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TSIŠAUKIMASVLIKo
Jungtinių Amerikos Valstybių 

parlamentas, jo nariui Kerste
nui pasiūlius, yra vienu balsu 
nutaręs ištirti Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių okupavimo tokį smūgį, nuo kurio jis niekad 
bei į Sovietų Sąjungą įjungimo nebepajėgs atsipeikėti. Visos kal- 
aplinkybes ir pasekmes.

i

galba į viso laisvojo pasaulio 
sąžinę.

Mūsų rankose yra ginklas, ku
riuo galime kirsti bolševizmui
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aplinkybes ir pasekmes. bos apie taikingumą, apie gerą
Tai nepaprastai didelės reikš- gyvenimą Sovietų Sąjungoje, 

mės įvykis visoje mūsų išlaisvi- apie darbo žmonių valdžią nu- 
nimo kovoje. Tauriai JAV tautai I blanks akivaizdoje nesuskaitomų 
ir kilniems jos vadovybėje sto-' nusikaltimų, kurie vyko ir tebe- 
vintiems vyrams priklauso di- vyksta Lietuvoje, kur kasdieni- 
džiausia visos lietuvių tautos pa- nis gyvenimas yra virtęs tikru 
dėka. • pragaru.

Mūsų broliai amerikiečiai, va- Tautieti, atlik savo pareigą 
dovaujami Amerikos Lietuvių sku£de ir ašarose skęstančiai sa- 
Tarybos, prisidėdami prie šio 
žygio, yra padarę neįkainojamą 
pasitarnavimą Lietuvai. e

Tuo nutarimu sovietinis bolše
vizmas traukiamas tieson už mū
sų laisvės ir nepriklausomybės 
išplėšimą.

Mūsų pareiga atskleisti prieš
viso pasaulio akis tą baisią tik
rovę, kas yra ištikę mūsų nelai
mingą Tėvynę. Atskleisti ir pa
gristi faktais taip, jog laisvasis 
pasaulis apstulbtų akivaizdoje 
to, kas yra atsitikę su nieku ne
kaltais ramiais Lietuvos gyven
tojais. Tūkstančiai mūsų tautos 
kankinių teprabyla su mūsų pa-

VT NURODYMAI
Lietuvos okupacijos tyrinėji- i giniu, kultūriniu ir dvasiniu per 

inų reikalu Vykdomosios Tary- i amžius telktu lobiu. Svarbiausi 
. bos pirmininkas ir Lietuvybei i yra tie liudininkai, kurie pasa- 

Išlaikyti Tarnybos valdytojas K. į kojamąji įvykį yra matę savo 
Žalkauskas išleido visoms PLB : akimis. Teikiamoji medžiaga pri- 
Kraštų Valdyboms bendraštį, 
kuriuo prašoma labai skubiai 
sųyįnkti. Kersteno komisijai rei
kalingu^ įrodymus: -Ten škSbia- 

; rna:
“Prašome labai skubiai su

rinkti:
a. dokumentaęinę medžiagą, 

b. svarbiausius ir rimčiausius 
Inidiniiikus. kurie galėtų nū-• 
šviesti ir Įrodyti bolševikų dar-į 
bus Lietuvoje:

1. Lietuvos užgrobimo būdas ir i resu: Lithuanian American
metodai. Council, 1739 So. Halsted Str.,

2. Prievartiniai rinkimai Į va-i Chicago 8. Ill.4 USA. Tai bus 
dinaimaji “liaudies seimą”. į pirmoji darbo dalis. Atlikus šį

3. Žmonių išvežimai iŠ Lietu- j darbą, prašoma pradėti surašinė- 
yos i Rusiją ir apskritai tautos ti pačius liudininkų parodymus.

Aiškiai ir detaliai žinomus fak-
- vals- tus parašo liudininkas, nurody-

.j damas įvykių datą, vietą, daly-: _ . .. .. ,
; vius ir t-t. ir 11. Surašytus nu-i lyderis, kiek rimčiau ir nuosek-1 Stevensonas, atrodo, buvo už-mosiams . Tuo metu, kada tiek 
1 rodvmus pasirašo pats liudinin- : liau kalbėjo, bet net Čikagos ! miršęs prezidento balandžio 16 d.: JT, tiek pasaulyje graso Tehe-

pragaru.

vo Tėvynei. Padaryk viską, kad 
ši be galo svarbi proga Lietuvos 
išsilaisvinimui pagreitinti būtų 
pilnai išnaudota.

Liudyti ir organizuoti, kad nė ! 
vienas svarbesnis sovietinių i 
žiaurumų faktas neliktų neat
skleistas, yra šventa kiekvieno 
lietuvio pareiga, kurią visi mū
sų tautiečiai kviečiami ir įparei
gojami neatidėliojant atlikti.

Visų kraštų PLB Valdybos ar 
tolygios organizacijos yra pa
kviestos imtis vietose visą šitą 
darbą atlikti.

Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.
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iškilmingas VLIKo posėdis dalyvaujant kongresmanui Kerstenui ir kt. svečiams iš JA Valstybių. 
Sėdi iš kairės: T. Šidiškis, LAIC direktorė M. Kižytė, ponia Kersten, kongresmanas Mr. Kersten, 
VLIKo pirm. prel. M. Krupavičius, Illinois liet, prekybos rūmų prezidentas inž. A. Rudis, VT 
pirm. K. Žalkauskas, Jaks-Tyris^ priešakyje dr. P. Karvelis, J. Norkaits, M. Gelžinis, E. Simonai- 
tlS. VT Inform. Tarnybos foto.

Daug prakalbu
Niujorko bendradarbio 

AL M AUS
“Broliai vargdieniai dejuoja”, j 

kausydami per “Am. Balsą” ne-1 
subaigiančiais laisvojo pasaulio i 
didvyrių tiradas apie “taikos”,; 
“taikingo sugyvenimo su Mask- : v.° 
va” ar “išlaisvinimo taikingomis ->ie 
priemonėmis” galimybes, o Mas-i - 
kva pertransliuojant besipiau-: n^s politikos apžvalgoje Steven- 
nančiu bolševikinių vadu šūkius son buvo nuoseklesnis - nelietė 
apie nauja kursą TSRS ūkio po- . “išlaisvinimo politikos” esmės, 
litikoje. " v i bet kibo prie diplomatinių me-

PraėjUsios savaitės Stevenso- Į tedų. Jei Tarybų Sąjunga atmes 
no-Dūlles '*-Fėr^SOTi"‘if- K“ nepuoli^ užtikrinimus,
Chruščev Kremliuje kalbos lei- jei Raudonoji Armija nepasi- 
do spėti, jog konfliktas vėl bene trauks už savo sienų, jei nebus 
nustumtas tolvn, iki pasaulis oi įganoma pravesti Austrijos tai- 
skaudžiai pajus, suvokęs, kad Hos sutarties ir Vokietijos suvie- 
joks balansas neįmanomas tarp nijimb, kitomis kaip sovietų^są- 

. pačių pagrindinių faktorių -— 'lygomis, '1* . “r 
-; mentacijos sąrašus Kraštų Vai- | laisvės ir vergijos. Bolševikai bi- > sitne išvėdinę orą

Ferguson primena 
ir Lietuva

r Stevensonui ir patys amerikie- 
taį čiai kirto.

"respurhko^aCmirtinai iš-i Kritikuodamas Stevenson, ne- 
. i rr\ . j ' • » t t Lrr\ rv 2 3 i čir i f i A Yrtorilr/vc Ii oi i-

paskelbta pasąuliui, jog

?ąs#nor Staliną”?. ,'i*Tarptauti-į truko paaiškinti Amerikos liau-
i džiai prezidento ir Dulles politi
ką sen. H. Ferguson iš Mich., va
dovaujantis respublikonas. St. 
kalbą jis vadina “aliarmuojančiu 
dokumentu, nes atrodo, kad kai- 
kurie žmonės nįekad nieko neiš
moks apie leomūnizm’ą, net nė 6 
mėnesius po pasaulį važinėję, 
net hė per 6 metus baisių praki- 
šimų ir pragaištingos ‘ politikos, 
kurią jie rėrįė”. 99# pasaulio ne
laimių išėjo iš rusu ir demokra
tų administracijos pokarinių 

dvbos pristatytų ALTai šiuo ad- i jo"o Ja^iaiTetiirG^žio,'””7 ' kinsimP'k.okie
a privalanti rūse-i nimą, Kinijos atidavimą ir Ko- ni prasidėjo tarifų konferencija. 

Dėl to ji turinti i''ėjos karą. Latviją, Lietuvą, Eš-.J Dalyvauja 34 kraštai. Tai labai 
' Ij.., \ . I jautrus tarptautinis reikalas,

politika a la Louis XVI: "Po ma-L John Foster Dulles, daugelio Ypač daug valstybių_p-ola del 
nes. kad ir tvanas

valo būti faktų, o ne bendrinio 
pobūdžio.

Pirmoje eilėje Kraštų Valdy
bos prašomos pateikti liudininkų- 
sąrašus,, paduodant jų tikslų ad
resą ir pažymint, ką liudininkas 
galėtų parodyti. Kadangi komi
sija darbą pradeda spalio 1 d., 
pageidaujama, kad iki to laiko 
šitų liudininkų ir turimos doku- tada, galiausiai mes bū- 

. Daugelį įti-

tų pasiVyžimai ir tikslai..Šiuo 
metu Amerika privalanti ruse-

Europos Gynimo Bendruomehės organizavimas beabejo yra da
barties pagrindinė problema. Šiuo metu tuo reikalu vyksta nevieši 
pasitaiimai. Europos valstybių dauguma, ypač Vokietija, savo 
įsijungiiną į EGB sieja su D. Britanijos dalyvavimu, o ji iki šiol 
įereiš-ė vien moralinę paramą, bet pereitą savaitę D. Britanija 
paskelbė esanti pasiryžusi su EGB užmegsti glaudesnius ryšius. 
Ministerių kabinete būsianti sudaryta speciali Taryba D. Brita
nijos ir EGB strategijai derinti, o prie EGB būstinės būsianti spe
ciali misija Europos gynybos •-------- ----- T-----—------- ------- -
planams koordinuoti. Be to, D. i ta tuos pasiruošimus pradėti dar 
Britanija pažadėjo savo karines ' šioie sesijoje, pavesti sekretoria- 

' pajėgas operacijų, technikos ir j tui na ruošti medžiagą. Egiptas 
apmokymo atžvilgiu sujungti su pasiūlė sudaryti specialią komi- 
ĖGB pajėgomis. EGB nariu D.‘ siją, kuri apsvarstytų gausimus 
Britanija vistiek dar nežada pa- projektus tuo reikalu. Pagaliau 
sidaryti, bet Vokietija šiais pa- abu klausimai pavesti apsvarsty- 
žadais gal bus patenkinta. Neaiš- ti juridinei komisijai.
kūmams su Prancūzija ‘išaiškinti Pakistano užsienių reik. mių. 
V. Vokietija siūlo pradėti dery- smarkiai puolė Prancūziją dėl 
bas, bet prieš tai kancleris Aden- Maroko, kurioje vykdomas re- 
aueris pareiškė noro susitikti su formas pavadino apgaule. Pran- 
Prancūzijos užsienių r. min. Bi- cūzijos delegacija per jo kalbą 
dault Šis pasitarimas gali įvykti 
kada nors spalio mėn., kąi Bi- 
dault grįš iš JT plenumo posė
džių, į kur netrukus turi išvyk
ti, o Adenaueris grįš iš atostogų.

V. Vokietijos naujojon vyriau- 
sybėn greičiausiai įeis tos pa
čios koalicijos partijos ir gal dar 
tremtinių atstovai. Vad. Vokie
čių partija koalicijoj dalyvauti 
jau sutiko.

Europoje didelių komplikacijų 
.žada Triesto byla. Italija reika
lauja Trieste plebiscito, nes tep i 
dauguma gyventojų italai. Kai i 
Tito grasina pasiusiąs į zonos i 
pasienį kariuomenę, italai šau-; 
kia, kad Triestas yra draugišku-; 
mo su vakariečiais išbandymo 
vieta ir, jpLĮiąlija nebūsianti pa
remta, ji tu^^ah^-pĄ-žiūfėtršS'- 
vo santykius su JAV ir Š. Atlan
to Sąjunga.

Maskvos “Izvestijos” paskel
bė, kad Sovietų Sąj. išbandyta 
“naujo tipo” atominė bomba. 
Kaikas spėja, kad tai buvusi ko
balto bomba.

Genevoje pereitą ketvirtadic-

iš salės išėjo. Indonezijos atsto
vui kalbant tuo pačiu reikalu 
vėl grįžo. Prancūzija laikosi nu
sistatymo, kad Maroko byla yra 
jos vidaus reikalas,, į kurį JT 
neturi teisės kištis.

Korėjos konferencijos reikalas 
tebėra pakibęs. Komunistai dėl 
vietos atsakė išsisukdami, rei
kalaudami naujos sudėties. JAV 
pareikalavo, kad Kinija aiškiai 
pasisakytų dėl pasiūlytų kon
ferencijai trijų vietų — Genevos, 
San Francisko ir Honolulu. Kal
bant tuo klausimu JT buvo pasa
kyta atvirų žodžių Maskvai, nu
rodant, kad nuotaikos pasaulyje 
tuojau pasikeistų, jei Sov. Ru
sija atsisakytų savo tikslo suko-

naikinimas — genocidas.
4. Lietuvos gyvenimo —

tybinio. kultūrinio, ekonominio
— griovimas:

a. asmens nužmoginimas, ____ „ r_ -___ k- - ~ .
b. mokyklos laisvės panaikini-. kas, o jo parašą patvirtina savi-į Naujienos sutiko, kad pąskle^-

mas, i vaidybinė įstaiga: notaras, poli- j dęs perdaug ‘neaiškių minčių..
c šeimos griovimas 1cija. burmistras ir pan. Ypatin- i Ir jumoro, ypač kalboje ūžkabi-

’ .. . . ’ ■ gaiš atvejais galima pasitenkinti nusipje “išlaisvinimo partiją ’.
d. vaikų nustatymas prieš te-; bendruor^enės apyijnkės pirmi- Adlai šaipėsi, kad “išlaisvinimo

vus’_ . .. ! ninko ar seniūno patvirtinimu, politika” buvusi tiek veiksmin-
e. tikėjimo persekiojimas ir Darbo suorganizavimo būdas pa- ga, kad “tik dėl kuklumo, nebu-

t.t. ir t.t. i liekamas pačioms Kraštų Valdy-
Žodžiu, reikia nušviesti visą Į boms. Atliktų darbų apyskaitą 

bolševikų siautėjimą Lietuvoje, prašoma tuoj pat siųsti Vykdo- 
ir jų padarytą mūsų valstybei; majai Tarvbai (14b) Reutlingen. ,

Lederstr. 94. Rytų vadas gen. Clark paskelbė,: vykęs Europon ir su Berija kai- Į
. Šia proga primename, kad ko- kad V pirmajam lakūnui, ____ ' \ \ T - ---.— —.i. 5 J ’ , vu kartu su trim padėjėjais. ,

_ atskris su sveiku sovietų garny-Į Laukiama< kad šiuo reikalu

bei tautai žalą pirmosios ir ant
rosios bolševikinės okupacijos 
metu. Žinios iš dabartinio Lie- 
tuvos gyvenimo ir kaip gyvena 
bolševikų okupacijoje žmogus 
yra ypatingai vertingos.

Kersteno komisija iš mūsų pa-! ku pasiektų komisiją. Tas dar- 
teiktų žinių turi susidaryti rys- bas yra egzaminas, kuris paro- 

ir pilną vaizdą, ką bolševi- dys, kiek mes esame pasiryžę 
padarė Lietuvoje su valsty-; natarnauti savo Tėvynės reika
lauta, žmogumi ir jo medžią- lams”.

misijos darbo laikas yra neil 
gas. Padarykime visa, nesigailė 
darni nei savęs, nei laiko, kad 
lietuvių turimoji medžiaga lai-

k u 
kai 
be.

AL TARYBOS ATSIŠAUKIMAS
Organizuodama talką Kerste- 

no komisijai ALT paskelbė atsi
šaukimą. kurio esmines dalis čia 
pateikiame:

Amerikos Lietuvių Taryba, 
norėdama padėti Kersteno Ko
mitetui tinkamai atlikti jam pa
vestą darbą, kreipiasi į lietuvių 
visuomenę, pirmoje eilėje, į tuos, 
kurie gyveno Lietuvoje bolševi
kų agresijos ir okupacijos metu, 
ir ragina juos visu rūpestingumu 
pasiruošti atlikti svarbią tautinę 
lietuvio pareigą — liudyti Kers- 
(eno Komitetui žodžiu ir pateik
ti visus turimus dokumentus, 
įrodančius bolševikų įvykdytą 

' klastą, smurtą ir terorą Lietuvos 
ir jos gyventojų atžvilgiu ...

Lietuvos pagrobimui bei pa
vergimui objektingai ir pilnai 
nušviesti turės būti iškelti ir liu
dininkų parodymais bei doku
mentais paremti šie dalykai:

Lietuvos nepriklausomybės 
metais su Sovietų Rusija pasira
šytos sutartys (nepuolimo, agre 1

sijos sąvokos definicijos, savitar
pio pagalbos), jų sudarymo-ap
linkybės ir Sovietų vyriausybės 
atstovų pareiškimai;

Molotovo - Ribbentropo susi
tarimai 1939 m.;

priverstinas Sovietų karinių 
bazių įvedimas Lietuvoje ir su 
tuo susijusių sutarčių iš Sovietų 
pusės sulaužymas;

melagingi kaitinimai dėl taria
mo raudonosios armijos karių 
persekiojimo ir grobimo;

Maskvos ultimatumas ir rau
donosios armijos įsiveržimas į 
Lietuvą;

apgaulingi rinkimai į “Liau
dies seimą”;

“Liaudies seimo” inscenizavi
mas ir jo nutarimai;

Sovietų valdininkai “liaudies 
vyriausybėje”;

Lietuvos vyriausybės narių, 
visuomenės veikėjų ir inteligen
tų suėmimai, žudymai ir trėmi
mai;

(Nukelta į 3 psl.)

nimo, kad Indija neįsileista į 
konferenciją, kad Azijos reika
lus spręsią tolimieji, tad pasto
vaus sprendimo sunku laukti.

Nebegrįžtančių belaisvių tvar
kymas pradėtas nesusipratimais. 
Belaisviai atsisako pasakyti sa
vo pavardes bei adresus, kad ne
būtų, terorizuojami artimieji, 
kaikūrie net sunaikino biure bu
vusius dokumentus, komunistų 
agentus apmėto akmenimis ir tt. 
Indija belaisviams tvarkyti pri
siuntė dar 600 karių, nes tų 5000 
neužtenka. Kom. grąžino 1 turką 
ir 12 p. korėjiečių, kurie iš pra
džių nenorėję grįžti. Visus nė- 
grįžtančius turėjo pristatyti ne
utraliai komisijai šį pirmadienį.’

JAV kariuomenės vyr. vadu 
Tol. Rytuose vietoj į atsargą išei
nančio gen. Clark, paskirtas gen. 
J. E. Hull.

Sovietų Rusija paskelbė Š. Ko
rėjos atstatymui duosianti pašal
pos 1 bilioną rublių. Kinija pa
skelbė sudariusi su Sov. Rusija 
sutartį dėl ūkinės paramos 91 
įmonės statybai. Tokio dalyko 
pasaulio istorijoje dar nebuvę.

