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IŠKEIKIME LIETUVOS SKRIAUDĄ
matę ir patyrę liudininkai,, iš
kelti įdomiausi dokumentai. Gal 
visa tai šiandien yra JAV, gal 
būt Kanadoje arba kuriame ki
tame krašte, bet niekas, nei vie
nas ryškesnis dalykas negali 
likti neiškeltas.

Jei kas nors ką svarbaus žino, 
ką yra patyręs ant savo kailio, 
jei turi kokį laišką ar dokumen- 

' tą, išryškinantį krašto pagrobi- 
I mo metodus, lietuvių bei Lietu- 
; vos piliečių kankinimą, religinę 
! ir kultūrinę priespaudą bei ge- 
■ nocidinę politiką, turi šventą pa- 
' reigą visa tai iškelti į viešumą, 
i Tiesa, priimtoji Kersteno re
zoliucija komisijos darbą apribo
ja vien JAV teritorija bei jos 
gyventojais. Tačiau yra vilčių, 
kad komisijos darbas gali būti 
praplėstas ir į kitus kraštus, jei

Kaip jau žinoma, JAV kongre
sas liepos 27 d. priėmė atstovo 
Charles J. Kersten iš Milwaukee 
Wis., pateiktą rezoliuciją, kuria 
nusistatoma sudaryti specialią 7 
kongreso narių komisiją Pabalti
jo valstybių pagrobimui bei prie
vartinei “inkorporacijai” į So
vietų Sąjungą, o taip pat po to 
sekusiai Sovietų Sąjungos poli
tikai šių tautų atžvilgiu bei so- 
vietų šeimininkavimui tuose 
kraštuose ištirti. Jau yra sudary
ta, to paties Kersten vadovauja
ma, komisija, kuri, kaip numato
ma, darbą pradės lapkričio mė
nesį. Šiuo metu atstovas Kersten 
yra išvykęs į Europą, kur pasi
rinks atitinkamos medžiagos ir 
pasimatys taip pat su lietuvių 
bei kitų pabaltiečių politiniais 
veiksniais. Ten taip pat yra 
išvykusi LAIC direktorė M. Ki- pasirodys, kad ten yra svarbių 
žytė ir rezoliucijos pravedimu liudininkų arba svarbių doku- 
daug rūpinęsis. inž. A. Rudis, mentų. Pagaliau, jeigu’to ir ne- 
Illinois Liet. Prekybos Buto pre
zidentas.

Rezoliucijos pravedimas yra 
neabejotinai ALTo nuopelnas ir j 
galbūt pats didžiausias laimėj i-! 
mas, kokio kada nors Lietuvos i 
laisvės kovoje buvo pasiekta.! 
Juk tai reiškia, kad JAV vyriau- į 
sybės nusistatymą nepripažinti į 
Lietuvos bei kitų Pabaltijo kraš- Atrodo, tai bus pirmasis uždavi- 
tų pagrobimo (rezoliucijoje sa-1 nys naujajam politinės veiklos 
koma — seizure and forced “in- organui, kuris numatomas suda- 
corporation”) parėmė per savo ryti artėjančiame Krašto Tary- 
atstovus visa JAV tauta. Vadi- bos suvažiavime — spalio 10-11d. 
naši, šis vyriausybės nusistaty-

Amerikos prestižas
Niujorko bendradarbio
K ALMAUS

Tipiškas ameriketis intelektu
alas, demokratas iš Illinois, Mr. 
Adlai Stevenson praėjusią sa
vaitę, panoro kalbėti apie Ame-; perialistų naguose, kaip dabar
rikos prestižą. Po Rooseveltiados 
— Trumaniados “sulaikymo 
eros”, pralaimėjęs 1952 m. kan-

spręsti ar mes norime komuniz
mą (Maskvos imperializmą Ste
vensonas laiko “komunizmu“) 
sunaikinti ar taikingai su juo su- 
gyventi(!!!). Pasaulis yra už- 
aliarmuotas mūsų išryškėjančio

Savaites įvykiai

būtų padaryta, visa esamoji me
džiaga turi būti surinkta ir apie 
ją kuriuo nors būdu pranešta 
komisijai, kuri ras būdą jai pa
naudoti. Kanadoje ši medžiaga 
turi būti taip pat surinkta į vie
ną vietą ir nors memorandumo 
forma prie progos pateikta vy
riausybės bei politikų dėmesiui.

Pereitą savaitę po Vokietijos rinkimų pasaulinė politika 
perėjo į laukimo bei pasiruošimų perijodą.

V. Vokietijos rinkimus laimėjusi vyriausybė tuo tarpu dar 
nepaskelbė jokių naujų užsimojimų. Tik pirmoje savo kalboje 
tuojaus po rinkimų kancleris Adenaueris pasidžiaugė, kad jo

vėl

yra kitos mažosios kapitalistinės 
šalys”... (Gal jis turėjo galvoje 
Rhee Korėją, kuri nenori respek-

jPekingas, paskutiniaja nota dėl
. . . : paliaubų konferencijos drįsta į

prestižas menkas. Ir tai bloga, i veidą spiaudyti). JAV prestižas 
Įsitikinau, tačiau, jog laisvės j turėjo būti svarstomas, net pas 
prestižas tebėra žmonėse stiprus, j d^dę Šamą gyvenančių egzilų 
Ne tiek, kaip kas tikėtųsi, bet ir i tarpe, suvarytų į “išlaisvinimo” 
ne menkas, kaip kas lauktų. Ma- > komitetus ir kitaip. Į jų notas 
nau, jis kils”, — gražiai dėsty- į JAV prezidentui ir Valst. sekr, 
damas žodžius, porina JAV vi- i — “išlaisvintojams” — siūlan- 
daus politikos asmenybė, kuri,! £įas ateities konferencijose rei- 
kaip kas viliasi,'privalės iš Pre- i kalauti griežtai ir be jokių kom- 
zidento - Išlaisvintojo 1956 m.. promisų “Rytų Europai laisvės”, 
paveržti “Amerikos prestižo”: Valstybės Departamentas, kaip 
kūrybą. Čikagoje dėl to jis jau pastarąją savaitę lenkams—■ Ste- 
tarėsi su savuoju partijos “apa- i fan Sliwinski, lenkų “ALTo“ 
ratu”. • pirmininkui ir Stanislaw Miko-

Tas JAV prestižas, valstybės; k-jezyk, ex-premjerui, kaip vi- 
arba veiksnio,—autoretiškumas,! sada„ mandagiai, bet bereikšmiai 
svarba, grindžiamas (jo) jos nu- a^safcė: 
veiktais darbais, yra tikrai men- pareigūnų dėmesiui”. Užsigavu- 
kas tautose, kurioms AMERIKA sįems honoraviems lenkams, V. 
buvo ir yra jų “būti ar nebūti” Departamentas dėl reputacijos 
viltimi bei simboliu. Menkas Lie- - bandė pasitaisyti, jog “užsibrėžta 
tuvai, kurios 35.000 partizanų, i šios Vyriausybės politika nebū- 
spėjama, žuvo po 1945 m., kol įsi-į tinai yra pasyvus stebėjimas 
tikino, jog pagrindinės Atlanto; įvykių anapus geležinės uždan- 
Ohartą pasirašiusios valstybės gos nei viltingas laukimas”.

St. Lawrence Jūros Kelio byla 
opų Amerikos prestižą padarė 
net Kanadoje. Pats Vašingtonas 
prisipažino, kad šis “fenomena
lus reiškinys JAV istorijoje” yra 
tam tikrų .“specialių interesų“ 
'sabotažo vaisius.

limo dalyvių buvo cerėmoniąliai jų^puo. kurių tiek priklauso šios aštriai prikibo prie Stevęnsono

didatas į JAV^ prezidentus, pa- tuoti JAV prestižo, kurioms net
nepastovumo (inflexibility). Bi- yyriau’sybės nusistatymą apsiginkluoti ir atsistoti greta Vakarų

matęs svieto, užkabino sunkią to
mą. “Patyriau, kad amerikiečių

Įsitikinau, tačiau, jog laisvės j

“Perduota atitinkamu

joma, kad mes siekiame komu
nizmą nugalabyti. Jie teprilei- 
džia n&ža galimybių, kad komu
nizmą galima sunaikinti kitaip, 
nei lėtu vyksmu arba karu, o pa- 
staro jo, jie kaip tik nenori . — i Kancleris kvietė visus paremti 
vaizdžiai kaišioja britų - kenna- gįa vyriausybės liniją.
ninku idėjas Stevensonas Jis Kaįp bus pertvarkyta Vokieti- 
betgi visai aiškiai pasisako uz jos vyriausybė, tuo tarpu dar 
achesoniskąjį — Kennano prp- neajšku. Aišku tik, kad Vokietija

pasaulio parėmę du milijonai naujųjų balsuotojų — jaunimas, 
kuris, atseit, norįs, kad Vokietijos žodis būtų paremtas jėgos. 
O pirmasis naujosios vyriausy-®------------ —------------------------r
bės uždavinys būsiąs dirbti vi
sos Vokietijos suvienijimui.

ninku idėjas Stevensonas

gamybos pakėlimo planą norima 
pravesti per 3-4 metus, t.y. per 
tą patį laikotarpį, kaip ir Malen- 
kovo paskelbtą užsimojimą pa- 
ketli kasdienio naudojimo reik
menų gamybą. Sovietų spauda 
dabar apie tai ir terašo. Plane 
numatyta daugybė techniškų 
priemonių, kurių daugeliu nori
ma pagerinti kolchozininkų buk-

Korėjoje pradėtas grįžti atsi
sakiusių belaisvių “perkalbinėji- 
mas” grįžti. Ryšy su tuo jau iš
kilo konfliktų. Vakariečiai prie
kaištauja, kad komunistai darą 
presiją belaisviam grasindami 
j ų šeimoms. Viena belaisvių gru
pė bandė iš stovyklos neutralio
je zonoje išsiveržti, kaikurie ko
munistų karininkai belaisvių 
buvo apmėtyti akmenimis. Grįž
ti atsisakančių vakariečių belais
vių sąrašo kom. dar nepaskelbė. 
Vienas grįžęs belaisvis pasakoja, 
kad apie 20 amerikiečių belais
vių esą patraukta pažadais, do
vanomis ir grasinimais. Jie bū
sią panaudoti kaip agitatoriai 
Rytų Europoje, o gal ir Azijoje.

Irano naujoji vyriausybė, ga- 
, * .vusiiš JAV $45.000.000 pa

jektą — laukti iki “komunizmas“ 
pats susinaikins. “Nebodamas 700 
milionų totalitarizmo pavergtų
jų kančių, demokratas Steven
sonas net ir dabar lengvabūdiš
kai manytų, kad su “komuniz
mu” gal reiktų “sugyventi tai
kingai*. “Gal būt, daugeliui me
tų...“ Tai būtų ilgas evoliucinis 
procesas; reikajingas kantrybės, 
bet kantrybė Stevemsonui yra J SnU‘artiT^lijo^ "pake- 
pigiau, nei karas . Po kelių ei- i

da JAV “prestižui“ ir “moralinei 
įtakai“ atgauti:. .. ’’Mums reikia! 
aiškesnės ir nuosaikesnės politi
kos. Mūsų sąjungininkai krenta 
neviltin kai vieną dieną tikinę 
juos “komunistų“ grėsme, kitą 
rytą kerpame savo ginkluotų pa
jėgų biudžetą ir priėmę “trade, 
not aid” (prekiauti, ne šelpti) po
litiką, mes atimame iš jų abu”. ,.

Nesiginlindami į šio prestižo 
nuvytimo gilesnes priežastis, JA

atsistojo ant dviejų partijų pa
grindo. Net 14 smulkių partijų 
nesurinko nei 5% ir iškrito. Ėi- 
ko vos 4 partijos, dvi smulkutės, 
beveik pusę vietų — 243 iš 487 
— laimėję Krikščionys demokra
tai ir socialdemokratai, laimėję 
150 vietų.

Berlyne maisto dalinimas rytų 
vokiečiams tebetęsiamas ir jau

lučių Stevensonas jau randa bū-j *
JT -nauja sesija prasideda šį 

antradienį. Sesijos pirmininke 
numatoma išrinkti Indijos atsto
vę Pandit. Darbotvarkėje yra 
visa eilė klausimų, kurie neabe
jotinai sukels didelių ginčų. 
Jautriausi jų bus atominės ener
gijos kontrolės, ginklavimosi su
mažinimo ir Kinijos klausimai. 
Sovietų blokas ruošiasi šitoje se
sijoje vėl iškelti Korėjos taikos 
konferencijos klausimą. Jie ne- 

rencija'veiktų dviejų kariavusių 
pusių derybų forma, reikalauja, 
kad būtų priimtas “apskrito sta
lo” konferencijos principas, t.y. 
kad Tol. Rytų problemas spręstų 
suinteresuotų kraštų delegacijos

žodis, lygus nuliui, kad Roose- 
velto garsusis’užtikrinimas bėg
liui Lietuvos prezidentui 1940 
m. te&uvo tos pačibs vertės; men- 

. kas rytų vokiečiams, kurie su
siviliojo “išlaisvinimo politikos“ 
šūksniais 1953. m;-birželio 17. pa
siekė, jog daugiaū-karp 200 sūki-

Tuo tarpu, kol dar šito organo 
mas jau nebegali būti laikomas neturime, kol ir Kersteno komi- 
kokiuo taktišku manevru, nuo ; sija dar nedirba, kiekvienas tu
kimo tam tikromis sąlygomis ir retų peržiūrėti savo turimus do- 
ųžrjįąm tikrą, kainą galima atsi- kurųeųtus. .bei laiškus, apgalvoti, 
saky ti Taf jau’ visos tautos pa- t--*-— L '
reikštas nusistatymas. O demo
kratijoje tai labai daug reiškia. 
Ši rezoliucija yra garantija, kad ir kai ateis laikas, pasiųsti mi- 
Lietuva ir visas Pabaltijys jau nėtam politiniam organui. Siųs- 
jokiose derybose nebegali virsti ti tiesiaiKerstenoKomisijai bū- 
uuolaidų objektu, kokio kompro- tų netikslu, nes nežinome, kaip 
iniso kaina — yra garantija, kad jos kanceliarija su ta medžiaga 
JAV Įvykdyto pagrobimo niekad pasielgtų — gal ja, kaip gauta 
nepripažins. O pats tyrinėjimas: iš komisijos kompetencijon neį- 
jo metu surinktoji medžiaga vi-einančio krašto, visai nesidomė- 
sam pasauliui išryškins dangaus ■ tų ir užmestų. Be .to, ji liktų 
keršto šaukiančias mūsų krašto į nežinoma Kanadoje, kur kada 
skriaudas ir mūsų laisvės bylą į nors, gal bus taip pat galima pa- 

. išgarsins visame pasaulyje. į naudoti. Negalima taip pat ją 
Nenuostabu tad, kad Kersteno kcncetruoti bent keliose vietose, 

komisijos darbu bei jo pasiseki- nes tik vienoje vietoje surinkta 
mu dabar jau susirūpinusios vi- ji gali būti tinkamai įvertinta ir 
sos JAV lietuvių organizacijos I padaryta tiksli atranka, 
bei lietuviškieji veiksniai. Be- Taigi visi iš anksto surinkim 
abejo, negalime likti tam abejin- i savo turimą medžiagą, surašy- 
gi ir Kanados bei viso pasaulio i kim. ką turime, ką pergyvenome 
lietuviai. Tai yra geriausia pro-1 bei ką galime liudyti, laikyki- 
ga nuplėšti kaukę bolševikiniam ■ me viską paruošta, kad galėtu- 
grobikui, padaryti jo groboniš-: me laiku išsiųsti, kai bus papra- 
kąjį imperializmą ir atidengti l-
vykdomą genocidą. Lietuves pa
grobimo, lietuvių tautos perse
kiojimo, lietuviškosios kultūros, 
tikybos ir viso gyvenimo griovi
mo politikai išryškinti turi būti 
iškelti į viešumą patys ryškiau- ■ kių neaisKumų, siūlytume. Kreip-: ^ajp yįsį nuogi suurėje i palapi- 
si momentai, surasti daugiausia i tis ir į KLB Krašto Valdybą. I

BALFo siuntos už geležinės uždangos
Neseniai B.ALFas rado kelią i virsta liūdesiu, • džiaugsmas — 

pasiųsti kelis šimtus paketėlių su ašaromis, ir kada nėra jokio po- 
drabužiais lietuviams gyvenan- ilsio, gyventi pasidaro nemalo- 
times Suvalkų,trikampy. Jau nu,junku”.‘ 1 
gauta iš ten nemaža padėkos laiš
kų. Dauguma laiškų parašyti lie-, ti, bet. 
tuvių kalba, kiti — lenkų, tačiau • 
iš pavardžių ir-jų turinių nesun
ku suprasti, kad laiškų siuntėjai 
yra lietuviai.

Pašto ženklai ir antspaudai — 
lenkiški. Siuntėjų adresuose, yra 
žodis “Polska”, taigi pažymima, 
kad ta vietovė priklauso Lenki
jos vasltybei.

Suvalkų trikampis, tai Lietu
vos žemių dalis su Suvalkų ir 
Sein ųmiestais, kurią pirmaisiais 
nepriklausomo gyvenimo metais 
atplėšė nuo Lietuvos lenkai.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
ten žymiai reiškėsi lietuvių kul
tūrinis judėjimas. Pereito karo 
metu ši sritis labai daug nuken
tėjo, nes turėjo pakelti lenkų, 
vokiečių ir rusų okupacijas, o 
dabar vėl neša sovietinės Lenki- numatytą kelionę į Aziją žada 
jos priespaudą. Reikia manyti, j paversti kelione aplink pasaulį, 
kad ten yra lietuvių, kilusių ir iš — Otava. — Per darbo šventės 
Lietuvos vietų. Karo sūkuriai iš- savaitgalį Kanadoje žuvo 66 as- 
blaškė žmones iš gimtųjų namų menys, iš jų 11 nuskendo, 
ir daug ką privertė apsigyventi* —Vašingtonas. — Per darbo 
kitur. - .šventės savaitgalį JAV nuo ne-

Tenykščių lietuvių gyvenimą laimingų atsitikimų žuvo 528 
apibūdina padėkos laiškų posa- • žmonės — 368 susisiekimo netai
kiai: ' mėse, 65 prigėrė ir 95 įvairiose

“Kada viltis žūsta, kada daina 1 kitokiose nelaimėse.

I ° J xxx-xxxx xxxx, —.„.xxxw

retų peržiūrėti savo turimus do-

kokiuos svarbius faktus pats ga
lėtų iškelti iš savo
ką galėtų liudyti, viską surašyti

tirtięs, t.y.

jokiose derybose nebegali virsti ti tiesiai Kersteno Komisijai bū-

• gal ja, kaip gauta

syta.
Mės kviečiame, šitais reikalais 

pasisakyti ir mūsų laikraščio 
skiltyse, prisiųsti sugestijų re
dakcijai, o jei kam dar būtų ko
kių neaiškumų, siūlytume, kreip-'

sušaudyta Bautzen KZ stovyk
loje.

Maskoliai mielai visomis prie
monėmis, JAV-bių prestižą dar 
niekino. Tokioje Lietuvoje. Vil-

planetos Žemės likimas, vado- Kaltino grįžtant prie “appease- 
vaują “ideologai”: ment”, nesuvokiant “komuniz-

Stevensonas (neva su jumo- mo” kaip ideologijos ir imperia- 
ru): — “Musų prestižas yra tiek lizino, nežinant paskutinių ad- 

 _____ „ . žemas, jog nenoriu būti priežas- ministracijos ėjimų šaltame ka- 
niaus neva rektorius prof. J. Bu-j timi jo dar didesnio Sumenkėji- i re. Dawid Lawrence iš NYHTri- , bendrai, ^nc derybų, bet svarsty- 
čas pavergtiems lietuviams įtei- i mo". “Love Russia“ ir “contain- bune žiauriai kaltino Stevenso- į .ĮT išeičių ieškojimo forma, 
ginėjo, jog “faktai” rodą, kad ir Į ment“ partijos lyderis, sugrįžęs ną-esant vienu iš tų, taip vadina- Į Kinija reikalauja, kad be jos ir 
"lietuviu tauta buvo tokiu pat į iš kelionės po pasauli praėjusią mu, valstybės vyru, kurie-ir vėl Š. Korėjos dalyvautų dar Indija, 

-- - - -_____- - - -‘ baįlda nukreipti kalbą tardami Pakistanas, Burma, Indonezija
komunizmą kaip filosofiją, mie-; ir Sovietų Rusija. Tuo tarpu va- 
■ • . 2.2 ’*■ ’ '[■_į kariečiai yra nusistatę Korėjos

“taikingas sugyvenimas”, konferencijos klausimo JT ne- 
! Maskvą bijodami vadinti tik- beleisti kelti.
: ruoju vardu. Lawrence, prisimi-J JAV senatas sudarė 8 narių 

. . . , . _ . - i nes ir Lester Pearson, kanadie- 'komisiją JT chartos pakeiti-
laisviams tvarkyti is lenkų yra i koniškai veiklai tirti kongreso; jautose, kaltino Števensoną i mams paruošti. Jie turėtų būti 
paskirtas net vienas generolas, komisija iškėlė davinius apie nesuvokiant.kad JAV-bių ir pa- i pateikti JT 1954 m. Tik'kažin 
Tai gen. Magrowski, buvęs karo komunistinę infliaciją į JAV saulio laisvei grėsmę sudaro ne ar dabartiniuose santykiuose 
attache Londone, po karo vado- įvairių tikybų dvasininkų tar- “komunistų“ filosofija, bet Mas-; bus įmanoma kokiuos nors pi- 
lavęs repatriacijai lenkų karių, > pą. Pasak vieno liudytojo, dva- kvos imperializmas ir ginkluotas' keitimus pravesti.
kurie sutiko grįžti. Vadinasi, Isininkų tarpe esą apie 600 Jęomu- užpuonmas. Sovietų kom. partijos gen. sek-
genegrolasU i?3 čekoslovakų 'tarpe’ Safankiu1”6 3'400° komunlstams . Giliau Amerikos prestižo klau- | rotorius Chruščevas paskelbė , 

simą sprendžia John Foster Dul-i platų planą gyventojų prągyve-

ment”, nesuvokiant “komūniz-

čas pavergtiems lietuviams įtei- i mo". “Love Russia“ ir “contain- bune žiauriai kaltino Stevenso- 
ginėjo, jog “faktai” rodą, kad ir j ment“ partijos lyderis,

žaislu ir pasityčiojimo objektu i savaitę, “Newsweek” interview
amerikoniškųjų - angliškųjų im- į dėstė, jog "mums reikia apsi-

Pabėgo Korėjos Komisijos narys
Vad. neutralioje komisijoje be-, —Vašingtonas. — Antiameri

generolas ir čekoslovakų tarpe. 
Iš lenkų dar paminimos dvi mer
gaitės vertėjos, kurioms vieną 
kartą iš patalpų tekę bėgti. Ko- 
munist belaisvių grupė kartą nu
metusi visus drabužius, kuriuos 

!aiie buvo gavę iš amerikiečių, ir

“Turėtume mdaug ką pasaky-

“Mes tuo siuntinėliu ir kitus 
pridengėm” ir tt.

Išvyko į Sovietų Rusiją
Rugsėjo 7 d. iš Montrealio 

aerodromo išskrido į Sovietų 
Rusiją 7 asmenų grupė, kaip 
Kanados — Sovietų bičiulių 
draugijos delegatai. Jie ten iš
busią tris savaites kaip Sovietų 
Sąjungos kultūrinių santykių su 
užsieniu sąjungos svečiai. Prie 
išvykusių Maskvoje prisijungs 
dar pats Kanados — Sov. Sąj.. 
bičiulių pirmininkas D. Carter, 
kuris ten išvyko jau prieš 6 sa
vaites.

— Otava. — Kanados premje
ras St. Laurent savo sausio mėn.

nę. Vertėjos pabėgusios.
Dar įdomesnis įvykis buvo su 

lenku verėtju Hajdukiewicz, kai 
jam teko kartą nuskristi iš Šiau
rės Į Pietų Korėją, jis nusprendė 
nebegįžti su draugais, bet papra
šė globos ir politipio pabėgėlio 
teisių. Žinoma, jam visa tai bu
vo suteikta. Komunistai pradė
jo šaukti, kad amerikiečiai len
kų vertėja pagrobę, bet ilgai, ži
noma, nešauks, nes jo perbėgi
mas jau niekam ne paslaptis. At
vyko negrįžtančių globoti ir pats 
nebegrįžta.

— Vašingtonas. — Darbo mi- 
nisteris Martin P. Durkin, ne
pritardamas prezidento Eisenho- 
werio nusistatymui pakeisti 
Taft-Hartley darbo įstatymą, at
sistatydino.

— Kairas. — Buvusi karalienė 
Narriman kelia Farukui skyry
bų byla ir reikalauja pragyveni
mui 5000 svarų mėnesiui.

lai naudodamiesi Maskvos • žar 
I eonu

nes ir Lester Pearson, kanadie

palankių.
-Vašingtonas. - McCarthy les -(vokiečių, praėjusia savaite 

žurnalistams parode fotokopijas užda t0 «Die Neūe Žeitung” 
visiškai komunistines propagan- . Mūncįene paradoksiškai pava
dos rasinių^apie Sibirą ir Sovie- dintas ureafistu ir ideaiistu”). 
tų Rusiją, kurie dar 1952 m. bu- ; ,1950 m knygoje “War or Peace”, 
vo pasiųsti JAV daliniams i To- pasak ,0. JAV neturinčios tikė- 
hmuosius Rytus. . jįmo, t-kro ir dinamiško. “Ko ne-

Niujorkas. — JAV civilių gali atstoti nei gabiausi politi- 
oro apsaugos vų-sininkas Valpe- kai atomįkai ar dipiOmatai. Be 
terson išvyko j Europą susipazin- mūsu prestižas tetoleruoja- 
ti su civilių apsaugos technika į.as tik dėfpinig0 ir pagaibos. O 
D. Britanijoje. Skandinavijoje ir r -° - -
Vokietijoje. Ypatingai jis domė- 
siąsis Švedijos slėptuvėmis.

— Vašngtonas. — JAV augš- 
čiausiojo teismo pirmininkas Fr. 
Vinson, 63 m., mirė nuo širdies 
smūgio.

— Berlynas. — 1947 m. rusai 
paskelbė garsiąsias Peenemunde 
raketų gamyklas sunaikinę, ta
čiau dabar gauta visiškai tikrų 
žinių, kad jos veikia pilnu tem
pu ir gamina kažkelintą V.

— Niirnbergas. — Į čia atvež
ti suimti du jauni amerikiečiai, 
kurie bandė pereiti Čekoslovaki
jos sieną, kad išvaduotų savo 
žmonas čekes, kurias vedė būda
mi kariai ir kurioms dabar 
munistinė valdžia neleidžia 
vykti. Juos sučiupo vokiečių 
sienio sargybos.

uždaryto “Die Neue Zeitung”
nimo lygiui pakelti ir žemės 
ūkiui perorganizuoti. Žemės ūkio

naftos bylos sprendimo. Tuo tar
pu vyriausybė valosi nuo komu
nistų. Mossadegho byla šacho 
aktu pavesta kariškąm teismui. 
Jam keliami kaltinimai sulau
žius konstituciją, pasisavinus 
šacho teises paleidžiant parla
mentą, kad suėmęs šacho kur
jeri, kuris atnešė atleidimo raš
tą, kad nuginklavo šacho gvardi
ją bei suėmė kelis karininkus, . 
kad savo asmens gvardijai įsukė 
šaudyti į minią.

