — tautoms už
tikrinti saugumą nuo baimės ir

bado”. Audėnas mano, jog būtų 
logiškiausia Europą padalyti į 
du, bet nepriešingus blokus. Vie
nam vadovautų Vokietija, kitam 
Rusija, bet reiktų saugoti, kad 
jie nesusijungtų. Rusija Audėnas 
supranta pačią rusų tautos vals
tybę su jos kaimynais iki Vladi
vostoko ir vakarop — su tauto
mis, kurios savanoriškai prie 
šios Rytų Europos federacijos 
prisijungtų. “Negali būti užmirš
ta, kad Ukraina, Gudija, Gruzi
ja, Armėnija, Suomių Karelija 
ir daugelis kitų tautų šiapus ir 
anapus Urąlo nėra rusiškos. Ką 
bekalbėti apie Pabaltijo valsty
bes ...

... Shumano planas, NATO, 
Europos Sąjūdis ir Strasburgo 
vyriausybė yra realus kelias, ir 
busimosios Europos valstybių 
federacijų kertinis akmui. Fede
racijos idėjos negali būti atsisa
kyta dėl jokių kitų idėjų; prie
šingai, ji turi būti stumiama pir
myn visais galimais būdais ir 
nuoširdžiai egzilų palaikoma”. 
Audėnas protestuoja, jog esanti 
tendencija Europos siena laikyti 
Elbę. “Rusija yra pavergusi daug 
buvusių laisvųjų. Tų šalių egzili- 
nės vyriausybės privalo būti įsi
leistos į Strasburgo parlamentą, 
jei jau ne į vyriausybę. Egzili- 
nėms vyriausybėms turėtų būti 
padėta suburti savosios kariuo
menės dalinius, kurie savo ruož
tu būtų. įtraukti į NATO kariuo
menę.

Pats laikas. Vakarų Europai 
vieną kartą suprasti, kad iki 
Maskvos bolševizmas vyraus Eu
ropoje, visas laisvasis pasaulis 
gyvens nuolatinėje grėsmėje ir 

tiekkomunizmas jame stiprės 
savo galia tiek jėga”.

Pasyvi rezistencija 
plečiasi Lietuvoje
Nors sovietai kaltina ameri

kiečius pikčiausiais dalykais — 
jie bulves apkrečią parazitais, 
streikus organizuoją (kad taip 
būtų) — Maskvos vergai impul
syviai plečia pasyviąją rezisten
ciją. Sovietų tankai gali numal
šinti darbininkų riaušes, bet bul
vių ir maisto jais neužauginsi. Ir 
komjaunimo nepadauginsi. Lie
tuvoje nors produkcija auga, 
smarkiai auga ir brokas bei ne- 
datekliai. Žemės ūkio krašte dėl 
pašaro trūkumo stimpa tūkstan; 
čiai galvijų žiemomis, o pavasa
riais gyventojai stokoja net bul
vių! Tinkamai-apsiskaičiavusios 
savo laiką, “išlaisvinimo” politi
kos vykdomieji organai, turėtų 
planingai išnaudoti šią, dar vie
ną “taikingą priemonę” pakirsti 
sovietinės agresijos galiai.

Naftos pramonė ir naftos šaltiniai Lietuvoje
(Atkelta iš 2 psl.) 

pagalbos. To pasėkoje geologijos 
mokslas išugdė net atskirą savo 
šaką, kuri vadinasi petrografija 
ir petrologija, kurios nagrinėja 
būdus ir priemones, kaip ir kur 
petroleumo reikia ieškoti.

Nors geologiniai daviniai apie 
Lietuvą nėra gausingi, bet-lai
mingu būdu juos suradau Bos
tono bibliotekoje. Tai daugiau
sia literatūra paveldėta iš vokie
čių ir. rusų.

Ieškant teoretinių būdu pet
roleumo, tenka atsakyti į visą 
eilę klausimų. Jeigu teigiami at
sakymai sudaro 70-80% (pri
klausomai nuo klausimų ar, kaip 
amerikiečiai sako, “clues” svar
bumo), tino atveju petroleumo 
kompani j a siunčia petrografinę 
ekspediciją ir gręžikų bei maši
nų štabą į vietą daryti geologinę 
sluogsnių nuotrauką. Jei teigia
mų klausimų % % per mažas, 
tuo atveju nuo petroleumo ieš
kojimo atsisakoma, nors jo gali 
kartais ir tokiose vietose pasi
taikyti. Lietuvoje visi “clues”, 
o jų yra apie 20, yra teigiami 
100%, todėl nėra jokios abejo
nės, kad Lietuvoje yra petroleu
mo.

Kokie kiekiai petroleumo glū
di po Lietuvos velėna, yra sun
ku pasakyti. Požeminio rezervo 
didumą ir jo rūšį galima nusta
tyti, tik atlikus gręžimus vietoje. 
Tačiau yra aišku, kad petroleu
mo šaltiniai Lietuvoje yra mūsų 
sąlygomis nemaži, labai galimas 
daiktas, gausingesni už Siaurės 
Vokietijos rezervus ir priklauso 
tam pačiam baseinui. Gausinges
ni, nes geologinės sąlygos Lie
tuvoje yra žymiai palankesnės,

nei didžiųjų vokiečių šaltinių dėjau šią sritį konkrečiai tyri- 
prie Celle. Jeigu jie būtų net 
tos pat vertės, kaip vokiečių ar 
net mažesni, Lietuvos ūkio rei
kalavimai ' būtų visiškai paten
kinti ir energijos problema iš
sispręstų kelioms ateinančioms 
kartoms. Tarptautiniu atžvilgiu 
Vokietijos produkcija yra nežy
mi. Vokietija yra ne tik didžiau
sia valstybė Vakarų Europoje, 
bet turi nepaprastai didelę pra
monę ir tuo pačiu skystosios 
energijos pareikalavimą. Yra 
taip pat aišku, kad Lietuvos ba
seinas nėra toks turtingas, kaip 
Viduriniųjų Rytų ar Venecuelos, 
nes petroleumas Lietuvoje susi
darė skirtingais laikais ir skir
tingose sąlygose. Jis, beto, yra 
žymiai giliau nei minėtuose ba
seinuose,. todėl ir jo ieškojimas 
yra brangesnis.

— Kas paskatino Tamstą su
gaišti du metus ieškant davinių 
apie petroleumo klodus Lietuvo
je ir kodėl iki šiol Lietuvoje pet
roleumas nebuvo užtiktas. Sako
ma, kad Estijos degančio slan
co klodai ar, kaip Jūs sakote 
uolos alyva, yra palinkusi link 
Lietuvos?

— Savo studiją pradėjau pri
puolamai, perėjęs dirbti į pet
roleumo pramonę Amerikoje ir 
Susidūręs su eile klausimų, kurie 
man priminė Lietuvą ir sukėlė 
tam tikrą įtarimą. Pradėjęs kom
plektuoti medžiagą ir davinius, 
nustebau jų palankumu mano 
spėjimui. Kuomet po‘daugelio 
mėnesių darbą užbaigiau, buvo 
aišku, kad Lietuvoje petroleumo 
turi būti. Petroleumą atradau 
Lietuvoje ne. todėl, kad būčiau 
gabesnis už savo koegas inžinie
rius, bet todėl, kad pirmas pra-

ARE YOU INTERESTED IN A 
SALES CAREER?

TherO i* 4 opportunity in th* Hie ineuraeee field for a men between
25 end 40. Yea will be given thorough apHtnde and employment teet*. Should 
yeti qualify with the necemery characteristic* for succem, you will be trained 
extensively end properly paid while learning. There ore Pension*, Group Life 
and Hospitalisation Benefits.

Telephone Mr. Charles Pike of the San Life Assurance Company at UN 6-6411, 
Local 461 fbr an appointment. ____

(Atkelta iš 2 psi.) 
skyrime dalyvauti negali. Tai 
būtų kondominijumas. Atstovus

Zaikauskas: Bonai atstovas tu
ri būti paskirtas... Kokia pro
cedūra ąr forma bus paskirtas, 
netiek svarbu. Svarbu bendra
darbiavimas ir jėgų suderinimas. 
Formą galime ir kitą surasti... 
Pasiūlykit kitą būdą — svarsty- 
sim.

Lozoraitis: Tą formą sura- 
.dau... Ją priimkit. Atstovą pa
skirtu aš ir visi nesusipratimai 
atkris.

Zaikauskas: Kaip jį skiriat? 
Mums pristatot kandidatą ir 
gaunat mūsų aprobatą?

Lozoraitis: Jokis VLIKo pla
cet, jokia aprobata, jokia egze
kvatūra nereikalingi. Tartis ga
liu- tik su VLIKo Pirmininku, 
bet jo pritarimas ar patvirtini
mas nereikalingas. Principas pa- 
SttfetaęltSlpt buvęs — tai pasilie
ka tik diplomatinei tarnybai...

Krupavičius: Tuo būdu Tams
ta pripažįsti tik informavimą, 
ne koopęravimą?

Lozoraitis: Čia yra kooperavi- 
mas, nes pranešu. Kodėl jūs ki- 
šatės į atstovų skyrimo darbą... 
Nėra precedentų, kad tautos at
stovybė betarpiai kištųsi į atsto
vų skyrimą.

Krupavičius: Yra ir dar ne
maža. Paskutiniųjų dienų pavyz- 

.dys... .<JĄV tautos atstovybės ki-' 
virčiai su Eisenhoweriu dėl ats
tovo skyrimo Maskvai. Mūsų 
seimuose rasime ne vieną tokį 
atsitikimą. Priminsiu tik Mask
vos atstovybę...

Zaikauskas: Ar galima Bonai 
parašyti, kad atstovas skiriamas 
su VLIKo sutikimu?

Lozoraitis: Ne...
Krupavičius: Čia ir yra ta tvo

ra, kuri mus skiria.
Lozoraitis: Jei jūs manot, kad 

mūsų bendradarbiavimas yra tik 
atstovų skyrimas, tai ta tvora 
mus ir skirs.

Paskutinę pasitarimų dieną 
min. Lozoraitis dar kartą pareiš
kė ... “Nematau reikalo ir prie 
diplomatinio ryšininko skyrimo 
prileisti VLIKą”.

Iš viso to aišku, kad min. Lo
zoraičiui prie atstovų skyrimo 
VLIKas nepriimtinas iš esmės.

Ar nenumatote tokio kompro
miso: — Diplomatiniai atstovai 
sutariami VLIKo ir diplomatų 
Šefo, o sutartus asmenis prista
to D. Šefas vienas savo parašu?

nėti.
Petroleum© Lietuvoje niekas 

neieškojo ir jo nerado dėl kelių 
priežąsčių. Bene . svarbiausioji 
priežąstis tai naujos teritorijos 
petroleumo susidaryme ir jo ieš
kojime. Nepriklausomos Lietu
vos techniškos žinios, įvairios te
orijos ir pan. buvo paveldėtos iš 
senosios Rusijos mokslo centrų, 
kaip Maskva ir Petrogradas. Dar 
iki 1924 m. Europoje vyravo 
Mendelejevo, Sokolovskio ir ki
tų teorijos apie petroleumo susi
darymą. Pagal tas teorijas Lie
tuvoje petroleumo negalėjo su
sidaryti. Taigi mintis, kad Lie
tuvoje petroleumo nėra buvo 
akceptuota ir reikalas palaido
tas.

1924 ir 1938 m. vyko aštri ko
va dėl petroleumo susidarymo. 
Neturėdami ryšio su petroleu
mo pramone, mes aišku tais 
klausimais nesidomėjome. Dar 
ne taip senai, po 1940 m., ame
rikiečiai galutinai sugriovė visą 
eilę senų teorijų ir paskelbė sa
vąsias. Tuo metu Lietuva ir Eu
ropa pergyveno padarinius ne
žmoniško Antrojo Pasaulinio ka
ro, taigi ir šiuo metu atkreipti 
dėmesį į petroleumo galimybes 
Lietuvoje nebuvo nei laiko, nei 
progos.

