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Tauta yra tarytum ąžuolas, 
augąs kalno viršūnėje, blaško
mas vėjų ir audrų. Ir juo kalne nudžiūti vienai šakai, kurių taip 
daugiau vėtrų ir labiau šėlsta 
audra — juo labiau ąžuolas yra 
blaškomas ir juo labiau jis savo 
šaknimis kabinasi į žemę, stip
rėja kamienas ir bujoja šakos. 
Ir vargas būtų ąžuolui, jei jo 
prigimtyje nebūtų šių savybių: 
vėjai išverstų jį su šaknimis ir 
nupūstų nuo kalno, kaip pagel
tusį medžio lapą, su kuriuo au
dros nekovoja bet žaidžia.

Kaip ne visuose kalnuose vie- i Įjes neištiktų baisi kančia ir mir- 
nodai siaučia vėtros ir, purtyda-, įjs, įurį kiekvienu momentu ty
mos ąžuolų kamienus, trukdo jų; koja tavo tėvą, sesę ir brolį. Ta- 
ramų augimą, taip ir ne visos j vo dalia nenuperkama už tūks- 
tautos vienodai patiria gyveni- j tančius dolerių o tu gailiesi ir 
mo audrų palietimą. Žmonijos drebi dėl centų. Tūkstančių iš 
gyvenimo audros į vienas tautas į Tavęs niekas in nereikalauja, 
atsimuša, kaip į aną galingą kai-: tuos kenS) keliolika ar net
n'ų ąžuolą, ir sudūžta, o kitas; keliasdešimt dolerių per metus 
nušluoja, kaip drebančią epušę,! tu gali be ypatingo savosios da- 
nepajegusią Įsisiurbti į žemes: lię>s pažeidimo uždėti ant savo 
gelmes. tautos aukuro, jei tu nori atlikti

Musų tautos likimas yra nepa- savo< kaip tautos kovūnOi parei- 
vydėtinas. Nuo istorijai nepasie- CTa
kiamų laikų jos kūną siaubia & Taigi atsiliepkime į šio fondo 
žiaurios pūgos ir jai tenka grum- ■ šauksmą, kuri gal netrukus iš
tiš su milžiniškais pavojais, be- girgįte, ir remkime jo pastangas 
sikesinančiais nutraukti jos gy- laip> kaip jas parėmė lietuviai 
vybes paskutinį šaknį, kuria ji torontiečiai, hamiltoniečiai, vin- 
dai šiaip tarp laikosi įsikibusi į dsoriečiai, velandiečiai ir kiti 
žemę. Vienu žodžiu, mūsų tauta Įįetuviai jo paskelbtame ir ivyk- 
yraj gyvybes netekimo pavojuje į dytame cukraus vajuje, kuriuo 
ir dar gi tokiame, kokio ji ne- ; pasaidino kiekvieno mūsų brolio 
pergyveno savą,amžių glūdumo- ; gvvenimą Vokietijoje. ‘ 
se. Jai gręsia nupūtimas nuo že- : lietuviškų reikalų supratimas 
męs paviršiaus — ji jau girdi: įr rėmimas vra mūsų geleži- 
mirties griaučių Kvėpavimą, ku- nįs frontaS mūsų kovoje už tau-J 
no garsai vis labiau ir labiau tos laisvę ir jos gyvybę.
artėja.

Apie šį pavojų nekartą buvo 
kalbėta ir šio laikraščio skiltyse

vybės paskutinį šaknį, kuria ji

artėja.

tėjimo, tai reiškia, kad mes ne
leisime nuo lietuviško kamieno

mažai turi.
Dažnais atvejais mes esame 

pratę sakyti, kąd įkyrėjo mums 
visos tos aukos iki gyvo kaulo, 
ir tūli net iškoliojame ir išve
jame aukų rinkėjus. Brolau, 
ypač tremtiny šip krašto! Tavo 
dalia yra nepalyginama su da
lia tavo brolio, kovojančio krau
jo kovą prieš savo tautos mirtį. 
Tu nedrebi, kad Tavo ramios da

ga

girsite, ir remkime jo pastangas

torontiečiai, hamiltoniečiai, vin

lietuviai jo paskelbtame ir įvyk-

Dažnai mėgstame sau priekaiš
tauti, kalbame apie lietuviškojo 
jausmo atbukimą, skudžiamės 
apatija ir pan. Bet pereitą savait
galį Hamiltone vykusi Lietuvių 
Diena parodė, kad dar gyvi esa
me ir jautrūs savo lietuviškiems 
reikalams. Imdamosi organizuo
ti Kanadoje pirmąją Lietuvių 
Dieną, Hamiltono apylinkės val
dyba turbūt buvo nerami. Savą
ja lietuviška visuomene ji beabe
jo pasitikėjo (kitaip nebūtų nei 
išdrįsusi tokio didelio darbo im
tis), bet prisiklausius tiek viso
kių dejonių vistiek buvo nera
mu. O gal mes jau neverti toliau 
vakaruškų kilti?! Užslinkę šven
tės dienos visus būgštavimus iš
sklaidė ir organizatoriai gali tik
rai nuoširdžiai pasidžiaugti: 
“Ne veltu dirbome”.

Pirmoji Lietuvių Diena pra
ėjo gražiau, nei organizatoriai ti
kėjosi, nei optimistai laukė. Ka
nados letuviai dar kartą paskel
bė: “Gyvi esame ir nemirsime!” 
Visko, kas ten per tas dvi die
nas dėjosi čia greitomis neišdės- 
tysi, tad apžvelkime nors griau
čius visų įspūdingų iškilmių.

Pirmoji diena, rugsėjo 5, šeš
tadienis buvo pašvęstas sporto 
varžyboms -— šachmatams, stalo 
tenisui ir krepšiniui, o vakaras 
paliktas pobūviui. Žaidynėse da
lyvavo Hamiltono, Montrealio ir 
Toronto sportininkai. Šachma
tuose Torontas nugalėjo Hamil
toną 5:6 (Vaitonis nedalyvavo, 
nes yra išvykęs Į Kanados šach

nugalėjo Montrealį 5:0. Krepšį- I KLB Kr. Vald. pirm. J. Matu- 
nio turnyras vyko vieno minuso lionis karštai kvietė visus dirbti 
sistema Torontui sulošus 26:25 tėvynės laisvei ir, gėrėdamasis 
su Hamiltonu jr tokiuo pat san- puikiai suorganizuota švente, 
tykiu su Montręaliu. Tuo būdu pareiškė padėką organizatoriams 
trys žaidusios komandos išsiri- ' u-: TT—:,i—
kiavo šia pirmenybės eile: To
rontas, Montrėalis, Hamiltonas.

Tos dienos vakaro pobūvis su
traukęs arti 1500 dalyvių rodė 
tikrai šventės nuotaikas. Ar ne
buvo tai pats pirmas toks pobū
vis visoje Kanados lietuvių gy
venimo istorijoje..

Antroji diena, sekmadienis, 
buvo pradėta pamaldomis Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje. 
Iškilmingas šv. mišias laikė ir 
gražų pamokslą apie pareigą iš
likti lietuviu ir kataliku pasakė 
J.E. vysk. V. Padolskis. Šv. Kazi
miero Kolegijos Romoje rekto
rius. Per pamaldas giedojo op. 
sol. E. Kardeliene ir sol. V. Veri- 
kaitis.

1 vai. p.p. lietuvių evangelikų 
pamaldos įvyko St. Paul’s baž
nyčioje.

Po pusantros savaitės karščių 
prieš dvi dienas atvėsęs oras už
tikrino gausų dalyvių skaičių, 
pastebimą jau pamaldų metu, o 
tolimesnėje programoje jis dar 
labiau padidėjo.

Iškilmingas LD aktas su 
koncertu

įvyko didžiulėje James St. Ar
mories halėje, talpinančioje 
5000 dalyvių. Kiek jų šį kartą 
buvo, nepasisekė tikrai sužino-

Savaitės įvykiai

J A. Kalnius.

- . ELTOS
— Vykdomosios Tarybos URT 

valdytojas dr. P. Karvelis ir In- 
formac. Tarnybos valdytojas M.

priemonės. Bet visa kažkaip pra
eina negirdomis, kažkodėl ven
giama pažiūrėti gręsiančiam fak
tui tiesiai į akis ir suduoti jam 
triuškinantį smūgį. Ypač nėpa-į Gelžinis š.m. rugpiūčio 25-27 d. 
kelia akių mūsų plačiosios vi-į lankėsi Bonnoje Vokiečių fede- 
sųomenės dauguma; kuri vienin-, į ralinėš vyriausybės ministerijo- 
telė gali pavojų nublokšti nesu-j še. Ta pačia proga aplankė JAV 
grįžtamai. Nieko nepadės mūsų L^ugštojo Komisaro ir vokiečių 
kultūrininkų šauksmas, jei vi-■ informacijos įstaigas, pabaltiečių 
suomenė bus užsimerkusi ir ne-! krikščionių studentų būstinę An- 
byli. jei ji užsidarys savo asme- į naberge. lietuvių bendruomenės 
niškir interesų labirinte, ir dre- Į pirmininką ir turėjo visą eilę pa- 
bės, kad sąryšy su pastangomis sikalbėjimų kitose įstaigose.
kovoje prieš tautos mirtį gali —Š.m. rugpiūčio 18 d. Stras- 
truputį nukentėti vienas i’š as- burge Europos Taryboje lankėsi 
meniškų interesų, patogumų, URT valdytojas dr. P. Karvelis 
kuriuos ji sau kuria ir kuriems ’ 
gvvena. Ir kokia baisi išvada se
ka iš šio pastarojo fakto: mūsų 
minčių ir veiklos sutelkimas 
vien tik asmeniškų patogumų 
kūrimui reiškia ne tik asmeniš
ka dvasios mirti, bet ir mirti 
mūsų tautos.

Taigi, reikia truputį save pa
miršti ir tą truputį atiduoti sa
vo tautai. Tauta reikalauja ne
daug. Jai reikia tik trupučio ir 
tas truputis išgelbės jai gyvybę. 
Be nedaugelio kitų dalykų į šį 
truputį įeina ir mūsų lietuviškos 
mokyklos, kurios tautai reiškia 
tarytum tą žemę, iš kurios ąžuo
las čiulpia savo gyvybės syvus, 
į kurią kabinasi savo šaknimis 
ir tokiu būdu apsaugoja sayp 
gyvybę nuo audrų pavojaus.

Čia mes nekalbame apie mū
siškes kanadiškas lietuviškąsias 
mokyklas, kurios nors ir skurs
ta, bet gali šiaip taip išsiversti. 
Mes turime galvoje mūsų nelai
mingų tautiečių mokyklas Vo
kietijoje. Jos ne tik išsiversti, 
bet ir skursti negali. Kodėl te
nai taip yra. aiškinti netenka — 
kiekvienas žino lietuvių vargą 

. aname krašte. Taigi reikia anom 
mokykloms ištiesti savo pagal
bos ranką. O ta pagalba tokia 
nedidelė: vos 4000 dolerių per 
metus.

Kaip teko patirti, KL Šalpos 
Fondas, tas kanadiškasis BALF. 
imasi iniciatyvos visas Vokieti
joje esančias Lietuviškas Vargo 
Mokyklas išlaikyti, su visuome
nės pagalba. Sutelkdamas tuos 
kelis tūkstančius dolerių ir juos 
atiduodamas Vokietijos Lietuvių 
Švietimo Vadovybei. Ir ką reiš
kia mums tie 4000 dolerių? Tai 
reiškia maždaug vieną pakelį 
cigarečių nuo kiekvieno dirban
čio Kanados lietuvio,,per metus. 
O ką reiškia tas vienas pakelis 
cigarečių minėtoms mokykloms? 
Tai reiškia, kad jis apsaugos ke
lis šimtus lietuviukų nuo nutau-

burge Europos Taryboje lankėsi

ir LLK pirmininkas V. Sidzi
kauskas. Jie buvo primti einan
čio generalinio sekretoriaus pa
reigas p. Sforcos ir kalbėjosi su 
komisijos sekretorium kraštams, 
kurie neatstovaujanti Europos 
Taryboje. Be kitų reikalų, buvo 
taip pat aptartas Ministerių Ta
rybos kreditų egzilų kultūri
niams reikalams atmetimas. Bu
vo gauta patikinimų, kad šis rei
kalas bus dar kartą įneštas svars
tyti į Ministerių Tarybą, turint 
vilties, kad šį kartą jis bus iš
spręstas egzilams palankiai.

— Lietuvybei išlaikyti Tarny
ba susitarė su “Tremties” leidyk
la išleisti pedagogo V. Čižiūno 
“Tautinį auklėjimą šeimoje”.

bei visai Hamiltono kolonijai.
ALTo pirm. Šimutis savo ug

ningoje kalboje perdavęs Ame
rikos lietuvių sveikinimus Kana
dos lietuviams, paryškino ALTo 
organizacijos bei veiklos pras
mę, kiek plačiau sustodamas 
ties kongreso priimta Kersteno 
rezoliucija. Tai yra Amerikos 
tautos per kongresą pareikštas 
užtikrinimas, kad ji niekad ne
pripažins Lietuvos bei viso Pa
baltijo aneksijos, tai užtikrini
mas, kad jų nepavers kokio kom
promiso auka. Tai reiškia, kad 
mes lietuviai vadovaujame pa
vergtųjų tautų išlaisvinimo ko
vai, mes norime perspėti pasau
lį, atidengdami bolševikinės ag
resijos metodus. Mes vedame ko
vą, kad nuimtume prie kryžiaus 
prikaltą Lietuvą, su savo skati
kais kovojame prieš sovietų pro
pagandos galingą mašiną, pa
remtą milionais dolerių, veda
me šią kovą sėkmingai, būdami 
visiškai tikri laimėjrnu. “Esu 
senas išeivis, Amerikoje auginu 
jau trečią kartą ir tvirtai tikiu, 
kad šis “grandpa” dar galės su
grįžti į mylimą laisvą Lietuvą”, 
— baigė p. Š., kviesdamas vie
nybėm ir darban, kurie užtikrina 
laimėjimą.

LLK e. pirm. p. dr. Trimakas, 
perdavęs LLK sveikinimus Ka-

matų pirmenybių varžybas Win- j ti, nes ir organizatoriai dar neži-, nados lietuviams, aptarė dabar- 
nipege); stalo tenise Hamiltonas nojo, bet jau apie pustrečio tūks

tančio tai buvo. Nuotaika pakilu-
■■ I Į|; Į ft.si — hamiltoniečiai besididžiuo- ______  ______

svečiai-iš'-Sftų kolonijų be—Europoje kaikas^suola į despera-
— VLIKo pirm. M. Krupavi- siįėrHr pasinę kada nor? taip 1..................................................

- • pat ką panašaus suorganizuoti, 
sikalbėjime, įdėtame “ELTOS" | ° ,='a”us svečilS būriai buv0 n! 
Informacijų 23-me numeryje. 3 • 1 
puslapyje 11-je ir 12-je eilutėje, 
ne dėl “ELTOS” kaltės yra įsi
brovusi klaida. Sakinys turi būti 
toks: “...Sidzikauskas, atsilan
kęs Kanadoje, aptarė su atitin
kamomis vyriausybės įstaigomis 
galimybę praplėsti konsulato tti- • yį pristatvdinus garbės ko. 
sės ir kompetencųas •; j .Jį vė]]avas

-Rugpmeto 19 d. Tubingene (Lietuvos ir Kanados). ka)bėjo
LD garbės pirmininkas Hamilto
no burmistras L. D. Jackson. Jo 
kalbos esmę galima apibūdinti 
dviem jo sakiniais: “Mes nenori
me kanadiečių, kurie išsižada sa
vo tautos istorijos, savosios kul
tūros. savųjų papročių ir kalbos” 
— “Kas yra geras lietuvis, bus 
geras ir kanadietis”.

Burmistrui baigus kalbėti, da
lyviams gausiai plojant, poniai 
Jackson apylinkės pirmininko 
žmona p. Kšivickienė įteikė 
puokštę raudonų rožių.

ž m
čius prašo patikslinti, kad jo pa-

įvyko Baltų Tarybos posėdis, ku
riame dalyvavo visų 3 Pabaltijo 
tautų atstovai. Pirmininkavo VT 
pirmininkas K. Zaikauskas.

Vienas pagrindinių posėdžio 
dalykų buvo pasitarimas dėl JA 
V-bių kongresą priimtos rezoliu
cijos Pabaltijo valstybių privers
tinio Įjungimo į Sovietų Sąjun
gą ištyrimo reikalu.

Nutarta daryti atitinkamose 
įstaigose bendrų žygių tremtinių 
pasų Vakarų Vokietijoje sutvar- i 
kymo reikalu. Prašoma pakeisti i 
kaikurių Vokietijos kraštų iš
leistas vykdomąsias taisykles, 
nustatančias, kad tremtiniams 
pabaltiečiams, kai jiems išduo
damas tremtinio pasas, atimamas 
tautinis pasas, tuo būdu pažei
džiant tų tremtinių turimą pilie
tybę.

Jaudinasi dėl Kersteno komisijos

tinę mūsų laisvės bylos tarptau
tinę padėtį.

Buvo ir beviltiškumo ženklu..

ciją ir jaučiasi bejėgiai pasiprie
šinti raudonojo slibino agresijai, 

i bet didžiausoji pasaulio pajėga 
iš artimųjų apylinkių bei iš j — JAV, kurios turi sprendžia- 

netoiimo Toronto, bet ir iš Wind- mąją galią, yra aiškiai nusista- 
scro. Montrealio, net iš Sudbury čiusios ginti laisvės principus, 
ir kitur. i Mūsų pareiga išlikti stipriems,

Šventę atidarė Hamiltono apy- '• pajėgiems, nepamirštantiems. 
linkės pirm. —. _.. .
Toronto chorui “Varpas” sugie

inž. J. Kšivickis.; kas esą ir didinantiems savo ūki
ni pajėgumą bei ryžtą laisvės ko- 

dojus karalienės himną, pirmi-I vai. Tada ir Maskvos balandžiai 
• . > = i... nebus pavojingi.

Po kalbų apy 1. pirm, pranešė, 
kad raštu yra gauta sveikinimai 
iš Montrealio, Winnipeg©, Port 
Arthuro ir Vancouverio apylin
kių (daugelio apylinkių atstovai 
buvo čia pat, bet Sveikinimams 
nebuvo laiko) . O iš čia sveiki
nimai - rezoliucijos pasiųstos J.E. 
arkiv. J. Skvireckui, švenčian
čiam 80 m. sukaktį, ALTui, VLI 
Kui ir Kanados mįn. pirm. St. 
Laurent.

Po visų šių kalbų ir 10 min. 
pertraukos sekė

Knocertinė dalis.
(Nukelta į 8 psl.)

Vokietijos rinkimų, įvykusių pereitą sekmadienį, rezultatai nu
stebino visus nepasitikėjusius Adenauerio ir amerikiečių politikos 
sėkmingumu. Nedaug kas tikėjo, kad panaudotosios priemonės 
bus sėkmingos, kad socialistų kaitinimai Bonnos vyriausybei bei 
bauginimas pasidaryti JAV satelitu neveiks vokiečių tautos masių. 
O visdėlto Adenauerio vyriausybės koalicija. laimėjo 306 vietas, 
kai 150 teko socialistams, o mažosioms grupėms liko 31 vieta. Tai 
reiškia, kad dabartinė koalicija labai sustiprėjo ir Adenauerio po
litika laikytis su JAV bus tęsiama; Ar Prancūzija ir kitos valstybės 
pagaliau ratifikuos seniai pasira->------- ------ -————----- - .-----
šytas sutartis bei leis Vokietijai 
įsijungti į Europos Gynimo Ben
druomenę bei Europos Armiją, 
dar sunku pasakyti, tačiau jau 
aišku, kad pati Vokietija nuo šito 
reikalo nesišalins. Jei rinkimus 
būtų laimėję socialistai, jie nuo 
viso šio reikalo būtų šalinęsi. 
Dabar jiems beliko vienintelis 
kelias sutrukdyti šią Adenauerio 
politiką toliau tęsti bylą augš- 
čiausiame teisme dėl įsijungimo 
į Europos armiją nekonstituciš- 
kumo. Konstitucijai pakeisti rei
kia % parlamento balsų, ko da
bartinė koalicija galėtų pasiekti 
tik, jei prisidėtų mažumos.

Priešrinkiminė kova buvo la
bai arši. Dalyvavo netiesiogiai 
toje kovoje ir tarptautinės pajė
gos. Šito perijodo gausios notos 
Vokietijos ir Austrijos reikalu 
iš vienos ir antros pusės buvo ra
šomos turint galvoje rinkimus. 
Dabar šioje byloje dėl Austrijos 
taikos sutarties ir Vokietijos su
vienijimo tenka laukti visai ki
tokių vėjų, nes Adenauerio koa
licijos laimėjimas yra taip pat 
amerikoniškosios politikos lai
mėjimas. Bebūgštaujant dėl rin
kimų išeities,- spauda jau pradė-

Dulles savo griežta pareiškimu 
rinkimų išvakarėse padaręs 
klaidą, kad dėl to nesąs paten
kintas ir prezidentas, kuris net 
pakvietęs Dulles pasiaiškinti.

Jugoslavijos. Kad derybas gali
ma būtų pradėti, Tito reikalau
ja, kad Italija atitrauktų iš pa
sienio kariuomenę arba ir Jugo
slavija ten savąją pasiųsianti.

Korėjoje pasikeitimas belais
viais pagal susitarimą turėjo bū
ti jau baigtas, tačiau JT karinė 
vadovybė dar turi žinių apie be
laisvėje buvusius karius, kurie 
ligi šiol negrąžinti. Ji reikalau
ja. kad visi būtų grąžinti. Vie
nas iš paskutiniųjų grįžo gen. 
Dean. Viena iš paskutiniųjų gru
pių grįžo taip iškankinti, kad at
rodo kaip šmėklos. Jie buvę ver
čiami pasirašyti komunistų pro
pagandai naudingus įvairius pa
reiškimus, pvz. lakūnai verčia
mi prisipažinti mėtę iš lėktuvų 
bakterijomis užkrėstus vabz
džius ir pan. Belaisvių pasakoji
mai apie patirtus kankinimus 
yra visiškai tokie, kaip pasako
jimai lietuvių ir kitų tautų žmo
nių patyrusių bolševikų čekistų 
kankinimus. Kai tą patyrė šim
tai amerikiečių, gal ir JAV jau 
nebesakys, kad visi tie pasakoji
mai yra neįtikimas antisovieti- 
nės propagandos prasimanymas.

Taikos konferencijos vieta dar

17 valstybių pasiūlė Genevą, San 
Francisko arba Honolulu. Ko
munistai dar neatsakė. Indijoje 
esą žinių, kad jie siūlysią Niu-

Dabar beabejo jau visi žygiai bus JO1K3- 
buvę labai tikslūs.-

Prancūzijos vyriausybė, susi
tvarkiusi su streiku, pradeda ko
vą su infliacija. Tam kely nuo rė $45,000.000. Ar ryšy su tuo 
šio antradienio 10% sumažina- ’ 
mos maisto kainos. Atpigintų 
prekių sąraše yra per 1000 nu
merių.

Jugoslavijos diktatorius Tito 
savo kalboje Slovėnijos išlaisvi
nimo metinių šventėje iškėlė 
naują siūlymą Triesto bylai iš
spręsti. Jis siūlo miestą paskelb
ti neutraliu, o zoną prijungti prie

Irano vyriausybei prašant, 
prezidentas Eisenhoweris iš Sa
vitarpio Paramos fondų pasky- 

buvo pareikalauta kokių įsipa
reigojimų iš Irano, neminima. 
Bet painieji reikalai, matyt, bu
vo aiškintasi. Britų vyriausy
bės tuo reikalu buvo atsiklausta 
ir ji pritarusi. Informuoti sluogs- 
niai mano, kad šios paramos ne-' 
ilgai teužteks ir Iranui teks sku
biai spręsti įsisenėjusią naftos 
bylą.

Maskva gerų ginklų neduoda
mone, karinių įstaigų civilių tar
nautojų patikrinimas yra būti
nas. Jis nurodė net pavyzdį, kad 
viena tokia tarnautoja, pakvies
ta apklausti, prisipažinusi anks
čiau buvusi komunistė, bet atsi
sakiusi pasakyti ar dar yra ko
munistė, o jai tarnyboje buvę 
prieinami daviniai apie kariuo
menės judėjimą.

Tyrinėdami Korėjoje paimtus 
ginklus, amerikiečiai priėjo įdo
mių išvadų. Pasirodo,' kad Korė- 
jon pasiųsti ginklai yra pereito 
karo modelio. Ginklai yra paga
minti taip, kad gali gerai veik
ti, bet nėra patvarūs, t.y. negali 
ilgai tarnauti. Juos gaminant 
taip pat neturėta galvoje karei
vio patogumai bei saugumas.

Pvz. tankai T-34 dalys yra pa
gamintos viską išliejant išvien, 
kad negalima jų pakeisti. Šar
vuose pilna plyšių, nėra sanda
rumo, tačiau svarbiausios dalys, 
kaip patrankos, yra tobulos ir iš 
geriausios medžiagos.

Lėktuvų MIG daug dalių yra 
rankų darbo, greičiausia gamina
mi daugelyje mažų dirbtuvių. Iš 
to daroma išvada, kad sovietuose 
trūksta kvalifikuotų darbininkų.

Tokie yra ginklai duoti Š. Ko
rėjai bei kinams. Beabejo, gali 
būti, kad tik draugams duodami 
tokie. Gal savo armijai turima ir 
modernesnių ir tobuliau paga
mintų.

Lenkai eina į komunistines organizacijas
Mes lietuviai nukenčiame nuo 

Maskvos gudrumo savuosius 
agentus slėpti po skraistėmis. 
Ką gi — LKP “bosas” — Snieč
kus, AT pirm. — Paleckis, prem
jeras Gedvilą, ministerial — lie
tuviškomis pavardėmis. Tik jų 
pavaduotojai būtinai “-ovai”, 
kurie paprastai kalba pirmuti
niai. Ir kalba rusiškai. Aršiau 
Amerikoje. Štai Atlantic Avė., 
Queens, N.Y., stovi gražiausi rū
mai 
Worker “Liberty” Auditorium”. 
Tokių neturi jokia lietuviška pa
rapija, nei organizacija Niujorke 
(Lietuvių Kultūros Namai mirė 
begimdant — senosios organiza
cijos bijojo konkurencijos). 
Amerikiečiai, bent toje miesto 
dalyje, sužinoję, kad esi lietuvis, 
būtinai klausia ar tai ta pati tau
tybė, kuri išvardinta visuose 
dienraščiuose, kaip sovietų agen
tai. Taip yra ir Čikagoje, sakoj 
ir pas Jus Toronte, kur darbuo
jasi Yla. Lietuviai laikraštinin
kai dėl to bėdavojosi, bet mūsųI 
“vykdomieji veiksniai” turi “ge
resnių užsakymų”. Amerikiečiai 
lenkai, neseniai paskelbę, jog 
Korėjoje žuvo 2500 jų kilmės 
amerikiečių, pradėjo kampaniją 
amerikiečių lenkų organizacijas 
masiškai infiltruoti ir paversti 
nekomunistinėmis.