Egipto derybos Su D. Britani
ja vyksta. Joms baigti dar yra 
viena kliūtis. Britai sutinka sa
vo kariuomenę iš Suezo atitrauk
ti, bet nori, kad kariuomenė ga
lėtų grįžti kaip tik kils karo 
pavojus ir kad iki 1961 m. ga
lėtų likti Sueze britai specialis

tai. Tuo tarpu Egiptas sako spe- 
' cialistų jam savų pakaksią, o 
.Britų kariuomenę sutinka įsileis
ti tik tada, jei būtų užpulta kuri 
arabų valstybė.

Kanados aviacija Europoje
Kai gegužės mėnesį Sovietų 

MIGai numušė po vieną ameri
kiečių ir britų bombonešį, atro
dė, kad gali būti ir daugiau kon
fliktų, bet Europoje tuo metu 
nebuvo jokių lėktuvų, kurie ga
lėtų sėkmingai kautis su rusų 
MIGais, tik vien Kanados pir
moji oro divizija. Amerikiečiai 
negalėjo atitraukti savo F86 iš'

ko-
iš-

Pa-

tai vieną kartą baigsis. Šitai api
brėžia mūsų politiką... Gi apsi
gynimo politika lieka neišven
giamai pralošančia politika..

Lenku vienybė susipainiojo
Kaip jau mūsų buvo informuo- l ūkį Kanadon. partijoms davęs 

ta tris visuomeninius centrus ir! terminą susitarti iki rugpiūčio 1 
vyriausybę turį lenkai buvo už-i d. arba jis savo kandidatūrą į 
simoję sudaryti vienybę — vie-' prezidento postą atšaukiąs. Pra
ną vyriausybę ir vieną tarybą, ėjo rugsėjo 1 d., o derybos nei iš 
Buvo sutarta, kad nauju prezi- vietos. Jau rugsėjo mėn. parti- 
zidentu bus gen. Sosnkowski. da- jos pradėjo svarstyti Sosnkows- 
bartinis prez. A. Zaleski pasi-: kio paruoštą susivienijimo aktą 
trauks. Bet visos pastangos vie-• ir Tautinės Vienybės TarybosSiaiuai pi aiusdlivia . . . Į • , X- • j j t— r ,r. . .. ;. .Demobilizavus mūsų materiali- n>’b(Ls pasiekti vis neduoda vai-, statutą. Is 5 partijų įeinančių i

(Nukelta į 2 psi.)
siu. Po trejeto mėnesių pastangų vad. Politinę Tarybą, dvi pasi- 
gen. Sosnkowski grįžo į. savo ' rašė tuos dokumentus be rezer- 

; vų, dvi su rezervais, kad turi 
j būti persvarstytas §5. kuris iš
skiria Mikolaiczyko grupę, kaip 
susitepusią priimant Jaltos nuta- 

, ■ i , • - n, - . . , . ' rimus, o penktoji partija — soli 0.000 lengvai ginkluotų kanų, i tybes sienų. Tačiau ir dabar dar ciaĮįstai — išviso atsisakė vieny- 
_ aktus pasira§yti. Socialistai,

vadovaujami Arciszewskio, prieš 
jo paties norą, pareikalavo, kad 
prieš viską pasitrauktų prezi
dentas Zaleskis, kurio jie nepri-

mingai kautis su MIG.
Kanados oro divizija Europo

je yra gerai aprūpinta, turi ge
rus aerodromus ir geras patal
pas kariams, kurios tik naujai 
pastatytos. Divizijos štabas yra 
Metze, Prancūzijoje. Divizijos 
dvi grupės yra taip pat Prancū- j rvbos vyksta jau keli mėnesiai, 
zijoje — Marville ir Grosten- Japonai iš pradžių buvo labai 
quin, o kitos dvi grupės Vokie- nenuolaidūs. Nuolaidesni kiek

i Korėjos, o jų F 84 negalėtų sek-1 den-Solingene.

Naujoji Japonu armija
Šiuo metu Japonija teturi j armija nekariaus už savos vals- 

AAA Innmroi rtivtL-lnsxfit koriu 1 fvhčc c-iorni TSAian ir rfahar dar 

“tautos saugumo korpusą”. Tai Japonijoje dar daug kas laiko, 
tam tikros rūšies policininkai. 
JAV valstybės sekretorius Dul
les yra pareiškęs, kad Japonija 
vietoje šito korpuso netrukus tu
rėsianti 10 divizijų, 350.000 ar
miją. Šiuo metu tarp Japonijos 
ir JAV vyksta derybos dėl tos i ginklavimą — bijo, kad Japoni- 
annijos anginklavimo. Preziden-' jos gyvenimą vėl gali uždomi- 
tas Eisenhoweris Japonijos ap- nuoti kariškių kasta.
ginklavimui prašo kongresą pa- Kada šitos derybos pasibaigs, 
skirti 110 milionų dol. Tos sumos dar sunku pasakyti, tačiau jau 
85būtų paskirti moderniš- dabar JAV karo mokykloje Fort 
kiems ginklams: sprausminiams Benning jau mokosi 150 japonų 
lėktuvams, sunkiajai artilerijai, j karininkų.
tankams ir specialiems ginklams.! -------------

Visa tai turi būti išspręsta JA; —Haga. — Olandija pasirašė 
V-bių ir Japonijos savitarpio pa-1 su Sov. Rusija prekybinę sutartį, 
galbos sutartimi, dėl kurios de- ------

kad JAV reikalaujamas pasiža
dėjimas neprekiauti strategiško
mis medžiagomis su komunisti
niais kraštais esanti per brangi _ ____
kaina už amerikoniškąją para- pažįsta nuo pat i947"m.’,’ kai* jis 
mą. Kiti išviso yra prieš apsi- , - - - -.............. ....

Už kviečius Olandija duos Sov. 
Rusijai 2.500 tonų sviesto ir 1750 
tonų sūrio.

— Roma. — Italijos vyriausy-

pasidarė Radkiewicziaus įpėdi
niu po tam tikrų kombinacijų, 
apeinant Arciszewski.

Tuo būdu byla labai susikom
plikavo. Dabar jau teks vėl 
spręsti ne vien Mikolaiczyko, 
bet ir socialistų įjungimo klausi
mą. Zaleskis jau yra pareiškęs, 
kad jis pasitrauksiąs 1954 m., kai 
pasibaigsianti Lenkijos konsti
tucijos numatyta 7 metų kaden
cija.

Gen. Sosnkowski vėl ruošiasi 
vykti į Londoną. Ar šį kartą jam 
pasiseks partijas suvesti ar teks 
įvykdyti liepos mėnesį pareikštą

tijdje — Zweibriickene ir Ba- pridarė nuo liepos mėn. vidų- bė sovietų diplomatų judėjimo ’ grasinimą pasitraukti šiuo me-
Hah—SnlinCenp VIA ItAI .T A V 117tilrrir>A kdzl Clld ' A.. —1_.. *xzrio, kai JAV užtikrino, kad šita suvaržymus atšaukė. tu sunku spėti.
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NAFTOS PRAMONĖ IR NAFTOS ŠALTINIAI LIETUVOJE

Vaiky ateitis tėvy rankoseVasaros grožybės pasibaigė. Pramogų ir poilsiavimo laikas • praėjo. Vėl užslinko darbo, susikaupimo ir pasiryžimo laikotarpis. Mūsų jauhimas vėl sugūžėjo į mokyklas. Vasarą rūpesčių teturėjo tik tėvai ir suaugusieji. Dabar jų turi ir vaikučiai. Juk naujas darbo barąs prieš akis. O kiek čia jaudinimo- - .. si, kiek nerimo, vilčių ir pasiryžimo. Tik pabandykim stebėti ..į mokyklą ar iš jos klegančių vaikų būrį. Pirmosios dienos mokykloje dar ne žaidimų, bet rūpesčių dienos. Tiek daug naujų reikalų.Tėvai * tą savo vaikučių nerimą seka su malonia šypsena ir . stengiasi jiems padėti tas “dideles” problemas išspręsti. Bet mūsų gyvenime to dar nepakanka.

(Tęsinys iš praeito nr.)
—Ar Lietuvos supramonini- 

mas nenukryptų į materializmo 
pusę ir ar nenustelbtų mūsų kul
tūrinio palikime ir veido?-*• Materializmas greitai prigyja mažai kultūringų žmonių tarpe, taigi mintis, kad Lietuvos supramoninimas pakenktų mūsų kultūrai, yra grynas nonsensas. Nei viena pasaulio tauta nesukūrė savo kultūros skurde ir neda- tekliūje. Visa bėda, kad ne visur ir ne visada mes sugebame tuos du dalykus atskirti. Norint, kad materializmas nepakenktų kultūrai, reikia pirmoje eilėje mokėti tuos du dalykus vietoje ir laiku atskirti.. Vienintelė tam sąlyga — tai būti pačiam kultūringu. Lietuvos menas, mokslas žydėjo ne tada, kai Lietuva buvo karų išvarginįa ir nualinta, bet tada, kai Lietuvos iždo skrynios Vilniuje buvo pilnos auksinių muštinių (sėnovės lietuvių pinigas). Lietuvos vaivados ir maršalkos ‘tada kyietė žymiau-

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

roji Amerika?

Toji mokykla, kurią mūsų vai- j jų nusišalino? kučiai lanko, jiems neduoda vis- Taigi dabar, kai pradeda ar ko, ką tėvai lietuviai nori savo ! ruošiasi pradėti darbą lietuviš- vaikams duoti. Ji neduoda lietu-j kos mokyklos, tėvai turi visam viškos dvasios, neduodu žinių apie tėvų kraštą bei savo tautos kultūrą. Tą trūkumą tenka papildyti.Tėvai neprivalo to užmiršti, neprivalo leisti savo vaįkučiams išeiti iš lietuviškos aplinkos. Jau girdėti, kad vienoje ar kitoje stambesnėje kolonijoje pradeda darbą lietuviškos šeštadieninės mokyklos. Jos negali per keletą valandų savaitėje duoti pakankamai reikalingų žinių, bet jos teikia lietuvišką dvasią, lietuvišką aplinką, suburia lietuviu- j kus į lietuvišką šeimą ir palaiko į jį vėliau gali būti jau labai sun- tą amžiną lietuvybės ugnelę, ku- i ku. Tai ar ne geriau nerizikuoti? ri kiekvienam lieka taip brangi' Gr. St.

visą gyvenimą.Deja, patirtis rodo, kad ne visi tėvai deda pakankamų pastangų savo vaikų dvasią praturtinti lietuviška šviesa — ne visi juos leidžih į lietuviškas mokyklas bei vaikučių sambūrius. Deja, ne visi supranta, kokį didelį nuostolį daro tuo būdu savo vaikams — sužaloja jų dvasią, palieka širdelėse tuštumą, kurios jau niekas peužpildys per visą jų gyvenimą. Ir tai ne tušti žodžiai. Žmogus be dvasinių turtų gyvenime yra elgeta. Žmogus be aiškaus tautinio jausmo yra lyg ____________ _____okeano į laukinę salą išblokštas sjus dailininkus ir skulptorius jūreivis, skirtas tik klajoti pa- Italijos Olandijos ir Prancū- kranterms ir visur svetimas jaus- ■ zįj0S) kaip ano meto meno ir kul- tis. Yra tartum našlaitis, nete- foros centrų. Lietuvos miestai kęs artimųjų. Istikrųjų, kur jis pasipuošė puikiausiais architek- ras tuos artimuosius, jei pats nuo tūros paminklais, puikiomis baž- nyciomis ir rūmais. Žydėjo literatūra ir poezija. Meno dirbiniai ano meto amatininkų neturi sau lygių pavyzdžių.*Tai vyko tais laikais, kai Lietuva buvo ne tik laisva, bet ir ekonomiškai stipri.Kiek kamuotų vien paruo-

menė gali gyvuoti ir tinkamai plėstis tik privataus kapitalo iniciatyvoje. Tam yra daug prie- žąsčių. Gal svarbiausia, tai tarp- tąutinė petroleumo kapitalo kontrolė šios pramonės, specifinės gamybos, marketavimo bei pardavimo sąlygos ir kitos labai judrios operacijos petroleumo produktų gamyboje. Valstybinis aparatas šiame biznyje yra per- lėtas ir nelankstus.' Iš kitos pusės Lietuvos ūkio gyvenime, ypač- paskutiniais Nepriklausomo gyvenimo metais buyo išplitusi kooperatyvų ir valdiškų bendrovių idėja. Kaikuriais atvejais tokia ūkinė sistema yra kraštui naudinga, gi kitais atvejais tiesiog žalinga. Trumpai suglaudus, kooperatyvai tinka ten, kur reikia apsaugoti smulkaus gamintojo (bet ne vartotojo) interesus. Smulkūs gamintojai Lietuvoje yra ūkininkai ir amatininkai. Valdiškos ar pusiau valdiškos b-vės tinka’ ten, kur privatus kapitalas nerodo intereso plėstis ar kapitalo amortizacijos laikas yra labai ilgas (geležinkeliai, hydroelektrinės ir pan.). Todėl, jeigu “Pienocentras”, “Maistas”, “Linas” ir pan. b-vės buvo kraštui naudingos, tai b-vė “Statyba”, “Lietūkio” kaikurie importo bei prekybos skyriai ir pan, buvo krašto ūkiui aiškiai žalingi. Valstybinės bendrovės neretai plinta ten. kur silpnai išvystyta kreditų sistema, kur trūksta pramonės specialistų ir vidutinio kapitalo. Trumpai tariant, biznis čia daromas principu: “Mano galva — tavo pinigai” arba nei triūso nei prakaito, o biznis rieda, nes beveik kiekviena apyvarta duoda pelno. Mestis be atodairos į kooperatyvus ir valstybines bendroves yra ne kas kita, kaip ekonominė savižudybė. Tokioj sistemoj mes galime pakenčiamai vegetuoti, tačiau niekad neišvysty- sim dinamikos, kuri reikalinga- atsilikusio krašto augimui. Geriausias pavyzdys valstybinio ūkio yra Sovietų Sąjunga.(Bus daugiau)

nos) ir siurblių galingumas, kurie savo keliu surišti su suvartojamos energijos kiekiu bei augš- to ir žemo spaudimo garo sunaudojimu. Siurbliai raf merijoje yra tas pat, kas žmogaus organizme širdis. Rafinerija- paprastai turi savo jėgainę arba “power plant”, kuri yra varoma savo pagamintu skystuoju . kuru. Amerikiečiai, nors neturi tokių didelių rafinerijų, kaip Abadano, tačiau eilė mažesnių ir daugybės amerikoniškų rafinerijų šiandien perdirba 60$< pasaulinės petroleumo §bmybos. Abadano rafinerijos našumas, 285. 000 BPSD, nereiškia, jog ten pastatytas nepaprasto didumo rafinerijos vienetas, bet tai yra kompleksas keliolikos rafinerijų ir rafinavimo sistemų, sujungtų vienoje vietoje. Šių dienų praktika parodė, kad toks įrengimų koncentravimas vienoje vietoje yra netikslus.Persams nacionalizavus Abadano rafinerijas, Anglo-Iranian Oil Co. per du metus pastatė pačioje Anglijoje kompleksą naujos, didžiausios pasaulyje, rafinerijos su 300.000 BPSD ka- pacitetu. Projekto paruošime ir statyboje dalyvavo 7 didžiausios petroleumo pramonės fir-

•ęi?.----skaityti ekvivalentą vieno dolerio lygų dviem litams. Tikslesnių davinių petroleumo eksploa- Inas tacijai šiuo metu negalėčiau duoti, nes medžiagą apie rafinerijų tipus ir pan. tik nesenai pradėjau rinkti. Galiu tik tiek pasakyti, kad nežiūrint Lietuvos petroleum o rūšies, jau šiandien matosi, kad petroleumo eksploatacijos skaičiai, perkelti į Lietuvos ūkio sistemą, atrodo fantastiškai.Rafinerijų našumas arba apdirbamo per parą petroleumo kiekis yra labai, nevienodas. Mažiausias ekonomiškas tipas yra 20.000 BP SD (berrals per service) arba beralų per dieną. Ra- finerija paprastai veikia. 24 vai. visas 365 dienas. Kas 1-3 metai, priklausomai nuo proceso ir petroleumo rūšies, rafinerija sustabdoma kelioms savaitėms ir atliekamas reikalingas remontas ,arba “revamp” suėstoms rūgščių ir proceso dalims pakeisti. Didelėje rafinerijoje pastebėsite tik vieną kitą žmogų vaikščiojant apie keistus bokštus tarp

nės šaka, kuri, nežiūrint krizės, karo ar sunaikinimo, auga dieną ir naktį. Jeigu kapitalo amortizacija būtų ilga ir pe! abejotinas, petroleumo kelias būtų panašus į kitas pramonės šakas. Vidutinis refinerijos amžius yra apie 10-15 metų. Nekurtuos brangius bokštus reikia pakeisti po 5-8 metų. Nusakyti rafinerijų statybos’- kainą yra sunku. Tai pirmiausia priklauso nuo apimties ir nuo paskirties. Vidutiniai rafinerijos statyba kainuoja nuo 3 milijonų dol. iki 30 mil. dol. Pigiausi vienetai gali būti pastatyti ir už 2-3 milijonus dolerių. Lietuvos sąlygomis rafinerijos tipą galima būtų modifikuoti, pritaikant Lietuvos ūkio reikalavimams. Lie'tUviškos rafinerijos'" tipas galutinai priklausys nuo Lietuvos pėtrolęu- mo rūšies. Apie Lietuvos petroleumo rūšį šiandien galima daryti tik daleidimų, kadangi Lietuvos petroleumo baseinas priklauso tam pačiam Šiaurės Vokietijos baseinui, Tačiau ir viename baseine petroleumo rūšis ar grupė gali skirtis. Petroleumo departamentas prie valstybės aparato Lietuvos sąlygomis yra būtinas, nes niekas nesiims tyrinėti nedidelio Lietuvos ploto ir daryti geologiniuse žemės profilius, išskyrus Lietuvos valdžią, kurios tiesioginis uždavinys yra žinoti Lietuvos stratos (žemės plutos) sudėtį. Intensyviems geologiniams tyrinėjimams atlikti reiktų skubos keliu skirti 5-8 milionus dolerių. Brangiausia tyrinėjimo dalis yra šulinių gręžimas, kur viena pėda kainuoja apie 10 dol. Žinant, jog Lietuvos petroleumas randasi gana giliai, ši suma būtų pradinė ir antraisiais metais tektų išlaidas gerokai padidinti. Lietuvos sąlygose šios apytikrinės kainos nereiškia, jog vienas doleris lygus šešiems litams, nes tiek įrengimai, kurie eitų iš Vokietijos, tiek darbo jėga būtų žymiai pigesnė ir reikia

tūkstančių vamzdžių. Nes sūdė- i mos Tas reiškia, jog Amerikos tingą proceso ir gamybos darbą j patentai) rafinavimo ir konstruk- kontroliuoja preciziški automa- ■ ei jos metodai šiandien dominuo- tiniai aparatai, kurie savo darbą; ja pasaulyje. Amerika pirmauja atlieka daug tiksliau, negu žmo- ne tik petroleumo .apdirbime, gus. Žmogaus darbas rafinerijo- ‘je yra prižiūrėti ir skaityti kont- i rolinius aparatus. Nuo 20.000 • BPSD rafmerijos.tektų pradėti j petroleumo pramonę Lietuvoje.;Kaip atrodo nekuriu didžiausių pasaulyje rafinerijų našumas, matysime iš šios lentelės: 
Anglo-lronion Oil Co, Abadane

285.000 BPSD
Glavneft, Sov. Sgjungoje 145.000 BPSD 
Humble Oil, Baytown, US 137.000 BP SD 
Standard Oil Co, Bayonne, US

104.000 BPSDPas t aruo j u metu Amerikoj e įsigalėjo 48.000 BPSD rafinerijų tipai. Šis kapacitetas išplaukia iš ekonomiškumo koeficiento didelio masto rafinavimo procese. Svarbią rolę čia vaidina vamzdžių diametrai (vamzdžiai sudaro 40j% rafinerijų. statybos kai-

Į IVWO lliurkj aiva, LC v ai X V XOXXXXXlaikui pasiryžti laikyti savo vaikučius toje aplinkoje, kuri jiems priklauso pagal prigimtąją teisę. Be nuklydimų ir krizių išaugti jie gali tik savoje lietuviškoje ' v. aplinkoje. Kitur nepritaps. Jei • siamieji darbai Lietuvos petro- kas tuo nepatikėtų, po keleto leumui eksploatuoti. Kas ture- metų įsitikins, bet, deja, gal bus Į tų vairuoti šią pramonę Lietuvo- jau visiškai vėlu. Ir skeptikai! ie *r produktų gamybąturėtų pagalvoti. Lankydamas tektų išvystyti? Ar reikėtų kur- lietuvišką mokyklą vaikas nieko ti atskirą naftos departamentą nepraras. Bet jos nelankydamas prie valdžios, ar tai turėtų tvar- tikrai daug praras. Jis nutols nuo kyti kooperatinės bendrovės ar privačios?— Pasiruošimai petroleumui eksploatuoti yra labai brangūs ir pirmosios investacijos yra augštos. Tačiau iš kitos pusės, niekur taip greitai nesiamorti- zuoja investuotas kapitalas, kaip petroleumo pramonėje. Tas rodo, kad labai pelninga pramonės sritis. Tai vienintelė pramo-

tikrai daug praras. Jis nutols nuo lietuviškos visuomenės, nutols kartu ir nuo tėvų. Susigrąžinti
MERUOS PRESTIŽAS(Atkelta iš 1 pusi.) • Gi — “realistas” Dulles ne tik su- nę galybę, pasirodė, jog ir mūsų j tinka su “Amerikos Balso” su- dvasinis stiprumas sunyko. Pa-; mažinimu, bet gandai sklinda ir šauliui pasivaideno, jog Ameri-; apie “Europos Laisvės Komite- kai ne tiek rūpėjo žmonijos ger- būvis, kiek jos praturtėjimo galimybės Keli pasistengė pasi- ' naudoti mio turtu, o <Amerikos prestižas krito; jiems jau nerūpėjo Amerikos vadovybė ir inspiracijos... Net kaikurie patys amerikiečiai nustojo tikėję laisva bendruomene. Ryšiui tarp tikėjimo ir darbu nutrūkus, mes , nepajėgiame skleisti savosios laisvės idėjos visame pasaulyje. “Vadovavimas ir uavyzdys”, apie ką kalbėjo Amerikos respublikos

i

bet ir ieškant naujų petroleumo šaltinių bei baseinų. Kanados petroleumo atradimą padarė amerikiečių geologai, praleidę 10 metų šaltoje Albertos provincijoje. Petroleumo baseinus Brazilijoj, Peru, Kolumbijoj, dalinai Venecuelo j, Filipinuose, Turkijoj, Indijoj, Saudi Arabijoj ir paskutinių ketverių metų bėgyje Vokietijoje, tyrinėjo ir atrado ne kas kitas, kaip amerikiečiai geologai.Petroleumo pramonės praktika ir nevykusio valstybinio petroleumo ūkio pavyzdžiai So v. Sąjungoje, Turkijoje ir Argentinoje, sako, jog petroleumo pra-

kūrėjai, jau nebešviečia kaip švyturys kenčiantiems despotizme”. Mr. Dulles dar 1950 m. rašė: “Nėra jokio reikalo turėti stipresnio “Amerikos Balso”, (Amerikos prestižo pasaulyje svarbiausios priemonės. A.), jei mes neturime pasakyti ką įtikinamesnio, negu kad iki šiol sakyta”...Apsuptas sąjungininkų kaip britai, neryžtingos savosios visuomenės, nėsugaudomų nuotaikų kongreso. V. sekretorius — “idealistas” Dulles planuoja kietai, kad “Amerikos Balsas” turėtų ką pasakyti pavergtiesiems.

tų” Niujorke “aptvarkymą”.Tačiau tas “dvigubas” Dulles, visu sav^ ir Amg^įkos prestižu .rėmė kanclerį KdnraSą Bonno- je, kuris jau sekančią dieną skelbė, kad Eisenhoweris ^u Dulles pilnai remsią jo politiką “sukurti Vakari; Europą, suvienyti Vokietiją ir išvaduoti 18.000.000 pavergtųjų rytų vokiečių”. Jei privačiai Adenaueris nekartą kritikavo Amerikos prestižą, rinkiminėse kalbose, jis kartojo ir daugelio lietuvių mintis: “Tėra viena vadovaujanti valstybė pasaulyje šiandien, kurios tikslai ir idėjos mums taip artimi, priimtini — tai JAV. Bijausi, kad eilinis europietis yra visiškai klaidingos nuomonės apie amerikiečių tautą. Tiesa, jog amerikiečiams rūpi biznis, bet jie yra kartu ne tik dvasiniai pajėgūs, obet ir nuoširdžiai žmonijos laisvės siekia.... Aš asmeniškai esu įsitikinęs, jog JAV politikos di-1 nedaug težinodami apie juos džioji dalis yra paremta laisvės ir teisingumo idėjomis, kurios vienintelės tegali būti tautų bendradarbiavimo pagrindu”.

F okieciu, kariai rusu^ belaisvėje(Tęsinys iš* praeito nr.) .

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.

“Priešakinė technika”... “Užtenka vieno šio pasakojimo, kad galėtum susidaryti pilną vaizdą, kaip Raudondvario (Vilniaus rajone) MTS įsijungia į sėjos darbus. . . Palaida bala!. .. Tik arčiau privažiavus galima pastebėti iš traktoriaus kabinos išlindusias žmogaus kojas. Ilgai reikėjo budinti traktorininką Ivanov, kol jis pakelia galvą. Brigadiningas Andriuškevičius jį griūte užgriūna.' —Šitaip, broleli, nebuvo tartasi ... Vos porą hėktarų suarei ir.ant šono... >— O ką man daryti, be alyvos nedirbsi?— Alyvą reikėjo kartu atsivežt, — įterpia ir sąskaitininkas Grigalavičius. (Alyvą ir benziną sovietai dalina tik kortelėmis viešajame gyvenime, varžo traktorininkus, kad jie nepardavinėtų spekuliantams). O dabar visa para niekais nueis.— Suprantama, nes iki MTS beveik 12 km. Ten ir atgal 24.
auto mašinos

prieinamomis kainomis ir sąlygomis 
dideliame pasirinkime. Kiekvienos 
mašinos mechaniškos stovis yra ga
rantuojamos. Taip pat duodamas 3-jų 
dienų laikotarpis vartotos mašinos iš- 
bondyfhui. Toip pat įvairių rūšių nau
jos auto mašinos.

Prieš pirkdamas kitor, užeik ar 
paskambink

Vyt. Peseckui
1638 BLOOR ST. W. Tel. OL. 2371 

CHURCH MOTORS

Kol arkliais suvažinės visa dibna tikrai praeis. O naktį dirbti taip pat negalima. Traktoriai neaprūpinti elektros laidais. Patamsyje nedirbsi. (Štai kokia ta priešakinė ir broliškųjų respublikų technika)... įAnt kalniuko, prie pirmosios laukininkystės brigados, stovi traktorius “28”. Breniūkštis įsitaisęs sėdynėje žaidžia vairu. Iš pirkies išbėga jaunas vaikinas. Pasirodo, kad tai ir yra traktoriaus vairuotojas — Jonas Šeškevičius. Užklaustas berte išberia:— Nėra degalų ir bendrai pas netvarka ... Siuntė mane į Kiro- vo kolūkį. Nuvažfevau, o pasirodė, kad nereikia jiems manęs. Tada pasiuntė čia. Taip ir pravažinėjau degalus. Kol iš MTS ne- ’tveš, tol stovėsiu be darbo...— Na, o šitam kas? — linkteli Andriusevičius į antrąjį traktorių.— Sugedo, — puse lūpų trak- orininkas. — Tik atvažiavom, uoj ir nukrito karterio dangtis. Sraigtai niekam tikę buvo įsta- yti...Brigadininkas jau buvo bežengiąs atgal, kai staiga apsisuko ir ko ne su ašaromis akyse prabilo:— Pažiūrėkite... Velėna kai- <ur nė nepaliesta. Tik užversta ’emėmis... Neaugs duonelė tokioje dirvoje... Neaugs.O laisvasis pasaulis baidosi tokios sistemos... “Tiesa”. .