Estijos degančio slanco klodai 
nieko bendro neturi su Lietuvos 
petroleumo baseinu. Kadangi 
žemės pluta yra elastiška, taigi 
ir klodų palinkimas neturi .tie
sioginio ryšio. Tai taip pat, jei 
mes nelygioje vietoje pa tiesime 
paklodę ir matysime, kad vieno 
paklodės krašto raukšlės nieko 
bendra neturi su kitu kraštu. 
Apie palinkimus galima kalbėti 
didelių kalnynų papėdėse. Arti
miausias kalnynas Lietuvai ir 
Estijai yra Skandinavų kalnai, 
bet jie yra jau toki seni ir nudi
lę, jog galimas buvęs Baltijos 
kraštų palinkimas link Skandi
navijos yra taip pat šiandien ne
egzistuojantis. Degančio slanco 
buvimas Estijoje yra atskira ge
ologinė vieta ir jeigu ji būtų su
rišta su Lietuvos petroleumo ba
seinu, tuo atveju, dėl tam tikrų 
priežąsčių, Lietuvoje petroleumo 
greičiausiai visai nebūtų.

(bus daugiau)

tylas-- įteiktų min. Lozoraičiui 
nuostatų 2-me punkte. Tiesa, ten 
reikalaujami du parašai. K. Žal- 
kauskas pasitarimuose, kaip ma
tėt, pažadėjo procedūrinėj, pusėj 
eit į kompromisą. Visa bėda, kad 
prie jos neprieiname, nes min. 
Lozoraitis iš esmės čia VLIKo 
bendradarbiavimo nenori. Aš 
manau, kad priėjus prie proce-

duros VLIKui nesunku būtų 
nuo savo nusistatymo nusileisti 
ir leisti pristatyti sutartą atsto
vą tik vieno min. Lozoraičio pa
rašu.

Ar bus kviečiama Veiksnių 
Konferencija ir kada?

Veiksnių konferencijos šauki- , 
mo autorius yra VLIKas. Ligi 
didžiosios emigracijos VLIKąs 
šaukdavo panašias konferencijas 
Vokietijoj iš tremtinių atstotų- 
Prie to VLIKo sumanymo, tik 
gerokai vėliau, pareiškė noro 
prisidėti ir min. Lozoraitis ly
giomis teisėmis su VLIKo Pir
mininku. VLIKas sutiko, bet tai 
nudelsė jos šaukimą. Komisiją 
šaukti tą konferenciją buvo su- B 
daryta anksčiai!. Romoj ta ko
misija buvo aptarta smulkiąu, 
pakeistas jos vardas ir būdąšA 
Jos pirmininku išrinktas VT 
Pirm. K. Zaikauskas. Kada jie 
atliks savo darbus ir kada šauks 
konferenciją, sunku pasakyti: 
daugiau veiksnių, sunkiau suka
si organizacinis ratas. Jeigu vi
suomenė dar nieko negirdi apie 
tą konferenciją, tai ne VLIKo 
kaltė. Buvo numatyta komisijai 
rinktis liepos pabaigoj: jau rug
pjūtis įkopė į antrą savo pusę, 
o komisijos narių suvažiavimo 
-data nežinoma. VLIKo reformos 
klausimas į tos konferencijos 
kompetenciją įeit negalės.

Ar galimas bendradarbiavi
mas su diplomatais nesutarus 
atstovo skyrimo klausimo?

Su diplomatais ligi šiol ir to 
klausimo neišsprendus buvo ar
timai bendradarbiaujama. Di
plomatai neatsisakė įteikti VL 
IKo memorandumų tais atvejais, 
kur jie diplomatų turi būti įtei
kiami. VLIKas iš savo pusės tei
kė pagalbą diplomatams, kur ji 
buvo reikalinga, ar kur prašoma.- 
Tiesioginiame Lietuvos vadavi
mo darbe mes su diplomatais 
esame vieningi ir dirbame sutar
tinai. Galime bendradarbiauti; ir 
su min. Lozoraičiu. Bet tos ben
dradarbiavimo sritys bus tokios 
rūšies, kuriose darbą galėtų at- 
likti pats VLIKas.

George Dąrten 
AKORDEONO MOKYKLA 
(pradedantiems ir pažengusiems) 

1129 Dundas St. West 
(kampas Ossington) 

(Lietuvių Namai) 
Telef. OR. 6486
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PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ 

A. MINIOTA X r.. ------
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1333A Dundas St W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.
$500 —$1.500 MŪSŲ PRITYRĘ TEISININ-

Galite gauti per mūsų biurą, KAI pigiai, sudaro pirkimo — 
tik už Jūsų parašą, be žirantų, pardavimo dokumentus, 
jei Jums trūksta pinigų įmokė- *
jimui perkant namą.

šios savaitės pasiūlymai:

MES PATARNAUJAME 
TEISINGAI 

SKUBIAI 
SAVO KALBOJ

Mūsų
Maisto produktų parduotuvė su šaldy

tuvais ir kit. moderniais įren
gimais. Parduodama kartu šu 
6 kamb. kampiniu mūriniu 

» namu, tik už $13.500. Įmo
kėti $5.000.

$4.000 įmokėti. Dundas — Brook, 6 * 
* k., mūrinis, oru-alyva šild. na

mas, 2 garažai. Geras pirki
nys. Kaina $12.200.

$5.000 įmokėti. Shaw — Ossington.
8 k. mūrinis, atskiras, 2 gara
žai. Kaina $15.500.

$8.000 įmokėti. Queen —- Parkdale,
9 k., atskiras mūrinis namas. 
2 garažai. Kaina $19.000.

$8.000 įmokėti. High Park — Bloor. 
9 k., atskiras, mūrinis, mo
dernus, labai geras namas, 2 
garažai. Kaina $23.900.

F. Jonynas 
Telefonas įstaigos OL. 8444 

Namų OL. 2636

$2.500 įmokėti. Bloor — Christie, 10 
kamb. mūrinis 2-jų augštų oru 
alyva apšildomas namas. aKi- 
na $10.800. Geras pirkinys.

$3.500 įmokėti. Dundas-Belwood. 8 
k. pusiau atskiras, gražus na
mas, su garažu. Kaina 
$11.000.

$5.000 įmokėti. Dundas - Dovercourt. 
10 k. pusiau atskiras mūrinis 
namas. $190 pajamų mėn. ir 
sau 4 k. butas l-me augšte. 
Geras pirkinys. Kaino 15.500. 

.000 įmokėti. High Park rajone. 7 
ir pusė k., atskiras gražus mū
rinis, oru alyva apšildomas 
namas. Kaina $15.500.

$7.000 įmokėti. High Park distr. 7 di
delių k. atskiros 2-jų augštų

* mūrinis namas. Su garažu ir 
šoniniu įvažiavimu. Kaina 
$18.500.

P. Dambrauskas
Telef. įstaigos OL. 8443 

Namų JU. 6198

$6

NORINTIEMS PIRKTI TABAKO ŪKIUS
NELAUKITE RUDENS. Dabar pats geriausias laikas apsižiūrė
ti. Matant tabaką ant lauko ir jį palyginus su kitų ūkių tabaku, 
galima susidaryti tikresni vertės vaizdą.
170 akrų, 53 sodinimo teisė, labai gerame stovyje mūrinis namas, 8 alyva šil
domos džiovyklos, geri visi kiti trobesiai, 2 traktoriai, naujas kombainas ir visa 
kita mašinerija. Galima pirkti su derliumi ir įmokėti tik $6.000.
100 akrų, 35 sodinimo teisė, 5 džiovyklos, gera mašinerija. Kaina $43.000, 
įmokėti $5.000.

JUOZAS ŽEMAITIS
113 Norfolk St. S., Simcoe, Ont. Telefonas 1243M

' ~o ■ ■
FREEMAN & NEWTON REAL ESTATE BROKERS, 

Simcoe, Ontario

DĖMESIO! DĖMESIO!

VALGYKLOJE “BALTIC”
870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamina prityrusios virėjos. - - - - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

PHILIPS

- St. Clair, 6 kį pusiau 
mūrinis,

INNES AVE.
atskiras, mūrinis, nepereinami 
k. $2.500 įmokėti — $11.500 
pilna kaina.

BARTLETT ST.
atskiras, mūrinis, gero dydžio 
kamb., užėmimas tuojau pat. 
$3.000 įmokėti —- $11.500 pil
na kaina.

ARMSTRONG — Bloor — Dufferin, 
6 k. mūrinis, pusiau atskiras, 2 
ultra mod. virtuves. $4.000 įmo
kėti— $13.800 pilna kaina.

. CLA1R .— Lansdowne, puiki pa
talpa bizniui — krautuvei. Že
mai krautuvė, virtuvė, erddvus 
sandėlis, antram augšte 4 k. ir 
virt, butas. Vandens-alyva šildy
mas, erdvus; sausas rūsys, du 
garažai. Užėmimas tuojau pat. 
$8.000 įmokėti — $24.000 pil
na kaina.

V. Jučas
Biznio telef. OL. 8444 
Namų telef. OL. 6718

— Bloor, 6 k. pusiau 
mūrinis,

ST

— Tokio. — P. Korėjos ir Ja
ponijos derybos santykiams pa
gerinti nutrūko. Konfliktas kilo 
dėl vienos negyvenamos salos 
priklausomybės. . _

Aukos Toronto Prisikėlimo bažnyčiai statyti
Vajous atidorymo proga aukojo:
Po $100: M. Derviniai, Jonas ir Ona * 

Kalinauskai, V. Matulaitis, S. P.
Po $50: P. Girnius, I. O. Mickus, O. 

Venskoitienė.
$30 — Toronto Lietuvių Tretininkų 

Kongregacija.
Po $25: Monika ir Antanas Bumbu- 

liaiy V. Dailidė, I. Grinsky, V. Paukštys.
Po $20: P. Augustinavičius,1 P .Cicinis,

E. Dubininkas, A. Galmarto, J. Greičiū
nas, Petras Jurėnas, K. Kanapka, P. E. 
Karpa, Pr. Krilavičius, J. ir M. Petravi
čius, I. Slabšinskas, Br. Urbei is, S. A. 
Vinskai, A. Baltrušaitytė.
‘ Po $15: J. ir K. Ališauskai, J. Jake- 
laitis, Macijauskai, J. Petuška, P. Stuo- 
pis.

Po $10: Jonas Alksnys, I. Antanaitis, 
J. B., I. Baltakys, K. Baltramaitis, O. Ba- 
nelienė, M. Barškietis, Marija ir% Anta
nas Basalykai, V. Benderius; A. Bilitavi- 
čius, M. Bašinskas, P. Ceponkus, S. Dap
kus, S. Dočkus, Justinas Dailydė, S. Dar- 
gis, L. ir P. Dauniai, Ona Gataveckiene,
F. Gikis, Gotceitų šeima, Z. Girdauskas, 
J. Jacikas, K. M. Juzumai, L. Kalinaus
kas, K. Kaminskas, T. Kaulienė, S. Ky
mantas, K. V. Klevinskai, Z. J. Kuprė- 
nai, K. Lauručiai, J. Lukošiūnas, J. Ma
čiulis, J. Mardosas, E. Merkevičienė, L 
Matulionis, M. E. Matusaičiai, Ant. Nor
kus, E. Norvaišienė, J. Palekas, I. Pakar- 
na, M. V. Petravičiai, M. Pocienė, B. Poš*- 
ko, A. Poškus, A. Povilonis, S. Pranske
vičius, V. Paga' A. Pūkas, J. Rašickas, J. 
E. Račkauskas, B. Rakauskas, Alf. Ra
manauskas, V. Rasiu!is, M .Regina, Stan
ley Sabaliauskas-Zorr, V. Stanceiis, O. 
Stankutė, Staniulio i, B. Steponaitis, J. 
Stravinskas, O. St. Strimaičiai, M. Šęn- 
ferienė, B. St. Šenferiai, Štuniai, J. Tu
naitis, V. Urbonas, E. Vabailenė, Vaitke
vičiai, K. Valančius, J. Valatka, T. Va
lius, V. Vaškelis, A. Venckus, P. Vėžaus- 
kas, A. B. Žadeikiai, A. Žekonis, V.- Že
maitis, A. Zidžius, J. Žiūrinskas, B. Zub- 
rickas, Lourušaitienė, Regina Kutka, N.
N. , P; Kazlauskas.