(JAV-se teberusena užspaudžiamas 
gandas, jog Malenkovas, vidaus pre- n------- .
blemų verčiamas, pameiave turįs H liūs w
bombas; jankiai iš pradžių paneigę, turėti nuolatine, ne keturmetę tij<l> Lenkiją 
bet,Volst Deport, susigriebus, Molęn-poiitika a la Louis XVI: “Po ma-i -- .
kovo melo goP.a. .snouaoia savosios . tvanas” Turi itikin- pašiepiamas dėl jankiško tiesu-
ruošimo lobui). ■ ti pasaulį, jog Amerika, ne rusai, f mo ir pamėgimo vedinti aaiktus
Praėjusią savaitę Ad'.ai Ste- 'darbais siekia teisingos ir gar-1 tikraisiais vardais, tinkamai at- 

venson, JAV opozicinės partijos i bingos taikos. j sakė Stevensonui ir visiems “Ta-
Stevensonas, atrodo, buvo už-; mošiamsTuo metu, kada_tiek

Įkalbą ir kitus daugkartinius;rane,P6tsdame,Jaitojeiskep- 
kvietimus tartis dėl Vokietijos ir ' ta “padėtis be išeities’, jis išve- 
kit. Vis dar neatsipeikėjes nuo dė JAV užsienių politikos nebe-: .. - ... - . . .
britiškų - kennaniškų nuotaikų.J pamainomas gaires. Praėjo Dulles siūlymas to k au-
Stevensonas net minėjo, jog, jei Į Višinskio kalba JT ir Maskvos ų^^Tnita ^rodvs^avo gera va- 
“mes norime nuolaidų. Turime ir Į radijo ataka prieš Dulles už JT k 1 diskusijas sukėlė taip 
Komunistams nusileisti . į Chartos revizijos planus rode, « JAy siūlyiįas pasiruo^ 

kad Maskva, nors bėdoj, neina- kurįant chartos
lU revizijai 1955 m. Nors sovietų 

. blokas įrodinėjo, kad tai tik pa- 
Į didins įtampą, 51:9 balsais nutar-

kuris dėjęsis. Jis. esą, pabėgęs lėktų-, politikos strategiją. Esą, bolše-i ivaiiimX ■ HTli ■■ ■
•vu kartu su trim padėjėjais. , vikų vadai privalo atskleisti sa-Į ATOMINĖ ARTILERIJA | EUROPA 

v , ix u - - --------- - ‘vo tikruosius tikslus. Jis prisi-Į * ■ "
bos MIG-la lėktuvu, bus įsmo- tuojau bus paskelbtas oficialus Į mįnė Pabaltijo, kitų tragediją: Rugsėjo 15 d. JAV gynybos 
keta $100.000 ir garantuotos po- Valstybės Departamento pareiš- Į “Istorija nežino baisesnių fak- sekretorius R, T- Stevens pareiš- 
litinio pabėgėlio teisės, daugelis kūnas. .... . ... .. . , > , . 1 -> —*—1—tr-i—. —

Maskva su reformomis 
Į grįžta atgal

Po Stalino mirties naujojo 
premjero 1________  ________
ir įvykdytos ministerijų sumaži
nimo reformos vėl panaikintos. 
Sujungtosios ministerijos vėl at
skiriamos. Iš smulkiosios pramo
nės ministerijos vėl 
maisto pramonės ministerija, vi
daus ir užsienio pramonės mi
nisterijos perskirtos vėl į dvi 
atskiras, o žemės ūkio ministeri
ja perskelta į ūkio ir kolchozų 
ministerijas.

Rusai A bombą gali atvežti
Tarptautinėje ugniagesių vadų 

konferencijoje Toronte JAV ci
vilių apsaugos sąjungos admi
nistratorius Vai Peterson pareiš
kė, kad Sovietų Rusija turi prie
monių atvežti atominę bombą į 
betkurią JAV ar Kanados vietą. 
Rusija, sako, turinti lėktuvų, 
kurie, kuro pasipildę kelionėje, 
gali atskristi į šį kontinentą ir 
grįžti atgal. Be to, Rusija turin
ti tolimo plaukimo povandeni
nių laivų su specialiais prietai
sais vairuojamom raketom iššau
ti. Atseit, atominės bombos galį 
būti paleistos ir tokių povande
ninių laivų, priplaukusių prie 
Amerikos krantų. 1

protekcinių muitų JAV. Kanada 
skundžiasi ypač dėl suvaržymo 
pieno produktų importo.

JT plenumo pirmininke iš
rinkta Indijos atstovė, ministe- 
rio pirmininko Nehru sesuo, po
nia Pandit. Pereitą savaitę po
sėdžiuose buvo atmestas sovietų 

i reikalavimas įvesti į JT Kiniją.
išlaisvinimo partiją” britiškų - kennaniškų nuotaikų, i pamainomas gaires.

Stevensonas net minėjo, jog. jei j Višinskio kalba JT ir Maskvos

PABĖGO SU RUSIŠKU MIG ’ srėbti” * *

Kai JT vyriausias Tolimųjų miteto pareigūnų, esą,_buvęs nu-Į Dulles vystė savo “išlaįsvini-
' mo taikingomis priemonėmis'

juokėsi. Bet štai šį pirmadienį 
vienas toks lėktuvas nusileidi 
Korėjoje Kimpo aerodrome. La
kūnas esąs š. korėjietis.

Dar vienas lenkas išsivadavo
Lenkų delegacijos į JT sesiją 

ekspertas, Krokuvos universite
to profesorius, Marek Korowicz, 
su delegacija atvykęs į Niujorką 
pereitos savaitės pirmadienį, tre
čiadienį telefonu išsikvietė į 
viešbutį seną savo pažįstamą 
lenką pabėgėlį ir su juo išvyko. 
Jis paprašė JAV vyriausybę pa
bėgėlio teisių, o lenkų delegaci
jai pranešė nebegrįšiąs. Įdomu, 
kad atvykus į Niujorką delegaci
jos vadovybė buvo atėmusi jo 
pasą ir davusi jam tik kortelę 
įeiti į JT rūmus. Matyt, jau iš 
anksto įtarė. Jis sakosi Lenkijo
je nepalikęs jokios šeimos.

Berija pabėgęs?
Pereitą sekmadienį AP pa

skelbė žinią, kad, pasak vieno 
JAV senato antiamerikoniškai 
veiklai tirti komiteto nario, bu
vęs Sovietų saugumo ministeris 
Berija esąs pabėgęs į kažkurį ne
utralų kraštą Europoje. Jis, esą, 
iau prieš mėnesį užmezgęs ry
šius su minėtu komitetu, nes 
prašąsis įleidžiamas į JAV kaip 

1 politinis pabėgėlis. .Vienas iš ko-

Jis girdėjęs Malenkovb kal- ikė, kad netrukus Vakarų Euro-

Bet “Žodžiai mūsų "neįtikina.' siųsta 6 atominės artilerijos pa- 
‘ v ’ '■ ’ — milžinai, po 85 tonas.

i tu”, e _ „ . .
bas apie “taikingą sugyvenimą”. į pos gynybai paremti būsią pa 

. i L t • • ' — • . • 1 • _ I *■>« V v A Ct. r\ amz. 4 1 w t
Mes klausėmės ju anksčiau ir ži- i trankos

MenkX‘“nasSto jog.sovietų■ doktrina i?a-; IMąngi pagal įstatymą atomi-
liną naudoti šitokius žodžius įnės bombos užsienin gali būti 
kaip klastą” i pasiųstos tik specialiu prezidento

Dulles kalba, nors mandagi,1 nutarimu, tai žurnalistai tuojau 
buvo pakankamai griežta, kad

niai sviediniai. Sekretorius at
sisakė į klausimą atsakyti.

Atominė artilerija būsianti

išskirta Maskva suprastu amerikoniškas komis būsią siunčiami ir atomi-
sąlygas: 1) palikti ramybėj Ko-' 

(Nukelta į 2 psl.)

siunčiama tik JAV daliniams. 
Svarstomas taip pat klausimas 
pasiųsti atominės artilerijos į 
Korėją bei Tolimuosius. Rytus.

Atominės patrankos nušauna 
iki 20 mylių. Jų uždavinys karo 
metu būtų sunaikinti priešo ka
riuomenės telkinius. Daromas 
priekaištas, kad jos gramozdiš
kos, brangios ir greit susinešio- 
jančios. Jų pliusas, kad jomis ga
lima šaudyti betkokiuo oru, die
ną ar naktį, kai lėktuvai su ato
minėmis bombomis ne visada ga
li skristi. •

Parodė “skrendančias lėkštes
Jau kelis kartus spaudą pasie

kė, kad ir šykščios, žinios apie

Lenkų protesto akcija
Kanados Lenkų Kongresas 

rugsėjo 27 d. organizuoja mani
festacijas šūkiu “Teisybės Len
kijai!” Kartu vykdoma protesto Maltono aviacijos dirbtuvėse la- 
akcija prieš katalikų bažnyčios bai slaptai gaminamą Visiškai 
persekiojimą dabartinėje Lenki- naujo tipo lėktuvą tuščiavidurio 
joje. Šitos savo akcijos globėjais cilinderio formos, kuris varomas 
lenkai pakvietė abu Kanados aplink besisukančio rato. Kiek 
kardinolus — Toronto kMrd. J. žinoma, jis buvo parodytas tik 
McGuigan ir Montrealio E. Le- feldmaršalui Montgomeriui jo 
ger, kurie maloniai sutiko ir sa- vizito metu. Bet rugsėjo 16 d. 
yo archidijecezijų dvasininkijai' " ' 
pavedė apie rugpjūčio 20 d. su
organizuoti visose bažnyčiose 
pamaldas už kankinamą lenkų 
tautą. Tuo būdu lenkiškoji akci
ja paremiama visų kanadiečių.

— Otava. — Naujojo parla
mento pozicijos vadovu numato
mas imigracijos minist. Harris, siąs iki 1.500 mylių per valandą, lėkščių” gamybos klausimais

•

jis buvo parodytas grupei ameri
kiečių karinių specialistų. 25 spe
cialistų tarpe buvę veik visų 
JAV aeronautikos šakų specialis
tai. Jiems vadovavo oro pajėgų 
tyrimų bei išvystymo dalies vir
šininkas gen. D. L. Putt

Šitas naujo tipo lėktuvas skri-

Projektas žinomas I vardu. Apie 
jį per specialų pasiuntinį jau 
anksčiau painformuoti britai. 
Kiek žinia, ir britai ir amerikie
čiai statą kažką panašaus, bet 
ne taip.

Kalbamoji karių delegacija 
taip pat susipažino su Kanados 
vairuojamomis raketomis ir ra
daro gamybos darbais Mount 
Denis.

Garsiąją “skraidančių lėkščių” 
paslaptį jau galima laikyti pa
aiškėjusią. šiandien jau ne tik 
nebesiginama, kad kažkas naujo * 
gaminama, bet ir pranešama, 
kad vyksta pasitarimai tarp at
skirų valstybių techniškais “skr.

1
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NAFTOS PRAMONĖ IR NAFTOS ŠALTINIAI LIETUVOJE

Krašto

didesni

Krašto

KL8 Premijų ir Stipendijų Fondo 
Statutas

I. Tikslas
1. Lietuviškai kultūrai puoselėti ir ugdyti ir studijuojantiems 

paremti, prie KLB Krašto Valdybes steigiamas Premijų ir Stipen
dijų Fondas. .

II. Vadovybė
.2. Premijų ir Stipendijų Fondo Valdybą sudaro KLB 

-Valdyba iš 5 asmenų.
► . Pastaba Fondo Valdyba esant reikalui kooptuoja 
narių skaičių.

. . III. Vadovybės veikla
■ >3. Premijų ir Stipendijų Fondo Valdyba, susitarus su 
Valdyba^ rūpinasi surasti premijoms ir stipendijoms lėšų.
:-..4, Fondo Valdyba nustato premijų ir stipendijų skaičių, rūšį, lai
mėjimo ar gavimo sąlygas, skelbia įvairius konkursus, sudaro 
jury komisijas.

IV. Premijų ir stipendijų pobūdis
•f5. Juj-y.komisija skiria už Kanadoje ir kituose kraštuose lietu- 

vjų- parašytus arba jau išleistus dailiosios literatūros, mokslo ir 
pedagogines knygas, dailininkų ir muzikų kūrinius premijas.

. 6. Premijos- negali būti skiriamos už jau kieno nors. anksčiau 
premijuotus kūrinius. -

• 7. Mokslininkams, kultūrininkams ir kitiems lietuvybei nusipel
niusiems asmenims, taip pat šiuo metu dirbantiems svarbų moks
linį darbą žmonėms pagerbti ir juos medžiaginiai paremti, teikia
ma atitinkama piniginė subsidija.

8. Aūgštųjų mokyklų Kanadoje lietuviams studentams duoda
mosstipendijos. 1

V. Piniginė kontrolė
• 9. Premijų ir Stipendijų Fondo Valdybos atskaitomybę tikrina

KLB Revizijos Komisija. • s <
VI. Nuostatų tvirtinimas

10, Šiuos KLB Premijų ir Stipendijų Fondo nuostatus tvirtina 
KLB Taryba.

VII. Likvidacija
11. Premijų ir Stipendijų Fondo veiklą, Krašto Valdybai pasiū

lius, sustabdo KLB Taryba. Turėtą turtą perima Krašto Valdyba.
KLB Krašto Valdyba.

1953 m. birželio 9 d., posėdžio prot. Nr. 24.

i (Tęsinys iš praeito nr.)
Kalbant apie petroleumo pra

monę Lietuvoje, atrodo, kad ji 
turės būti valstybės remiama ir 
globojamą, iki tam tikro laips
nio, gi žaliavos eksploatacija ir 
produktų gamyba turėtų eiti 
per privataus kapitalo rankas. 
Pritraukimas užsienio didesnio 
kapitalo į Lietuvos petroleumo 
pramonę būtų pats ideališkiau
sias sprendimas. Tačiau ši gali
mybė yra labai ribota, nes stam
bus kapitalas mėgsta stambų 
biznį. Valdžios globa ir parama 
yra sąvoką, plačios apimties. 
Valstybės lėšomis turės būti iš
vystyti petrografijos ir petrolo- 
gijos skyriai prie Lietuvos uni
versitetų. Tyrimų laboratorijos, 
geologiniai tyrinėjimai, specia
listų ruošimas prie augštųjų mo
kyklų, vis tai darbai kurie pri
klauso valstybei. Net Amerikoje, 
kur petroleumo kompanijoms 
netrūksta kapitalo ir kurios tu
ri sukoncentravusios geriausias 
krašto laboratorijas ir mokslinį 
personalą, valdžia visais būdais, 
per universitetus ir t.t., remia 
petroleumo kompanijų darbą. 
Petroleumo bendrovės, kurios 
atidengė. Saudi Arabijos petro
leumo milžiniškus baseinus, ga
vo neribotus ilgalaikius kreditus i 
iš valdžios. Vienu ar kitų būdu i 
sudarius Lietuvos petroleumo 
pramonės užuomazgą, galima 
pereiti prie petroleumo importo 
ir užsienio kapitalo pritraukimo. 
Sakau petroleumo importo ne 
todėl, kad iš anksto būtų žino
ma, jog Lietuvos šaltinių našu
mas yra menkas, bet todėl, kad 
pradėjus petroleumo pramonę 
Lietuvoje, ji augtų hepaprastai 
greitai ir kiltų gyvas reikalas ją 
neatidėliojant įjungti į tarptau
tinę petroleumo pramonę.Su- 
mezgus prie Baltijos jūros Šiau
rės Rytų Europos petroleumo 
skyrių. Lietuvos atstatymo ir 
laisvės reikalas išsispręstų il
giems laikams ir ateinančioms 
kartoms.

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

roji Amerika?
Atskiras ir platus klausimas minami iš anglies. Benzeno žie- 

yra, kokios rūšies petroleumo das yra šeši vandenilio atomai 
pramonę kurti Lietuvoje ir ant prijungti prie šešių anglies ato- 
’ ’ ' ’ ’ ' ’ ~ '■ ’ ’ mų -žiedo formoje su įvairiom

jų kombinacijom), galima būtų 
pereiti prie gamybos eilės labai 
vertingų chemikalų, kurių eks
portas užtikrintų dideles paja
mas valstybės iždui.

Iš lengvųjų naftos frakcijų

KLB ŠUIETIMO KQMISIJGS
INFORMACIJA Nr. 12

Paskutiniame šios kadencijos Švietimo Komisijos posėdy svars
tytai ‘ y

1. Solidarfizuojant su Krašto Valdyba, nutarta atsistatydinti ir 
tuo duoti progos Krašto Tarybai, susirenkančiai į sesiją š.m. spalio 
nąėn., nauąj Švietimo- Komisiją rinkti.

2. Svarstytas ir primtas Švietimo Komisijos statuto projektas, 
kurį galutinai' priims Tarybos suvažiavįmas.,

3. Svarstyta’ir priimta karaliaus Mindaugo vardo vasaros vaikų
stovyklos finaiisine apyskaitą? Pavesta Komisijos iždininkui J. 
Mikšiui paskelbti apyskaitą spaudoje. - *v* -’

4. Svarstytos galimybėj pirktf ūki vasaros vaikų kolonijai. Šis 
klausimas nutartas atidėti po Tarybos suvažiavimo.

5. Paaiškėjus, kad Lituanistinių mokyklų programas pavyko at
spausdinti pigiau, nutarta jas pardavinėti ne po $1, kaip anksčiau tikimesnis partijai, kad galėtų 
buvo skelbta, bet po 50 centų. greičiau gauti leidimą Vokieti-

"6. Komisijos adresas tuo tarpu lieka senas: Mr. J. Gaižutis, 135 i jon.
Gorevale Avė., Toronto, Ont. Einsiedel buvo partijos nema-

KLB Švietimo Komisija. lonėj, todėl visi draugai jo ša-

kokių produktų bazuoti produk
ciją. Aišku, jog pradžioje Lietu
vos petroleumo pramonė turės 
būti p8ti paprasčiausia ir nesu
dėtinga bei su galimai mažiau
siu kapitalo investavimu. Tai 
reiškia, jog eilė sudėtingų pro
ceso metodų ir gamybos varian- mes galime pasigaminti alcocho- 
tų turėtų būti atidėta vėlesniam liūs, ketanus, aminus, benziną, 
laikui. Esu jau minėjęs kerosi
mą, gasoliną ir asfaltą, tačiau, 
kad gautųsi bent šioks toks vaiz
das apie gamybos galimybes, 
bandysiu labai bendrais bruo
žais tą gamybą peržvelgti.

Pradėkime nuo lengvųjų pet
roleumo frakcijų.

Lietuvos ūkis, neturėdamas 
intereso gaminti aviacijos gazo
liną ir taip vadinamą “High Oc
tane” ar “Anti-knock” gasoliną 
t^ei statytis brangius įrengimus 
taip vadiname “Vapour Recove
ry ' Unit” ar VRU, iš gaunamų 
dujų, kaip metanas, propanas, 
propylėnas, galėtų gaminti de
gamas dujas virtuvių reikalams 
ir tuo būdu sutaupyti milžiniš
kus Lietuvos miško medžiagos 
kiekius. Šių dujų šilumipė vertė 
siekia virš 1000BTU (British 
Thermal Unit).

Lietuvoje yra du gumos fab
rikai, tačiau žaliavą* arba “Bu
na” gumą reikėjo importuoti, 
tuo tarpu iš frakcijų galima 
lengvai pagaminti produktų 
“Butadiene” ir iš jo plačios ska
lės “Buna” produktus. Tai reiš
kia didelį atpiginimą gumos fab- 
rikatų ir galimybes padidinti 
suvartojimą bei gamybą.

Jeigu Lietuvos petroleumas 
pa'sirodytų aromatinės bazės ar 
benzeno grupės (benzinas yra 
petroleumo produktas, gi benze- 
nas ir benzolis paprastai yra ga-

i 1 > ’
styreną, rašalus ir eilę kitų che
mikalų. Šiai grupei, taip pat pri
klauso įvairūs klijai medžio pra
monei, žemės ūkiui ir pan.

Iš sunkesniųjų frakcijų pasi
gamintume diseliams, motorams, 
traktoriams, ir namų kurą. Šio
je grupėje rastume vertingas 
petroleumo frakcijas tolimes
niam skaidymui ar, amerikoniš
kai tarian, “Cracking Stocks”, 
iš kurių savo keliu galima vėl 
išgauti dešimtis naujų, vertingų 
chemikalų sintetinių medžiagų 
pramonei. Iš sunkiųjų frakcijų 
pagamintume dešimtis rūšių aly
vų ir tepalų visoms pramonės 
ir mašinų rūšims. Čia gautume 
taip pat sunkiąsias degamas me
džiagas ir vaksus su jų dideliu 
pritaikymu pramonėje ir ūkyje. 
Tepamų alyvų ir tepalų sritis 
yra tokia plati, kad ją smulkiau 
apibūdinti reikia šimtų puslapių. 
Iš reidentų gautume asfaltą ke
liams, įvairius bitūmėnus su jų 
plačiu pritaikymu statybos rei
kalams, izoliacinių ir stogų 
plokščių gamyboje ir 1.1. Čia 

^gautume didelę grupę tepalų ar 
“Grease”. Iš produkto “coke” 
galima gaminti elektrodus kal- 
cijaus karbido gamyboje. Čia 
taip pat išgaunami šalutiniai 
produktai dažų bei keramikos 
pramonei ir pan.

Iš pėtrolato gaunama eilė ver
tingų medikamentams gaminti

produktų, kaip .vazelinas ir t.t. 
Čia gausis chemikalai sprogsta
mų medžiagų gamybai (kariaut 
norinčių niekad nestinga), pro
duktus muilų ir kremų pramo
nei, įvairius antiseptikus, chlo- 
rinuotus produlaus, lakus, var- 
nišus, organines rūgštis ir •t.t.

Toluenas, kuris anksčiau buvo 
išgaunamas veik išimtinai iš 
anglies produktų ar taip vadina
mos “Coal Tar”, šiandien dide
liais kiekiais gaminamas iš pet- 
roleumo. Savo keliu toluenas 
yra bazinis produktas gamyboje 
įvairių farmaceutinių chemika
lų. Trąšos žemės ūkiui, chemika
lai. odų pramonei, lakai ir im- 
pregnacinės medžiagos ir t.t. ir 
t.t. Šiandien nėra tokios sąvokos, 
kad moderniškas ūkis galėtų gy
vuoti be kontakto su petroleumo 
pramone.