Tovarščiai nebenori liudininkų . ' .Rusams jų darbų liudininkai iš nacionalinio komiteto pradėjo nepatiki. Gan greit majoras pasiuntė penkis Einsiedel pagalbininkus į belaisvių stovyklą.Nieko negelbėjo dėtos pastangos juos išvaduoti. Einsie- ___________________________________del majoras negalėjo paliesti, tįno visus šmeižiant raudonąja!
. T-.. • . . ■ ‘ :

reivių orgijas, naikinimus, kuriuos sustabdyti buvo neįmanoma. Karininkai, kujie bandė įsikišti, buvo visai paprastai nušauti.Įvykusiame darbuotojų mitinge partijos įsakytas Blecher kaines jį saugojo paties Stalino garantuotos komiteto nariams specialios teisės. Netrukus į Thorną sugrįžo ir visi komiteto talkininkai iš divizijų, veikiančių Rytprūsiuos. šešiasdešimt dšsisėmu- sių, apkartusių, neapykanta alsuojančių žmonių. Tai buvo daugumoje seni komunistai, kurie iki šiol buvo pasiruošę tikėti į blogą vokiečių armiją ir kelti raudonarmiečius iki dangaus,Per du metus jie dirbo komitetui sunkiausiose sąlygose nemur- mėdami dėl nesuskaitomų nežmoniškumų ir neteisingumų, patirtų iš raudonosios armijos karininkų ir be vilties būti pripažintiems iš vienos ar kitos pusės. Dabartiniai patyrimai buvo per dideli jiems.Jie matė, kaip rusų kareiviai degino kaimus ir miestus, šaudė belaisvius ir civilius, prievartavo moteris ir ligonines paversdavo mirusiųjų namais. Jie skaitė okupantų valdžios įsakymus: “Visi vyrai tarp šešiolikos ir penkiasdešimt penkių metų amžiaus, visos hitlerjugendo ir na- cionalsocializmo mergaičių sąjungos nares virš keturiolikos metų amžiaus, visi nacionalsocialistų partijos ir jos padalinių nariai įpareigojami su dviejų dienų maistu registruotis komendantūrom Nesiregistravus -— mirties bausmė”. Jie matė stovyklas, į kurias šie žmonės buvo uždaryti ir vėliau ištremti Rusijon. Jie matė pabėgėlių kolonas, į kurias šaudė rusų ir vokiečių artilerija, kurios vėliau buvo sutraiškintos rusų .tankų.Jie matė sunaikinimo orgiją tokią, kokios joks civilizuotas kraštas ankščiau niekuomet nepatyrė. Ir tai visa darė ne kraugeriška Hitlerio armija, bet komunizmo dvasioje žmoniškumo idealais išauklėta “garbingiausia. žmoniškiausia” pasaulyje kariuomenė— raudonoji armija. Vos keli iš ju įstengė sulaikyti ašaras susirinkime.Buvo perdaug ir kaikuriems sovietų karininkams, kurie giliam sukrėtime užmiršo partijos įstatymus, ir atverdami Einsiedel širdį pasakojo apie savo ka-

armiją, tuo tarpu Einsiedel pripažino fronto atstovams tiesą.

vų dėžutes, pasiteiravo apie jų gaunamą maisto davinį. Pasirodo jis gauna tą patį maisto davinį kaip ir belaisviai geresnėse karininkų stovyklose. Žiūrint į darbininko neblogai atrodantį veidą buvo nesuprantama, kaip j is'vertėsi su tokiu mažu daviniu. Nors rusai ir užgrūdinti badavime, atrodė neįtikėtina, kad taip mai- I tinami galėtų dirbti net po 12 vai. pamainas.
UC1Z.1I1O 11UI1LU ctlbLUVčilllo liesa. , . v . . . , ,Tačiau jis vis dar tebegalvojo / Kambano seimmmkas lengvai tai išaiškino, rodydamas į skar-komunistiškai ir surasdavo pateisinimų ir raudonarmiečiams. Jo kalba tačiau nebuvo pagal partijos liniją, todėl netrukus gavo telegramą grįžti į Maskvą.MaskvojeKelionė iš fronto į Maskvą truko penkias dienas. Šešiolika vyrų, kurie taip pat buvo atšaukti, vers nepatrūko, temdami dviejų rusų karininkų karo grobį. Tiedu rusai buvo pasirūpinę sau ir savo draugams Maskvoje konservuotos mėsos ir sviesto dėžes, medžiagos rietimus, staltiesių, suknelių, kojinių, įrankių, laikrodžių, brangenybių ir kitokių dalykų vos pakeliamus kiekius.Maskvoje vokiečiai buvo prašomi padėti išdalinti visa tai įvairiems adresatams. Šiuo būdu pirmą kartą turėjo progos pamatyti rusų namų vidų. Buvo daug kartiį žadėta komiteto nariams parodyti Maskvą, bet niekad neištesėta. Iš vis privataus rusų gyvenimo anksčiau neturėjo progos pamatyti.Vienas iš karininkų civiliniam gyvenime buvo mokytojas. Jis gyveno niūriam kambaryje kartu su savo motina, žmona, seserim ir jos dukterim. Penkiolikos pėdų ilgio kambarys buvo užverstas sulaužytais baldais ir dulkėtomis gėlėmis. Einsiedel stebėjosi, kaip tie penki žmonės galėjo išsiversti turėdami dvi lovas ir sulūžusią sofą. Leitenantas, lyg tai būtų paprasčiausias daiktas pasaulyje, paaiškino, kad jie miegą pasikeisdami.Koridoriuje, į kurį vedė šio kambario durys, buvo dar dešimt durų ir už kiekvienų gyveno šeima, dažnai susidedanti iš trijų generacijų. Einsiedel ir leitenantas buvo vaišinami pas vieną iš kaimynų. Kambarys, kaip pusė paprasto berlynietiško miegamojo, buvo paverstas į dirbtuvę. Visą vidurį užėmė tekinimo staklės. Metalo gabalai ir druožlės dengė grindis. Čia gyveno du darbininkai. Miegojo pasikeisdami ant skarmalų krūvos. Einsiedel, pamatęs nušvintančias šeimininko akis, kaį leitenantas padėjo prieš jį konser-

malu krūvą ir į besisukančias stakles: '— Dirbam privačiai ant savęs. Išsipardavėme viską, be ko galime apsieiti. Pardavėme net lovą, kad tik galėtume šiek tiek maisto dasipirkti juodojoj rinkoj.— Ar tai nėra pavojinga? — paklausė Einsiedel atsimindamas “Pravdos” nuolatinę kovą prieš juodąją rinką ir spekuliantus.Nekantriai numodamas ranka atšovė: z— Kiekvienas turi gyventi, ir kol sėdį augštai asmenys naudojasi juodąja rinka, be ko jie turėtų badauti, ir mums nieko ypatingo negali atsitikti.- Leitenantas buvo nemaloniai užkluptas šio pasikalbėjimo. Būdamas karininkas ir partietis, jis niekada su manim apie panašius dalykus nekalbėjo. Jis pabandė tą jam nemalonią temą nutraukti: •— Geriau nekalbėk tokių dalykų! — tarė į šeimininką rusiškai, — Jis yra vokietis.— Mano drauge! Tai nesudaro jokio skirtumo. Jis vokietis, o aš Maskviškis. Visur vargas yra tas pats.Pirmą kartą Einsiedel pamatė, kad padėtis Maskvoje yra labai bloga. Tuo tarpu “Pravda” rašė, kad Rytprūsių darbininkų butai buvo apstatyti baldais, vogtais iš Sovietų SąjungosAtsisveikinęs su karininkais, Einsiedel su savo pagalbininkais nuvyko į komiteto būstinę Maskvoje. Be jokių ceremonijų tuo- jaus tapo Visi uždaryti į rūsį. Nieko negelbėjo pasiaiškinimai. Pasitikėjimas krito. Einsiedel per daug kritiškai į viską žiūrėjo ir per mažai laikėsi oficialios partijos linijos.Šešiolika pagelbininkų buvo išsiųsta nežinomam likimui, nes jie per blogai kalbėjo apie raudonosios armijos žygius Vokietijoje. Pats Einsiedel po kelių dienų buvo grąžintas į centrinę komiteto būstinę 20 mylių nuo Maskvos. (Bus daugiau)Paruošė P. Brakas.

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.)Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsijaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odekolono, vitaminų ir tt.TELEFONASMU. 9543 VALANDOS9 a.m. — 9 p.m.

Parduodant ar perkant namę ar bizniusJŪSŲ PATARNAVIMUI
Antanas-Tcny MOBMISReal Estate darbe turįs didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE- 1385 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne)
KE. 7904 Vakarais LL. 5143

LIETUVIŲ BALDU KRAUTUVĖ
MOHAWK FURNITURE CO

2448 Danforth Ave., Toronto. Tel. OX. 4444 Šią savaitę turime didelį pasirinkimą kilimų, linoleumu, knygoms spintų, kambariams stalų ir kėdžių bei Continentalinių lovų, taip pat turime miegamųjų komplektų, sofų, radijo'ir televizijos aparatų, šaldytuvų, siuvamų mašinų ir vaikų baldų bei- vežimėlių • 'Teirautis pas J. Aukštaitį.LIETUVIAMS 10% NUOLAIDAKrautuvė atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro
MES TURIME VISKĄ, KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S 
MEAT MARKET

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

Mes turime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kraujinės, liežuvių ir kt. rūSių 
dešrų, Westf. kumpio ir įv. taukų. Didelis mėsos ir kt. mėsos gaminių pasirinki
mas. Speciali karšta dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, olond. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir rolmopsoi, Ementholer ir šveicariškas sūris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo pupos ir tt. ,

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W.

SS
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LIETUVIŠKIEJI PAGEIDAVIMAI KĘRSTENO KOMISIJAI
Sovietiškas imperializmas

Mes turime neužmiršti, kad 
visas Kersteno Komisijos tyrinė
jimas, Komisijos surinkta me
džiaga, dokumentai ir faktai tu
rės tarnauti iš vienos pusės pla
čiajam pasauliui, kaip bolševiki
nės valdymo sistemos brutališ- 
kumo ir žiaurumo atvaizdavi
mas, o antra mums lietuviams, 
kaip įrodomoji medžiaga, kad 
Sovietų sistema Lietuvoje buvo 
primesta iš šalies, prieš gyven
tojų norą, naudojant karinę oku
paciją ir visas kitas žiaurias so
vietinio teroro priemones. Be to, 
mūsų tikslas iškelti ir parodyti 
kad Lietuvos sovietizacija, visos 
Maskvos vyriausybės it jo agen
tų Lietuvoje įgyvendintos prie
monės nebuvo vien tik Lietuvos 
socialinės struktūros pakeitimas, 
“liaudies demokratijos” įvedi
mas buržuaziniame krašte, bet 
pirmoje eilėje sovietai siekė pa
naikinti Lietuvą kaipo nepri
klausomą valstybę ir įjungti ją 
į Sovietų Sąjungą. Visos sovietų 
vykdytos Lietuvoje reformos 
siekė vieno: palaužti laisvos tau
tos valią, sunaikinti jos organi
zuotumą ir atsparumą, suskaldy
ti tarpusavyje ir visus gyvento
jus paversti bebalse minia, leng
vai pasiduodančia svetimųjų val
dymui. Todėl ištikrųjų komuniz
mas ir sovietizacija yra dabar 
Maskvos naudojami, kaipo So
vietų Sąjungos imperializmo 
priemonės. Mes turėtumėm su
rinkti ir patiekti Kersteno Ko
misijai kuo daugiausia faktų ir 
medžiagos, kurie išryškintų ir 
patvirtintų Sovietinio imperia
lizmo buvimą. Sovietizacija, kai
po Maskvos imperializmo — 
svetimų kraštų pavergimo prie
monė, po Baltijos valstybių bu
vo labai sėkmingai panaudota 
Lenkijoje. Rumunijoje, Bulgari
joje, Vengrijoje, Rytų Vokietijo
je ir Čekoslovakijoje. Atrodo pa
našūs būdai norima panaudoti 
ir Azijoje. Sovietiškas imperia
lizmas. prisidengdamas »neva 
įvykstančiu Socialiniu pervers
mu, faktiškai paima per savo 
pastatytus agentus tokį kraštą 
savo globon. Jei mes savo paro
dymais ir liudijimais Kersteno 
Komisijai padėsime išaiškinti

(Tęsinys iš praeito nr.) merce bankete Charles J. Kers 
ten. -

Sovietų Sąjungos imperializmo 
tikrąjį pobūdį, mes tuomi patar
nausime ne tik savo kraštui, bet 
ir kitiems kraštams, kurie tapo 
ar dar taps Maskvos imperializ
mo aukos. Mūsų uždavinys pa
kreipti Kersteno Komisijos dar
bą ta linkme, kad ji naudoda
masi gausia Pabaltijo valstybių 
pavergimo medžiaga, iškeltų 
Maskvos imperializmo užmačias 
ir jų vartojamas priemones ki
tas laisvas tautas paimti savo 
globon. Mums labai svarbu, kad 
kitos tautos, o ypač JAV susipa
žintų su šia Sovietų Sąjungos į 
tarpvalstybinius santykius įves
ta nauja agresijos priemone — 
laisvųjų tautų sovietizacija, kai
po būdu toms tautoms pavergti. 
Kai bus pilnai išaiškintas Sovie
tų agentų keliamų įvairiose pa
saulio kraštuose “socialinių re
voliucijų” tikras pobūdis, tai rei
kia tikėtis, kad bus surasta ir 
priemonių jam sustabdyti.

Pabaltijo ir kitų Sovietų orbi- 
ton pakliuvusių satelitinių kraš
tų išlaisvinimo klausimo kėli
mas tarptautiniu mastu šiandien 
yra sunkus ir beveik neįmano
mas todėl, kad oficialiuose Va
karų valstybių sluogsniuose, o 
taip pat JAV State Departamen
te vyrauja nuomonė, kad toks 
klausimų pastatymas būtų nesu
derinamas su JT Statutu ir lai
komas kišimusi į svetimos suve
reninės valstybės vidaus reika
lus. Mes turėtumėm stropiai pa
sirūpinti Kersteno Komisijai pa
teikti dokumentinius įrodymus, 
kad Pabaltijo kraštams ir ki
tiems satelitams dabartinis bol
ševikinis režimas yra primestas 
iš šalies, svetimai valstybei, bū
tent Sovietų Sąjungai, kišantis 
į tų kraštų vidaus reikalus, pa
naudojant jėgą ir terorą. Todėl 
Kersteno Komisijos tyrinėjimas 
būklės Pabaltyje yra joks kiši
masis į kitos valstybės vidaus 
reikalus, bet priešingai yra iš
aiškinimas, kuriuo būdu sveti
ma valstybė -—.Sovietų Sąjunga 
— įsikišo į suvereninių Pabalti
jo valstybių reikalus, kaip tei
singai pastebėjo savo kalboje 
Lithuanian Chamber of Com-

Išvados
Iš čia išdėstytų samprotavimų 

išryškėja šie lietuviškieji pagei
davimai Kersteno Komisijai:

1. Kersteno Komisijos tyrinė
jimo darbai ir surinkta medžia
ga turi būti panaudota kaipo pa
grindas iškelti Pabaltijo vals
tybių išlaisvinimo klausimą JT.

2. Kersteno Komisijos darbai 
turi įrodyti Sovietų Kariuome
nės buvimo Pabaltijy nelegalu
mą, Pabaltijo valstybių inkorpo
racijos neteisėtumą, “tautos sa
vanoriško apsisprendimo” fikci
ją ir iš to kylantį Pabaltyje esa
mos padėties netikrumą ir pa
vojingumą pasaulio taikai — 
todėl šis reikalas pavestinas 
spręsti Jungtinių Tautų Organi
zacijai.

3. Sovietinės sistemos įvedimo 
Pabaltyje, o taipgi bolševikų 
režimų instaliacija kituose sate
litų kraštuose yra ne “socialinės 
santvarko pakeitimas, kapitalis
tų išnaudojimo panaikinimas”, 
bet Sovietų Sąjungos imperializ
mo išvada, naudojant sovietiza
ciją tik kaipo priemonę.

4. Pasiūlyti JAV Vyriausybei
pasiremiant Kersteno Komisijos 
darbų rezultatais pakartotinai 
paskelbti, kad ji laiko sovietinę 
okupaciją Pabaltijo valstybėse 
nelegalia, nepripažįsta tų kraštų 
inscenizuotos “savanoriškos” in
korporacijos į Sovietų Sąjungą 
ir todėl Pabaltijo valstybių rei
kalas privalo būti sprendžiamas 
JT. A. Eimontas.

TSVISK6S ŽIBURIAI

ALT pirmininkas L. Šimutis ir sekretorius dr. P. Grigaitis 
Čikagos aerodrome išlydi III. Liet. Prekybos Rūmų pirmi
ninką inž. A. J. Rudį (vidury), išvykstantį Europon Kersteno 
Komisijos reikalais.

Vokieti j a ir Lietuvos byla

Perdėt a žinia iš Gautingo

Teisininku paruošimas Kanadoje
Kanadoje teisininkų paruoši-į palengvina studijas Law Society 

mas nėra-visur vienodas, kaip ir , mokvkloje, tačiau formaliai jo- 
pati teisė nėra visai vienoda, i kiu pirmenybiu neduoda prieš 
vii Code”, kurio pagrinde yra ituos’ kurie un™ersitete studija- 
Napoleoho kodeksas, kai visose I Pav- pėdagogisą ar chemiją, 
kitose provincijose veikia “Eng- Visi jie turi studijuoti 4 metus, 

m paskutinius, t.y. ketvirtuosius, 
® metus praktiškai dirbdami pas 

parlamento leidžiamieji Įstaty- Law Society nurodytą advokatą, 
niai yra bendri visai Kanadai, Baigęs studijas (Law Society, 
pav. baudžiamoji teisė. Teisinin-1 bet ne universiteto), kiekvienas 
kų paruošimas taip pat ne visur i gauna teises Barrister, t.y. advo- 
vienodas ir nevisur vienodi rei-, kąto, ginančio bylas teismuose, 
kalavimai pav.. advokato teisėms' ir Solicitor, t.y. maždaug juris- 
įšigyti. Kaip yra Ontario provin- ' konsūlto; išaiškinančio bei spren- 
ciioje, vokiečių laikraštyje “Der ' ūžiančio teisinius klausimus biu- 
Courier” gan nuodugniai išaiš- ' re. Anglijoje tai yra du skirtin- 
kina torontiškis advokatas dr. gi verslai, o Kanadoje sujungti. 
D. Bernhard; kilimo vokietis, Atskirų notarų čia nėra (išsky- 
Kanadoje gyvenąs nuo 1941 m. rus Quebec). Dokumentųtvir- 
ir čia baigęs teisių mokslus.

Ontario provincijoje norint 
verstis advokatūra reikia gauti 
advokatų rūmų -— Law Society 
of Upper Canada — leidimą. 
Kad tokį leidimą gautum, rei
kia būti Kanados piliečiu, turė
ti “Bachelors of Arts” (BA), t.y. 
būti baigus studijas tokių moks
lų, kuriuose duodamas toks 
laipsnis — ne būtinai teisės, ga
li būti ir gamtos mokslų, ekono
minių. chemijos ir pan; 4 metus 
studijuoti Law Society teisės 
mokykloje ir išlaikyti atitinka
mus egzaminus. užsienių. Pripažįstami tik Ame-

Atrodo keista, bet taip jau yra. 
kad teisininko paruošimas su 
universitetinėmis studijomis nė- j 
ra surištas. Law Society turi sa- j 
vo profesorius, savus kursus ir iš ‘ 
kandidatų reikalauja ne teisinio J 
bet bendro išsimokslinimo,. Tei
sės studijos universitete beabe j o

lish Common Law" bei anglį 
papročio teisė. Tik federalinr

Volstybinė Darbo Atrankos Tarnyba padeda kiek
vienom žmogui pasirinkti mėgstama darbo Moder
nus darbo įstatymai užtikrina teisingas darbo va
landas, teisingo atlyginime? ir būtinos darbo sau
gumo splygos. Daugumo pramones darbininkų nau
dojosi nemokomo medicinos priežiūra ir kompensa
cijomis, susižeidus dorbo metu.

KANADA RŪPINASI SAVAISIAIS—STENKIS 
JĄ GERIAU PAŽINTI.

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

“T Z” Nr. 24 (181), korespon
dencijoje: “Žmonės Palūžta”, 
kurioje sakoma: “... Čia yra apie 
20 įvairių tautybių — tikras tau
tų mišinys. Tačiau visose tautose 
pasireiškia tie patys tremties 
“ligų” simptomai (M. pabr. - J. 
V-da). Išplitęs girtuokliavimas, 
dorinis sutrikimas ir kriminalu- 
mas, mažas kreipimas dėmesio’ 
savo sveikatai ir visiškas nesi
rūpinimas rytdiena...” Toliau, 
po eilės pamokymų, pasakyta: 
“O kai įvyksta sveikatos visiškas 
sugriuvimas ir jokių priemonių 
ai pataisyti jau nėra, ligonis 

pradeda keikti moteris (mote
rys vyrus), draugus ir net Die
vą ...” Blogybės taikytos visoms 
tautybėms be išimčių. Kitoje i 
vietoje pasakyta: “Reikia pasa
kyti, kad lietuviai visoj Vokieti
joj ir net Gautingė (m.p. J. 
V-da) kraštutinumams dar ne
pasiduoda. Kriminalinių išsišo
kimų veik netenka nugirsti. Tik 
girtuokliavimu stengiasi “neap
sileisti kitiems”. Pagal korespon
dentą, išvardytų blogybių vir
šūnių lietuviai dar nepasiekė. 
Tačiau skaitytojas skaitydamas 
tokią žinią yra verčiamas susida- __
ryti nuomonę, kad lietuviai norsjkyklą. Žinoma, tokių darbų, kad 
ir nevisiškai žlugę, bet jau gero-1 galėtų užsidirbti maisto pageri- 
kai įklimpę į bedugnę. Jau ir i nimui — čia nėra. Taipgi ne vi- 
šaltų nervų žmogų gali sukrėsti ' 
šiurpuliai. O girtuoklystėj ko
respondentas nedvejodamas kon
statuoja katastrofą. Atrodytų, 
kad jau geria kas antras ar ir 
dar daugiau. Argi taip jau iš- 
tikrųjų ir yra?

Gautingo Apylinkės Valdyba, 
matyt, neįvertino neteisingų ži
nių reikšmės, kad nepasistengė _ 
laiku perdėtos žinios atitaisyti, šiuos vargšus, kurių pavergtoj 
Juk labai svarbu prieš pasaulio tėvynėj persekiojamas tikėjimas 
lietuvius pateisinti į vargą pate-1 ir griaunamos šventovės. Pas 
kusius tautiečius, nuo kaltini- lietuvius Dievybės sąvokos su
mų, kurių jie nėra padarę. Ne- pratimas ir prisirišimas įsiliejęs 
liesdamas kitų korespondencijos iki pat širdies gelmių. Nes mums 
vietų, vien tik tai, kas liečia reikia ištverti bandymus sun- 
Gautingo sanatorijos lietuvius, kius. Dėl religingumo lietuviai 

neturi jokių priekaištų. Ši taip 
' brangi iš tėvų paveldėta ypaty- 

lietuvius bė — pamaldumas, lietuviams 
teikia ramybės ir ištvermės. 
Proporcingai, didžiausią bažny
čios lankytojų skaičių sudaro 
lietuviai. Iš negulinčių — vaikš
čiojančių ligonių, bažnyčią lanko 
beveik visas 100%. Nei viena 
tautybė neįstengė sudaryti tokio 
puikaus bažnytinio choro, kaip 
lietuviai. Pamaldoms patarnau
ja taipgi du lietuviai. Vienas

2. Kokio nors dorovinio sutri
kimo čia nėra. Gal tik vieninte
lė yda, kuri čia pasireiškia, tai 
kaikuriuose klausimuose savo
tiško užsispyrimo ir nedarnumo, 
ypač tai pastebima jaunimo tar
pe. Būtų geriau, kad ir to nebū
tų, bet nesame šventieji. Be gin
čų neapsieina ir kitos IJ-nės, net 
ir gerose sąlygose gyvendamos.

3. Sunku būtų rasti bent vieną 
iš mūsiškių, kuris nesistengtų 
pasveikti. Be vieno kito išgerian
čio, visi'mūsiškiai prisilaiko sa
natorijos gydytojų nurodymų, 
kiek tai nuo jų priklauso. Tik 
deja, maisto sąlygų pagerinimas, 
kuris yra pirmoji sąlyga pasvei
kimui — ne jų galioje.

4. Dėl priekaišto, kad visiškai 
nesirūpinama rytdiena, pasaky
tina tas, kad svarbiausias ligo
niui tikslas atgauti sveikatą. 
Tačiau, kas jau gali,, griebiasi 
vienokio ar kitokio darbo. Vieni, 
intensyviai specializuojasi me
talistų kursuose, kiti siuvėjų, 
daugelis mašinraščio, kalbų, ste
nografijos, braižytojų, knygri
šių ir net vienas pusalkanis Stu
dentas dviračiu kasdien vyksta 
i Mūncheno Augštąją Meno Mo

si, net ir baigią sveikti, sunkių 
darbų galėtų imtis.

5. Niekas čia negirdėjo, kad 
kas Dievą keiktų. Tokių blasfe- 
mikų mūsų tarpe nėra. Taipgi 
niekas negirdėjo ir pas kitatau
čius. Man neteko girdėti lietu
vio net ir psichinio ligonio, kuris 
būtų išdrįsęs įžeisti Dievo Ma
jestotą. Tai kągi kalbėti apie

kimas yra labai glaudžiai suriš
tas su JAV politika. Tam paliu
dyti išsiprašė net Mr. Dulles in
tervencijos už jį rinkimų išva
karėse. Adenaueris vokiečius ti
kino, jog dėdė Samas ne tik

no, kad “Europos likimas, Vo
kietijos ir Visos Krikščioniškos 
Civilizacijos” priklauso nuo to 
ar jis bus išrinktas. Realistas ir 
idealistas Adenaueris', vėl išrink
tas kancleriu liudijo vokiečių 
tautos apsisprendimą už “išlais- f duonos, sviesto bet ir patrankų 
vinimo” politiką — pirmiausia! jiems galįs duoti per porą dienų. 