Jie mano, kad jei atsirastų pa-

Kaip labai sujaudino Maskvą 
JAV kongreso priimtoji rezoliu
cija apie ištyrimą Pabaltijo vals
tybių aneksijos prie Sovietų Są
jungos ir įkūrimas atitinkamos 
komisijos, rodo prieš jas pradė
toji kampanija. Maskvos propa
gandos anglų kalba svarbiausias 
organas “New Times” rugpiū
čio 12 d.. Nr. 33, kongresmanus 
apšaukia pusgalviais ir šaukia 
apie pinigų eikvojimą. Tik eik
votojai ir provokatoriai tuo te- 
užsiimą, o visas pasaulis žinąs, 
kad Pabaltijo valstybės savano
riškai įsijungusios į Sov. Sąjun
gą, jų seimai tą priėmę ir tau
tos tam pritarusios. 1940 m. Re
zultate per tą 13 metų Pabaltijo 
tautos padariusios didelę pažan
gą tiek ūkinėje, tiek kultūrinėje 
srityje.

Be šio pliko seno melo “New 
Times” daugiau jokių “argumen
tų” neišgalvoja ir tik kolioja vi
są kongresą ir ypač Kersteną, 
nepamiršdami, kad jo siūlymu 
buvo paskirta ir 100 milionų dol. 
pogrindžio‘sąjūdžiams už gele- 

sas savo šituo žygiu parodę^ ne1 šia į kalnų bei naftos pramonę, i kankamai ryžtuolių, tokios orga-1 vietoje.

tik savo kvailumą, bet ir norą 
verstis provokacijomis, provo
kacijų kampaniją plėsti.

Maskva nesiplūdus kalbėti ne
moka, bet čia jau visai be lyg
svaros, atseit tikrai skaudžiai už
minta.

Maskva sutvarkė įstaigų 
darbo laiką

Pagarsėjęs yra sovietų įstaigų 
darbas naktimis. Buvę kaliniai 
visada pasakoja apie naktinius 
tardmus, diplomatai apie nakti
nius posėdžius, naktines audien
cijas ir tt. Dabar sovietų vyriau
sybė nustatė visoms įstaigoms 8 
valandų darbo laiką nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro su 1 vai. 
pietų pertrauka. Nustatytas taip 
pat laikas laikraščiams pasiro
dyti — 1 vai. pp.

Sekdamos Maskvą, ir atskirų 
kraštų vyriausybės paskelbė to
kį pat darbo laiką. Lietuvoje tai 
paskelbta rugsėjo 2 d.

Lithuanian Progresive

j nizacijos kaip jų “Chopin Cul
tural Center” (kaip mūsų Litera
tūros Draugija) galėtų virsti tik
romis tautinėmis kultūrinėmis 
organizacijomis. Taip turėtų bū
ti pasielgta ir su visomis dabar 
Maskvos agentų perimtomis lie
tuviškomis organizacijomis tiek 
Amerikoje, tiek Kanadoje.

Pabaltiečiai Stalino laureatai.
Maskvos “Novyj Mir” paskelb
tose 35 m. sovietų literatūros su
kakties proga tabelėse. kaip jas 
paduoda “Ost-Probleme” Nr28. 
Sovietų Sąjungoje išleisti toki 
pabaltiečių rašytojų, Stalino lau
reatų, veikalų kiekiai: A. A. Gu- 
daičio-Gusevičiaus 9 laidos, 145. 
000 egz., 2 kalbomis; S. Neries 
22 laidos, 215.000 egz., 4 kalbo
mis; T. J. Tilvyčio 11 laidų, 79. McCarthy susikirto su armija 
000 egz.. 2 kalbomis; A. T. Venc- 

I lovos 19 laidų, 180.000 egz., 2 
kalbomis. Iš viso 61 laida, 619. 
000 egz.

j Trijų estų laureatų veikalai, 
Jakobsono, Leberechto ir Šmu
lio, išėjo 79 laidomis, 1.330.000 
tiražu. Nepaprastai populiarūs- 
ar vertinami 4 latvių laureatai, 
T acis, Saksa, Sudrabkalnis ir 
Upits, kurių veikalai išėjo 226 
laidomis, 4.667.000 tiražu, taigi 
keleriopai daugiau, kaip lietu
vių, kurie šioje “garbingoje” 
draugijoje atsidūrė paskutinėje 

Alm-TŽ.

Pasitraukė dar vienas 
lenkų konsulas

Lenkų konsulas Winnipege 
Michael Krycun nutraukė ryšius 
su komunistine vyriausybe ir iš 
Kanados vyriausybės gavo poli
tinio pabėgėlio teises. Jis prane
šė Lenkijos ambasadai Otavoje, 
kad į Lenkiją nebegrįšiąs, nes 
nenorįs gyventi diktatūroje ir 
vergijoje.

M. Krycun, diplomatinėje tar
nyboje dirbęs ir prieš komu
nistų įsigalėjimą, Kanadon atvy
ko 1952 m. kavo mėn.

— Otava. — JAV Kanadoje 
per šių metų pirmą pusmetį in- 

žinės uždangos paremti. Kongre- vestavo $165.000.000 — daugiau-

Kovodama su komunistinio 
gaivalo įsiskverbimu į valdžios 
įstaigas, McCarthy komisija at
kreipė akis ir į karinės vadovy
bės aparate dirbančius civilius 
tarnautojus, bet čia kilo konflik
tas, kai vienas pulkininkas, ku
rio žinioje yra 1800 civilių tar
nautojų, atsisakė teikti žinių. At
sisakė pasakyti ar komisijai tu
pįs asmuo dar tebėra tarnauto
jas ar jau ne.

McCarthy dėl to pareiškė ne
pasitenkinimo ir pažadėjo kreip
tis tuo reikalu į Gynybos sekre
torių ir net prezidentą. Jo nuo-

Išvarė ir Kondakovą
Kaip pranešė Maskvos radijas, 

Lietuvos vidaus reikalų minis- 
teriu paskirtas Jonas Vildžiū
nas. Kondakovas pašalintas kaip 
Berijos pastatytas. Ar Vildžiū
nas yra lietuvis ar lietuvišką pa
vardę prisiėmęs rusas, tuo tarpu 
sunku pasakyti.

— Vašingtonas—JAV armijos 
štabo viršininkas gen. Ridgeway 
perspėjo gyventojus, kad mies
tams saugumo nuo A ar H bom
bų negaliogarantuoti, nes apsau
gos stočių yra toli nepakanka
mas skaičius.

— Otava. — Spalio 4-10 d. sa
vaitė Kanadoje paskelbta kovos 
su gaisrais savaite.
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KLB ŠVIETIMO KOMISIJOSinformacija Nr. 11.Kanados Lietuvių B-nės Švietimo Komisija sveikina visus mokytojus, mokyklų laikytojus bei kultūrininkus prasidedančių naujųjų mokslo metų proga ir linki nepailstamos energijos šių metų bare.Ta pačia proga pranešame:1. Pradžios mokyklų programos jau spausdinamos ir išeis iš spaudos šiomis dienomis. Mokyklos, norinčios programas gauti, prašomos pranešti savo adresą, pridedant po $1 už kiekvieną programų knygelę. Vienoje knygelėje yra pamokų lentelė ir visas programų komplektas.2. Leidyklos yra pranešusios šiuos naujus vadovėlius:Sp. B-vė “Žiburiai” . pranešė išleidusi A. Rinkūno elementorių, skaitymų ir aplinkos pažini-

mo vadovėlį I-II šeštadienio mokyklos skyriui “Kregždutę” I dalį. Kaina $1.50.Bostono Liet. Mokyt. Kolektyvo leidykla pranešė spausdinanti:“Naujuosius skaitymus”, A. Vaičiulaičio, Ambrazevičiaus ir Skrupskelienės skaitymų chrestomatiją lituanistinės mokyklos V-VI skyriui ir “Kregždutės” II dalį, A. Rinkūno skaitymų ir aplinkos bei tėvynės pažinimo vadovėlį U-III šeštadienio mokyklos skyriui. Į šią leidyklą kreiptis Lietuviškos Enciklopedijos adresu. Kanados Liet. B-nės Švietimo Komisijos adresas lieka senas: Mr. J. Gaižutis, 135 Gorevale Ave., Toronto, Ont., Canada.KLB Švietimo Komisija.
Rusai pabėgėliai nesutaria“Išlaisvinimo” administracijai išvalius “State Department” nuo George Kennan ir jo klikos, ir įvairias organizacijas, kovojančias su Maskvos imperializmu, didrusiai politiniai pabėgėliai užkulysyje, priešindamiesi Amerikos politikai “laisvė visoms tautoms”, užblokavo tolimesnį antibolševikų pasyvaus išlaisvinimo darbą laisvai ame pasaulyje. “Tž” skaitytojai buvo periodiškai informuojami apie rusų pavergtų tautų, pirmoje eilėje ukrainiečių, pastangas išvalyti rusus imperialistus — antikomu- nistus iš atsakomingų postų, pakeisti komiteto pavadinimą, garantuoti išlaisvintoms tautoms laisvo apsisprendimo teisę. Ukrainiečiams tada laimėjus didrusiai sujudo, o “the American Committee for Liberation from Bolshevism, Ine.”, vadovaujamas vice-admirolo L. C. Stevens, nutraukė abiems pusėms finansinę pagalbą. Praėjusių metų spalio mėn. buvo viltasi,-. jog bu? rasta bendra kalba, tačiau birželio

mėn. ryšiai vėl nutrūko.Didrusių grupei vadovauja S. P. Melgunov, už jo pečių stovi Aleksander Kerenskį. Antrajai grupei “Tarptautiniam Anti-Bol- ševikiniam Koordinacijos Centrui”. vadovauja gruzinas E. P. Gegechkori, nors tikrumoj veikliausias ten yra rusas Borisas Nikola j evski. Melgunov-Kerenski grupė kaltina savo “priešus”, jog jie esą marksistai ir separatistai, kurių vienintelis noras yra Rusiją suskaldyti, kai nėra žinoma pačių tautų valia. Gegechkori - Nikola j evski puola Melgunovą su Kerenskiu, jog jie esą kraštutiniai nacionalistai ir visai nenuoširdžiai žadą pavergtoms tautoms leisti apsispręsti, tikrumoje jie siekia išlaikyti “Matušką” nedalytą. Kerenskį grupės oficiozas, akivaizdoje pasaulyje augančios užuojautos rusų pavergtoms tautoms, griežtai paneigė primetamus kaltinimus, dar kartą jie aiškiai pasisakė už tautų laisvo apsipreiįlimo teisę.Nežiūrint šios Maskvai nau-

(Tęsinys iš praeito hr.)
— Jeigu Lietuvos petroleumo 

šaltiniai pasirodytų gausingi, ko
kios būtų pasėkos bei kaip atsi
lieptų į Lietuvos atstatymą?— Gausingi petroleumo šaltiniai Lietuvoje turėtų nepaprastai didelę reikšmę visam Lietuvos ūkio gyvenimui ir ūkio atstatymui. Lietuvos atstatymas esamose sąlygose užtruks labai ilgai, nes mažo žemės ūkio kraš- tčT našumas visuomet yra labai ribotas. Nežiūrint Lietuvos petroleumo gausumo, mes turime iš anksto įsisąmoninti šių dienų moderniško ūkio pagrindus ir ateitį. Mūsų “nepajudinamas” įsitikinimas, jog . Lietuva . yra tiktai žemės ūkio kraštas, turi būti vieną kartą pakeistas. Pakeistas todėl, kad galima būtų prieiti prie sprendimo labai sunkiai sprendžiamų krašto problemų ir tą kraštą išsaugoti ateičiai nuo sunykimo. Vienas iš pagrindinių elementų ’moderniško krašto ūkyje yra energijos ūkis. Atkūrę pirmoje eilėje energijos ūkį, mes sugebėtume trumpu laiku atkurti ir daugelį kitų sričių. Kodėl taip yra, būtų sunku keliais žodžiais nupasakoti. Tam reiktų šimtų puslapių.Iliustracijai paminėkime, jog pav. mechaninis piūklas per valandą gali supiauti malkų bent dešimts kartų daugiau, nei plaunant rankomis. Jeigu Lietuvoje yra trys milijonai gyventojų, tai mechanizavus rankomis atliekamą darbą, milžiniški kiekiai darbo rankų galėtų būti panaudota kitiems svarbiems darbams atlikti. Kitaip tariant, iš trijų milijonų pasidarytų trisdešimt milijonų tauta. Tai yra teoretinis pavyzdys, tačiau ir praktikoje energija daro stebuklus. Amerikos augštas gyvenimo standartas paeina ne tiek nuo krašto turtų, kiek nuo darbo mechanizacijos.Mūsų kultūrinis lygis ir gyvenimo standartas yra glaudžiai susiję su mūsų ūkiniu pajėgumu. Gyvenimo sąlygos moderninėje valstybėje per pastaruosius 30 metų labai pasikeitė. Jeigu 1918 m. atstatant Nepriklausomą Lietuvą daug gyvenimo spragų būvo užpildyta ugningom kalbom ir poetų šūkiais, tai buvo pateisinama, nes mes pra-

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

roji AmeHka?

PHILIPS

dingos nesantaikos, “Išlaisvinimo radijas” Mūnchene, gabiai vadovaujamas, savo transliacijas tęsia. A. Zinius.

dejom iš nieko ir be nieko. Šiandien gyvenimo spragas turėsime užpildyti konkrečiais darbais ir laimėjimais ir mūsų atsilikimas ir nesugebėjimas šiais laikais bus nebepateisinamas.-Šiandien iš sunaudojamo krašte energijos kiekio sprendžiama apie to ar kito krašto vertę: jo ekonominį stovį, gyvenimo standartą ir kultūrinius laimėjimus. Mes žinome, ‘ kad daugiausia energijos Europoje sunaudoja kraštai pagal šią eilę: Švedija, Vokietija, Prancūzija ir t.t. Mes taip pat žinome, kad ne kiti, bet tie kraštai šiandien stovi viršūnėje kultūringų tautų. Mūsų prieškarinis energijos suvartojimas buvo katastrofiškas ir statė mus į patį galą Europos tautų sąraše. Taigi 'mūsų švaisty- masis kultūrininkų kardais dažnai yra gerokai perdėtas. Kinų išmintis ir Indijos fakirai yra pasiekę didelių dvasinių augš- tybių,' tačiau tai nereiškia, kad Kinija ar Indija šiandien būtų kultūringiausios pasaulio tautos.Galvodami apie Lietuvos atstatymą, mes turime priimti domėn galimus muitų ir sienų palengvinimus Europos bendruomenėje. Tai reiškia didelį suvaržymą individualaus valstybės gyvenimo. Nei mūsų žemės ūkis, nei mūsų pramonė tokiose sąlygose nebus pajėgūs konkuruoti su pramoninga Vokietija ir Rusijos maisto aruodais. Užtenka pakeisti Sovietų Sąjungoje komunistinę santvarką ir mechanizuoti . milžiniškus . žemės ūkio rezervuarus, kaip iškils problema, kur ir kaip parduoti Lietuvos sviestą, kiaušinius ir kitus produktus. Jeigu gi mes bandysime atkurti viską iš karto, Lietuvos atstatymas užsitęs labai ilgai ir bus nesėkmingas. Gražiai pagyvenę porą dešimtų metų ūkininko sąskaiton bere- montuodami sugriautą triobą, mes pervėlai pastebėsime, jog mūsų palikimas mūsų vaikams yra apgailėtinas. Iš kitos pusės, norint atkurti labai brangų energijos ūkį, tenka laikinai atsisakyti nuo daugelio sričių, kurios šiandien atrodo svarbios ir reikalingos, tačiau laiko akimis žiūrint neneša reikalingo nuošimčio kraštui iš- nuolatinių bė- dų ištraukti. Miestų ir miestelių

atstatymas, pramonė ir naujų įmonių statyba, mokyklos, keliai, ligoninės, valdžios pastatai, teatrai, operos ir visa eilė kitų sričių turi būti atidėta į šalį, kol bus išspręsta energijos problema. Mes neturėsime pakankamai lėšų atstatyti Visas gyvenimo sritis iš karto ir gausis skylių kamšymas kiaurame stoge. Lietuvos atstatymas šiais konkurencijos ' laikais turi būti pradėtas ne nuo stogo, bet nuo pamatų. Senas posakis, jog cilin- deris netinka prie vyžų, geriausiai tiktų ■- pradedant bet kurį darbą. . •• •, -:Grįžkim prie petroleumo. Mes žinome, kad petroleumąs šiandien yra pats vertingiausias energijos šaltinis. Pagal gaunamą kalorijų skaičių, įvairūs energijos šaltiniai -stovi tokioje
medžio kūręs vidutiniai 4000 kcal/kg 
akmens anglis vidutiniai 5000 kcal/kg 
antracitas vidutiniai . 7500 kcol/kg 
benzinas vidutiniai 10.500 kcal/kgTaigi petroleumąs yra beveik du su puse karto vertingesnis už vidurkį Lietuvoje naudojamo kuro. Kita labai vertinga energijos rūšis, tai vandens energija arba hydroelektrinės. Tačiau elektrifikuoti mūsų kraštą reikia ilgų metų ir daug pinigų. Lietuvos upių charakteris kelia susirūpinimo dėl investuoto kapitalo amortizacijos ir našumo. 80% hydro-elektrifikacijai reika- lingųjrengimų tektų importuoti ir mokėti grynais pinigais. Daugelis kraštų metėsi į hydroelekt- rinių statybą dėl palankių gamtos sąlygų ir neturėjimo kitų energijos šaltinių. Pasaulio hy- dro-elektros stočių galingumas šiandien yra lygus 55.000.000 HP arba 5.5xl07x24x365x4.8xl011, tuo tarpu 7.700 milijonų tonų pagaminto petroleumo duoda pasauliui 7.7 x 109 x 103 x 104 Cal. arba (7.7x1016x/427 : 75/) :3600, kas yra lygu 1.2 x 1014 HP valandų darbo jėgą. Šį energijos kiekį patiekia vos kelios valstybės, tos, kurios verčiasi petroleumo biz-

ntu. Todėl neatsisakant nuo krašto hydro-elektrinių statybos, šį planą teks išdėstyti ilgiems periodams. Tuo tarpu turėdami savo petroleumo mes nepaprastai greitu tempu galėtume mechanizuoti Lietuvos žemės ūkį ir smulkiąją pramonę bei amatus. Tai yra tos šakos, kurios reikalingos gyvenimo pradžiai. Turėdami petroleumo ir jį perdirbę, mes galėtume už gasolį, benziną it tepalus puikiausias mašinas iš mūsų kaimynų, mūsų keliai per vieną naktį taptų asfaltuoti, krašto produkcija padidėtų kelis kartus, ir tt.v Tačiau mūsų pagrindinis tikslas tūrėtų būti ne remtis petroleumo turtais^ bet veržtis į naują srity — tai petroleumo pramonės išvystymą ir sintetinių medžiagų gamybą. Net jei Lietuvos petroleumo šautiniai pasirodytų menkos vertės, mes turėtume pirkti petroleumą, kaip žaliavą ir jį apdirbti vietoje į šimtus brangių ir reikalingų visam pasauliui produktų. Tai šiandien dar visai nauja sritis — petro- chemikalai, ir sintetinės jų me- džagos. Pradėję laiku ir įgyję specialybę sintetinėje pramonėje, mes pirmieji tvirtai atsistotume ant kojų Šiaurės Rytų Europoje. Mūsų patarimas bus reikalingas atstatant Rusijos, Gudijos ir Rytų Lenkijos milžiniškus plotus. Mūsų uostai Klaipėda ir Karaliaučius yra natūralūs tranzito keliai tarp Rytų ir Vakarų. Nuo neatmenamų laikų kailiai, druska, degutas, javai, geležies dirbiniai ir tt. traukė senais prekybos keliais per Vilnių į Rusiją, Ukrainą, Lenkiją ir į Vakarus. Art. Rytų petroleumo tiekimo spindulys siekia iki Hamburgo ir baigiasi Vokiečių Jūros pakraščiais. Kas nors turės perimti aprūpinimą petroleumo Produktais Baltijos rajono su visu didžiuliu tos srities užnugariu. “Pipeline”, kuri eina iš Krymo į Kijevą ir Maskvą, gali būti lengvai pratęsta iki Baltijos jūros. Šioje vietoje mezgasi natūralus Šiaurės Europos ūkinis vienetas. Argi mes liksime užmerktomis akimis, ramindami save, kad

monę ir gamybą? Nėra pasauly
je tokios pramonės, kuri galėtų 
atlaikyti sintetinių medžiagų 
pramonės konkurenciją. Anksčiau ar vėliau tiek Lietuvos, tiek kitų panašių kraštų pramonė bus sintetinių medžiagų sužlugdyta. Mūsų pramonės produktai; jei jie bus sintetiniai ne tik išlaikys vokiečių pramonės konkurenciją, bet juos viršys dėl patogaus priėjimo ir transporto į Rusijos rinkas ir natūralaus rinkų išsivystymo. Lietuvos žemės ūkio našumą kelis kart padidinti yra neįmanoma. Kiek mes trąšų bepilsime į žemę ir kaip raštingi būsime, žemės derlius turi savo ribas. Taigi į žemės ūkį reikia kreipti tiek dėmesio, kiek ta žemė duoda naudos krašto lygiui ir kultūrai pakelti. Aišku, kad mechnizavus žemės ūkį, jame liks nedidelis darbo rankų skaičius. Tuo tarpu investuoti imliomis sausinant pelkes ir raunant kelmus, kad gautum keletą plotelių mažai naudingo ūkio, yra praeities dalykas ir palikime jį negyvenamų planetų pionie- - riams. Mums reikia neatidėlio
jant eiti prie naujų ūkininkavi
mo kelių ir būdų ir iš pagrindų 
pakeisti Lietuvos veidą. Mūsų senoji istorija mums sako, kad mes turime grįžti į seną ir gar-, bingą vietą Europos tautų tarpe ir atsikratyti nuolatinių neda- teklių ir bėdų. Laimėjimo mums • niekas neatneš ir nepasiūlys. Mes turime patys veržtis sukurti naują ir laimingą Lietuvą. Į talką naujos Lietuvos idėjai skleisti turi ateiti visi: pradedant poetais ir rašytojais, baigiant tais, kuriems teks atduoti didžiausią auką — tai seną gyvenimo būdą ir galvojimo kelią.(bus daugiau)

Nevienodai ir AmerikojeJAV gyventojo uždarbio vidurkis 1052 m. buvo $1.639. Tačiau ir ten uždarbiai labai nevienodi. Taip Delaware steite uždarbio vidurkis buvo $2.260, Kalifornijos — $2.032, Illinois — $1.983, Michigan© — $1.815, Indiana — $1.685, Wisconsin© — $1.649, o Mississippi vos $818.— Vašingtonas. — į visas JAV mokyklas — nuo pradžios mo- muitų ir kitomis priemonėmis i kyklų iki universitetų — šiemet galėsime apsaugoti Lietuvos pra-1 įsiregistravo 36.949.700 mokinių.

Maloniai praleisite
ilgus rudens vakarus besiklausydami gražios muzikos iš viso
pasaulio su PHILIPS radijo aparatu.

Mūsų krautuvėje rasite visa rinkinį paskutinės 
laidos “PHILIPS*’ radijo aparatų. Jei esate 

nepatenkinti turimu radijo aparatu, mes galime 
pakeisti į nauję - užskaitydami jums augščiausia 

kaing už jūsų senę aparatų.
Kodėl nepasirinkti geresnio už pigesnę kainę?

TEIRAUTIS
LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖ

Pilnas namų apstatymas baldais. Vaikų baldai ir vežimėliai. Televizijos aparatai. Radijo. Šaldytuvai. Įvairios krosonys. Siuvamosios mašinos irvisa kas reikalinga namams.

MOHAWK” FURNITURE CO
2448 DANFORTH AVE., TORONTOAtidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. Telefonas OX. 4444

Vokiečiu^ kariai rusn belaisvėje dėtyje :tarp dviejų armijų susi- , darė tuštuma, kurion pateko gan didelis vokiečių dalinys.Apsuptų vokiečių padėtis buvo beviltiška. Tarp jų ir pagrindinio vokiečių fronto buvo Vyslos upė ir platus rusų okupuotos žemės ruožas. Link Graudenz buvo atkirsta. Vokiečiai bandė prasiveržti link vakarų. Kelias, kuriuo jie traukėsi, keliasdešimtis mylių, buvo ■ nuklotas lavonais ir kariška manta. •'Prasiveržimas buvo vykdomas pagal tą patį metodą, kuris po z Čerkasų tapo taisykle. Generolai ir vadai kartu su tankais, ir dar judančiais sunkiaisiais ginklais vykdavo kolonos priekyj. Tuo tarpu gurguolės ir pėstieji daliniai paliekami gelbėtis kaip kas išmano.Pasiekus Vyslą atrodė, kad jie nebegali toliau judėti. Su didelėmis pastangomis Einsiedel pavyko įtikinti rusų dalinio vadą, su kuriuo keliavo, leisti veikti garsiakalbiui. Rusai buvo suinteresuoti tik degtine ir plėšikavimu. Kelias valandas nakties metu Einsiedel vaikščiojo apie tą vietovę, kuri sakoma buvo vokiečių užimta, su tikslu pereiti frontą ir prikalbėti vokiečius pašiduoti, bet be dviejų kareivių nieko daugiau nerado.Ryte paslaptis paaiškėjo. Iš vakaro vokiečiams pasisekė Fasti rusų pontoninį tiltą ir persikelti. Bet kokia kaina? Lygi aikštė, trys ar keturios kvadratinės mylios prieš tiltą, buvo padengta sunkvežimių, mašinų ir ginklų laužu. Tarp jų styrojo lavonų krūvos. Matomai, rusų artilerija nuo augštų Vyslos krantų tiesiogiai šaudė į vokie- » čių kolonas, surikiuotas prieš tiltą.
Užlipęs ant augšto kranto, * 

Einsiedel žvelgė link vakarų į 
Vokietiją. Nė gyvos dvasios ne
simatė. Tik pilki dūmai kilo nuo 
smilkstančių namų ir degančių 
autovežimių. Ledas prėdėjo trū
kinėti po tiltu. Užpakalyje rusai 
su pačiu mdjoru, dekoruotu Le
nino ordenu, gobšiai plėšė viską, 
kas tik turėjo kokios vertės. Tik
tais tada, kai rusų baterija vėl 
pradėjo apšaudyti ir sviediniai 
sprogti, atsimušdamil apverstus 
sunkvežimius, majoras su savo 
kareiviais pasitraukė, skubėda-

Gen. Seydlitz1944 rugpiūčio 22 d. įvyko metinis komiteto suvažiavimas ir buvo gen. Seydlitzo gimimo diena. Gen. Seydlitz šokinėjo po salę kaip be galvos. Žiūrint į jį, piršosi mintis, kad daktarų atsiliepimai apie jo abejotiną proto padėtį gali būti teisingi.— Einsiedel, po keturių savaičių būsime Vokietijoje, —- šūkterėjo grafui rodydamas pavyzdį proklamacijos, kur Latvijoje atkirstiems daliniams buvo siūloma pasiduoti, žadant neišardyti junginių, paliekant net kaiku- riuos ginklus, (šis atsišaukimas niekuomet nebuvo pasiųstas).— Žiūrėk, rusai nori laikyti vokiečių kariuomenę pilnoj tvarkoj, — plepėjo labai patenkintas.Generolui padus kaitino ir buvimas gen. Pauliaus ir nesenai viduriniame fronte paimtų į nelaisvę 20 generolų. Gen. Paulius rugp. 8 d. pasakė kalbą per radiją prieš Hitlerį. Dalis ir kitų generolų ankščiau susilaikę nuo bet kokio politinio aktyvumo, J pradėjo išdrįsti kuo nors prisi- : dėti prie priešhitlerinės veiklos, i Gen. Seydlitz’ui gi kaip akmuo nukrito nuo krūtinės. Niekas dabar jau negalės jo apkaltinti išdaviku.Dvidešimt naujų generolų, vos papuolę į nelaisvę, pasirašė visus atsišaukimus, kokius rusai jiems tik pakišo. Matomai bijojosi gauti kulipką į pakaušį. Pakliuvę gi į komiteto patalpas atsigavo, pasijuto beveik saugūs. ; Vienas po kito aiškinosi, kad jų parašą rusai išgavę per prievartą. Žiūrint į juos, darėsi aišku, kodėl liepos 20 atentatas prieš Hitlerį nepavyko.Per posėdžius gen. Seydlitz pasakė pažymėtiną kalbą, per kurią vieni prunkštė iš juoko kiti žiovavo. Šią kalbą Seydlitz pats pasirašė, visas kitas pagal jo žodžius jam parašydavo padėjėjai. Tarp kitko išdėstė, kad jo gyslose teka beveik visų Europos tautų kraujas. Išvardino ir lietuvių giminystę iš tėvo pusės.Po suvažiavimo sekė balius. Jame užteko degtinės ir užkandžių, ypač ant vyresniųjų stalo.
Į Vokietiją su rusais “Tegul Viešpats pasigaili mūsų” — rašė Einsiedel dar 1943 m., numatydamas rusų žygiavimą Vokietijon. Tai įvyko per žiemos ofenzyvą 1945 m. Nacionalinis komitetas nedarė jokios propagandos šiai ofenzyvai parengti. , Kad puolimas būtų netikėtas,

, .„(Tęsinys iš;i praeito nr.)Rokossovsky uždraudė fronte bet kokią propagandą. Komiteto proklamacijos, laikraščiai ir generolų Seydlitz bei Pauliaus atsišaukimai buvo naudojami rusų štabo karininkų visai kitokiems tikslams.Atsargumas be reikalo. Vokiečiai ir taip puikiai žinojo, kad ofenzyva neišvengiama. Deja, jie nebeturėjo jokių galimybių jai pasiruošti. Skysto kuro trūkumas ir Hitlerio draudimas trauktis atgal darė negalimu užimti geresnes pozicijas. Trūkumas šaudmenų tildė artileriją.Pripildęs belaisviais sunkvežimį, Einsiedėl sekė žygiuojančius į priekį rusus. Daug kartų jis išgelbėdavo belaisvius nuo kraujo ištroškusių kareivių tik paskutinę minutę. Dažnai matėsi jau išguldyti vokiškomis uniformomis, bet neva priklausę Vlasovo armijai, vyrų būriai. Ne visi jie turėjo rytų batalionų ženklus.Šen bei ten prie gyvenviečių riogsojo penki, dešimt, ar net dvidešimt sunaikintų >herman ar net T 34 tipo tankų. Viduje gi išsprogdinti priešlėktuviniai ar prieštankiniai ginklai, minų krūva ir vienas kitas tuzinas negyvų vokiečių, kurie brangiai atidavė savo gyvybes.Vienoj vietoj Einsiedel sutiko dviejų ar trijų šimtų rusų koloną vokiškomis uniformomis. Tirštai apsupę, su bizūnais saugojo juos raudonarmiečiai. Belaisviai turė- i’o ant savęs tik baltinius. Kai Sinsiedel dairėsi ar nėra jų tarpe vokiečių, vienas iš jų užkalbino vokiškai:— Kada mus sušaudys?— Manau, niekad. — sumišęs atsakė.Vyras beviltiškai numojo ranka, rodydamas į savo basas sniege kojas ir į suplyšusius marškinius.— Tikiuos, kad tai įvyks tuo- jaus. Baisu yra mirti, pamažu sušąlant.
Suirutė ir panika apsuptų 

vokiečių
Rokosovskio armija su sparnu 

prie Vyslos pasuko šiaurėn, įei
dama į Rytprūsius. Allenstein ir 
Elbing jau krito. Į pietų vakarus 
nuo Vyslos Žukovas artinom prie 
Oderio, praktiškai nesutikdamas 
jokio pasipriešinimo. Tiktais ke
lios jo armijos divizijos pasuko 
šiaurėn, žygiuodamos- kita Vys
los puse link Dancigo., šioje pa

praleistų progos plėšti ir nai
kinti.