Po $5: E. Akštakalnis, P. A. Baikaus- 
kas, A. Bajelienė, A. Baltrušaitis, Irling- 
ton, V. Baliūnas, J. Berežinskaš, V. Bi- 
gauskas, J. E. BukŠaičiai, J. Burzdžius, 
S. Černiauskas, I. Česnauskas, L. J. Če- 
sėkai, P. Dambrauskas, J. Benaitis, J. 
Daunys, J. Dobilas, V. Dobilas, L. Gata
veckas, A. Grigaliūnas/ A. P. Grigas, A. 
Grybas, J. Indrėla, J. Jakavičius, St. Ja
navičius, K. Juknevičienė, S. Juodikaitis,
O. V. Juodišiai, V .Jurevičius, Miss Ma
rion Yates, A. K. J. Kairys, Kiškis, Ma-

OLIVER REAL ESTATE
2273 BLOOR STREET WEST. TORONTO

$19.000. Atskiras vidutinio dydžio nepereinamų vandeniu apšildomų 10 kam
barių namas, gražus kiemas ir su privačiu įvažiavimu du garažai. Įmo
kėti apie $7.000. Šis pastatas be morgičių. High Parko rajone.

$13.500. Atskiras alyva-vandeniu apšildomas 6 kamb. namas. Kiemas ir du 
garažai. Įmokėti $3.500. Dundas — Bloor St. W.

$15.000. Grožių plytų 8 kamb. namas ir privatus įvažiavimas į kiemą. Įmo
kėti apie $4.500. Arti St. Joseph's Hospital.

P. LEDAUSKAS
TELEFONAS RO. 2301

2273 BLOOR ST. W. (prie Runnymede)

Maloniai praleisite
ilgus rudens vakarus besiklausydami gražios muzikos iš viso

pasaulio su

Mūsų krautuvėje rasite visą rinkinį paskutinės 
laidės “PH ĮLIPS” radijo aparatų. Jei esate 

nepatenkinti turimu radijo aparatu, mes galime 
pakeisti į naują - užskaitydami jums augščiausią 

< kainą už jūsų seną aparatą.
Kodėl nepasirinkti geresnio už pigesnę kainą?

Pilnas namų apstatymas baldais. Vaikų baldai ir 

vežimėliai. Televizijos aparatai. Radijo. Šaldytu

vai. Įvairios krosonys. Siuvamosios mašinos ir

visa kas reikalinga namams.

TEIRAUTIS:

LIETUVIŲ BALDŲ-KRAUTUVĖ

’’MOHAWK” FURNITURE CO
244S DANFORTH AVE., TORONTO Telefonas OX.4444

Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

rija Karasiejus, A. Kazanavičius, D. Ker- 
ševičiene, I. J. Kljorikaitis, J. Krivickas, 
Aluozyos Kuolas, P. Kupčiūnas, R. ir 
Alg. Kutkoi, P. Kuzmickas, A. Laurina
vičius, A. Laurušaitiene, M. Liormonos, 
S. Mačiulaitis, A. Marčias, Mazilauskai, 
J, Mickevičius, J. Milkintas, P. Motie
jūnas, Br. Narbutas, L. VI. Nakrošiai, 
Viktoras Norkus, L. Norvaiša, J. Ožins- 
kas, C. Pakštas, J. Peseckas ir šeima, B. 
Petkevičius, O. Plenienė, St. Povilens-4 
kas, A. Pranskevičius, M. P. Puškoriai, V. 
D. Puzėriai, H. Radonas, E. Ų Rama
nauskaitė, Br. Rickevičius, St. Ruibys, 
Juozas Šarūnas, E. Senkuvienė, L. Šeškus, 
J. Sirko, P. Skrubstas, S. Slabokas, t. G. 
Smolskiai, J. J. Smolskiai, A. Sodoitis, 
A. Stankus, E. Stočkus, L. Stasiūnas, P. 
Strazdas, Eug. Stunguris, A. Totoraitis, 
A. Urnevičius, M. V. Valaitis, R. S. Va-* 
tiekiai, J. Vaškevičius, J. Vilkas, J. Ža
kevičius, V. ir K. Žarai, M. Zenkevičius, 
M. B. įkas, H. Zumbrickas, V. Sinkus, 
F. ir V. Butingeriai.

Po $4: V. Boubinienė, P. Gulbinskas, 
A. I. Tamošiūnas. ♦

Po $3: K. Abromaitis, A. Dapkus, VI. 
Girčys, A. Kaliukevičius, A. Petravičius, 
J. Sadauskaitė, S. Vengraitis, J. Virpša, 
Chicago, III.

Po $2: L. A. Vyt. Aušrotas, A. Baltru
šaitis, A. Baltrušaitytė, L. Bilkštys, M. 
Capranaitė, A. Čepaitis, P. Eidukoitis, J. 
Gailiūnienė, L Gataveckas, J. Gruodis, J. 
Janulaitis, J. Januška, B. Jonynienė, A. 
Jonynas, A. Kanapka, V. Krikščiūnas, J. 
Kuslikis, E. Kvederys, S. Kviciariukienė, 
Z. Laurinavičienė, I. Lesčinskas,'V. Liui- 
ma, B. Mackevičius, J. Mackevičius, J. 
Maniuško, J. Mankus, A. Mosys, K. Mat- 
kevičius, J. Matukas, Stanley Matusaitis, 
A. Miciūnas, A. Mičiūnas, E. Ožuoklytė, 
V. S. Paulionis, J. Ranonis, P. Remeika, 
M. Z. Romeika, J. Rugys, V. Š. E. D. Sa- 
baliuskas, Alg. Simanavičius, VI. Suna- 
navičius, P. Siemaškienė, V. Šlapkauskas, 
Marija Stungius, J. Stalioraitis, A. Stru- 
mėla, L. Taškūnas, V. Trumpa, E. Vai- 
dotienė, S. Vaitkus, S. Vaitiekūnas, B. 
Valiukevičiūtė, L. Vekteris, M. Vilčias- 
kaite, Josephine Viliūnas, Chicago, IIL, 
Vingeliai, U. Žvirblys.

Smulkesnėm aukom prisidėjo: J. Ast
rauskas, D. Barkauskienė, S. Barškutis, 
B Dicevičius, P. Dunderas, J. Grikinis, 
M. F. Jokubynienė, O. Janiūnas, L Ko., 
S. Kolytis, A. Mičiūnas, E. Nelson, V. 
Pranauskas, V. Paulionis, Uršulė P., V. 
Koveskus, Anastazija Ščepavičius, Jonas 
-Sefleris, Aj. Seliokas, A. Simanavičius, 
Stasys Škėma, Ona Šlikoitė, Juzafa Son
gaila, Jadvyga Trimskienė, JAV, V. Vai
dotas,, J. Valaitis, Vingelių šeima, E. Vi
liūnas, J. Kavazelskis, A. Eližonis, And- 
ronė Dunderaitė, Margarita Dunderaitė.

Išviso suaukota $2678.17.
TT Pranciškonai nuoširdžiai, dėkoja 

Toronto lietuviams už šias pirmąsias au
kas, pasitikėdami, kad ir toliau nuošir
džiai rems šį kilnų darbą.

Tėvai Pranciškonai.

Parsigabena komųnistinti
Komunistinė Lenkijos vyriau

sybė ir pernai ir šiemet suorga
nizavo Pracūzijoje gyvenančių 
lenkų vaikams kolonijas. Pernai 
į tokias kolonijas buvo išvykę 
ir 250 vaikų, kurių tėvai jau 
yra Prancūzijos piliečiai. Vaikai 
grįžo jau užkrėsti komunizmu, 
kuris įvairiausiais būdais tose 
kolonijose kalamas į vaikų gal
vas. Dėl to šiemet Prancūzijos 
vyriausybė vaikų, kurių tėvai 
jau yra Prancūzijos piliečiai, 
vykti į šitokias kolonijas nelei
do. Užtai išvyko 800 vaikų, ku
rių tėvai pilietybės neturi, ku
rie tebegyvena su lenkiškais pa
sais.

— Varšuva— Maskvai įsakius, 
Lenkijos vyriausybė nutarė su
organizuoti pagalbą Š. Korėjai 
atstatyti. Būsią pasiųsta inžinie
rių, technikų, mašinų ir įvairių 
medžiagų. Ta proga visame kraš
te organizuojami darbininkų 
masiniai susirinkimai, kuriuose 
po šauksmingų kalbų apie per
galę, darbininkijai pasiūloma 
įsipareigoti daugiau padirbti.

REAL ESTATE
$11.500 — Bloor-Lansdowne — 6 k. 

pusiau atskiros mūrinis namas, 
vieta garažui. Įmokėti $2.000.

$11.500—-Runnymede-Annette, mū
rinis 6 kamb. pusiau atskiros. 
Didelis kiemas. Garažas. Įmokė
ti $3.800.

$15.500 — Marion prie Roncesvol- 
les, 8 k., pusiau atskiras, vieta 
garažui. Įmokėti $5.000. Balan
se viena atvira skola.

$15.500 — Annette-Runnymede, 9 
k. atskiras, mūrinis, 3 virtuvės, 
garažas. Įmokėti $5.500.

$16.000 — Dundas-Howard Park, 9 
kamb. pusiau atskiras,•, dvigubos 
garažas. Įmokėti $5.500. Ba
lanse viena otvira skola.

$19.500 — Quebec-High Park — 10 
k. atskiras, mūrinis, šoninis i vo
žia v i mos, didelis kiemas, 3 ga
ražai. Įmokėti $7.000.

$20.000 — Wright-Roncesvalles — 
10 kamb. atskiras, mūrinis, 3 
virtuvės, vandeniu šildopas. 
Įmokėti $7.000.

$25.000 — Annette-Clendenan — 
12 kamb., vandeniu šildomos, 
atskiros, mūrinis. Šoninis įvažia
vimas. 2 gorož. Įmokėti $8.000.

$26.500 — Indian Rd. — 14 kamb., 
atskiros, mūrinis, vandeniu-oly- 
va šildomos, 3 virtuvės, garažas, 
pajamų namas. Įmok. $10.000.

ir daug kitų namų, didelių ir mažų, 
įvairiomis kainomis visuose lietuvių 
mėgiamuose rajonuose.
Nuosavybę perkant, parduodant ar 
keičiant visas informacijas Jums su
teiks ir mielai patarnaus

(Atkelta iš 7 psL) '

Antai, gyveno toks baisus šikšna senis. Pinigų turėjo daugiau, ' 
nei proto. Bet vaikščiojo baisiausiai apsiškarnuliavęs ir per dienas 
nieko kito nedarė, o ėjo nuo vieno savo namo galo ligi kito ir vis 
žiūrėjo, ar tam jo namui nuomininkai kokios žalos nepadarė. Čiu
pinėjo sienas, ar neįbrėžė kur, varstė duris, ar, per smarkiai trenk
dami, jų nesugadino, o į laiptus žiūrėdamas, beveik kasdien verkė 
— jam vis atrodė, jog, labai dažnai tais laiptais laipiodami, tie 
nuomininkai juos baigia visai nuvaikščioti Gi lupo iš tų nuomi
ninkų devynias odas. Tai kai paskui tasai šykštuolis numirė, ir 
pradėjo naktimis brazdintis. Kai tik naktis — ir ateina vėl to savo 
namo žiūrėti. Šlepsi po koridorių, čiupinėja duris, ar nesugadintos, 
žiūrinėja, ar labai nuvaikščioti jau laiptai.

Kad taip krajuj, visi gyventojai iš tokio namo būtų išbėgioję. 
Jame gyvenęs vienas Umpos draugas net norėjęs jau iš jo bėgti. 
Sako, negali miegot — ateina senis prie durų ir klibina rankeną, 
ar nenusukta. Bet kiti jį tik išjuokė dėl tokio bailumo. Ko tau, sa
ko, bėgt. Pamatysi, kaip jis pats pabėgs. Vaiduoklis namuose 
jiems tik pramoga. Yra ką paerzinti. Vėliau iš saliūno grįždamas, 
ras kuris senį susirietusį laiptus bečiupinėjantį — įkiš į atsikvė
pusią jo švarko kišenę degančią nuorūką, ir, žiūrėk, senio skervnas 
jau svela, reikia bėgt jį gesint. Kitas, pamatęs senį žiūrinėjant, 
ar nesubraižytos sienos, vėl apgaus.