Tik vokiečiai turį balsuoti už jį „ v . _
ir to “naująją Europą”. Į stoviai kas mėnesį iš vokiečių 

Vakariečiams jis rengė irgi r valdžios gaunamą atlyginimą, 
įtakingus “show”. Jo policija! kaip buvę kariai, laikė karo su- 
neva tai gaudė komunistus sa- žaloję sveikatą. Turėdami pasto-

__ o___r________   o_ botažninkus iš Rytų Vokietijos, vias mėnesines pajamas, jie ga- 
Paul Gerardot veltui_ perspėjo: j O kad parodytų kiek gražaus į Ii leisti sau
“Vokiečiams ne vien Europos: jaunimo turi Vokietija, kuris vieną kitą savo draugą pavai-
idėja rūpi. Jie nori išvaduoti! mielai vaikščiotų parademarsch. šinti”. Dėl šių kelių kraštutinių _
Rytine Vokietiia, nors tai šukei-! Adena'ueris iškvietė prie rinki- asmenų, nę^ęįktų tos jų ydos iš-1 kasdien tarpau j a mišioms o vai.
tų trečią pasaulinį karą” (Vo-' mų būstinių. 4 su puse milijono- plėsti visiems Gautingė besigy-l rytą.. Tam jrgrreikia pasraukoji-
kiečiai gi juokias iš prancūzų.J “sporto organizacijos narių ■ dantiems lietuviams. Bent jau

___ _____ j_______ ____  Jie nori kad vokiečiai turėtu di- ■ Nors Herr Blank, Adenauerio j moterų, kurių čia yra dvylika, 
romis istorijoje surašvti, yra pa-i desnę armija už Maskvos, bet; “patarėjas okupacinių karinome- l nereikėtų užgauti. Jų niekas ne-

•• - ------ - - - - ~ ----” skaj-i matė geriant ir jų vargai ir ken-

700 metų vokiečius, lietuvių — 
prūsų kaimynus, nori nenori pa
darė mūsų gyvenime svarbiu 
veiksniu. 20 lietuvių generaci
jų santykiai su savo pietvakarių 
kaimynu liudijo “mirtinos kovos 
už būvį” teorijos teisingumą ir 
priminė Šv. Povilą kuris sakė, 
kad “Dievas pasirinko silpnus 
pasaulio sutvėrimus, atlikti di
deliems dalykams”. Ar tai Jis 
pavedė lietuviams — žemaičiams 
misiją saugoti slavus, ties Pa
langa įsikibus į Baltiją, nuo kry- 
žuočių ir kalavijuočių, o nuo 
mongolų ir tų pačių slavų ver
žimosi į Vakarų Europą, kad to
kiose kcvose lietuviai teliktų, tik 
mikroskopišku trikampuku atla
se. pasaulio galvočiams nuspręs
ti. Tie santykiai, krauju ir aša-

suvienyti Vokietiją. Šiuo kartu 
vokiečiai stoja talkininkais į de
mokratijos kryžiaus karą—prieš 
pagonis ir Maskvos imperialis
tus. Ir stoja tiek energingai, jog 
išsigandęs prancūzų generolas

tiesos vardan pasiryžau nušvies 
ti padėtį.

1. Išgeriančių pas 
yra tik keletas asmenų. Tai dau
giausia t.v. rentininkai, kurie pa

gaunamą atlyginimą,

neva tai gaudė komunistus sa- O
ta liuksusą ir dar

veikę kiekvieno mūsų šeimos 
praeitį. Juk tik Jūsų, skaityto
jau, 17 generacijos prosenelis 
gal buvo kariu Vytenio pagoniš
kos kariuomenės Rygos įguloje, 
saugojusioje katalikų ■ Bažnyčią 
nuo riterių. Gal jis dalyvavo 
Treniotos sąmoksle prieš Min
daugą, kaltinant, jog pastarasis 
su rytais bičiuliaudamasis Lie
tuvą kryžiokų valiai palikęs. Gal 
vėliau kiti Jūsų proseneliai žu
vo Žalgirio mūšyje, gal jį badu 
numarino I Pasaulinio Karo me
tu kaizerio smailakepuriai, o gal 
kurio Jūsų tėvas, brolis buvo 
“išgelbėtas” SS dalinių, kad bū
tų netrukus Dachau ir Buchen
valde supūdytas. Geras iš vokie
čių patirtas nublanksta prieš 
taip dažnai Vokietijoje sulieps- 
nojančią Nietzsche ir Hausho
ferio filosofijos piktybę. Remda
miesi elementarine Darvino teo
rija apie kovą už buitį ir erdvę, 
jie skelbė mintis, kurios dabar
tinėje A ir H eroje, net mūsų 
pačių politikų tapo pripažįsta
mos. Dar taip neseniai geopoli
tikos kūrėjas vokietis Haushofe- 
ris “Welt Politik von Heute”, p. 
115, rašė: “Praktiškai mažos 
valstybės neturi teisės egzistuo
ti: jų išlikimas yra aiškus pasau
lio globinės politikos stagnacijos 
požymis... Jų prarijimas gi liu
dija gyvybingumą ir vystymąsi”.

vkz.a Naciai tai pripažino jų teze. Tu-
baigus "chemijoj ar Titera“tūros! rime labai daug pagrindo tikėti,

t.y. ketvirtuosius

tinimą čia atlieka tie patys ad
vokatai, kurie notaro teises įsi
gyja tik sumokėdami tam tikrą 
mokesti.

Teisėjams jokio specialaus pa
siruošimo nereikia. Jie skiriami 
iš tų pačių advokatų- ir visam 
gyvenimui. Teisėją gali pašalinti 
tik parlamentas arba jis pats ga
li pasitraukti.

Jei j au Law Society nevertina 
teisinių studijų savo krašto uni
versitetuose, tai juo labiau ji ne
vertina jokių studijų ir jokių 
mokslinių laipsnių atsivežtų iš

t.y. paruošiamoji teisinių studijų 
dalis. Šiaip jokios studijos netu- 

j ri jokios reikšmės. Galima baigti 
i teisių fakultetą, gauti net dak
taratą, tačiau nuo advokato tei
sių' tai dar vienodai toli, kaip ir

studijas

. KANADA RŪPINASI
savo dirbančiaisiais ...

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

jog ne vien naciai vokiečiai taip 
galvoja. Haushoferis dar buvo 
menkas, o kaizerio 1915 m. Lie
tuvos okupacinė valdžia turėjo 
paruošusi planą Lietuvai koloni
zuoti per 60 metų, remiantis 
Rytprūsių sėkmingais eksperi
mentais ...

Adenauerio rinkimų proga 
mes patyrėme, kad aštuntais III 
Reicho sunaikinimo metais ne
išvengiamai vokiečiams priešin
ga Amerika turėjo sutikti ir su 
Hitlerio 1943. 8. 11 kartota ne 
nauja mintimi: “Tik, kai visa 
Europa bus suvienyta po stipria 
centrine jėga, ji galės tikėtis 
saugumo. Mažos suvereninės 
valstybės neturi daugiau teisės 
nepriklau#mai egzistuoti”.

Neutralumas A&H amžiuje 
saugumo nesuteikia, todėl socia
listai Vokietijoje prakišo. Gal 
prie to prisidėjo krikščionių de
mokratų šūkis “Alle Wege dės 
Marxismus fūhren nach Mos- 
kau”. Ir laimėtojas, 70-tis Ame- 

i rikos indėno veidu kancleris 
j Konradas Adenaueris prigązdi-

mo, ko pas kitas tautybes nesi
mato. Nebereikalo ir dabartinis 
sanatorijos kunigas Tėvas Tho
mas Mayer. gėrisi lietuvių pa
maldumu ir stato kitiems pa
vyzdžiu.

Jei dėl kokių nors priežąsčįų 
nenorime iškelti gerų ypatybių, 
tai juo labiau neklastokime tik- 

•eikatai vaišių arba »<>s padėties, nes tai yra labai 
Sandėliai pagal patikimiausius į papildomo maisto nusipirkti. žalinga. J. V-da.

mažesnę už prancūzų). Britams ■ nių išlaikymo reikalams" - .....
baisus vokiečių pramonės gaju-! čiuoja, kad sutartis pasirašius; tėjimas taip didelis ir čia visiems 
mas. Jiems ir pikta, prisiminus į Wehrmachtas pilnai pradėtų j taip gerai žinomas. O taipgi ir to 
nelaimingas konferencijas, ku-; funkcionuoti ne anksčiau kaip skaičiaus vyrų abstinentų, ku
riose buvo nutarta išsidalinti; po metų, amerikiečiai iš savo pu- i riėrnš ir už pinigus; neįsiūlytų 
Vokietijos karo metu susenusias į Sės užtikrino, jog Wchrmachtui į stiklelių; Pagaliau iškurgj šie ir 
ir apnaikintas pramones įmonės.; jie turi• jau parengę 2.360 tankų ■ likusioj gertų, kai neišeali taip 
kadUMaršalio planu jai būtų pa-j ir visą kitą šarvuoto divizijų, j reikalingų sv
statyti moderniausi fabrikai. 
Lenkai gi fantazuoja išlaikyti 
Oder-Neisės teritoriją, plius Vil
nių ir Lvivą atsikovoti. Lietu
viai beveik neabejoja, jog Aden
auerio vyriausybė ko ko, bet 
Klaipėdos tik nelies. Girdi, , kal
bėdamas pabėgėliams jis žadėjo 
juos sugrąžinti į čekų ir lenkų 
“okupuotas” sritis, bet Klaipė
dos nelietęs. NYTimes Sulzber
ger dėl to perspėjo, jog Aden
auerio politika nėra “keturme
tė”, bet ilgalaikė ir atgavęs Vie
ną sritį, jis eis toliau, kaip to 
reikalauja vokiečių, o ne kieno 
kitu interesai. Tai isidėmėtina 
ir “Eltos” žmonėms Reutlingene, 
kurie skleidžia kad “vokiečiai 
vis labiau įsitikina, kad pabal- 
tiečių kova už savo laisvę yra 
naudinga ir jų pačių likimui”. 
Mus pasiekią “Visų Vokiečių Iš- 
vietintųjų’’ partijos Waldemaro 
Kraft kalbų aidai lebeleidžia 
spėti, jog jie tą naudingumą su
pranta savaip.

Adenaueris yra “Už Europą” 
ir “Jungtinės Europos valstybės” 
labai populiarios, kai vokiečiai 
nemato jose sau lygių. Aden
aueris būtinai nori armijos ir 
dėl jos jis leistųsi į naujus Lo
carno susitarimus. Kai lankė 
vienmetį Churchilį, jiedu kal
bėjo, gal būtų galima sovietus 
užmigdyti nauju “cordon sani- 
taire” — demilitarizuota zona 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų, 
kad užtikrinus “taiką mūsų ge
neracijai”. Nebūtinai tai yra idė
ja. kurios Adenaueris laikosi. 
A&H eroje būtinos ir naujos 
politikos ir geopolitikos, kad už
tikrinus saugumą Europos Cent
re ir pasauly. Porą dienų prieš 
rinkimus kancleris Konradas 
kalbėjo jau apie reikalą regio
nalinių unijų pasaulyje. Esą, dėl 
to reiktų Vakarams susikalbėti 
su Maskva, kuri jų taip bijanti. 
Esą, “regionalinės unijos” likvi
duotų konflikto galimybes tarp 
savo narių, o tarp unijų ginčus 
išspręstų Jungtinės Tautos.

Tačiau Adenaueris šiuo metu 
kurkas daugiau pasitiki Jungti
nėmis Amerikos Valstybėmis. 
Pasitiki tiek, jog nesivaržyda- ' 
mas vokiečiams kalė, kad jų Ii-1 i

amerikiečių spaudos šaltinius 
esą Karlsruhe mieste ir sritvic. 
Karo .pramonė oficialiai dar vis 
neveikianti, tačiau planai bai
giami ruošti ne tik atatinkamų i .
darbininkų mobilizacijai, bet ir į problema, kaip atbaigti Europos 
patalpos esančios statomos, į ‘ vakarų apsaugos liniją, kai D. 
kurias tik reikėsią mašinas pa- ; Britanija ir Prancūzija nesutin- 
statyti. Aviaciją Štalinas-Chur- . ka Ispanijos įsileisti į Š. Atlanto 
chilis-Trumanas uždraudė vo- Sąjungą. JAV karinės vadovy- 
kiečiams, tačiau vokiečiai labai Į bės nuomone, Ispanijos įjungi- 
sėkmingai dirba Aacheno uni- mas į Vakarų gynybą yra būti- 
versiteto aerodinaminėse labora- nas. Dėlto JAV nusprendė Ispa- 
torijose, ruošdami naujausius 
vokiečių busimosios karo aviaci
jos lėktuvų modelius. Bonnos 
Universiteto Medicinos Mokyk
la gi savistoviai studijuoja, kaip 
tuose lėktuvuose jausis aštuo- 
nius metus neskraidę luftwaffes Trumano laikais ir visą laiką

ris Ispanijos teritorijos panau
dojimo reikalą buvo iškėlęs dar 
pereito karo metu, būdamas vy
riausiu Europos kariuomenės 
vadu ir to paties siekė būdamas 
Š. Atlanto S. vadu.

Pagal dabar pasiektąjį susita
rimą numatoma. kad Ispanijos!__ ________ _______ r____
oro bazės turi būti modernizuo-; mą, o per tą laiką JAV pasisku- 
tos, kad tįktų aptarnauti ir stra- bins daugiau ginklų Indokinijon 
teginius JAV bombonešius. Jos ' pasiųsti.

JAV ir Ispanijos sutartis
Jau kelinti metai sprendžiama

nijos teritorijos bei jos išteklių 
panaudojimo klausimą išspręsti 
vienos, sudarydamos su ja spe
cialią sutartį. Ilgai trukusios de
rybos atrodo jau eina į'■pabaigą.

Derybos buvo pradėtos dar

riteriai su. deimantais ir ąžuolo tęsiamos prez. Eisenhowerio, ku- 
lapais.

Vokiečiai ir pasaulis žino Vo
kietijos vietą neišvengiamojoje 
kovoje už būvį. Žino ją ir mūsų 
laisvinamieji veiksniai. Pasku- 
tiniomis žiniomis iš VLIKo jiems 
didžiausią rūpestį sudarąs Lie-i 
tuvos atstovo prie Bonnos pa-1 
skyrimas, kas ir iššaukęs pasku- 
tini Eltos komunikatą. Kandi
datų gi esą tiek daug, kad net iš \ 
Amerikos keli dėl to buvo nu-I 
važiavę, maskuodamiesi atosto
gomis ar kitais reikalais. Aden- 
auerį perrinkus, ypatingai ton 
vieton tiktų krikščioniškų lietu
viškų partijų žmonės, kurie turi' 
su juo ryšius nuo seniau. Bet ar , 
pasiseks perlipti visokius ten 
aktus, pamatysim. Nuo busimo
jo atstovo daug priklausys ar 
700 metų lietuvių — vokiečių 
santykiai įeis tikrai į krikščio- • 
niško bendradarbiavimo formą,] 
teikiančią Lietuvai auksines per- j 
spektyvas Jungtinių Tautų fone, j 
ar vėl prasimuš Haushoferio ir! 
nacių idėjos — kita “Drang nach 
Osten” forma. Gerbdami vokie-! 
čių kultūrą ir civilizaciją, kons- i 
tatuodami jog germanai negrįž
tamai prarijo mūsų giminę prū-j 
sus. lietuviai gi mirs, bet nei Į 
kolonizuojarm duosis, nei vergais j 
bus. 700 metų yra mūsų liūdi- į 
ninkas. A. Zinius. j

turėtų paremti Prancūzų Maro
ko įrengtas bazes. Dabar Vidur
žemio jūrose esančiam šeštajam 
JAV laivynui numatyta leisti 
naudotis Ispanijos uostais — pa
sipildyti juose maisto ir kuro. 
Ispanijai duodama $215.400.000 
paramos kariniams ir ūkiniams 
reikalams, ypač kelių bei gele
žinkelių modernizavimui. Beto, 
JAV pasižada Ispanijoje išleisti 
dar $160.000.000 pirkdamos įvai
rių prekių savo aviacijai ir aps
kritai kariuomenės reikalams. 
Ispanijai pažadama duoti ginklų, 
mašinų ginklų fabrikams įrengi’ 
ir visokių moderniškų karinių 
įrengimų. .

—-Vašingtonas. — Čia pasibai
gusiose JAV ir Prancūzijos, ka
riškių pasitarimuose sutarta, kad 
pasibaigus musonų laikotarpiui, 
t.y. spalio mėn., prancūzai pra
dės Vietminh komunistų puoli-
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Pavergtoje tėvynėje
' Veda ALMUS

LTSR Ministrų kabinetas svarsto 
kritiškų pašarų būklę

Kaip jou buvo TŽ rašyto ankščiau, 
padėtis yra tiek rimta, jog "kabinetas" 
šių problemų "laiko svarbiu valstybiniu 
uždaviniu". Jie reikalavo nušienauti 
viskg, kas šienaujama, įskaitant valsty
binius miškus "geležinkelių ruožus, ke
lių pakraščius ir kitos naudojamas že
mes, kur augo žolė". Kabinetas suti
ko, kad šienoutojoms butų mokamas' 
specialus atlyginimas. Kolūkiams augi
nantiems dobilus ir kitg kultūrinę pa
šarą mokėti. pinigines premijas (jei jie 
privalo auginti juos pagal planus).

LTSR išleisto Pablo Neruda knyga 
"Miškų kirtėjas tepabando". Išvertė 
Eug. Matuzevičius.

Senos pasakos
Kaip ir kiekviepais metais, maskvi- 

niai bolševikai pavergtuose kraštuose 
dejuoja ir dejuoja. Pavasariais jiems dir
vos nesuartos, pašaro trūksta, vasarą 
Šienapiūtė neįvykdoma. Atėjus dabar 
derliaus metui jie klykia ne savu balsu, 
kodėl lietuviai baudžiauninkai prieša
kinių kombainų nenaudoja, kodėl drėg
nus grūdus į aruodus pila, kodėl, kodėl...

Petrašiūnų popieriaus fabrikas 
pasigyrė įsčkęs Kauno Juliaus Janonio 
Vardo Popieriaus fabriko darbininkams 
atžymėti Lietuvos pavergimo 13 metų 
sukakčiai iki liepos 21 d. padaryti 7-nių 
1953 metų planą ir dar jį viršyti 7%, 
Popieriaus direktorius yra A. Kisunjko, 
politrukos R. Kondratjeva, prof, sąjun
gos pirm. V. Tunkulaitis.

Autoriai, kuriuos išleido liepos 
mėn. LTSR leidyklos

Pavergtoje Tėvynėje su Malenkovo 
atėjimu rusinimas topo dvigubai sustip
rintas. Lietuviškos knygos beveik nepa
sirodo, o jei ir išleidžiamos tai daugiau
siai vertimai iš rusų k. Pav. praėjusį 
mėn. išėjo Riabuškin: "J. V. Stalinas" 
— 39 psl. 4000 egz.; Pospielov i Ša- 
bliovski: "Rusų Literatūra", 303 psl. 
30.000 egz.; Zerčaninov, Raichin, Stra- 
ževr "Rusų Literatūra" 410 psl. 15.000 
egz.; Fiodorenko: "Stalino laureatas 
Go-Mo-Žo" 36 psl. 4000 egz.; Rybak: 
"Pereslov Rado", vertė Jonynas ir Suba 
tav&iuš. 711 psl. 7000 egz.

Panevėžio Dramos Teatro repertuaras
Vasaros pradžioje Panevėžio Dramos 

Teatras gastroliavo Vilniuje kurio Dra
mos teatro patalpose statė šiuos dalykus: 
"Šakalus", "Melagį", "Pavogtąją Lai
mę", "Juodojo Ežero paslaptį", "Kaip 
grūdinosi Plienas", "Tariamąjį ligonį" 
ir "Vedybas su kraičiu". .

Vilniuje, sako, gaminamos 
skalbimo mašinos

Vilniaus Medicinos Aparatūros fab- 
rikos , "įsisavino" skalbimo mašinas ir 
per pusę metų vargais negalais pagami
no tris. Jos esančios didelės ir galinčios 
skalbti po 80 kg. baltinių. Jos išsiųstos 
Vilniaus I tarybinei ligoninei, Pažaislio 
neurologinei ir Šiaulių miesto ligoninei.

Bid i ukas pateikia duomenis
Prof. K. Sieli ūkas, LTSR Mokslų Aka

demijos akademikas — sekretorius sa
ko, jog Lietuvos Mokslų Akademijai yra 
pavesta išnagrinėti LTSR perspektyvinio 
energetikos išvystymo problemos išvys
tymą, ją gtaudiai siejant su kompleksi
niu Nemuno kaskadų išnaudojimu, ši 
problema esanti nagrinėjama vadovau
jant TSRS Mokslų Akademijos Energe
tikos Instituto Leningrado energetinei 
laboratorijai ir sudaro dalį visasąjunginės 
kompleksinės problemos. 'TSRS Šiaurės 
Vakarų dalies energetine sistema, kurią 
sprendžia Lietuvos, Latvijos, Estijos, Balt- 
rusijos respublikų mokslų akademijos ir 
TSRS Mokslų Akademijos Karelijos^ fi
lialas . . . Remiantis atliktais tyrimais 
bus nustatyti moksliniai pagrindai išvys
tyti sistemai ir bus išnagrinėta ir Balti
jos — Juodosios jūrų vandens kelio pro
blema. LTSR mokslų akademija jau at
liko preliminąrinius žemės ūkio energe
tinių apkrovimų apskaičiavimus, sudary
to energetinė mažųjų upių charakteris
tika ir atlikti' kai kurie preliminariniai 
pramonės Šakų išvystymo skaičiavimai.

Praėjusiais metais Mokslų Akademijos 
Institutai, talkoje su Universitetu, toliau 
;ęsė Lietuvos pietryčių rajonų komplek
sinius tyrimus.. Kartu tyrinėjo ir biolo
gijos institutas, bei gyvulininkystės bei 
veterinarijos institutas Vilniaus srities 
a jonų gyvulių ir paukščių veislingumą 
r produktingumą.

Geologijos ir Geografijos Institutu* 
vadovaujant ir dirbant su kitais institu
tais buvo paruoštas stambus kolektyvi
nis darbas —- 'LTSR ekonominė geo
grafija'. Bieliukas giriasi, jog šis darbas, 
įgalinąs rusus planingai eksplotuoti sa
vo labui Lietuvos kad ir menkus turtus 
— buvęs perduotas TSRS Mokslų Aka
demijai.

Geologijos ir Geografijos Institutas 
sudaręs Lietuvos ežerų katalogą. Nors 
Bieliuko pranešimas buvo labai "darbš
tus", sekančioje sesijoje LTSR Mokslų 
Akademijos veikla buvo suniekinta.

Kita "konferencija" lietuvių kalbos 
mokslų klausimais

Birželio 15 Vilniuje įvyko Vilniaus 
Universiteto ir Pedagoginio Instituto kar
tu suruošta mokslinė konferencija "skir
ta lietuvių kalbos ir literatūros mokslo 
klausimams nagrinėti". Konferencijoje 
pranešimą tema "Lietuvių kalbos fraze- 
logijos sistematizacija" padarė Lietuvos 
TSR MA tikrasis narys prof. dr. B. La
rin. Maskvos Lomonosovo vardo univer
siteto prof. dr. M. M. Peterson skaitė 
paskaitą apie K. Donelaičio "Metų" sin
taksę, o kaikuriuos "Metų" stiliaus 
klausimus nušvietė Lietuvių Kalbos ir 
Literatūros Instituto bendradarbis L. Gi
neitis. VU dėstytojas J. Palionis skaitė 
pranešimą "Pirmoji Lięfruvių Kalbos Gra
matika", o vyr. dėstytojas Z. Zinkevi
čius— "Kaikurie įvardžiuotinių būd
vardžių darybos klausimai". J. Paulaus
kas pateikė priešdėlėtų lietuvių kalbos 
veiksmažodžių tyrinėjimo apžvalgą.

HAMILTON, Ont.
Tretysis metinis aukų vajus 
Tautos Fondui Hamiltone

v-ba rugsėjo 1 d. pasiuntė Kana
dos premjerui Louis St. Laurent

SUDBURY, Ont.
Liet. Bažnyčios Komiteto va

karas įvyks rugsėjo 26 d., šešta
dienį, žinomoj kroatų salėj. Pra
džia 7 v. v. Šokiams gros puikus 
vokiečių orkestras. Atskiri pa
kvietimai niekam nebus siun
čiami. Tad, maloniai kviečiame 
visus Sudburio ir apylinkės lie
tuvius su savo draugais, be jokio 
tautybės skirtumo, dalyvauti ir 
smagiai praleisti laiką. Pasistip
rinimui ir atsigaivinimui veiks 
lietuviškas bufetas su alučiu.

Rengėjai.
Miliai pakrikštijo savo sūnelį 

Rudolfo-Karolio vardais.

H Lietuviai pasaulyje

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kon traktorius 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 Bumeriar) į senas krosnis ir taisomi 
\ seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
galinamos 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 DR ILLI S
M. D. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA

Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 vai. vak. ir pagal telefoninį susitarimą tel. 9-6634

Vėl artėja spalių mėnuo — 
laikas, kada mes beldžiamės į 
tautiečių gerąsias širdis, prašy
dami Tamstas savo auka parem
ti Tėvynės laisvinimo darbą.

Ruošdamiesi šiai visuotinei 
hamiltoniečių tarpe rinkliavai, 
mes tikime, kad kartu su kylan
čių ųiūsų materialiniu gerbūviu 
Tamstų auka bus duosnesnė ir 
mūsų lietuviškiems' reikalams.

Šįmet aukų vajų pradėsime 
spalio ! d., stengdamiesi iki lap
kričio 1 d. aplankyti visus lietu
vius. Iš kiekvieno dirbančio lie- 
tuvio-vės norėtume gauti $2.40. 
Ši suma yra nustatyta krašto 
Tarybos. Iš savo pusės mes pra
šome visus tautiečiu^ aukoti 
tiek, kiek kas gali. Labai norė
tumėm matyti hamiltoniečių 
tarpe didesnį skaičių stambesnių 
aukotojų.

1951 m. šiam tikslui vygdytoj 
rinkliavoj gauta $630.50, o 1952 
m. $799.50. Padidėjus mūsų kolo
nijai mes tikimės, k/ad šįmet 
bendra aukų suma bus didžiau
sia. Hamiltoniečiams lietuviams, 
atrodo, neturėtų tikti posakis: 
“Žmogus turtėja — širdis kietė
ja”.

Rinkdami aukas pravesime ir 
lietuvių surašymą. Mums vi
siems įdomu, o ypač ateičiai, 
kad būtų užregistruotas mūsų 
kolonijos natūralus judėjimas ir 
kiti lietuvių pasikeitimai, ką 
mes jau vykdėme ir praėjusiais 
metais.

Renkant aukas pasitaiko kai 
kurių užmetimų VLIKui, betgi 
panagrinėję juos objektyviu pro
tu ir pozityvia širdimi, mes įsi
tikinsime, kad VLIKas pilnai 
pateisina savo egzistavimą ir yra 
didelis veiksnys mūsų laisvės 
kovoje. Be to, nemažas sumas 
iš Tautos Fondo VLIKas skiria 
Vasario 16 d. gimnazijai, lietu
viškai spaudai, vargo mokyk
loms, Bibliografijos Tarnybai 
Amerikoj išlaikyti ir kitiems 
lietuviškiems reikalams.

Baigdamas šį kreipimąsi į ha- 
miltoniečius, mes prašome Tams
tas iš visos 'mūsų lietuviškos 
širdies, neatmeskite mūsų pra
šymo ir mūsų vargo, o atėjusį 
aukų rinkėją išleiskite padrąsin
tą, įvertinę jo sunkų prašymo 
darbą Jūsų rimta auka Tautos 
Fondui.

Pasitikėdami Tamstų, Mielieji 
Hamiltono lietuviai, parodytu 
iki šiol Tautos Fondui dideliu 
palankumu, ir prašydami Aukš
čiausiojo, kad šis mūšį darbas 
būtų vainikuotas Tėvynės išlais
vinimu, mes ir pradedame šią 
metinę rinkliavą Tautos Fondui. 
Už Tamstų šiam tikslui aukas 
iš anksto tariame didelį ačių.

TFA Kanadoje Hamiltono 
sk. Valdyba.