(Bus daugiau) 
Paruošė P. Brakaš.
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LIETUVIŠKIEJI PAGEIDAVIMAI KERSTENO KOMISIJAI
karo metu buvo Sovietų okupuo
tas ir buvo daroma pastangų jį 
sovietizųpti ir atskirti nuo Irano, 
sujungiant su Sovietų Sąjunga, 
tačiau JAV Vyriausybei įsikišus, 
sovietai turėjo iš tos srities pa
sitraukti.

Antrasis Sovietų Valdžios ir 
jos agentų skleidžiamas argu
mentas dėl savanoriško Baltijos 
tautų įsijungimo į Sovietų Są
jungą yra toks nerimtas ir ne
įtikinantis, kad jis bus lengvai 
atremtas Komisijos darbais. 
Šiai fikcijai įrodyti turime pa
kankamai faktų ir liūdyjimų, 
tik Komisijai teks tuos faktus 
ir dokumentus suklasifikuoti ir 
sistematizuoti.

Jei Kersteno Komisijai savo 
darbą užbaigus pavyks įtikinti 
JAV vyriausybę iškelti Baltijos 
valstybių klausimą JT, mes lai
kysime jos darbą pasisekusiu.

Tyrinėjimų objektas
A. Lietuvos, o taip pat Latvi

jos ir Estijos' tarptautinė tei
sinė padėtis.

Nustačius Kersteno Komisijos 
pagrindinį tyrinėjimų tikslą — 
iškelti Lietuvos klausimą JT 
Komisijos darbas turėtų koncen
truotis pirmoje eilėje į Lietuvos 
padėties išaiškinimą ' tarptauti
nės teisės atžvilgiu. Šiam klau
simui išryškinti Kbmisijai turė
tų būti surinkti ir pateikti visi 
tarptautiniai aktai, sutartys, su
sitarimai ir konvencijos, kurie 
garantuoja Lietuvai, kaipo sa
varankiškai, suvereninei ir ne
priklausomai valstybei tarptau
tinio subjekto egzstenciją. Mū
sų pozicija šioje srityje yra la
bai tvirta, Tarptautinė teisė ir 
nusistovėjusi ' tarpvalstybinių 
santykių praktika žino, kad ne
priklausoma valstybė negali bū
ti panaikinta vienšališku vienos 
valstybės ' veiksmu, Bet: ’ kurie 
valstybių sienų pakeitimai tėra 
galimi tik tarptautiniais aktais, 
taikoš Sutartimis arba tarptau
tinių konferencijų nutarimais. 
Nėra nė vieno tarptautinio akto, 
kuris pripažintų ar užtikrintų 
Sovietų Sąjungai teisę į Pabal
tijo valstybes. Sovietų Sąjungos 
dabartinis valdymas yra pagrįs
tas tik gryna jėga ir jokio tėi-‘ 
sinio, tarptautinio pripažinimo 
neturi. Tarptautinės teisės at- 

į žvilgiu Lietuva tebėra' suvereni
nė,’’. nępfcikislusonĮa valstybė; To-- 
dėl Lietuvos'laisvinimas, jos ne
priklausomybės atstatymas nė
ra kišimasis't Sovietų' Sąjungos 
vidaus reikalus, bet yra tarptau
tinė problema, vieno iš tarptau
tinės bendruomenės nario — 
Lietuvos — sulaužytų teisių at
statymas.

Todėl labai svarbu, kad šie 
legaliniai argumentai ir faktai 
būtų tinkamai pateikti komisijai 
ir sudarytų pagrindą jai užfik
suoti Lietuvos valstybės tarp
tautinį juridinį statutą, kuris 
kaip tik atitiktų JAV vyriausy
bės nusistatymui tebepripažinti 
Lietuvą esant nepriklausomi 
valstybe.

B. “Savanoriško” Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Įsijungimo į 
Sovietų Sąjungą faktų ištyrimas.

Kersteno rezoliucijoje numa
toma ištirti ne tik kaip Sovietų 
Sąjunga panaikino Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybę, bet 
taip pat iškelti Kremliaus valdo
vų teroro veiksmus prieš tų 
kraštų gyventojus, juos okupuo-

Tyrinėjimų tikslas
Pagrindinis Kersteno Komisi

jos tyrinėjimų tikslas, lietuvišku 
požiūriu, turėtų būti Baltijos 
valstybių, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos išlaisvinimo problemos 
iškėlimas tarptautiniame foru
me, Jungtinių Tautų Organizaci
joje.

Todėl vienu iš svarbiausiųjų 
Kersteno Komisijos uždavinių 
turėtų būti surinkimas visų fak
tų ir dokumentų, kurie nustaty
tų Sovietų Sąjungos vyriausy
bės įvykdyto Baltijos valstybių 
de fakto nepriklausomybės pa
naikinimo ir tų kraštų privers
tino incorporavimo nelegalumą. 
Sovietų Sąjungai neturint jokio 
legalaus titulo į Baltijos kraštus, 
šių kraštų išlaisvinimas, jų ne
priklausomybės atstatymas nėra 
jų “vidaus reikalas”, o tarptau
tinė problema, spręstina Jung
tinių Tautų Organizacijoje.

•Siekiant šio pagrindinio tikslo 
labai- svarbu* Komisijos' tyrimo 
darbiuose su ' pagalba dokumen
tų,-istorinių‘faktų ir ekspertų 
nuomonėmis atremti du pagrin
dinius Kremliaus diplomatų ir 
jt^tagentų vartojamus argumen
tus, • pateisinančius Baltijos vals
tybių okupaciją ir Vėlesnį jų in
korporavimą, būtent: 1. esą Bal
tijos valstybių karinė okupacija 
buvusi reikalinga Sovietų Sąj. 
saugumo sumetimais ir 2. Balti
jos valstybių gyventojai savano
riškai pareiškę norą įsijungti į 
Sovietų Sąjungą.
i -Šiems sovietų argumentams 
atremti pravartu paminėti, kad 
Lietuva, kaipo nepriklausoma?* 
valstybė, Tautų Sąjungos narys, 
pasirašiusi Nepuolimo sutartį su 
Sovietų Sąjunga, 1939 metų 
ginkluotam' Konfliktui Rytų Eu
ropoje kilus, paskelbė savo visiš
ką neutralumą ir jokiu veiksmu 
nėra pažeidusi nė vieno savo 
tarptautinio įsipareigojimo, juo 
labiau nesudarė jokios progos 
Sovietų Sąjungos agresijai. So
vietų keliamas strateginis mo
mentas atrodo bent karo metu 
buvęs svarbiausias motyvas, kad 
Vakarų Sąjungininkai toleravo 
sovietų veiksmus Pabaltyje.Ka
rui praėjus šis argumentas ne
betenka jau svorio. Antra ver
tus, iš ateities perspektyvos žiū
rint šis argumentas iš įviso nėra 
pagrįstais:-, ir\ 1941' metais 
Lietuvą ir Pabaltijys buvo Ru
sijos karinių jėgų žinioje, tačiau 
tas faktas- nei kiek- neapsaugojo 
Rusijos nuo Vokietijos puolimo. 
Priešingai, 1918-1940 metų lai
kotarpyje laisva Lietuva ir Pa
baltijys tarnavo kaipo buferis 
taikai tarp Rusijos ir Vokieti
jos išlaikyti.

Tyrinėjimas turėtų aiškiai pa
rodyti, kad Sovietų Sąjungos 
1940 m. įvykdytas Lietuvos oku
pavimas 'karinėmis jėgomis šian
dien yra jokiu atveju netoleruo
tinas, nes buvo įvykdytas ne
teisėtai, laužiant tarptautinės 
teisės elementarinius nuostatus 
ir nepatesinamas jokiais saugu
mo sumetimais. Todėl dabartinė 
Sovietu kariuomenės veiksmais 
sukurta padėtis Pabaltyje yra 
nenormali, nelegali, pagrįsta 
agresija prieš draugingą valsty
bę (Lietuva nebuvo šiame kare 
Sovietų Sąjungos ar alijantų 
priešas). Čia Komisija galėtų 
rasti panašumo su Irano šiaurės 
sritimi — Azerbaidžanu, kuris 

DŽIAUKIS M

Švelniausiomis, geriausio skonio 
CIGARETĖMIS

£ TARP MŪSŲ KALBANT'
Rašo LAIMA KUTVĖLIENĖ

&

Koikuric iš volgių, kurie bus porodyti dcmonstrocijų metu, yra gominami 
pogol senus iš geneorciįų i generocijg perduodamus receptus. Man ypač 
btjyo įdomu sužinoti, kad šiems seniems valgioms gaminti yro naudojami mo- 
demiškiousi virimo prietaisai. Toi tinko ir mono GURNEY krosniai — senojo 
pasaulio valgiai dar skanesni, jei juos verdi moderniškoje krosnyje. GURNEY 
krosnis turi specialių įrengimų, kurie padeda išgauti geriausi skonį---- ir pagal
kokių nori kalbų! Jei galvoji opie naujų krosnį — galvok apie GURNEY!

Visos mintys dažniausiai slenka pogol natūralinį kursų —» oš jums toi galiu 

pademonstruoti: oš pradėjau kalbėti apie virimų, .ir dabar pasijutau atėjusi 
prie IMPERIAL BANK OF CANADA. Štai koip*jvyko: kai oš nutariau, kad 
mūsų mažoji šeima reikalingo naujos krosnies, oš pradėjau taupyti pinigus, 
atidarydama taupomųjų suskaitę IMPERIAL BANK OF CANADA. pamažu 
mūsų suskaito augo — kol pagaliau įsigijome sau krosnį. Yra daug įvairių 
būdų, kuriais IMPERIAL BANK OF CANADA gali jums padėti. Todėl nėra 
nuostabu, kad jis yra pavadintas "bankas išaugęs iš savo darbo".

Ir jei galvoji opie volgių paruošimų — pagalvok opie DEMPSTER'S duonų. 
Ar jūs kodo nors pastebėjote, kaip skoni duona pagerino bet kurį valgį? 
DEMPSTER'S duonos kepalai yra taip skanūs, kad jie 
tinko bet kurios rūšies valgiui. Kadangi duona yra taip 
maistingo — ji yra neišskiriamo mūsų dietos dalis. To
dėl, oš esu nepaprastai patenkinta, kad užtikau DEMPS
TER'S duonų, kuri yro ne tik maistingo, bet ir skoni. 
Išbandykite jūs vienų kepalų!

O

jant ir dabar valdant. Šią Kers- 
teno rezoliucijos dalį vykdant 
bus svarbu Komisijai pateikti 
galimai daugiau faktų, kurie pa
vaizduotų bolševikų vartojamus 
metodus jų užimtų kraštų gy
ventojams pavergti. Baltijos 
valstybių sovietizacijos tyrinė
jimas turi duoti kuo pilniausią 
vaizdą, kas atsitinka su krašto 
gyvenimu, kai jis patenka į bol
ševikų rankas. Tyrinėjimas tu
rėtų apimti visas valstybės gy
venimo sritis. Čia galėtų būti 
suminėtos šios atskiros tyrimo 
sritys:

1. Aukščiausiųjų valstybės 
konstitucinių organų: preziden
to, seimo, ministerių kabineto 
nušalinimas ir naujųjų asmenų 
paskyrimas Maskvos įsakymais.

(Nukelta į 7 psl.)

Taikos! taikos! taikos!.. šau
kia nūdieninis pasaulis. Ir dau
giausia šaukia tie, kuriems tai
ka mažiausiai rūpi. Tiesa, rau
donieji, bent šiuo metu, atviro 
karo nenori. Jie įprato laurus 
skinti be karo — apgavystėmis. 
Taip, dėka naivios Vakariečių 
politikos, po 2-jo Pasaulinio Ka
ro komunistai jau pavergė apie 
600.000.000 žmonių. Tai yra dan
gaus keršto šaukiantis Vakarų 
demokratijų apsileidimo vaisius.

2-rajam Pasauliniam Karui 
pasibaigus, Sov. Sąjunga buvo 
tokia silpna, tokia išsisėmusi ir 
palūžus, kad reikėjo tik Vaka
riečių stipresnio žodžio ir bol
ševikų visi klastingieji ėjimai 
būtų buvę sustabdyti. Nei pa
trankų, nei atominių bombų ne
būtų reikėję. Geras, bet, deja, 
vienintelis pavyzdėlis tuojau po 
karo — buvo Persija. Kai rei
kėjo priversti Sovietus atitrauk
ti okupacines jėgas iš Irano— 
užteko tik tuometinio JAV pre
zidento ultimatyvaus pareikala
vimo. O pasitraukti iš tokio tur
tingo naftos produktais krašto 
juk labai nesinorėjo...

Gi visais kitais atvejais lig
šiolinė' Vakarų demokratijų po
litika buvo ir tebėra tarytum 
kažkokia baisi nesąmonė. Jie 
ikėlė i valdžios sostą komunisti
nį diktatorių Tito, tuo tarpu kai 
Jugcįlavjjbš' tikrąjį' demokrati
nį kovotoją gėn. ’Michailovičių 
išdavė jam nužudyti. Vakarie
čiai, ne Iras kitas, atidavė visiš
kai raudonųjų sauvalei Vengri
ją, Rumuniją, Bulgariją, taipogi 
mažytę Albaniją, Lenkiją, Če
koslovakiją ir milžiniškąją Ki
niją. Be to, per didelį neapsižiū
rėjimą, leido sovietams pasivog
ti atominės, o taip pat ir hidro
geninės bombų gaminimo pa
slaptis, leido prisiplėšti turto iš 
okupuotų kraštų ir sutvirtėti 
taip, jog dabartiniu metu jais 
reikia skaitytis ne juokais. Pra
eis dar metai — kiti, raudonųjų 
grėsmė likusiam laisvam pasau
liui dar padidės.

Visokiausių intrigų ir kreivų 
informacijų dėka, JAV finansi
nė parama Čiangkaišekui buvo 
nutraukta ar bent sumažinta iki 
minimumo ir nukrito Kinija, ta-
rytum prinokęs obuolys, į raudo-1 kalui stiprų priežiūros organą

Mes, neokonodiečioi, kurie vis didesnę Kanados gyventojų dali sudarome, šiais 
metais Kanados Tautinėje Parodoje mums teikiamo ypatingo dėmesio. Mes 
būsime atstovaujami sporte, didžiojoje scenoje ir, kas vakarę, muzikinėse pro
gramose, vod. "Cavalcade of Nations". Ypatingai įdomu mums moterim^, 
kad bus ir, "Neokanodiečių virimo" demonstracijos kasdien 11 vai. rytb 
Colizejaus virtuvės teatre. Beveik visos Kanados etninės grupes jau rengia 
sevo valgių pavyzdžius; ir tai bus tikrai įdomi programa, tiek seniesiems ti.ek 
naujiesiems kanadiečiams.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Jis dar nerašo, bet rašys ... 
Busimasis “Tėviškės Žiburių” 
bendradarbis Paulius Alšėnas, 
8>/2 mėn. amžiaus. Nuotrauka 
daryta 1953. VIII. 18.

TAIKOS PRIEDANGOJE
nojo diktatoriaus Mao glėbį. Jei
gu Amerika būtų tiek paskyrusi 
bilijonų ., Kinijos išsaugojimui 
nuo raudonojo tvano, kiek ji 
išleido Korėjos kare, be abejo
nės, Kinija būtų šiandien laisva, 
sustiprėjusi ekonomiškai, o rau
donasis Mao — tebesislapstytų 
kažkur krašto gilumos kalnų 
olose arba “gydytųsi” Maskvo
je. Be to, nebūtų buvę Korėjos 
karo ir šimtai tūkstančių Ame
rikos karių nebūtų paguldę savo 
galvų tolimam ir svetimam pu
siasaly. Jie ir šiandien džiaugtų
si gyvenimu. ,

Gal kai kas pasakytų, jog Ko
rėjos karą reikėtų užmiršti, nes 
jis pasibaigė. Gera būtų, kad 
tikrai jį būtų galima užmiršti, 
tačiau ir didžiausi optimistai tuo 
netiki. Gali tas karas ir dar kar
tą atsinaujinti. O jeigu ir neatsi
naujins, Peipingo vyriausybė, 
kad nebūti “be užsiėmimo”, kaip 
skelbia paskutiniai pranešimai, 
pradėjo kurstyti dides'nį laužą 
Indokinijoj. Kinijos raudonieji 
pilnu tempu siunčią sunkiuosius 
ginklus Vietnamib raudonie
siems.

Visi “trokšta” taikos, tačiau 
tikros taikos nūdieniam pasauly, 
toli gražu, nematyt. Pašėlęs 
ginklavimasis vienoj ar kitoj 
pusėj,, sumobilizuotos milijoni
nės armijos — laukia-tik ženklo 
ir vėl galės užvirti visuotinis 
pasaulinis karas, kuris naikins 
ir griaus viską, ką žmogus su
kūrė,... . . ii .. , ....

Demokratinis • pasaulis “ turi 
atbriunės hidrO'g'OW'bombas;' 
turi jas ir raudonieji. Bombos 
nebeefektyvus dalykas: Vakarie
čiai sakosi turi įvairiu baisiu ra- 
Reikia manyti, turi dar ką nors 
ketų, robotinių lėktuvų ir pan. 
baisaus ir raudonieji ...

Taigi, kokiu gi keliu pasaulis 
eina — karo ar taikos? Jeigu 
fcas pasakytų, kad taikos, tai vėl 
reikėtų klausti: kada gi nustos 
abi pusės ginkluotis, kada jau 
užteks jiį? Ginklai — ne mais
tas, jų.'nevalgysi. Jie karui tega- 
minami. \

Jau 1946 m.. Bernard Baruch 
Sovietams pasiūlė sunaikinti 
atomines bombas, jų daugiau 
nebegaminti ir įsteigti tam rėi-

Patyręs, kad Toronto apylin
kėje šalpos rinkliava vyksta sėk
mingai ir galės pradžiuginti jos 
taip reikalingus likusius Euro
poje brolius ir seseris, Jūsų 
bendradarbis kreipėsi į Toronto 
apylinkės Šalpos Komiteto pirm, 
p. Vaidotą .su keletą klausimų 
ir gavo malonius atsakymus.

— Kaip sekėsi suorganizuoti 
Toronto apyl. Šalpos Komitetą?

— Kovo 28 d. Toronto apyl. 
Valdybos posėdyje buvo nutarta 
įsteigti Toronto apylinkės Šal
pos Komitetą ir tą darbą apylin- 
kčs Valdyba pavedė man. Ba
landžio 12 d. apyl. Valdybos su
kviestame visų Toronte veikian
čių organizacijų atstovų susirin
kime Šalpos Komiteto sudarymo

Su pirmuoju punktu sovietai la
bai entuziastiškai sutiko — tik 
jūs sunaikinkit turimas atomi
nes, o dėl bent kokios kontro
lės, ypač Sovietų Sąjungoj — 
“hiet”. Mat, tada, esą, būtų iš 
Vakariečių pasiųstos į Sovietų 
Sąjungą tik šnipų gaujos ...

Nereikia būti pranašu, jog ir 
šiuo metu, pradėjus vėl stipriau 
kalbėti apie atominių ginklų ga
mybos uždraudimą, rezultatai 
bus tie patys. -

Taigi, tekalba kas nori ir kaip 
nori apie taiką, tačiau pasaulis 
galvotrūkčiais ruošiasi karui. 
Ar jis ras kitokių būdų raudo
nųjų ekspansijai sulaikyti? Jų 
tikslas užlieti visą pasaulį — 
jie ir sieks to. Be ginklų pasaulis 
jų neatsikratys...

• Pranys Alšėnas.

LENKAI
Per 20 metų tarp mūsų ir len

kų nebuvo nuoširdaus sugyveni
mo. Šiandieną tas įtempimas at
slūgęs ir jų spaudoje pasitaiko j 
neretų simpatijos pareiškimų Į 
kenkiančiai Lietuvai. Štai To
ronte išeinantis lenkų savaitraš
tis “Glos Polski” įsidėjo savo 
bendradarbio Stefan Lochtin 
platoką straipsnį apie lietuvių 
tautos dabartinę padėtį Sovietų 
okupacijos žnyplėse.

Straipsnyje rašoma: ’’Maskvo
je nesenai suprasta, kad tarpe 
visų gestų artimesniam bendra- Į 
jiaibiaiumui reikia bent šiek 
tiek padaryti nuolaidų ir lietu
viams. ' ”■;.•

Sąryšyje su tuo, pirmiausia j 
buvo išpeikti tenykščiai partijos 
veiksniai už neprileidimą vieti
nių žmonių į partinį ir ūkinį 
administravimo darba. Po tu vi
sų triukų, Lietuvai buvo leista 
turėti “užsienio rvši”, skiriant 
lietuvių kultūros organizacijos 
delegaciją į Varšuvą. (Pargaben
ti J. Biliūno palaikų. Red.)

“Panašiu maloniu suteikimas 
— toliau rašo lenkas — yra tik 
nesąžiningo gudrumo pademons
travimas. Tai negali būti joks 
atlyginimas už kančią, kurią 
kenčia lietuvių tauta brutaliai 
primestos sovietų okupacijos ke
lyje. Lenku požiūriu lietuvių 
delegacijos lankymasis Lenkijo
je yra simbolinis reiškinys: su
sitikimas dvejų tautų, dvejų ko
munistiniu literatu lenku sosti
nėj, kaip ir pavirtinimas trage
dijos, prisimenant, kad po 400 
metų unijos, po 130 metų nelais
vės ir 20 metų kaiminystės, — 
Lietuva ir Lenkija yra vėl per
blokštos, o jų tautinės teritori
jos nuo pasaulio skiriamos ru
siškuoju koridorium Prūsijoje. 
O politinių ir kultūrinių reikalų 
aptarimams jie nėra oficialūs 
atstovai, neįgalioti savo tautų, 
bet skirti Maskvos. .

“Lietuvos likimas yra daug 
skaudesnis negu Lenkijos. Lie
tuvos teritorija yra padidinta 
Vilniumi, tačiau valdžia sovie
tiška.

Kaip didžiausią pajuoką mes 
laikome pareiškimą aukščiausia
jame soviete Lietuvoje M. Jan- 
czy-Kuczyckio, kuris birželio 
mėn. maskviškės “Izvestijos” 
skiltyse tvirtino, kad sovietai 
lietuvių tautą išlaisvinę iš kapi
talistinės priespaudos ir atvėrę 
perspektyvas į šviesią ateitį. Jis 
rašė, kad Sovietų vyriausybė 
pristatė krašte daug įvairių įmo
nių, kaip Šiauliuose — dviračių 
fabriką, Kaune — turbinų fab
riką, prie Naujosios Vilnos (ša
lia Vilniaus) — dažymui mecha
niškų įrankių fabriką ir daug 
daug plytinių bei kitų įmonių 
visame krašte. Tais pamfletais 
galėt patikėti tie, kurie nepa
žįsta sovietų, bet nesuklaidins 
nei lietuvių, nei vilniškių lenkų.

Sovietiškoj Lietuvoj ya nau
jai pastatyta simboliška elektros 
jėgainė, kuri atžymės sienas so
vietų Lietuvos Respublikos, Lat
vijos ir Gudijos. Tą jėgainę so
vietai pavadino “tautų tarnyba” 
ir simbolizuoja didelis rusiškas

ŠALPOS REIKALAI TORONTE
.Pasikalbėjimas su Toronto apylinkės Šalpos K-to p-ku V. Vaidotu.