— Tu, — sako — mister, nežinai, kur reikia žiūrėti. Palipk į 
pat viršų. Pamatysi, ką Malkelio vaikai tavo sienoms padarė. 
Vinimis subraižė, anglim išrašinėjo. •

Senis, šnirpšdamas ir stenėdamas, kabinasi ligi pat viršaus, 
žiūri, čiupinėja, ką tie Malkelio išperos padarė. O sienos kaip 
buvusios ir tebėr. Suaugusiems vaiduoklį pradėjus visaip erzinti, 
ir vaikams to tik reikėjo. Vieną kartą perties kur virvutę, ir vai
duoklis, tamsoj gurinėdamas, pervirs per ją. Kitą kartą iš viršaus 
užpils laiptus bečiupinėjančiam seniui ant pliko pakaušio van
dens arba pateps kokiu degutu, kur tasai mėgsta nagus prikišt, 
ir paskui kikena, kai senis, pamatęs, jog išsitepė, spiaudosi. O 
‘bobos tai ir visai piktai užpuolė. Kai tik kuri išgirs, kad senis, 
žiūrėdamas, ar dar nenusukta, paklabino durų rankeną, iššokusi 
pro duris, tuoj ir pupina šluota buvusį savo šeimininką. Girdi, 
gana, kad gyvas būdamas pakankamai mums įkyrėjai su tais savo 
laiptais ir durimis. Dabar ne tu čia šeimininkas, ir nėr ko tau čia 
duris čiupinėti. Kita piktesnė nelaukė, nė kol duris paklabins. 
Išgirdusi tik koridoriuj šlepsintį jau ir puolė.

— O ko tu čia, nenauda, sliukinėji! Nori tamsoj ką nors dar 
pergąsdinti. Lauk, suski! — šaukdavo, kuldama kokiu ražu.

Taip visų persekiojamas bei puolamas vaiduoklis ir nebeiš
tvėrė. Nebetekęs pagaliau kantrybės, trenkė durimis, kad langai 
visam name suskambėjo, išėjo ir daugiau nebepasirodė.

Po tokios Umpos istorijos Tvaska vėl nebeturėjo ką pasakoti. 
Visos jo istorijos buvo tik, kaip vaiduokliai gyvuosius gąsdino. 
Bet tokios, jog gyvieji būtų vaiduoklius persekioję, jis neprisimi
nė, kad ir kaip norėdamas. Tvaską pradėjo apmaudas imti. Kai 
jau nepajėgdavo su Umpa varžytis, šokdavo ginčytis, jog taip ne
galėję būti. Tai esąs tik jo prasimanymas.

Tačiau Umpa gindavo, jog tai tikra tiesa.
— Ką aš kaltas, kad tu miške gimęs, grybo kotą žindęs, — sa

kydavo jis Tvaskai. — Kad būtum pasaulio matęs, tai nesiginčy
tum. Paklaustumei Kakšio Jurgį ar Kikilą tai ir jie patvirtintų.

Bet kad Kakšio Jurgis su Kikilu buvo Amerikoje, ir liudinin
kais juos pašaukti nebuvo toks greitas dalykas,-tai Tvaska galėjo 
ir toliau ginčytis. Gi tada ir Umpa pradėjo ginčytis, jog Tvaska 
nebūtus ir negalimus dalykus pasakoja.

Taip besiginčydami, jie įprato tuoj viską neigti, ką tik antrasis 
sako. Jei, pavyzdžiui, saulei užtemus ir žmonėms besyarstant, kas 
iš tikro saulę pagadina, Umpa pastebėjo, jog seniau žmonės kal
bėdavo, kad tai ragana, apsiversdama ant antro šono, skvernu 
saulę uždengia, Tvaska tuojau šoko ginčytis, kad taip negali būti. 
Ant ko ten palei saulę ragana galėtų gulėti? Pagaliau, kar ir raga
na, tokiam karšty vis tiek iškeptų. Greičiau galėtų būti tiesa, kad 
tai velnias užkiša tarp saulės ir žemės uodegą. Bet tuomet Umpa 
šoko ginčytis. Kad saulę uždengti, ta uodega turėtų būti mažiausia 
kaip daržinės šulas. Kur rasi velnią, kad tokią uodegą pavilktų. 
Juk velnias už žmogų nedidesnis.

Tvaska, aišku, gynė velnio uodegą, ir jie net įkaitę kirtosi, nors 
senis Padegimas jiems ir aiškino, jog saulė užtemsta nei dėl tos 
velnio uodegos, nei dėl raganos skverno, o tik kad karalius miršta 
arba kiaulė juokiasi. .

O dėl Babelio bokšto slibino tai būtų kuris ir raudonu srėb- 
tuvu jau likęs, jei karas dar būtų neprasidėjęs. Tvaska, mat, kaž
kur išgirdo, jog iŠ Babelio bokšto išskridęs baisus slibinas ir nusi
leidęs mariose, dėl ko laivai nebegalį plaukioti. Pasijudinęs tasai 
slibinas taip įsiūbuojąs marias, jog visi laivai paskęstą. Tai cieso
riai norėtų jį iš patrankų nušauti, tik biją, kad, jam pradėjus 
gesti, galįs visas pasaulis pasmirsti ir nuo tos smarvės dar kokie 
marai prasidėtų. Bet Umpa tuojau Tvaskos naujieną suniekino. 
Ir tasai slibinas greičiausia tik bobų susapnuotas. Slibinų iš viso 
pasauly nebesą. Šventas Jurgis paskutinį uždūręs. Esą tik spar
nuotų dramblių, kurių vieną ir jis pats cirke matęs. Bet jei ir bū
tų, tai pasaulis nuo jo tikrai nepasmirstų. Kam teko matyt, koks 
pasaulis platus, niekad nepatikės, kad jį nors ir didžiausio slibino 
smarvė aptvinti galėtų.

— O kas bus, jei pasmirs? Ką tuomet sakysi? — šaukė Tvaska.
—^Galėsi man į putralakę vožti, — sutiko Umpa. — Bet jei 

nepasmirs, aš tau žiebsiu.
— Gerai, — sutiko ir Tvaska. —-Pažiūrėsim, kuris suputusia 

marmūze vaikščiosim.
Tačiau kaip tik tuo metu pradėjo rusas su vokiečiu muštis, ir 

per tą karą Babelio bokšto slibiną pamiršo net Umpa ir Tvaska.
Karas kuriam laikui Umpą ir Tvaską išskyrė. Rusams besi

traukiant, visi buvo išbėgę į mišką slėptis. Vienas Tvaska, gud
resniu dėdamasis, niekur iš namų nėjo. Bet, namuose jį aptikę, 
rusai užpuolė, kad jis, tur būt, germano laukiąs, ir vos galvos ne
nuėmę, o paskui liepė kinkytis arklius ir" išsivarė kartu su savim. 
Taip jis ir atsidūrė Rusijoj, iš kur tik po kelerių metų parsikrapš- 
tė. Bet kai Tvaska iš ten grįžo, jų varžybos ir vėl prasidėjo iš 
naujo. Tik dabar jau Umpai sunku buvo atsilaikyti. Jis dabar jau 
nebegalėjo Tvaskai pasakyti, kad jis miške augęs, grybo kotą žin
dęs. Ir tasai'jau buvo pasaulio matęs. O kad ir iš Rusijos, dabar 
jau buvo ką papasakoti. Jau tik kaip Tvaska ciesorių nuo sosto 
vertė, buvo ko paklausyti. Kaikurie seniai jautėsi bevdik pažįs
tami su Nikajojum. Kitas buvo ciesoriaus gvardijoj tarnavęs, kai 
jisai buvo dar tik nasliodnikas. O Škarnulis jam kartą net papirosą 
uždegęs ir už tai buvęs medaliu apdovanotas. Tik šunsnukis pul
kininkas jam tą medalį nusukęs. Lankydamas pulką, ciesoraitis 
norėjęs užsirūkyti, bet čiupt čiupt kišenes — neturi degtukų.

— Kas turit, vyrai, ugnies? — sakąs priešais išrikiuotiems ka
reiviams.

. — Aš, vaša visoko blagorodije, — atsiliepęs Škarnulis.
— Na, tai uždek man papirosą, — taręs ciesoraitis.
Nors griebėsi, tai išgirdę, už kišenių, ieškodami degtukų, ge

nerolai ir pulkininkai, bet, kol jie surado, Škarnulis ir uždegęs, o 
ciesoraitis paplojęs jam per petį ir taręs:

— Molodec, kai sugrįšiu namo, atsiųsiu už tai tau medalį.
Bet kai tą medalį į pulką atsiuntė, tai sukčius pulkininkas jam 

neatidavęs, bet sau ant krūtinės pasikabinęs.
Tie seni Nikalojąus pažįstami dabar labai domėjosi, ar iš tiesų 

jį jau nuvertė ir kaip ten atsitiko, kad galėjo ciesorių nuo sosto 
nuversti.

Tvaska, aišku, žinojo smulkiai, už ką Nikalojų nuvertė: su vo
kiečiais buvo susiuostęs. O kaip jį nuvertė, galėjo su visom smulk
menom papasakoti, nes pats buvęs viso įvykio liudininkas. Gali 
sakyt, net pats ranką prie to pridėjo.

z Jonas Baltakys
1675 BLOOR ST. W. Tai. Kt 7941 

Nom' tai. IX. 8310

Kai jau vokietis rusus muša ir muša, visi pradėjo dairytis, koks 
čia galas yra. O besidairydami i suuostė, kad pats ciesorius, tur 
būt, savo vokietės pačios įkalbėtas, su vokiečiais susidėjęs. Tai ir 
prasidėjo sujudimas. Kam mums, sako, tokio ciesoriaus reikia. 

Verskim biaurybę nuo sosto. (Bus daugiau)



Mann & Martel
1245 BLOOR ST. W? (prie Lansdowne) Tel. OL. 8481
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo- 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$4.900 įmokėti, $17.000; Bloor-Run- 

nymede; 9 k., atskiras, puikus 
mūras, stilingas, alyvos šildymas, 
garažas, žaiaimų k. rūsy, 2 mo
dernios virtuvės, arti prie gero 
susisiekimo ir krautuvių. *

$4.900 įmokėti, $19.500; High Park 
Sunnyside; 1 1 k., dupleksas, mū
ras, garažas, vandeniu Šildomas.

$3.900 įmokėti, $19.500; Centrinia
me raj., 13 k., atskiras, mūrinis, 
7 garažai, 4 virtuvės, 3 vonios.

$2.500 įmokėti, $11.000. EgUntono 
ar Vakarų r., 6 arba 5 k., mo
dernūs bugalowai.

$10.000 pilna kaina, Dovėrcourt — 
Bloor, 7 k., atskiras mūro na
mas, garažas, nėra skolų.

$3.500 įmokėti, $11.000; Delaware 
—Bloor; 6 k., mūrinis,, garažas, 
alyvom šildymas.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, šarmų, gazolino stočių, žemės sklypų 
Parūpinu paskolas iš banku be jokiu bonu 2 metams.

MŪSŲ 'ATSTOVAS

mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir padės išsirinkti. 
Prašom kreiptis į jį asmeniškai arba

Telefonas įstaigos OL. 8481 - - - - - Namų ME. 0667

GERIAU PAS LIETUVĮ. NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. VELTUI
Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST.
1*6 Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

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

LAIKROBIHINKA
turinti 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A BLOOR ST. W., (prie Dovėrcourt) Telef. LL. 8871 

“Clare’s Beauty Parlour”
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa ir 

dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.
Dirba kvalifikuoti specialistai. Prašoma užsisakyti iš anksto 

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

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

Mes gaminame geriausios (
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, Įvairias dešras. i
Rinkos kainomis. I

Priimami užsakymai vestuvėms, ;
piknikams, pokyliams.

Taiso ir parduoda Įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 
Darbas garantuojamas; Kainos prieinamos.