Peticijos Kanados vyriausybei. 
TFA Kanadoje Hamiltono sk.

ir Užsienių reik. min. Lester B. 
Pearson peticijas, kuriose krei
piamas Kanados vyriausybės dė
mesys į klastingą Sov. Rusijos 
taikos propagandą ir prašoma 
paremti Lietuvos laisvinimo by
lą. Peticijose pabrėžta, kad Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mas yra tuo pačiu Kanados lais
vės ir demokratinės santvarkos 
užtikrinimas.

Gegužinė ant ežero! Hamilto
niečių tarpe sukėlė didelį susi
domėjimą Vasario 16 d. gimnazi
jai remti komisijos originali ge
gužinė “SS Lady Hamilton” lai
ve. Ji įvyks rugsėjo 19 d., šešta
dienį. Tautiečiai kviečiami mi
nėtą dieną rinktis į prieplauką, 
James g-vės gale, nuo 7 iki 8 v. 
v. Lygiai 8 valandą laivas iš
plauks į ežerą ir grįš 12 vai. nak
tį. Laivo salėje vyks šokiai, gro
jant Beni-Ferri orkestrui. Bufe
te rasime įvairių stipresnių ir 
silpnesnių gėrimų, prieinamomis 
kainomis.

Daug vietos mašinoms.
Laivas “SS Lady Hamilton“ 

gali priimti iki 1000 svečių, tad 
maloniai prašomi visi tautiečiai 
pasinaudoti šia pirmąj a ir pas- 
kutiniąja šiais metais nuotaikin
ga pramoga! Taip pat prisimin
tina, kad iškylos visas pelnas ski
riamas mūsų lietuvybės židiniui 
Vokietijoje išlaikyti — Vasario 
16 gimnazijai.

Tikime ir laukiame, kad tau
tiečiai šį pirmąjį komisijos ori
ginalų parengimą parems savo 
skaitlingu atsilankymu. Sk. St.

WELLAND, Ont
Tautos šventės minėjimą KLB 

Wellando apylinkės valdyba 
ruošia rugsėjo 20 d. St. Mary’s 
bažnyčios rūsyje. 10 vai. pamal
dos, po pamaldų J. Paužuolio 
paskaita. Wellando ir apylinkės 
lietuvius prašome kuo skaitlin
giausiai atsilankyti.

Apylinkės valdyba.
A

Atviras laiškas
Tėviškės Žiburių reddktoriui 
Didž. Gerb. p. redaktoriau, 

Tamstos redaguojamo savaitraš
čio š.m. rugpiūčio mėn. 27 <£,- 
Nr. 34 (191) buvo patalpinta ko
respondencija “Dėliai B-nės mo
kesčio”, liečianti Wellando apy
linkę.?'

Dėl mirgėtos korespondencijos 
KLB Wellando valdybos sekre
torius p. K. Stankevičius leisda
mas gandus tvirtina, kad jis iš 
stiliaus yra nustatęs jog minė
toji korespondencija buvo mano 
rašyta ir tuo as kaišiodamas 
baslį į ratus kuriuose važiuoja 
valdyba, trugdau jos veikimą.

Kadangi iš viso jokios kores
pondencijos niekada nesu rašęs 
ir kad užkirsti kelią pletkams, 
maloniai prašau p. redaktoriaus 
tuo reikalu patikslinimo.

Dėkoju ir reiškiu pagarbos
K. Žukauskas.

Redakcija užtikrina, kad kal
bamoji korespondencija ne p. K. 
Žukausko rašyta.

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

Dieną

PHILLIPS 
CHESTERFIELD 

MFG.
953 DUNDAS ST. W., TORONTO 

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

Kalbame slavų kalbomįs.

O. E. CARSON
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 k I

SIŪLO:

$2.500 įmokėti už 8 komborių pusiau atskirą namą su garažu Porkdale rajone. 
Pilna kaino $14.500.

$2.500 įmokėti kiekvienas, pilna kaina apie $12.500. Du namai mūriniai, pu
siau atskiri, Dundas — Ossi ng ton kampe. 8 didelių kambarių, nuomo- 
ninkų užimti, reikalingi vidujinio remonto. Grynais galima pirkti po 
$10.000 kiekviena. 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 j savaitę.

Be to, daugelis kitų namų įvairiose vietose ir įvairiomis kainomis.

Turime labai daug kitų namų, kurie keičiasi dienomis, savaiti
niame laikrožtyje jų nespėjama paskelbti.

Jei nori gerų namų pirkti ar parduoti su pageidavimu praioma x 
kreiptis telefonu j mūsų atstovų, kuris nemokomai patarnaus ir 
suteiks visas informacijas:

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

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.
MES PATARNAUJAME 

TEISINGAI 
SKUBIAI 

SAVO KALBOJ

Mūsų
SHAW — BLOOR, 5 k. pusiau otski- 

ros, pilnas rūsys, vond. ongl. šil- 
dymos, garažas su šoniniu pri- # 
važiavimu, užėmimas tuojau, 
įmokėti — $2.000.

JERSEY — CLINTON, 6 k. pusiau at
skiros, alyva šildymas, šoninis 
priv. Užėmimas tuojau. Įmokė
ti $4000-—pilna kaina $11.000.

GLADSTONE — Queen, 8 k. pusiau 
atsk. mūrinis, 2 garažai, balan
sas vienai skolai. įmok. $3.500 
— pilna kaina $13.000.

GRENARIER — RONCESVALLES, 10 
k. duple *3*, šoninis privažiavi
mas. Įmokėti $55.000.

McKENZIE — DUNDAS, 9 k. mūri- Į 
nis, atskiros, 2 virtuvės, 2 vo
nios, alyva vond. šildymas, 2 ga
ražai, balansas vienai skolai, 
įmokėti $5.000 — pilna kaino 
$18.000.

V. Jutas
Banio totef. OL. 8*44 
Namy *«»«♦• OL 6718

$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:
6 mėn. senumo, 8 k. 2-jų ougštų mū

rinis, modernus, atskiros na
mas. Vandeniu alyva šildo
mas,, 2 modernios virtuvės, 
pilnas skiepas'su moderniais 
įrengimais. Kiemas 30 iš 130 
pėdų. College — Groce rajo
ne. įmokėti $7.000. Kaina 
$19 000.

$8.000 įmokėti. Queen — Porkdole, 
9 k., atskiros mūrinis namas. 
2 garažai. Kaina $19.000.

$8.000 jmokėti. High Pork — Bloor. 
9 k., atskiras, mūrinis, mo
dernus, lobai geras namas, 2 

f garažai. Kaina $23.900.

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

$5.000 įmokėti. 10 k. dupleksas, vie
ta garažui. Virš $200 mėn. 
pajamų ir sau butas. Kaino 
$17.500. Geros pirkinys.

$5.000 įmokėti. Dundas - Dovercourt. 
10 k. pusiau atskiros mūrinis 
narnos. $190 pajamų mėn. ir 
sau 4 k. butas l-me augšte. 
Geros pirkinys. Kaina 15.500.

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

$6.000 įmokėti. Goley — Roncesvol- 
les. 8 k. lobai gražus namas. 
Vieta garažui. Kaina $16.000

j 
k

F. Jonynas
Telefonas jttaiflM OL. 8444 

Nem^ OL. 2636

P. Dambrauskas
Telef. įstoi^M OL. 8443 

Namy JU. 6198

JA VALSTYBES
Kunigų Vienybės suvažiavi

mas įvyks rugsėjo 16-17 dd. Či
kagoje.

J. Šliogeris, buvęs knygnešys, 
kilęs iš Smilgių valse., Pavinkš- 
nių km., dėl knygnešystės ir į 
Ameriką pasprukęs, čia taip pat 
uoliai dalyvavęs visuomeninia
me gyvenime, mirė ir palaido
tas rugsėjo 5 d. iš Šv. Kaziųiie- 
ro bažnyčios.
VOKIETIJA

Krašto Valdybos būstinę nu
matyta perkelti arčiau gimnazi
jos. Deramos Valdybai patalpos 
Weinheime, kuris yra maždaug 
5 km. nuo Hūttenfeldo, naujo
sios Gimnazijos vietos. Weinhei
me teks tikriausiai privačiai ap
sigyventi ir didžiumai mokytojų.

Prie Augsburgo lietuviško 
kryžiaus atnaujinimo prisideda 
ir kunigaikštis Fugger, kuris ir 
statant kryžių davė ąžuolą. Da
bar jis pažadėjo duoti 250 DM. 
Augsburgo apyl. Valdyba tam 
duos JAV surinktas 253 DM ir 
darbo jėgą. .

Wehnen Lietuvių bendruome
nėje yra apie 350 žmonių.

Kolonijoje veikia Vargo Mo
kykla, vadovaujama mokytojos 
Atienėš, ir vaikų darželis. Veikia 
8 lietuvių organizacijų skyriai, 
kurių pareigūnais yra net 40 ko
lonijos gyventojų: Apylinkės 
Valdybos, Revizijos ir Šalpos 
Komisijų nariai, Evangelikų 
Bažnyčios Tarybos, Moterų 
Draugijos, lietuvių Karitas, NC 
WC skyriaus ir kt. pareigūnai. 
Kolonijoje veikia kooperatyvas, 
dabar persitvarkęs visuomeni
nės naudos linkme.

Sandplatz stovykla prie 01- 
denburgo yra estų. Joje gyvena 
ir nedidelis lietuvių skaičius. 
Pusė 104 lietuvių bendruomenės 
narių gyvena privačiai. Stovyk
loje veikia Matušauskaitės ve
dama Vargo Mokykla. Beveik 
visi nariai yra bedarbiai.

Spakenbėrgas yra viena iš di
džiųjų Schleswlg-Holsteino lie
tuvių stovyklų, visada pasižy
mėjusi geru bendruomenišku su
sitvarkymu. Dabar ji turi 140 
narių. Visą laiką veikia A. Mid- 
verio vadovaujama vargo mo
kykla. Laikinai vasaros metu 
dirbančiųjų tėra 10.

Lubeck-Meesen bendruomenei 
priklauso 60. Neseniai bendruo-- 
menė išgyveno krizę, kurią su
kėlė šalpos reikalai. Pusė ben
druomenės narių yra buvę DP, 
o kita pusė vokiečių pilietybės 
klaipėdiečiai ir repatriantai, gau
nantieji iš vokiečių ūkio vadi
namas “Haųsratshilfe”. ŠalpdĮ 
komisija atitinkamai nustatė 
šalpos dalinimui skirtumus. Kilo 
nepasitenkinimas ir dalis iš 
bendruomenės išstojo. Dirban
čiųjų yra tik keli, nes didžioji 
dalis yra seni bei ligonys.

Lubeck - Artilerie- stovykloje 
lankantis VLIKo ir VKV nariui. 
Glemžai į susirinkimą buvo 
kviesti, be stovyklos gyvento
jų, ir privačiai gyvenantieji, su
darą vadinamąją trečią apylin
kę, bei Bad Schwartau seniū
nijos nariai, kurių daugumas yra 
klaipėdiečiai.. Susirinkime daly
vavo pen 40.

Diskusijas sukėlė lietuviškos 
mokyklos klausimas. Vaikų būtų 
visai mokyklai, bet neveikia net 
vargo mokykla, kuri nustojo 
veikti dėl mokinių stokos, nes 
tėvai vengia vaikus mokyti lie
tuviškai. Nors stovykloje ir apy
linkėje yra keli šimtai lietuvių, 
bet, kaip susirinkime išsireikšta, 
didelė jų dalis tik BALFo šal
pai gauti lietuviai, o šiaip na
muose vartoja vokiečių kalbą. 
Keli susirinkusiųjų pasisakė, 
kad centrai turėtų daryti tvarką 
ir lietuvius klasifikuoti, nes įpi- 
lietintieji gauna paramos iš vo
kiečių ūkio, o buvę DP š šalies 
negauna jokios papildomos pa
ramos. BALFas gi visiems lygiai 
skiria.

Be to, pasisakyta, kad daug 
įpilietintų lietuvių įsirašė Land- 
mannschafto nariais ir negalį 
vadintis lietuviais, kad nenusto
jus laukiamos iš Landmann- 
schafto paramos.

Buv. IRO tremtinių dokumen
tai deponuoti Tarptautinėje Pa
ieškojimų Įstaigoje (Internatio- 
naler Suchdienst, Arolsen, Kreis 
Waldeck). Tačiau tremtinių as
meniniai dokumentai saugojami 
UN Augštojo Komisaro Pabėgė
lių Reikalams įstaigoje (Amt 
dės Hohen Kommissars der Ver- 
einten Nationen fūr Flūchtlinge, 
Bad Godesberg, Koelner Str. 89 
/91).

Laisvosios Europos Piliečių 
Tarnyba (Free Europe Citizens’ 
Service), Laisvosios Europos 
Tautinio Komiteto padalinys, 
pradėjo savo veiklą ir Vakarų 
Vokietijoje. Vokietijos Krašto 
Valdyba palaiko su šia įstaiga 
ryšius ir tikisi gal pavyks lietu
vių kultūrinės veiklos srityje 
atsiekti jos žymios paramos.

ŠVEICARIJA
Lietuvis — redaktorius. Švei

carijoje gyvenąs lietuvis Alg. 
Narakas, mūsų kariuomenės 
pulk. Narako sūnus, paskirtas 
šveicarų “Tribune de Lausanne” 
laikraščio vienu iš redaktorių. 
Dirba užsienio skyriuje.

Šveicarų Europos pagalbos de
legatas, Schweizer Europa-Hil- 
fe, p. Schellmann, liepos 18 d. 
lankėsi Vokietijos Krašto Val
dybos būstinėje, Hannoveryje, 
kur smulkiai susipažino su lie
tuvių-švietimo reikalais, ypatin
gą dėmesį kreipdamas į Vasario 
16 Gimnazijos ir jos internato 
įkūrimą savo namuose.

Nors šios šveicarų įstaigos 
tikslai ir jos darbai eina kita 
kryptimi ir plotme, delegatas 
paketino svarstyti galimybes ši 
lietuvių sumanyjną materialiai 
paremti. Ar šitokią paramą švei
carų “Europa-Hilfe” galės duoti, 
bus nuspręsta Berne iki rugpiū
čio mėn. pabaigos.
AUSTRIJA

Tremtinių materialinė būklė 
Austrijoje kas kart labiau sun
kėja. Stovyklose gyvenančius 
skaudžiai palietė naujas vyriau
sybės nuostatas reikalauti prie 
nuomos dar papildomų mokes
čių už sąšlavų nuvežimą, kamin
krėtį, šviesą ir t.t.

Už elektros srovės naudojimą, 
nesant skaitiklių, skaitoma: už 
laidynę 15 S., krosnelę 40 S., 
lemputę 12 iki 30 S , taip kad 
bendros išlaidos sudaro labai 
stambią 150 S. sumą mėnesiui 
ir visiškai apsunkina jau taip 
vargingą tremtinių biudžetą. 
Dėl šių mokesčių įvedimo eilėje 
stovyklų įvyko protesto susirin
kimų.
ARGENTINA

A. Kuprevičius, sėkmingai 
koncertavęs JAV, grįžo į Argen
tiną, o vėliau išvyksta gastrolių 
pa Vidurio ir Pietų Amerikos 
valstybes. Po kurio laiko numato 
su tėvais persikelti į JAV pasto
viai apsigyventi. Ir sesutė smui
kininkė E. Kuprevičiūtė, grįžusi 
iš Vakarų Europos, nuvyko į 
Šiaurės Ameriką.

Argentinoje gudai išleido ispa
nų kalba knygą, pavadintą “Gu
dija ir gudai Argentinoje”. Jie 
ne tik pristato panašų į mūsų 
Vytį kaip savo tautinį ženklą, bet 
taip pat savinasi ir lietuvių pra
eitį, skelbdami, kad .girdi, Algir
das buvęs gudų kilmės kuni
gaikštis, kad to meto “Lietuvių 
Gudų kunigaikštija” nieko ben
dro neturinti su dabartine Lietu
va ir tt. Net visas Vilniaus kraš
tas su tikrąja Lietuvos sostine 
Įjungtas į “tikrosios Gudijos” ri
bas. Šiuo metu, kai JAV-bėse 
keliamas klausimas pripažinti, 
be Ukrainos, taip pat ir laisvo
sios Gudijos atstovus, kyla klau
simas, ar panašiomis “objekty
viomis informacijomis“ kaikurie 
gudų šovinistai nesistengia taip 
pat aprūpinti ir atitinkamas 
amerikiečių įstaigas... Tokie 
leidiniai tikrai neprisideda prie 
gerų kaimyninių santykių palai
kymo.
AUSTRALIJA

Baltų komitetas. Pabaltijo tau
tų vardu paruoštąjį memorandu
mą išsiuntinėjo parinktiems 
Australijos vyriausybės, parla
mento, partijų ir žymesnių ins
titucijų bei spaudos .atstovams. 
Baltų Komitetas jau nuo pereitų 
metų bendrais mums reikalais 
atstovauja visoms trims baltų 
tautoms. Komitetą sudaro visų 
trijų baltų tautų po tris atsto
vus. ' . '■ .. ■

P. Korėjos prez. Singman Ree 
Sidnio lietuvių grupei atsakymą 
atsiuntė per dail. J. Bistricką 
į jų pasiųstąjį sveikinimą. Savo 
laiške prezidentas pažymi, kad 
P. Korėja ėmėsi visų reikalingų 
žygių apsisaugoti nuo tragiškų 
klaidų ir Mūncheno bei Jaltos 
praktikos. Prezidentas džiaugia
si lietuvių laišku ir pažymi, kad 
jį stiprina parama tų žmonių, 
kurie tikrai myli laisvę ir yra 
pabėgę nuo raudonųjų bandų, 
pavergusių jų tėvynę.

Mount Gambier miestelyje per 
ketverius metus įsikūrė apie 50 
lietuvių. Iš 12 šeimų 10 jau turi 
arba baigia statyti nuosavus na
mus. Mieste veikia didelė lie
tuvių lentpiūvė, baldų dirbtuvė, 
valgykla. Vienas lietuvis nusi
pirko didelį gyvulių ūkį. Trys 
lietuviai yra miško eksploataci
jos kontraktoriai.’ Miškuose ir 
prie akmenų uždirbama iki 20 
svarų grynais į savaitę. J. Jonu- 
šaitienė čia sudarė tautinių šo
kėjų grupę, kuri net miesto bur
mistro kviečiama parengimams. 
Tos apylinkės australai labai 
gerbia lietuvius ir mėgsta lietu
viškas dainas. Gambier kapinėse 
palaidotas vienintelis lietuvis, 
Vincas Jakimavičius, žuvęs mo
tociklo katastrofoje. Ant jo kapo 
stovi paminklas su įrašu: “Jei 
grįši, lietuvi, pasakyk Tėvynei, 
kad aš ją mylėjau”.
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A. GRAŽIŪNAS

Grėsmingos Petrinės
Tęsinys iš praeito numerio

Taip begalvojant, nesmagu Umpai pasidarė. Nesinorėjo jam 
dw keliaut į beržyną. Tačiau dėl to jam dar ne tiek nesmagu 
buvo — mirt vis tiek reikės, o su giltine nepasiderėsi, kad ji 
vėliau tau dalgiu per kaklą patrauktų. Bet jam tiesiog pikta 
pasidarė, kai pagalvojo, jog sūnus, tur būt, tik pasidžiaugtų, jei 
jisai kinkas nukratytų. Tuomet jau niekas nekliudytų jam par
sivesti į namus Tvaskiūtę.

Tai buvo Umpai^šapas aky. Ir juo jis ilgiau vaikščiojo ir gal
vojo, juo labiau pyko ant tokio nenaudėlio sūnaus.

—Bet jei mirsiu, tai nieko jam ir nepaliksiu, — nusprendė 
pagaliau jis.

Ir jį apėmė toks atkaklumas sūnui nieko nepalikti, jog veik 
nustojo ir rūpėti, kad gali tekt mirt. Galvojo tik, kaip čia padaryti, 
kad po jo galvos kuo mažiausia kas beliktų. Ir dar jam labiau 
pikta buvo, kad pasirodė, jog ne taip lengva nieko nepalikti. 
Žemės neparduos!, trobų nenuversi ar nesudeginsi. Nors'jam 
negaila būtų buvę ir tai padaryti, tačiau ir pačiam * atrodė, jog 
tai vis tiek neįmanoma. Pagaliau kas tau leis žemę parduoti 
ar trobas versti. Boba su dukterimis ir sūnum išvytų ir iš namų. 
Tad tik dairėsi, ko čia šiaip galima būtų nepalikti.

Sutiktas Gegužis išsikalbėjo, kad jam verkiamai reikia akė
čioms medžio, o namuose nėra jokio tinkamo balžienoms rąstelio.

— Gerai aš tau duosiu. Kaip tik toks rąstelis mano pašiūrėj 
dar guli, — pasisiūlė nė neprašomas Umpa.

—Ėūtų gerai. Bet gal tau pačiam dar reikės? — nesiskubino 
dar Gegužis pasinaudot dovana.

Bet Umpa tik ranka pamojo.
— Imk, Ką gali žmogus žinot, ko tau reikės, ko ne. Štai, 

čigonė anądien iš delno išbūrė, jog per Petrines mirsiu. Gal ir 
tiesa. Kam man taupyt ateičiai? Kam reikės, tas tegul ir pasi
rūpins.

Ir atidavė ne tik rąstelį, bet ir kelis trūkstamus akėtvirba- 
‘ liūs pridėjo. A '

Užtiko jį vieną namuose kažkoks padegėliaudamas važinė
jantis žmogelis — visą pusmaišį rugių įpylė, porą kūlių ilginių 
stogui dengti pridėjo ir, palipęs ant aukšto, kur lašiniai kabo, 
dar atpiovė ir lašinių. Net nustebo žmogus pas tokį, kaip atrodė, 
apšiurusį ūkininką tiek visko gavęs. Bet Umpa vėl tik ranka 
pamojo. ' A

— Vežkis ir naudok sveikas. Gal man jau nė nereikės, gal 
tuojau mirsiu. Papoteriausi gal kada atsiminęs už mano vėlę.

— Kas yra? Gal sergi? — teiravosi žmogelis.
— Nesergu, — atsakė Umpa, — bet ką gali žinot, kiek gy

vensi. Neseniai čigonė išbūrė, jog per Petrines mirsiu. Ar negali 
taip atsitikti. *•

Sulaukęs prekymečo, nuvedė ir pardavė veršelį, o su pinigais 
nuėjo pas Ilgavyžį.

— Nors dar išgert reikia, kol dar galiu, — nutarė jisai.
— Tai ką? Veršį pardavei ir dabar gėrauji, — užkalbino ji, 

taip pat - butelio alaus išgerti užsukę kaimynai. — Tik nepra- 
gerk daug. Žinai, ateina žemės mokesčiai. Reikės pinigo.

Tačiau Umpa ir mokesčiais nebuvo linkęs rūpintis. •
— O kam man tais mokesčiais galvą sukti? Gal aš jų nė nesu

lauksiu. Kam reiks mokėt, tas tegul ir pinigais pasirūpins.
— Ką gi čia dabar kalbi? — nustebo kaimynai. — Mirti ren

gies? Toks sveikas, raudonas, kaip cviklinis runkelis, mus visus 
dar pragyvensi. z

— Ne, vyrai, tur būt, nepragyvensiu, — palingavo galva Um
pa.—Gali tekt kojas nukratyt. Čigonė išbūrė, kad per Petrines 
mirsiu. Nepaklausiau tik, kokia mirtim — nesveikata kokia 
užpiaus, ar staiga. ,

Tai išgirdę, vieni tik nusijuokė, kad dėl tokios griežąsties 
“*Umpa jau mirti rengiasi. Tačiau kiti tuoj prisiminė visokius 

atsitikimus, kaip čigonės ne vienam mirtį yra išpranašavusios. 
Kitas gal ir tyčia, norėdamas Umpa pagąsdinti, pasakojo, kaip 
čigonių pranašystės visuomet išsipildo.

• — Taigi matot, vyrai, kad jau man: nėra ką labai taupyti,— 
t# pasakojimų pasiklausęs, tarė Umpa. — Jei reikės namo va
žiuot, kodėl nors nepasilinksmint dar. Pinigo į ten jau nepasiimsi.

— Matai, koks! — tarė Vepštas. — Kad tu rengies mirt, tai 
ir pinigus nori pragert. O kai tu numirsi, tai kitiems ar nereiks 

' gyvent? Sūnui nereiks ūkininkaut? .
— Dėl to ir noriu pragert, kad sūnui neliktų, — net kumštini 

\ stalą kaldamas, atsakė Umpa. —- Neklauso paršo koja, tai ir 
nevertas, kad jam tėvas dar ką paliktų.

Kaimynai vieni tvirtino, jog nepaklusniam sūnui taip ir rei
kią padaryti. Jei tėvai neklusniems vaikams vis taip padarytų, 
tai tuojau visi pasidarytų klusnesni. Kiti ginčijosi, jog nereikia 
perdaug jau to klusnumo iš vaikų reikalauti — jie ir patys savo 
galvas turi. Treti gi juokėsi ir ragino Umpa, kad jiems viską 
paliktų, tai ateisią jo mirusio apgiedoti.

— Tik nepamiršk paliept savo senei, kad gie§mininkams pri
virtų kumpių su dešromis, o pats, kol dar laikas, parvežk kokią 
dėžę monopolinės ir gerą statinę alaus. Tai užkandę ir pagėrę 

» kad trauksim giesmes, tai net tos po langu augančios obels šakos 
linguos, — erzino jie Umpa.

Bet Umpa tvirtino savo.
Pamatysit. Jūs manot, kad aš juokauju. Kaip pasakiau, taip 

ir bus — nieko sūnui nepaliksiu. Pats pasilinksminsiu, kokiam 
geram žmogui ką atiduosiu, visiems elgetoms pašventory pada
linsiu po gerą pinigą, kad bent metus už mano vėlę melstųsi. 
Reikia gi ir tuo pačiam pasirūpinti, nes toks sūnus neatsimins 
nė už tėvo vėlę kada elgetai paduoti. '

Ir jis savo žodžio laikėsi. Tiesa, elgetoms po gerą pinigą ne
padalino. To pinigo jie ir ligi šiai dienai dar tebeląukia. Bet 
pardavė išvežęs kelis paršelius ir atidavė Barčių Šoliūnui net 
vieną šunį, o pamiškėj gyvenančiam bobeliui Kikučiui nuo kaž
kurių laikų ant aukšto gulėjusius spiečiams gaudyti inkilus.

— Imk, — girdi, — ir gaddyk sveikas spiečius. Bitės geras 
daiktas. Vis rengiausi pats juos įkelti ir įsiveist bitelių. Bet kam 
man dabar jas gaudyt? Žinai, kad jei šeimininkas numirs, ir 
bitelės išnyks.

O kai tik buvo Seirijuose, įr pasilinksmint neužmiršo. Ne 
tik sau nepasigailėjo, bet ir sutiktą kūmą, pavaišint. Pats vienas 
net sau dėstėsi, jog išparduosiąs ir avis, ir galvijus, ir arklius. 
Tik vis neprisirengė to griebtis, nes žinojo, jog namuose jį visi 
lyg širšės užpultų.

Tačiau kai Petrinės pradėjo artėti, jam pradėjo jau mažiau 
rūpėti, kaip čia nieko nepalikti. Pirmiau jam tik knietėjo, kaip 
nubaust neklaužadą sūnų. Bet dabar jo mintys pradėjo pasi
sukti kur kitur.