Klupšienė

klausimas buvo išspręstas ta 
prasme, kad Toronte veikią šal
pos vienetai “Daina” ir “Caritas” 
subendrinami, o jų valdybos ir 
aš sudarome Šalpos Komitetą. 
Bet praktika parodė, kad toks 
Šalpos Komitetas sudarytas iš 
dviejų jau įsisenėjusių šalpos 
organizacijų, turinčią kiek skir
tingus uždavinius, nėra pilnai 
veiksmingas. Todėl ėmiausi nu
daryti Šalpos Komitetą, kaip at
skirą šaipos vienetą, pakviesda
mas tam darbui tinkamus asme
nis, su jau paminėtomis šalpos 
organizacijomis ir toliau palai
kant glaudžius ryšius.

— Iš kelių asmenų sudarytas 
Šalpos Komitetas ir kas į jį įei
na? . " ■ .' • ..■■■ :

— Šalpos Komitetas sudarytas 
iš penkių narių, į kurį įeina: 
V. Vaidotas — pirmininkas ir 
apylinkės Valdybos atstovas, E. 

vicepirmininkė, St. 
Dargis — kasininkas, Pikčilingis
— sekretorius ir Br. Strikaitytė
— narė.

— Kaip buvo organizuojamas 
pats šalpos rinkimas?

— Iš karto buvo manytą, kad 
sudarius šalpos rinkimo punktus, 
kur priimamos aukos ir apie tai 
tinkamai painformavus visuome
nę patys aukotojai suneš aukas. 
Buvo gauti šiokie tokie rezulta
tai, bet dėtų vilčių nepatenkino, 
todėl reikėjo imtis kitų priemo
nių. Pasinaudodami telefonų 
abonentų knyga sudarėme To
ronte gyvenančių lietuvių namų 
savininkų sąrašą. Toliau, miestą 
suskirstėme į trylika rajonų, 
kiekvienam rajonui. sudarydami 
atskirą sąrašą parinkom po du 
rinkėjus, kurie eidami per na
mus renka aukas ir atitinkamai

APIE LIETUVOS
užrašas; Lietuvos, Latvijos, Gu
dijos ir Lenkijos žmonių tarny
ba". -

Lietuvoje rusifikacija yra pir- 
! rųoje eilėje. Pilna privežta iš 
Rusijos įvairių specialistų ir 
tarnautojų. Kai kurie net keičia 
pavardes lietuviškai. Vilniškė 

Į "Tiesa” rašo, kad Kaune pasi
žymėjo meisteris—- stąchanovie- 
tis Krivošejevas, Skaitytojai su
tiks, kad tai yra Krivošejev.

Kauno telefono knygoje vietoj 
tūkstantinio abonento yra 'tik 

į apie 300 privatiškų telefonų, iš 
! kurių apie 100 priklauso lietu
viams, o likusieji rusams. Lie
tuvių gyvenimas yra perblokštas 
be pasigailėjimo. Deportacijų 
ešalonai nusiaubė per visą kraš
tą. Didžiausias deportacijų siau
bas siautė 1948 metais, išplėšda
mas iš gimto, krašto per 100.000 

i nekaltų žmonių. Apskritai, per 
visą laiką prievarta išdeportųo- 
tų lietuvių siekia per ketvirtis 
-milijono arba 15r< viso krašto 
gyventojų.

Be pasauliečių, didėlis naiki
nimo smūgis krito katalikų ku
nigams, taip kad iš 1600 paliko

Padeda surasti atitinkamą darbą
(CSc) — Valst. Darbo Parūpi- 

nimo Įstaiga (National Employ
ment Service) gali padėti ir neo- 
kanadiečiams, kurie turi profe
sinį arba valdininko išsilavinimą 
ir dar nesurado tinkamo darbo 
naujajame krašte arba žmonės 
su tokiom kvalifikacijom, kurie 
turi tarnybą vis dar žvalgosi ap
link, norėdami darbą pakeisti.

Ši įstaiga veikė jau 1945 m. 
bet stebėtinai mažai žmonių apie 
tai žino. Paprastai galvojama, 
kad National Employment Servi
ce padeda kartais statybos darbi
ninkui, tarnaitėms ir įvairiems 
pusiau apmokytiems arba neap
mokytiems žmonėms.

Bet ten yra ir įstaigų tarnau
tojų bei profesijų skyrius, (To
ronte yra 118 Richmond Street 
West. Vadovas William F. Con
dy) . Ir kiekviena Employment 
Service įstaigų Kanadoje turi 
tarnautojų bei profesijų skyrius, 
bet daugiausiai atliekama To
ronte bei kituose dideliuose cent
ruose.

Vyras, kuris uždirba per me
tus nuo 4000 iki 5000 dol., arba 
ir daug daugiau, ir nori pakeisti 
darbą, gali kreiptis į šį tarnau
tojų bei profesijų skyrių. Pana
šiai pagelbima tiems, kurie dar 
nesurado darbo ir kuriems jų 
specialybė leidžia tiek uždirbti.

EP įstaigos durys atviros vi
siems, kurie jaučia norą į ją nu
vykti ir paprašyti nuo 4000 iki 
5000 dol. metinio atlyginimo dar
bo. Prašytojas turi įrodyti, kad 
jis kur nors yra uždirbęs maž
daug nuo 4000 iki 5000 dol. per 
metus. Moterų uždarbis yra 
maždaug 1000 dol žemesnis.

Prašytojas turi užpildyti gan 
smulkų prašymo blanką ir po to 
turi pasikalbėjimą su vienu iš 
EP personalo ekspertų ir su ge
rai išlavintais klausinėtojais.

3 PUSL.

papildo sąrašus. Aukotojams iš
duodami pakvitavimai.

Rinkėjai dirba be jokio atlygi
nimo, grynai iš pasiaukojmo, 
negailėdami tam nei laiko nei 
energijos, o kartais net savo as
meniškų išlaidų. Jiems priklau
so pagarba ir mūsų visų didžiau
sia padėka,.- •

— Kaip sekasi šalpos rinkimai 
ir ką galėtumėt pasakyti apie 
torontiečių duosnumą?

— Šalpos rinkimas sekasi pui
kiai, o torontiečių duosnumu 
tenka tikrai stebėtis. Didžioji 
dalis ypatingai supranta šalpos 
reikalą ir mielai ištiesia pagal
bos ranką savo vargstančiam 
broliui, o kad taip yra, tai liu
dija skaitlinė: iki rugsėjo mėn. 
1 d. jau suaukota $1478.92. Tie
sa, kaip ir gražiausiam kviečių 
lauke atsiranda viena kita pikt-' 
žolė, taip yra ir mūsų bendruo
menėje, bet apie tai net neverta 
kalbėti.

— Kokius išmokėjimus iki šiol 
turėjote?

— Pasiųsta Vokietijoje liku
sioms motinoms sušelpti per J. 
Rugienį $150. ir KŠF Centro Ko
mitetui $520. per Balfą cukraus 
užpirkimui. Gauti atatinkami 
pakvitavimai. Be to, Šalpos Ko
miteto apyskaitos bus skelbia
mos spaudoje.

— Ar atsiranda kokių nors 
sunkumų šalpos darbą vykdant?

— Kadangi šalpos rinkimas , 
yra išvis nedėkingas darbas, tad 
sunku surasti tam darbui atsi
davusių darbininkų. Šalpos Ko
mitetas būtų labai dėkingas jei
gu atsirastų tam darbui atsida
vusių asmenų, todėl 
mielus torontiečius į 
šoma skambinti tel. 
V. Vaidotui. .

kviestume 
talka. Pra-
KE. 2154,

D.

VARGUS
tik apie 300 kunigų. Lietuvos 
ūkis visas sukolektyvintas. Pri
vatinėse rankose paliko tik tru
putis smulkių daržų prie namų. 
Iš 2000 kolchozų padaryta tik 
600, juos padarant stambesniais, 
likviduojant Lietuvoje įprastus 
atskirų ūkių aptvėrimus ir kitus 
įrengimus bei sodybinius papuo
šimus. Bolševikai stato didelį 
vergų —- kolchozninkų “miestą” 
ties Šiauliais, kuriame 2000 dar
bininkų prievarta turės gyven
ti barakinės statybos “rūmuose”.

•Prie- ko privestas tas kraštas, j 
anksčiau priklausęs darbštiems 
ir tvarkingiems Lietuvos žmo
nėms. Viską liudija oficialios 
skaitlinės iš 1952 met. pragyve
nimo reikmenų gamybos. Kaip 
žiaurus žmonių gyvenimas — 
skaudu ir prisiminti.

“Sovietų “gražūs santykiai” 
su Lietuva, 'yra lygus tai pačiai 
neteisybei, kaip santykiavimas 
su vakarų pasauliu”. ’

Taigi ne mes vieni matome ‘ 
kenčiančios tėvynės -žaizdą. Ją 
mato ir padeda tvarstyti ir kitų 
tautų žmonės. V. Venckus.

Klausinėtojai yra savo srities 
specialistai ir jie stengiasi su
derinti prašytoją su jo norimu 
darbu.

Mr. Condy pabrėžia, kad in
formacijos yra laikomos paslap
tyje. “Visi mūsų tarnautojai tu
rėjo prisiekti laikyti paslaptį ir 
niekas neturi galimybės pTieiti 
prie mūsų aktų. Tai yra tiktai 
reikalas tarp prašytojo ir mūsų”.

Už patarnavimą neimama mo
kesčio nei iš prašytojo nei iš 
darbdavio. Vyrai, kurie gavo 
darbą per vietinę įstaigą, buvo 
išsiųsti net į Kitimat, British Co- 
lumbija, ir keletas iš jų rado 
darbą net su iki 15.000 dol. at
lyginimu. Vidurkis tačiau yra 
tarp 5000 ir "7000 dol.

EP stengiasi patarnauti darb
daviui kaip ir prašytojui. EP 
klausinėtojas praleidžia vieną 
dieną per savaitę savo srityje, 
kalbėdamas su būsimais darbda
viais, sužinodamas pareikalavi
mą, išaiškindamas bendrą vaizdą 
įvairiose pramonės šakose. EP 
personalas susirenka kas savaitę 
vienai ar dviem valandom aptar
ti bendras problemas ir disku-, 
tuoti įvykius.

Skyrius tapogi paruošia perio
dinį biuletenį, kuris vadinasi 
“The Executive” if yra siunčia
mas vietinėm kompanijom. 
Kiekviena kompanija, kuri nori, 
gali šį leidinį gauti. Šis trumpas 
biznio sąlygų aprašymas, turi 
taipogi nuo 15 iki 20 prašytojų 
trumpų aprašymų, paimtų iš EP 
aktų. Šis biuletenis davė “pui
kius rezultatus”, — sako Mr. 
Condy.

c

— Kopenhaga — Rugpjūčio 
pradžioje čia įvyko “Pax Roma
ną” jaunių sekcijos suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 34 kraš- 

i tų atstovai.
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Pavergtoje tėvynėje
Veda ALMUS

Nauja drobulių krautuvė Vilniuje
"Vilniaus Prom-Prek Direkcija liepos 

14 Basanavičiaus 17 atidarė naujų gata
vų drobužių parduotuvę, kurioje didelis 
pasirinkimas kostiumų vyrams, moterims 
ir vaikams, vasarinių drabužių moterims 
ir vaikams, viršutinių, dėvimų bei lovos 
baltinių ir kitų siuvinių".

Liaudies Ansamblis gastroliuoja
Salio visos eiles ansamblių Lietuvoje 

girdime šiuo metu gastroliuoja Liaudies 
Ansamblis, kurio! neseniai 8.000 žiūro
vų davęs apie 30 koncertų. Gostrolinėje 
programoje randame: "Kolūkietišką val
sų",’ liaudies Šokius "Aplinkinis", "Šei
nis", "Mikita", gruzinų liaudies dainų 
"Cincinetela", rusų, ukrainiečių bei 
moldavų liaudies šokiai.

Moskolmergė atstovavo lietuves 
Kopenhagoje

Komunistė M. Kounaitė pasirodo bir
želio mėn. kortu su rusėmis dalyvavo 
Pasauliniame Moterų Kongrese, kur jos 
buvusios " visų laikų apsuptos, gilia sim
patija, dėmesio centre". Aprašydama 
kongresų, ji lieja pagiežų amerikiečiams 
tikrumoje informuodama pavergtų tau
tų, jog jos viltis tebero jankiai: "Ameri
kos Kongresas įžūliai skiria milionus do
lerių apmokėti šioms žmonijos atma
toms ... Ar amerikiniai imperialistai pa
darė išvadas iš Berlyno pamokos? Anaip
tol ne. Reakciniai kongresmenai ir sena
toriai ir toliau triukšmauja apie tai, kad 
reikia tęsti provokacijas prieš liaudies de
mokratijos šalis"... Priėjusi prie Ko
rėjos, Kaunaite pavergtus lietuvius Ši
taip informuoja, kad atsvertų "Ameri
kos Balso" skelbiamas žinias: "Paliaubos 
kaip tai žinoma visam pasauliui, prasi
dėjo TSRS iniciatyva". Kounaitė sako, 
jog amerikiečiai pasirodę bejėgiai: "Pa
gilėjo skilimas bei trynimasis pačioje im
perialistų stovykloje... Lietuvos res
publikos žmonės — kalba jau ir jų vardu 
Kaunaite — kelia budrumų ir duoda at
kirtį visiems karo kurstytojų agentų —— 
buržuazinių nacionalistų liekanų mėgi
nimams pakenkti socializmo statybai Lie
tuvoje". Kaunaite išduoda, jog Beri jos 
pastangos savo tikslui sušvelninti rusi
nimo politika buvo gyvai pagauto lietu
vių tautos. Kaunaite sako: "Buržuaziniai 
nacionalistai su didžiausiu įniršimu mė
gino pakirsti lietuvių tautos draugystę su 
kitomsi tarybinėmis tautomis (suprask: 
rusais), nes jie žino, kad tarybinių tautų 
draugystė yra mūsų jėga ir neįveikiamu
mas, kad tik ji yra Tar. Lietuvos nepri
klausomybės ir klestėjimo laidas". Ji 
esanti tikra, jog "lietuvių* tauta niekad 
nesiduos pikčiausių priešų suvedžioja
ma". Lietuvių tauta, 13 Tar. Lietuvos 
metais galinti už viskų padėkoti "didžia-

|*ai rusų tautai, išmintingai Komunistų 
partijai".

Vakare demonstruoja užsieninius filmus
‘Tiesa", Maskvos bolševikų organas 

pavergtoj Lietuvoj, pasipiktinusi, kad 
oortija "neturinti akies Šiauliuose, kur 
kino teatrai vakarinių seansų metu, ko
ja darbo žmones turi daugiau laisvo 
laiko, demonstruoja užsieninius fimlus, o 
dienos seansų metu — tarybinius" (Gal 
žmonės užsieninius mėgsta?). "Tiesa" 
kaltina * miestoo "kultūros-švietimo darbo 
skyrių, kuriame dirbo 21 darbuotojas". 
Jis nusišalinęs nuo vadovamio. Dėl to 
"žalumynuose paskendusiame Požėlos 
parke Šiauliuose nėra jokios meninės sa
viveiklos išskyrus šokius", Kultūros na
mai.buvę remontuojami ištisus 10 mėn.

Berenšteip "užkirto kelių grobstymui"
Dzeržinskio vardo Vilniaus tabako 

fabriko planavimo skyriaus viršininkas 
J. Berenštein džiaugiasi, kad įvedus 
"ūkiskaitų" sutaupomi dideli kiekiai pa
gamintos produkcijos ir žaliavų valstybei. 
Esu, "anksčiau visai nepastebimai galė
davo idngti per mėnesį 15-20 dėžių su 
cigaretėmis ir papirosais, o dabar jau 
ne. . ." Darbininkai turį skaitytis su 
kiekvienu tabako gramu su kiekvienu 
kvadratiniu decimetru popieriaus. Da
bar pritrūkęs medžiagos cechas turįs 
kreiptis į 1. planavimo skyrių, 2. buhal
terijų, 3. direktorių. Jiems "detaliai iš
aiškinus" pereikvojimo priežastis ir išaiš
kinus kaltininkus duodamas leidimas pa
imti kelis tai gramus tabako... Beren- 
šteino nuomone, dėka jo genialaus pla
no jau šiais metais "viršum plano buvo 
pagaminta XX (išskustą) milionų cigare
čių ir papirosų".

Nepaprasta sensacija
Birželio 1 1 d. Tiesa persispausdino 

iš "Čeliabinskij Rabočij" (inių, jog Jaš- 
čenko Selionin ir Zarichin, elektrikai 
inžinieriai "įsigijo ištaigingus lengvuo
sius automobilius "Pobieda". . . Sekma - 
diėsniais automašinų savininkai su šei
momis, bičiuliais ir darbo draugais pa
prastai išvyksta į poilsio vietas..." At
rodo, jog "Tiesa" mokinasi iŠ Amerikos 
lietuvių laikraščių pranešinėdama "ži
nias". Bet pavergtiems lietuviams buvo 
smagu pasiskaityti, kad "dosni ir nesa
vanaudiška rusų tauta" turi galimy
bių išvažiuoti savaitgaliui. Nevienas gal 
dar prisiminė, jog ir lietuviai tūkstan
čiais važiuodavo savais automobiliais 
savaitgaliais taip pat iki" nesavanau
diška" rusų tauta "išlaisvino4' nuo jų 
sunkiu prakaitu užsidirbto turto.

Lietuviškai kalbąs kailininkas
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui
BERGMAN FUR CO TORONTO

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

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 

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

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandelių, 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.

Dr. GUNDARS DRILLIS
M.D. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA

Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 vai. vok. ir pagal telefoninį susitarimų tel. 9-6634

O. E CARSON LW
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 ;

f SIŪLO:

$2.500 įmokėti už 8 komborių pusiau atskirq nomq su garažu Parkdale rajone. 
Pilno kaino $14.500.

$2.500 įmokėti kiekvienos, pilna kaina apie $4 2.500. Du namai mūriniai, pu
siau atskiri, Dundas — Ossington kampe. 8 didelių kambarių, nuomo- 
ninkų užimti, reikalingi vidujinio remonto. Grynais galima pirkti po 
$10.000 kiekvieno. Paremontavus verti nemažiau po $14.000 kiek
vienas

$5.900 įmokėti. Show Str. prie Dupont. 8 kambarių visai atskiras namas. Pilna 
kaina $14.400. Pajamų duoda $41 į savaitę.

Be to^ daugelis kitų namų {vairiose vietose ir įvairiomis kainomis.

Tarime labai daug kitų namų, karte keičiasi dienomis, savaiti
niame laikraštyje jų nespėjamo paskelbti.

Jei nori gerų namų pirkti ar parduoti su pageidavimu prašoma 
kreiptis telefonu j musų atstovų, kuris nemokamai patarnaus ir 
suteiks visas informacijas:

STASYS PERMINĄS
Telefonai: ištaigai PR. 3313, namų EM. 4-7034

ST. CATHARINES, Ont
Tautos šventės minėjimas

Rugsėjo 12 d., 7.30 vai. vakare, 
Ukrainiečių katalikų bažnyčios 
salėje, Higway ir Niagara Sts. 
kampas, KLB St. Catharines 
apylinkė rengia Tautos šventės 
— rugsėjo 8 dienos minėjimą. 
Programoje paskaita ir meninė 
dalis. Meninę dalį išpildys Ame
rikos Rochesterio lietuvių cho
ras, vedamas P. Armono ir tau
tinių šokių grupė.

Valdyba maloniai kviečia St. 
Catharines ir kaimyninių apy
linkių tautiečius skaitlingai da
lyvauti minėjime.

Apylinkės V-ba.

Dėl “Stebėtojo” koresponden
cijos “NL”. “Nepr. Liet.” liepos 
22 d. ,Nr. 28(326) tilpo neteisin
gas straipsnis “KLB St. Catha
rines Apylinkės Valdyba atsista
tydino”, pasirašytas slapyvarde 
“Stebėtojas”. Kadangi “NL” re
daktorius mano panašaus į šį at
sakymo laike 5 savaičių neiš
spausdino, prašau p. Redaktoriau 
leisti atsakyti “Tėv. Žiburiuose”.

Pirmajame savo vaizduotės 
punkte “Stebėtojas” džiaugiasi, 
kad rudenį naujai išrinktosios 
valdybos “malūnas” bent kartą 
pateks jojo “kariuomenės” ran- 
kosna, bet rezultate didžiausias 
nusivylimas, kad Kariuomenės 
šventės minėjimui vadovavo tam 
darbui tinkamiausias žmogus, p. 
Šetkus, o ne koks nors iš minė
tos armijos “karys”. Manau, Ger
biamieji Skaitytojai sutiks, kad 
žmogus, kuris meluoja, visuome
nės tarpe yra nepageidaujamas 
ir nemėgiamas, nes juo negalima 
pasitikėti.

Antrame punkte “Stebėtojas” 
džiaugiasi valdybos reforma ir 
iširimu. Argi tai tiesa, pone “Ste-

bėtojau”? Juk birželio 28 d. vi
suotiniame narių susirinkime 
valdyba tik persiformavo ir to
liau eina savo pareigas, nes tik 
vienas p. Vyšniauskas savanoriš
kai pasitraukė iš valdybos.

Trečiame punkte “Stebėtojas” 
ieško savo “armijai” Jerošdko 
kvartete šaudomosios medžiagos, 
kuri jojo supratimu, atstotų ato
minę jėgą “opozicijai” griauti 
“poziciją”. Neteisinga yra ir ne 
vietoj užgaulioti nekaltus žmo
nes. Prašau nepiršti savo kaukės 
Meno rateliui, nes netinka. Meno 
Ratelyje žmonių daug, o Tamsta 
tik vienas su savo kauke. Kai dėl 
valdybos nutarimų kvarteto rei
kalu, prašau^ pasiskaityti proto
kolą ir įsitikinti iš rašto, o ne 
rinkti iš melagių melus, nors at
rodote ir pats neblogas tos srities 
specas. Argi bilietus pardavinėjo 
tik viena p. Dargienė! Kodėl gi 
ne su St. cathariniškiu p. Šajau- 
ka? Kodėl gi negalima manyti, 
kad “Stebėtojo” įsivaizduojami 
pinigų “trūkumai” randasi pas p. 
Ša j auką, o ne vien tik pas p. Dar
gienę? Su p. Dargiene valdybos 
pirmininko yra atsiskaityta ir 
pasirašyta, kad atsiskaitymas 
tvarkoje, o su p. Ša j auka nėra 
raštiško atsiskaitymo iki šios die
nos. . ‘

Ateityje prašau pamėginti 
“stebėti” be pagalbinių priemo
nių ir objektyviai pagal patarlę 
— devynis kartus stebėk, o tik 
dešimtą kartą rašyk.

Na ir pabaigai patariu pradėti 
demaskavimo darbą nuo savęs. 
Tada, manau, atpuls reikalas 
kreiptis į KLB Krašto Valdybą 
pagalbos, nes ji, mano suprati
mu, yra lietuviškiems reikalams 
tvarkyti, o ne St. Catharines 
“Stebėtojo” kaukei nuimti.

Darbuotojas.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBtS

Pabaltijo okupacijai tirti arba 
Kersteno komisijai veikti Va
šingtone jau paruoštos patalpos. 
Komisijos viešieji posėdžiai, ti
kimasi, prasidės lapkričio mėn. 
Techniškas personalas jau suor
ganizuotas. Komisijos išlaidoms 
padengti kongresas paskyrė $30.- 
000. Beabejo, tai nedidelė suma, 
nes darbas didelis. Bet lėšų trū
kumas neturėtų sutrudyti šio di
delio, ne vien Pabaltijui, bet ir 
JAV labai svarbaus darbo. Jo 
surinkta medžiaga turės atverti 
akis ir daugeliui amerikiečių. Jei 
kongresas daugiau lėšų nepa
skirtų, jų reikėtų gauti iš priva
čių šaltinių, ypač iš antibolševi- 
kiškų organizacijų.

BALFui JAV valdžia paskyrė 
43.000 sv. sviesto jo vykdomam 
šalpos darbui paremti. Dovanoto 
sviesto kaina $29.885.

Jubilėjinis Lietuvos Vyčių sei
mas Bostone praėjo darbingai ir 
užbaigtas iškilmingai, dalyvau
jant daug augštų svečių. Sveiki
nimą prisiuntė net prez. Eisen- 
howeris, kuriame lietuviams ir 
visiems pabaltiečiams linki su
laukti dienos, kada jų tėvų kraš
tas vėl galės džaugtis “laisvo ir 
demokratiško gyvenimo palai- 
ma .

Organizacijos' pirmininku iš
rinktas Juozas Lola.

Los Angeles ateitininkai rug
sėjo 6 d. suruošė prof. dr. K. 
Pakštui pagerbti vakarienę jo 60- 
m. amžiaus sukakties proga. Šiuo 
metu prof. K. Pakštas atostogau
ja Santa Monica, Califf., mieste. 
Apie rugsėjo vidurį išvyksta sa
vo darbo vietėn — profesoriauti 
Duquesne Universitete, Pitts
burgh, Pa. -

Pirkdamas pas PHILLIPS pačius puikiausius minkštus baldus tikrai sutaupysi. 
PHILLIPS CHESTERFIEL MFG. parduoda tiesiai klientams. Pirkdamas tiesiai is 
mūsų fabriko sutaupysi 50% kainos, nemokėdamas nei cento baldų prekybinin
kams. Mūsų ilgametė praktika — miegamųjų sofų srityje. Mes patarnaujame 
visiems visas 24 valandas.

Diena

NaktįKaina 539.95

PHILLIPS
CHESTERFIELD 

MFG.
953 DUNDAS ST. W., TORONTO 

(netoli lietuviu bažnyčios) 
Telef. EM. 3-1611

Kalbame slavų kalbomis.

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.

WINNIPEG, Man.
Ar žinai

CPR stoties parke dabar stovi 
tas pats lokomotivas, kuris pir
mas 1878 m. atvyko į Winnipe- 
gą. Tada miesto žmonės tiek no- 
rėjo- turėti traukinį ir jį laikė 
tokia retenybe, kad net miesto 
taryba 1874 m. priėmė lokomo
tyvą į miesto herbą. Winnipego 
herbas ir yra lokomotyvas su 
trim javų pėdais. Po šito nutari
mo dar ilgai turėjo laukti, kol 
išvydo tikrą, rūkstantį traukinį 
CPR sotyje.

— Rugpiūčio 29 d. pakrikštyta 
Irena — Elena, Elenos ir Bro
niaus Vyšniauskų dukrelė. Krikš 
to tėvais buvo Janina ir Antanas 
Kunsaičiai. Po krikšto, tėvų bu
te, Kosto Strikaičip name įvyko 
jaukus pobūvis.

— Pirmadienį, rugpjūčio 31 d., 
išpiltos būsimos bažnyčios gelž
betoninės rūsio sienos.

Lietuvių bažnyčios statybai 
aukojo: po $50. Pov. Liaukevi- 
čius, Vera Zavadskas, K. S. Ka- 
raškos, A O. Jaučiukai; $40. A. 
Gajauskas; $25. Greening; po $20 
O. Simanavičienė, V. Macijaus
kaitė, K. Musteikis; po $10. Ka- 
lasauskas, Kvederavičienė, Že
maitis, Kaiet Balčiūnas; po $5. 
N. Ewans, A. Pužda, Osv. Rea
der, Matijošaitis, Mal. Balčiūnie
nė; $1. iš Vokietijos Tėvas Kons
tantinas.-

Aukojusiems nuoširdus ačiū!

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ
- KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
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 kortu su 
6 kamb. kampiniu mūriniu 
namu, tik už $13.500. Įmo
kėti $5.000.