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

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

dYl

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

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

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai
— _ _ - netinkamai laikomi sugenda. Mū-

TViOIRlCS sandėliuose jūsų vasariniai rū-,-U4-WCC1O ba. bug rūpestinga, saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

i

TBVIBKtS ŽIBURIAI
saaqca= ir .... i.....-ir»c=Mg=a—ggsesssasgssxaai’ im1 k

SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

$4.900 įmokėti,'$17.900; High Pork 
—Humberside; 9 k., atskiras, 
mūrinis, vandeniu šildomas, 2 
modernios virtuves, 2 garažai, 
privatus įvažiavimas.

$3.500 įmokėti, $14.000; Euclid — 
College; 10 k., atskiros, mūrinis^ 
alyvos šildymas, 2 garažai.

$4.900 įmokėti, St. Clair — Glen- 
holm. Puikus, mūr. atskiras, 12 
k. namas, 2 vonios, 3 virtuvės, 
'vandens ir alyvos šildymas, žai
dimų k. rūsy, garažas, privatus 
įvažiavimas, didelės vertės pa
jamų namas.

$2.500 įmokėti, Havelock — Bloor, 
8 k., mūrinis,v-3 virtuvės Jobai 
gerame stovyje.

$3.000 įmokėti, College — Dufferin, 
6 k., mūrinis, vandens? alyvos 
Šildymas, labai moderni virtuvė.

TEL. JUnction 4773 
Namu tel. CE. 1-3444

Sav." G. KERAITIS

Aišku dėl ko
Jaunas vyrukas atvyko į far- 

mą, pas savo sponsorius.
— Aš manau, Jonuk, — sako 

šeimininkė, mananti, kad Jonas 
neturi supratimo apie ūkį, — 
tu žinai kodėl viščiukai išsirita 
iš kiaušinio?

— O, taip, žinau! — sušuko 
supratęs, klausimą jaunuolis — 
Biją, kad jų neišvirtų!

Taip ir yra
Mokytojas:
— Sugalvokit kokį daiktavar

dį ir jo savybes.
— Bulvė, pons mokytojau! 

Auga kaip bulvė, atrodo1 kaip 
bulvė, kąsk ir skonis kaip bul
vės.

Išnaudojimas
Maisto parduotuvėje ponia de

rasi:
— Taip brangiai, 72 centai tu

zinas, 6 centai kiaušinis.
— Koks čia brangumas 6 cen

tai, juk tai vargšės vištelės visos 
dienos uždarbis,-jau ir taip iš
naudojimas ...

Laukia nuo vakar
Du draugai sėdi alinėje. Vie

nas iš jų sako:
— Na, paimkim dar po vieną.
— Ne, ne. Jokiu būdu. Mūno 

žmona laukia su vakariene.
— Na, tai kas. Užtruksim dar 

20 minučių.
— Dvidešimt minučių! Bet ji 

laukia jau nuo vakar dienos...
Tai geras gyvenimas

“Pravdoje” ir “Izvestijose” pa
sirodė visa eilė iš SSSR ir pa
vergtos Lietuvos ūkio gyvenimo 
straipsnių. Mėginant ten duotus 
menamai kylančio kasmet pra
gyvenimo gerėjimo procentus 
patikrinti, gauni štai ką.

Sakysime, jei prieš dešimt 
metų Lietuvos gyventojas kas
dien suvalgė tik vieną svarą 
duonos, tai dabar jis jau kasdien 
suryja jes veik 60 svarų. Jei ta
da jis per savaitę suvalgė tik 
vieną svarą mėsos ir riebalų, tai 
dabar jų suvalgo po 60 svarų.

Štai kaip Stalino saulė išpūtė 
pavergtos Lietuvos gyventojų 
vidurius! O kas bus po sekančių 
dešimt metų? Turbūt, darbinin
kas pajėgs per dieną sudoroti 
visą jautį, nes SSSR gyvenimas 
tolydžio žengia pirmyn ir dir
bantieji vis daugiau- suvalgo.

“N”

O kur gi tie?
Vienoje kavinėje prie stalo 

sėdėjo grupė meškeriotojų ir pa
sakojosi įspūdžius. Nuo gretimo 
stalo vienas ponas staiga paklau
sė: .

— Sakykit, ponai, o kur gi 
susitinka meškeriotojai, kurie 
mažų žuvelių sugauna?

Visi veršis
Kalėjimo direktorius kreipiasi 

į naują kalinį:
— Jūs esate virėjas? Gerai, aš 

jums leisiu dirbti virtuvėje.
— Labai gerai, pone direkto

riau. Mano virimo menas yra la
bai garsus. Pamatysite, kiek 
daug veršis pas mus.

Kieno jis buvo?
Laimę gali sudaužyti kokia 

netyčia apčiupinėta rankovė. 
Bet ją gali išgelbėti lygiai pa
kištas geras žodis — kaip tai nu
tiko Romoje su viena pagyvenu
sia rimta šeima. Joje kilo visai 
rimtas nesusipratimas, kai žmo
na, apčiupinėdama vyro apsiaus
tą, už rankogalio rado meilės 
laišką kažkokiai kitai moteriai 
rašytą. Užkluptas vyras dar tik 
vartė akim, skėtriojo rankom, 
nesurasdamas žodžio, kai įsiver
žė į kambarį duktė ir tėvas akim 
dar labiau ėmė vartyti: ji pa
reiškė, kad tai jos laiškas vie
nam iš tęvo biuro tarnautojų; 
juodu esą susitarę pasikeisti 
laiškais»per tėvo apsiausto ran
kogalį; ir lig šiol viskas buvę 
gerai. Ar tikrai taip buvo, kas 
žino, bet laimė buvo atstatyta.

o*

LIETUVIS LAIKRODININKAS
Taiso įvairių rūšių laikrodžius. Darbos garantuojamas 1 metus. 
Taip pat taiso auksinius žiedus ir kitus aukso išdirbinius.

256 CRAWFORD ST. TORONTO (Dundas St. W. kampas)

Spe-cialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų valymo patyrimas

O jis laiku
Lietuvos vienam nedideliam 

mieste vidurinės mokyklos mo< 
kiniai mėgdavo vakarais susi-, 
rinkti pasitikti atvykstančio 
traukinio. Inspektorius tuos pa
sivaikščiojimus draudė ir pats 
nuolat ateidavo pasižiūrėti ar 
neras neklaužadų. Vfeną vakarą 
ant lentos, kur skelbiama trau
kinių pavėlavimai, budėtojas už
rašė: “Numeris 10 vėluoja 18 
minučių”. Po kiek laiko ten at
sirado kitas užrašas: “Inspekto
rius atvyko laiku”.

Silpnoji lytis
— Tėveli, ar teisybė, kad mo

terys yra silpnoji lytis, o vyrai 
stiprioji lytis?

— Ne visai taip, sūnau. Daž
nai silpnoji lytis yra stiprioji 
dėl stipriosios lyties silpnumo 
silpnajai lyčiai...

Susirūpinęs dėl mamos
— Mamyt, aš nenoriu tavęs 

bauginti, bet tėvelis sakė, kad, 
jei aš negausiu geresnių pažy
mių, kažkas gausiąs rykščių ...

Paini istorija '
— Kaip laikosi svainis Anta

nas? f
— Tamsta klysti, jis yra mano 

vyras ;.. .■ y
— Kaip tai? Juk tamstos vy

ras Karolis.
— Teisingai, buvo. Bet mano 

vyras Karolis mirė ir aš ištekė
jau už buvusio svainio Antano.

— Tai velionis Karolis dabar 
tamstai svainis?

— Teisingai.

Jei būtų gera
Į kaimą vasaroti atvažiavusi 

Ievutė sukinėjasi kieme, kur jos 
teta lesina vištas.

— Trūksta margos vištelės, — 
suskaito teta ir pamokinančiai 
sako Ievutei: — Matai, Ievute, 
lapė suėdė vištą, nes ji buvo ne
gera.

— O jeigu būtų gera, — po 
minutės pastebi Ievutė, — ar 
mes ją patys suvalgytume?

Susidūrimas
Mokytojas aiškina klasėje kas 

yra susidūrimas.
— Susidūrimas būna tada, kai 

du kūnai susitinka netikėtai. 
Na, Jonukai, pasakyk kokį nors 
pavyzdį.

— Dvynukai, Pone Mokytoj au 
— atsako pagalvojęs Jonukas.

Dr. RICHARDS SULTMANIS
GIMDYMO PAGALBA 

PRIIMA IR LANKO LIGONIUS NAMUOSE

RAXLEN KLINIKA, TORONTO 
SOO PARLIAMENT STREET

Pirmadieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 va).
"Antradieniais nuo 1-4 p.p. ,
Trečiadieniais nuo 9-12 ir 1-4 vai. p.p.
Ketvirtadieniais nuo 9-12 vai.
Penktadieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 vai. vak.

, Šeštadieniais nuo 9-2 vai. p.p.
Telefonai: klinikos PR. 4467, namų Ml. 8880.

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S 
MEAT MARKET

730 QUEEN ST. W. - - TORONTO, ONT.
Telefonas EM. 4-8080 '

Mes turime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kraujinės, liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, Westf. kumpio ir įv. taukų. Didelis mėsos ir kt. mėsos gaminių pasirinki
mas. Speciali karsta dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, oland. 
sūdytos silkes buteliuose, mogi ir rolmopsai, Ementhaler ir šveicariškas sūris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo pupos ir tt.

Mes dirbame 24 valandas

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

Tel. RI. 5804

1 Kanada turi perdaug kviečių
Šių metų, kviečių derlius nu

imamas kiek vėliau, nes pęršla- 
pias buvo pavasaris. Manitoboje 
ir Saskatchevane derliaus nu
ėmimas tik ką baigtas, o Alber
toje dar nė nebaigtas. Derlius 
šiemet buvo geras ir tikimasi 
apie 550.000.000 bušelių. Bet san
dėliai dar tebėra užimti per
nykščio derliaus ir šių metų der
liaus didelė dalis dar ilgai turės 
stovėti laukuose. Į užsienius iš
vežama dabar maždaug po 1.000. 
000 bušelių per dieną, kai prieš 
mėnesį buvo išvežama po 1.500. 
000 bušelių. Mat, ir užsieniuose 
Kanados parduodamų kviečių 
sandėliai taip pat yra perpildyti. 
Pagal tarptautinį kviečių preky
bos susitarimą jų kaina nustaty
ta $1.55-2.05 už bušelį. Dabar 
Fort Williame ir parduodama 

•po $2.05. Tačiau, deja, pirkėjų 
trūksta ir ūkininkam bei vyriau
sybei prieš akis yra didelis rū
pestis. Sandėliai pilni, 92 mil. 
bušelių yra ūkininkų svirnuose, ! 
o naujam derliui nėra vietos. | 
Tuo tarpu kviečių prekyba tvar-' 
kanti įstaiga iš ūkininkų priima! 
vos po 3 bušelius nuo akro, Į 
atseit apie 10%. Iškyla ir finan
sinė problema — iš kur ūkinin
kai turi gauti pinigų apyvartai. 
Javais juk išlaidų negali padeng
ti. Atrodo, kad vyriausybei teks 
išleisti kokių specialių įstatymų, 
garantuoti bankams, kad ūkinin
kams teikiamos paskolos nežus 
ar ką panašaus.

— Roma. — Italų policija pra
dėjo tyrimą netikrų amerikoniš
kų cigarečių prekybos. Tos ciga
retės esą pagamintos iš surinktų 
nuorūkų, bet taip gražiai Įpakuo
tos, kad niekuo nesiskiria tikrų
jų. Nuorūkos esą kažkieno su
perkamos už švarą amerikoniš
kųjų mokant apie '$2,40. Sako
ma, kad vien Romoje per dieną 
išmetama apie 20 tonų nuorūkų.

Paieškojimai
Vinco Jakubausko, kilusio iš 

Sudvajų kaimo, Nemunaičio pa
rapijos, atvykusio į Kanadą -929 
m., gyvenusio kurį laiką Winni- 
pege, ieško brolis. Povilas Jaku
bauskas iš Argentinos. Kreiptis į 
Consulate General of Lithuania, 
11 Grenadier Heights, Toronto, 
Ont.