Naujiena, kad Umpa ruošiasi mirti, netruko pasklisti visam 
kaime. Tad kas jį sutiko ar susirinko kur didesnis būrys, tuoj 
visi pradėdavo kalbėt apie tą jo mirtį. O kai tik prasidėdavo 
šnekos apie mirtį, tai kartu ir svarstymai, kaip ten po mirties 
bus. Ir vis tos kalbos kažkodėl sukosi ne apie dangaus linksmy
bes, bet apie pragarą. Vieni pasakojo, kaip ten bus karšta, kiti 
kaip nelabieji nusidėjėlius jodo ir kokių jiems kankinimų pra
mano, treti — kaip sunku žmogui nuo pragaro išsisukti. O Ža- 
liaduonis, kuris turėjo paprotį vis kalbėti apie žmogaus gyveni
mo menkystę, piktintis žmonių nedorybėmis ir visus, kas pa
saulio vėjus gaudo ir nelabojo pagundų klauso, siųsti į pragarą, 
tuoj pradėdavo gąsdinti visokiais baisiais pranašų žodžiais. Niau
riu balsu tas pranašystes beskelbdamas, pagaliau tiek užsideg
davo, jog išrėždavo visą savo kalbą, kurią paprastai sakydavo 
ką nors į kapus išlydint, lyg Umpa jau ant lentos tįsotų.

Jau tokių kalbų klausytis Umpai buvo nei šis, nei tas. O ir 
to dar nepakako. Nenorėdamas daugiau tokių kalbų, jis net pra
dėjo ginčyt, jog rengiasi mirt.

— Ką jūs čia šnekat. Nusijuokiau, kai čigonė pasakė, jog per 
Petrines mirsiu, tai manot, kad iš tikro ir rengiuosi mirt, — 
bandė įtikinėti, jog ta mirtis jam nė rūpėt nerūpinti.

Tačiau kiti kalbėjo savo.

Vydūno Fondas
Didelis lietuvis, brangus rašy

tojas, savitas filosofas, taurus 
žmogus Vydūnas, nukeliauda
mas į Anapus, paliko šviesų at
minimą. Vydūno Fondo Komite
tas, kurį sudaro B. Babrauskas, 
M. Krupavičius, St. Lozoraitis, 
V. Sidzikauskas, E. Simonaitis, 
L. Šimutis ir K. Zaikauskas, 
prieš mėnesį spaudoje paskelbė 
atsišaukimą, kviesdamas mūsų 
tautiečius, kuriems brangus Vy
dūno atminimas, prisidėti auko
mis laikinam Vydūno paminklui 
pastatyti ir jo parinktiems raš
tams išleisti. Jautriems aukoto
jams reiškiama nuoširdi padėka. 
Pradžia jau graži, bet laukiama 
daugiau talkininkų. Aukas pra
šome siųsti Rašytojų Draugijos 
pirmininko vardu: B. Babraus
kas, 1436 So. 50 Ave., Cicero, 111.

Po $5 aukojo: Bęn. Babrauskas, Vikt. 
Bačinskos, K. Dabulevičius, prof. St. Dir
mantas, Pr. Gedvilo, Br. Gladkauskas, 
Petras Jaras, K. ir L. Jasenai, Pr. Linkus, 
K. Mažonas, B. Pauža (Hamilton, Ont.), 
E. ir J. Pušneraičiai, H. Rakauskas, J. 
Stulga, dr. Gr. Valančius, V. Valteris, 
Ona Vildžienė ir Eug. Vjlkos. Kazys Ži
lėnas $4^ Jonas Vosylius $1.

Tėvynes Mylėtojų D-jos 121 kuopa 
Racine, tWis., atsiuntė $10, o Sandaros 
29 kuopa Detroit, Mich., savo geguži
nės metu šiam reikalui suaukojo $31.50: 
Fel. Motuzas $5, A. ir O. Ambrazevi
čiai $4, Jurgis Augustaitis, VI. Baraus
kas, Jonas Jonynas, J. Laukonis, Just. 
Pilko, Z. ir J. Rudvaliai, Ant. Strazdas ir 
Tamošiūnas po $2, dr. J. Brundza, Pov. 
Molis, Ant. Naruševičius, Svet. Paulaus
kas ir Pov. Vaitiekūnas po $1, dr. Br. 
Baleniūnas $ 1.50. Iš viso $136.50. Pa
sekime pirmųjų aukotojų pavyzdCiu!

Vydūno Fondo Komiteto Vardu auko
tojams dėkoja •

Ben. Babrauskas, LRD pirm.

Tokia antrašte pasirodė Vin
co Kazoko poezijos rinkinys. 
Poetas gažia lyrine forma at
skleidžia žmogiškosios esmės 
pradų supratimą bei pergyveni
mą nuo lakios kūdikystės 
džiaugsmo iki jaunatvės entu
ziazmo, svajingo laimės ieškoji
mo ir tikrosios realybės, kuri 
pakerta svajonių sparnus.

Gražioji kūdikystė puikiai iš
sakyta pirmojo eilėraščio pirma
jame punkte — Debesys:

Kai kūdikystės soduose vaiku svajojau. 
Žiūrėdamas pro snaudžiančius kaitroj 

klevus, 
Man debesys praplaukdami giedojo 
Ir kvietė sėst j pasakiškus jų laivus. 
Antrajame punkte jau pasiro

do, kad šitas vaikystės džiaugs
mas jo nepalieka žydinčiuose 
soduose, kuriais jis norėtų ke
liauti, tarytum laivu. Brendimo 
amžius atveria didesnę daiktų ir 
sąvokų pažinimą, o tai sukelia 
liūdesį:

Bet jie nepaėmė manęs. Tiktai 
sugundė 

Gyventi ilgesy kitokia būtimi,
Ir nuplaukė, širdy atvėrę nerimą ir 

skundų, 
Linguodami gauruotom savo gaivomis. 
Trečias punktas išsilieja visu 

tikrovės aitrumu:
Ir kaip matau ateinant debesis ir 

lietų, 
Aš vėl kažko savy nerimt imu " 
Ir negalėdamas surast namuose vietos 
I audrų klaidžioti pats vienas išeinu. 
Kaip nerūpestinga kūdikystė 

buvo* pilna džiaugsmo, svajonių 
ir planų, taip karti tikrovė visa 
tai kažkur paslepia. Ir mums gai
la anų gražių vaikystės dienų.

Sapny pėdomis
kaip nepasiekiamo skaidraus 
krištolinio indo, kažkur užburto 
motinos žemės gelmėse.

Toliau poetas atidengia visą 
gyvenimo problematiką, kur pi
nasi nerimas, kančia, ilgesys, ieš
kojimas, atradimas ir praradi
mas. Ir galutiniame taške pama
to žmogiškosios esmės tikrąjį 
veidą ir jo nepasotinamumą jo
kia žemiškąja laime, kad ir kaž
kaip norėtųsi to pasiekti. Ir šį 
savęs apgaudinėjimą suranda 
metafizinėje plotmėje, kuri išsa
ko eilėraštyje — Vietoje Maldos:

Atleisk man, Viešpatie, kad bėgdamas 
per žemę 

AŠ neieškojau Tavo karalystės nei
Tavęs

Kad nemokėjau priešais dangų 
nusižąmint

Ir neskelbiau aš Tavo vardo po gatves.
Čia jau ne tik poetas, bet ir 

mes visi pajuntame raudonas 
sapnų pėdas, kurios vilioja, svai
gina ir apvilia. Ir tiktai visa tai 
pažinę ištiesiame rankas į Kū
rėją.

Čia kiekvienas ras savo dalį. 
Gaila tik, kad leidinio labai 
šykštus tiražas.

Vikt. Dumbliauskas.

Lietuvių tautinio meno paroda 
Brocktone, Mass., jau 17-oji, 
vyksta nuo rugsėjo 12 iki 19 d. 
Paroda vyksta lietuvių bakūžė
je. pastatytoje 1937 m. Dariaus 
ir Girėno garbei. Lietuvių t. me
no paroda visada vyksta kartu 
su žemės ūkio ir pramonės paro
da. kuri B rock tone ruošiama nuo 
1874 metu. < .

VIS DIPUKIŠKAI
Kad atvykę dipukai skverbda

miesi lietuvių raštijon, leisdami 
laikraščius, knygpalaikes užter
šė gražią lietuvišką kalbą štuo- 
giančiomis ir susinančiomis var
nalėšomis, visi kas lietuvišką 
kalbą gerbia žino, lig apsiprato' 
kad ir su nuodais bei šiukšlėm; 
daugis metė visai skaitę lietuviš
kas netik knygas, o ir laikraš
čius, vieni nesuprasdami <;augš- 
tų terminų' ’ kiti, kad ir supran- .. ...
tą, gerbia lietuvišką kalbą kiek kalboj kiek spaliai vištienos sriu 
galima be svetimybių, nusigrį-1 boj.
žo, sakydami — nenorime prisi- Dipukai ųuo;tos pramuštgal 
dėt prie sūsinimo lietuviškos viškos ligos niekaip nenori atsi 
kalbos, pastumiant užmarštin palaiduot. Jiems maloniau liet 
turimus lietuviškus žodžius, ir •: viską kalbą modernint, tiksliau 
išlietuvinant lietuviška kalba i \ *- ■ • \ *• 
tarptautinį jovalą.

Tokius lietuvius reikia svei
kint, pagyriant jų sąmoningą

giau tarptautinių žodžių. Jei ne
būtų dipukas, ir jei anglų kalbą 
pažinotų geriau, giliau, tad to
kio palyginimo prie lietuviškos 
kalbos nedėtų, nes anglų, (ir 
prancūzų dalinai) prieš lietu
višką kalbą tik rezginė. Atimk 

- x- iš anglu kalbos svetimžodžius, dommuotl, sugestionuoti. fjks nebyhaį įr
ir' tūkstančiai L™rgiai b^usikaĮbęs^

mą, ko pas dipukus, kad ir per 
20 įlietų N. Lietuvoj prusintus, 
nebėra. Yra tuščias pasipūtimas, 
ir noras pasigirt mokslumu, bent 
svetimžodžių gausiu brukimu 
lietuviškon kalbom. antracitas, 
ansamblis, tekstilė, kombinuotė, 
aktualijos, eventualiai, respek- 
tas, " '
konversuoti. koncepcija, reziu
muoti, evakuoti, i/ ...’ 7 . 
kitų, tiek skoningų lietuviškoj

I

— matdurnint, negu ją lietuviš
kais žodžiais kaišant gražią ir 
sveiką išlaikyti.

Kaikada jie pasisavintu sveti- 
lietuviškos kalbos gerbirno jaus- į mu žodžiu net-Okelias lietuviškas

NAUJAS------
VADOVĖMS!

, 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.

sąvokas ’’Užtbpo^ltaip~Tikvidubti 
— panaikinti, nužudyti, užgesy- 
ti numarinti — tai tiem lietu
viškos kalbos sūsintojam visai 
nemotais, kadį tokiu savo pra
muštgalvišku elgesiu susina 
marina arba, jų “terminu” ta
riant “likviduoja”; visai nemo
tais kad tokiu savo poelgiu ma
rina vaismedį, iš kurio patys no
ri 'gyvent,- kaip knygų rašėjai, 
rašeivos,_ ir rašėjukai, besibodį 
“fiziškų” darbų, tikisi iš plunks
nos gyvent, kas žinoma tik sva
jonė, nusižiurus į didelių tautų, 
kaikuriuos iškilusius rašėjus, 
kur nekurie pralobsta.

Vienas kiek praprusęs (augš- 
t’ąją mokyklą baigęs) man rašo, 
girdi— anglų kalba turi dau

— Rengies, ar nesirengi, o numirt gali. Žinai pats, kad čigonių 
būrimai dažniausiai išsipildo, — varė jie Umpai baimę. ■— Kalbi 
tik, jog nemirsi, kad bijai mirt, nes nežinai, kas ten tavęs laukia.

O kai kuris pertardavo, jog negi Umpa eisiąs į pragarą, kiti 
tuoj šokdavo Įtikinėti, kad tikriausiai jis ten pateksiąs. Ar tai 
mažas jisai nusidėjėlis! Kas tiek per savo gyvenimą yra tiek 
primelavęs, kaip jisai? Ar tai ne nuodėmė? O pykt taip ant sūnaus, 
jog net nipko palikt jam nenori, ar ne nuodėmė? Ir jie tų Umpos 
nuodėmių tiek priskaičiavo, jog tasai tiek plaukų ant savo plin- 
kančios galvos neturėjo. Škarnulis net pasakojo tikrai žinąs, 
kad kipšiukai daugybę Umpos nuodėmių esą prisirašę. Daug 
kas prisiminė, kaip kadais pas Gegužį per krikštynas Umpai 
visokias melų istorijas beriečrant, atėjo elgetaudamas senis Pa
vasaris, kuris buvo su gyvadančiais gimęs ir todėl dvasias maty
davo. Tai jis, Umpai bepasakojant, žiūrėjo į kertę, žiūrėjo — 
ir kad pasileido juoktis. Visi pradėjo klausinėt, ko jis juokiasi. 
Tačiau senis tik ranka numojo.

— Negaliu, — sako, — pasakyt, ką mačiau.
Bet Škarnuliui vėliau pasakęs.
— Tas žmogus, — sako, — pasakoja ir vis meluoja. O kampe 

sutūpę du pragariniai tik rašosi tuos jo melus, tik rašosi. Rašė, 
rašė — ir pritrūko vietos, nebėra kur rašyti. O bėgt naują odą 
atsinešti taip pat nėr kada, nes melagis pasakoja toliau ir ne
laukia, kol jie turės kur jo melus užrašyt. Tai įsikando abu tą 
odą ir pradėjo tempt. Bet kai ištrūko vienam iš dantų, tai kad 
dės abu pakaušiais į sieną. Net ragą vienas nusisuko. Neištvėriau 
ir pasileidau juokais. Bet kitiems negalėjau pasakyti. Pajuodėli?, 
sužinojęs, kad jį matai, tuojau pat prišokęs išdurtų akis. Aklas 
pasidarytumei kaip bematai.

Kiti, Škarnulio pasakojimo pasiklausę, ką tik delnais neplo
jo. lyg jiems būtų didelis džiaugsmas, kad Umpa į pragarą pa
teksiąs.

. — Matai, Umpa, kaip yra, 
apie mirtį kalbėt, kad savo nuodėmių nepaneši.

O nedaug nutuokiąs, kur rimtos kalbos, kur juokai, Žalia- 
duonis vėl šokdavo varyt savo oraciją, kas nusidėjėlio laukia.

Nuo tokių šnekų, nors jos kartais ir ne visai rimtos buvo, 
net nenorom Umpos mintys ir pradėjo suktis apie nuodėmes 
bei pragarą. Ir kai apie savo darbus galvot pradėjo, jam pasi
rodė, kad iš tikrųjų, tur būt, jis didelis nusidėjėlis. Atrado dabar 
ir tokių nuodėmių, kurių nuodėme niekad nelaikė ir kunigui 
ne|>asisakė. Net ir ta čigonių pranašyste tikėt ar ne nuodėmė? 
O nelabojo pagundoms ar tai kartą pasidavė. Net mišių maldas 
beskaitydamas. Matyt, tos maldos pajuodėliams labai nepatinka. 
Tai jei tik pradėsi, kurį sekmadienį namie likęs, jas skaityti, 
tuoj piktasis ir beria smėlį į akis. Merkiasi tau jos, limpa. Ir kiek 
tai kartų tai pagundai neatsispyrė. Užmigo ir prabudo tik tuomet, 
kai jau seniai po mišių ir nebe laikas melstis.

(bus daugiau)

šaukė jie. — Todėl ir nenori

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Pirmasis tarptautinis religinio 

teatro kongresas įvyko Brigą 
miese rugpiūčio 12-17 dienomis. 
Kasdien po keturias valandas 
buvo studijuojamos įvairios re
liginio teatro problemos, vaka
rais rengiami vaidinimų pavyz
džiai. Ta proga Lozanos “Pilies 
Teatre” rugpiūčio 15 d. buvo 
statoma -plačiai žinoma O. Mi
lašiaus drama “Miguel De Ma- 
nara”. O Milašius yra laikomas 
vienu žymiausiu mūsų laikų re
liginės literatūros rašytojų.

M. Avietėnaitė, buv. Lietuvos 
Užsienio - R. Min. spaudos sky
riaus direktorė trims metams su
darė sutartį dirbti Manhattville 
kolegijoje prie Niujorko kaip 
bibliotekininkėm

Liet. Frontas rudenį pradėsiąs 
leisti politikos žurnalą “Į laisvę”.

Nauja knyga
Tik ką išėjo iš spaudos kun. 

dr. J. Gutausko knyga “Vaiko 
Dievas ir Religija”.

I dalis — vaiko kelias į pasau
lį. Vaiko dvasinis ir fizinis bren
dimas (vaiko psichologijos bruo
žai).

II dalis — vaiko kelias į reli
giją. Kas vaiką atveda į religi
ją?* -

III dalis — religinis vaiko auk
lėjimas 1-je, 2-je ir 3-je vaikys
tėje.

IV dalis — ypatingieji religi
nio auklėjimo uždaviniūi.

Knyga naudinga kiekvienai 
šeimai, kiekvienam mokytojui, 
kiekvienam kunigui — visiems, 
kuriems rūpi vaiką geriau pažin
ti ir jį auklėti. Ji turi 328 psl. 
Kaina $3. ,

Su užsakymais kreiptis: Sp. 
B-vė “Žiburiai”, 941 Dundas Str. 
W., Toronto, Ont., Canada.

Redakcijai prisiųsta
Archibishop Cushing’s Mes

sage to Lithuanian-American 
Youth, Boston, Mass, 1953, 16psl.

Pirmoji Lietuvių' Diena Ka
nadoje, Hamilton, Ont., 1953 m. 
rugsėjo men. 5-6 d.d., 44 psl. ' 
KLB Hamiltono Apylinkės Val
dybos, leidinys, tiražas 2000 egz. 
Spaudė Spaudos Bendrovė “Ži- . 
būriai”, Toronto, Ont. .

Pelėda. Juokdarybos Susivie
nijimo Mėnesinis Organas, III - 
m. 1953, rugpiūtiš Nr. 8 (25), 
28 psl. ; A -

Pirmoji Australijos lietuvių 
dailės paroda . organizuojama 
Mark Foy’s Art galerijoje Sid
nyje. Paroda truks nuo rugsėjų 
7 iki 19 d. Bus išstatyti rinkti
niai tapybos, grafikos ir skulp
tūros kūriniai. Vienas iš didžiau
sių Australijos profesinių sąjun
gų laikraščių, Sidnyje leidžiamos 
“Labor News”, plačiai aprašė D. 
Nasvytytės išraiškos šokio studi
ją, pažymėdamas, kad ji įneša 
į Australijos gyvenimą naują 
stilių, šokiu išreiškianti Austra
lijos jaunatvę ir. gyvybingumą. 
Straipsnis iliustruotas efektinga 
grupės scena' iš Rubirišteino 
“Nakties dainos”. * '

Mansfieldo Meno Galerijoje 
suruoštoje parodoje vienintelis 
iš užsieniečių dailininkų išstatė 
savo kūrinius lietuvis P. Bugai- 
liškis iš Nothinghamo.

Suomijos pasiuntinys padeda 
baltams. Ministeris Ossian Don
ner, buv. Suomijos pasiuntinys 
D. Britanijoje 1919-1926 m., yra 
prieš porą metų išleidęs savo at
siminimus, kuriuose jis pasakoja 
apie savo gyvenimą tais laikais 
Londone. Knygoje yra skyrius, 
kuriame autorius kalba apie pa
stangas padėti išgauti iš britų 
valdžios Pabaltijo valstybių pri
pažinimą de jure. Šis knygos 
skyrius įdomus ir lietuviams, 
todėl būtų gera, kad kas nors 
jį išverstų į lietuvių kalbą. Vei
kalas pavadintas “Mitt Liv” 
(Mano gyvenimas) ir išleistas 
švedu kalba.

“Londoon Vaidila” rugpjūčio 
29-30 d. pastatė F. Neveravičiaus 
naujai atkurtą 6 paveikslų pje
sę “Priešai”. Režisavo E. Armi
nai tė-Molienė, dekoracijas piešė 
dail. K. Dargis. “Priešai” Lietu
voje buvo statyti Vilniaus teatre.

Dail. A. Rūkštelė žada iš Aust
ralijos,'Adelaidė, persikelti į JA 
Valstybes.

V. Alanto “Pragaro Prosvais- 
tės, kaip skelbia “Tremtis” su
silauks atskiros knygos. Būsiąs 
išleistas rinkinys visų .recenzijų 
bei atsiliepimų apie ją su paties 
autoriaus pasisakymu. Išviso su-

, sidarysią 240 psl. ir leidinio kal
ina būsianti S2.50. Iš anksto pre- 
i numeruojant “garbės prenume- 
' rata” — $2. Knyga išeisianti jau 
pirmoje š.m. lapkričio pusėje. 
Įdomus reklaminis bandymas, 
tik kažin ar jis pavyks?

ngiis- 
įba, kieiv anglai nenorėjo 

ir nenori , visom žemės tautom 
savo gremėzdišką kalbą primes t 
kaipo tarptautinę, yra perdėm 
gremėzdiška kalba, neverta ne
tik sekimo — mėgdžiojimo, bet 
ir-Į ją atsižvelgimo. Lietuviškai'< 
kaipo žodingai kalbai, ji- visai 
nepavizdys. Nors jie giriasi tur
tinga žodžiais kalba, tačiau dau
gio žodžių neturi, kokius, mes 
lietuviai turime: kakta, šonas, 
gruodas, širmas, žilas (grey — 
pilkas), (Jau 19 amž. pradžioje 
Bauža — >okusz rašė, primin
damas, kad vokiečiai teturi vie
ną žodį “grau” eilei lietuviškų 
žodžių: pilkas, žilas, šėmas, pal
šas ir t.t. Red.) nugara, nagas 
(nail vinis) ir t.t. Atidžiai žiųrė- 
dami, rasime, kad joj stokoja 
bent apie 1000 žodžių kokius lie
tuviai turime. Ir kitaip: lietuviai 
vienu žodžiu pasakome jokime, 
o angliškai — let us ride on 
horse back. Akylas tokių pavyz
džių daug ras.

Kitas dipukų, it šuniui kaulą 
pasigavus, žodis tai okupuoti — 
užimti, užpildyti. Bet sulig jaus
mo, ar reikalo taip pat galima sa
kyt užgrobt, paglemžt, ten kame 
prievarta, pasisavinta. ,

Maskoliškų bolševikų Lietu- 
^bs pasisavinimo negalima va
dint okupacija, tai permandagus 
•ir nevisiems tesuprantamas įvar- 
das. Bet dipukai vistiek vadina 
okupacija (“Ištirs Pabaltijo oku
paciją”). Tai yra ne tik-žioplas, 
o ir nepateisinamas mandagu
mas, žinant, kad lietuviai turime 
kaip tik tinkamą tam išreiškimą 
— išt. pab. Pagrobimą. Tai bent 
redėjai turėtų prižiūrėt. Žodžiu 
okupuot, galima nusakyt pilnu 
sutikimu, kam. ko perleidimą, 
atseit, geruoju; sūnus užėmė tė
vo verslą; duktė užėmė vieną 
tėvų bute kambarį, ir t.p. Kiek 
žinome. Lietuva, kiek kas neme
luotų, geruoju Maskolijai nepa
sidavė, tapo klasta pagrobta. 
Švelnint okupaciją vagišką Lie
tuvos, kaip ir kitų valstybių pa- 
sigrobimą, netik nesąmone, o 
kvailas tarptautinio jovalo se
kimas. A. Rūkas.

Mums atrodo, visiškai grynos kolbos, 
kai santykiaujama su pasauliu, negali
ma išlaikyti. Yra juk techniškų terminų, 
vartojamų visame pasaulyje, yra moksli
nių bei filosofinių sgvokų, kurioms rasti 
lietuviškų atitikmenį būtų ir sunku ir 
apsunkintų santykiavimų su kitataučiais 
bei naudojimųsi veikalais svetima kalba. 
Beabejo, visiškai vengtina svetimybių 
kasdieniškoje kalboje.

Autorius, be to, bereikalo viskų pri
meta 'dipukams*. Jie tų svetimybių — 
tarptautinių žodžių — neišrado, bet 
atsinešė iŠ Lietuvos. Ir ten buvo su jo
mis kovojama, bandoma visiems rasti 
lietuviškus atitikmenis ar naujadarus 
nukalti, tačiau labai retai sėkmingai.

Autorius, mums atrodo, yra pergriež- 
tas. Tačiau jo šaukiantį pasisakymų 
spausdiname ir,- gal būt, jis daug ką 
perspės nuo perdidelio prašmotnavimo 
svaidantis svetimais žodžiais, kur visiš
kai lengvai galima išsiversti su savais 
lietuviškais. Red.

i ■■■ ' z ’
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Šį puikų tautinį kostiumą jūs galite matyti nešiojant 
gražias jaunas moteris šiaurinėje Vengrijoje. Bliuskutė 
yra ryškiai raudona su plačiomis pasipūtusiomis ranko
vėmis, papuoštomis raudonais kaspinais. Ant kaklo ne
šiojama balta skarelė, žalių siūlų apsiūtais pakraščiai. 
Apsiaustėlis yra išsiuvinėtas mažomis raudonomis tul
pėmis arba panašiais motyvais. Kad suteikus sijonui 
krinolino išvaizdą, mūsų Vengrijos mergaitės nešioja 
aštuonius apatinius. Odos' batai yra šviesiai raudoni. 
Kostiumo apvainikavimui ji nešioja tūlio galvos apdan
galą, apkaišytą gražiomis laukinėmis gėlėmis.

Šį straipsnį glaudesnio neokanadiečių bendradar
biavimo naudai skelbia Bradings Breweries Limited

BRADINGS
BEADING BREWER/FS LIMITED 

OTTAWA AND WINDSOR

Tariamo BREDINGS

>

■
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6 PUSL. TEVISKeS ŽIBURIAI

visuose miesto rajonuose!

SAUGU — PATIKIMA

$11.000. Davenport — Dovercourt,

$12.900.

$14.900.

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

TESLIA
REAL ESTATE

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

863, Bloor Street West, Toronto
575 ’Queen Street West, Toronto
1294 King Street East, Hamilton

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

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

PARDUODAMA:
Indian Rd.—Indian Trail,

15 kamb. atskiras mūrinis, van
deniu-alyva apėildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios, gersa namas; 
įmokėti $8.000. Kaina $22.900. 
Viena atvira skola.

augštų
Kaina

mūrinis

High Park—Bloor,
8 kambarių mūrinis, 2 
nomas; įmokėti $4.900

, { $13.900.
Geoffrey—Roncesvalles,

7 did. kamb. atskiros
namas, kiemas ir garažas; įmo
kėti $5.500. Kaina $15.500.

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

High Park—Bloor,
8 did. kambariai, 2 augštų mū
rinis, privatus įvažiavimas ir ga
ražas; . įmokėti $6.0QO. Kaina

. $16.500.
Wright—-Roncesvalles,

7 did. kamb. atskiras mūrinis, 2 
augštų, garož.; įmokėti $5.000. 
Kaina $15.900. •

Bloor—-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

10 did. kamb. atskiras gero mu
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; įpnokėti 
$55.000. Karna $16.500. Vie
na atvira skola.

High Park Ave. prie Bloor,
14 didelių’ kambraių mūrinis at
skiras namsa, vandehiu-alyva 
apšildomas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
labai didelis kiemas ir mūrinis 
garažas; įmokėti $9^000. Kaina 
$23.000.

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

$5.000 įmokėti, vietoj $8-9.000. At
skiras, dideliu kiemu visiškai get
ram stovyje mūrinis namas. High 
Pork rajone. 10. kamb. Skersi
nis koridorius. Dvi virtuvės, dvi 
vonios, nepaprastai geras rūsys 
su svetaine, vandeniu-alyva šild., 
lane. Namas neturi skolų. Kai
na $17-18.000.