Detalizuoti dar smulkiau pet
roleumo pramonę šiandien nebū
tų prasmės, nes mes dar neži
nome Lietuvos petroleumo tik
ros cheminės sudėties. Viena 
yra aišku, kad visi petroleumo 
produktai Lietuvoje buvo im
portuojami^ kad Lietuvos pramo
nė turėjo nuolatinių sunkumų 
dėl neturėjimo pagrindinių ir 
šalutinių žaliavų jos vystimuisi 
ir energijos jos operavimui, kad 
žemės ūkio mechanizaciją įvai
riom kitom priemonėm yra labai 
sunkiai įgyvendinama ir kad 
dirbtinom priemonėm atstatyti 
ir išugdyti krašto ūkį yra sun
kiai įmanoma. Lietuvos ūkis, 
neturėdamas sunkiosios pramo
nės, kaip sunkiųjų mašinų lie
jyklų, metalo pramonės, Marte
no krosnių ir pan., petroleumo 
pagalba gali atsipalaiduoti nuo 
anglies importo, redukuojant šį 
importą iki minimumo (spižo 
liejyklose ir pan.).

Anglių importas Lietuvos biu
džete sudarė didžiausią poziciją 
— 11 milionų litų 1939 m. Lie
tuvos importas galėtų būti radi-

kaliai pakeistas. Daugumas im
portuojamų žaliavų ir fabrikatų 
atsidurtų eksporto lentelėje. Iš-- 
vystęs dirbtinų fibrų ir siūlų 
gamybą, Lietuvos ūkis atsipa
laiduotų nuo antros savo didu
mu naštos. O kur dar yra sinte
tinių medžiagų pramonė su neiš
semiamom galimybėm.

Kaip matome, skystasis auksas 
arba petroleumas yra ideališkas 
energijos, žaliavų ir gamybos 
šaltinis Lietuvos ūkio sistemoje. 
Jeigu atstatant Nepriklausomą 
Lietuvą, mes praleisime progą 
įsivelti i petroleumo ir sintetikų 
biznį, praktiškai mes niekad ant 
kojų ne atsistosime. Supetroleu- 
mintas Lietuvos ūkis taptų ne
priklausomas nuo įvairių rajo
ninių krizių Europoje. Turint 
Rusijos -užnugarį, perspektyvos 
Lietuvos ūkiui yra nepaprastai 
palankios. Lietuvos geografinė 
padėtis Šiaurės Europoje yra la
bai palanki. Mes turime kadrus 
puikių geologų, chemikų, inži
nierių .bei ekonomistu. Mums 
reikia tik vieno dalyko — tai 
persiorientoti į petrocheminę 
pramonę. Surišę savo petroleu
mo pramonę su Amerikos petro
leumo pramonės kapitalu, mes 
turėtume saugumo garantijas, 
kurios būtų stipresnės už tarp
tautines sutartis ir chartas. Be 
tiesioginės naudos ir patogumo, 
petroleumo pramonė daro mil
žinišką įtaką į visas krašto ūkio, 
finansų ir politikos sritis. Taigi, 
neužtrenkime durų, kuriems 
faktas čia pat po. mūsų ko
jomis Amerikoje. Su Lietuvos 
ekonominiu atstatymu ir išau
gimu, greta koja į koją sužydė
tų mūsų literatūra menas ir 
mokslas. Tuo tarpu nuskurdę ir 
amžinai dejuodami dėl pasaulio 
neteisybių, mes ne tik liksime 
užmiršti, bet vieną gražią dieną 
mus vėl kas nors bandys su
trypti. Tokie yra gyvenimo dės
niai ir istorijos patyrimas.

(Bus daugiau)

e. Su Lietuvos

F okiečiU' kariai rusa belaisvėje
GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!

Komiteto užbaiga
Karas baigėsi, bet džiaugsmo 

komitete jokio. Nieko, ko komi
tetas siekė, nebuvo atsiekta. Bu
vo leista grįžti į Vokietiją tik 
labai nedaugeliui ir labai parti
jai atsidavusiems . asmenims- 
Atėjo didelių nesutarimų ir vie
nas kito įskundimų dienos, ^es 
kiekvienas- norėjo pasirodyti iš-

(Tęsinys iš praeito nr.)

Daug prakalbu
(Atkelta iš 1 psl.) ■ Dulles kalbą vadino “pažymėti- 

rėją; 2) lųdokiniją; 3) įgalinti'na”, tikrai valstybišką (The N Y 
Vokietijos suvienijimą; 4) at- Times)! “Tai nebuvo polemika, 
statyti Austrijos nepriklauso- bet ^tikrai valstybiška kalba, ir 
mybę) 5) Atstatyti tautinę ne- 
priklausomybę^ užgrobtų Rusijos 
kaimyninių tautų;

(Dulles: . Padėtis Centro ir Rytų
Europoje verčia labai rūpintis. Tos tau
tos yra giliai religingos ir didžiai pa
triotiškos. Jos turi patvarų dvasinį ti
kėjimo ir senas tradicijas, kurios nie
kad nebus užmirštos . . . Kaikas kalti- 

„na, jog neramumai tose tautose kurs
tomi iš užsienio. Tai tiesa, galvojant, 
jog šis tikėjimas yra užkrečiamas per 
geležines "uždangas ... T 
mas Linkolnas sake, kad yra kažkas 
"toj Deklaracijoj skelbiančioj laisvę, 
skirtą ne tik šio krašto‘"žmonėms, bet 
suteiksiančio pasauliui viltį ateityje". 
Taika niekad nebus įmanoma atme
tus pažiūrą, jog vyriausybė privalo 
remtis laisvais žmonėmis ar kai tokia 
teisė paniekinama kitiems. Mes nesi
slepiame, kad šitaip galvojame ir jo- 

negalėtų be to gyvuoti" . . J
6) paliuosuoti komunistų parti- • .... . •• mir{-GS Mes kb-į_
ją nuo uždavinio versti suvere- -. ° . J
nes vyriausybes; 7) nuoširdžiai' ^MASKVA4 BLAŠKOSI
* * ■ *. ■, • ■ . . i Bene kovo mėnesį JAV spau-1komunistų dezertyras Tito

.„o TTJ _ <<Verčiau stebėkite

Chruščevą!” McCarthy ir JAV 
žvalgybai tvrinėjant gandus, kad 
Porn- išr-oSe “skudurus” i laisva 
pasaulį, Maskvoje “vaiduokliai 
tr lavonai” buvo dažnas kremli- 
ninkų svečias. Išsimušę i laikinas 
viršūnes, kaip Nikita Chruščev, 
ten sakė kalbas, kurios augštyn 
kciomis vertė visus iki šioliai 
Vilniaus ’’Tiesos” skelbtus įsa
kus ir reikalavimus. “Vargšas” 
Beri'a buvo kaltinamas, kad 
kiaulės nesiveisė, kad liesos šiau- 
'la’s šeriamos rusiškos karvutės 
pieno nedavė. Pavergtieji lietu
viai turėjo tikėti, jog ne jie dar 
tebesą Kremliuje, bet ans už vi
sus sovietų negalavimus atsako- 
mingas buvo. Iš kitos pusės, 
mums tai leido spėti, jog pirmą 
kartą nuo 1917 m. sutikę dina- 
"iška, tiesa paremtą, Vakarų 
“išlaisvinimo” kontra - politika, 
sovietai juto “pilvo, skausmus”, 
aštresnius nei daug 'kas,manė, 
bjauriausią veži jiems sukėlė 
vargšai .išnaudojami pavergtie
ji “mužikai“ — ūkininkai. Mas-

net daugiau. Tai kalba išreiškusi 
gilų ir tvirtą tikėjimą. Neturi 
stebinti, jei toks tikėjimas, pa
sak Mr. Dulles, yta užkrečia
mas”. Girdi, teisinga, JT turi bū
ti pritaikytos žmonijai pagrindi
niams poreikiams. Amerika ne 
dėl to kraujavo Korėjoje, kad 
apgintų kelias bazes ar politiką, 
Amerika priešinosi užpuolimui, 

K i Abrao to‘ nemėgsta šio žo-
< vln kažkos! džic .,. Mes trokštame taikos, ne 

dėl to, kad ji “pigesnė” ar “sau
gesnė”, bet tik dėlto, kad ji- su
teikia galimybę visiems džiaug
tis prigimtąją žmogaus teise. 
“Tai nėra išverstų akių filan- 

! tropija. Tai toks galvojimo būdas 
i ir buitis, kurie xieni užtikrina 

Vriousybė l žmonijai laimę vietoj katastro
fos, išmintį vietoj idiotizmo, gy-

saugumą; 8) 'prisidėti prie JT į burbtelėio. 
Chartos pertvarkymo, siekiant J;
pagyvinti pačią organizaciją. Pa
sak Dulles, tokiu atveju JAV pri
taptų Churchillio norui su TSRS 
pasirašyti naują, 1925 m. Lokar- i 
no sutarties pvz. nepuolimo pak
tą, garantuojant TSRS vakarines 
sienas. Egzilams ir kitiems “susi
rūpinusiems” jis užtikrino, kad 
“mūsų įžodis nereiškia, kad mes 
eksportuosime revoliuciją ar 
skatinsime kitus sukilti. LEIS
KITE TAI MAN PABRĖŽTI”.

Rimtoji amerikiečių spauda

1 VARTOTOS 

auto mašinos 
prieinamomis kainomis ir sąlygomis 
dideliame pasirinkime. Kiekvienos 
mašinos mechanikos stovis yra Ga
rantuojamos. Trip pot duodamas 3-įy 
dienų laikotarpis vartotos mašinos iš
bandymui. Toio pat įvairių rūšių nau
jos outo mašinos. '

Prieš pirkdamos kitur, užeik or 
pc*«^ombink

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

CHURCH MOTORS

linos. Komitetas susiskirstė į 
atskiras grupes pagal nusistaty
mus. Kaip ypatingą mažą išskir
tiną grupelę Šiame laikotarpyje 
Einsiedel pažymu katalikus ku
nigus. Jis taip rašo:

— Katalikai kunigai buvo vie
ninteliai, kurie visuose susikir
timuose išrįsdavo pasakyti aiš
kų ne, kai iš jų buvo reikalauja
ma ko nors, kas buvo priešinga 
jų katalikiškiems principams.

To jis negalįs pasakyti apie 
protestantų dvasiškius, nors 
pats, atrodo, yra kilęs iš pro
testantiškos šeimos. ‘

Nesulaukdami nieko aiškesnio, 
šeši komiteto nariai surašė rei
kalavimą pirmininkui Weinert 
dėl tiesioginių reikalų su rusais 
išsiaiškinimo. Šį reikalavimą be 
jokio delsimo pasirašė ir katali
kų dvasininkų atstovas kun. 
Kaiser, bet kai iniciatoriai to 
dvasininkų atstovą pastorių 
paties kreipėsi ir į protestantų 
Schroder, šis išbalo iš baimės. 
Esą, jį galį apkaltinti, jau vien 
dėl to, kad iniciatoriai numatė 
kandidatu, galinčiu pasirašyti. 
Kas gi galėjo žinoti ar rusai to
kio reikalavimo nepalaikys 
maištu.

Pagaliau 1945 m. lapkričio 
men. atvyko pirmininkas Errick 
Weinert. Jis atvežė žinią, kad 
po trijų dienų visi išvyksią Vo
kietijon, todėl nacionalinis vo
kiečių komitetas Rusijoje turįs 
būti tučtuojaus išformuotas. Iš
formavimo klausimą atidavė 
balsavimui. Niekas, žinoma, ne
drįso prieštarauti, kai prieš akis 
vaidenasi Vokietija. Praktiškai 
tačiau visi nustojo specialių tei
sių ir kaip belaisviai pateko tie
siogiai į NKVD rankas. Nuo ta
da kiekvieną naktį NKVD trau
kė po vieną ar kelis iš lovos ir 
vykdė pagal savo metodus tar
dymus tik jiems vieniems ži
nomiems tikslams.

1946 gegužės 25 d. visi buvo 
padalinti į dvi grupes ir išvežti. 
Einsiedėl pakliuvo į grupę, kuri 
tapo nuvežta į stovyklą Nr. 48, 
skirtą generolams, šiaurės ry
tuos nuo Maskvos.

Generolai belaisviai
Šioje stovykloje belaisvių die

nas leido 200 vokiečių, 40; veng
rų, 4 rumunų ir 2 italų generolai. 
Daugelis pateko į nelaisvę 1945 
m. gegužės mėn.

Generolai nekentė sąjunginin-

kva 30 metų ėmė pyliavas ma
žiausiomis kalbomis, o pardavi
nėjo prekes kolūkiams kuo augš- 
Čiausiomis, Pelnas buvo skiria
mas karo pramonei ugdyti. Mu
žikai neapsikentė. Priprato tiek 
sabotuoti, kad teko leisti jiems 
turėti “sodybinius sklypus”—ko
pūstų porą galvų, svogūnų užsi
auginti. ožką ar net karvute pa
sišerti. Bet dar 1951 m. Chruščev, 
ir per Vilniaus “Tiesą”, grasino 
mužikus su kita paskutine “ka
pitalizmo liekana” greičiau at- 
sisveiknti. Gi praėjusią savaitę 
tas pats Chruščev. jau Vis-kom- 
partijos sekretorius, “pavelijo” 
— ūmai pakeitė TSRS ūkio pa
grindinę politiką. Kolūkiams 
mokėti kainas penkiagubas, o 
“sodybinių sklypų” ne tik ne
siaurinti, bet plėsti ir remti. O 
visdėlto . . . kolchozai, jis pridū
rė, tebėra ir bus TSRS pagrindi
nė žemėtvarkoos sistema.

Maskva bijo išorinio karo, bet 
dar labiau išsigando savo pa
vergtųjų. Ji dabar viską darys, 
kad tik nuo savęs atitolinus Iš
laisvinimo “Kruzijadą”. Maskva 
juk pirmiausiai turi kihujuje 
pagimdyti kitą carą, kuris vėl 
šauktų susivienyti “Matušką Ro-' 
siją”, o dėlto Chruščev — Malen
kov (ukrainiečio ir didrusio) 
dvikova dar žada įdomių sen
sacijų. Malenkov, taip kitko, ne
tiesiogiai kaltino Beriją, jog jis 
buvęs “paveiktas” kapitalistų 
imperialistų šūkių. Ar katrą die
ną jis ar neapkaltins Chruščev 
“bucharinizmu” už paskutinią
sias reformas, nes ir 1925 m. “iš
davikas” Bucharin visai lengva
būdiškai šūktelėjo mužikams: 
“Atsipūskite, praturtėkitę, ba
landėliai” ... i

Taigi, Sovietija yra dideliuo-Į _
se sunkumuose, tiek ūkiniai, tiek kų, o ypač Rusijos. Pagal afiantų 
politiniai. Amerikiečiai tą lyg kontrolės komisijos įsakymą vo- 
ž’no. Jie net reikalauja “spaus- kiečiams buvo atimta teisė ne- 
ti”, bet “taikingomis priemonė- $ioti ordinus ir medalius. Jie tuo- 
mis” — prakalbomis, liežuviu. į jau pasirodė išpiaustyti dvigubo 
Atsilsėjęs, kurį laiką, užmiršęs didumo ant generolų lazdų, port- 
milionų dejones, prezidentas Ei- Į sigarų ir peleninių! Generolų pa- 
senheweris, netrukus žada savo ’ sikalbėjimu nuolatinė tema bu- 
nrakalbų seriją. Iš jų matysime vo karo žygiai. Treciasis Reichas 
Žemės istorijos lemtingos eigos buvęs nuostabus. Hitleriui be- 
linkmę. | trūko tik geresnio strategijos pa-

zimmo.
Mūsų “išdavikų” užkabinę j i- 

mai ir įžeidinėjimai sudarė jų 
dienos progamą. Daugiausia nu- 

- kentėdavo gen. Seydlitz. Rusai, 
bijodami dėl jo gyvybės, jas pa
statė atskira baraka. Tiktai įsi
kišus rusų komendantui, genero
lai liovėsi mus užkabinę.

Buvo betgi generolų tarpe ne
maža ir NKVD šnipų. Ypač į 
juos pakliūdavo tie. kurie jaute
si kuo nors kalti. Vien per žie
mą trisdešimt generolų buvo ras
ta kalti ir nubausti mirties baus
me. Nukentėjo daugiausia tie, 
kurie vadovavę užfrontės valy
mams. Kiekvieną dieną rusai tę
sė savo tardymus nepailsdami.

Pauliaus ir Seydlitzo* armija
1947 m. pavasariop stovyklos 

gyventojai išgirdo per garsiakal
bius minint Seydlitzo pavardę. 
Įsiklausę patyrė, kad užsienių 
ministerių konferencijoje Mask
voje Bevinas apkaltino Rusiją, 
suformavus taip vadinamą Seyd
litzo armiją iš belaisvių vokie
čių. Pats Seydlitzas ^nemokėjo 
rusiškai, todėl, labai susirūpinęs, 
nuskubėjo pas draugus pasitei
rauti, ką žiniose apie jį kalbėjo.

— Jūsų armija išformuota, — 
atsakė tie juokdamiesi.

Nukaręs nosį, nes širdies gi
lumoje jis svajojo, kada nors to
kią armiją būsiant sukurtą, Sey
dlitzas pasitraukė į savo kam
pą. Nesisekė jam. Prisidėjęs prie 
komiteto, jis tikėjosi iškilsiąs, 
gal net ir patį marš. Paulių ap
lenksiąs. Veltui. Nė viena jo sva
jonė neišsipildė. Marš. Paulius 
tuo tarpu gyveno gražioje vilo
je prie Maskvos, buvo gerbiamas 
ir galėjo laisyai lankyti teatrus, 
kinus, muzėfus ir kitas įdomias 
vietas.

Tuo nesibaigė. Sekančią dieną 
Einsiedel staigiai buvo pašauk-: 
tas pas komendantą ir gavo įsa
kymą per pusę valandos pasi
ruošti vykti Vokietijon. Nenorė
jo jis tikėti. Nes tiek kartų bu
vo tai žadėta. Tiktai stoty įsitiki
no, kad tikrai važiuoja.

Norėdamas sužinoti, kame vi
sas reikalas slepiasi, nusipirko 
“Pravdą”. Vienas straipsnis lie
tė kursuojančius Vakaruose gan-, 
dus apie Seydlitzo armiją. Pa
gal gandus naujas komitetas tu
rėjo jau posėdžiauti Maskvoje, Į 
komitetas dėl* Vokietijos remili-, 
tarizavimo. Marš. Paulius buvo j 
skelbiamas to komiteto pirmi-Į 
ninku, o graf. Einsiedel jo politi- ■ 
nis patarėjas. Aišku, gandams 
paneigti, pakako pasiųsti vieną 
iš paminėtų asmenų Vokietijon.

Kodėl vakariečiai apkaltino 
rusus tveriant vokiečių kariuo-j 
menę Rusijoje, pasilieka neaiš-’ 
ku. Galėjo tai būti diplomatinis 
manevras, bet galėjo būti ir ne
pakankamas dalyko žinojimas.

(Bus daugiau)
Paruošė P. Brakas.

VYT. AUŠROTAS
priima Jūsų užsagymus 

kasdien nuo 10 vol. ryto iki

10 vai. vakaro.

206 GILMOUR AVE.. TORONTO

DOMINION
COAL & WOOD

I

Telefonas: LY. 0305

Lietuviškai kalbąs kailininkas 4
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymų kailiai. 

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

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

Geros sąlygos, geroje firmoje, pačiame 
Toronto miesto centre. Mokame pardavė
jams 15% daugiau, negu kitos kompanijos.

RE1KALINGAS vienas prityręs arba norįs 
išmokti nuosavybių agento amatą lietuvis.

Kreiptis i Mr. Boines, 
LA. 1564
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VALGYKLOJE “BALTIC”
870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.

Valgiai gaminami papai lietuvių skonį iŠ šviežių produktų.
Gamina prityrusios virėjos. - . - - - - Sov. V. ir J. Ivanauskas. t

• LIETUVIU BALDU KRAUTUVĖ

MOHAWK FURNITURE CO
2448 Danforth Ave., Toronto. Tel. OX. 4444 
Šią savaitę turime didelį pasirinkimą kilimų, linoleumu, kny
goms spintų, kambariams stalų ir kėdžių bei Continentalinių 
lovų, taip pat turime miegamųjų komplektų, sofų, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų, siuvamų mašinų ir vaikų baldų bei- 
vežimėlių

Teirautis pas J. Aukštaitį.
LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA

Krautuvė atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

•i

Pora DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kortus j dieną, tuojau gali iš
gydyti kietą kosuH, kurį Jus gavote nuo persišaldymo. 
$ie vaistai negelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krutinės persišaldymo, ostmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinko gorge 
liovimui ir kitokiam naudojimui.

Išbandykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 
kuriuos jou daug metų vartojo kiekvienas europietis. 
Dabar šie veistai yra pardavinėjami taip pat Jums ortį- 
miousiose vaistinėse Kanadoje. *

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

EUROPEAN

GALAS KOSULIUI!i

Kaino $1.50 butelis.
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Kerstenas lankosi VLIKe AL TARYBOS ATSIŠAUKIMAS ELTOS ŽINIOS

uždavi- 
pobūdį

posėdis
1 d. Ja-

todėl Lietuvos laisvės reikalas 
yra ir Amerikos reikalas. Štai 
kodėl, mano nuomone, prezid. 
Eisenhoweris savo kalboje JAV 
Kongresui šių metų sausio mė
nesį pareiškė:

“Mes niekada nepritarsime jo
kios tautos pavergimui”.