Ieškomas Jurgis Pūdimaitis jr., 
gyvenąs Toronte. Jis pats arba 
apie jį žinantieji, prašomi pra
nešti šiuo adresu: A. Keblys, 
5730 Montreal, P.Q., arba tiesio
giniai Algis Vagusevičius, 20 
Arthur St., Suny Hills, Sydney, 
N.S.W., Australia.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9. 

386 Bathurst St Toronto 
Tel. EM. 4-6515

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto 

prie Gladstone

DtME$IO!

ATLIEKU VISUS MEDŽIO 
DARBŲ PATAISYMUS IR 

jtoisau virtuvėms spinteles, užsakyda- 
domos ‘ reikalingas medžiagas. Taip 
pat dirbu pagal užsakymus paveiks
lams or nuotraukoms rėmelius.

Skambinti KF. 7824 - V. Tl KUISIS 
351 Dovėrcourt Rd., Toronto

PRANEŠU savo gerb. pacien
tams, kad nuo š.m. rugpiūčio 
mėn. 30 d. iki rugsėjo mėn. 13 
d. išvykstu atostogų, todėl ma
no įstaiga šiuo laiku bus už-

Dr. A. Valadka.

Dr. N. Novošickis
LIETUVIS DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetų Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

Telefonas ML 2003

Priėmimo vai. nuo 9 v. iki 5 v.v. 
pagal susitarimų.

ir

Dr. A. Ratinow
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidąus ligų specialistas: Širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 6708.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 
šeštadieniais nuo 11-3 vai.

■ ■■■■ ■■ !!■' ■ Tr... ....................

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1791
. Toronto

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

Priėmimo va!.: 2-4.30 ir 7-9 vai. pp.
386 Bathurst St Toronto

Telef. EM. 8-134'4

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž> 
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto* 

Tel. RA 3924

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kolbų stovų kalbomis 

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

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 savo naują adresą:

7 Havelock, Toronto, telef. LL 4576 
ANT. JUOZAPAITIS

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
prie Huron gatvės 

Toronto
Priimamos vai.: nuo 1-4 ir 5-8 
vai. pp. Kitu laiku pagal su
sitarimą.

EM. 6-5798

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto Dendrosios .ligoninės 
vyr. gydytojas.

219 St. Clair Ave. W. Toronto, Ont.
Susitarti telefonu RA.-0237 
Kalbama lenkiškai ir rusiškai

Dr. MICHAEL BALKANY
Moterų ligų ir gimdymo specialistas. 
Buvęs Budapešto ligoninės vedėjas ir 
vienas iš Miuncheno universiteto mo
tery klinikų asistentų.
202 ST. CLAIR AVE. W., TORONTO 

prie Avenue Road
Tel. RA. 9632 ir HU. 7841

Priėmimo vol.: 3-6 vai. pp., trečiadie
niais 3-8 vai. pp. Priimama susitarus 

telefonu.

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir ; <?;
chirurgas

Priėmimo valandąs 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St. W. Toronto 

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais oagal susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

, ... (optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius,' 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING
A312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

ELEKTRIKAS
J. VAITKUS (

Instaliuoja namus, daro elektros sro
vės pakeitimus senuose namuose, pri
jungia elektr. vandens šildytuvus ir 
elektr. krosnis, bei kitus elektros in
staliacijos darbus.

88 SPENCER AVE. 
Toronto

Telefonas ME. 3809

LICENZIJUOTI
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namų instaliavimo.

119 PERTH AVE.
-Telefonas KE. 7808.

DĖMESIO!* 
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungtu ar 
perstatau:

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
Be to, opimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
•naujai atremontuoto ir padvigubinto 

batų krautuvė
Parduodu jvoirios rūšies voikų, mote
rų ir vyrų botus — normolous ir pla

taus EE—EEE dydžio.
Lietuviams nuolaida! Prašom įsitikinti 
1414 Dundas St West. Toronto 

Tol. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Waitpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715
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FCRCNTO, Cnt.
KANADOS LIETUVIŲ 

KUNIGŲ VIENYBĖS 
Sielovadinių Studijų dienų rug

sėjo 9-10 <£ Marylake tvariau
Rugsėjo 9 d.:
11 vai. susikaupimas koplyčio

je, palaiminimas Švenčiausiuoju.
11.30 sielovadinių studijų die

nų atidarymas ir J.E. vysk. dr. 
Vincento Padolskioo žodis.

1 vai. pietūs.

Tautos šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 13 d., 15.30 vai, 62 
Claremont St. Smulkiau bus pra
nešta sekančiame “TŽ” numery.

A

Pamaldos lietuviams evangeli- 
Įmms Toronte, St. Andrew's 
Church, Carlton & Jarvis gatvių 
kampe, rugsėjo 6 d. 9 vai. ryto. 
Pamokslas taikomas Lietuvių 
Tautos šventei. Dr. M. Kavolis.

3 vai. prezidiumo, komisijų su
darymas, pirmoji dr. Pr. Gaidos
paskaita: Kunigas — Dievo vy
ras laiko ženkluose. Diskusijos.

5.30 vai. antroji paskaita: Ku
nigas žmogus.

7 vai. vakarienė.
9 vai. vakarinės maldos.
10 vai. tyla.
Rugsėjo 10 dieną:

. 7.30 vai. keltis. Šv. Mišios.
8-9 vai. pusryčiai.
10 vai,‘trečioji paskaita: Kuni

gas su žmonėmis.
11.30 vai. ketvirtoji paskaita: 

Pastabos sau pačiam.
1 vah pietūs.
3.vai. posėdis: Valdybos prane

šimas, Valdybos rinkimai.
5 vai. posėdis: sveikinimų pri

ėmimas, . klausimai ir sumany
mai.

6 vai. vakarienė.
6.30 vai. palaiminimas Šven

čiausiuoju, uždaromasis žodis 'J. 
E..vysk. dr. Vincento Padolskio.

Valdyba.
Ligonių pamaldos

Šį šeštadienį, rugsėjo 5 d., 9 
vai? ryto šv. Jono Kr. bažnyčio
je įvyksta tradicinės ligonių pa
maldos. Per pamaldas ir po jų,

Kredito kooperatyvas 
“Parama”

veikia TLNamuose ir yra atida
rytas kiekvieną penktadienį 7-10 
vai. vak. “Parama” moka už in
dėlius apstovų 2%%, kiti bankai 
tik 1%%. Kiekvienas Toronto 
lietuvis gali būti “Paramos” na
riu, reikia įmokėti tik 25 centai 
įstojamojo mokesčio ir pirkti už 
$5 vieną šėrą. K.

Orkestras “Trimitas” 
ruošiasi savo rudens koncertui 
spalio 24 d. Niagara Falls, Ont., 
didžiulėje ir gražioje St. Patriks 
salėje. Tai bus lyg didysis Kana
dos ir Amerikos lietuvių pasima
tymas.

Koncertui sutiko talkininkau
ti kompoz. St. Gailevičius, sol. 
B. Marijošius, muz. A. Priel- 
giauskas ir kt. Tikimasi sulaukti 
daug jaunimo iš Rochesterio, 
Buffalo ir kitų miestų.

Orkestras “Trimitas” yrą dė
kingas Niagara Falls lietuvių 
klubui už prielankumą.

Visais orkestro reikalais pra
šome kreiptis šiuo nauju adresu: 
S. Jokūbaitis, 226 Shaw St., To
ronto, Ont. Telef. LO. 0670.

TLO “Trimitas”.
pirmojo sekmadienio proga, liet, 
mokyklos mokiniams įvyksta 
mėnesinė išpažintis.

Aukojusių bažnyčios statybai 
žiniai

Praeitame parapijos susirinki
me buvo pranešta, kad aukoję 
naujai bažnyčiai statyti vardines 
aukas gali jas atsiimti. Norintie
ji tai padaryti, paduoda pareiški
mą ligi rugsėjo 15 d. klebono var
du. Gavus Arkivyskupijos Kuri
jos leidimą, minėtos aukos bus 
išmokėtos aukotojams.

Šv. Jono Kr. liet, parapijos 
Klebonas.'

X

Bažnyčios remonto darbai
Praėjusį trečiadienį pradėtieji 

šv. Jono Krikštytojo lietuvių 
bažnyčios remonto darbai visu 
spartumu varomi pirmyn: maši
nomis iškastą' ir . išvežta žemė, 
nugriautas bažnyčios prieangis. 
Šiuo metu jau mūrijami pama
tai Tikimasi, kad iki sekančio 
sekmadienio bus išmūrytos rūsio 
sienos ir padėtos jo grindys. Sa
lės paaukštinimui, grindys nu
leidžiamos dvi pėdas žemyn. Ma- 
ncma, kad remo’nto darbai bus 
įvykdyti laike 10-12 savaičių, 
taip kad per sekančias Kalėdas, 
apvaikščiojant šios parapijos 25 
metų įsikūrimo jubiliejų, bus 
graži proga bažnyčią pašventin
ti. :

Pranešimas
Š.m. rugpjūčio 25 d. BSF Val

dybos likvidacinė komisija turė
jo pirmąjį posėdį. Jame buvo nu
tarta grąžinti visas vardines au
kas BSF Valdybos aukotojams.

BSF Valdybos likvidacinė ko
misija paskelbs oficialiai atsi
ėmimo laiką ir formą, kai bus 
paruošti dokumentai ir sustaty
tas balansas. Taip pat bus su
šauktas visuotinis aukotojų su
sirinkimas.

J. Žaliaduonis,
BSF Valdybos likvidacinės 

komisijos pirmininkas.

Šv. Jono Kr. lietuvių bažny
čioje sutuokta: Vladas Kilius ir 
Irena Grudžinskaitė. Pakrikšty
ta: Vytautas Mykolas Gegužis, 
Juozas Romualdas Banza ir Rita 
Liucija Lapienytė. •

Šį pirmadienį .buvo palaidotas 
Vytauto ir Anelės Kardokų sū
nelis Romualdas 21 mėn. amž. 
Berniukas buvo gimęs nesveika 
kasa. . .

Išplėtė prekybą
Torontiečiams gerai pažįsta

ma Kl. Kazlauskų šeima, atlikusi 
savo namuose didelį krautuvės 
padidinimo remontą, šiomis die
nomis su sūnumi Henriku atida
rė dvigubai praplėstą maisto 
prekių krautuvę 1579 Dundas 
Street West.

Galės ir toliau nuomoti
Kai North York namų savinin

kų delegacija • atvyko į miesto 
tarybą 'ir pasiskundė, kad dau
gumai teks namus parduoti, jie 
po rugsėjo 1 d. nebebus galima 
dalį namų išnuomoti, buvo pa
aiškinta, kad tų, kurie jau laiko 
nuomininkus, naujieji nuostatai 
nelies. Tačiau naujai perkantie
ji namus turės pirkimo akte pa
sižadėti nuomininkų nelaikyti.

Pieno išvežiotojų streikas
Torontui gresia nuo pereitos 

savaitės pirmadienio, kai išve
žioto j ai nubalsavo streikuoti. 
Data buvo palikta nustatyti uni
jos vadovybei, kuri sutikimo pa
prašė centro, esančio JAV. Tai 
padaryta neskubant — paprašy
ta laišku, ne telegrama, o tuo 
tarpu vyriausybės organams įsi
kišus prasidėjo naujos derybos.

Ginčas sukasi apie tai, kad 
Pieno Paskirstymo Sąj. nesuta- 
tinka padidinti algų kitaip, kaip 
pieno pristatymą apribojus 5 d., 
t.y. dalį darbininkų atleidus, o 
tie su tuo neutinka. Pieno kainą 
pakelti tuo tarpu dar nei viena 
pusė nesiūlo.

MALONŪS TORONTO 
LIETUVIAI!