$5.500 įmokėti. Silverbirch Avė. Di
džiulis, atskiras ant 50 iŠ 120 
pėdų sklypo namas-vila, gražio
je rezidencinėje vietoje, 8 kam
barių ir 2 verandos. Garažas. 
Kaina tik $15.200.

Maisto krautuvė su namu
$13.000 įmokėti. Roncesvalles. Pui

kiai įrengta maisto krautuvė 
mėsinė ir geram stoVyje namas 
su 6 kamb., vand.-alyva šiid.> 
kitmedžio grindys, dvigubas ga
ražas. Kaina apie $29.000.

Hotc’iai
Skubiam pardavimui, turiu koletą ho- : 

tclių nuo $40.000 iki $ 1 80.000 
Toronte ir provincijoje.

$10.000 Įmokėti, atskiras mūrinis, 
komfortiškas naujas namas Bioor 
gt. prie High Parko. 14 dideli 
kambariai, tuščia krautuvė, šoly- 
di ir masyvi oknstrūkcija. 3 mo
dernios virtuves ir 3 vonios; vi
sos grindys kietmedžio. Vandens 
-alyvos šild. 3 garažai; privatus 
Įvažiavimas; didžiulis kiemas. 
Vien už III eugšte 3 kamb. gau- 

. na $78 nuomos Į mėn. Kaina 
apie $30.000. . ’.

$2.500 įmokėti, 7 kamb. mūrinis, ge
ram rajone (Horbor-Bloor) na
mas; dvi virtuvės, kietmedžio 
grindys, garažui vieta. Skubiam 
pardavimui kaina sumažinta iki 

■■ $10.000; •...
$5.000 Įmokėti, atskiras, frontas iki 

langų akmeninis, 9 dideli kamb. . 
3 virtuvės. Visos grindys kietme
džio. Didelis sodas. 3 mašinoms 
vieta. Parkdale rajone. Prašo 
$18.000.

$12.500 viso kaina už pustau atskirą 
mūrini, 8 kamb per du augštus, 
Dovercourt gt. tarp Dundas ir 
College. 2 virtuves, kietmedžio 
grindys, užpak. gatvelė. Imoke- 

. ti $5-6.000.

Be šių kelių pavyzdžių turime parda
vimui daug visokios rūšies, Įvairia kai
na ir įvairiuose miesto rajonuose na
mų*, krautuvių, sklypų. Prašome kreip
tis į . ■■■ ; f

J. KASKELES
Telef. EM. 8-2646; EM. 8-2647 

EM. 8-2648
4575 Queen Str. W. (prie Bathurst) 

Namu telef.: KE. 7536

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. įst. OL. 7525 

namu tel. LA. 0248

863 BLOOR STREET WEST 
(netoli Ossington g.)

Kanadoje didžiausia nuosavybių
pardavimo įstaiga

Didžiausias namų 
pasirinkimas

Stambiausias Toronto 
Realtorius

383 Roncesvalles Avė.
LA. 8000

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

$11.500. Ossington — Dundas, 6 k. 
nomas, didelė virtuvė, gra
žiai dekoruotos, vieta gara
žui, mažas įmokejimas.

$11.900. Egiinton — Nam. Gražus 
5 kambarių mūrinis bun
galow, 3 m. senumo. Rūsy 
įrengtas atskiras kambarys.

$12.900. High Par. 6 kamb. mūrinis 
pusiau atskiras namas. Rū
sy įrengtas dušas. Gražus 
sodas. Įvažiavimas į gora-

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

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

$18.500. High Park. 7 kambarių at
skiras mūr. namas, 2 vir
tuvės, kietmedžio grindys, 
labai gerame rajone, arti 
prie susisiekimo.

$15.900. Dundas — Dovercourt. At
skiros, 8 didelių kambarių 
mūrinis namas gerame sto
vyje. 2 virtuvės, garažas ir 
gražus kiemas.

$16.900. Oakwood—St. Clair. Nau
jų plytų atskiras namas, 7 

' kamb. per du augštus. Mo
derni virtuvė ir garažas.

$20.500. High Park. Atskiros mūri
nis 6 didelių kamb. namas 
Su atskirų įvažiavimu į ga
ražą. Apšildomas alyva.

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

6 kambarių, gerom stovy 
namas, moderni virtuve. 
$3.000 įmokėti.

Bloor — Shaw, 7 kambarių 
dviejų augštų mūrinis na
mas, vandeniu-alyva šildo
mas. Didelis kiemas. Ga
ražas.

Jane — Annette, gražiom 
rajone 6 kambarių mūrinis 
namas, alyva šildomas, 
vieta garažui.

Bloor — Indian Road, 8 k. 
mūrinis namas, olyva šil
dymas, dvigubas garažas.

$14.500. Bloor — Shaw, 7 kamba
rių mūrinis nomas, van
deniu-alyva šildymas, ga
ražas. /

$18.700. High Pork — Humberside, 
10 / kambarių mūrinis, at
skiras namas, 3 virtuvės, 
vandeniu - alyva šildomas, 
du mūriniai garažai.

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

Tik paskambinkite kiek Jus turi* 
te {mokėjimui pinigų •— mes pa

rodysime Jums namą!

$14.900.

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

nis 3 krautuvių namas Dundas 
gatvėj. Didelės pajamos, neaugš- 
tas įmokejimas.

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

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

Havelock r— I
$12.600, 
naujas pečius, garažas, didelis 
kiemas. Arti parko. Priedo apy- 
naujis šaldytuvas irvirt. krosnis.

Bloor,
i, įmokėti $3-3.500,

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

$13.500, Bloor — Ossington, mūrinis, 
atskiros, 7 kamb. per 2 augštus, 
vandeniu-alyva šildomas, įvožia* 
vimos į kiemą.

$14.000, Bloor — Crawford, 8 komfx, 
riai, mūrinis, gerame stovyje, 2 ga
ražai, žemas įmokeį imas, 1 morgi- 
Čius.

$15.000, Parkdale rajone, mūtfnis, 9 
kamb., 2 virtuves, garažas.

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

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

$17.800, Bloor — Indian Trail, mūrinis, 
9 kamb., vandeniu-oljejum šildo
mos, 2 vonios, garažas. Parduoda
mos su baldais. v

$19.800, High Park rajone (Wright 
Ave.), atskiros, mūrinis, 10 kamb., 
3 virtuves, vandeniu šildomas, ga
ražas.

SKAMBINKITE;

A. Kiršonis
OL. 7511

PRAŠAU SKAMBINTI

V. Morkis
OL. 7511

SKAMBINKITE:

B. Sergantis
OL 7511

1460 Dundas St. West (prie Dufferin), Toronto
Namų reikalais Hamiltone skambinkite mūsų atstovui J ValeviČiŪS.

913 Main St. E. Tel. 9-4121

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

Mann & Martel
R E A L T OR S

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

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo-pardavimo ištaiga. 
Galimas pasirinkimas visuose miesto rajonuose ir Įvairiomis kainomis.
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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.

Didelis pasirinkimas didesniu namy.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į ~

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

po darbo LA. 1250 >
K. WILES REAL ESTATE

John J. Ellis
REAL ESTATE

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 narnų, todėl ir pasirinkimas 
geriausias.

1. 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 namas, o biznis.

2. Geros biznis — restoranas ir krau
tuvė! $3.600 jmokėjimas. 
$7.000 pilna kaina. Proga su ne
dideliu kapitalu pradėti savistovų 
bižni.

3. 9 kambariu atskiras, mūrinis, gra
žus namas. Be skolų. Liks tik vie
nas morgičįus. Didelis kiemas. Pri
vatus įvažiavimas. Prie St. Clair. 
Įmokėti $7.000.
Pilna kaina $20.500.

. 8 kambarių namas su $5.000 įmo- 
kėiimu. Pilno kaina $15.500. 
Manning gatvėj virš Blooro.

. S6.000 — grynais, 
$17.000 — pilna kaina.
6 kambariai, beveik naujam 
me. Viskas yra — net ir kilimai. 
Augšči’au College prie Dufferin. 
Tinka tiems, kas peržiūrėję pora 
šimtų namų, vis negali išsirinkti.

6 kambarių, atskiras, vandeniu ir 
alyva šildomas namas. Garažas. 
$8.500 įpnokėjimas. $18.500 — 
pilna kaina. Dundurn gatvelėj ppe 
pot St. Clair.

$7.000 grynais už 13 kambarių su 
3 voniomis, 3 virtuvėmis, 2 gara
žais, didelį mūrinį narna. Kaina 
$22.000. Namas, kuris daro pini
ge. Dovercourt gatvėj žemiau , 
Dundas.

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

$8.500 — grynais, 
$18.500 — pilna kaina.
7 kambariai per 2 augštus. Gra
žus, atskiras, rauplėtų plytų na
mas. 2 privažiavimai. Geras pirki
nys. High Parko rajone —- Wil
lard — Annette.

10. $3.000 -— grynais.
$12.800 — pilna kaina.
6 kambariai ir poilsio kambarys 
rūsy. Mūrinis, pusiau atskiras na
mas. Clinton — Bloor kampe.

4

5.

6

7

8

9.

MIELI HAM1LT0NIEČIAI!F

Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
B. KRONAS

REAL ESTATE AND INSURANCE
1291 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

Telefonas: 9-3558

f

na-

Parduodame ir perkame na 
nius visuose miesto rajonuose.

NAMAI - BIZNIAI PARDAVIMUI

$12.000, įmokėti $4.500, Bloor — 
Dufferin rajone, 6 kamb., mū
rinis, pusiau prijungtos namas.

$12.500, įmokėti $4.000, Rogers Rd. 
rajone, 5 kamb., atskiras, mūri
nis bungalow, aircondition, aly
vos šildymas, moderni virtuvė ir 
vonia.

$13.000, įmokėti $4.000. Symington 
Ave., 6 kamb., mūrinis, pusiau 
prijungtas narnai 2 virtuvės 
gražiai dažais dekoruotas na
mas,

$14.500, įmokėti $4.000, Bloor — 
Lansdowne rajone, 6 kamb., mū
rinis, atskiras namas, nepereina
mi kambariai, moderni virtuve.

$16.000, įmokėti $5.000, Dovercourt i 
Rd., 8 kamb. mūrinis namas, 
karsto vandens šildymas, 2 virt-

$16.000, įmokėti $6.000, St. Annes 
Rd., 8 kamb., mūrinis namas, 
karšto vandens-alyvos šildymas, 
nepereinami kambariai, labai ge
ras ir švarus namas.

$16.900, įmokėti $6.500. Dovercourt 
Ossington, 6 kamb. mūrinis (rock 
brick) namas, kvadratinis pla
nas, karšto vandens-alyvos šildy
mas, moderni virtuvė, šoninis 
įvažiavimas.

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793, LO. 5176

Namu tel. MU. 0746

jfelUKŠČIAUSIOS RŪŠIES MEROlgf/Q 
£j(ĮšRANKDARBni 
w \i

hurio sidabro papuošalai, keramika. \ 
odos ir meno išdirbiniai.Lietuviškos \ 
pirklių tautu klasikines muukos^^ 

plokšteles._^^^>
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R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

863 BLOOR STREET WEST - 575 QUEEN STREET WEST
TORONTO

Kviečių neperka
Rugpjūčio paskutinė savaitė 

pasaulinėn kviečių prekybon at
nešė visišką sustingimą. Tokie 
kviežių eksportininkai kaip Ka
nada ir Australija per savaitę te
pardavė vos po 110.000 bušelių, 
kai pernai tuo pačiu metu buvo 
parduota 10.129.000 bušelių. Iš 
viso pasaulinėje rinkoje per sa
vaitę teparduota 2.091.000 buše
lių, kai pernai tą pat savaitę par
duota 16.001.200 bušelių.

Kadangi šių metų tartautinės 
kviečių sutarties nepasirašė D. 
Britanija, didžiausias pirkėjas, 
tai tebesitęsia konfliktas dėl kai
nos. Pardavėjai nori augščiau- 
sios kainos — $2.05 už bušelį, o 
pirkėjai nenori duoti. Dėl to vi
sa kviečių prekyba labai silpna. 
Palyginus su pereitais metais, 
šiemet dar labai mažai kviečių 
parduota-pirkta.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$6.000, Ossington — Queen, 7 kamb. pusiau mūrinis namas, kambariuose gali
ma gyventi Ar žiemą, nes šildomi, vieta pasistatyti mašinai, apsigyventi 
Kalėdoms. Įmokėti dabar $1.500, o likutį $4.500 pagal išgalę ir sveikatą.

$11.900, Bloor — St. Clarens, 6 kamb. mūrinis namas, vidutiniai 
vieta garažui. įmokėti $4.500.

$12.500, Dovercourt — Davenport, 6 kamb. mūrinis namas, geri 
alyvos šildymas. įmokėti $3.500.

$12.500 , Gilmour —- Annette, 6 kamb. mūrinis namas, labai geri 
alyvos šildymas ir garažas. Įmokėti $5.000.

$14.000, Bloor — Pacific, 6 kambarių, atskiras, mūrinis namas, dideli ir gra
žūs kamb. Įmokėti $4.000.

$14.900, Runnymedc Rd. — Annette, 6 plus 2 iš priestato, pusiau atskiras 
mūrinis, labai geras narnos, idealus dviem šeimom, alyvos šildymas, ga

ražas. Įmokėti $5.000.
$16.900, Bioor — Lansdowne, 9 kamb. atskiras mūrinis namas, labai geri 

kambariai, 2 virtuves ir dviejų vietų garažas. Įmokėti $5.000.
$16.500, Marion — Roncesvalles, 7 kamb. pusiau atskiros mūrinis namas, di

deli ir gražūs kambariai. AC/ąlyvos šildymas, 2 garažai. įmokėti $4.500.

kombarioi

kambariai,

kambariai

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas

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

JOHD J. ELL1S
REALTOR

1072 BLOOR ST. W. — TEL. ME. 2471

įgyto pasitikėjimo dėlei mūsų firma išaugo sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku čia rasite didesnį namų ir kitų nuosavybių pasirinkimų 
negu kur kitur. Kiekivenu'metu šimtai namų visuose Toronto rajo
nuose. Ypatingas mūsų dėmesys skiriamas patarnauti klijentams 
norintiems įsigyti namus High Parko ir kituose geresniuose rajonuose.

SĄŽININGAS PATARNAVIMAS — MŪSŲ OBALSIS

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

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

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

garažo. Svarus, geros namas. Palikimo pardavimas.

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

gubos garažas. Privatus įvažiavimas.

LAUDER — ST. CLAIR •
$16.900. Pigus pagal jo vertę, 6 kambarių namas apie kokį kiekvienos svajoja. 

Nome yra viskas ko tik reikia.

DELAWARE — BLOOR
$18.500. įmokėti $2.500. Puikaus mūro, 10 kambarių namas, vandens šildy

mas, dvigubas garažas* Lobai geros pajamos.

SUNNYSIDE — HIGH PARK BLVD
$18.900. Geros pirkinys. Visai atskiras, gražaus mūro namas. 10 kambarių 

priedo poilsio kambarys rūsyje ir didelis apšildomos saulės kambarys, van- 
dens-alyvos šildymas, gražus kiemas.

7 INDIAN Md. — HIGH PARK BOULEVARD
$29.800, įmokėti o pie $10;0D0. Visai atskiros gero mūro namas —• tripleksas, 

16 kambarių ir 2 včS&OĮr kambariai, vandens-clyvoos šildymas, gara
žui vieto. čtor vienv būtą galima įrengti rūsyje. Solidus namas — plieno 
balkiai. 5 N* -

t. 'DUNDAS
$11.500. Avalynės krautuvė Urenti apie $15.000 metinės apyvartos. Trijų 

kambarių ir virtuvės batas prie krautuvės. Kainų sudaro prekės ir įrengimai.

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

R. ŽULYS
1072 BLOOR ST. W. - TORONTO - TEL ME. 2471 - Bato td. EM. 6711

i

DUFFERIN — DUNDAS 
$9.500, 6 kambarių, dviejų augštų gražus mūrinis namas, moderni virtuvė — 

dideli erdvūs kambariai.
DAVENPORT — DUFFERIN

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

LANSDOWNE AVE. —- DUNDAS
$12.500, įmokėti tik apie $3.000, S kambarių, plytų namas, vieta garažui. Pa

togus išnuomavimui — pigi kaina. Nepraleiskite orogos.
WALMSLEY BLVD. — ST. CLAIR

$15.900, Įmokėti tik apie $4.000, pusiau atskiras, 10 kambarių, gražiame ra
jone, oatogus išnuomavimui namas, labai graži vieta — beveik naujas.

LANGSIDE ST. — GARY DRIVE A <
$17.900, neaugštasjmokėjimas, 7 didelių kambarių, atskiras, modernios sta-* 

tybos naujos namas, gaaržas išvieno, dvigubas sklypas ■— pigu -—* retas 
pirkinys 

WESTMINSTER — SUNNYSIDE AV5.
$23.000, 10 kambarių, šviesiu plytų, atskiras namas, vandeniu olyva apšildo

mos, 2 virtuvės, 2 garažai, didelis kiemas — gerai įrengtas —gražiausias 
' gatvėje. ■■

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

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

1072 Bloor St. W. — Toronto — Ted ME. 2471, buto tel. KE. 1359

John J. ELLIS
1072 BLOOR ST. W. — Tel. MElrose 2471

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų 
klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą 
Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei ple
čiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo me
tu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. 

« Į dieną gauname apie 60 naujų namų pardavi
mui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas 
tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

PALMERSTON — QUEEN
$7.000, įmokėti $3.000. Likusi sumo vienu atviru morgičiu. 9 kambarių, dvie

jų augštų namas be rūsio. Dvi virtuvės.

- DUNDASBATHURST
$9.800, įmokėti itk $2.800. Pusiau atskiros 8 kambarių nomas su dviem vir

tuvėm. Vieta garažui. Tinkamos nuomavimui.

BROCK — BLOOR
$12.200, įmokėti nemažiau $2.000. Visai atskiros 8 kambarių namas su vieta 

garažui. Koridorinė sistema. Ideali vieta. Lengvos išsimokejimos.

GLENLAKE — CLENDENAN
$14.000, įmokėti apie $4.500. Pusiau atskiros, stiprus, grožių plytų, 6 kamb. 

namas. Įstiklinta veranda. Lietuvių mėgstamos distriktas.

LANSDOWNE — DUPONT
$14.500, įmokėti apie $6.000. Visas mūrinis 9 didelių ir grožių kambarių na

mas puikiom stovy. Koridorinė sistema. Rūsy įrengta išvietė ir dušai. Visur 
ktetmedžio grindys. Yra garažas.

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

namas. Koridorinė sistema. Yra garažas ir vieto antrom. 3 virtuvės, 
montavus būtų tikrai vertingas turtas. *

GALLEY — SORAUREN
$16.000, įmokėti $6.000. Kampinis gero mūro 8’/2 kambarių narnos, 

sienos dažytos aliejiniais dožais. Rūsyje įrengta dar .veino išvietė, 
garažu*.

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

Pore-

Visos
Vieto

agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja!

1072 U.OOII ST. W. — Td. ML 2471. bM.7M.KL 742S
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Mann &. Martel REAL ESTATE
Wiles Dr. Aleksas Valadka

1081 BLOOR ST. W. 
(prie Dufferin)

1245 BLOOR ST. W. (prie Lansdowne) Tel. OL.^481
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo- 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Taųistų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norima kainą.
$3.000 įmokėti, $14.000. High Pork;

10 k. ir krautuvė, mūrinis, 2 ga
ražai.

Kaina dar nesusitarta, tik gautas par
davimui High Park rajone retos 
vertės namas, 17 k* žaidimų k. 
su baru, 2 garažai, labai geras 
mūras, atskiras, visi - įrengimai 
pirmos vertės. Gal eis už apie 
$22.000, su palyginti nedideliu 
įmokėjimu. ,

$3.000 įmokėti, 7 k. Ossington — 
Bloor, mūrinis, atskiros, moderni 
virtuve, 2 labai geri garažai, pri
taikyti automechaniko darbui 
namuoseš Nėra skolų.

$3.500 įmokėti, St. Clair — Eglinton, 
5 kv modernus bungalow su 3 k. 
apartamentu rūsy, kuris apmoka 
visos skolas. Garažas.

$4.000 įmokėti, $16.000. Apie 15 
mylių už Toronto; gazolino sto
tis ir garažas, su visais įrengi
mais. Atskiras namas iš 7 k. gy
venti; proga automechanikui.

$5.000 įmokėti, $16.000; Lonsdow- 
ne — Blorr; 10 k., mūrinis, ne
pereinami k., atskiros, moderniš
kos virtuves ir vonios, dvigubas 
garažas, rami gatve, didelis so
dos, nėra skolų, labai gerame 
stovyje, reta proga.

$1.500 įmokėti, $6.000; Dovercourt 
— Dundas; 7 k., garažui vieta, 
pilnas rūsys, viena skola.

$2.500 įmokei; Dovercourt — Hal
lam; 7 k., mūrinis, atskiras, mo
derni virtuvės 2 garažai.

$4.000 įmokėti; geatpce — College; 
9 k., mūrinis, 2 mod. virtuvės, 
alyvos šildymas, labai gerame 
stovyje, garažas, be skolų.

$3.000 įmokėti, $12.500, High Park;
6 k., mūirnis, "iš pirmų rankų". 

$19.500 pilna kaino; High Park, 1 1 
k., 3 virtuvės, mūrinis, dvigubas 
garažas, atskiras, 2 vonios, la
bai puikus iš vidaus, tiek iš
orėje. Dėl įmokėjimo dar nesu
sitarto.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, formų, gazolino stočių, žemės sklypų 
Parūpinu paskolas iš banku be jokiu b on u 2 metams.

MŪSŲ ‘AT.STOVAS

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

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

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

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

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

$19.500 — Quebec-High Pork — 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., vandenių šildomas, 
atskiras, mūrirtis. Šoninis įvažia
vimas. 2 garož. įmokėti $8.000.

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

Siaurus charakteris
— Ką jau bekalbėti apie ma

no vyro charakterį, tiesiog bai
sus. Turėtum pamatyti, kaip jis 
plauna lėkštes — pusę sudaužo. 
Aš taip susinervinu, kad nega
liu nė televizijos žiūrėti

Aiški žymė
— Turbūt aš jau pasenau? — 

guodėsi teatro kasininkė savo 
draugei.

— Iš kur tau tokia nelemta 
mintis? •

— Gyvenimo faktai tai rodo. 
Būdavo, anksčiau paduodu vy
rams grąžą, o tie nė neskaitę 
šmukšt į kišenę ir šypsosi man. 
Dabar jau nė akių nepakėlę ima 
skaityti savo pinigus.

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

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

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

Jonas Baltakys
Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial 4.uto Collision
1675 BLOOR ST. W. Tel. KE. 7941 

Namų tel. LL. 8310

Du vyrai ginčijasi:
— Reikia pripažinti, kad mo

terys daugiau skausmo perneša 
už vyrus.

— Sutinku, aš pats tai paste
biu kasdien.

— Tai būsi gydytojas?
— Ne, moteriškų batukų 

davėjas.
k Nepataikė

JT politikas Spaak kalbėjo 
vienoje viešoje paskaitoje Ame
rikoje. Po paskaitos prie jo pri
ėjo sužavėta amerikietė ir tarė:

— Jūs esate nuostabus žmogus. 
Jūs atrodote kaip Churchilis ir 
kalbate kaip Charles Boyer (ži
nomas kino artistas).

— O, tai man labai malonu 
girdėti, — bet aš geriau norėčiau 
atrodyti kaip Charles Boyer ir 
kalbėti kaip Churchilis.

par-

Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 
užbaigimas. VELTUI

Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvof baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST. •
IV2 Block South of St. Clair

TORONTO. ONT.

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

Sav. G. KERAITIS

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

LAIKRODININKĄ 
turintį 30 metų profesinę praktikę

' Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. 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.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
ŠERKŠNYS ANTANAS

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

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

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

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

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

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272.V2. QUEEN ST. W., Toronto
—iMi.mro ,r<nwi—Tjiru-TT iniBifRW i

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 kaino m i s.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

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

g»R

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadhta). Tel. EM. 6-80M

nv;LiuiYciiiicmvvriixx ougcnaa. xvxu&- 

sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
•WUW bai bus rūpestingai saugomi. Kai 

Special y b ė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

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

30 metų valymo patyrimas

Kurią ranką
Errol Flynn, pagarsėjęs kino 

aktorius, jaunystėje įsimylėjo 
mergaitę ir ėjo pas tėvą prašyti 
dukters rankos.

— Gerai, — sakė tėvas, — imk, 
bet tik tą ranką, kuri nuolatos! 
lenda į mano kišenę pinigauti.

Modernioji psichologija
Mano 12 metų berniukas visiš

kai nesidomėjo moterimis. Vie
ną dieną jis atėjo pas mane su1 
blogo vardo kalendorium.

— Ar tai nėra baisu? — tarė 
jis visas paraudęs.

Atverstame puslapyje matėsi 
mergaitė pasilenkusi iš vonios, 
užsimetusi tiktai rankšluostį, ir 
kalbanti į telefono trūbelę. :

— Oho, — pagalvojau — mano 
sūnus jau pradeda bręsti. Tiktai 
nežinojau, kuo jis pasipiktino ir 
todėl paklausiau:

— Ką tu matai čia tokio bai
saus?

Berniukas pažvelgė paniekina
mai į mane ir tarė: ’

— Kokią nesąmonę jie čia nu
piešė! Mergaitė negali kalbėti 
telefonu, kada ji yra vonioje. 
Vanduo praleidžia elektrą ir to
dėl gali ją užmušti.

Strategija
Vienas amerikiečių generolas 

lankė fronto liniją Korėjoje. 
Staiga virš jo galvas prašvilpė 
kelios kulkos. Išsigandęs gene
rolas įbėgo į bunkerį ir suriko 
seržantui:

— Virš mano galvos kažkas 
prašovė tris kulkas. Čia pat po 
nosim turi būti pasislėpęs prie
šo kareivis.

—^Mes gerai žinome kur jis 
yra, — atsakė seržantas. ’ x

— Tai kodėl jūs jo nelikviduo
jate?

— Neapsimoka. Tas tipas čia 
sėdi jau tris mėnesius ir dar nie
ko nesužeidė nei nušovė. Jeigu 
mes jį likviduosime, tai čia gali 
atsiusti kitą kareivį, kuris mo
kės šaudyti.

Vengrijos juokai
-r—Liaudies valdžios socialinių 

reformų dėka Vengrijos piliečiai 
skirstomi į tris klases: piliečiai 
kalėjime; piliečiai buvę kalėji
me ir piliečiai, kurie bus kalėji
me.

—- Komunistinė valdžia stip
riai pakėlė zoologinę kultūrą. 
To pasėkoje kiekvienas pilietis 
dirba, kaip asilas; su juo elgia
masi, kaip su šunim, gyvena 
kaip kiaulė, o valgyti... palesa 
tiek, kiek paukštelis.

Veikla
Sakyk, ar mes negalėtumėm 

sukurti kokią nors lietuvišką 
draugiją savo pažįstamiems? Su
sirinktum, pakalbėtum , nu ger
tum, paskum parašytumėm apie 
savo veiklą. O! . , tu supranti,., 
panašiai kaip ... ininkai.

Pramatvmas
— Tikiuosi, kad savo vardinė

se būsi namuose?
— Taip, bet pakeičiau butą. 

Dabar gyvenu aukščiau, pats 
viršutinis skambutis. Atėjęs pa
spausk j į su alkūne.

— Kodėl būtinai su alkūne?
— Juk negi ateisi tuščiomis 

rankomis?