$4.000 įmokėti. Dundas — Brook, 6 
k., mūrinis, oru-olyva šild. na
mas, 2 garažai. Geras pirki
nys. Kaino $12.200.

$5.000 įmokėti. Shaw — Ossington.
8 k. mūrinis, atskiras, 2 gara- 

• žai. Kaina $15.500.
$8.000 jmokėti. Queen — Parkdole,

9 k., atskiros mūrinis namas. 
2 garažai. Kaino $19.000.

$8.000 įmokėti. High Park — Bloor. 
9 k., atskiras, mūrinis, mo
demus, lobai geras nam^į, 2 
garažai. Kaina $23.900.

F. Jonynas
Telefone* jstaigM OL. 8444

Nainy OL. 2434

$2.*5 00 įmokėti. Bloor — Christie, 10 
komb. mūrinis 2-jų ougštų oru 
olyvo apšildomos 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. Kaina 15.500.

$4.500 įmokėti. Fem — Roncesval- 
les. 8 k. atskiras mūrinis na
mas. 2 garaž. Kaina $15.500.

$6.000 įmokėti. Galey — Roncesval- 
les. 8 k. labai gražus namas. 
Vieta garažui. Kaino $16.000

P. Dambrauskas
T«tcf. ittaiflm OL. 8443 

Nomy JU. 4198

St. Clair, 6 kį pusiau 
mūrinis, nepereinami

INNES AVE.
atskiras, »* »«»»»»•«, 
k. $2.500 įmokėti — $11.500 
pilna kaina.

BARTLETT ST. — Bloor, 6 k. pusiau 
atskiras, mūrinis, gero dydžio 
kamb., užėmimas tuojau pat. 
$3.000 įmokėti — $11.500 pil
na kaino.

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

ST. CLAIR — Lansdowne, puiki pa
talpa bizniui — krautuvei. Že
mai krautuvė, Virtuvė, erddvus 
sandėlis, antrom augšte 4 k. ir 
virt, butas. Vandens-olyva šildy
mas, erdvus, sausas rūsys, du 
garažai. Užėmimas tuojau pat. 
$8.000 įmokėti — $24.000 pil
na kaino.

V.Jučas
Bizni* OL. 8444
Namv telef. OL. 4718

Amerikos Lietuvių Kongresas, 
organizuojamas ALTo, įvyks 
lapkričio 26-27 d. Čikagoje.
. A.a. preL A. Briška, Čikagos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonas, didelis rėmėjas Šv. Ka- 
imierzo Kolegijos Romoje, mirė 
rugsėjo 2 d.

Pianistas Andrius Kuprevi
čius, po rugsėjo 13 d. paskutinio 
koncerto Čikagoje, rugsėjo 16 d. 
išvyksta į Argentiną.

Mokytoja L. Šeštokienė, prieš 
metus atsikėlusi į Los Angeles 
iš Newark, N.J., ir gilinusi studi
jas City College, gauna pradžios 
mokyklos mokytojos vietą vie
noje amerikiečių mokykloje Ka
lifornijos steite. Tai turbūt pir
moji iš naujųjų ateivių lietuvių 
pradedanti dirbti amerikiečių 
pradžios mokykloje.
VOKIETIJA

Vasario 16 d. Gimnazija turė
jo pradėti keltis į savo nupirk
tuosius rūmus dar rugpiūčio ga
le, nes dabartinės patalpos pa
imamos kariniams reikalams. 
Vietos klasėms ir bendrabučiui 
naujuosiuose namuose iš pra
džių bus per maža, užtai numa
toma dar vieną pastatą — ben-. 
drabutį ir valgyklą. Dėl to dabar 
senuosiuose namuose tebus at
liktas tik pats reikalingiausias 
remontas. Gimnazijai bus reika
linga įsigyti ir naujo invento
riaus, nes dabar turimas yra lau
žas ir dar nevisą bus galima 
pervežti, nes tai ne savas — su- 
skolintas inventorius. <

Diepholzo stovykla visai pa
naikinama.

Dr. Schreiberį Klaipėdos vo
kiečiai tremtiniai “Tėviškės die
nos” proga išsirinko garbės pir
mininku.

AUSTRIJA
Austrijos LB pirmininkas Silv. 

Glionertas visą pavasarį ir va
sarą praleido sanatorijoje. Tikisi 
greit grįžti.

Lietuvių tremtinių gyvenimas 
stovyklose čia dar pasunkėjo, 
kai valdžia prie nuomos dar pri
dėjo apvalymo ir kt. mokesčius.

Iš Linz į JAV išvyko V. Švar
cas su motina Olga Kaptainiene.

Iš Braunau am Inn išvyko į 
Vokietiją Švarcienė ir dar kelios 
šeimos ruošiasi ten išvykti.

BALF liepos mėn. Austrijos 
lietuviams prisiuntė $300. Mais
to, nepr isiu n čia, nes y r a 1 abai 
apsunkintas persiuntimas.

A.a. Aug. Cyras Salzburge lie
pos pradžioje nukrito nuo sta
tybos ir liepos 6 d. mirė. Buvo 
gimęs 1893 m.

D. BRITANIJA .
DBLS metinis suvažiavimas 

įvyks spalio 24-25 d. ■ .
Iš DBLS Centro Valdybos na

rių pasitraukė Br. Daunoras.
Halifax kapinėse rugpiūčio 9 

d. pašventintas paminklas ant 
a.a. Juozo Buržinsko kapo. Pa- i 
minklą pastatė velionies gimi
nės. Tai jau antras lietuvių pa
minklas tuose kapuose. Pirmą 
pastatė Pr. ir M. Besparniai ant 
savo sūnaus Alvydo Pranciškaus 
kapo.

Į Kanadą išvyksta skautai: 
sktn. Kęst. Šalkauskas, sklt. Si
gitas Karlauskas, psklt. Nijolė 
Šalkauskaitė ir psklrr Juozas 
Pukšys.

A.a. Juozas Sližys, 37 m., ki
lęs iš Sližių kaimo, Kurklių 
valse., Utenos apskr., dirbęs 
Bridgetono anglių kasyklose, 
rugpiūčio 7 d. Cannock mieste 
iššokdamas iš autobuso buvo su
važinėtas ir nuvežtas ligoninėn 
netrukus mirė. Lietuvoje velio
nis buvo palikęs šeimą.

Anglijos lietuviai vyksta atos
togų į Vokietiją. Vyksta ypač tie 
lietuviai, kurie Vokietijoje turi 
giminių. Vokiečių konsulatas 
Londone jau išdavė visą eilę vi
zų. Vykstant į Vokietiją leidžia
ma išsivežti 50 svarų čekiais ir 
5 svarus grynais pinigais. Ke
lionė ten ir atgal kaštuoja 15 
švarų.
ŠVEICARIJA

Inž. Jonas Stankus, dabartinis 
Šveicarijos LB pirmininkas yra 
šiaulietis baigęs mokslą Lietuvo
je, gilinęs studijas Zuericho uni
versitete, ir dabar dirba savo spe
cialybės darbą Šveicarijoje, kur 
sėkmingai garsina Lietuvos var
dą. {patingai didelio pasisekimo 
ir atgarsio rado jo leidinėlis 
“Verzweiflungskampf in Litau- 
ens Waeldem”, kurio išplatino 
28.000 ir sulaukė daug atsiliepi
mų net su aukomis.
VENECUELA

Tėvų Kelias, Venecuelos lie
tuvių laikraštis — žurnalas už
baigė savo gyvenimo 4 metus. 
Redaktorius ir leidėjas yra Tė
vas Ant Sabaliauskas, salezietis, 
administratorius Vincas Mažei-

kun.

ka. Adresas: Apartado 369, Cara- 
kas. Venezuela, S. A.

Nr 7-8 (47-48), liepos mėn., 
žodyje į skaitytojus skundžia
masi dėl naštos sunkumo. Lei
dėjas esąs įklimpęs į skolas, o 
dalis skaitytojų net už kelis me
tus neatsilyginę.

T.K. yra didoko formato žur
nalas, 24 psl su viršeliu, visada 
gausiai iliustruotas. Pastaruoju 
metu visada vidury įsegti pus
lapiai kreidinio popieriaus vien 
klišių.

Lietuvių kapelionai
A. Perkumas ir kun. A. Saba
liauskas — nuo liepos 19 iki 
rugpiūčio 19 d. suorganizavo 
lietuvių berniukų vasaros kolo
niją T.T. Saleziečių žemės ūkio 
mokyklos patalpose Boleita prie 
Petare, netoli Caracas. Stovyk- 
lon priimami berniukai 8-16 m t 
Prieš piet stovykloje organizuo
jamos pamokos — paskaitos lie
tuviškai dvasiai stiprinti, o po 
piet pasivaikščiojimai, ekskursi
jos, lankymas sostinės, žaidimai, 
kultūrinės pramogos. Stovyklos 
mokestis 120 Bs. Kaikurie nepa
siturintieji nuo mokesčio atleis
ti. '■■■■ ■ '-
KOLUMBIJA

Visa eilė lietuvių- Kolumbi
joje geriau įsikuria. Radijo tech
nikas V. Bacevičius Medellino 
mieste atidarė radijo-elektros 
reikmenų krautuvę ir dirbtuvę, 
J. Petrauskas ir Beniušis — pir
mąją Kolumbijoje lietuvišką 
mėsinę, Tamuliai Medellin prie
miestyje La America — vyrų ir 
moterų kirpyklą.
ARGENTINA
Villa Lugano lietuviai gausiai 
imasi savarankiškų verslų ir yra 
sėkmingai įsikūrę daugelyje pra
monės, amatų ir prekybos šakų. 
Lietuviams priklauso eilė fabri
kų ir šiaip įmonių: baldų, audi
mo, peilių ir šakučių, kėdžių, 
parketo gaminimo, namų staty
bos, mėsinių, kepyklų, automo
bilių ir dviračių taisymo, siu
vyklų, šaltkalvystės, aukso ir 
brangenybių apdirbimo, elektro
technikos ir eilė kitų. Yra lietu
viškų restoranų, fotografijos, bi
tininkystės įmonių ir kt.

50.000 pezų lietuvių jaunimo 
namams. “Argentinos Lietuvių 
Balsas” paskelbė Jono Čikstės 
atsišaukimą į Buenos Aires tau
tiečius įkurti tame mieste pa
vyzdingą lietuvių jaunimo cent
rą su salėmis, sporto aikštėmis, A 
maudymosi baseinais ir t.t. At
sišaukimo autorius pats pirmas 
pasižadėjo tam reikalui skirti 
50.000 pezų.

Berisso Lietuvių kolonijoje 
rugpiūčio 1 d. įvyko koncertas, 
kuriame dalyvavo iš Buenos Ai
res atvykęs V. Namikas su savo 
baletu ir V. Cibavičius su daini
ninkų grupe.

— Seniausioji Argentinos lie
tuvių savišalpos ir kultūros dr-ja 
“Nemunas” rugpiūčio 22 d. iš
kilmingai mini savo veiklos 44 
metų sukaktį.

Jonas Šlapelis yra vienas 
stambiausių ir sėkmingiausių 
Patagonijos karakulinių avių au
gintojų ir vilnų, eksportininkų. 
Jis yra laimėjęs aukso medalį 
už geriausios rūšies avis. J. Šla
pelis palaiko artimus santykius 
su Argentinos lietuvių centrinė
mis kolonijomis. Kai rugpiūčio 
mėn. pradžioje jis apsilankė Bu
enos Airese, žymus argentinie
čių dienraštis “Noticias Grafi- 
cas” įsidėjo jo atvaizdą su palan
kiu lietuviams aprašymu.
AUSTRALIJA

Australijos informacinės įstai
gos paskelbė kiek 1948-1952 m. 
laikotarpy atvyko Australijon 
pabaltiečių imigrantų: iš Lietu
vos 8.705, iš Latvijos 18.367, iš 
Estijos 5.221. Tai nebūtinai tų 
tautų nariai, bet iš tų valstybių 
kilę žmonės.

Mūsų Pastogė pradėjo leisti 
atskirų lietuvių kolonijų nume
rius. Jau išėjo Melbourne nume
ris, laukiama Sydnėjaus ir Ade
laidės. Tenykščiai lietuviai ka
talikai stebisi, kad ir kolonijų 
numeriuose einamia tuo pačiu 
katalikiškų organizacijų ir kata
likų veikėjų gožėjimo keliu, 
nors “M.P.” sakosi esanti visos 
Australijos Liet. Bendruomenės 
laikraštis. Melboumo numery 
net neprisiminta, kad ten jau 
kelinti metai veikia Kar. Min
daugo vardo Institutas. Matyt, 
“M.P.” labai jau nepatinka jo 
vadovybė. 

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

Prieš pirkdamos kitur, užeik or 
po skambink

Vyt. Peseckul
1438 BLOOR ST. W. T«L OL 2371 

CHURCH MOTORS
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A. GRAŽICNAS

Grėsmingos Petrinės
Prisikėlimo parapija Toronte

(Pasikalbėjimas su Prisikėlimo par. kleb. T. Bernardinu, OFM)

Tęsinys iš praeito numerio

Pradėjo žmonės buriuotis, triukšmaut, o vieną dieną matąs 
Tvaska, jog visa minia, vienas l^itą pralenkdami, lekia prie cieso
riaus dvaro. Pradeda teirautis, kas ir kur čia bėga, o gi jam sako, 
kad bėga ciesoriaus versj nuo sosto. Bėga kiti, pasileido bėgt ir 
Tvaska. Nors pamatyt, kaip ten bus.

Nubėgę susiverčia į rūmus ir tuoj prie Nikalojaus.
— Gana, — sako, — tau karaliaut. Kad toks sukinsynas esi, 

tai ariop nuo sosto.
Bet Nikalojus nenori nė klausyti. Viena ranka laiko, kad karū

nos nuo galvos kas nenumuštų, o kita įsikabinęs į sostą ir rėkia, jog 
niekas nedrįstų prie jo nė pirštą kišti, nes jis jų ciesorius.

— Kad geruoju neklauso, tai verčiam vyrai, — nusprendė tuo
met visi. * ' w

Matydamas, jog griebs jį versti, Nikalojus pradėjo abiem ko
jom spardytis, kad niekas negalėtų prie jo prieiti. Šokusieji versti 
ne vienas ir batu pilvan taip gavo, jog net kvapo neteko. Kai kaž
koks stiprus kacapas nugriebė už vienos kojos, tai taip pasimuistė, 
kad batas nuo kojos nusmuko, o jis ir toliau soste sėdi. Tačiau ilgai’ 
vienas prieš visus nepasispardysi. Pagaliau, nutvėrę kas už ran
kos, kas už kojos, taip Nikalojų truktelėjo nuo sosto, jog net ka
rūna barškėdama nusirito į kampą. Toj pat gatvėj, kaip ir Tvas
ka, gyvenęs ruselis buvo ją parsinešęs net namo. Bet aptikę vai
kai pasiėmė ja pažaisti. O kažkas, pamatas, jog vaikai tokiu bran
giu daiktu žaidžia, išviliojo už saują saulėgrąžų ir nusinešė.

Klausydami tokio Tvaskos pasakojimo, seniai tik galvom lin
gavo.

— Toks galingas buvo, ir kaip išėjo... Matyt, kad jau atėjo 
tie laikai, apie kuriuos karalienė Mikalda. rašė, kad bus baisus 
pasaulio sunaikinimas ir didelė maišatis prasidės, kai du ereliai 
susipeš ir gaidys su liūtu į tas peštynes įsimaišys, — sprendė jie.

Ne mažiau įspūdinga buvo paklausyti, kai Tvaska pradėdavo 
pasakoti ir kas toliau buvo. Prasidėjo revoliucija, atsirado bolše
vikai. Patį Tvaską jie paėmė kariuomenėn ir liepė eit.su buržu
jais muštis. O pabandyk muštis, kad ginklų nėra. Kai komisarui 
pasako, jog ginklų duotų, tasai liepia eit “na ura”, atimt iš priešo 
ginklus ir paskui tais ginklais jį sumušti. O čia dar ir badas, nėra 
ko ir valgyt.

— Batų aulus ir diržus išsivirėm ir suvalgėm, — pasakojo jis 
nustebusiems klausytojams.

Ir toks patiekalas atrodęs tuomet skanesnis už šviežią par- 
šiėną su velykiniu pyragu.

Kai šitokias istorijas Tvaska pradėjo riesti, Umpa visai šešėly 
liko. Jo istorijas visi jau buvo girdėję, ir dažniausiai ne kartą. O 
Tvaskos pasakojimai buvo naujiena. Tad niekas ir nenorėjo Umpos 
klausyti. Visi, liežuvius pakabinę, klausėsi, ką Tvaska pasakoja. 
Kai Umpa įsiterpdavo, kiti ji net sulaikydavo.

— Leisk, — sakydavo, — papasakoti, kaip ten ruskiai buvo nu
savinę visiems pačias ir paskelbę bendra nuosavybe. Įdomu, kaip 
gi moterims patiko toks įstatymas?

Tai Umpai jau nepatiko. Tad neiškentęs dabar jau jis šokdavo 
ginčytis, jog negalėję taip būti, kaip Tvaska pasakoja. Tvaska, ži
noma, tvirtino, kad tai tiesa, ir jie vėl kirtosi, kaip kadais už Ba
belio bokšto slibiną. Net Umpa jį ir prikišdavo Tvaskai.

— Tokia čia tavo tiesa, kaip apie tą Babelio bokšto slibiną. Ar 
pasmirdo pasaulis, kaip sakei, jog pasmirs? Dar aš tau galėčiau 
vožt į srėbtuvą, — sakydavo jis.

Tačiau Tvaska visai nebuvo tos nuomonės, kad jisai turėtų 
vaikščiot suputusiais ėdmenimis.

— O vis dėlto tas slibinas buvo mariose nusileidęs, — tvirtino 
jis. — Tik kai prasidėjo karas, pradėjo visom pusėm šaudyti, tai 
išsigandęs pasikėlė ir, nulėkęs atgal, įlindo savo urvan po to bokš
to griuvėsiais.

Taip besiginčydami, jie vienas kitam tiesiog įsiėdė. Ypač 
Umpa negalėjo suvirškint Tvaskos, kuris ėmė ir visai regimai jį 
nurungė. Net savo ankstyvesnės geros nuotaikos jis neteko ir, kur 
vaikščiodamas, nebegyduriavo apie tą gaidžio kinką ir berlinką, 
bet vienas pats dar tęsė kokį vakarykščią ginčą su Tvaska arba 
dėstėsi, kaip kitą kartą jį sukirs, kai tik pradės vėl nebūtus daly
kus pasakoti. Bet jis nenujautė, kad dar naujas nemalonumas jo 
laukia. Tvaskos ir Umpos vaikams visai nerūpėjo, kad jų tėvai 
kaip gaidžiai už tuščią maišą kapojasi. Ir kol jie ten ginčijosi, ėmė 
ir susiuostė Umpos sūnus su Tvaskos dukterim.

Kai Umpa tai pastebėjo, tiesiog subiuro. To betrūko, kad tasai 
smurglius dar sugalvotų parvest į namus to smirdo išperą.

— Nelankstyk tu paskui tą pajuodnosę, — šaukė jis sūnui. — 
Vis tiek tu man jos į namus neparvesi.

Bet sūnus nebuvo linkęs jo klausyti.
— To betrūko, kad tėvas dar nurodytum, paskui kurią mergą 

man lakstyti, — atsišiepė jisai ir kas vakaras sėdėjo pas Tvaską, 
kuriam visai galvos neskaudėjo, kad Umpos sūnus sparnu apie jo 
dukterį rėžia.

— Žiūrėk, koks neskustas paršas! — pyko dėl to Umpa. — Jis 
mano, kad ką norės, tai ir parves į namus. Ne, šito nebus.

Ir jis pasiryžo Tvaskos dukters į savo trobą neįsileisti.
Kaip tik dėl šitų dalykų Umpai esant gerokai apgižusiam, už

ėjo į jo namus pora čigonių. ’’
Toms čigonėms bedėstant moterims kortas, atėjo į trobą ir 

Umpa.
— Parodyk, gaspadorėli, čigonei rankelę, pasakysiu, kokia lai

mė laukia, — tuojau kibo prie jo viena Čigonių.
Bet Umpa nebuvo linkęs su ja į.kalbas leistis.
— Nereikia man tavo sakymo, — burbtelėjo jis čigonei. — 

Kas buvo, žinau, o kas bus — pamatysim.
— O gal ir ką gero čigonė pasakytų. Daug už tai mokėt nereiks. 

Duosi per delną platumo lašinių brizelį, ir užteks, — dar bandė 
įkalbinėti čigonė.

— Nė nešnekėk ir burnos be reikalo neaušink, nieko iš manęs 
negausi, — trumpai-tačiau nukirto šeimininkas.

— Na, tai bent duok šiaip man į tavo delną pažiūrėt, — tarė 
tuomet čigonė. — Aš kai ką jame matau.

— Jei jau tau taip įdomu mano delną pamatyt, tai gali žiūrėt, 
kiek tik nori, — atsakė Umpa. — Štai.

Ir jis atkišo čigonei ranką.
Ta pažiūrėjo, pavartė ranką, palankstė delną, kad ryškesnės 

raukšlės būtų, o paskui atsigrįžo į savo draugę.
— Sana marina džeta skrindžela makara, — suvarvaliavo kaž

ką jai čigoniškai.
— Na tai ką pamatei mano delne? — tarė Umpa. ,
Bet čigonė tik šyptelėjo.
— Labai gudrus nori būt, gaspadoriau, — tarė ji, — bet ir 

čigonė nekvaila. Nė aVklys arklio dykai nekaso. Ką pamačiau — 
sau pamačiau.

Aš tau būsiu geresnė už savo seserį, — tarė tuomet antroji 
čigonė. — Jei ir nieko šį kartą neduosi, tegul mūs jau pereina, 
nes tokį dalyką reikia žmogui žinoti. Ji sako, kad tavo delnas 
rodo, jog per Petrines mirsi.

Bet pirmoji čigonė, tarsi nepatenkinta tuo, atsistojo eiti.
— Ko nereikia, tai nereikia kalbėt, — subarė ji savo seserį ir 

pasuko į duris.
Paskui, lyg norėdama Umpą nuraminti, dar atsigrįžusi tarė:
— Kad ir nieko nedavei dabar, tai gal kitą karą duosi. Dėl 

to pasakau tau: gali dar ir nemirt.
— Et, — numojo ranka Umpa. — Kad mirsiu kartą, pats 

žinau ir be čigonės. Menka čia naujiena.
Tačiau, čigonėms išėjus pro duris, jis net delnu per šlaunį 

perbraukė, lyg ten būtų kas nešvaraus prilipę.
— Kvaila šneka: mirsi per Petrines. Ko man mirt, kad aš dar 

galiu gyvent, —.tarė jis ne tai sau, ne tai prie krosnies triuši* 
nėjančiai savo pačiai ir nusispiovęs išgūrino pro duris.

Bet tos Petrinės vis tik įstrigo jam galvon.
— Tyčia gal laumės tik pasakė, norėdamos pagąsdinti, — 

ramino jis pats save.
Tačiau ką gali žinoti? Gal gi ten delne ir yra kokia žymė,

TT. Pranciškonų pradėti nau
jos antrosios parapijos Toronte 
steigimo darbai yra patraukę 
lietuviškos visuomenės dėmesį. 
Kaip vyksta kūrimosi darbai 
visiems įdomu. Todėl Jūsų ko
respondentas ir kreipėsi su eile 
klausimų į Toronto Prisik. par. 
kleb. T. Bernardiną, kuris mie
lai sutiko atsakyti.

— Koks yra Jūsų pirminis 
tikslas Toronte?

— To klausimo jau nevertėtų 
kelti. Lietuviškoji Toronto vi
suomenė apie tai yra pakanka
mai informuota. Pačia pirmąja 
kalba per lietuviškos valandėlės 
radiją pabrėžiau, jog J. Em. Kar
dinolas čia pakvietė mus orga
nizuoti naujos lietuvių parapi
jos, padedant jiems statyti baž
nyčią ir kitus pastatus, reikalin
gus lietuvybei šioje kolonijoje 
palaikyti.

— Kokie teisiniai santykiai 
esti su vietos bažnytine vyriau
sybe?

— Pagal bažnytinę teisę jokia 
vienuolija negali įsteigti savo 
veikimo centro jokioje vyskupi
joje be vietos vyskupo sutikimo 
ir teisinio leidimo. Vyskupai pa
prastai pasikviečia vienuolius 
savo diecezijon, pramatydami 
reikalą ar dvasinę naudą iš jų 
veiklos. Jau beveik ištisi metai, 
kaip Toronto Kardinolas pradė
jo derybas su lietuvių pranciš
konų vadovybe Amerikoje dėl 
jų atvykimo Torontan. Tos dery
bos buvo ilgos, pareikalavusios 
daug svarstymų ir aiškinimusi. 
Pagaliau, pranciškonams sutikus 
apsiimti jų siūlomą darbą, buvo 
sutvarkyti visi juridiniai reika
lai tiek su pranciškonų vyriau
sia vadovybe Romoje, tiek su 
šv. Sostu.

— Kaip vertinate lietuviškos 
visuomenės atsinešimą naujosios 
parapijos ir aplamai pastoraci
nės darbuotės atžvilgiu?

— Jaučiame labai šiltą ir mie
lą jų nuotaiką. Nelabai jaudina* 
mės dėl pasitaikančių nemalo
numų,, nes, kur vyksta darbas,

tęn atsiranda -ir kliūčių.
— Kaip vyksta bažnyčios sta

tyčio darbai?
— Jau daromi bažnyčios ir vi

so centro paruošiamieji planai. 
Juos priėmus, bus išdirbtos de
talės ir, jei dar leis laiko ap
linkybės, bus pradėta statyba.

— O kaip su lėšom?
— Negalvojame, kad vietos 

lietuviai pasirodys abejingi šiam 
didžiam užsimojimui. Nors bus 
paprašyta ir didžio pasiaukoji
mo, tačiau žinome, kad lietuvis 
moka pasiaukoti, kur jaučia rei
kalą. Iš savo pusės gi viską da
rysime, kad ir viso kontinento 
lietuviškoji visuomenė ateitų 
pagalbon.

— Ar jau paruošti bažnyčios 
planai?

— Buvo susirišta su eile lietu
vių architektų, kurie patiekė 
skicinius planus, bet dar galuti
nai neapsispręsta, kurį pasirink
ti, nes užsibrėžtas statybos ob
jektas reikalauja nemažai laiko 
ir atydaus darbo, norint smul
kiai ir tinkamai viską išstudi
juoti. ' •

— Kaip vertinate vajaus ati
darymo proga gautas aukas?

Thi buvo nuostabiai gražus 
lietuvių solidarumo pareiškimas. 
Tiesa, buvo galima pramatyti ir 
daugiau, aukų. Bet nesistebime, 
nes lietuviai yra pratę lukterti 
ir būti asmeniškai paprašomi. 
Tai visai natūralu, o tuo natu- 
ralumu ir pasinaudosime, patys 
eidami per namus.

— Yra balsų, kad nupirktasis 
sklypas yra lietuvių nepageidau
jamame rajone. Ką Jūs, Tėve, 
į tai?

— Tai ir mes jaučiame. Jei ga
lėtume, nukeltame tą sklypą į 
pageidaujamą rajoną. Visiems 
tačiau gerai žinoma, jog vaka
ruose buvo ieškota tinkamo,skly- 
po per metų metus ir nebuvo 
rasta. Pasirinkome geriausią iš 
galimų surasti. Jo tinkamumas 
priklausys nuo to, kokį centrą 
ten sukursime. O 'susisiekimas 
juk visiems parankus.