Pagrindinė Amerikos politinė 
filosofija yra išreikšta mūsų Ne
priklausomybės Deklaracijoje: 
visi žmonės yra Visagalio sukur
ti lygūs su tam tikromis neati
mamomis teisėmis, tarp kurių 
yra teisė į laisvę ir teisė siekti 
laimės. Toje pačioje deklaracijo
je pirmieji Amerikos steigėjai 
pareiškė, kad žmonės, patekę į 
tironiją, turi teisę ir pareigą nu
versti tironiją ir sudaryti tokią 
vyriausybę, kuri užtikrintų 
jiems laimingą gyvenimą. Tai 
yra pagrindinė Amerikos politi
nė filosofija, kuria remdamasi 
Amerikos užsienio politika vi
sados privalo viską daryti, ką 
tik ji gali kiekviena taikia prie
mone, kad įgalintų pavergtuo
sius žmones atgauti savo laisvę.

Jei Sovietų Sąjungai būtų 
leista pasilaikyti pavergtąsias 
tautas ilgą laiką, tai ji, kaip Jūs 
gerai žinote, paverstų šias tau
tas savo įrankiais tolimesnei ag
resijai pasaulyje vykdyti. Mano 
nuomone, Amerikos uždavinys 
yra daryti viską, kad Sovietų 
Ša j ungo s, vykdomas pa vergtų j ų 
tautų pajungimas būtų panaikin
tas. Štai kodėl lietuvių tautos 
laisvė, amerikiečių tautos lais
vė ir visų žmonių laisvė yra ne
daloma. Mūsų kongresinio Ko
miteto uždavinys yra kuo pla
čiausiai atskleisti Sovietų įvyk
dytos prieš Baltijos tautas agre
sijos faktus, taip pat atidengti 
gyvenimo tikrovę bolševikų ver
gijoje nuo tos agresijos pradžios 
ligi šių dienų.

Aš tikiu, kad politinė karyba 
šiandien yra svarbesnė už ka
rinę karybą, o propaganda, pa
grįsta tiesa, yra pati- svarbiau
sia politinė kovos dalis. Juk 
jeigu pasaulis žinotų viską, kas 
darosi anapus geležinės uždan
gos, tai žmonės visame pasauly
je padėtų pavergtosioms tautoms 
atgauti savo nepriklausomybę. 
Taigi mes norime Jūsų pagalbos 
atkreipti pasaulio dėmesį į šiuos 
faktus. Mes žinome, kad Jūs at
eisite į pagalbą. Mes padėsime 
Jums. Sujungtomis jėgomis, su
jungę savo rankas su mūsų ken
čiančių brolių anapus geležinės 
uždangos spygliotų vielų ranko
mis, mes padėsime galutinai nu

tiar kartą pabrėžė, jog žinąs mū
sų gyvenimo tragediją. Tačiau 
jis iš savo pusės darys viską, 
kad pasaulis būtų laisvas, o mes 
visi galėtume pasisveikinti ir 
pasimatyti savo nepriklausomo
je tėvynėje. Iškilmingas VLIKo 
posėdis buvo baigtas sveikinimu 
Amerikos Lietuvių Tarybai ir 
abiejų tautų himnais.

Rugsėjo 2 d. įvyko drauge su 
Kerstenu Baltų Tarybos posėdis. 
Jame dalyvavo estų atstovai 
Selters, Jakobsen; latvių — Lie- 
pinš, Skaistlauks, Šildė ir lietu
vių — K. Zaikauskas ir dr. P. 
Karvelis. Po pietų Kerstenas, 
daugiau pasikalbėjęs su latviais 
ir estais, išvyko į Nūrnbergą. 
Turimomis žiniomis, Kerstenas 
aplankė Vokietijoje visą eilę at
sakingų pareigūnų. Apie rugsėjo 
20 d. numatoma drauge su baltų 
atstovais bendra spaudos konfe
rencija Bonnoje. Europoje Kers
tenas numato aplankyti ir dau
giau kraštų. Visur tiek jis, tiek 
ALT atstovai mūsų tautiečių su
tinkami nepaprastai nuoširdžiai 
ir su dėkingumu. Reikalinga ko
misijai medžiaga atsidėjus ren
kama.

Vokietijoje jinkti medžiagai 
VT paskyrė dr. P. Rėklaitį, kad 
trumpiausiu laiku surastų ir pa
teiktų pačią skubiąją medžiagą. 
Susisiekta ir su visa eile kitų 
reikalingų žmonių.

Pirmasis kontaktas su atvyku
siu į Europą JAV kongreso na
riu Ch. Kerstenu ir jį lydinčiais 
ALT atstovais inž. A. Rudžiu ir 
LAIC direktore M. Kižyte buvo 
užmegztas Paryžiuje, kur nuvy
ko VT. pirm. K. Zaikauskas ir 
dalyvavo JAV ambasadoje įvy
kusiuose dviejuose posėdžiuose. 
Į Reutlingeną Kerstenas atvyko 
rugpiūčio 29 d. vakare. Visi bu
vo apgyvendinti Traifelberge, už 
12 km. nuo Reutlingeno kalnų 
kurorte. Rugpiūčio 31 d. įvyko 

' su jais Vykd. Tarybos posėdis, 
kuriame Kerstenas smulkiai iš
dėstė savo ir komisijos 
nius, darbo planus, jų 
ir tikslus'

Iškilmingas VLIKo 
buvo sukviestas rugsėjo
me, be VLIKo ir VT narių, taip 
pat dalyvavo ALT atstovai inž. 
A. Rudis ir LAIC — M. Kižytė. 
Posėdis Am. Balso buvo įrašytas 
į magnetofono juosteles ir pa
skelbtas per radiją. VLIKo pirm. 
M. Krupavičius ta proga pasaky
toje kalboje, pirmiausia pasvei
kinęs svečius, priminė, kad JAV 
lietuviai iš seno vadina antrąja 
Lietuvą, laisviausiu bei laimin
giausiu kraštu pasaulyje, ir tiki, 
kad JAV padės Lietuvai laisvę 
atgauti, nes jos yra pasirengę 
visa padaryti, kad nė vieno kraš
to pasaulyje nebūtų pavergto. 

Priminęs ankstyvesnius JAV 
vyriausybės pažadus Lietuvos 
neapleisti, Kersteno komisijos 
sudarymą . įvertino šitaip: JAV 
tauta yra “idealistai, kurie bran
gina ne tik savo, bet ir kitų 
tautų laisvę. Jiems paaukoti ir 
pinigo, ir žmonių, ir kraujo, ma
tyti, nėra kliūtis pasiekti tą savo 
idealą, t.y. suteikti ir garantuoti 
laisvę žmogui ir laisvę-pasau
liui”. Toliau priminęs JAV lie
tuvių bei ALTo vaidmenį Lie
tuvos laisvės kovoje, VLIKo 

•pirm, baigė kreipdamasis į Kers- 
teną:

“Norėčiau konstatuoti, kad 
šios dienos įvykiai, susiję su 
Tamstos, p. Kerstenal, atsilan
kymu ir Tamstos darbu, su 
Tamstos rezoliucija, šitą gimi
nystę dar sustiprins ir išaugins. 
Ir ji neišnyks per amžius, nes 
Lietuva moka būti dėkinga ir 
moka neužmiršti savo bičiulių. 
Pone Kerstenai, aš visos kovo
jančios už laisvę ir bolševikų 
kryžiuojamos Lietuvos vardu 
reiškiu Tamstai giliausią padėką. 
Lygiai prašau tą padėką perduo- į 
ti Jūsų garbingai tautai. Mes ti- į 
kime ir nenustosime tikėję — 
šalia Jūsų ir su Jumis kaip nu-1šluoti šias šėtoniškas jėgas nuo 'katalikų/ BP~ — "bavarų J(abi 

irj žemės paviršiaus. Iš savo širdies griežtos ’ federalinės Vokietijos 
Tada j gilumos dėkoju Jums visiems ir šalininkės) ir dvi vadinamos 

; 1 didžiajam pirmininkui kraštutinės dešiniosios partijos:
prel. Krupavičiui už malonų Nationale Sammlung — tautinis 
svetm-guma, parodytą mums vi-! sambūris ir DRP —• Vokietijos 
šiems . reicho partija, priglaudusios na-

Inž. A. Rudis perdavė ALT ciu vadus.
linkėjimus ir kvietė paremti ČDU-CŠŪ, pradėdamarinki- 
nuoširdaus lietuvio draugo Kers- • ■ •• .... ...
tėno darbus, užtikrindamas taip 
pat ALTo paramą Lietuvos lais
vės kovai.

VT pirm. K. Zaikauskas užtik
rino Kersteną ir ALT atstovus, 
kad Vykdomoji Taryba padarys 
viską, kas tik galima, stengda
mosi atskleisti pasauliui tą bai
sųjį fizinį ir materialinį smurtą, 
kuris buvo padarytas mūsų tau
tai. :

Paskum Kerstenui, jo šeimai 
ir Amerikos lietuvių atstovams 
buvo įteiktos dovanos. Kerstenas

(Atkelta iš 1 pusi.)
Lietuvos kariuomenės sunai

kinimas, prievarta įjungiant ją 
į raudonąją armiją; r

žemės nacionalizacija, įmonių 
ir nekilnojamo turto nusavini
mas, asmeninių santaupų ban
kuose ir vertybės popierių kon
fiskavimas; '

dvasiškių, tikinčiųjų ir, ben
drai, religijos persekiojimas; •

ekonominio Lietuvos gyveni
mo griovimas, teismųjr švietimo 
sistemos ardymas;

priverstinas valstybinės Sovie
tų Sąjungos paskolos brukimas 
Lietuvos žmonėms; -

masiniai gyventojų areštai, žu
dymai ir deportacijos;

visi kiti -bolševikų įvykdyti 
klastos ir smurto veiksmai, nu
kreipti prieš Lietuvą ir jos žmo
nes.

Suprantama, kad Kersteno ty
rinėjimo komitetui, kaip ir teis
mui, bus svarbiausi tie Jiudinin- 
kai, kurie pateiks faktus, jų pa
čių betarpiškai patirtus, matytus 
ar išgyventus. Tokius faktus pa
liudijant, bus svarbu nurodyti 
datas, pavardes ir eventualiai 
įteikti turimus dokumentus. Tai
gi liudijamasis faktas liudytojui 
turi būti neabejojamai gerai ži
nomas.

Planingam Lietuvos bylos pa
ruošimui viešiesiems Kersteno 
Komiteto apklausinėjimams rei
kalinga iš anksto sudaryti liudi-

ninku sąrašą ir surinkti visą do
kumentinę medžiagą. Dėl to AL 
Tarybos Vykdomasis Komitetas 
prašo visus asmenis, kurie gali; 
sakyta prasme paliudyti, nedel
siant atsiliepti,

1. suteikiant trumpą parody- posėdžiai — veiksnių konferen-
mą apie žinomą faktą ar faktus cijai šaukti komisijos ir Lietuvos 
drauge su savo vardu, pavarde ir bylos medžiagai rinkti. Pirmo- 
adresu; • sios komisijos pirmininkas yra

2. nurodant kitus galimus liu- Vykd. Tarybos pirm. K. Zalkaus-
dininkus (jų pavardes ir adre- joje VLIKui atstovauja VT 
sus) tuo pačiu specifiniu ar kitu, pirm. K. Zaikauskas ir VLIKo 
su Lietuvos pavergimu susijusiu, pirmininką pavaduodamas URT 
klausimu; ; valdytojas dr. P. Karvelis. Ant-

3. pristatant turimus doku- roji komisija šaukiama min. S. 
mentus ar jų fotostatines kopijas Lozoraičio. Iš diplomatų pusės 
ar nurodant asmenis, kurie tokių šiose komisijose numatyta min. 
dokumentų turi ar galėtų turėti. S. Lozoraitis, min. B. K. Balutis,

Žodžiu, prašomi atsiliepti visi, -,S. •A. Bačkis ir dr. A. Gerutis, 
kurie patys gali paliudyti ar žino —Vykd. Tarybos URT valdy- 
kitus galimus liudininkus. tojas dr. P. Karvelis rugsėjo 5

Parodymus ir kitas informa- ® d.d. Šveicarijoje tarėsi su 
cijas siųsti: Lithuanian Amėr- A- Geručiu politinės veiklos 
ican Council, Inc., 1739 South klausimais. Numatyta, kad dr. A. 
Halsted Street, Chicago 8, Illi- lsleis dokumentaciją,
nois.

Profesinių ir kitokių organi
zacijų valdybos raginamos, savo 
ruožtu, 
padėti 
akciją 
bose.

*— Vliko Pirmininkas pasveiki
no telegrama Vakarų Vokietijos 
kanclerį Adenauerį su rinkimų 
laimėjimu.

— Š. m. rugsėjo 12 d. Pary
žiuje sukviesti dviejų komisijų

Lietuvos lietuvių sąjūdžio orga
nu. Šį rudenį spalio mėnesį nu
matyta sušaukti visos Tarybos 
suvažiavimą, kuriame laukiama 
svarbių pareiškimų mūsų tėvy
nės reikalu.’ Per posėdžius di
desnis dėmesys buvo atkreiptas 
į kun. Urdzės išlaikomas sociali
nė^ globos institucijas prie Bon- 
nos ir netoli Bayreutho.

paraginti savo narius ir 
šią parodymų surinkimo 
pravesti organizacijų ri-

— Otava. — D. Britanijai pa
žadėjus pirkti Kanados sūrį, čia 
pajusta palengvėjimo, nes nebe
buvo kur jo dėti.

VAKARU VOKIETIJOS RINKIMAMS PRAĖJUS
Su dideliu susidomėjimu lauk

tieji V. Vokietijos rinkimai jau 
praėjo, tačiau įsisiūbavusios rin
kiminės kovos atgarsiai dar ilgai 
nepranyks ir bent dalinai verta 
juos paminėti.

Didžiųjų partijų programos
Iš viso buvo prileista rinki

mams dvylika partijų. Iš jų sep
tynios išstatė savo kandidatų 
sąrašus visose provincijose 
(kraštuose). Tai CDU-CSU — 
krikščionių demokratų pažiūrų 
katalikų ir protestantų unija 
(CSU — Bavarijoj, CDU —■ kito
se provincijose), FDP — libera
lai, DP — Vokiečių partija su 
silpna nacionalistų įtaka (šios 
■trys partijos sudarė ikfšiolinę 
koalicinę vyriausybę), SPD — 
soc. demokratu, BHE — tremti- 
nių ir nuo karo nukentėjusių 
partija, GVP — visų vokiečių 
liaudies partija — neutralistai, 
ir KP — komunistų partija. Li
kusios penkios išstatė kandidatus 
tik kai Kuriose provincijose. Iš 
jų paminėtinos Centro partija —

galėtojai žengsime Į laisvą 
nepriklausomą Lietuvą.
mes lietuvišką padėką, nuošir- j Jūsų 
džią padėką, tokią, kokią lietu
vis lietuviui moka pareikšti, pa
reikšime Jums savo žemėje. 
Ačiū, Gerbiamasis Atstovė. Jums 
ir visai Jūsų tautai".

Ch. J. Kerstenas atsakė tokia 
kalba:

“Laisvės draugai! Kiekviena 
, žmogiškoji būtybė turi savo lais

vės draugą. Aš Jums čia per
duodu sveikinimus JAV, šalies, 
kuri yra gimusi laisvėje. Juk 
Amerika buvo sukurta tų žmo
nių, kurie daugiausia atbėgo iš 
tironų kraštų, siekdami sukurti 
valstybę, kur jie galėtų naudotis 
pagrindinėmis žmogaus teisėmis, 
suteiktomis jiems paties Dievo. 
Šiandien žmogaus laisvei vėl 
gresia pavojus visame pasaulyje,
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minę akciją, paskelbė, kad vi
daus politikoj rems ir ateity pri
vatų tautos ūkį, laisvąją rinką 
ir laisvą konkurenciją. CDU- 
CSU yra griežti priešininkai su
valstybinto ir vadinamo planin
go ūkio; priešingi net ir stambio
sios pramonės žaliavų ir plieno 
gamybos suvalstybinimui. Šių 
sričių klausimas Vokietijoje da
bartinės Vyriausybės išspręstas 
geriausiai visam pasaulyje įsta
tymu, vadinamu Mitbestim- 
mungsrecht, pagal kurį darbi
ninkai dalyvauja įmonių tvar
kyme ir pelne. CDU-CSU socia
linėj srity išėjo su šūkiu: “ne 
žmogus priklauso ūkiui, bet ūkis 
žmogui.

Užsienio politikoj CDU-CSU 
pasisakė aiškiai už Vakarus, už 
vieningą Europą su jos bendrom 
gynimosi pajėgom ir už taikiu 
būdu sujungtą Rytų ir Vakarų 
Vokietiją Europos Bendruome
nės rėmuose. Kai Europa bus 
vieninga ir kariniai stipri, so
vietai supras, kad karštasis ka
ras jiems būtų rizikingas, tad 
eis į susitarimus, kurių dėka ir 
visa Vokietija bus sujungta. Eu
ropos susiskaldymas ir nesutari
mas nuvestų ne tik Vokietiją bet 
ir visą Europą į Sovietų Sąjun
gos glėbį.

Šiose srityse lygiai taip pat 
pasisakė ir liberalai (FDP), bet 
vidaus politikoj liberalai labai 
priešingi CDU-CSU dėl konfe
sinių mokyklų įvedimo. Šį klau
simą sprendžiant liberalai eina 
išvien su socialdemokratais.

Socialdemokratai išėjo į rii> 
kiminę kovą, pasisakydami prieš 
laisvąją rinką, už suvalstybinimą 
stambiosios pramonės, žaliavų ir 
didžiųjų įmonių, priekaištauda
mi, kad masės žmogus yra 
skriaudžiamas, paskirstant nely
giai uždarbius. Užsienio politikoj 
pasisako griežtai prieš dabarti
nės formos Europos Sąjungą, 
prieš Europos gynimosi sutartį 
ir prieš vadinamą Adenauerio 
“jėgos politiką”.

Kitos partijos pagrindiniuose 
klausimuose veik nieko naujo 
neįnešė. Taip DP ir BP parėmė 
CDU-CSU ir liberalus, o KP dar 
aštriau kaip SPD pasisakė prieš

sąjungą su Vakarais ir už sąjun
gą su sovietais. Tik CDU atska
lūno Heinemanno ir Centro par
tijos atskalūnės Helene Wessel 
naujai sukurtoji partija GVP 
pasisakė kovojanti už sujungtą 
ir neutralią Vokietiją, nepriklau
sančią nei nuo Rytų, nei nuo 
Vakarų. Tai užmaskuota komu
nistinė partija' medžioti neišma
nėlių balsams, kad susilpnintų 
didžiąsias demokratines parti j as.

Rinkiminės kovos įkarštyje
Rinkiminė kova kurį laiką vy

ko be įtempimo. Bet kai profesi- 
nės sąjungos paragino savo na
rius nebalsuoti už ikišiolinės 
Vyriausybės partijas, kova pa
siekė labai aštrių formų, sukel
dama aštrių ginčų ir pasipiktini
mo audrą Vyriausybės partijose. 
Toks įtempimas tęsėsi iki pat 
rinkimų. Profesinės sąjungos li
ko apkaltintos sulaužę neutralu
mą ir išėję viešai į pagalbą soc. 
demokratams. Vėliau paaiškėjo, 
kad prof, sąj unges remia SPD 
didelėmis piniginėmis sumomis, 
net ir iš karitatyvinių fondų. 
Prof, sąjungos bandė atsikeršy
ti, apkaltindamos Vyriausybės 
partijas nacizmu,' gi pastarosios 
šį kaltinimą griežtai atmetė, pa- 
tardamos prof, sąjungoms ir 
SPD apsivalyti nuo komunistų 
įtakos ir jų antplūdžio.

Taip pat paaiškėjo, kad kai- 
kūrie SPD kandidatai gavo pa
rama iš Sovietu zonos komunis
tų. Kai SPD tokius kaltinimus 
pavadino melu ir šmeižtu, rei
kalaudami atšaukti. CDU-CSU 
savo organe DUD išspausdino 
fotografijas dokumentų su para
šais ir antspaudais.