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-5 vai. Kitu laiku 

pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. N. Novošiėkiš
LIETUVIS DANT0 GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje
* ir Kanadoje

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

f TORONTO

Telefonas Ml. 2003

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

ir

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies asr 

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 
4 Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

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

Priėmimo-vol.: 2-4.30 ir 7-9 vai. pp.
Bathurst St. Toronto 
Telef. EM. 8-1344

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.

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

Kanadoje mes naudojamės

asmens neliečiamybe

Ne taip, kaip totalitarinių kraštų piliečiai, mes negyvename 
nuolatinėje baimėje būti suimti valstybės policijos nuožiūra. 
Kanadietis negali būti suimtas, išskyrus atveji, jei jis per
žengia įstatymą.

Naudodamiesi laisve nebūti neteisėtai suimtu, mes turime 
būti dėkingi Kanadai.

»

O'KEEFE'S BREWING COMPANY LIMITED

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Seymour H ermant
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 kalbomis 

Room 204. 221 Victoria St 
Office EM 6-1753. Res. 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

Dr. JOHN REKAI 
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto 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 
kampas Euclid Ave.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

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 
perstatau:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai 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
Augščiausios rūšies moterų, vaikų Ir 
vyrų batai, norrhalous dydžio ir platūs 

EE—EEE
1138 Dundas St W. Toronto

X* prie Gladstone

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel. EM. 4-2715
-mb ?iwxa.1 ■■ ■Ir,-LTT=L-=1I .... !' I IUUSI

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. OL. 6123
ANT. JUOZĄ P A1T1S
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K.T, «««»«!, Ruawo^D.™, didžiuli rudens balių UNF SALĖJE, 297 COLLEGE STREET »- 
• KLKKDr.

TUKONTC, Cut.
Pradedami mokslo metai

Šį šeštadienį, rugsėjo 19 d. 9 
ml. ryto šv. Pranciškaus mokyk
is patalpose Toronto lietuvių 

Maironio vardo šeštadieninė mo
kykla pradeda mokslo metus. 
Mokykla randasi Claremont gat
vėje arti Dundas (pora skers- 

‘ gatvių nuo šv. Jono Kr. liet, 
bažnyčios). Šiais metais liet, mo
kykloje darbuosis du kapelionai 
ir penki mokytojai, kurių sąsta
tas jau yra sudarytas. Veiks 5 
skyriai.

Pamaldos lietuviams, 
evangelikams

Toronte, St. Andrews, Church, 
Carlton & Jarvis gatvių kampe, 
rugsėjo 20 d. 9 vai. rytą.

Dr. M. Kavolis.
Evangelikų dėmesiui

Lietuvių Evangelikų Susivie
nijimo parapijos pamaldos įvyks 
rugsėjo 20 d. 1 vai. pp. United 
Church bažnyčioje Dundas ir 
Ossington gatvių kafripe. Pamal
das laikys kun. Petras Dagys.

Valdyba.
Dėmesio ateitininkams

Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 5 
vai. pp., parapijos salėje, šaukia
mas visuotinis narių susirinki
mas. Artėjant žiemai yra susi
darę daug klausimų, kurie turi 
būti išdiskutuoti. Narių dalyva
vimas būtinas. Valdyba.

Skautininkų žiniai
Rugsėjo 18 d., penktadienį, 8 v. 

v. Liet. Namuose įvyks TS Ra
movės sueiga. Visus narius kvie
čiame dalyvauti. < Valdyba.

KLMB narių susirinkimas
Rugsėjo 20 d. 4 vai. pp. Lietu

vių Namuose kviečiamas visuo
tinis Kanados Liet. Moterų Ben-' 
druomenės susirinkimas. Bus ap
tariami ypatingai svarbūs atei
ties darbų planai.

Narių dalyvavimas būtinas, 
kviečiamos ir viešnios.

Valdyba.
šachmatininkų žiniai

Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 2 v. 
p.p., Lietuvių Namuose įvyksta 
šachmatininkų susirinkimas.

Bus aptarta tolimesnė veikla įr 
kiti svąrbūs reikalai. Prašomi 
gausiai dalyavuti visi šachmati
ninkai mėgėjai. Laukiame naujų 
jėgų. Po susirinkimo įvyks žai
bo turnyras. .

Šachm. sekcijos vadovas.
“Caritas” parengimas

Rugsėjo 27 d., sekmadienį, šv. 
Elenos par. salėje įvyks Toronto 
liet, šalpos-labdaros Komiteto 
“Caritas” vakaras.

Tradicinis kalakutų balius
Kaip kiekvienais metais, taip 

ir šiemet KLK Mot. D-jos To
ronto skyrius Padėkos dienos 
išvakarėse, šeštadienį, spalio 10 
d., didžiojoje UNF salėje, 297 
College Str., rengia savo' tradi
cinį kalakutų balių.

Dr. Kavolis pašauktas misijų
" tarnybon
Evangelikų Liuterionių Baž

nyčios Amerikiečių Misijų Tar
nyba Niujorke rugsėjo 9-10 d. 
posėdžio nutarimu Otavoje dr. 
Martyną Kavolį pašaukė misijų 
tarnybai.

Serga
Šį sekmadienį į šv. Juozapo li

goninę buvo pergabenta ponia 
Simaškienė, poniai Valaitienei 
padaryta sunki vidurių operaci
ja. Ligonė guli General ligoninė
je Ward F, III aukštas. Welles
ley ligoninėje sunkiai serga p. 
Viltrakis.

J.E. vysk. dr. V. Padolskio 
pagerbmas

J.E. vysk. dr. V. Padolskis, Šv. 
Kazimiero liet, kolegijos Romoje 
prezidentas, atvyko į Torontą 
pereitos savaitės trečiadienį, 
kviestas dalyvauti Kanados liet, 
kunigų suvažiavime ir Šv. Jono 
Kr. bažnyčioje suteikti “vietos 
lietuviukams Sutvirtinimo sa
kramentą. Šeštadienį J.E, aplan
kė Toronto arkivyskupą J. Em. 
kardinolą McGuigan, sekmadie
nį dalyvavo pamaldose abiejose 
parapijose, kuriose ta proga ko
legijos naudai buvo padarytos 
rinkliavos, dalyvavo Taut, šven
tės minėjime, o po to KLKat. 
Mot. D-jos Toronto skyrius Šv. 
Kotrynos seserų vienuolyne su
rengė J.E. pagerbti vakarienę, 
kurioje be šeimininkių dalyvavo 
vietos abiejų parapijų kunigai, 
svečiai kun. Juršėnas ir kun, 
Kulbis, Krašto Vald. pirm. J. 
Matulionis, apylinkės valdybos 
nariai ir grupė katalikų akcijos 
veikėjų. Išviso apie 30 asmenų. 
Pasakyta visa eilė .kalbų, J.E. 
tarp kitko papasakojo apie da
bartinę Kat. Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje, kiek tai yra žinoma.

Šv. Jono Kr. Bažnyčioje per 9 
vai. pamaldas J.E. suteikė Su
tvirtinimo sakramentą devynias
dešimt penkiems asmenims. » j
Kanados liet, kunigų suvažiamas 

— studijų dienos 
įvyko Mary lake, Ont., pas Tėvus 
Augustijonus rugsėjo 9-10 d. Su
važiavime dalyvavo J.E. vysk. 
Vincentas dr. Padolskis ir 12-ka 
kunigų. Apie kunigo veiklą sie
lovadoje keturias paskaitas skai
tė kun. dr. Pr. Gaida. Į naują 
valdybą išrinkta kun. dr. V. Ski- 
ląndžiūnas pirm., kun. dr. Pr. 

•Gaida sekret. ir kun. dr. J. Gu
tauskas iždininku.

Maloni naujiena
Spalio 10 d. mus aplankys se

niai laukiamas Čikagos liet. “Pir
myn” choras,, vadov. muz. K. 
Steponavičiaus. Pastatys links
mą ir gerai parengtą Strauso 
operetę “Cukrinis kareivėlis”.

Vyr. rolėj dainuoja mūsų ži
nomas ir mėgiamas Metropolitan 
operos solistas A, Brazys.

Spektaklis vyks gražioje Ea
ton auditorijoje, lydimas Toron
to miesto simfoninio orkestro. 
Gražios dekoracijos ir kostiumai.

Visa Toronto ir apylinkės vi
suomenė kviečiama nepraleisti 
tokios prokos ir dalyvauti gra
žiam spektakly.

Taip pat prašome iš anksto 
apsirūpinti geresniais bilietais. 
Dėl bilietų prašau skambinti po
nioms: Indrelienei, tel. ME. 8522. 
Jurkevičienei, tel. JU. 6374, Rim- 
butienei. tel. LL. 3797.

KLMot. Bendruomenė. '
Pranešimas

Pranešu, kad dėl remontuoja
mos Šv. Jono Kr. bažnyčios pa
matų konstrukcijos pakeitimo 
mūsų nuomonės su statybos šei
mininku nesutiko ir todėl aš nuo 
tos statybos technikinės priežiū
ros, kuri man buvo Parapijos 
Komiteto nutarimu pavesta — 
atsisakiau ir apie tai žodžiu pra
nešiau š.m. rugsėjo 1 d. Parapi
jos Klebonui Kun. Ažubaliui. 
Taip, kad dėl tos statybos pa
sekmių aš jokios atsakomybės 
nenešu. Inž. P. Lelis.

Apiplėšė V. Margio vaistinę
Pereitą sekmadeini 2 vai. pp. į 

V. Margio vaistinę užsuko du vy
rai. Iš jų vienas paprašė vaistų, 
o kitas tuojaus pat įrėmė p. M. 
pistoletą. Plėšikai iš kasos pa
grobė $75 ir pabėgo.

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

Rudens šokiu vakara
•*

Vakaras įvyks didžiojoje salėje. Pradžia 8.30 vai. vak. Gros didelis orkestras su soliste. 
Veiks bufetas su stipriais ir silpnais gėrimais. Klubas maloniai kviečia visus atsilankyti.
Staliukus iš anksto galima užsisakyti telefonu pa$ valdybos narius: P. Bernecką OL. 8010; 
K. Lukošių KE. 8406; S. Pulkį LO. 1657.

“Vytis” Valdyba.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, š.m. RUGSĖJO MĖN. 19 dieną UNF AUDITORIJOJE, 297 College Street, 
RENGIAMAS DIDELIS

K U E) E N S KALIUS
%

Šokiams gros TLO “Trimitas”. Ref. dainuos p. V. Panavaitė.

Bufete šaltas alutis ir kt. Paįvairinimui reflektoriai, kepuraitės, loterija, serpentinas — kon- 
fetti. Visas pelnas skiriamas ligoniams Vokietijoje paremti.
Pradžia 8 v.v LAS Toronto skyrius.

' MONTREAL, Cue.
Tautinės šventės minėijmas 

Apyl. V-bos buvo tinkamai orga
nizuotas ir visų pasitenkinimui 
turiningas. Minėjimas pradėtas 
AV bažnyčioje iškilmingomis 
pamaldomis. Klebonas J. Kubi
lius SJ pamoksle teologiniu po
žiūriu palietė Dievo duotą teisę
žmogui būti laisvu tautoje ir 
tautai valstybė j e.

Minėjimo aktas D’Arcy McGee 
salėje pradėtas V-bos pirm. L. 
Balsio pakvietimu tylos minute 
pagerbti žuvusius ir šią valandą 
žūstančius už tautą. Po to kalbė
jo V-bos atstovas S. Kęsgailą, 
kuris rado savitą būdą prieiti 
prie šventės prasmės, mintis pa
remti gyvenimiška tikrove ir lo
gika. Dažnai minėjimų silpniau
sia programos dalis — kalbos. 
Šį kartą ji buvo įdomi, vertinga, 
neištęsta. taigi ir nevarginanti.

PIRMĄ KARTĄ HAMILTONE!
Š.m. rugsėjo 19 d., šeštadienį, Vasario 16-tos Gimnazijai, Vokietijoje, remti komisija, rengia

LINKSMĄ - ROMANTIŠKĄ GEGUŽINĘ,
KURI ĮVYKS ANT LAIVO “SS LADY HAMILTON” ONTARIO EŽERE.

Susirinkimo pradžia 7 vai. vak., JAMES St. N. gale, prie ežero. Ten pat, iš kitur atvykusiems, 
ir mašinoms bus vieta.
Veiks įvairus bufetas. Oras — nesvarbu. Gros linksmas Benny Ferri orkestras. Pelnas — mi
nėtai gimnazijai. •

Kviečiame visus tautiečius gausiai atsilankyti ir paremti. Komisija.

Šių metų rugsėjo mėn. 26 d. 8 vai. vak. EATON auditorijoje BALTŲ SPORTO FEDERACI
JA rengia didžiulį •

Koncerto programoje operų ištraukas ir lietuviu kompozitorių dainas išpildys Lietuvos ope
ros solistės ALĖ KALVAITYTĖ ir IZABELĖ MOTIEKAITIEN Ė. Toronto Choras “VARPAS”, 
vad. muz. Gailevičiaus, Toronto lietuvių tautiniai šokiai, vad. p. Šadeikienės.
Latvių duetas: baritonas PETRAS GESTAUTS įr tenoras ŽANIS ZENTINS — operų arijos 
ir pasaulio kompozitorių daines. IRENA APINĖ ir JURIS GOTSALKS — prima balerinos 
iš Canada National Balet. Estės — ritmo plastika.
Bilietus iš anksto galima įsigyti “Tulpės” svetainėje, p. Beržinsko (Cigar store) prekyboje, 
Montrose Butcher Grosery, Dundas 1006, Germanavičių - Milašą.

sceną prie Kanados ir Lietuvos 
vėliavų stovėjo skautų garbės 
palyda. Minėjime dalyvavo apie 
600 lietuvių.

Prie atskiro staliuko prie iėji- 

valandoje, kurios Į Fondui ir solidarumo mokestis.
Lietuvių Namų metinės

Pereita šeštadieni TLN Valdv
ba metinių proga suruošė pobū
vį savose patalpose. Šia proga 
v-bos pirm. J. Strazdas padarė 
trumpą apyskaitinį pranešimą, 
paminėdamas, kad namai gerai 
išsiverčia ir duoda pelno apie

- Tautos šventė
Pereitas savaitgalis praėjo 

Tautos šventės minėjimo ženkle. 
Minėjimą organizavo apylinkės 
valdvba. Jau šeštadieni Tautos 
šventė buvo prisiminta lietuvis-i mo buvo renkamos aukos Tautos 
ko j e radijo 
metu kalbėjo apyl. vald. narys! , ._x __ _ •
p. Dvilaitis.

Sekmadienį tam buvo skirtos 
abiejų lietuvių kat. parapijų 11 
vai. pamaldos. Prisikėlimo para
pijos pamaldose dalyvavo ir J.E. 
vysk. dr. V. Padolskis, kuris pa
sakė dienai pritaikytą pamokslą. 
Po pietų minėjimas įvyko lenkų 
salėje 62 Claremont gatvėje, ku
riame Jo Eksc. taip pat dalyvavo.

Čia minėjimą oficialiai atida
rė apyl. vald. pirm. J. Beržins- 
kas, paprašydamas pirmiausia 
tarti žodį J.E. vysk. dr. V. Pa- 
dolskį, paskiau gen. konsulą min. 
V. Gylį, Kr. Valdybos pirm. J. 
Matulionį ir pagaliau dienos kal
bėtoją dr. A. Šapoką.

Jo Eksc. vysk. P., priminęs, 
kad mūsų krašto laisvės byla, 
nors ir palengva, vystosi mūsų 
naudai, užakcentavo, kad mūsų 
laisvės kovos pasisekimo laidas 
yra vieningas darbas ir nuolati
nis budėjimas stiprinant savo jė
gas, stiprėjant ir ūkiškai, bet ne- Dundas St. W., tel. ML 
pamirštant pirmojo tikslo. Min. — ~~ ~~'
V. Gylys įvertino Lietuvos bvlos »>••*« » 2->«? kombar.u su

j x a x- - * t 1 veranda ir virtuve arba kambarys ir vir-

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. Šil
tas vanduo, garažas. Tel. LY. 7214.

Išnuomjoomas kambarys pirmame augš- 
te su atskiru įėjimu vienam arba dviem 
asmenims. Galima naudotis virtuve. | 
Kreiptis bet kuriuo laiku. 82 Beacons
field Ave. Te.l OL. 6777.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė, Bloor 
-Ossington rajone. Su baldais. Tinka ve
dusių porai. Te!. OL. 5785.

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

Ketvirtadienį — šeštadienį, rugsėjo 17, 18, 19 d.d.
1. SON OF ALI BABI — spalvota — Tony Curtis, Piper Laurie
2. ALI BABI GOES TO TOWN — Eddie Cantor, Tony Martin

Pirmadienį — trečiadienį, rugsėjo 21, 22, 23 d.d.
1. HONG KONG—spalvota—Ronald Reagan, Rhonda Fleming 

’2. YOU’RE IN THE NAVY NOW — Gary Cooper, Jane Greer

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

UETUVIO KINO TEATRAS “GUILD”
1275 GERRARD ST. E., TORONTO - Telef. HA. 1230

Pradžia 6J0 vai, vak Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį, nigsėjo 17,18,19 d.d.
1. GYPSY WILDCAT — spalvota — Maria Montez, Jon Hall
2. SPOILERS OF THE PLAINS — Roy Rogers

Pirmadienį — trečiadienį, rugsėjo 21, 22, 23 d.d.
1. HOLIDAY AFFAIR —> Robert Mitchum, Janet Leigh
2. BRIDE FOR SALE — Robert Young, Claudette Colbert

Balsys priminė, kad kiekvieną 
sekmadienį po pamaldų AV baž
nyčioje V-bos ižd. J. Lukoševi
čius priima solidarumo mokestį 
— 3.60 dol metams.

“Tauro” sporto klubo
ŠOKIŲ VAKARAS 

įvyks spalio 3 d. jaukioje “Dom 
Polski” salėje, 1862 Wellington 
St. Bus gausi loterija, veiks bu
fetas. Šokiams gros “Meliodijos” 
kapela, vedama p. Piešinos. Vi
sus kviečia gausiai apsilaikyti

Sporto Klubas “Tauras”.

AV parapija spalio 25 d. minės 
Kristaus Karaliaus Šventę. Bus 
iškilmingos pamaldos ir religi
nis koncertas su prof. Simo Su
žiedėlio paskaita.

Po to Skautų Vyčių būrelio 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama J. Kibirkščio, pašoko "Blez
dingėlę'’, “Kalvelį”, o pabaiecje 
minėjimo dar “Rugelius” ir “Ma
lūną”; Akordeonu palydėjo R. 
Lapinas. Scenos ankštumas ne
leido šokėjams tinkamai įsibė
gėti, bet žiūrovai pilnai tai atjau
tė ir parodė, kad jie tikrai mėgs-

■ ta savo, jaunuosius šokėjus.
Akstinas it Veselka dėklama- 

! vo tautinės lyrikos rinktinius 
i posmus.
; Op. sol. E. Kardelienė, palydi
ma pianisto K. Smilgevičiaus, 
padainavo “Žalioje girelėje” —

; J. Gaųbo, ’ “Laikrodis” — J. _ ____ ________ _
i Šachnovskio ir “Patekėk Auš- i mankštos ir modernaus šokio 
! fine” — A. Kačanausko. Klau- i studija darba pradeda rugsėjo 16 • 
sytojai ir menininkai čia jau į <į_ trečiadienį, YMCA salėje 5550 
taip susigyvenę, kad vieni ne- ; paj-k Avė. Pamokos vaikams 5

; sivaržo prašyti pakarto j imu, .be vaf 30 min. Visoms kitoms 6 vai. 
j galo, gi menininkai žino, kad 39 min. Prašoma punktualumo. 
! kitaip nebus — teks kartoti. Ge- Dėl informacijų skambinti GR.
ra būtų, kad šitokis atsinešimas 7128. 
į muziką būtų nuolatinis — ir  
tuo metu, kada ruošiamas kon
certas, — Vašingtonas. — Japonijos

Minėjimas baigtas V-bos pirm, i sosto Įpėdinis Akikito grįžta iš 
'padėka programos dalyviams ir! Europos ir rugsėjo 20-21 d. Bos- 
: tautos himnu. ; tone susitiks su prez. Eisenho-
! Prieš išsiskirstant pirm. L. I weriu.

dėmesio: dėmesio:
KLB St. Catharines apylinkė š.m. rugsėjo mėn. 26 d. 3 vai. pp., 
Garden City Beach, Weller Parke, St. Catharines, vasaros sezono 
uždarvmui. ruošia - z ' < •

GEGUŽINĘ
Šokiams gres gera muzika, veiks turtingas bufetas su įvairiais 
gėrimais ir užkandžiais. Esant lietingam orui šokiai vyks dide
lėje, jaukioje salėje
Kviečiame visus St. Catharines ir kaimyninių apylinkių tautie
čius nepraleisti progos praleisti keletą linksmų valandėlių gra
žioje Ontario ežero pakrantėje.

Apylinkės V-ba.

Sporto klubo “Tauras“ visuo
tinis narių susirinkimas įvyks 
sekm. spalių 20 d. AV parap. sa
lėje tuoj po pamaldų. Bus ren
kami valdomieji organai. Rėmė
jai kviečiami dalyvauti.

Tėvų ir motinų dėmesiui. Iš 
spaudos išėjo kun. dr. J. Gutaus
ko knyga “Vaiko Dievas ir Reli
gija”. Kreiptis į Spaudos kioską.

Vaikų darželio patalpos bus 
1474 Rockland Street. Vaikai pri
imami nuo 3 iki 6 metų. Užsira
šyti galima pas seseris vienuoles 
po pamaldų sekmadieniais AV 
parapijos saleje.

Birutės Vaitkūnaitės Ritminės

Išnuomojcmos kamborys vienam asme
niui. Kreiptis tel. ME. 5142 po 6 v.v.

išnuomojami du kambariai ir virtuvė ant
rame ougšte. 348 St. Clorens Avė., tcl. 
ME. 2129, po 6 vai. vak.

tiVXCJ 11 V/ Cl ĮJV..111V ayiv

įdėtam kapitalui. Meninėje šviesus ir didelis kombo
c •*• Mztttršftėtc virhivP I nlornnmdalyje dainavo sol. Br. Marijo- 

šius, o vykstant šokiams daina-

Pobūvio metu vyko loterija. Ka
dangi tą pačią dieną vyko ir ki
tur šokiai, tai dalyvių tebuvo i 
apie 200.

V. ir J. R. Simonavičiai džiau
giasi šį pirmadienį sulaukę gra
žaus sūnelio. Bičiuliai sveikina.

rys. Galima naudotis virtuve. Telefonas • 
OL. 6934.

VO p-lė Panavaitė iŠ Hamiltono. Išnuomojamos didelis šviesus kambarys :
dviems asmenims. Garažbs pagal susita- : 
rimų. 14 Shannon St., tel. LA. 3960. i

Seniausia Boriso Volkovo Baleto 
Mokykla Toronte 

pradės veikti nuo rugsėjo 28 d.
Priimami užsirašvti nuo rugsėjo 14 d. kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 6 vai. vak. 782 Yonge Str. (iš Bloor). Tel. KI. 2918.

Norintieji gauti smulkesnių informacijų lietuviškai, 
kreiptis kasdien pas Z. Šmolskaitę - Orontienę, 

telefonu LO. 2401.

“TULPĖS” SVETAINEI reika
linga virėja. Geras atlyginimas. 
Kreiptis: Svetainė “Tulpė”, 994 
Dundas St. W., tel. ME. 9490. ‘

VAIKŲ BALDAI, žaislai, vaikų lopšeliai, 
vežimėliai, kėdės, sportiniai vežimėliai, 
žaislai, žaidimo plunksnos, vaikiškos ko
modos ir tt. ir tt. Didelis pasirinkimas, , 
vaikų baldų žemiausiomis kainomis. Ver- j 
1 
kiekvienu pirkimu. Apsilankykite!

ROBINS NEŠT
1183 Bloor St. W. (netoli Brock) 

Telef. OL. 4008. Atidaro iki 9 vai. va
karo. Nemokamas pristatymas miesto 
ribose.

— Toronto. — Sujungimas 13 —Otava. — Kanadoje yra 
'T'nmntn tSriprnio^čiii administra- * lo70 žmonių, kurie pajamų mo— vaiku baldu žemiausiomis Kainomis, ver-; loromo priemiesčių aaminiSUd , _ t zlaiiaiaii

d...... duodamo, uomokomo. tačiau mokesčiai dėl to nebūsią k j50 00k0 P ,.viso • e 
padidinti, pareiškė tarybos pirm. mokesčių $58.500.000.

padėtį naujose tarptautinės poli
tikos sąlygose po paliaubų Korė
joje; Kr. Valdybos pirm. J. Ma
tulionis trumpai pasveikino gau
siai susirinkusius tautiečius ir 
padėkojo Jo E. vysk. P. už ap
lankymą nors kaikurių Kanados 
lietuvių koolnijų, kurioms vi-; 
soms nuolatinis sustiprinimas j 
taip reikalingas. Dr. A. Šapoka, Į 
priminęs Tautos šventės prasmę 
ir ryšius su garbinguoju senosios 
Lietuvos istorijos perijodu, kėlė 
mintį, kad šios skaudžios lietu-j 
vių tautos dienos nėra pačios 
blogiausios, kokias jai teko’ per- Į 
gyventi amžių bėgyje, kad tau-! 
tinis sąmoningumas ir kovingas 
ryžtas yra tautos išlikimo ir lai
mėjimo laidas bei atrama mūsų . 
pesimizmo antpuoliams išblaš
kyti.

Po oficialios dalies sekė JO mi
nučių pertrauka, o po to meni
nė dalis, kurią išpildė solistai p.p. 
B. Mariuosius, A. Ščepavičienė su 
V. Verikaičiu (duetas), visiems, 
akompanuojant muz. St Gaile- 
viciui, ir Toronto liet, meniškųjų 
pasirodymų pažiba “Varpo” cho
rai — mišrus bei vyrų — vadov. 
to paties muz. St Gailevičiaus.

Minėjimas buvo pradėtas ka
ralienės, o baigtas Lietuvos him
nu. Per iškilmingąją dalį prieš

tuvė, II augšte, su baldais arba be baldų. 
Galima ir su vaikais. Bloor - Ossington 
rajone. Skambinti po 5 vai. v. OL. 8010.

Išnuomojamas front i n is kambarys 1 augs* 
te, vienam asmeniui, 29 Concord Ave. 
Telef. KE. 0035.

Pianino pamokos
HIGH PARKO RAJONE

George Darten 
AKORDEONO MOKYKLA 
(pradedantiems ir pažengusiems) 

1129 Dundas St. West 
(kempes Ossington) 

(Lietuviu Namai) 
Telef. OR. 6486

Dėsto Europos pianistai. Spe
cialus mokymo metodas ma
žiems vaikams.

TEL. LA. 4588

44 DORVAL RD., TORONTO

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

24 valandų tarnyba.

Pigiausiai a psidrausite 
MUTUAL BENEFIT HEALTH & ACCIDENT ASSN. 

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

V. SLEŽEVIČIUS
DRAUDIMO AGENTAS

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

A. GARBENIS
Bioor — Dufferin rajone, 9 kambariai, atskiras plytų nomas, alyva-oru šildo

mas, garažas, apie $6.000 įmčkėti. Viso kaina $16.500.

Dupleksas, Ronccsvolles gatvėj, 10 kambarių, 2 vonids, 2 virtuves, geros plo
nos, vandenio apšildymas. Tinkamas daktarui arba solionui. Įmokėti tiktai 
$6.000. Balansas vienos atviros morgičius per 10 metų. r

Restoranas. Prie Lietuvių Namų. Apyvarta $ 1.100 savaitėje. Nuoma $75 mėne
siui. Kama $9.900. Įmokėti apie pusė.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Teiefofrai: LO. 2738, vakorah HU. *-1543

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI /

t