Ne be Dievo maloningo po
tvarkio atvykome Torontan Jū
sų pagalbon — bendrom jėgom 
statyti bažnyčią ir kitus pasta
tus, reikalingus lietuvybei šioje 
kolonijoje palaikyti. Didelis tai 
uždavinys,- galingas ryžtas. Kai 
mūsų Tėvynėje priešo naikina
mos taip mielos mums šventovės, 
ant svetimos žemės mes ryžta
mės kurti religinį-tautinį židinį. 
Tai sunkus darbas, reikalaująs 
didžio pasiaukavimo. Dievo Ap
vaizdai laiminant, jau įsigijome 
sklypą ir jį pašventinome. Da
bar ant jo turi būti greitai pradė
tas statybos darbas. Tėvai Pran
ciškonai jau padėjo savo įnašą. 
Tolimesnis darbas didžia dalim 
priklausys nuo Jūsų. Dėl to, taip 
ryžtingai pradėję, tęskite darbą 
toliau, siųsdami aukas pagal vi
sas galimas aplinkybes sekančiu 
adresu: Rev. Bernardine Graus- 
lys, OFM, 91 Jameson Ave., To
ronto, Ont. Gavę aukas, prisiu
sime pakvitavimą. Ant čekių už
rašykite ’ klebono vardą: Rev. 
Bernardine Grauslys.

Be to, primename, kad pirmą 
mėnesio sekmadienį bus daroma 
Bažnyčios Statybos Fondo ko- 
lekta su vokeliais, ant kurių už
rašę savo adresą ir įdėję auką 
turėsit progos ją įteikti, išeidami 
iš pamaldų salės.

Reikšdamas gilų dėkingumą, 
liekuosi su tikru dėkingumu

T. Bernardinas Grauslys, OFM 
Prisikėlimo parapijos klebonas.

Podėko
Brangūs Toronto lietuviai!
Priimkite, prašau, mūsų nuoširdžią pa

dėką už tokį puikų solidarumo parodymą 
praėjusiame sekmadienį būsimos bažny
čios sklypo pašventinimo proga. Toks 
gausus ir vienaširdiškas žmonių dalyva
vimas pirmoje mūsų parapijos šventėje 
buvo aiškus ženklas, jog pranciškonų 
pradėtas darbas Toronto visuomenės yra 
vieningai remiamas. Dievui padedant, 
mes dėsime visas pastangas praėjusio 
sekmadienio viešai parodyto pasitikėjimo 
neapvilti.

Šia proga mes norime pareikšti savo 
gilią padėką Didžiai Gerb. Gen. Konsu
lui V. Gyliui ir Gerb. Kanados Lieti 
Bendruomenės Centro Valdybos pirminin
kui p. Matulioniui už pasakytas kalbas. 
Didį dėkingumą jaučiame ir reiškiame p. 
Gailevičiui ir jo vedamam chorui "Var
pui" už šventės meninę dalį. Visoms To
ronto lietuvių organizacijoms, vieningai 
atstovavusioms šioje šventeje ir visiems 
povieniems asmenims, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo savo darbu, rūpesčiu ar as
meniniu dalyvavimu, reiškiame savo gi
lią padėką. Taip pat nuoširdų ačiū taria
me Bažnyčios Komiteto pirmininkui p. J. 
Simonavičiui ir visam Bažnyčios Komite
tui už sklandų šventės pravedimą.

; T. Bernardinos, AFM, Klebonas.

Padėka
Visiems, mus atjautusius didelėje ne

laimėje, mirus sūneliui Romualdui ir 
dalyvavusiems laidotuvėse/ nuoširdžiai 
dėkojam. Anelė ir Vytautas Kardokai.

Toronto lenkai organizuoja sa
vą simfoninį orkestrą. Vadovu 
pakvietė jauną muziką Henryk 
Rzepus, kuris tokį orkestrą-buvo 
suorganizavęs Londone. Toron
te jis taip pat vesiąs ir mišrų 
chorą.

RUGSĖJO 7 dieną, PIRMADIENI, ruošiama MCNIREAL, Cue.

KINO “CENTRE Toronto
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį,, rugsėjo 3, 4, 5 d,d.
Visos spalvotos!

1. CHRISTOPHER COLUMBUS — Frederick March
2. JACK & BEANSTALK — Abott & Costello .

Pirmadienį — trečiadienį, rugsėjo 7, 8, 9 d.d.
Visos spalvotos! ' > . *

1. THIEF OF BAGDAD — Sabu, June Duprez
2. FLAMING FEATHER — Sterling Hayden, Arlene Whalen
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Lietuvis pigiai perveža baldus,
bagažą, prekes ir kit VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

9 Pearson Ave., Toronto
' Telefonas LO. 8828

N aru šio ūkyje, visiems gerai žinomoje vietoje.
Prašome visus tautiečius kuo skaitlingiausiai atsilankyti ir pra

leisti linksmai prie ežero laiką.
Gros gera muzika. Veiks bufetas. Alučiui gautas leidimas.

• " Rengėjai.

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI
(235 Ossington Avė.) rugsėjo 12 d. — metinių proga — ruošia

IŠKILMINGĄ BALIŲ
Programoje: meninė dalis ir TLN V-bos pirmininko žodis. 

Gros “Trimitas”, veiks turtingas bufetas.
Šokiai vyks didžiojoje salėje. Baliaus metu bus vykdoma ir lote

rija. Vietas galima užsisakyti iš anksto telefonu KE. 3027.
Pradžia 7,30 vai. vak. Kviečiame plačiąją lietuvių visuomenę 
skaitlingai atsilankyti.

5 TLN Valdyba.

Poliomelytis
Per pereitos savaitės karščius 

poliomelyčio susirgimų skaičius 
Toronte pašoko. Ketvirtadienį ir 
penktadien buvo išviso 21 susir
gimas Tuo būdu iki pereito šeš
tadienio Toronto ligoninėse ser
gančių poliomelyčiu buvo 125 
torontiečiai ir 217 iš kitur atvež
ti ligonys. Mirusių buvo 7 toron
tiečiai ir 11 iš kitur

Sveikatos priežiūros organai 
šios padėties nelaiko epidemi
ne ir artėjančios mokyklų darbo 
pradžios nežada atidėti.

Iki šiol Kanadoje daugiausia 
susirgimų buvo Manitobos pro
vincijoje —- 1172 su 35 mitimis. 
Pačiam Winnipege su priemies
čiais apie 300 susirgimų. Onta
rio provincijoje susirgimų buvo 
arti 700 Mažiausiai — Quebec ir 
vad. pajūrio provincijose

Tautos Šventės — Rugsėjo
.. 8 d, Minėjimas

Tautos šventės minėjimas ruo
šiamas rugsėjo 13 d., sekmadie
nį, sekančia programa:

1.11 vaL AV bažnyčioje iškil
mingos pamaldos už kenčiančią 
Lietuvą.

2.16 vai. D’Arcy McGee salėje, 
220 Pine Avė., rpinėjimo aktas. 
Programoje: a.) KLB Montr. 
ApyL Valdybos atstovo kalba, 
b.) koncertinė dalis, kurioję ma
loniai sutiko dalyvauti op. sol. 
E. Kardelienė, pianistas K. Smil
gevičius, dramos aktoriai J. Aks
tinas ir K. Veselka, tautinių šo
kių grupė vadovaujama J. Ki- 
birkščio, broliai Lapinai ir pasi
rodys pirmą kartą vyrų oktetas, 
vedamas muz. A. Piešinos.

Scenos apipavydalinimas K. 
Veselkos.

Visi lietuviai kviečiami kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti minė
jime.

Gautas iš minėjimo pelnas 
skiriamas Vasario 16 gimnazijai 
namams Vokietijoj įsigyti.
KLB Montr. Apyl. Valdyba.

Pradedami mokslo metai 
Liet. Šešt. Mokyklose

Šiais metais Montrealyje veiks 
dvi LŠ mokyklos — viena Ver- 
dun’e, kita Rosemount’e. Verdu- 
ne mokykla veiks tose pat pa
talpose kaip ir praeitais metais 
— St. Thomas More mokykloje, 
Moffat Ave, Verdun. Mokykloje 

įdirbs mokytojai M.'Pakulienė, 
Br. Lukoševičienė, St. Vaišvilie
nė ir kun J. Aranauskas SJ.

Dr. C. KNOWLTON ir Dr. A. VALADKAI 
operaciją padariusiems —

Kun. Dr. J. GUTAUSKUI, Kun. Kleb. P. AŽUBALIUI, 
Dr. A. UŽUPIENEI. A. RINKŪNUI. p.p. UMBRAŽŪNAMS, 
V. ŠALTMIRUI, V. KASTYČIUI ir J. ŽALIADUONIUI, 

operuotąjį aplankiusiems —
Eug. ir A. DAUGIRDAMS

‘ net iš Chicago geraširdiškumu pasiekusiems — 
ir visiems kitiems namuose aplankiusiems —

už širdį širdimis dėkojame
< V. ir J. Kralikauskai.

Lietuvių Muzikos Studija
Pamokos prasidės nuo rugsė

jo 15 d. Nauji mokiniai priimami 
į dainavimo, piano, klarneto, 
saksofono, triūbos ir. fagotos kla
ses. Norintieji lankyti dainavT 
mo ar muzikos pamokas prašomi 
registruotis Muzikos Studijoje 
kasdien, išskiriant šeštadienius 
ir sekmadienius, nuo 5% iki 7% 
vai. vak. Lietuvių Namuose II 
augšte, tel. KE. 3027.

įdomus pripuolamumas _________ ____
Rugpiūčio 25 d. viena Toronto- Rosemount’e mokykla veiks 

gatvę važiavo sau ramiai du po- gį Brendaus mokyklos patalpo- 
licininkai. Tuo momentu iš poli- se 5937 — ge Ave. Rosemount, 
cijos centrinės buvo per radiją Mokykloje dirbs mokytoja I. 
perduotas pranešimas apie tik ką Rinkevičienė ir kun. Stankūnas, 
pavogtą automobilį. Kaip tie po- : ^bi mokyklos mokslo metus 
licininkai nustebo, kai pamatė, pradeda bendromis pamaldomis 
kad tas ieškomasis numeris va- š.m. rugsėjo 5 d. šeštadienį, 10 
žiuoja prieš pat juos. Vagys, ži- val. ,rytą AV bažnyčioje. Po pa
šoma, nebepaspruko. Jų buvo 4. maldų ten pat bus abiejų mo-

i kyklų mokinių tėvų susirinki-

mas. Prašoma tėvus būtinai da
lyvauti. ' ' . .

Pamokos abiejose mokyklose 
pradedamos š.m. rugsėjo 12 
šešt. 9 vai. ryto. ■ ' - ’ . • 3

Tėvai, kurie dar nėra, savo vai
kų į mokyklas užregistravę, 
Ii tai atlikti mokyklų atidaryk 
mo dieną, tiesiog nuvesdaiįį 
vaikus į artimiausią jiems nįor 
kyklą.

Lituanistikos Institutas
Jaunimui, kurie š.m. pavasa

rį baigė Liet. šešt. mokyklą ik 
visiems kitiems, norintiems gi
lintis lituanistikos dalykuose, 
steigiamas šis institutas.

Be lituanistikos dalykų bus 
dar muzikos, teatro vaidybos 
bei tautinių šokių pamokos.

Institutui vadovauti sutiko 
mok. A. Ališauskas. Mokytojų 
— lektorių kadras bus sudaro
mas kviečiant kiekvienam daly
kui atskirą dėstytoją. Pamokos 
vyks šeštad. iš ryto, nuo 9 vai. 
iki 1 vai. p.p. AV parapijos pa
talpose. Mokslas institute nemo
kamas. ...
, Norintieji institutą lankyti* 
registruojasi pas mok. A. Ali- 
šauską 252 Brown Blvd. Vėrdun, 
kleboną. J. Kubilių SJ., 377 Wil- 
librord . Ave., Verdun, ;tpL ..YO. 

15100 ir pas KLB M. ĄpyL Šviet.
ir Kult.,K-jos pirm. Š. Kęsgailą, 
6882 Beaulien St. Ville Emard, 
tel. HE5956. -j

Alfredas Pusarauskas sugrįžo 
po vasaros praktikos statyboje 
ir šalia studijų ir toliau dirbs 
Montreal Insurance Co. draudi
mo agentūroj. Jo telef. DO 8507.

Sporto klubo “Tauras” visuo
tinis narių susirinkimas įvyksta 
rugsėjo 20 d. tuoj po pamaldų 
AV parapijos salėje. ’Susirinki
mo metu bus renkami ateinan
tiems metams visi valdomieji 
organai. < ' " ’

Sporto klubo ‘"Tauras” šokių 
vakaras įvyks spalio 3 d. Donti 
Polski salėje — 1862 Wellington 
Str.