Ypatingai aŠtrią'ir negarbingą 
kovą vedė SPD. Jau paskelbda
ma savo programą, paneigė vi
sus ikšiolinės Vyriausybės nuo
pelnus. Bet CDU-CSU, pare
miant kitoms Vyriausybės par
tijoms, tą lengvai atrėmė, įro
dydamos, kad nuo 1948 m. iki 
1952 m. Jungtinių Tautų duome
nimis vokiečių masės gyvenimo 
standartas pakilo 47%, aplenkda- 
mos visas kitas Europos valsty
bes. Socialinės rinkos ūkio (so- 
ciale Marktwirtschaft) dėka, ko
kią dabartinė Vyriausybė veda 
ir ateityje ves, yra parūpinta 
214 mil. naujų darbo vietų ir kad 
už 1938 metus, t.y., prieškarinį 
laikmetį, dirbančiųjų yra net 
314 mil. daugiau. Prieš 1949 m. 
rinkimus SPD žadėjo su savo 
planingo ūkio teorijom pastaty
ti iki 1953 m. 800.000 naujų butų, 
o kanclerio dr. Adenauerio (ku
ris drauge yra ir CDU-CSU va
das) Vyriausybė su savo lais
vuoju ūkiu per tą laiką pastatė 
1.8 mil. butų, taip pat aplenkda
ma visas Europos valstybes. So
cialinis klausimas sutvarkytas 
taip, kad nei vienas vokietis, su
sirgęs, likęs be darbo ar pasenęs, 
nepaliekamas savo likimui, ir 
kad nežiūrint virš 10 mil. atbė- 
gėlių iš Rytų, nei vienas neba- 
dauja.- Bedarbių skaičius nukri
to žemiau 1 mil., o SPD kitados 
pranašavo, kad šiuo laiku bedar
bių būsią 5 mil.

Sovietų Sąjungos nota Vaka
rams, reikalaujanti Keturių kon
ferencijos Vokietijos klausimui 
išspręsti, siūlanti sudaryti iš da
bartinių Rytų ir Vakarų Vokie
tijų vieną bendrą Vyriausybę, 
po to “sutinkant” net su laisvais 
rinkimais Rytų zonoj; vėliau 
sovietų “nuolaidos” Rytų Vokie
tijos Vyriausybei buvo įvertin
tos kaip propagandinis arkliukas 
pagelbėti marksistams rinkimi
nėj kovoj. Tą pripažino ir SPD,

pabrėždama, kad šiuo arkliuku 
Vakarų Vokietijoj nieko nesuvi
lios, bet vėliau užsienio politikos 
klausimuose šį arkliuką iki pat 
rinkimų naudojo kaip propa
gandinį argumentą, pasisakyda
mi prieš Adenauerio “jėgos po
litiką”, kuri tik šį karą vesianti, 
reikalavo, kad vyriausybė iš
naudotų Sovietų parodytą “ge
ra valia” taikiu būdu viską iš
spręsti ir tučtuojau pradėti pa
sitarimus su Sovietais. Užmiršo 
ir savo laiku duotą pažadą su 
dabartine Rytų Vokietijos vy
riausybe nesitarti, nes birželio 
17 d. sukilimas ir kraujo aukos 
parodę, kad ji savo kraštui ne
atstovaują. SPD reikalavo iš 
Rytų ir Vakarų Vokietijos suda
ryti komisiją, kuri pradėtų tirti 
ir pasiruošti visos Vokietijos 
laisviems rinkimams. Esą geriau 
50 metų tartis, .kaip karas, sakė 
Bavarijos SPD vadas Knoerin- 
genas.

' Kartą vienam dideliam mieste 
socialdemokratų minia nešė 
kanclerio Adenauerio karikatū
rą — iškamšą, tyčiodamiesi ir 
šaukdami “šalin Adenaueris”. 
Gi po to SPD vadas Ollenhaueris 
paskelbė, kad rinkiminė kova 
nukrito iki labai žemo lygio dėl 
CDU-CSU kaltės... Tas įvykis 
parodo, kaip negarbingai ir net 
ciniškai vedė kovą SPD, niekin
dama tokį vyrą, kaip Aden
aueris, kuris Vokietiją prikėlė 
iš karo griuvėsių, panaikino bai
sų skurdą, o tarptautinėj plot
mėj iškėlė Vokietij ą taip augštai, 
kad su ja skaitosi visi pasaulio 
didieji.

Dr. Adenaueris rinkiminėj ko
voj pabrėžė, kad kai tik Euro
pos vienybė su bendromis gyni
mosi pajėgomis bus įgyvendinta, 
Sov. Sąjunga iš karto pajus ga
lutinai pralaimėjusi šaltąjį karą 
ir bus priversta eiti į nuolaidas. 
O jeigu sovietams pavyktų Eu
ropos vienybę sugriauti, tuo pa
čiu jie būtų ir šaltojo karo lai
mėtojai. Todėl sovietai darą ap
gaulingas nuolaidas, kad suklai
dintų balsuotojus. SPD tokią 
sovietų propagandą panaudojo 
kaip tikrą dalyką, kad suklaidin
tus balsuotojus sumedžioti savo 
partijai ir skelbė, kad pirma tu
ri įvykti Vokietijos susijungi
mas ir tik po to Europos (SPD 
taip pat norėtų Europos vieny
bės, bet tik socialistiškos — da
bartinė Europos vienybės forma 
socialistams nepalanki). Todėl 
Adenaueris kartą vienam užda
ram susirinkime (kuriame turė
jo progos dalyvauti ir pora lie
tuvių svečio teisėmis) Mūnche- 
ne pasakė, kad tokia SPD užsie
nio politika yra ėjimas užrišto
mis akimis į nežinią. Jei SPD 
rinkimus laimėtų, Vokietijos ir 
drauge Europos (o gal ir viso 
pasaulio) likimas būtų nepavy
dėtinas. (bus daugiau)

Mečys Musteikis.

; išleis dokumentaciją, 
apimančią mūsų veiksnių žygius 
Lietuvos laisvinimo reikalais. 
Aptartas informacijos šveicarų 
spaudoje reikalas ir sutarta dėl 
visęs eilės kitų priemonių, į 
laisvinimo darbą įtraukiant taip 
pat šveicarų visuomenę.

— Ryšium Su laimėtais rinki
mais Vokietijos kancleriui Aden
aueriui prof. M. Krupavičius pa
siuntė Lietuvos Krikščionių De
mokratų Partijos vardu sveiki
nimo telegramą. Joje pareikšta 
viltis, kad Vokietijos aiški poli
tika prisidės ne tik prie Europos 
išgelbėjimo, bet ir bolševikų pa
vergtų kraštų išlaisvinimo.

Kancleriui Adenaueriui tele
gramą, sveikindamas su laimė
tais rinkimais, pasiuntė ir Lie
tuvos Ūkininkų Sąjungos pirm, 
dr. P. Karvelis. Joje palinkėta, 
kad Adenaueriui pavyktų pa
greitinti Europos apsijungimą ir 
visų Europos kraštų, ypač esan
čių už geležinės uždangos, išsi
laisvinimą.

— Rugsėjo 5 ir 6 d.d. Hanno- 
veryje, Vokietijos Krašto Valdy
bos būste, buvo susirinkęs posė
džių Mažosios Lietuvos Tarybos 
prezidiumas. Dalyvavo visi MLT 
prezidiumo ir revizijos komisi
jos nariai. MLT prezidiumo pir
mininkas E. Simonaitis referavo 
apie MLT . rezistencijos atstova
vimą VLIKe, — kaip jis buvo 
paskirtas, ką svarstė VLIKas 
per savo du pastaruosius posė
džius etc. Prezidiumo pirminin
kas iš visų dalyvių susilaukė pri
tarimo. M. Gelžinis referavo apie 
JAV Kongreso nario Ch. J. Kers
teno atvykimą į VLIKą ir jo 
planus pabaltiečiams padėti, nu
rodydamas, kaip reiktų Kerste
no akciją paremti. .

Toliau buvo nusistatyta laiky
ti pasyviais MLT prezidiumo 
nariais ir tuos, kurie vra išvykę 
į užjūrius. Po plataus pasitarimo 
mažlietuvių organo “Keleivio” 
veikalais buvo nusistatyta pada
ryti “Keleivį” gyvu Mažosios

BALFo PIRMININKAS 
PRANEŠA

JAV užsienio šalpa yra priskir
ta prie “Foreign Operation Ad
ministration”, kur įkurtas pabė
gėlių ir imigracijos reikalams 
tvarkyti atskiras departamentas. 
Vyriausia direktorė Mrs. Hiram 
Cole Houghton. Mr. William H. 
McCahon, užsienio šalpos direk
torė, BALFo pirmininkui paža
dėjo parūpinti BALFui 150.000 
svarų sūrio ir, jei reikalinga, dar 
papildomai pieno miltelių. Šįmet 
BALFas gavo iš valdžios 53.000 
svarų pieno miltelių ir 40.000 sv. 
sviesto.

Iš US Escapee Programme 
sumų yra globojami pabėgėliai 
iš komunistinių kraštų, atbėgę 
po 1948 m. sausio 1 d. BALFo pir
mininkas paprašė programos di
rektorių Dawson, kad būtų tei
kiama pagalba lietuviams, lat
viams ir estams, kurie vakaruo
se atsirado 1944-45 metais.

Yra vilčių, kad sprendimas ga
li būti teigiamas, nes atvykimo 
datą yra nustačiusi federalinė 
administracinė valdžia, o ne kon
gresas, todėl ir datos pakeitimas 
yra lengvesnis. Tokia parama ga
lėtų naudotis tik tie tremtiniai, 
kurie atitinka emigracijos reika
lams. Programos vykdymui pra
džioje buvo paskirta 4,3 mil. dol., 
gi šiais metais jau 7 milionai.

Naują JAV imigracijos įstaty
mą kongresas vykdyti pavedė V. 
Departamentui, Bureau of Se
curity and Consular Affairs, ku
rio tnršininku yra Mr. Scott Mc
Leod. Praktiškai vykdymu rūpi
nasi Mr. Alexander, vizų sky
riaus vedėjas. Po naujų metų su
sirenkančios kongreso sesijos 
numatoma prašyti lėšų perveži
mo per Atlantą išlaidoms pa
dengti. ‘

Dabar yra paskirta 5 mil. dol. 
paskoloms tremtinių gabenimui 
iš uosto į gyvenamas vietas.-Bet 
tas jau antraeilis reikalas. Svar
biau yra kelionė per vandenyną.

Europoje .tremtinių emigracija 
bus vykdoma per JAV konsula
tus. Jokių emigracijos štabų ir 
komisijų nebus steigiama. Į Vo
kietiją jau išvyko Mr. L’Hareux, 
buvęs vizų skyriaus viršininkas 
Vašingtone.. Jis bus vyriausiu ko
ordinatorium tarp visų Ameri
kos konsulatų Europoje, kiek lie
čia Refugee Act of 1953 vykdy
mą. Buto ir darbo garantijų for
mos blankai' bus išspausdinti 
spalio pradžioje. BALFas jų gaus 
ir, kas prašys, pasiųs.

į TARP MŪSŲ KALBANTĮ
Rašo LAIMA KUTVĖLIENĖ

Ruduo pagreitino miesto gyvenimo pulsą. Vėsesnis oros, atrodo, atgaivina mus 
pradėti veiklumą; kurio netekome vasaros karščių metu. Ruduo -—sezonas, 
pilnas netikėtumų, ir aš tai mėgstu. Tuo laiku tiek daug dalykų tenka atlikti, 
parengti vaisius, žiemai, valyti ir siūti (vasaros metu vaikai taip smarkiai 
paaugo) — ir, nežiūrint to, šviesios rudens dienos padaro darbų maloniu.

'4—

Virtuve—moloni vieta pabūti rudens metu, pilno ivoi- 
riaušių vaisių ir daržovių. Žinoma, agurkų ir kt. daržovių 
paruošimos žiemai atima daug laiko, bet ir čia GURNEY 
krosnis ateina pagalbon. Aš parengiu maistą, įdedu į 
krosnį, ir, užstačius automatinę kontrolę, galiu toliau 
dirbti savo darbą. Kaip jūs žinote, GURNEY turi laikro- hžjbZZd_
dinę kontrolę, kurio užstačius norimai valandai, kros- A 
nis pradeda virti pati pietus — tai lygu dar vienam asmeniui mūsų virtuvėje!

Siuo metų loiku nomoi ir židinys tompo vėl malonesni. Kartu ne visai malo
niai tenka- prisiminti ir koikurias prievoles bei pareigos. Mums, tačiau, parei
gos nesibaigia ant savo namo slenksčio — ten Europoje yra likusių, .kuriais 
mums tenka rūpintis. Jeigu jūs norite siųsti-pinigų užsienin, pasitarkite su 
IMPERIAL BANK OF CANADA vedėju. Jis jums nurodys paprasčiausia ir 
tinkamiausią būdą, kaip visa tai įvykdyti per IMPERIAL BANK OF CANADA. 
Atsiminkite, kad IMPERIAL BANK OF CANADA yra*bankas, "išaugęs iš 
savo dorBo" ir visas jo personalas yra tom, kad padėtų jums.

— Maskva. — “Izvestii” smar
kiai puola Dulles, kuris pasisa
kė už JT chartos reviziją. Esą, 
tai dar vienas taikos priešų pa- 
sikęsinimas prieš taikos išlaiky
mą. Iš to jau matyti, kad sovie
tai JT chartą keisti ir veto pa
naikinti niekad nesutiks.

— Oslo. — Čia iškraunant iš 
laivo importujamus sovietiškus 
automobilius iš vienos dėžės iš
šoko trys lenkai, kurie nubėgę 
į krantą pasiprašė politinių pabė
gėlių teisių. Spėjama, kad jie įsi
kraustė į tą laivą viename kuria
me iš Lenkijos uostų.

Vėl suskombo vaikų balsai rytais. Jie traukia j mokyklos. Mokykla — reiškia 
parengti vaikams pietus įsidėjimui — ir tai su DEMPSTER'S duona, nes Ši 
duona yra lobai maistinga ir skani, tinkama įvairių rūšių sumuštiniams pa
rengti. Be to, oš neseniai atrodau naują mišinį sumuštiniams, kurį ypač 
megsto mono voikoi — žiūrėkit, gal ir jūsų pamėgs: ^4 puodelio riešutu svies
to, trečdalis puodelio besėklių rozinkų, trečdalis puodelio apelsinų sunkos. 
Sumaišykite tai ir užtepkite ant duonos — DEMPSTER'S duonos, žinomo! 1 
šį mišinį laikykite aklinai uždarytame stikle savo šaldytuve. Kasdien galite 
gauti DEMPSTER'S duonos, Šviežios, pas savo pardavėjus.

■ ------*------
. ’ 1 r

Į vaikų pietų dėželes įdedamo taip pat tom tikras skočius FACE-ELLE lignino 
nosinaičių. Jos galimo naudoti, koip priekoištėles, orbo kitiems pan. reika
lams. Ar jūs nepastebėjote, kod vienos nosinaitės vaikui neužtenka? FACE- 
ELLE tačiau oš esu potenkinto; jos ne tik yra pigios, bet mon nereikia nuola
tos skalbti lininių nosinaičių, šios išmėtomos nosinaitės yra vienos iš "Nau
jojo Pasaulio" stebuklų -t— jr nežinau, koip oš galėčiau be jų išsiversti? FACE- 
ELLE nosinaitės parduodamos: dvigubos žalioje dėžutėje, ir trigubos ružovoje 
dėžutėje. Išbandykite dėžutę dar šiandie!
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HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS MĖGĖJŲ 
TEATRAS ’’AUKURAS”

š.m. rugsėjo mėn. 26 d. parapijos salėje (58 Dundurn St. N.)
stato V. M. Putino trijų veiksmų dramą

NIAGARĄ FALLS, Cnt.

Gyventojų skaičius — Niagara su priemiesčiais * 
(apie) 36.000.

Spektaklio pradžia 19 vai. Po vaidinimo šokiai.

HAMILTON, Ont.
Vieta — randasi Wellando apskrityje, 

prie JAV sienos, 82 mylios į piet- 
• vakarius nuo 'Toronto. Aptar

naujama keturių geležinkelio li
nijų.

Pagrindinė pramonė— Nežiūrint, kad Niagara yra 
pasaulyje garsus turizmo cent
ras, jos rajone yra apie 50 įvairių 
fabrikų:

Rišamųjų medžiagų ................... — 5 įmonės 
Žvėrių spąstų . . ............  — 2 „
Gėralų ................................................ — 4 „
Konservų .......      — 3 „
Maisto (Cereals) .. ................. — 2 „
Sidabro gaminių ..... ........... ......... — 6 „
Vyno .. .....................— 3 „
Sanitar. priemonių popieriaus ..... — 2 „

The Canadian Bank of Commerce
NIAGARA FALLS MIESTE TURI 4 SKYRIUS:

Niagara Falls centrinė įstaiga, 
Victoria ir Willmott skyrius, 
Niagara Falls miesto centro skyrius,

. Niagara Falls pietinis skyrius.

The Canadian Bank of Commerce turi 
virš 625 skyrių visoje Kanadoje, kurie at
lieka pilnas bankines operacijas. Artimiau

sias skyrius Jums visuomet mielai 
patarnaus.

The Canadian Bank of Commerce

Pamaldos lietuviams evangeli
kams Hamiltone, St. Paul liute- 
rionių bažnyčioje, Gore ir Hugh
son gatvių 4sampe, rugsėjo 27 d. 
1 vai. Dr. M. Kavolis.

Pirmoji Kanados Lietuvių Die
na Hamiltone įvykusi rugsėjo 
5-6 d.d. pasisekimu pralenkė vi
sas hamiltoniečių viltis ir davė 
apie $1000 gryno pelno. Smul
kią piniginę .apyskaitą Bendr. 
V-ba paskelbs lietuviškoje spau
doje.
' Gauti atsakymai į TFA Ha
miltono sk. v-bos memorandu
mus, pasiųstus rugs. 1 d. Kana
dos Ministeriui P-kui Louis St. 
Laurent ir Užs. Reik. Ministe
riui Lester B. Pearson.

Min. pirmininko pavestas sek
retorius W. R. Martin praneša, 
kad memorandumas (sakoma 
communication) gautas ir pa
siųstas užsienių r. ministerio dė
mesiui. Pats užsienių reikalų mi- 
nisteris L. B. Pearson rašo dė
kojus už pareikštą nuomonę 
(comments) dėl sovietų politi
kos bei dėl nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo.

Literatūros vakaras, dalyvau
jant geriausiam Lietuvos dramos 
aktoriui Henrikui Kačinskui ir 
Kanados lietuviams rašytojams 
iš Toronto bei Hamiltono lite
ratams, įvyks spalių 10 d. Ru
munų salėje, 20 Murray st. W.

Po programos ten pat vyks 
šokiai, grojant Benni Ferri or
kestrui.

Šį vakarą rengia TF vietinis 
skyrius, pasitikėdamas kad ha- 
miltoniečiai įvertins jo pastan
gas mūsų tautinės literatūros 
palaikyme, ir šiame įdomiame 
vakare skaitlingai dalyvaus.

Kas jau girdėjo akt. Henriką 
Kačinską — tas tikrai nepraleis 
šio jo pasirodymo. Gi tautiečiai, 
neturėję progos pasiklausyti, 
maloniai kviečiami spalio 10 d. 
išgirsti mūsų vienintelį šioje sri
tyje žodžio perdavimo ir vaidy
bos talentą.

Savo skaitlingu dalyvavimu, 
mes moraliai paremsime visus 
Kanados lietuvius rašytojus, pri- 
duadami jiems dvasinių ir kū
rybinių jėgų ateities darbuose.

Įvairus stiprių gėrimų ir ska
nių užkandžių bufetas pradės 
veikti tuoj po programos.

Vakaro pradžia 7 vai v.
Rinkliava Vasario 16 gimnazi

jai. Rugsėjo 13 d. Aušros Vartų 
bažnyčioje laike pamaldų kun. 
dr. J. Tadarauskas rinko aukas 
Vasario 16 gimnazijos rūmų įsi- 
gyjimui. Viso surinkta $142. Dėl 
staiga atšalusio oro, tą dieną 
žmonių buvo mažiau negu vi
suomet (apie 300), tad šią sumą 
reikia laikyti labai didele.

Kun. dr J. Tadarauskas į visus 
lietuviškus reikalus reaguoja ne 
žodžiais, bet darbais: visos mū
sų kolonijos svarbiosios institu
cijos — šešt. mokykla, Tautos 
Fondas, Šalpos Fondas, o dabar 
Vasario 16 d. gimnazijai remti 
gavo didelę paramą iš parapijos 
klebono.

Tragiška mirtis. Rugsėjo 9 d. 
važiuodamas iš St. Catherine į 
Hamiltoną, eismo nelaimėje žu
vo hamiltonietis lietuvis Juozas 
Rutkauskas. Katastrofa įvyko 
susidūrus dviems lengvoms ma
šinoms.

Velionis buvo vedęs latvę 
evangelikę ir pats buvo evange
likas. Paliko vaiką apie 2 m. 
amžiaus. Palaidotas per evange
likų bažnyčią. Sk. St.

WINNIPEG, Man.
Minėjimai. Rugsėjo 6 d., sek

madienį, Liet. Klubo salėje įvyko 
Tautos šventės ir J.E. arkiv. i. 
Skvirecko 80 metų jubilėjaus 
minėjimai. *

Minėjimą atidarė LB apyl. pir
mininkas J. Malinausllas. Pa
skaitą skaitė vet. dr. C. Kuraus- 
kas. Kun. J. Bertašius kalbėjo 
apie J.E. arkiv. Skvirecką ir jo 
veiklą.