Iš kultūros ir knygy pasaulio
“Ateities” skaitytojams

“Ateitis” šiais metais stengiasi 
išsiversti tik iš prenumeratos 
mokesčių, labai mažai gaudama 
aukų iš šalies. Nebūtų sunku 
“Ateičiai” verstis, jei visi skaity
tojai sąžiningai prenumeratos 
mokestį sumokėtų. Ik šiol visas 
sąskaitas esame apmokėję, bet 
dar iki metų galo turi išeiti 4 nu
meriai. Jie be didelių finansinių 
sunkumų išeis, jei skaitytojai 
mums skolas sumokės. Skaity
tojai mums už šiuos metus dar 
skolingi per $2000. Esame kiek
vienam

I merata 
esame

pranešę, kad jo prenu- 
pasibaigė ir dar kartą 

pasiryžę asmeniškai
Fort William - Port Arthur, Ont., kreiptis į visus skolininkus ir 
parodoje, vykusioje rugpiūčio 10 mums priklausomų pinigų pa- 
-15 d., lietuvių skyrius. L ~ _prašyti. Suprantama, tas parei-

Paremkime lietuvišką mokyklą

Tremtinys dantų

K

Prieš keletą metų atvykusioms 
į Kanadą gavosi įspūdis, kad Eu
ropos gydytojams kliūtys į dar
bą savo profesijoje nenugalimos. 
Ypač dantų gydytojams. Po ke
leto metų visa eilė gydytojų 
kliūtis nugalėjo ir jau turime 
daug dirbančių savo srityje. 
Dantų gydytojams tenka studi
jas pradėti beveik iš pradžios. 
Kaikuf net nuo pirmo kurso. 
Albertas prov., pasirodo nuo III- 
čio kurso. _ _

Liet, dantų gydytojų tremti
nių dauguma nustojo vilties ir 
dirba siuvyklose, fabrikuose ir 
kt. Tačiau Toronto universitete 
jau keletas liet, dantų gydytojų 
tęsia studijas net nuo I-mo kur
so. Juos reik sveikinti — darbas 
tikrai apsimokės ir moraliai ir 
materialiai. Tokį įspūdį susida
riau apsilankęs pas buv. trem
tinį, kaunietį dr. N. Novošickį 
naujame moderniame dantų gy
dytojo kabinete. (345 Bloor st. 
Toronto).

gydytojas Toronte
Dr. N. Novošickis, gimęs 1921. 

V. 29, Kaune, mokėsi “Aušros” 
gimnazijoje ir Kaune V. D. Uni
versitete buvo baigęs 2 kursus 
med. fakulteto odontologijos 
skyr. Gi Vokietijoje, Leipcigo 
universitete, įgijo. danta gydyto
jo diplomą (1945 m.j.

Į Kanadą dr. N. Novošickis 
atvyko 1948 m. it dirbo sunkius 
darbininko darbus Wellande, 
vėliau T. Baton Co. Toronte. 
1950 m., dr. N. Novošickis nu
vyksta į Edmontono (Alberta 
prov.) universitetą ir ten buvo 
priimtas į III-čia kursą. Po dvie
jų metų sunkaus darbo baigė 
Edmontono universiteto odonto
logijos fa'kultetą, gaudamas dan
tų chirurgijos daktaro laipsnį 
(Doctor of Dental Surgery), kas 
suteikia teisę verstis dantų gy
dytojo praktika Albertos prov. 
Vėliau išlaikė (1953 m.) Dental 
Counsul of Canada egzaminus, 
kur suteikiama teisė verstis 
praktika visose provincijose (iš
skyrus Quebec ir.B.C.). Pagaliau 
dr. N. Novošickis persikėlė gy
venti į Torontą, 1953 m. gegu
žės mėn. iš Royal Dental Col 
lege gavo licenziją atidaryti ka
binetą Toronte. Linkėtina, kad 
ir daugiau lietuvių dantų gydy
tojų pasektų dr. N. Novošickio 
pėdomis. Jonas Karka.

1952 m. gegužės mėn. kunigai 
saleziečiai atidėrė lietuvišką įs
taigą — gimnaziją Italijoje šv. 
kun. J. Bosco tėviškėje. Įsikur
ti pagelbėjo tarptautinis salezie
čių, centras. Lietuviai, jaunuo
liai suvažiavo iš Vokietijos, An
glijos ir kitur. Daugelis iš jų 
labai neturtingi, kad net kelio
nės bilietui nebeturėjo, o ką jau 
bekalbėti apie jų apsirengimą, 
maitinimąsi ir mokslo reikmenų 
išlaidas. Visa tai pagelbėjo tė
vai saleziečiai, remiami atskirų 
asmenų bei lietuviškų organi
zacijų JAV, Kanadoje ir kitur.

Šie jaunuoliai važiuoja į šią 
naują auklėjimo įstaigą — gim
naziją — ne vien medžiaginės 
paramos siekdami, bet jausdami 
aukštesnio pašaukimo idealiz
mą. Tas jaunuolių idealizmas 
bus šioje įstaigoje sustiprina
mas, išugdomas ir po kelerių 
metų, baigę šią gimnaziją, tvir
tai pasiryžę, įstos į dvasios vadų 
— kunigų paruošimo įstaigą. 
Čia visas mokslas einamas lie
tuvių kalboje.

Mes džiaugiamės mūsų tėvy
nės garbe kunigaikščių laikais, 
mes didžiuojamės mūsų narsiais 
knygnešiais, savanoriais — lais
vės kovotojais, bet ne kiekvie
nas suprantame, kad tai buvo 
vysk. Valančiaus parapijinių 
mokyklų švietimo išdava. Mes 
garsiname pasaulyje mūsų par
tizanų karžygiškas kovas pa
vergtoje tėvynėje — tai laisvės 
mokyklų įtaka. Kiekvienas gir
dėjome, kai komunistai išvežė 
iš Graikijos- mažus - vaikus, o 
kiek jų atskyrė nuo tėvų ir mū
sų pavergtoje tėvynėje? Tad 
reikia dirbti ateities vadų paruo
šimui.

Kunigų saleziečių auklėjimo 
įstaiga — gimnazija ruošia mūsų 
tėvynės ateičiai naujus vadus: 
tikrus lietuvius katalikus, idea
listus kunigus, visuomenininkus, 
našlaičių globėjus. O kap daug 
jų reiks nualintoje medžiagiškai 
ir dvasiškai mūsų tėvynėje! To
kių tvirtų lietuvių vadų mums 
neparuoš nei viena bet kurios 
svetimos valstybės viešoji ar 
konfesinė mokykla. Mes patys 
turime rūpintis savaisiais. ........

Kunigai saleziečiai šiuos ant
ruosius mokslo metus pradeda 
su virš 30 jaunuolių, kurių tarpe 
keli jau net iš JAV ir Kanados 
į ten nuvyko. Kunigas Šarka 
šiomis dienomis dar kelis tokius 
jaunuolius surado vak. Vokieti
joje. Keli dar žada atvažiuoti iš 
Anglijos, Belgijos ir kt. Džiau
giasi kunigai saleziečiai, pasi
šventę jaunuolių — našlaičių

Redakcijai prisiųsta
Prof. Vaclovas Biržiška, Se

nųjų lietuviškų knygų istorija, 
I dalis, Čikagos Lietuvių Litera
tūros Draugijos leidinys, Chi
cago, Ill., 1953, spaudė “Naujie
nos”, 208 psl. Kaina $2.

Kun. dr. Jonas Gutauskas, 
Vaiko Dievas ir religija, Religi
nis vaiko auklėjimas ryšium su 
jo dvasine raida; Išleido Spaudos 
Bendrovė “Žiburiai” Toronte, 
1953 m., tiražas 2000 egz. Virše-

kada žmogus mirs. Jei kiti dalykai yra ten pažymėti, kodėl ne
galėtų būti žymė ir apie mirtį? Juk iš tikro ar vienam čigonės 
ir išpranašavo mirtį. Antai, kadais Vepštui liepė vaiką nuo 
vandens saugoti — delnas rodąs, jog vandeny mirsiąs. O taip 
ir atsitiko — prigėrė durpinėj.

— Bet ko aš turėčiau mirt? Sveikas dar, stiprus, — galvojo 
Umpa.

Tik kai pradėjo atsidėjęs klausytis, pajuto, kad čia diegia, 
čia sopsnoja, ten duria. Ne toks jau ir sveikas dabar jis sau 
pasirodė. O ir sveikiausias žmogus ar tai negali numirt ir neti
kėta mirtimi. Tą. pažiūrėk, perkūnas nutrenkė, tasai paskendo. 
Štai, šįmet ežeras dar nieko neprarijo. Ar tai trukt, kad tave 
šiais metais pasirinktų. Ir, ežerą prisiminus, net jam nejauku 
pasidarė. Vakarais ar tai kartą apsiplaut prakaitą ar bent ko
jas nusimazgoti nueina. O gi tos žino, koks jis pavojingas, kol 
tais metais savo aukos negavęs. Kada tik išgirsi, kad jau ir šaukia:

— Laikas yra o žmogaus nėra.
O tuomet ir pradės tave taip traukti į ežerą, kad neatsispirsi 

Taip gi kadais ir Vaivados piemenukas prigėrė, šluotas pamiškėj 
rišdamas, senis Poteliūnas tik išgirdo, kad ežeras šaukia, ir jau 
mato, jog vaikas atbėga. Norėjo dar sulaikyti, bet tas nė ne
atsigrįždamas nubėgo, nusirengęs šoko į vandenį — ir nuėjo lyg 
akmuo į dugną. (Bus daugiau)

lis dail. Telesforo Valiaus, VIII 
+328 psl., kaina nepažymėta.

J. Grabau-Grabauskas, Kelias 
į pasisekimą, kaip elgtis namie, 
gatvėje, kelionėje ir pan. (apie 
etiketą Amerikoje), New York, 
antroji laida, 1953, 144 psl. Kai
na $2. Galima gauti pas J. Kar
velį, 3322 S. Halsted St., Chica
go 8, Ill. ir pas platintojus.

Tėviškėlė, lietuvių vaikų laik
raštis, Rugpiūtis, 1953, 24 psl.

Saleziečių balsas, IV metai, 
1953 m. Nr. 3 (10), 32 psl.

“Lietuvių Dienų” rugsėjo nu
meris jau išėjo iš spaudos. Virše
lį puošia Metropolitan operos 
solisto A. Brazio nuotrauka iš 
operos Carmen. Gausiai iliust
ruotas nuotraukomis iš viso pa
saulio lietuvių gyvenimo, įdo
mūs ir angliškasis ir lietuviška
sis skyriai. Prisiuntus savo adre
są, susipažinimui vienas egz. 
siunčiamas nemokamai. Admi
nistracijos adresas: 9204 S. 
Broadway, Los Angeles 3, Calif.

Muzikos žinios, Vol. XIV, Rug
piūtis, 1953 m. Nr. 3(144) 21-32 p.

globojimui ir auklėjimui, su
laukdami vis naujų ir naujų bū
simų Lietuvos ateities gyvenimo 
formuotojų — vadovų. Deja, 
jaunuolių gausumas verčia tė
vus saleziečius, o ypač jų direk
torių kun. dr. J. Zeliauską, rū
pintis jų apsirengimu ir išmaiti- 
nimu bei mokslo priemonių pa- 
rūpinimu. Vieno jaunuolio pra
gyvenimo išlaidos yra apie $20. 
menesiui, t.y. $240. metams. Tai
gi, o jų ten ne vienas, tat ir, pa
vienių vienkartinių aukų nepa
kanka, kurias pasiunčia atskiri 
asmens ar organizacijos (“Dai
na” iš Toronto). Gailestingas 
samarij ietis pagelbėjo svetimam 
nelaimėje, dar net pinigu sušel
pė pragyvenimui. Argi mes ne
pasigailėsime savų tautiečių jau
nuolių, kurių ateitis yra daug 
žadanti mūsų tautai? Organi
zuokime vak. Vokietijos liet, 
gimnazijos pavyzdžiu mokinių 
šelpimo ratelius. Tai nebus 
skriauda ar konkurencija Vokie
tijoj esančiai gimnazijai, nes ir 
šie jaunuoliai yra lygiai tokio
je pat būklėje, o dar daugelis 
mūsų tautiečių nėra prisidėję 
prie nuolatinių aukotojų — rė
mėjų mūsų tautos jėgų ugdy
mui. Jei mes šiandien nesirūpi
name, ką gausime pavalgyti, ap
sirengti, nes čia kiekvienas tai 
turime, tat privalome prisimin
ti ir tuos mūsų tautiečius, ku
rie trokšta ne tik šiandien pa
valgyti, bet būti naudingais mū
sų tėvynės ateičiai.

Kam daugiau duota, iš to bus 
daugiau ir reikalaujama. Tikrai 
mes lengvai galime sutaupyti, 
be skriaudos sau, vieną — porą 
dolerių per mėnesį, įstodami į 
tėvų saleziečių auklėtinių rėmė
jų ratelį. Būtų gražu, kad kiek
vienoje lietuvių apylinkėje 
(mieste), parapijoje, organizaci
joje susidarytų ’ tėvų saleziečių 
gimnazijos auklėtinių rėmėjų 
rateliai. Organizatoriai prašomi 
susisiekti tiesioginiai su gimna
zijos direktorium:

Rev. J. Zeliauskas, Istituto 
Saleziano Lituano, Castelnuovo 
D. Bosco (Asti), Italy.

“Kas tik priima vieną tokį 
vaiką mano vardu, tas mane pri
ima” (Mrk. 9. 36), Kristus mo
kino apaštalus. Mes juk esame 
katalikai, tat veikime, kad nebū
tume išbarti, jog “Šita tauta 
garbina mane lūpomis, o jų šir
dis toli nuo manęs” (Mrk. 7. 6).

Man berašant šias eilutes, To
ronte sutiko steigti tėvų salezie
čių gimnazijos auklėtinių rėmėjų 
ratelius šie asmenys:

1. Tėv. Bern. Grauslys, 91 Ja
meson Ave. KE. 4996.

2. Kun. B. Pacevičius, 941 Dun
das St. W. EM. 4-7646.

3. V. Matulaitis, 93 Perth Ave. 
LL. 6471.

Norintieji priklausyti kuriam 
nors tėvų saleziečių gimnazijos 
auklėtinių rėmėjų rateliui To
ronte, prašomi susisiekti su čia 
išvardintais asmenimis.

Skubėkime, nes mokslo metai 
jau pradedami. V. Matis.

“Laisvoji Lietuva”, ėjusi To
ronte, žada pradėti vėl eiti Či
kagoje. Jos redaktorių būsiąs V. 
Staneika, buvęs Stutthofo kali
nys, buv. Švedijos Liet. Bendr. 
pirmininkas.

NAUJAS-----------------
VADOVĖLIS!

Dr. J. Balio paruoštas “Lietu
vių Tautosakos Lobyno” III to
mas netrukus išeis iš spaudos.

Daumanto “Partizanai už ge
ležinės uždangos“ V. Gailius jau 
baigė versti į vokiečių kalbą.

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.

kalauja daug darbo ir išlaidų, Bet 
ką mes galime padaryti. Reikia 
prašyti ir raginti, jei nori bent 
dalimi skolą išgauti. Ateityje 
to neturėtų būti.

Šį kartą mes maloniai prašo
me visų “Ateities” skaitytojų, 
kurie mums dar yra skolingi, ne
delsiant skolą atsilyginti, kad į 
metų galą Jums netektų skirtis 
su “Ateitimi”, o mums išgyventi 
vėl finansinius sunkumus. Kai 
gausite mūsų paraginimą, pra
šome jo nenumesti į krepšį.

“Ateities” administracija.
Ateitininkų kartoteka

Į mūsų raštą paskelbtą “Drau
ge ’’liepos 23 d. atsiliepė tik Stu
dentų At-kų Sąjunga ir Čikagos 
At-kų Sendraugių skyrius, pri- 
siųsdami mums savo narių sąra
šus su adresais. At-kų Federaci
jos Vyr. Valdyba maloniai prašo 
ir kitų Sąjungų Centro Valdybas 
bei visus ateitininkiškus viene
tus nedelsiant prisiųsti savo na
rių sąrašus su adresais. Reikalas 
yra labai skubus ir didelis. Mes 
manome, kad ateitininkai šį sky
rių laikraštyje paskaito ir į mūsų 
prašymą atkreips dėmesį'ir jaut
riai reaguos. Sąrašus siųsti. Fe
der. Gener. sekret. kun. V. Da- 
bušiui. 680 Bushwick Ave:, 
Brooklyn 21, N.Y.

At-kų Fed. Vyr. Valdyba.
Aistija, Latvių Lietuvių Vie

nybės organe, paskutiniame nu
mery, Nr. 3(7), svarstomas klau
simas, kur turėtų būti sujungtos 
Lietuvių Latvių valstybės sosti
nė ir randa, kad geriausiai tam ' 
tiktų Šiauliai.

“Draugo” romano konkurso 
komsiija: pirm. Pr. Naujokaitis, 
nariai Stp. Zobarskas, kun. V. 
Dabušis, A. Šešplaukis-Tyruolis 
ir A. Vaičiulaitis. ..

Prof. dr. V. Buinevičius, buvęs • 
VD Univ. profesorius, mirė Ins- 
brucko mieste rugpiūčio 19 d.

Vargonininkų sąj. seimas, vy
kęs Čikagoje rugpiūčio 19-20 d., 
į naują valdybą išrinko: pirm. 
A. Giedraitį, vicepirm. J. Šiau
čiūną, raštin. Pr. Bujauską, ka
sos globėjais J. Karpiūtę ir St. 
Žilių.

Seimas nutarė ir toliau leisti 
“Muzikos Žinias” ir redaktorių 
išrinko J. Kreivėną. Be to, nuta
rė suruošti liet, dainų šventę. 
Tam sekančiais metais bus ruo
šiamos rajoninės dainų šventės.

Stipendijos technikos moks
lams eiti. Amerikos Liet. Inž. 
ir Arėhit. Sąj. įsteigė Išvežtųjų 
ir Ištremtųjų Inžinierių Stipen
dijų Fondą. Stipendijos duoda
mos technikos mokslams eiti > 
Vak. Europos universitetuose po 
$65-75 mėn., pradedant nuo š.m. 
spalio 1 d. Vokietijoje gyveną 
kandidatai turi kreiptis į Vok. 
Kr. Valdybą — (20a) Hannover 
— Kleefeld, Hegel str. 6.

Stipendijos meno studijoms
The Can. Amateur Hockey 

Association vėl paskyrė $4000 
stipendijoms norintiems gilinti 
dramos ir muzikos studijas už
sieniuose. Stipendijų dydis — 
500 — 2000 dol. Jų gali prašyti 
Kanados piliečiai 20-30 m. Rei
kia nurodyti, ką ir kur nori stu
dijuoti, gimimo datą, vietą, pi
lietybę, sveikatos stovį, šeimy
nos padėtį, ikišiolines studijas 
bei darbus, lėšų trūkumo nuro
dymus, tris asmenis, kurie ga
lėtų paliudyti prašytojo kvali- 
fikacijas. Prašymus siųsti fondo 
administratoriui: The Director, 
The Canada Foundation, 56 
Sparks str., Ottawa, Ont., iki 
spalio 20 d. Prašymai bus iš
spręsti iki lapkričio 15 d. Jei ne
būtų tinkamų kandidatų, stipen
dijos paskyrimas gali būti atidė
tas.

Lietuvių Bibliografinė Tarny
ba prašo leidyklas būtinai žy
mėti vertimų antraštinio lapo 
kitoje pusėje originalo pavadi
nimą. Geriausia būtų paduoti vi
są versto veikalo antraštinį la
pą. Lietuviškų knygų antraštinio 
lapo antroje pusėje verta duoti 
knygos pavadinimo vertimą į 
vieną iš didžiausių pasaulio kal
bų (anglų, ispanų, prancūzų, vo
kiečių, italų ir 1.1.), tai labai pa
lengvintų bibliotekininkų darbą 
kitataučių bibliotekose, kurios 
lietuviškas knygas perka. Būtų 
galima naudotis dešimtainės kla
sifikacijos indeksu, bet tuo tar
pu jis yra skirtingas JAV-bėse 
ir kitose pasaulio Šalyse. JAV 
laikosi seno indekso liet litera
tūrai žymėti, būtent 891.92, ki
tur visur vartojamas visai skir
tingas indeksas, trumpesnis — x 
882.2. “Knygų lentynoje” nau
dojame naują indeksą 882.2, bet 
drauge paduodame ir seną, tai 
specialiai JAV bibliotekinin
kams.

Sydnėjuje įsteigtas Lietuvių 
Plunksnos Klubas. Liepos 25 d. 
P. Sirgedos bute įvyko steigia
masis susirinkimas. Klubo nariai 
susitiks reguliariai kartą per 
mėnesį ir pasitars lietuviškos 
spaudos bei knygos reikalais.

eit.su
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Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 
nusipirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes.

visuose miesto rajonuose!

Didžiausias namų 
pasirinkimasKanadoje didžiausia nuosavybių 

pardavimo įstaigą. Stambiausias Toronto 
Realtorius

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:

SAUGU — PATIKIMA
Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertai^.- Mes turime šimtaus įvairiausių na

mų. Taip pat duodame paskolas.

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

PARDUODAMA:
High Pork—Bloor, 

8 kambarių mūrinis, 2 
namas; įmokėti $4.900 
$13.900.

Geoffrey—Roncesvalles, 
7 did., kamb. atskiroj
namas, kiemas ir garažas; įmo
kėti $5.500. Kaino $15.500.

augštų
Kaina

mūrinis

High Pork—Bloor,
8 did. kamb. gero mūro, 
einami kambariai, alyva 
domus; įmokėti $4.500. 
$15.000.

High Pork—Bloor,
8 did. kambariai, 2 augštų mū
rinis, privatus įvažiavimas ir ga-

| ražas; įmokėti $6.000. Kaina 
$16.500.

i Wright-—Roncesvalles,
7 did. kamb. atskiras mūrinis, 2

Į > augštų, goraž.; įmokėti $5.000.
Kaina $15.900.

Bioor—Ossington,
6 kamb. atskiras, alyva apšildo
mas, 2 garažai; įmokėti $3.500. 
Kaina $10'350.

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

863 BLOOR STREET WEST

neper- 
opŠil- 
Kaina

Indian Rd.—Indian Trail,
15 kamb. atskiras mūrinis, van- 
deniu-olyvo opėildomas, 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 atvira 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 Avc. prie Bloor,
14 didelių kambraių mūrinis at
skiras namso, vandeniu-alyva 
apšildomas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
labai didelis kiemas ir mūrinis 
garažas; įmokėti $9.000. Kaina 
$23.000.

$11.500. Ossington — Dundas, 6 k. 
narnos, didelė virtuvė, gro
žiai dekoruotas, vieta gara
žui, mažas įmokėjimas.

$13.000. College — Bathurst. Mūri
nis, 8 kamb. namas, 2 vir
tuves, patogus išnuomoti, 
geros pajamos. Kiemo prie
state ekstrą 2 kambariai.

$13.500. Dovercourt Rd. — College. 
Mūrinis 8 kamb. ant dviejų 
augštų namas, 2 virtuves, 
kietmedžio grindys, vieta 
garažui, patogus išnuomoti.

$15.000. Dundas — Manning. Nau
jas, atskkas mūrinis, 6 k. 
namas, moderni virtuvė, 
kietmedžio grindys.

$18.500. High Pork. 7 kambarių at
skiras mūr. namas, 2 vir- 

> tuvės, kietmedžio grindys,
* labai gerame rajone, arti 

prie susisiekimo.

/ $11.900. Eglinton — Nom. Gražus 
5 kambarių mūrinis bun
galow, 3 m. senumo. Rūsy 
įrengtos atskiras kambarys.

$12.900. High Par. 6 kamb. mūrinis 
» pusiau atskiras namas. Rū

sy įrengtas dušas. Gražus 
sodas. Įvažiavimas į gora-

I 
$15.900. Dundas — Dovercourt. At

skiros, 8 didelių kambarių 
mūrinis namas gerame sto
vyje. 2 virtuvės, garažas ir 
gražus kiemas.

$16.900. Oakwood—St. Clbir. Nau
jų plytų atskiras namas, 7 
kamb. per du augštus. Mo
derni virtuvė ir garažas.

$20.500. High Park. Atskiras mūri
nis 6 didelių kamb. namas 
su atskirų įvažiavimu į ga
ražą. Apšildomos alyVa.

f ' - , *

Be paminėtų, dar turime daugybę na
mų įvairiose miesto dalyse ir sn įvai
riais įmokėjimais.

Sergautis *
$10.800. Davenport — Dovercourt, 

šešių kambarių mūrinis na
mas.

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

$12.900. Lobai geram stovy mūrinis 
atskiras namas, naujas aly
vos šildymas. 8 kambariai 
ant dviejų augštų, dvi vo
nios, dvi virtuvės. Vieta 
garažui. Savininkas privers
tas tučtuojau parduoti.

$14.500. Bloor — Show, 7 kambarių 
mūrinis namas, vandeniu, 
alyva šildomas, garažas.

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

$14.900. Bloor — Indian Road. 8 
didelių kambarių mūrinis 
namas, alyva šildomas, dvi
gubas garažas.

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

PARDUODAM! 
NAMAI, BIZNIAI

$10.000 įmokėti, atskiros mūrinis, 
komfortiškas naujos nomas Bloor 
gt. prie High Parko. 14 dideli 
kambariai, tuščia krautuvė, soly- 
di ir masyvi oknstrukcija. ‘ 3 mo
dernios virtuvės ir 3 vonios; vi
sos grindys kietmedžio. Vandens 
-alyvos ši Id. 3*^orožai; privatus’ 
įvažiavimas; didžiulis kiemas. 
Vien už III augšte 3 kamb. gau
na $78 nuomos į mėn. Kaina 
apie $30.000.

$2.500 įmokėti, 9 kamb. su visais ne
blogais baldais ir visa namų 
apyvoka. Savininkas išvyksta iš 
Toronto pasiėmęs tik kelionei 
reikalingus daiktus. Be vargo 
nuo pirmos dienos galima imti 
gerą nuomą ir apsigyventi. Na
rnas mūrinis, dviejų augštų, dvi 
virtuvės; užpakalinė gatvelė. 
Kaina nedaugiau $12.900.

$2.500 įmokėti, 7 kamb. mūrinis, ge
ram rajone (Harbor-Bloor) na
mas; dvi virtuves, kietmedžio 
grindys, garažui vieta. Skubiam 
pardavimui kaino sumažinta iki 
$10.000.

$5.000 įmokėti. High Pork rajone 
prie Indian Rd., atskiras, 8 dide
li kambariai, gerų plytų namas, 
veranda, tvarkingas sodelis ir 
švari aplinka. Vand.-olyvo šild.
2 virtuves; grindys kietmedžio. 
Kaino $15.500.

$5.000 įmokėti, atskiras, frontas iki 
langų akmeninis, 9 dideli kamb.
3 virtuvės. Visos grindys kietme
džio. Didelis sodas. 3 mašinoms 
vieta. Porkdale rajone. Prašo 
$18.000.

$12.500 visa koma už pusiau atskirą 
mūrinį, J3 kamb per du augštus, 
Dovercourt g t. tarp Dundas ir 
College. 2 virtuvės, kietmedžio 
grindys, užpak. gatvelė. įmokė
ti $5-6.000.

$6.000 įmokėti. Vasarnamis su S*prie 
Simcoe ežero sklypais ir 10 skly
pų užpakaly pirmųjų sklypų. Na
mas 6 kamb., 6 kabinos, apie 
20 laivelių, garažas laiveliams. 
Metinės pajamos virš $6.000. Iš
laidos nedideles. Lengvos ir svei
kos darbas. Prašoma kaina apie 
$29.000.