Giliai liūdinčius I..'..
ANGELINA ir VYTĄ KARDOKUS, - 

dėl mylimo sūnelio Romualdo mirties, nuoširdžiai už jaučia;:-

K. ir A. Juozapaviciai.

.. ........... .................. 'll

Klaipėdoje nyku
Klaipėdos vokiečių laikrašty 

“Memeler Dąmpfboot” vokietis 
klaipėdietis tremtinys pasakoja 
savo įspūdžius iš apsilankymo 
Klaipėdoje. Jis ten nuvykęs kaip 
vieno ten nuplaukusio laivo ka
pitonas. Miestas esąs pilnas ru
sų karių. Kaikurios miesto dalys 
esą sveikos, tačiau daugely vie- 

devintais pokario metais te- 
taigai gauti statybai leidimą. beriogsą griuvėsiai. Dar iš jūros 

b . jis pastebėjęs Jono, reformatų

WINNIPEG, Nlan.
Tautos šventės minėjimas.

Rugsėjo 6 d. 2.30 vai. pp. Lietu
vių klubo salėje, Manitoba Ave., 
ruošiamas Rugsėjo 8 d. minėji
mas. Programoje paskaita ir me
ninė dalis. Visi kviečiami atsi
lankyti.

KLB Winnipego Apyl. V-ba. 
Ar žinai kur Kanados vidurys?

, . ■ Ogi "Winnipege. Išvažiavus iš
Tabako ūkiui skubiai reikalingo r.seja, . Winnį g0 miesto pirrnuoju ke- 
skynėja ir 2 lapu dalintojos. Kreiptis į Jo- — r & r_ J.
nq Statkevičių, R.R. 2, West Lome, te- hu Imk Portage — La Prairę ir 
lef. 602R. 12. Centrinė Rodney. : pavažiavus apie 10 mylių nuo 
———7-....  , .——7—r— miesto, dešinėje kelio pusėje sto-
2,^in»aSb^draSvirt^,Sš^,^m$ ™ didelis gražus akmeninis pa- L asmenims, bendra virtuve, siitas van- . *
duo nuolatos. 14 Shannon St. Telefo- į minklas. Tur but, ne vienas kė- 
nas LA. 3960. i liauto j as nepagalvoja, kad čia
Išnuomojamas gražus kambarys vienam ' t**' paminklas ženklina ne kokio 
asmeniui. 98 Givins St. (tarp Shaw ir Os- i garsaus vyro mirtį, O tik Kana- 
sington). Tel. LL. 0917. j dos vidurį. Čia pusiaukelė nuo
“ —. ~ r-' “ 7” Atlanto iki Pacifiko vandenvno.
augšte su bendra virtuve. Tel. RA..2710 -Šis paminklas yra mėgiamas tu- 
po 5 vol. vak. įrištų, prie ki—~
—--- ;———~—. . . . .. t——r. rtografuoja.
lemtAMAiA mi du kAmhftPiAi if virflivn II -r v* v-— Alfonsas ir Ona dančiukai 

nusipirko sklypą, pavasarį žada 
I statytis namus.

,, . . . . .. . —Jurgis ir Marija JanuškosIšnuomojamas kambarys ir virtuve (be ... ° J ~
baldu). 346 Ossington Ave. tel. ME nusipirko namus Bannatyne 

' Avė. ir Isabel kampe, čia žada 
perkelti ir savo biznį — trans-

Išnuomojamas didelis, šviesus kambarys 
2 asmenims, bendro virtuvė, šiltas van-;

nas LA. 3960.

• Pranešimsa
Š.m. rugp. 21 d. “Tėv. Žib.” bu

vo įdėta žinutė apie šv. Jono pa
rapijos bažnyčios praplėtimo 
planus, nurodant mane kaip pla
nu autorių.

Pranešu, kad aš padariau tik 
statybinius planus, kurie reika
lingi buvo pateikti City Hali įs-

Už architektūrinę dalį aš ne 
prisiėmiau atsakomybės ir savo 
planų fasadus nurodžiau tik kaip 
variantą, kuris vykdant statybą 
gali būti kaip norint pakeistas.

Mano sudaryti statybos planai 
buvo City Hali įstaigoj patvirtin
ti, statybai leidimas duotas ir 
bažnyčios praplėtimo darbai pa
gal juos pradėti. Inž. P. Lelis.

— Hamiltonas. — Šešias savai
tes užtrukęs sunkvežimių vai
ruotojų streikas Hamiltono —

įrištų, prie kurio dažnas nusifo- Windsoro ir Niagaros pusiasalio
Išnuomojami du kambariai ir virtuvė II 6 
augšte. Galima su vaikais. Jei dirbanti 
motino, vaikai gali būti poscugojami. 
20 Atkins Ave. Tel. LL. 2990.

rajonuose, pasibaigė rugpūičio 
27 d. Susitarimą turi dar patvir
tinti vairuotojų susirinkimai.

ir katalikų bažnyčių bogštų ne
bėra. Iš pakrantėj e buvusių dau
gybės Shell Co naftos bakų vos 
vieną bematęs. Švyturys esąs at
statytas. Ten kur būdavę daugy
bė žvejų laivelių, dabar esą tuš
čia. Uoste taip pat nebuvę jokio 
laivo, ir jame judėjimas labai 
menkas. Su vietos gyventojais 
jam netekę susidurti, nes ten 
buvęs labai trumpai.

— Kairas. — Buvusi karalienė 
Narriman pareikalavo jai mokė
ti po $27.000 kas mėnesį, nes ve
dybų metu Farukas jai tokią 
sumą užrašęs. Vyriausybė pre- 
tenzijas atmetė.

Rytų Vokietijos Vidaus 
r. ministeris

Nauj asis Rytų Vokietijos vi
daus r. ministeris Ernst Woll- 
weber, paskirtas vieton nušalin
to W. Zaisserio arba gen. Go
mez, yra 55 m. amžiaus senis 
komunistų veikėjas ir sabotaži
ninkų organizatorius. 0

Revoliuciniam judėjime jis 
pasireiškęs dar 1918 m. — Kiėl 
jūrininkų sukilime. Po to pabė
gęs į Maskvą, .ten pęąėjęs spe
cialų apmokymą ir buvęs siun
čiamas organizuoti sabotažo 
veiksmų bei jūrininkų maištų į 
užsienius, daugiausia į Skandi
navų kraštus. Ne kartą jam tekę 
bėgti į Maskvą. Nuo 1946 m. 
jis grįžęs į R. Vokietiją ir iš ten 
organizavęs laivynų sabotažą 
visame pasaulyje, palaikydamas 
glaudžius ryšius su jūrininkiį. . 
komunistuojančiom unijom. 
Jam priskiriama daugelis laivų 
gaisrų, tarp kitko ir Queen Eli
zabeth laivo gaisras. Ne be jo ki
lę ir eilė gaisrų Kanados laivuo
se rašo The Ensign, rugpiūčio 
29 d. laidoje.- ’ • ■ ži-

8816. '

išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 2,n_x_ “Tat” 
(be boldų). Telef. LO 8609, 7 Parr st., i PorlJ* del •

i Šeštadieninė lietuvių mokykla 
tuo tarpu nepradės dar darbo, 

j nes lietuvių klube nebegauta pa
talpų, salė esanti išnuomota kaž
kokiam sporto klubui.

Patikslinimas. Korespondenci
joje apie Winnipego tautų festi
valį J.E. kardinolo Leger garbei 
išvardinant tautinių šokių gru
pės šokėjus kažkaip praleista 
Irenos Pranevičiūtės pavardė, 
kuri yra nuolatinė šios tautinių 
šokių grupės dalyvė ir taip pat 
šoko.

Išnuomojamos kambarys II augšte ir 
patogus garažas. 175 Indian Rd. Cres. 
Tel. JU. 1454.

Išnuomojamas f rentinis kambarys be bal
dų. Tel. ME. 2730. *

Išnuomojami kambariai su maistu vien
gungiams. High Park rajonas. Arti susi
siekimo. Tel. KE. 7425.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė su 
baldais II augšte suaugusių šeimai. 
Skambinti vak. po 6 vai. tel. LO. 8346.

Išnuomojamas didelis, šviesus kambarys 
ir virtuvė, su baldais. 75 Sparkhall Ave. 
Tel, GL. 4997.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė, be 
baldų. Tel. RO. 3135. 103 Gothic Are.

Išnuomojamas didelis kambarys. 160 
Westminster Ave., tel. OL. 7680.

MUZIKOS MOKYTOJA Ono Yčoitė-Jo- 
nik AR. C. T? ir A.M.M. (Toronto Uni
versiteto Konservatorijos diplomas) ati- 
darė studiją 68 Coolmine Rd. Pianino ir 
teorijos pamokos pagal susitarimą. Te
lefonas: ME. 7017.

VAIKU BALDAI, žaislai, vaiką lopieliai, 
vežimėliai, kėdės, sportiniai vežimėliai, 
žaislai, žaidimo plunksnos, vaikHkos ko
modos ir tt. ir tt. Didelis pasirinkimas, 
vaiką baldą žemiausiomis kainomis. Ver
tingos ddvanos duodamos nemokomai su 
kiekvienu pirkimu. Apsilankykite!

ROBINS NEST
1183 Bloor St. W. (netoli Brock) 

Telef. OL. 4008. Atidaro iki 9 vai. va
karo. Nemokomas pristatymus miesto 
ribose.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON ST., Toronto, Ont
Informacijų kreiptis OL. 1403

24 valandų tarnyba.

Pigiausiai a p sid rau si t e 
MUTUAL BENEFIT HEALTH & ACCIDENT ASSN. 

UNITED BENEFIT LIFE INSURANCE CO.
Visų rūšių asmens draudimas ir taupymo planai

V. SLEŽEVIČIUS
DRAUDIMO AGENTAS

Raštinės tel. RE. 9187/ Gyv. vietos tel. ME.4469
-M." t r.l l f- .11 JLIMKyxLLJUJaiI'ULJLZL-a'-J'IMlgT^J-JLLJII W.HIB I !■ I

Al GARBENS
PIRMOJI LIETUVIO NUOSAVYBIŲ 
PARDAVIMO — PIRKIMO ĮSTAIGA 

TORONTE

Namų pirkimo-pardavimo ir patarimo, namų apkainavimo, 
paskolų gavimo reikalais kreipkitės:

AL GARBENS .
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
TelefoMi: LO. 2738, vakeroh HU. «-1S43

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

— Londonas. ,—, D. Britapij^ 
per šių metų antrą ketvirtį į Ka
nadą eksportavo daugiau hegiĮ,į 
JAV—į Kanadą už $44.6000.000, į 
JAV— už $42.100.000. A

— Vašingtonas'— Prezidentas 
prisiuntė kongresui bilių, kuris 
leidžia “kuriai nors draugiškai 
Tol. Rytų valstybei” padovano
ti 25 karo laivus, o Italijai pa
skolinti 2 povandeninius ir ma
žą lėktuvnešį. '• i,

— Wellington. — N. Zelandi
joje S. Rusija nupirko 1000 tonų 
sviesto mokėdama po $100 bran? 
giau negu moka D. Britanija. 
Dar vedamos derybos dėl kitų 
2000 tonų. .; -

Perkelia eskimus w .
Kanados eskimai seniau yra 

gyvenę žymiai toliau' 4 šiaurę 
,negu dabar. Dabar gyveharnp- 

' Šiose jų srityse-kaikur jau jau
čiamas trūkumas maisto — su
mažėjo ten žvėrių. Dėl to Ka
nados valdžią nusprendė perkel
ti juos toliau į šiaurę. Ir 
vasarą 11 eskimų šeimų,. apie 
50 žmonių, ledlaužiu nugabenta 
800 mylių į šiaurę nuo jų gyven
viečių Quebeco provincijos šiau
rėje. Jie ten bus apgyvencttriti 
3 kolonijose, prie jų būs įreng
tas RCM policijos punktas Jąi 
pasirodys kad vieta tinkama, ten 
bus perkelta daugiau jų.

Dabar Kanadoje yra 8.600 ės- 
kirnų, kurie gyvena pietinėse

TEVI8K.ES