Meninėje dalyje, kuriai vado
vavo L. Dargužaitė, deklamavo 
V. Demereckaitė, L. Čingaitė, B. 
Jančiukaitė, Al. Januška, Aid. 
Jančiukaitė, D. Demereckaitė. 
Pianinu skambino D. Januškai- 
tė. Akordeonu grojo A. Mali
nauskas.

Antroje dalyje pianinu skam
bino P. Šopaga, solo dainavo visų 
labai mėgstamas, Kostas Strikai- 
tis, akompanuojant Šopagai.

Šventė baigta Tautos himnu. 
Kaip ir kada įsikūrė Winnipegas

Indijonai jau nuo senų laikų 
lengvai randamoje Kanados Vi
durio Raudonosios ir Asiniboi- 
nės upių santakoje rinkdavosi 
savo susirinkimams. Tą išnau
dojo biznieriai, 17 šimtmetyje 
Hudson Bay Co čia pasistato 
kailių supirkimo sandėlius, nes 
atvykdami indėnai į susirinki
mus atsinešdavo ir savo turtą. 
Vėliau, dabartinės Main irPor- 
tage gatvių sankryžoje pastato
mi ūkiški trobesiai. Pirmi barae- 
ji kolonistai atvyko 1812 m. ir 
įsikūrė dabartiniame Selkirke, 
Ta vieta gavo šį vardą nuo pir- 
mj emigranto, lordo Serkirko. 
Po kelių metų įsikuria Fortgary 
ir tik 1870 m. įsikuria dabarti
nio Winnipego centras, po trijų 
metų jis tampa Manitobos sos- 
tirie, nors tada teturėjo v6s pus
antro tūkstančio gyventojų. Jo 
greitas augimas išaiškinama, ge
ru vasaros susisiekimu upėmis. 
O dabar tapo geležinkelių maz
gu, ir šiandien jau yra ketvirtas 
Kanados miestas savo didumu 
su (įskaitant priemiesčius) be
veik pusė milijono gyventojų.

VAL d’OR, Que.

DĖMESIO! DĖMESIO!
KLB St. Catharines apylinkė š.m. rugsėjo mėn. 26 d. 3 vai. pp., 
Garden City Beach, Weller Parke, St. Catharines, vasaros sezono 
uždarymui, ruošią

Šokiams gros 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.

Streiko debesys iš šiaur. rytų 
Ontario slenka šiaur. vakarų 
Quebec kryptimi Timmins, 
Ont. rajone jau du mėnesiai kai 
streikuoja 4 aukso kasyklos su 
apie 1500 darbininkų dėl atlygi
nimo ir darbo sąlygų. Kovoja už 
teisingumą CIO-CCL suorgani
zuoti maineriai, kur atlyginimas, 
iki šiam laikui buvo toli atsili
kęs nuo standartinio. Kai kurių 
aukso kasyklų darbininkai gau
na tik 93 c. į valančią paviršiuje 
ir 1,02 požemyje.

Yra incidentų: susprogdintas 
šiftboso namas, susprogdintas 
12.000 vertės elektr. transforma
torius, bandyta padegti vienos 
kasyklos šafta, Kelios dešimt 
streikininkų pateko kalėjiman.

Dominijos valdžios statistikos 
biuro duomenimis (1953 balan
džio 1 d.) vidutinis atlyginimas 
į valandą apmokamų aukso ka
syklų darbink. $1,31, kai kitose 
pramonės šakose pagal tuos pa
čius davinius mokama: 1.69 — 
automobilių pramonėj, 1.68 — 
kasyklų (ne aukso), 1.61 — lie
jyklose ir rafmerijose.

Aukso kasyklos sakančios ne
gali pakelti darbininkams atly
ginimą, kol valdžia nepakels kai
nos už auksą.

CIO-CCL statistikos biuras 
sako, aukso kasyklos turėjo žy
dėjimo ir gerus laikus, bet nie
kad neturėjo ir dabar neturi 
blogų laikų.

Noranda kertinis akmuo
Didžiulė Noranda, Que. metalų 

ir aukso kasykla ir liejykla, su 
virš 1.600 darbininkų, streikuoja 
nuo rugpiūčio 21 d., dėl atlygini
mo, darbo sąlygų ir kit. Noranda 
su virš 12 mil. pelno sako, iš 
principo negalinti sutikti su uni
jos reikalavimu pakelti atlygini
mą, pagerinti sąlygas, ypač pri
pažinti unijos saugumą ir kit., 
kas kompanijai į metus kainuo
tų apie .2 mil. dolerių.

Kompanijos duomenimis No
randa darbininkų vid. atlygini
mas į vai. 1.33; žemiausias 1.05, 
iki 1.55.

Noranda liejykla turi sutartis 
su keletą aplinkinių metalb ka
syklų su keliais tūkstančiais dar
bininkų, kurios žadėjo sustoti iš 
pirmos dienos Norandai paskel
bus streiką. Bet, iki šiol nei vie
na besustojo ir savo iškastą rūdą 
verčia į krūvas kiemuose.

Sudbury, kasyklų ir liejyklos 
unija su 17.000 narių, pagalbos 
ir paramos atsišaukime į Tim
mins ir Norandos streikuotojus 
sako: “Mes, Sudbury maineriai

MES TURIME VISKĄ,
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S
MEAT MARKET

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

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

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

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

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

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

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

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

Tel. RI. 5804 • || < EM. 3-1618

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

“Tėviškės Žiburiams”, KLB Ne
susipratimams spręsti Komisijai 
ir KLB St. Catherines Apylinkės 
Valdybai.

“Tėviškės Žiburiuose” š. m. 
rugsėjo 10 d. Nr. 36, 4 puslapyje 
yra patalpinta apie St. Cathe
rines korespondencija, kurioje 
tris kartus paminėta mano pa
vardė ir man primetama, kad 
būk aš St. Catherinėj Jerošeko 
kvartetui koncertuojant su p. 

^Dargiene pardavinėjęs bilietus, 
pasisavinęs dalį pinigų ir iki šios 
dienos neatsiskaitau. Taigi aš esu 
padaromas tiesiog vagiu. O buvo 
taip:

Salėje, prieš prasidedant kon
certui, p. Dargienė kreipėsi į p. 
Vyšniauską, kad paskirtų jai 
žmogų padėt pardavinėt bilietus. 
P. Vyšniauskas pasiūlė mane.

St. Catherines, Ont.
Aš p. Dargienę pažįstu dar iš 
Lietuvos... todėl nieko nesakęs 
savais reikalais išvažiavau į 
miestą. Kai grįžau — bilietus 
pardavinėjo hamiltoniškė p. Dar
gienė ir St. Catheriniškis p... 
Aš nusipirkau bilietą ir progra
mą ir įėjau į salę. Tą vakarą ne 
tik prie bilietų, bet ir prie kitų 
jokių pareigų nebuvau nė piršto 
pridėjęs. Tai kokiu būdu galėjo 
pas mane atsirasti pinigai ir ko
kius aš galėjau daryt raštiškus 
atsiskaitymus? P. Darbuotojas 
drąsos turi labai daug tokius 
dalykus skelbdamas, bet sąžinės 
nė kiek.

Šį skundą siunčiu “Tėviškės 
Žiburiams”, kad tuoj aus paskelb
tų, (KLB Nesusipratimams Spręs
ti Komisijai ir KLB St. Cathe
rines Apylinkės Valdybai, kad 
patikrintų tame vakare mano

su 1.84 į valandą, 40 vai. darbo 
savaite, su gerom apmokamom 
atostogom, pensija, sveikatos ir 
gyvybės draudimais ir kitu so
cialiniu aprūpinimu, esame pa
vojuje, kol Jūs Noranda ir Tim
mins broliai esate taip toli že
miau mūsų”.

Vald’or-Malastic tuo tarpu ra
mu, nors aiškiai matosi kaimy
nystėje pakibę streiko debesys 
ir unijos vienetai, tiesioginėmis 
derybomis su kompanijomis nu
trūkus, yra taikintojų ir neutra
liųjų teismo eigose.

Svečiai iš Winnipego
Vykdami iš Winnipego į To

rontą, nors ir ne visai pakeliui, 
7-tą rugsėjo lankėsi Vald’or: S. 
ir L. Smaižytės, Genys, M. Ša- 
rauskas iš Winnipego ir St. Jo
naitis iš Fort William. Trumpai 
sustoję, svečiai turėjo progos 
pamatyti vienos iš didžiausių 
šiaur. Quebece vario gamybos 
(su didžiausiu pelnu visam Que. 
jei ne visoj Kanadoj — 350 dar
bininkų, virš 6 mil. gryno meti
nio pelno) East Sullinon kasyk
las ir malūno įrengimus, 1 vai. 
užtrukusio j ekskursijoj.

Išvyko: A. Ambroziejus kiek 
ankščiau į Št. Catherines, A. Kir
šinąs pablogėjus sveikatai į To
rontą, Čepukienė su jauna šei
ma į Torontą (vyras dar Ma- 
lartic). ■ .

Lietuviška skyriaus veikla ne
žymi. Nario mokestis ir tas sun
kiai renkasi. : J. R.

WINDSOR, Ont.
— Windsore vieno lietuvio 6 

m. mergaitė buvo išviliota nepa
žįstamo pasivažinėti dviračiu, 
žadant nupirkti ledų bei saldai
nių. Ji buvo nuvežta į tamsų rū
sy, kur grobikas mergaitę norė
jo išniekinti. Mergaitei pradėjus 
šaukti' ir priešintis, išsigimėlis 
pabėgo. Užpuolikas buvo apie 18 
m. Policija seka visą. reikalą ir 
nusikaltėlį nori surasti. Vaikus 
reiktų drausti bendrauti su ne
pažįstamais.

— Senieji imigrantai lietuviai 
savininkai Blue Water House, 
128 Windsor Ave., Petras Karpa
vičius ir Jonas Ilgutis yra pirkę 
per pusę hotelį. Gerai verčiasi ir 
maloniai sugyvena. Jie visuomet 
malonūs, svetingi ir draugiški 
Visiems. Padeda naujiems lie
tuviams ateiviams ir visur re
mia lietuviškus ir bažnytinius 
reikalus. Ir toliau linkime jiems . 
tokiąią pasilikti. , / . .

— Pxieš. 3 metus yra atsikėlę 
labai malonūs ir meilingi senie
ji imgrantai Pranas .ir Veronika 
Rudokai su šeima. Turi du suau
gusius sūnus. Vienas vedęs lietu
vaitę iš Britų Kolumbijos čia gi
musią. Jie abu puikiai kalba lie
tuviškai. Tėvelis pirko vieną na
mą sau, o kitą sūnui. Gyvena pa
siturinčiai. Visa šeima labai su
sipratę lietuviai. Noriai dedasi 
prie tautos ir bažnyčios reikalų.

— Rugsėjo 13 d. Antanas ir 
Marija Skeiveriai minėjo savo 
17 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga buvo atlaikytos 
šv. mišios, namuose buvo sureng
ta arbatėlė? Daug svečių buvo 
vietinių ir iš Amerikos, net pus
seserė iš New Jercy. Pasakyta 
Kįilbų, linkėta ilgiausių metų. 
Jų name gyvena vieni lietuviai. 
Gražus pavyzdys, kai lietuviai 
moka gerai veikti tautos reika
lams ir bendrai pasilinksminti.

• Z. T.

o. E. CARSON LW
Stambiausias Toronto Realtorius

90 moderniškų įstaigų 4-riose pagrindinėse miesto dalyse

490 COLLEGE STR. - PR. 3313

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

. SIŪLO:

$1.500 įmokėti, mūrinis 7 komborių namas. $7.000 pilna kaina.

$3.500 įmokėti, 7 kambarių namas Du ridos-Deni son rajone. $8.000 pilna kaino.

$2.000 įmokėti, $11.000 pilna kaino. 8 kambariai. Dundas — Denison rajoną.

$950 įmokėti, pilna kaino $2.000, restoranas ant Bundas gatvės, 30 vietų, 
nuoma $75 mėnesiui.

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

Turime labai daug kitų namų, kurie keičiasi dienomis, savaiti
niame laikraštyje jų nespėjome paskelbti.

Jei nori gerą namų pirkti ar parduoti su pageidavimu prašoma 
kreiptis telefonu į mūsų atstovų, kuris nemokomai patarnaus ir 
suteiks visos informacijas:

STASYS PERMINĄS
Telefonai: PR. 3313, hohmį 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.

eitas ar neitas pareigas ir “Tė
viškės Žiburiuose” paskelbtų 
autentišką faktą ir šmeižėjo pą- 
vardę. To reikalauju!

Reiškiu pagarbą
‘ J. Šajauka.

Redakcija labai apgailestauja, 
kad vienų prašomi išspausdinti 
raštai skaudžiai paliečia kitus. 
Kadangi p. Šaj aukos rašto bei

parašo nepažįstame, nei galime 
patikrinti, be to, kad per kokį 
neapsižiūrėjimą nekiltų dar di
desnio nesusipratimo, slainde 
minimą bilietus pardavinėjusio 
asmens pavardę ir tą skirsnelį, 
kuriame prisimenami senesni 
laikai, išleidžiame. Mes tikimės, 
kad nesusipratimas bus išsiaiš
kintas vietoje.

MESf PATARNAUJAME 
TEISINGAI 
SKUBIAI 

SAVO KALBOJ

Mūsų
Parduodomo moderni 34 vietų valgyk

la su privačia prausykla ir 4 k. 
butu. 5 metams sutartis. įmokėti 
$1.500, pilna kaina $3.500.

Parduodamo moisto produktu krautu
vė. Dundas - Ossington rajone, 
įmokėti $3.500, pilna kaina 
$5.000.

įmokėti $6.000, 8 k. pusiau atskiras 
gražus nomas, didelis kiemas ir 
mūrinis garažas. Pilna kaina 
$16.000.

$5.500 įmokėti. 7 k. pusiau atskiras 
mūrinis namas su garažu ir Šo
niniu įvažiavimu. Indian Rd. — 
Bloor raį. Pilna kaina $14.500.

$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- x
j imui perkant namą.

šios savaitės pasiūlymai:
GRENARIER — RONCESVALLES, 10 

k. dupl<\ sas, šoninis privažiavi
mas. Įmokėti $5.500.

JERSEY — CLINTON, 6 k. pusiau at
skiras, alyva šildymas, šoninis 
priv. Užėmimas tuojau. įmokė
ti $4000—pilna kaina $1 l.OOO.

WRIGHT — Sorauren, 6 k. pusiau at
skiros, mūr. mod. virt., 3 gara
žai. Užėmimas tuojau. Pilna 
kaina $13.500.

SILVERTHOON — Rogers Rd. 11 k. 
mūr. dupleksas, atskiras, vand.- 
alyva šildymas, galimybė 3 gara
žams. 6 k. užėmimas tuojau. Ba
lansas vienai skolai. Įmokėti 4- 
5 000. Pilno kaina $16.000.

P. Dambrauskas 
Tttof. hteigm OL 8443 

Na*M| JU. 4198

V. Jučas
Biznio tėtei. OL 8444
Mem* tėtei. OL 6718

6 mėn. senumo, 8 k. 2-jų ougštų mū
rinis, modernus, atskiros na- 

• mos. Vandenų alyva šildo
mos,, 2 modernios virtuvės, 
pilnos skiepas su moderniais 
įrengimais. Kiemas 30 iš 130 
pėdų. College — Grace rajo
ne. įmokėti $7.000. Kaina 
$19,000.

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

$8.000 įmokėti. High Pork — Bloor. 
9 k., atskiros, mūrinis, mo
demus, loboi geros narnos, 2 
gorožoi. Kaino $23.900.

F. Jonynas
Telefono* jttoiflo* OL 8444 

Norią OL 2636

TAUPYK $$$
Pirkdamos pas PHILLIPS pačius puikiausius minkštus baldus tikrai sutaupysi. 
PHILLIPS CHESTERFIEL MFG. parduoda tiesiai klijentoms. Pirkdamos tiesiai iŠ 
mūsų fabriko sutaupysi 50% kainos, nemokėdamas nei cento baldų prekybinin
kams. Mūsų ilgametė praktiko — miegamųjų sofų srityje. Mes patarnaujame 
visiems visos 24 valandas.

Dieną
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Didysis sukaktuvininkas
Jo Eksc. arkiv. Juozapo Skvirecko 80 m. amžiaus sukakties proga.

Dideli žmonės yra retenybė 
žmonijos, o dar labiau tautų gy
venime. Tenka laukti kartais 
šimtmečiais iki jie, kaip toji sau
lė, prasiveržia pro tirštus kasdie- 

\ nybės debesis. Laimingos tautos, 
kurių istorijos lapus puošia did
vyrių vardai. Lietuvių tauta ga
li didžiuotis šiandien minėdama 
savo dvasios milžino Jo Eksce- 
lęncijos Kauno Arkivyskupo Me
tropolito dr. Juozapo Jono Skvi
recko 80 metų gyvenimo jubi
liejų.
Arkivyskupas gimė 1873 m. rug
sėjo 18 d. Rimkūnų km. Pum
pėnų parapijoje. Labai gerais 
pažymiais 1892 m. baigė Panevė
žio gimnaziją ir tų pačių metų 
rudenį įstojo į Kunigų Semina
riją Kaune. Jos nebaigęs, vysku
po Paliulionio 1896 m. buvo pa
siųstas į Petrapilio dvasinę aka
demiją, kurią baigė 1900 m. teo
logijos magistro laipsniu. Tų pa
čių 1900 m. rudenį jis buvo vysk. 
Paliulionio paskirtas Žemaičių 
Kunigų Seminarijos Kaune šv. 
Rašto profesorium, perimti šv. 
Rašto Katedrą iš prel. Aleksand
ro Dambrausko — Adomo Jakš
to ir vyskupijos kurijoje Kon
sistorijos viršininku. 1914 m. ki
lus didžiajam karui teko pradė
ti pirmąją tremtį — Rusijoje. 
Gyvendamas Tūloje, visai ne
toli Maskvos, dr. J. Skvireckas 
visomis jėgomis tvarkė ir rūpi
nosi pabėgėlių reikalais ir jų 
dvasiniu vadovavimu. Dar la
biau tačiau savo jėgas pašventė- 
mokslo darbui — pradėtam šv. 
Rašto į lietuvių kalbą vertimui. 
Čia ir atsirado pirmųjų Sen. 
Testamento tomų rankraštis.

1917 m. Kalėdoms, po didelių 
pergyvenimų Rusijoje, grįžta į 
Kauną ir vysk. Karevičiui neįs
tengiant vienam atlikti vyskupi
jos gausių tvarkymo darbų, kan. 
Skvireckas pašaukiamas .jo padė
jėju — įšventinamas tituliniu 
Ceramo vyskupu ir skiriamas 
eiti Žemaičių vyskupijos Gene
ralvikaro pareigas. Nežiūrint 
naujų ir sunkių pareigų, J. E. J. 
Skvireckas vis dar rasdavo laiko 
šv. Rašto vertimui bei jo leidi- 

. mui. ■
Dievo Apvaizdos valia, jauno

jo vyskupo pečius užgula dar 
sunkesnės pareigos: šv. Tėvas 
1926 m. iš keleto kandidatų iš
renka vysk. Skvirecką .naujos 
Lietuvos Bažnytinės provincijos 
valdytoju ir paskiria jį Kauno 
arkivyskupu metropolitu.

Po taikingo ir našaus darbo 
laisvoje Lietuvoje, Arkivyskupą 
ištinka antroji tremtis. Vokiečių 
galybei griūnant ir rusams prie 
Kauno artėjant, vokiečių sau
gumo policija prievarta išveža jį 
iš savo taip numylėto krašto į 
nežinią. Tremtinio dalia su visu 
savo tragizmu nesvetima darosi 
ir Jo Ekscelencijai, tačiau me
džiaginiai trūkumai ir fiziniai 
sunkumai jo nepalaužė. Radęs 
kuklią prieglaudą Tirolio kalnų 
papėdėje, heroiškai neša tremti
nio benamio naštą. Arkivysku
pas nepalūžo. Nenuilstama ener-

ir visais galimais būdais 
ginti Lietuvos teisių. Jau 
m. rudenį vyksta į Romą

damas jau Kaune pradėtą 
šv. rašto II laidos leidimą, 
m. Mr Juro pagalba išleidžia di
delį Naujojo Testamento tomą 
su Apaštalų laiškais ir šv. Jono 
apreiškimu, pridėdamas išsamius 
paaiškinimus ir lotyniškąjį teks
tą. Tai baigus, tuoj imasi milži
niško darbo naujai taisyti ir per
rašyti visą Senąjį Testamentą, 
kuris, gal šiemet, švenčiant 80 
metų jubiliejų, o jau tikrai se
kančiais metais, pasirodys dvie
juose leidimuose :pirmasis ap
ims visą šv. Raštą su Senuoju ir 
Naujuoju Testamentu vien lie
tuviškame tekste, kurį išleisti 
sutiko prel. Mendelis, o antrasis 
sudarys du didelius tomus Se
nojo Testamento su plačiais pa
aiškinimais — leidžiamas kan. 
dr. J. Končiaus. Tai tikrai gražus 
paminklas šv. Rašto vertėjui jo 
garbingoje sukaktyje.