Be šių kelių pavyzdžių turime parda
vimui daug visokios rūšies, įvairia kai
no ir įvairiuose miesto rajonuose na- 
mų, krautuvių, sklypų. Prašome kreip
tis į

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

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

Namų telef.: KE. 7536

NAUJI NAMŲ
PASIŪLYMAI -

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tcl. įst. OL. 7525 

namų tel. LA. 0248.

863 BLOOR STREET WEST 
(netoli Ossington g.)

. Už $6.500 gali įsigyti 18 kamba
rių namą judriame punkte. Gali
ma turėti sau pora-trejetą kamba
rių- ir $ 125 /nuomos savaitei. Tai 
jau ne narnos, o biznis.

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

' biznį. •

. $4.500 —- grynais, 
$13.500 — pilna kaina.
6 kambariai. Golley gafvcj prie 
Roncesvalles. Alyva šildomas. Ga
ražas. Namas tuščias. ’’

, $6.000 — grynais, 
$19.500 — pilna kaino.
10 kambarių atskiros mūrinis na
mas. Alyva ir vandeniu šildomos. 
Garažas. 3 virtuvės. Solidus na
mas. Geros pirkinys. Augščiau 
Blooro netoli Bathurst.

. $6.000 — grynais, 
$17.000 — pilna kaina.
6 kambariai, beveik naujom 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. Kaina 
$22.000. Namas, kuris daro pini
gą. 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. Mar- 
gueretta gatvėj netoli Bloor.

10. $3.500 
$12.800 
6 kambarių nomas. Rushton gat
vėj žemiau St. Cloir.

1

2

3

4.

5

grynais, 
pilna kaina.

MIELI HAMILTONIEČIAI!
Pcrkat, parduodat namą? Tu^it problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
E. RUNAS

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

SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
OL. 7511

1460 Dundas St.

PRAŠAU SKAMBINTI

V. Morkis
OL. 7511

SKAMBINKITE:

B. Sergautis
OL 7511 . ,

West (prie Dufferin), Toronto
Namų reikalais Hamiltone skambinkite mūsų atstovui J ValeviČiUS.

913 Main St. E. Tel. 9-4121 — . ’

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose
Morningside — Wendemere —* 6 k. 

atskiras mūrinis namas, gara
žas, privatus įvažiavimas, tik 
$11.800.

Clinton -— Bloor — 10 k, mūrinis 
dupleksas, alyva šildymas, tik 
$2.500 Įmokėti, kaina $1 1.300.

Annette —• Runnymede — 8 k. mū
rinis narnas, alyva šildymas, tik 
dviejų augštų, geram stovyje — 

* kaind ,$15.000. ,
Bloor — Pacific — 8 k. atskiras mū

rinis namas, dvigubas garažas 
$15.900.

Dundas — Roncesvalles — 9 k. mū
rinis namas, dvi virtuves, dvigu
bos garažas, kambariai dažyti. 
Kaina $16.000.

Roncesvalles —- Fermanagh — 10 k. 
atskiros mūrinis namas, dvigu
bos garažas, dvi vonios. Kai
no $ 17.500.

Bloor — Alhambra — 8 k. mūrinis 
narnos, vandeniu alyva šildymas, 
garažas, 5 k. su baldais, 2 vo
nios, vienos morgičius. švarus. 
Kaina $ 1 7.800.

Bloor — Quebec — 10 k. atskiros 
mūrinis namos> vandeniu alyva 
Šildomas, trys mūriniai garažai. 
Kaina $18.000.

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Įstoigo)

1 ST. CLAIR AVE. W. 
TORONTO

Tel. KE. 7941, namų tel. LL. 4744
Neradę manęs įstaigoje, malonėkite 

palikti savo telefono numerį.

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM HOLLAND
Real Estate

1130 College St, 
Toronto, Ont

4 SŠŪhl&IAUSIOS RŪŠIES MENOlgf ,</
GAMINI

■aIy/ UkILW"1- ų
yĄutso sidabro papuošalai keramika. \ 

odos ir meno išdirbimai.Mimškos \ 
/f\jr kitų tauta HasiĮtims muzikos^

^iJkafcfukite tmu

Mann & Martel
REALTORS 

2336 BLOOR ST.West, prie Windermere. Tei. MU. 8255

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo-pardavimo įstaigą. 
Galimas pasirinkimas 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,/mūrais, 2 virtuvės, labai geri kambo- 
; rioi, alyvos ŠHdymas,’garažas; įmokėti $5.000.

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

$16.900, pęię Parodos arkštėsę 9 komą., mūrinis, atskiras, dideli kambariai, aly
vos šildymas, garažas* Įmokėti apie $4.500 .

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

! $19.900, King — Jameson, 9 kamb., mūrinis, pusiau atskiras, 3 virtuves, 3 vo
nios, vandens-alyvos'šildymas, garažas. Įmokėti $5-6.000.

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
. - „ mūsų atstovas <

Tdcf. įstaigos MU. 8255, namų telef. OL. 8074

JOH1\ J ELLIS
REALTOR

1072 BLOOR ST. W. — TEL. ME. 2471
Jsyto pasitikėjimo dėlei mūsų firma išaugo sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku Čia rasite didesnį namų ir kitų nuosavybių pasirinkimą 
negu kur kitur. Kiekivenu metu Šimtai namų visuose Toronto rajo
nuose. Ypatingas mūsų dėmesys skiriamas patarnauti klijentams 
norintiems įsigyti namus High Parko ir kituose goresniuose rajonuose.

SĄŽININGAS PATARNAVIMAS — MŪSŲ OBALSIS

b

___________ DUFFERIN
$12.000, įmokėti $4.000. Visai atskiras 8 kambarių per du augštus namas, oly 

vos Šildymas, garažui viėsto.

GARDEN
$12.500, įmokėti $3.500. Mūrinis 6 kambarių namas. Dideli gražūs kamba

riai, gražus kiemas, yra garažas. Geras susisiekimas į visos puses.

PACIFIC’.— GLENLAKE
$14.500, įmokėti $5.000. Mūrinis 7 kambarių namas, alyvos šidylmas, nėra 

garažo. Švarus, geros namas. Palikimo pardavimas.

KENNETH AVE. — BLOOOR (High Pork) / 
$15.500, įmokėti $3.000. Mūrinis, 10 kambarių namas. Yra dvi virtuvės. Dvi

gubas garažas. Privatus įvažiavimas.

/ MARKHAM — BLOOR 
$14.500. Visai atskiras, mūrirtfc, 7 kambarių namas, vandens-alyvos šildymas, 

mūrinis garažas

INDIAN.RD. — HIGH PARK BOULEVARD
$29.800, įmokėti apie $10.000. Visai atskiras gero mūro namas — tripleksas, 

16 kambarių ir 2 vasatos kambariai, vondens-olyvoos šildymas, gora- 
— žui vieta. Dar vienv būK/fįwlimo įrengti rūsyje. Solidus namas — plieno 

balkiai.

DAVENPORT

RONCESVALLES

DUNDAS
$11.500. Avolynė* kroutuvč doronti apie $15.000 metinės opyvorto*. Trijų 

kambarių ir virtuvė* butas prie krautuvė*. Kainų sudaro prekė* ir įrengimai. 
Lietuviams labai tinkamas rajonas.

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

1072 BLOOR ST. W. • TORONTO • TEL ME. 2471 • Buto tol. EM. 6711

383 Roncesvalles Avė.
LA. 8000

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 pilno kaino. Didelis, kampi

nis 3 krautuvių namas Dundas 
gatvėj. Didelės pajamos, neaugė
tos (mokėjimas.

Įmokėti $10-15.000. Tikrai gera pro 
ga nusipirkti gerų, 18 metų se
numo, 2 butu namą ir self-serv
ice kroutuvę-grosernę. Savaiti
ne apyvarta apie $3.000.

Churchill — Do ver court,
$14.000, įmokėti $3.500-4.000, 
didelis, šviesus, mod. virtuve, 
9 kamb. namas, /atskiros įvažia
vimas. Viet 5 garažams.

Havelock — Bloor,
$12.600, įmokėti $3-3.500, 
naujas pečius, garažas, didelis 
kiemas. Arti parko. Priedo apy- 
noujis 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.

Tik paskambinkite kiek Jūs turi, 
te įmokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!
. . " - z > ;

$11.500, Bloor — Pacific, 8 kambariai > 
per 2 augštus, 2 garažai. Įmokėti 
$3.400.

$13.500, Bloor — Ossington, mūrinis, 
atskiros, 7 kamb. per 2 augštus 
vandeniu-alyva šildomas, įvgžio - 
vimas į kiemų.

$14.000, Bloor -— Crawford, 8 komba 
tiai, mūrinis, gerame stovyje, 2 qo 
ražai, žemas įmokejimos, 1 morgi- 
čius.

$15.000, Parkdolc rajone, mūrinis, 9 
kamb., 2 virtuves, garažas. ... •

$16.500, Bloor — Marguorette, mūrinis, 
atskiros, gero plono, aliejaus šil
dymas, garažas.

$17.000, High Pork rajone, mūrinis, at
skiras, 8 kam. per 2 augštus, geja^ 
kiemas, privatus įvažiavimas, gara
žas.

$17.800, Bloor — Indian Trail, mūrinis, 
9 kamb., vondeniu-oliejum Šildo-- ' 
mas, 2 vonios, garažas. Parduoda
mas su baldais.

$19.800, High Park rajone (Wright 
Ave.), atskiras, mūrinis, 10 komo., \ 
3 ’virtuvės, vandeniu Šildomas, go- - 
ražas. . J

Didelis pasirinkimas didesnių namų, t

Visais namų pirkimo ir pardavi- i 
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS
1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7911

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

John J. Ellis
REALESTATE

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 kambarių, dviejų augštų gražus mūrinis namas, moderni virtuve — 

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.

LANSDOWNE AVE_—DUNDAS
$12.500, Įmbkėti tik apie $3.000, 8 kambarių plytų namas, vieta garažui. Pa

togus išnuomavimui — pigi kaina. Nepraleiskite progos.
PARKSIDE DR. — HIGH PARK < ' '

$13.000, 8 kambarių, pusiau atskiras gražus mūrinis namas, gražūs neperei
nami kambariai — moderni, didelė virtuvė. Naujas alyva šildymas, vieta 
garažui, didelis kiemas.

WALMSLEY BLVD. — ST. CLAIR
$16.900, įmokėti tik apie $5.000, pusiau atskiras, 9 kambarių, gražiame ra

jone, oatogus išnuomavimui namas, labai graži vieta —beveik naujas.
LANGSIDE ST. — GARY DRIVE

$17.900, neougštos įmokėjimas, 7 didelių kambarių, atskiras, modernios sta
tybos naujos 'namas, gaaržas išvieno, dvigubas sklypas —- pigu — retas 

- ąlrhinyt, L;

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

P. MALIŠAUSKAS
agentas, kuris kiekvinam greitai patarnauja ir nepavargsta!

1072 Bloor St. W. — Toronto-----”Toronto-----Te.l ME. 2471, buto tek KE. 1359.

John J. ELLIS
REALESTATE r'

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- 

. tū pas mus dirba-virš 160 įvairių tautų agentų. -
Į dieną gaunamą-apie 60 naujų namų pardavi- 
mui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas 
tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

PALMSfcSTONT PALMERSTON — QUEEN ' \ ‘
$7.000, įmokėti $3.000. Likusi suma vienu atviru morgįčfu. 9 kambarių, /Kne- 

jų augštų namas be rūsio. Dvi virtuvės. - ‘
r SYMINGTON

$7.500 visa, kaina už atskirą mūrinį 3 kambarių su patogumais namą. Didelis 
sklypas. Yra plonai pristatyti dar 6 kambarius. Vieta dvigubom garažui. 
Proga tam, kuirs netingi padirbėti ir uždirbti! Dabartiniai savininkai emig
ruoja iš Kanados • .

GLADSTONE — BLOOR
$10.500, jmoketi tik $2.000. Pusiau atskiros mūrinis, 7 komb. namas su nuo

mininkais. Trys garažai. Privatus įvažiavimas.

BATHURST — DUNDAS '
$9.800, įmokėti itk $2.800. Pusiau atskiras 8 konrjfjarių namas su dviem Vir

tuvėm. Vieta garažui. Tinkamas nuomavimui. - 3
GLENLAKE — CLENDENAH

$14.000, įmokėti apie $4.500. Pusiau atskiras, stiprus, grožių plytų, 6 komb. 
namas. Įstiklinto veranda. Lietuvių mėgstamas distriktas.

GILMOUR — ANNETTE
$15.500, įmokėti $5-6.000. Visai atskiros masyvinis 9 didelių kambarių muro 

namas. Koridorinė sistema. Yra garažas ir vieta antram. 3 virtuvės. Pare
montavus būtų tikrai vertingas turtas. ’

FAIRVIEW — ANNETTE
$17.500 su atitinkamu j mokėjimu. Visai atskiros 9 kambarių mūrinis namas, 

šildomas alyva. Garažas ir dar bent trims. Kurortinė aplinka. Matyti ežeras.

GLADSTONE

DAVENPORT

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 nesinervuoja!

1072 BLOOR ST. W. — Tol. ME. 2471, buto tol. KE. 742$,
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Mann & Martel Wiles
REAL ESTATE

1243 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 {mokėti. $17.000; Bloor-Run- 

nymede; 9 k., atskiras, puikus 
mūras, stilingos, alyvos šildymas, 
garažas, žaidimų k. rūsy, 2 fno- 
dernios .virtuvės, arti prie gero 
sdslsiekimo ’ir krautuvių.

$4.9^jMkta, $19.500; High Park 
’ Sūrtnyside; I 1 k., dupleksas, rnū- 
4; raš, garažas, vandeniu šildomas.

$3.900 jmąketj, $19.500; Centrinia- 
“ mę/dj., 1.3 k., atskiras, mūrinis, 

7Z garažai, 4 virtuvės, 3 vonios.

$2.500 įmokėti, $11.000. Eglintono
* ąr Vakarų r., 6 arba 5 k., mo

dernūs; bugolowai.

$10.000 pilna kaina, Dovercourt — 
Blpbr, 7 k., atskiras mūro na- 
rpqs, garažas, nėra skolų.

$3.500 įmokėti, $11.000; Delaware 
—*-8loor; & k., mūrinis, garažas, 
alyvom šildymas.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, formų, gazolino stočių, žemės sklypų 
Parūpinu paskolas iŠ bankų be jokių bonu 2 metams.

T MŪSŲ ATSTOVAS1 •

Glen-

$4.900 įmokėti, $17.900; High Park 
—Humberside; 9 k., atskiros, 
mūrinis, vandeniu šildomas, 2 
modernios virtuvės, 2 garažai, 
privatus įvažiavimas.

$3.500 įmokėti, $14.000; Euclid — 
College; 10 k.,'atskiras/ mūrinis, 

e alyvos šildymas, 2 garažai.
- • * * - . v

$4.900 įmokėti, St. Clair
holm. Puikus,, mūr. atskiras, 12 

* k. narnąs, 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, 3 virtuvės ,kabai 
gerame stovyje.

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

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

Telefonas įstaigos OL. 8481 - - - - - Namų MĘ, 0667

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Ccllisien
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.
1^2 Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

$11.500 — Bloor-Lansdowne — 6 k. 
pusiau atskiras mūrinis namas, 
vieta garažui. įmokėti $2.000.

$11.500—Runny mede-Annette, mū - 
rinis 6 kamb. pusiau atskiras. 
Didelis kiemas. Garažas. Įmokė
ti $3.800.

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

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

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

$19.500 —Quebec-High Park — 10 
k. atskiras, mūrinis, šoninis įva
žiavimas, didelis kiemas, 3 ga
ražai. įmokėti $7.000.

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

$25.000 — Annette-Clendenan — 
12 kamb., vandeniu šildomas, 
atskiras, mūrinis. Son i n is. įvažia
vimas. 2 garaž. Įmokėti $8.000.

$26.500 — Indian Rd. — 14 kamb., 
atskiras, mūrinis, vondeniu-aly- 
va šildomas, 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

Jonas Baltakys
1675 BLOOR ST. W. Tel. KE. 7941 

Namų tel. LL 8310, ... - --- . ..

Į /yri
Būtų gera pailsėti

Žmona su vyru planuoja vyk
ti atostogų ir aptaria šeimos 
svarbesnius reikalus.

— Vadinasi, kaimynai mielai 
sutinka paimti katiną, tavo se
suo šunį, o mano motina vai
kus. Jei taip viskas puikiai se
kasi, tai mudu galiva liktis na
mie ir visą mėnesį džiaugtis ra
mybe.

Bent kiek triukšmaus
Atėjus naujam nuomininkui 

išnuomoti kambario, šeimininkė 
sako: ;

— Mes labai nemėgstame 
triukšmo. Ar neturite vaikų, ra- , 
dijo, patefono, šunies, katės ar 
papūgos? ... '

— Ne. Ir aš mėgstu tylą. Tik 
mano plunksna rašant kartais 
dreskia...

Irgi sportininkas
— Mano vyras plaukioja, žai

džia tenisą ir reguliariai mankš
tinasi. Ar ir jūsų vyras užsiima 
sportu?

— Atrodo, taip. Jis išlakstė 
visą pereitą savaitę. Namie at
sirado tik po septynių naktų.

Visai tikra
Mokytojas mokykloje per che

mijos pamoką klausia:
— Štai aš šį sidabrinį dolerį 

įmesiu į rūgštį. Ar jis sutirps.
— Ne, —- atsako mokinys.
— Gerai. Bet iš kur tu taip 

tikrūs?
— Jei jis ištirptų, tai tamsta 

nemestum...

ENOI .

TEL. Junction 4773 
Namų tel. CE. 1-3444

Sav. G. KERAITIS

■ i-n j ut ^iriiwmran mniWii

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

LAIKRODININKE
turintį 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

Pora DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens,, geriant keturis kartus į dieną, tuojau gali iš
gydyti kietą kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo. 
Šie vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, dusų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga
liavimui ir kitokiom naudojimui.

Kaina $1.50 butelis.

Išbandykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 
kuriuos jau daug metų vartoja kiekvienas europietis. 
Dabar šie vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėsę Kanadoje.

, Jūs galite įsitikinti, kad europiškus DIANA DROPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje. Šie 
vaistai jums padės lygiai *iemą, lygiai vasarą. Nėra 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

GALAS KOSULIUI!

MOTERŲ KIRPYKLA '' '
961-A BLOOR ST. W., (prie Dovercourt) 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

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK K o C H UI. IS

Taiso ir parduoda įvairių laikrodžius ir žiedus. 
Darbas garantuojamas Kainos prieinamos.

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272*2 QUEEN ST. W., Toronto

Dr. RICHARDS ŠULTMANIS
GIMDYMO PAGALBA 

PRIIMA IR LANKO LIGONIUS NAMUOSE

RAXLEN KLINIKA, TORONTO
500 PARLIAMENT STREET

Pirmadieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 vai.
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

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

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 geminių pasirinki
mas. Speciali karšta dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, oland. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir rolmopsai, Ementhater ir šveicariškos sūris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo pupos ir tt.

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

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
4MQUEKN ST. W. (prie Sp»<Hn»>. Tel. EM. •-WM

Mes dirbame 24 valandas

. Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
ŠERKŠNYS ANTANAS

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

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

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

A * jįP Garantuotas saugojimas. Mokama
& atsiimant. Garantuojama. 

Pasiimame ir pristatome.

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 CLAREMONT STR.

30 metų valymo patyrimas

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

valyti vieką duokite žinomai 
firmai:

TELEF. EM. 8-4557

Mandagus
— Ar tamsta visada taip ma-( 

žai valgai?
— Ne... tik jeigu pietūs ne

skanūs, ponia.
Ar tėtis auga?

— Tėte, ar tu dar augi? — 
klausia Jonukas. [

— Ne, vaikeli. Aš jau senai; 
nebeaugu. • Į

— Tai kodėl tau iš plaukų len
da viršugalvis?

Geras patarimas
Vienai merginai, kuri labai 

bijojo pasenti, gydytojas patarė:
— Taikykis prie archeologų. 

Juo būsi senesnė, tuo labiau, 
juos dominsi...

Visi netvarkoj
Už geležinės uždangos prie 

dirbtuvės durų stovi draugas 
vedėjas ir seka praeinančius dar
bininkus. Kiekvienam jų pride-* 
da savo pastabas.

— Josif, draugas ateini 10 mi
nučių ankščiau. Tai negražu, ne
rodai jokio solidarumo darbo 
draugams ir rodai veidmainišką 
uolumą.

— Draugas Igor, tu kasdien 
minutė į minutę stoji į darbą. 
Toks buržujiškas paprotys ne
priimtinas ir turės greit baigtis.

— Ivan, jau 3 minutės po lai
ko. Liaudies priešas, produkci
jos sabotažninkas! Tokius mes 
greit sutvarkysim!

Būtų apsirikimas
Įeina muitinėn keleivis, neši

nas sunkiu čemodanu. Muitinin
kai klausia:

— Ką tamsta turi?
— Nieko, truputėlį šuniui 

maisto. ■ ?„■ ■.
Atidarę rado auksinius iš už

sienio laikrodžius.
— Tai ką, tamsta laikrodžiais 

šeri šunį?
— Taip, ponai, nemeluoju kaip 

mane gyvą matot. Aš ta inten
cija juos vežu, jei jau kartais 
šuo laikrodžių neėstų, ką gi.,. 
būtų mano apsirikimas.

Liet, pageidavimai 
Kersteno komisijai

(Atkelta iš 3 psl.)
2. Lietuvos kariuomenės ir po

licijos likvidavimas.
3. Valstybės ir savivaldybės 

valdžios organų tarnautojų at
leidimas ir viso valstybės apara
to suparaližavimas.

4. Teismų likvidacija ir visuo
tinas teisėjų atleidimas bei visos 
valstybės teisinės sistemos su
griovimas.

5. Lietuvos švietimo sovietiza
cija. ■ ■■ J

6. Sovietų priemonės prieš 
Bažnyčią. ‘
. 7. Lietuvos ūkio sovietizacija.

8. Laisvos spaudos ir organiza
cijų likvidavimas ir sovietiškos 
laikraščių ir organizacijų siste
mos įvedimas.

9. Darbininkų profesinių są
jungų uždarymas ir sovietiškas 
darbo tvarkymas.

10. Lietuvos kultūros gyveni
mo, meno, literatūros, teatro 
muzikos sovietizacija.

Kiekviena šių sričių turėtų 
būti dar susmulkinta ir detali
zuota į atskiras dalis, taip, kad 
ištikrųjų būtų apimtas visas so
vietizacijos procesas Lietuvoje.

Šitoks sistematiškas visų so
vietų žygių nušvietimas turėtų 
padėti Amerikai, o taip pat ben
drai Vakarų pasauliui parodyti 
tikrąjį bolševizmo veidą kasdie
niniame gyvenime, pilkoje tik
rovėje, o ne gražiai išleistose 
komunizmą ir Sovietų Sąjungos 
valdymą ir pasisekimus garbi
nančiose propagandinėse knygo
se, kurios, deja, daugelyje Euro
pos kraštų, o taip pat ir pačioje 
Amerikoje, ypač intelektualų 
sluoksniuose turi nemaža pasise
kimo ir sužavėjo ne vieną šiaip 
rimtą ir dorą amerikietį net kar
tais ir dvasiškį.

Svarbu surinkti, kaip jau mi
nėta, kuo daugiausia faktų, d ne 
tik šiaip įspūdžių ar pasakojimų 
apie bolševikų žiaurumus, k.t 
suėmimai, žudymai, vežimai ir 
t.t. Amerikoje ir bendrai anglo
saksų visuomenėje daugiau įspū
džio padaro ne jausmai, kad ir ! 
gražiai atpasakoti, bet faktai, j 
šalti įvykių aprašymai. Pavyz- j 
džiui, mes turime jau nemaža 
aprašymų ir atpasakojimų apie 
1941 m. vykdytus gyventojų iš
vežimus, bet komisijai reikėtų 
pateikti išvežtųjų sąrašus su nu
rodymu pavardės, vardo, am
žiaus, lyties, adreso, profesijos 
ir taip pan. Taip pat tikslų ap
rašymą sunkvežimių, sargybi
nių skaičiaus, vagonų, traukinių, 
jų skaičių ir įrengimus, jei yra 
fotografijos ir t.t. Toks kropš- 
čiai surinktais faktais ir skai
čiais pagrįsti įvykių aprašymai 
sudarys dokumentus, kurie vė
liau bus naudojami, kaip įrodo
moji medžiaga prieš sovietus.

(Bus daugiau)
A. Eimontas.

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
daryta.

«. Dr. A. Valadka.

Dr. N. Novo ši c kis
LIETUVIS DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitete? 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. ir 
pagal susitarimą.

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies as. 

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 1VI2 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 
šeštadieniais nuo 11-3 vai.

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. 1794
Toronto

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

GYDYTOJAS ir
“ ’ CHIRURGAS

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

Telef. EM. 8-1344

AKIU SPECIALISTAS

L LIINSKY. R.O.

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

Tel. RA 3924

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

NotarasAdvokatas

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
Kalbu slavų kolbomis 

Room 204, 221 Victoria St 
Office EM 6-1733. Re«. tel. LY 5797

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 į

K Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budaoešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas. <

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

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba
202 St. Clair Ave., Toronto

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

RA. 9632 ir HU. 8-7841.

/■

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas.

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampos Euclid Ave.

Priima vakarais Dagai susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto
TeL EM. 4-6515

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstotou:

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

motorus.
Be to, apimu namus pilnam instalia
vimui or pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus —- normalaus ir pla

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

Tel. KE. 3881

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

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

‘ z prie Gladstone

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

'Vaškas, šepečiai, terpentinas

I
 Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel. EM. 4-2715

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

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

7 Havelock, Toronto, telef. LL. 4576
ANT. JUOZAPAITIS
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TORONTO, Cnt
Sutvirtinimo sakramentas | Tautos šventės minėjimas 

Toronto Šv. Jono Kr. liet. par. įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 13 
bažnyčioje Sutvirtinimo sakra- d., šia tvarka: 
mentas bus teikiamas šį sekma-1 J ‘ _
dienį, rugsėjo 13 d. ankstyvųjų abiejose parapijose.
9 vai. pamaldų metu. Priimą Su- 3 vai. pp. 62 Claremont St. sa- 
tvirtinimo sakramentą į bažny- Įėję minėjimas su plačia ir įdo- 
čią renkasi dvidešimt minučių mia programa: Gen. konsulo Ka- 
prieš devynias, užimdami baž- nadai min. V. Gylio ir KLB*Kr. 
nyčioje priešaky specialiai jiems 
rezervuotas vietas. Pamaldas ir 
S. sakr. apeigas atliks J.E. vysk, 
dr. Vincentas Padolskis, Šv. Ka
zimiero lietuvių kolegijos prezi-' jošius, V. Verikaitis ir Toronto 
dentas Romoje. j lietuvių choras “Varpas”.

.. ... j Tikimasi, kad minėjime atsi-Prisikehmo parapijos žinios į lankv_ JE vvsk Vincentas Pa- — Rugsėjo 13 d„ sekmadienį, ■ J E’ y k‘ Vmcentas Fa 
P, iįMmo parapiją l-mkvs J E.; Kviečiame skaitlingai daly- 
vysk. V. Padolskis ir pamaldų . vauti KLB Toronto Apyl. V-ha.