Nėra įmanoma čia iškelti vi
sus .mūsų Jubili j ato nuopelnus 
Bažnyčiai ir mūsų lietuvių tau
tai. Tai padarys ateities istorikai. 
Šia proga, mes tik galime tik
rai nuoširdžiai pasidžiaugti, kad 
taip Gerbiamą Ganytoją dar tu
rime savo tarpe. Tiesa, tremtis 
vis dar tęsiasi, bet Kanados lie
tuviai katalikai tvirtai pasitiki, 
kad Apvaizdos pagalba, Jo Eks-

VISO
1949

gija 
stoja 
1945 
padaryti pranešimą šv. Tėvui, 
parašo gražų laišką viso pasaulio 
vyskupams, prašydamas pagal
bos Lietuvai ir paramos lietu
viams tremtiniams: Visomis pro
gomis ganytojiniais laiškais krei
piasi į tautiečius tremtinius, 
stiprindamas jų tikėjimą ir dva
sią, ragindamas nepalūžti gyve
nimo varguose, išlaikyti lietuvy
bę ir gražius lietuviškus papro
čius. Rūpindamasis lietuvių ku
nigų auklėjimu ir mokslinimu, 
organizuoja ir steigia Romoje šv. 
Kazimiero kolegiją, ugdo ir ska
tina naujus pašaukimus. Norėda
mas palengvinti tremtinių skur
dą ir vargą, isteigią Caritas or
ganizaciją, visomis priemonėmis 
gelbsti, kur tik gali.

Tačiau didžiausias iš Arkivys
kupo darbų yra viso šv. Rašto 
išvertimas į lietuvių kalbą. Ne
žiūrėdamas savo sveikatos, dirb
damas dienomis ir naktimis, jis 
atliko tai, kuo gali šiandien pa
sididžiuoti visa lietuvių tauta. 
Tas darbas pareikalavo didelio 
pasišventimo ir .daug laiko — 
net su viršum 15 metų. Nenusto
ja dirbęs prie šv. Rašto ir dabar. 
Prisitaikindamas prie naujų 
mokslo ir laiko reikalavimų, lei-i celencija parves visus atgal į 
džia šv. Raštą dalimis ir naujo- rūpintojėlių kraštą, Marijos že- 
mis laidomis. Jau 1947 m. išleido me. nes jis — Sacerdos Magnus! 
Naująjį Testamentą, kuris Ame-! —Didysis Kunigas, kuriam duo- 
rikos vyskupų dėka pasiekė veik j ta galia vesti išvargusias sielas 
kiekvieną tremtinių šeimą. Po I i Dangų ir laimę. Tegul Augš- 
to, seka gražus leidinys naujojo čiausias laimina mūsų brangaus 
Psalmyno vertimo dviejose lai- Arkivyskupo darbus ir dar il- 
dose su plačiais komentarais ir gąi, ilgai jį laiko mūsų tarpe, 
vien su lietuvišku tekstu. Tęs-p Kun. Vikt. Skilandžiūūnas.

Trejukė — Br. Bagdžius “Bio
logijos Instituto aspirantas”, J. 
Ragalevičius “Ekonomikos Insti
tuto aspirantas” ir V. Dudėnai- 
tė “Istorijos ir Teisės Instituto 
aspirantė” pastatė šitokį klausi
mą praėjusio mėnesio viduryje 
tarybinėje spaudoje. Pastebėję, 
kaip dera, kad jie nežiną “dru- 
goj takoj strany”, kur mokslo 
darbuotojai būtų apsupti tokia 
visaliaudine meile ir pagarba 
trejukė mano, jog mokslinių 
kadrų paruošimas esąs ųnūsų 
krašte labai aktualus, “nes pa
veldėjimas iš buržuazinių laikų 
negali patenkinti nė dalelytės... 
reikalavimų”. Pagal juos, “šiuo 
metu LTSR Mokslų Akademijos 
institutų aspirantūroje yra dau
giau kaip 110 įmonių, jų tarpe 
74 stacionatinėje aspirantūroje”. 
Trejukė apsidžiaugusi “nemažu 
skaičiumi”, apžvelgia kaip šie 
aspirantai paruošiami.

Per visą Akademijos laikotar
pį nebuvę nei vieno pavyzdžio, 
kad “aspirantas laiku paruoštų 
ir apgintų disertacinį darbą”. 
Nuo aspirantūros įsteigimo 1947 

^m. iki šiol Mokslų Akademijos 
sistemoje disertaciją apgynę tik 
aštuoni aspirantai.

Trejukė kaltina pirmiausia 
Institutus, kurie nepalaiką ryšių 
su praktikais, mokyklomis ir vi
suomeninėmis organizacijomis, 
dėl ko neretai pasitaiką, jog “į 
aspirantūrą patenka atsitiktini 
žmonės, nesugebą ar neturį no
ro dirbti mokslo tiriamąjį dar
bą” (partijos valia, pirmenybė 
atiduodama komjaunuoliams A.) 
Troika nurodo, jog “šie žmonės 
išeiną iš aspirantūros, išbuvę 
vienus-dviejus metus? (Mūsų tu
rimomis žiniomis, priimtų aspi
rantų skaičius “normaliai” nu
byra 30%).

Moksliniai aspirantų vadovai 
taip pat esą parenkami vadovau
jantis visa eile, tik ne moksli
nių, priežasčių. “Todėl aišku —- 
sako trejukė — kad praktiškai 
jokio mokslinio vadovavimo as
pirantams negali būti”. Aspiran
tai išbūna, gaudami valstybines 
algas, ištisais metais negaudami 
jokių uždavinių. Trejukė puola 
Ekonomikos Fakultetą, kurio 
“moksliniai vadovai prof. Bučas 
ir prof. Budrys reikiamai nesi
gilina į aspirantų darbo proce
są”. Dėl tos priežasties aspiran
tas Gureckas neturėjęs diserta
cinės temos dviejus su puse me
tų.’ Visi terminai baigęsi ir ga
liausiai Gureckas buvęs iš aspi
rantūros pašalintas.

Biologijos Institute aspiran
tams duodamos temos neturin
čios nieko bendro su “vykdoma 
instituto tematika ir liaudies 
ūkio poreikiais”.

Trejukė kaltina, jog šertieji 
profesoriai nevisiems vienodai 
teikia savo patarimus ir žinias. 
Aspirantės Galdikienė ir Raste
nienė lengvai pasiruošusios di
sertacijoms, nes jos mokėjusios 
“prieiti prie profesorių”, gi to
kia D. Meldžiūnaitė pas prof. 
Pakarklį, ištisus keturis metus 
rinkusi medžiagą disertacijai, 
nesulaukusi tinkamos pagelbos

metusi studijas.
Kaikuriems aspirantams pro

fesoriai taip netinkamai vado
vaują, jog jie “pagendą”. Štai 
toks aspirantas Šaliūga, išbuvęs 
aspirantu pustrečių metų, ideolo
giškai neišaugęs, bet nusmukęs 
— skundžia trejukė.

Lietuvių kalbos ir literatūros 
institutas vad. Korsako, iki šiol 
tesąs paruošęs tik vieną aspiran
tą. Korsakas “nepakankamai rū
pinęsis šiuo klausimu, reikiamai 
nekontroliavęs”.

Pagrindinis egzaminas yra iš 
“dialektinio ir istorinio materia
lizmo”. O Mokslų Akademija 
nesuteikianti galimybės jį tin
kamai išstudijuoti. Kita kliūtis 
tapti gerais tarybiniais profeso
riais, esą “buitinės sąlygos”. 
Esą visai neįmanoma susirasti 
atskirą kambarį, o pirmenybių 
jie negauną.

Studentų-aspirantų trejukė 
kaltina maskolbernius Matulį, 
Žiugždą. Labai uoliai propaguo
jąs “matušką ’ Rosiją”, prof. 
Žiugžda, pasirodo, “nepakanka
mai domisi aspirantų darbu ir 
moksliniu vadovavimu jiems at
skiruose institutuose”.

Trejukė prikiša taip pat savo 
kolegoms, jog kaikurie iš jų “ne
atsakingai žiūrį į šį valstybinę 
reikšmę turintį reikalą”.

Alm-TŽ.

Rędakcijai prisiųsta
Hardy Shilgen, SJ Tu ir ji. 

Jaunuolio santykiai su mergaite. 
Išvertė Ant. Bieliūnas, SJ, Chi
cago 1953, TT Jėzuitų leidinys, 
kalbos žiūrėjo J. Talmantas, iš 
1932 m. leidinio perspausdinta 
VI VI spaustuvėje, 212 psl., Kai-' 
na-.$2.,

Current News on the Lithu
anian Situation, Compiled by the 
Lithuanian Legation, Washing
ton, DC, Vol. X, Nr. 1’ (124). 
July-August 1953, 41 lapas.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1953 
m. Nr. 9, rugsėjo mėn. 257-288 
psl.

— Vatikanas išleido 13 pašto 
ženklų seriją, pavadintą “Šv. 
Petro bazilika ir jos statytojai”. 
Serijoje pavaizduojama bazili
kos istorija nuo pat krikščiony
bės pradžios.

NAUJAS - ---------- -----
VADOVĖLIS!

žaidimo minutėmis buvo labai 
susirūpinta^ kai mūsų gynimo ir 
puolimo linijos sutriko išfolavus 
M .Duliūną ir O. Kulį, tačiau ge
rai prisiderinę pakaitai, P. Gvil
dys ir S. Ąžuolas, ir perėjimas 
iš puolimo į gynimąsi, užtikrino 
mums laimėjimą 26:30.'šis lai
mėjimas sugriovė perkūniečių 
per ankstyvą Įsitikinimą pergale 
ir pasisavinimą pereinamos dr. 
K. Almino taurės visiškon klubo 
nuosavybėn. Niekada nereikia 
būti perdaug tikriems laimėji
mu ,ypač sporte, nes, kaip mato
me, teko nemaloniai nusivilti. 
Negana to, “Perkūno” laimėjimu 
buvo tikras net žaidynių rengi
mo komitetas, kuris žaidynių 
diplomuose iš anksto buvo pažy
mėjęs “Vytį”, kaip antros vietos 
laimėtoją, tik vėliau skubos ke
liu iš dveijų padarytas riebus 
vienas. . • į ;

Per abi dienas mūsų meisteris 
Pranas Gvildys švaistėsi ir daužp 
visus pasitaikiusius varžovus vi
siškai be pasigailėjimo ir finale 
perdaug lengvai 3:0 sukirto J. 
Soliūną, tuo laimėdamas pirmą 
vietą ir Lietuvos Pasiuntinio JĄ 
Valstybėse ministerio P. 2adei- 
kio pereinamąją taurę. Be to. 
Pr. Gvildys ir J. Rūtelionienė 
laimėjo mišraus dvejeto varžyk 
bas. >*■?■

Atnrame fronte — Kanados 
Lietuvių Dienoje, Hamlitone -r 
“Vytis” buvo irgi labai efektin
gai atstovautas. Hamiltone da
lyvavo mūsų kita krepšinio kO; 
manda, kuri dviejuose susitiki
muose su Hamiltono “Kovu” if 
Montrealio “Tauru” laimėjo abe
jas rungtynes tuo pačiu santykiu 
25:26, ir gaudami KLB Hamilto*- 
no Apylinkės dovaną — taurę. 
Ten buvo atstovaujami ir “Vy? 
čio“ šachmatininkai, kurie pen
kiose lentose lengvai laimėjo 
Kanados Lietuvių Dienos nuga
lėtojo vardą ir Hamiltono ApyE 
dovaną — šachmatus. ;

Su šiomis išvykomis ir laimė
jimais “Vytis”, turbūt,: pirma§ 
išeivijos sporto gyvenime klubas, 
kuris, padalinęs savo jėgas į dvi 
dalis, sugebėjo sudoroti visus 
varžovus. “Vyčiui” bus ilgai atr 
mintini 1953, m. Ta pačia progą 
tektų pastebėti, kad “Vytis” ki-

I tais metais lengvai neatiduos daž 
į, o ypatingai

Laimėjimai dviejuose frontuose
Toronto Lietuvių Sporto klu

bas “VytiV’ rugsėjo 5-7 dieno
mis pasiekė didelių laimėjimų 
dviejuose frontuose — šio kon
tinento lietuvių sporto žaidynė
se Čikagoje ir pirmoje Kanados 
Lietuvių dienoje Hamiltone.

Atvirai kalbant, svarbiausias 
dėmesys buvo nukreiptas į žai
dynes Čikagoje, kurioms prieš 
tris metus pradžią davė mūsų 
klubas. Pereitų metų žaidynėse 
dėl išvykimo sunkumų negalė
jome dalyvauti, tačiau būtinai 
stengtasi nuvykti į šių metų var
žybas, kuriose buvo labai svar
bu mums dalyvauti. Mūsų klubo 
spalvas krepšinyje ir futbole at
stovavo ir garbingai apgynė: M. 
Duliūnas, M. Ignatavičius, O. 
Kulys, R. Preikšaitis, A. Supro- 
nas, S. Ąžuolas, P. Gvildys, K. 
Budreckas, A. Kasperavičius, D. 
Laurinavičius, R. Šimkus, J. Ve- 
lyvis.

Pirmąją dieną, po kelionės vi-> 
są naktį mūsų krepšininkams lai
mingų burtų keliu teko žaisti 
prieš Omahos “Lituanicą”, kurią 
lengvai sudorojome. Tai buvo la
bai gera mums treniruotė ir ap
sipratimas su aikšte bei nenor
maliomis krepšių lentomis. Šiose 
rungtynėse, laimėtose 11:43 san
tykiu, “Vytis” įgavo savim pa
sitikėjimo ir dėl gražaus žaidi
mo žiūrovų prielankumą ir sim
patiją. Šių rungtynių metu ne
laimingai buvo sužeistas R. 
Preikšaitis, dėl ko buvo labai su
sirūpinta kitos dienos futbolo ir 
krepšinio finalų pasisekimu, nes 
atsarginių žaidėjų visai neturė
jome. Geras čikagiečių priėmi
mas, poilsis ir sportiškas pasiry- 
mas laimėti, davė gerus rezulta
tus ir kitos dienos varžybose Ro
mas buvo pilnas energijos ir ryž
tumo.

Dalyvavus tik trims futbolo 
komandoms, mums teko žaisti 

pienas ir finalines rungtynes 
prieš Čikagos “Perkūną” .Rung
tynes laimėjome 2:1, tačiau vė
liau paaiškėjo, kąd laimėjimas iš 
mūsų buvo atimtas ant žaliojo 
stalo, t.y. ne laimėjimas atimtas, 
bet taurė. Dėl jos mes labai ne- 
sielvartaujam, nes manome, kad 
kitais metais žaidynės turės būti J
Kanadoje, kada galėsime daug: kartinių laimėjimų 
rirnciau pasireikšti futbole—per-neu^mjr§ perkūniečių žodinio 
kunieciai sią taurę turės atvežti, |susįtarimo sulaužymo ir nekant-
gal ir palikti, nes į Čikagą nega-i^į la^s kitais metais jų Kana- 
lejomeatsivezti musu.komandos doje* atvežant/nūĘų.Jaimėtąrfut, 
zvaigzdaų^fcaip J. Žuko ir R. bo16 tai*ę.’v K. Lukas.
Velyvio. v Sporto klubo “Vytis” pobūvyje,
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Grėsmingos Petrines
dėjo prieklėty. O kai nuribuodavo dangumi kokia krintanti 
žvaigždė, tai bevęik tirpteldavo.

O gal ten mano žvaigždė nukrito? — dilgteldavo jam.
Tik kai nuo pievų patraukė vakaro vėsa ir net drebulys per 

pečius perbėgo, Umpa atsistojo ir nuėjo gulti. Bet prastai šią 
naktį miegojo. Biaurūs sapnai jį kankino. Susapnavo, kad jis 
iš tikro numirė. Žinoma, kaip sapne — pats ir ant lentos guli, 
pats ir aplink vaikšto.

O pamačius, kad jis jau miręs, nesmagu Umpai pasidarė. 
Juk jam dabar reikės į anuos amžius keliauti. Bet jis nežinojo, 
nei kur, nei kaip, nei kas jo ten laukia. Prisiminė, kad jis ne
mažas nusidėjėlis — ir pašiurpo jam kailis. Iš tikro blogai jam 
gali baigtis.

Taip begalvodamas, jis nė nepastebėjo, iš kur šalia jo atsirado 
čigonų. Bet kai geriau įsižiūrėjo, pamatė, kad tai ne čigonai, o 
raguotieji apie jį uodegom vizgina.

Umpa nusigando, bet dar labiau nustebo: kaip į šventintą 
trobą, kurioj ir tiek šventųjų paveikslų kabo, galėjo viena- 
šniurkšliai įsigraūti? Dilgtelėjo jam per širdį, ar tik jo boba 
anądien ne tiesą bus pasakiusi, kai įtūžusi pradėjo šaukti, jog 
šiuos namus, turbūt, ir Dievas ir visi šventieji paliko, o įsimetė 
nelabasis. Parodęs ranka į sienas, jis tuomet atkirto, kąd galinti 
būti rami. Šventieji tebesą savo vietoj. O kol šventieji troboj, 
joks pajuodėlis ten nosies nekiš, nors ne viena, bet ir kelios 
tokios žiežulos bobos joje skėtriotų. Tačiau jis dabar aiškiai 
matė, kad jo troba prigarmėjo pragaro išperų. Susirūpinęs tad 
dirstelėjo į sienas, ir širdis jam visai į kulnus nuriedėjo. Sie
nose tebekabėjo tušti rėmai, o šventieji jau baigė dangintis iš 
jo namų. Palikęs subadytą slibiną nusibaigti, šventas Jurgis 
jau šuoliavo netoli vieškelio. Duobėtu keliuku pranašas Elijas 
taip pat trinksėjo savo ratuose, į kuriuos buvo įsėdę ir keletas 
kitų šventųjų. O paskui juos, apsuptas savo paukščių ir gyvulė
lių, trepseno šventas Pranciškus, nosčiojo savo jaučius šventas 
Izidorius, žengė šventas Povilas, pasispaudęs pažąstėje kardą, 
kuriuo jam kadais pagonys galvą nukirto, ir visi kiti, kurių iš

Tęsinys iš praeito numerio

Taip apie nuodėmes begalvojant, Umpai visai iš galvos iš
rūko noras sūnui nieko nepalikti. Parūpo jam, kaip čia bus 
iš tikro su tom jo nuodėmėm. Gal bėgt ir išpažinti? Bet tai bus 
vėl nuodėmė. Bijodamas, kad gali mirti, bėgsi išpažinties — tai 
čigonių pranąšystėm tiki.

Galvojo Umpa šiaip, galvojo kitaip, bet nieko kito negalėjo 
išgalvoti, kaip netikėt čigonių pranašystėm. Ir jis save įtikinėjo, 
kad iš tikro nebetiki. Tačiau širdies gilumoj vis tiek neramu da
rėsi. O jeigu vis dėlto numirtų? Kaip tuomet būtų su kitom nuo
dėmėm, kurių jis vis dėlto turi? Ir juo arčiau buvo tos nelemtos 
Petrinės, juo Umpai neramiau darėsi. •

Pagaliau baisioji Umpai diena atėjo.
Prabudo jis tą rytą anksti, ir pirmoji jo mintis buvo, kad 

štai jau ir Petrinės. Neramu jam pasidarė nuo tos minties. Ta
čiau jis tikino save, jog tos čigonių pranašystės tuščias plepalas, 
ir stengėsi apie tai negalvoti. Bet kiti jam tai priminė. Kai iš
vedė į ganyklą arklius, net kaimyno piemuo jam iš tolo šaukė:

— Dėde, ar tu šiandien tikrai mirsi?
Neiškentė net jis nepasiteiravęs, nes girdėjo, kad ir tie, kurie 

čigonių burtais tikėjo, ir kurie netikėjo, buvo susidomėję, kaip 
gi iš tikro bus dabar su Umpa. O tai būtų ir čigonių pranašystės, 
jei senis imtų ir pakratytų kojas! '

Umpai net pikta pasidarė, ir jis kumščia pagrąsė vaikigaliui.
— Rėkalok tik tu ten. Kai pasivijęs pagausiu, tai svils nuo 

diržo sėdynė, — sušuko jis piemeniui. • ■
Tačiau vytis nešoko, bet apsigrįžęs nukiūtino namo, nors 

piemuo dar šaukė:
— Kodėl, dėde? Jei numirsi, ateisiu ir aš poterių už tavo vė-,_____ __ ___ ____ ________________ „ ............ ............ , ___ n

]ę kalbėti. tolo nė atpažinti Umpa nebegalėjo. Net Arkangelas Mykolas iš
Namuose atsisėdo pusryčių, bet valgyt visai nenorėjo. Pa- po savo kojų buvo paleidęs ir Liuciperį, kuris, visas suniurk- 

maišė, pamaišė kruopas ir padėjo šaukštą. Bet tuomet paties jo dytas ir sumaigytas, dabar graibėsi savo pamestų šakių ir jau 
žvilgčiojo į Umpą.