Sudarytas Tautos Fondo 
Atstovybės skyrius 

į kurį įeina: inž. J. Jasinevičius 
— pirmininkas, Mikalauskas — 
vicepirm., Br. Tamulionis — se
kretorius, inž. P. Lėlys — kasi- 1 
ninkas, Rušas ir St. Prakapas — Į 
parengimų reikalams.

KLB Toronto Apyl. V-ba. !
Dėl torontiečių aukų Tautos 

, Fondui
“Nepriklausomoje Lietuvoje”,

Pirmas rudens vakaras
MONTREAL, Cue

11 vai. iškilmingos pamaldos

Valdybos pirm. J. Matulionio 
kalbos, dr. A. Šapokos paskaita. 
Meninėje dalyje pasirodys solis
tai: A. Ščepavičienė, Br. Mari-

lietuvių mėgstamoje UNF salėje, 297 College gatvė,

JVYI^STĄ ŠJ ŠEŠTADIENI, RUGSĖJO 12 dienų.
>• i * '

Gausus bufetas. Europietiška muzika.

Po vasaros karščių gera proga pasišokti ir pasilinksminti.

Pradžia S val. vak

111 - .. . ..............—■■■■■.................    ' ......... _ ■.■m—■■ ........................— ■

Š.m. RUGSĖJO 19 d. TORONTO SPORTO KLUBAS “VYTIS” CLUB TOP HAD (važiuoti 
Queen St. West iki galo) ruošia didelį

salėje »(“Parkdale”) 11 vai. lai
kys šv. mišias ir sakys pamokslą.

Šios pamaldos skiriamos Tau
tos šventės minėjimui.

— Rugsėjo 20 d. pamaldų me
tu bus paminėtas J.E. Arkivys
kupo Skvirecko jubilėjus.

— Praėjusią savaitę Prisikėli
mo bažnyčios Statybos Fondui 
suaukota $391, o rugsėjo 6 d., 
sekmadienio specialioje statybai 
kolektoje gauta $466.25. Bažny
čios Statybos Fonde dabar yra 
viso $3.535,42.

— Pakrikštyti: Vytautas Jonas

Rudens šokiu vakara
Vakaras įvyks didžiojoje salėje. Pradžia 8.30 vai. vak. Gros didelis orkestras su soliste. 

» A

Veiks bufetas su stipriais ir silpnais gėrimais. Klubas maloniai kviečia visus atsilankyti.
• “Vytis” Valdyba.

Nr. 34, rugsėjo mėn. 2 d. pasirodė 
Žulys, Gražina Ona Laurinaity- ^t- straipsnelis, Liausiąs km 
te. Romualdas Pranas Krilavi- dingo per Vasario 16 d. mineji- 
čius, Edvardas Kazimieras Ta-; Toronte surinktos Tautos 
seckas, Linas Algimantas Balta- I Fonduraukos. Ryšy su tuo visuo- 
kys, Danguolė Angelė Abromai- ‘inenes žiniai pranešama.
tytė, Barbara Lynda Kowalews- Į m- vasar10. men. 16 d. įni
ki ir Antanas Edvardas Šileika, nėjimo proga surinkta $72340 jr

Mirė Petronėlė Šisnickienė
Praėjusį sekmadienį po ilgos ir 

sunkios ligos, aprūpinta paskuti
niaisiais sakramentais, Queen 
Elisabeth ligoninėje mirė a.a. 
Petronėlė Šisnickienė, gyvenusi 
New Toronte. Velionė buvo 
ankstyvesnės imigracijos susi
pratusi lietuvė ir giliai tikinti 
krikščione. Velionė pašarvota 
Hates and Dodds laidotuvių na
muose (Queen gatvėje ties Tri
nity parku). Laidotuvės iš šv. 
Jono Kr. bažnyčios šį trečiadienį 
9 vai. rvtą.

parduota Lietuvio pasų ir ženk
lelių už $58.25. Padengus Vasa
rio 16 d. minėjimo išlaidas $211.- 
18, Tautos Fondui per KLB Kr. 
Valdybą pasiųsta $300 ir pašto 
perlaida $100, viso $400; liku
tis $170.47 paliktas Tautos Fon
do Atstovybės Toronto skyriaus 
pradžios veiklai.

KLB Toronto Apyl. V-ba.
Gavo stipendiją

Pereitą savaitę Toronto Uni
versiteto senatas paskelbė nau-

1 . . ....TLMMG metinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 17 d., ketvirtadie
nį, 7. vai. vak., Lietuvių Namuo
se. Kviečiame atvykti ne tik se
nuosius narius, bet laukiame ir 
naujų. TLMMG Valdyba.

Torontiečių sportininkų 
laimėjimai

Pereitą savaitgalį vykusioje i
Šiaurės Amerikos Sporto šven- |__
tėję Čikagoje Toronto sporto į 
klubas “Vytis” pasiekė šių lai
mėjimų:

Krepšiny I vietą, futbole I vie
tą, stalo tenise I v. (pavienį ir 
mišrų), lengvojoje atletikoje i ga ir įspūdinga. Ją apibūdinti čia 
laimėjo berods dvi II vietas — į neįmanoma, tad suminėsime tik 
ieties metime ir šoky į tolį.“ dalyvius,

Juos galima suskirstyti Į 4 gru- i Lietuvos

Š.m. rugsėjo mėn. 12 d. 8 vaL vak. “Perkūnas” sk* vyčiai rengia

linksmą šokių vakarą
Gražioje YMCA salėje 

College ir Dovercourt g-vių kampas.
Gros gera muzika.

ieties metime ir šoky į tolį.’

Svečiai
Pereitą šeštadieni, pravažiuo

damas Į Hamiltoną, Toronte lan
kėsi ir aplankė “TŽ” redakciją 
Liet. Laisvės Komiteto e. pirm, 
p. dr. Trimakas. Tą pačią dieną,

LIETUVIU DIENA
jų “Varpo” chorų pasirodymai. 
O jungtinis choras pasirodė pa
čioje pabaigoje ilgos, 4 vai. tru
kusios, programos, kai visi buvo 
jau pavargę.

” Himnas užbaigė
peš: solistai, chorai, tautinių šo-; šventę ir gausūs dalyviai su gi- 
kių šokėjai ir Hamiltono vysk, j liais įspūdžiais išsiskirstė gyvai 
M. Valančiaus mokyklos moki- j svarstydami visa girdėta ir ma
nių plastika. Šiosios pasirodė du ! tyta. svarstydami, kur pagaliau 
kartu. ~ j reikės susirinkti į antrą Lietuvių

Solistai buvo tie patys, kaip ir; Dieną kitais metais, kaip kad

(Atkelta iš 1 pusi.) - 
Ji buvo labai gausi, turinin

Pamaldos už a.a. Barčiauską
Ši šeštadienį, rugsėjo 12 d. 8 

vai. rytą, šv. Jono Kr. liet, baž
nyčioje įvyksta gedulingos pa
maldos už a.a. Juozo Barčiausko 
sielą.

Ligoniai
Šį antradienį General ligoni

nėje buvo operuota Toronto Šv. 
Jono Kr. parapijos tretininkų 
kongregacijos pirm. p. Valaitie
nė. Į Westono sanatoriją išvyko 
p. Kvedarienė. Iš šv. Juozapo li
goninės po sėkmingos operacijos 
į namus grįžo p. Jakimavičienė.

Bažnyčios remontas
Šv. Jono Krikštytojo liet, baž

nyčios remonto darbai sparčiai 
vykdomi pirmyn. Praėjusią sa
vaitę išmūrytos rūsio sienos, de
damos rūsiui lubos ir, apie sa
vaitės vidurį, tikimasi pradėti 
pačių bažnyčios ir bokšto sienų 
mūrijimo darbus. Tikimasi per 
tris savaites užbaigti išorinius 
darbus ir pradėti vidinį bažny
čios pertvarkymą.

Pabaltiečių koncertas
Rugsėjo 26 d. 8 vai. vak. Pa

baltiečių sporto federacija Eaton 
auditorijoje rengia trijų tauty
bių koncertą. Programą atlieka 
lietuvių, latvių ir estų solistai, 
baletas, tautiniai šokiai ir cho- ____ ____ , ,
rai. Smulki programa bus pra- mo antradienio rytą. Ar streikas 
nešta per radiją, laikraščiuose ir neprasidės trečiadienį, galima 
plakatuose. Š.

Ą Ą VU V M i — -  ------- - -------------- ------------ .-^7 . ---------

jai stojantiems studentams ski-1 grįždamas iš Kingstone, Ont., | bažnyčioje: p. Kardelienė ir p. į rengėjų pirmininkas buvo pri
imamas stipendijas. Viena iš 5 ; vykusios JAV ir Kanaoos mate- ■ Verikaitis, abu pasirodę po du minęs.
McLean stipendijų paskirta lie- ■ matikų sąjungos konferencijos j karju (abiejose koncerto daly-/ Beje, darbų įtampos atoslūgis, 
tuviui iš Port Arthur R. Mitalui, j bei tris savaites užsitęsusio se- sej akompanuojant muz. St.' paskutinis pasidalinimas minti- 

. minaro, Torontą ir redakciją ap- i Gailevičiui. Iš chorų pasirodė mis ir naujų planų bei aktualijų 
Hamiltono “Rūta”, vadov. V. Un-' aptarimas įvyko po LD oficia- 
tulio. Toronto “Varpas” ir jo vy-Į lauš uždarymo sekusioje LD or- 
rų choras, vadov. muz. St. Gai-’ 
levičiaus, kuris taip pat diriga
vo Hamiltono ir Toronto sujung
tam chorui.

Su tautiniais šokiais pasirodė 
Toronto grupė vadov. A. Šadei- 

-- . kienės, Montrealio — vadov. J-
staruosius 5 metus vėl padv igu- Kjtįjpįęšrįr Hamiltono — va- buvusio sietuvos umversiieių bėjo; žinonia/ atitinkamai turi dov Sn^aitės 

docento, meno istoriko, puikių būti pakeltas ir krašto ūkis. Šiuo | 
knvgų apie Vilniaus mena ir apie t .. .i- >
Čiurlionį, autoriaus. Ji studijuos pĮatįna savo nepriklausomybės 
čia istoriją. Jos vietoje i Smith paskoios lakštus. Jų išviso nori-> 
College iš Toronto vyksta Ruth : ma įšpiatinti už $500.000.000. Pla- į 
Helen Mott. - - - ' •

Polyna Stoska Toronte
Šį ketvirtadienį, rugsėjo 10 d.. 

Varsity arenoje Promenade 
Symphony Concert programoje 
vokalines partijas dainuos Met- 
ropolitane operos solistė Polyna 
Stoska. diriguos Toronto simfo
nijos orkestro dirigentas Mac
Millan.

Pieno išvežiotojai 
pereitą penktadienį buvo nutarę 
nuo šeštadienio streikuoti, bet 
unijos vadovybės pastangomis 
darbininkai vėl pradėjo" dirbti, 
kaip jos buvo pažadėta darbo 
ministeriui, iki naujo pasitari-

Studijuos Toronte _ lankė prof. Č. Masaitis su šeima, 
Kanados - Amerikos Mo įerų i (jaj3ar vykstąs, profesoriauti į 

Komiteto tarptautinių santykių rpennessee universitetą, 
skyriaus rūpesčiu vykaomas pa-į 
sikeitimas studentais tarp Ka-; žvdu nepriklausomvbės bonai 
nados ir JAV universitetų. Šie-j Beabejo, dar nebuvo pasauly 
met , iš Northampton, Mass., į ^os t0kįos valstybės, kuri taip 
Smith College į Toronto univei-i greįtaj būtų pakilusi, kaip Izrae- 
sitetą prisiunčiama studijuoti i į- j0 gwentoju skaičius per pa- 
Marija Vorobjov, berods dukra Į < ' ' -
buvusio Lietuvos universitetu

ganizatorių ir kviestųjų svečių 
arbatėlėje “Dainavos” salėje.

Visos iškilmės halėje buvo 
gausiai fotografuojamos ir fil
muojamos. St. G.

Tautos Šventės — Rugsėjo
8 d. — Minėjimas

Tautos šventės minėjimas ruo
šiamas rugsėjo 13 d., sekmadie
nį, sekančia programa:

1.11 vai. A V bažnyčioje iškil
mingos pamaldos už kenčiančią 
Lietuvą.

2.16 vai. D’Arcy McGee salėje, 
220 Pine Avė., minėjimo aktas. 
Programoje: a.) KLB Montr. 
Apyl. Valdybos atstovo kalba, 
b.) koncertinė dalis, kurioje 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.
Tautos šventė evangelikų pa

maldose. Montrealyje, St. John’s 
Church, Jeanne-Mance & Prince 
Arthur gatvių kampe, rugsėjo 
13 d. 12 vai., Įvyksta lietuvių 
evangelikų pamaldos, kurių pa
mokslas skirtas Lietuvių Tau
tos šventei paminėti.

. Dr. M. Kavolis.
Liet. šešt. Mokyklos pradėjo 

mokslo metus AV bažnyčioje 
pamaldomis. Po pamaldų moky
tojai, dalyvaujant tėvams, davė 
nurodymų vaikučiams mokslo 
ir tvarkos reikalu.

Pamokos pradedamos šį šeš
tadieni 9 vai. rytą: Verdune — 
St. Thomas More mokykloje 
Moffat Ave. ir Rosmounte — 
St. Brendans mokykloje 5937, 
9e Ave.

CKAC radijo stotis sekmadienį 
5 vai. p.p. perdavė lietuvišką 
pusvalandį su klebono J. Ku
biliaus SJ kalba Tautos šventės 
— rugsėjo 8-tos ir A V parapijos 
trežių metinių proga.

Dr. J. Mališka ir D. Juodko- 
jytė praeitą šeštadienį susituokė 
A V parapijoje.

Lietuvės sesutės vienuolės nu
pirko namus Ville Emard, netoli 
nuo naujosios bažnyčios ir nuo 
spalio mėn. pradžios atidaro vai-

kų darželį. Darželyje dirbs se
suo Michaelė ir sesuo Celestina, 
abi prityrę diplomuotos darže
lių vedėjos. Priimami vaikučiai 
nuo 2 metų iki mokyklinio am
žiaus. ’

I Lietuvių Dieną Hamiltone 
buvo išvykęs gražus būrys mont- 
realiečių mašinomis, o likusius 
čia pavakariais kasdien lietus > 
prausia.

A V parapijos klebonijai jau 
uždėtas stogas ir varomos augš- 
tyn sienos.

AV parapijos bažnyčios kerti
nio akmens pašventinimas perei
tą šeštadienį neįvyko, nes atėjo 
žinia, kad Čikagoje mirė prela
tas A. Briška, Šv. Kazimiero ko
legijos fundatorius. J. E. vysk. 
Padolskis, kaip kolegijos rekto
rius, turėjo vykti į laidotuves ir 
nebegalėjo pašventinti kertinio 
akmens nei dalyvauti pagerbimo 
arbatėlėje.

J. Em. kardinolas bažnyčiai 
statyti leidimą jau davė, bet dar 
trūksta $15.000, be kurių staty
bos darbų pradėti negalima. 
Kontraktoriams prašant, varžy
tinių laikas pratęstas iki rugsė
jo 11 d.

Gražus pavyzdys. Bercy gat
vėje, kur gyvena p. M. Aukštai- 
tė, gyvena taip pat kelios kitos 
lietuvių šeimos. Kaikurie jau tu
ri įsigiję nuosavus namus arba 
sklypus pirkę. Nemažai čia auga 
ir vaikučių. Jei katras vaikutis

j pasijaučia nuskriaustas, eina pa
siskųsti pas p.' Aukštaitę, kaip 
pas mamą.

Be to, p. Aukštaitė turi suor
ganizavus vaikų maldos kuopelę, 
nuo 5 metų ir vyresnių. Paskirtu 
laiku kalbamas rožančius, o po 
maldų būna arbatėlė. Toks gra
žus sugyvenimas yra pavyzdys 
tėvams, vaikams ir visuomenei.

F. D.
— Montrealis — Pastaruoju 

metu gavo leidimą išvykti pas 
savo vyrus į užsienius 15 buvu
sių sovietų piliečių ištekėjusių 
už svetimšalius. Viena iš jų Cla
ra Hall, prieš vedybas Clara 
Strunino, atskrido su 6 m. sū
neliu į Kanadą, kur jos vyras 
yra Britų ambasados tarnauto
jas, iš Maskvos iškeltas vos po 
1 mėn. po vedybų. Vedybų metu 
Clara buvusi studentė, po vedy
bų ji tarnavo ir gyveno britų 
ambasadoje. -

Surastas ankstyvas i Konservatorių skaičius 
kanadiškas laivelis padidėjo
Sc.) Montrealio mėgėjai Iš naujo perskaičius balsus, to- 
Canadian Frogmen Club rontietė žurnalistė Margaret Ait- 
surado netolimo Lake St. ken, kandidatavusi York-Hum- 
ežero dugne likučius, jų ber rinkiminėje apylinkėje, pasi-

Hamiltoniečiai netrukus ir vėl 
turės ne eilinę šventę 

rugsėjo 19 d. Vasario 16 gimna
zijai remti komisija ruošia pir
mą gegužinę ežere! Taip, ežere. 
Tą šeštadienio vakarą hamilto- 

■■ . , . - i,. - ; niečiai išplauks i ežerą laivu,
taut, šokių grupe. Pirmas siš s ant kurio vyks visaVgegųžiniška 

į programa.
nijų pajėgos tinka vieningam j “ " '
pasirodymui. Net jungtinis cho-’ —Maskva— Rugsėjo 1 d. iš- 
ras beabejo mažai terepetavęs,: kilmingai atidaryti Maskvos uni— 
stipriose muz. St, Gailevičiaus i versiteto naujieji rūmai — dan- 

■ rankose pasirodė solidžiu viene-' goraižis 32 augštų, kuriuose tel- : . • ., . • . - ....... -V, 1..^
{i manitarinį, kuris likęs senosiose 
‘' patalpose.

L Londonas. ■— D. Britanija. 
: kuri iki šiol buvo susirūpinusi 
: kaip padidinti savo dolerių at- 
■ sargas, pradeda justi kitą sun- 
: kūmą, būtent, jog užsienio pre- 
' kybą siaurėja su tais kraštais, 
. kurie neturi sterlingų. Jie negali 
pirkti Britų ir kitų sterlingų 

penktcdieniois kragįu pre^įų . I garbės pirmininku.

Apskritai hamiltoniškiai beknygų apie Vilniaus meną ir apie ’ visame nasau’v i u - - m . • •- - - “■ metu Izraelis visame pašau.\ j abejo džiaugėsi Toronto meninių
... ,s ; kolektyvų talka—■gausiu ir pui-1 

paskolos lakštus. Jų išviso nori-; ^ju c’^oru bei taip pat gausia į 

i tinimo propagandoje dabar kę- į bandymas parodė, kad prie dide- i 
J liami Izraelio pramonės sukūri-mu pastangu ir jungtinės kolo-J ^ 
: mo šūkiai — ir vis surišant su ■ * ' ' - 1
bibliniais laikais. Tai sakoma, ; 
kad bus vėl atidarytos Saliamo-: 
no kasyklos, tai būsianti sukurta : 
stipri cheminė pramonė Sodo- i 
mos bei Gomoros vietose, kur j įr susfiauĮęė bisu, kaipir abie-: pa visi fakultetai, išskyrus hu
esą daug Įvairių žaliavų chemi- ■ T '
nei pramonei. *• 1 "W 'i i

Šiuo metu pagyvinama bonų ’ BRONISLAVA KACIULIENĖ . 
platinimo akcija Kanadoj. Mont- i baigusi specialia akademiją Argentinoje j 
realy ji pradėta jau pavasari ir 
artėjama prie 3 milionų dol. To- i 
ronte vajus dar tik pradedamas-į 
ir tikimasi surinkti 2-3 mil. dol.!

SKUBIAI REIKALINGA
SVETAINEI

tik spėti.

A TI D A RĖ 
ilgoailkio plauku sudėjimo, kirpimo, 

dažymo ir manikiūro 

salona
193 St. John's Road, Toronto 

Telefonas LY. 7214
i Interesantės priimamos
i nuo 6 vol. ir šeštadieniais pagal susi- Į 
į tarimą.

KINO “CENTRE” 7,2D^w-
Kasdien nuo G vai. yak. Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį •— šeštadienį, rugsėjo 10, 11, 12 dd.
Abi spalovtos:

1. SKIRTS AHOY — Esther Williams, Barry Sullivan
2. MONTANA BELLE —■ Jane Russell, George Brent

Pirmadienį — trečiadienį, rugsėjo 14, 15. 16 dd.
1. THE MUMMY — Boris Karloff
2. THE MUMMY* X CURSE — Lon Chaney
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga“

MOTERIS VIRTUVĖS 
DARBAMS IR 

PADAVĖJA.
Kreiptis 994 Dundas Street West, 

Toronto
Telefonas ME. 9490.

I

Potogioje susisiekimo vietoje (tarp Col- ; 
lege — Dundas) išnuomojami 2 dideli 1 
kambariai ir virtuvė II ougšte. Kreiptis 
tcl. LA. 9003. 118 Beatrice St.

Išnuomojami 2 kambariai lll-mc ir ll-me 
ougšte, vyrams arba moterims. Galimo 
naudotis virtuve. High Park rajone, 36 
Mountvicw Avė. Telef. JU. 1687.

Išnuomojamos butas iš 3 kambariu ir vir
tuvės gražioje vietoje. 23 Emerson Avė. 
(prie Bloor). Galimo su arba be baldu. 
Telef. OL. 6934.

LIETUVIŲ NAMAI NUOMOJA: boldus 
ir indus vestuvėms, krikštynoms ir kt. 
pobūviams namuose. Skombinkit telef. 
KE. 3027 ir gausite reikiamus daiktus 
pigio kaino. Lietuviu Namai.
MUZIKOS MOKYTOJA Ona Yžaitė-Ja-1 
nik AR. C. T. ir A.M.M. (Toronto Uni
versiteto Konservatorijos diplomas) ati
darė studija 68 Coolminc Rd. Pianino ir 
teorijos pamokos pogol susitorimg. Te
lefonas: ME. 7017.

Lietuvis pigiai perveža baldus,
bagažą, prekes ir kit. VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

9 Pearson Ave., Toronto
Telefonas LO. 8828

VAIKŲ BALDAI, žaislo*, vaiku lopšeliai, 
vežimėliai, kėdės, sportiniai vežimėliai, 
žaislai, žaidimo plunksnos, vaikiškos ko
modos ir tt. ir tt. Didelis pasirinkimas 
vaiky baldu žemiausiomis kainomis. Ver
tingos dovanos duodamos nemokomo** su 

į kiekvienu pirkimu. Apsilankykite!
ROBINS NCST

1183 Bloor St. W. (netoli Brock)
Telef. OL. 4008. Atidaro iki 9 vai. va- 
karo. Nemokamas pristatymas miesto 

! ribose.

George Darten 
AKORDEONO MOKYKLA 
(prodedontiems ir pažengusiems) 

1129 Dundas St. West 
(kompas Ossmgton) 

(Lietuviu Namai) 
Telef. OR. 6486

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baidus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
39 DEWSON ST., Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.

(C. 
narai, 
nariai 
Louis _ ..........,. .. . _ ... _ . _
nuomone, ankstyvo prancūziško rodė išrinkta. Ginčas dėl balsų 
— kanadiško kariuomenės trans- skaičiaus buvo atsidūręs net teis- 
portinio laivelio. Laivelio būta mc. Teisėjas galutinai pripažino, 
pakrauto granitu, spėjama, kad kad p-lė Atiken yra gavusi 67 
tai ankstyvųjų Quebec’o kolo
nistų laivelis., kuriuo jie gaben
davo akmenis tvirtovių staty
bai nuošaliose vietovėse bei pre-, 
kybos puktuose. Netoli buvo ak- JT teismas atšaukė pareigūnų 
meninis inkaras su data 1750. '

ir J • I Daug .
■ , . kai\aaa Serla . v. J dėl JAV piliečių JT tarnautojų 

° šabais duomemmis šiemet atleidim0> kaip ilariamų politine 
1S alkoholinių gėrimų neištikimybe.Hrįgsė]o J d. bai.

gesi nelauktu posūkiu. JT augs- 
tasis apeliacinis teismas Gene- 
voje iš 21 atleisto 12 pripažino 
neteisėtai atleistais, priteisė 
jiems išmokėti algas. Septyniems ’ 
priteisė kompensacjas apie 135.- 
000 dolerių.. Visi 12 yra nuolati
niai tarnautojai, o kiti 9, į tarny
bas negrąžinamieji, yra buvę lai
kini tarnautojai.

Tribunolas rado, kad pagal da
bar veikiantį reguliąminą atlei
dimas yra neteisėtas. Išeina, kad 
JAV negali pačios nuspręsti, ku
rie jų piliečiai tinka JT tarny
bai, o kurie ne. Dėl to senatorius ’ . 
W. E. Jenner, vidaus saugumo 
pakomisijos narys, prikišo JT, 
kad ten globojami komunistai ir 
pagrasino: girdi, kongresas dar 
tik pradėjo komunistus čiupinė
ti. Jei JT juos sugrąžins, mes 
neturėsime galios juos pasalinti, 
bet mes galime šiai organizacijai 
neduoti pinigų. ,

Keblą padėtį generalinis se
kretorius Hammarskjoldas su
pranta ir ruošiasi pasiūlyti pa
keisti reguliąminą.

Prašo leisti skleisti Šv.Raštą
Kaip žinoma, propagandai 

anoje pusėje geležinės uždangos 
gana sėkmingai naudojami oro 
balionai, paleidžiami į aną pusę 
su literatūra. Iki šiol yra drau
džiama šiuo būdu siųsti už gele
žinės uždangos Šv. Raštą. Vad. 
Tarptautinės Krikščioniškųjų 
Bažnyčių Tarybos pirmininkas 
C. McIntyre kreipėsi į patį prez. 
Eisenhowerj, prašydamas drau
dimą atšaukti. Taryba, esą, jau 
paruošusi balionus su Šv. Rc^to 
knygomis lenkų, rusų, čekų ir 
slovakų kalbomis, bet paskutinį 
momentą uždraudę jas siųsti 
Valstybės Departamento atsto
vas L. Clucas. Tarybos pirminin
kas prašo tą draudimą atšaukti.

valdžia gausianti $12.000.000 
daugiau kaip pereitais metais.

— Otava. — Skautų tarptau
tinio biuro direktoriui pulk. J. 
Wilson pasitraukus, jo vietą už
ims kanadietis gen. maj. D. C. 
Spry. 44 m. Wilson pakeltas 
skautų tarptautinio komiteto

Pigiausiai apsidrausite
MUTUAL BENEFIT HEALTH & ACCIDENT ASSN. 

UNITED BENEFIT LIFE INSURANCE CO.
Visu rūšių asmens draudimas ir taupymo planai

V. SLEŽEVIČIUS
DRAUDIMO AGENTAS

Raštinės tol. RE. 9187. Gyv. vietos tel. ME.4469

Al GARBENS
PIRMOJI LIETUVIO NUOSAVYBIŲ 
PARDAVIMO — PIRKIMO ĮSTAIGA 

TORONTE

Namų pirkimo-pardavimo ir patarimo, namų apkainavimo, 
paskolų gavimo reikalais kreipkitės:

AL GARBENS
REAL ESTATE

I486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
TdefMMi: LO. 2738, vakarai, HU. **1543

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

balsais daugiau negu jos varžo
vas Ken Thompson, kuris iš pra
džių buvo paskelbtas laimėjusiu.

atleidimą
triukšmo sukėlusi byla

1