Matydamas kad jau piktųjų bemaž pusė trobos prigužėjo, 
Umpa nusiminęs ir susirūpinęs apsidairė, iš kur tie arkliakojai 
dygsta, ir didžiai nustebęs pamatė, kad jie lenda iš užmestos 
ant lentynos “Peklos”. Tur būt, nelabojo sugundyta, ją kažkur 
iš kaimo buvo parvilkusi ragana jo boba, kad jai kur nagai at
grubtų. Įvairiai visiems apie pragarą bepasakojant, ir jis dar 
pasidomėjęs tą nelemtą knygpalaikę sklaidė, pasižiūrėdamas, 
kaip nusidėjėliams velniai gerklėn verdančią dervą pila, šakėm 
juos bado, katiluose verda ir kitaip kaip tik išmanydami, maigo. 
Dabar visi tie Belzebubo vaikai su šakėmis, kabliais, geležiniais 
botagais ir kitais savo įnagiais lindo iš tos knygpalaikės ir, 
matyt, rengėsi jį patį imti į nagą. Nieko tad nelaukdamas, šo-

senė vėl tarė:
— Tai kodėl gi nevalgai? Bene jau rengiesi mirt, kaip čigonė 

būrė?
Bet dėl to Umpa visai kantrybės neteko. ... .
s—Rengiuos, — suburzgė jis piktai. — Bet nesidžiauk. Vis 

tiek jau tavęs niekas neves ?— per sena.
Ir tai taręs, net išėjo iš trobos.

* Ilga, labai ilga buvo Umpai ši diena. Smagiau tik jam pasi
darė, kai vakaras atėjo, o jis tebebuvo gyvas. Bet kai atėjo lai
kas gult, vėl neramumas jį apėmė. Ar tai retas atsitikimas, kad 
žmogus atsigula sveikas raudonas, o rytojaus dieną jau nebe
atsikelia. Nors jis buvo nusistatęs, jog netiki čigonės žodžiais, 
bet nesijautė tikras — ir gana. Dėl to, tur būt, dar ilgokai sė-

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.

Antras ir paskutinis mūsų dė
mesys buvo nukreiptas į finali
nes krepšinio rungtynes su Či
kagos “Perkūnu”. Palyginus ko
mandas aikštėje, šeimininkai pa
sirodė milžinai prieš mus, tačiau 
jų visos pastangos sužlugo prieš 
mūsų gynimą — M. Duliūną ir 
A. Suproną. Į jų kietą, strategiš
ką puolimo organizavimą ir ste
bėtino tempo puolimoi trejetuko, 
M.- Ignatavičiaus, R. Preikšaičio 
ir O. Kulio, sugebėjimus išnaudo
ti visas perkūniečių spragas. Ir 
jei ne kelionė ir neįprasta aikštė, 
kuri atsiliepė į metimų sėkmin
gumą, santykis garantuotai būtų 
žymiai, ryškesnis. iPaskutinėmiš

šeštadienį, kuris praėjo nepa
prastai puikioje ir pakeltoje nuo
taikoje. Šiaur. Amerikos Sporto 
žaidynių Čikagoje ir Kanados 
Lietuvių Dienos Hamiltone, lai-; 
mėjimams atžymėti klubas itei-; 
kė kiekvienam krepšinio daly
viui mažą taurelę laimėji
mams prisiminti. Tikime, kad 
kitais metais tokias dovanėles 
gauti turės progos kitų sporto; 
šakų atstovai — futbolininkai^ 
šachmatininkai ir kiti. Nors jie; 
ir šiais metais laimėjo pirmas; 
vietas, tačiau taurių negavo.

ko į kertę, kur ant lentynėlės^ gulėjo šliektuvas ir buteliukas 
šventinto vandens, kurio pajuodėliai taip bijo. Bet staiga pamatė, 
kad per kiemą kuria vienas mažųjų angeliukų su šliektuvu vie
noj rankoj ir su šventintu vandeniu kitoj.

— Ak, tu yldegini, o kur tu joji svetimą šliektuvą! — sušuko 
jam Umpa. *

Bet angeliukas, nė neatsigrįždamas, nukurnėjo, kiek sveikata 
neša, prie tolokai jau pasivariusio šventųjų tunto. Matyt, šven
tieji buvo nutarę nepalikti šventų daiktų troboj, kur įsimetė 
pragaro padermė.

Taip Umpa likęs be jokios apsaugos, visai beginklis, ir nela
bieji jį būtų'tuoj pasimovę ant šakių ar parsitiesę niurkyt ir 
pilti jam į gerklę dervą. Laimei jo akis užkliuvo už kyšančios 
po sija lazdos. ,

Ta lazda buvo dar amžiną atilsį tėvo. Kadais, dar bernauda
mas, jis buvo ją išsipiovęs ir išdrožinėjęs visokiais medžiais, 
paukščiais ir žvėrimis. Nebuvo joje pirštui uždėti vietos, kad 
ten nebūtų tupėjusi voveris su riešutu naguose, striuoksėjęs 
kiškis, čiulbėjęs dagilis, lakštingala ar strazdas, vyniojęsi vijok
liai ar žydėję ramunės. Tai buvo tokia lazdų lazda, jog net visų 
akį patraukdavo, kur nors su ja išėjus. Sako, pats Seirijų pre
latas kartą ją .paėmęs į rankas ir atsidėjęs apžiūrėjęs, stebėda
masis tokiu nagingumu. Bet tai buvo dar nę viskas. Nors paskui 
ji ir apsitrynė, apskeldėjo kiškių kojos ir voverų uodegos, dau
guma paukščių jau be galvų tupėjo šakose, bet ligi amžiaus 
galo senis, kur eidamas, vis ir ją imdavo, kad ji buvo šermukš
ninė ir jos gale buvo išdrožta špyga. Tad ne tik ppgrožiui, kur 
einant, galima buvo ją paimti >į rankas, bet, su savim ją turėda
mas, galėjai nebijoti ir piktų dvasių bei raganų kerų. Jei tikė
sime Umpos tėvo žodžiais, nors, Dieve duok jam dangų, ir buvo 
jis melagių melagius, tai kada tik pasitaikė jam su piktom ga
lybėm susiremti — o tai jam pasitaikę daug kartų — savo šer
mukšnine visuomet jų piktus kėslus niekais paversdavęs.’

Su Abromu Storalūpiu senis Umpa todėl tokie bičiuliai buvo 
pasidarę, kad jis Storalūpį jš nelabųjų nagų ištraukęs. Jau vė
lumoje grįždamas namo, išgirdęs riksmą ir, pribėgęs artyn, pa
matęs, kad, pažarginę ant ožio, jodina nelabieji Storalūpį pro 
žiegždros kalną tiesiai į Velniaraistį. Bet jis prišokęs taip už- 
speitė piktuošius, kad tie nurūko į raistus, nespėję nė ožio 
pasiimti. Jį Storalūpis parsivedė namo ir buvo net labai apsi
džiaugęs, dykai įsigijęs tokį sieksnininkais ragais ir barzda ligi 
žemės kikirmikį. Tik, deja, turėjo jį sugrąžinti Bendrių dvarui. 
Pasirodė, jog nelabieji savo nedoram tikslui buvo panaudoję 
laikomą arklidėse, kad susna arklių nepultų, dvaro ožį.

Kai kurie mandrapypkiai šaipėsi, jog tai dvaro bernai Sto- 
ralūpiui tokį pokštą iškirtę, keršydami, kad jis, nuomodamas, 
dvaro sodą, labai jau guiniojo visus, kas’ tik įlįsdavo kokį obuo
lį nusiskinti. Bet Umpos tėvas dievažijosi, jog, gavę šermukš
nine, vienašnerviai paleidę baisiausią pragaro smarvę, o kai 
rytojaus dieną apžiūrėjęs pėdas, kur jie bėgo, buvusios viena 
arklio, kita — jaučio. - (bus daugiau)

Neseniai pasibaigusioje Kana
dos šachmatų pirmenybėse, ku
rios vyksta kas antri metai, lig
šioliniam meisteriui Povilui 
Vaitoniui nepasisekė apginti ti
tulo ir išsaugoti masyvinę sidab
ro taurę. Jis turėjo pasitenkinti . 
antra vieta, kai tuo tarpu pirmą
ją pasidalino Andersonas ir Ya- • 
nowsky. Tikime, kad mūsų buvo 
tik juoda diena ir .titulas bei 
taurė tik laikinai “paskolinti“ iki. 
kitų pirmenybių. K.L. -

Sporto klubas “Vytis” 
maloniai kreipiasi į lietuvių or-; 
ganizacijas, asmenis, prekybi
ninkus bei pavienius prašyda-' 
mas gal atsirastų mecenątų, ku
rie paaukotų spintą klubo lai
mėtoms dovanoms laikyti.
Šachmatininkų A — B grupės 

kvalifikacinis turnyras
Praėjus vasaros karščiams, 

šachmatininkų veikla įgauna gy
vumo. Užsilikusį kvalifikacinį 
turnyrą laikas pradėti. Šiame 
turnyre dalyviai burtų keliu pa
siskirstė tokia eile:

1. Gaižutis, 2. Tarvydas. 3. Ma- 
čiulaitis, 4. Ranonis, 5. Lukas. 
Pagal Bergerio lentelę dalyviai' 
susitinka šitaip: (pirmasis — 
žaidžia baltais): Lošiama po vie
ną partiją.

I ratas: Tarvydas — Lukas;; 
Mačiulaitis — Ranonis.

II ratas: Lukas — Mačiulaitis; • 
Gaižutis — Tarvydas.

III, ratas: Ranonis — Lukas;; 
Mačiulaitis — Gaižutis.

IV ratas: Tarvydas — Mačiu-' 
laitis; Gaižutis — Ranonis.

V ratas: Ranonis — Tarvydas; 
Lukas — Gaižutis. ’t

Turnyras turi būti baigtas per 
5 savaites (iki spalio 18 d.). Jei' 
bent vienas dalyvis pageidauja' 
kontrolinio laikrodžio, jis turi 
būti naudojamas. Kontrolinis 
laikas — 40 ėjimų — 2 vai., to-! 
liau kas 20 ėjimų — i vai. Pir
mieji du turnyro laimė’ jai į. i-> 
na į “A” klasę. P. M. 1
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TESLIA
REAL ESTATE

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

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

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

Street West, Toronto

VACYS VASILIAUSKAS 
skambinkite telefonu: OL. 7525 J 

PARDUODAMA:
High Pork—Bloor,

8 komborių mūrinis> 2 augštų 
namas; įmokėti $4.900/ Kaino 
$13.900.

Geoffrey—Roncesvalles,
7 did. komb. atskiros mūrinis 
namas, kiemas ir garažas; įmo
kėti $5.500. Kaino $15.500.

High Pork—Bloor,
8 did. komb. gero mūro, neper- 
einomit kambariai, alyva apšil
domos; įmokėti $4.500. Kaina 
$15.000.

High Park—Bloor,
8 did. kambariai, 2 augštų mū
rinis, privatus įvažiavimas ir ga
ražas; įmokėti $6.000. Kaipo 
$16.500.

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

Bloor—Ossington,
6 kamb. atskiras, alyva apšildo-

* mos, 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

Indian Rd.—Indian Trail,
15tkcmb. atskiros mūrinis, van- 
deniu alyva apėildomcs, 3 vir
tuvės, 2 vonios, gerso nomas; 
įmokėti $8.000. Kaina $22.900. 
Viena atvira skola.

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

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

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

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI 

$2.500 įmokėti, viso apie $10.000, 
. naujai ir moderniai įrengta mais

to krautuvė (20x60 pėdu dy
džio), didelis mėsos skyrius. Sa
vaitine apyvarta dabar S 1.500. 
Rūsy yra rūkykla ir mėsos perdir
bimo skyrius. Kartu su krautuve 
išnuomojamas turtingas namas 
iš 6-šių kamb., vand.-alyva šil
domas.

$5.000 įmokėti, vietoj $8-9.000. At
skiras, dideliu kiemu visiškai ge
ram stovyje mūrinis nomas. High 
Park rajone. 10 kamb. Skersi
nis koridorius. Dvi virtuvės, dvi 
vonios, nepaprastai geras rūsys 
su svetaine, vandeni u-c! y va šild., 
lane. Namas neturi skalu. Kai
na $17-18.000.

$5.500 įmokėti. Silverbirch Avė. Di
džiulis, atskiros 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 krautuve — 
mėsinė ir gerom stovyje namas 
su 6 kamb., vend.-alyva šild., 
kitmedžio grindys, dvigubas ga
ražas. Kaina apie $29.000.

Skubiam pardavimui turiu keletą hd- 
telių nuo $40.000 iki $180.000 
Toronte ir provincijoje.

$10.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
komfortiškas naujos namas Bloor 
gt. prie High Parko. 14 dideli 
kambariai, tuščia krautuvė, soly- 
di ir masyvi oknstru^cija. 3 mo
dernios virtuvės ir 3 vonios; vi
sos grindys kietmedžio. Vandens 
-alyvos šild. 3 garažai; privatus 
įvažiavimas; didžiulis kiemas. 
Vien už Iii augšte 3 kamb. gau
na $78 nuomos į mėn. Kaina 
apie $30.000.

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

$12.500 viso kaina už pusiau atskirą 
mūrinį, 8 kamb per du augštus, 
Dovercourt gt. tarp Dundas ir 
College. 2 virtuvės, kietmedžio 
grindys, ūžpak. gatvelė. įmokė
ti $5-6.000.

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

J. KASKELIS
Tdef. EM. 8-2646; EM. 8-2647 

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

Namų tdef.: KE. 7536

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. įst. OL. 7525 

namu te!. LA. 0248.

863 BLOOR STREET WEST 
(netoli* Ossington g.)

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

: ■■

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

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

8 kambarių namas su $5.000 įmo- 
kėįimu. Pilna kaina $15.500. 
Manning gatvėj virš Blooro.

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

6. 6 kambarių, atskiras,-"vandeniu ir 
alyva šildomas namas. Garažas. 
$8.500 {mokėjimas. $18.500 — 
pilna kaina. Dundurn gatvelėj prie 
pat St. Clair.

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

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

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

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

i
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MIELI HAMILTONIĖČIAI!
Pcrkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

E. KRONAS
R. T ES L IA

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

Telefonas: 9-3558

• •

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STREET WEST 575 QUEEN STREET WEST 
TORONTO

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo įstaiga.

Didžiausias namų 
pasirinkimas

Stambiausias Toronto 
Realtorius visuose miesto rajonuose'

SAUGU — PATIKIMA
Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių na

mų. Taip pat duodame paskolas.
$11.900. Egiinton — Nom. 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 garo-

$23.500. St. Clair — Dufferin, 10 
komborių, atskiras, mūrinis 
trijų augštų namas, vand.- 
olyvos apšildymas, 2 virtu
ves, 2 vonios, kietmedžio 
grindys, dideli kambariai, 
lobai gerame rajone, pato
gus išnuomoti, arti prie su
sisiekimo, privatus įvažia
vimas, garažas.

$25.000. Dundos — Dufferin, 14 k. 
su kroutuve, trijų augštų 
nomas, vandens-alyvo ap
šildymas, try$ virtuvės, 3 
vonios, gerame t prekybos 
rajone, labai geros paja
mos, patogus išnuomoti.

$25.000. -Bloor — Ossington, nau
jas 10 kambarių mūrinis 
atskiros namas, 2 moder
nios virtuvės, dideli kambo- 
bariai, kietmedžio grindys, 
statyba ir įrengimai atlikti 
sąžiningai ir patogus išpla
navimas. Labai gera proga 
investuoti pinigus.

SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
OL. 7511

$15.900. Dundos -— Dovercourt. At
skiras, 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 
komb. per du augštus. Mo
derni virtuvė ir garažas.

$20.500. High Park. Atskiras mūri
nis 6 didelių komb. namas 
su atskirų įvažiavimu į ga
ražą. Apšildomas alyva.

Be po minėtų, dor turime daugybę na
mų įvairiose miesto dalyse ir sn įvai
riais {mokėjimais.

$11.000. Davenport — Dovercourt, 
6 kambarių, gerom stovy 
namas, moderni virtuvė. 
$3.000 įmokėti.

$12.900. Bloor — Show, 7 kambarių 
dviejų augštų mūrinis na
mas, vondeniu-olyvo šildo
mas. Didelis kiemas. Ga
ražas.

$14.900. Jane — Annette, grožiam 
rajone 6 kambarių mūrinis 
namas, . alyva šildomos, 
vieta garažui.
Bloor — Indian Road, 8 k. 
mūrinis namas, alyva šil
dymas, dvigubas garažas. 
Bloor — Shaw, 7 kamba
rių mūrinis namas, van- 
deniu-alyva šildymas, ga
ražas.
High Pork — Humberside, 

. 10 kambarių mūrinis, at
skiras namas, 3 virtuvės, 
vandeniu-olyva šildomas, 
du mūriniai garažai.

$14.900

$14.500.

$18.700

PRAŠAU SKAMBINTI

V. Morkis
OL. 7511

SKAMBINKITE:

B. Sergantis
OL. 7511

1460 Dundas St.* West (prie Dufferin), Toronto
HAMILTONO LIETUVIAI. Visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės 
į šios įstaigos atstovą Hamiltone J. ValeviČiUS. Visokeriopas informacijas su 
teiksiu bei°patarsiu Jūsų namų problemose, nemokamai. Skambinkit ar užeikit į įstaigą.

- 913 MAIN ST. EAST, HAMILTON — PHONE 9-4121
' .■■■ ERNEST

REAL ESTATE LIMITED <
BRANCHES ? 'M-M <

TORONTO — HAMILTON — LON DO N — SA RNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo-pardavimo įstaiga 

1052A BLOOR ST. W., TORONTO

Parduodame ir perkame namus, biz
nius visuose miesto rajonuose.

.NAMAI - BIZNIAI PARDAVIMUI

$13.000, $4.000 įmokėti, Symington, 
6 komb. mūrinis namas, 2 vir
tuvės.

$13.500, įmokėti $3.500, Bloor — 
Lansdowne rajone, 7 kamb., mū
rinis namas, karšto vandens-oly- 
vos šildymas, 2 virtuvės, neperei
nami kambariai.

$16.500, įmokėti apie $6.500, Chris
tie-Davenport rajone, mūriais, 
naujas namas, karšto vandens- 
olyvos šildymas, moderni virtuvė, 
šoninis įvažiavimas.

$17.500, įmokėti apie $7.000, Chris
tie - Davenport rajone, 9 kamb., 
mūrinis, atskiros namas, neperei
nami kambariai, 3 virtuvės, ga^ 
ražas.

$19.500, įmokėti $9.000, High Park 
rajone, 10 kamb., mūrinis, at
skiras namas. Karšto vandens- 
ąlyvos šildymas, garažas ir šoni
nis įvažiavimas.

$23.000, įmokėti apie $10.000, High 
Park rajone, 11 kamb. mūrinis, 

* atskiras namas, karšto vandens- 
alyvos šildymas,* 3 virtuvės, 2 
garažai ir privatus įvažiavimas.

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793r LO. 5176

Namu tel. MU. 0746

jngĄŪriČIAUSIOS RŪŠIES mino 
^ji^RANKDARBni. 6RMINIRĮ^ĘM

W tskiluw
NMio sidabro papuošalai, keramika. \ 

odosirmeno išdirbmiai.Lietuviškos \ 
h^ir kitu tautu klasikines murikos^^ 
ll^Zpiokštelė^^

Jlciiakc’ukife nuuunau^u vteu&

Pianino pamokos
HIGH PARKO RAJONE

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

A

TEL. LA. 4588

44 DORVAL RD., TORONTO

383 Roncesvalles Avė, 
LA. 8000

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

Šios savaitės pavyzdžiai:
$36.000 pilno kaino. Didehs, kampi

nis 3 krautuvių namas Dundas 
gatvėj. Didelės pajamos, neaugė
tas įmokėjimos.

Įmokėti $10-15.000. Tikrai gera pro 
go nusipirkti gėrę, 18 metų se
numo, 2 bury 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. virtuve, 
9 kamb. namas. Atskiras įvažia
vimas. Viet 5 garažams.

Bloor, 
>, įmokėti

Havelock
/ $12.600, įmokėti $3-3.500,

naujas pečius, garažas, didelis 
kiemas. Arti parko. Priedo apy- 
nauj is šaldytuvas irvirt. krosnis.

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

Vytautas LUNYS
asmeniškai ar teief. LA. 8000

> Buto tel. LY 2048.

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

rodysime Jums namą!

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

$13.500, Bloor — Ošsington, mūrinis, 
atskiras, 7 komb. per 2 augštus 
vandeni u-ai y va šildomas, įvažia
vimas j kiemą.

$14.000, Bloor -—Crowford, 8 komba 
rioi, mūrinis, gerame stovyje, 2 ga- 
ražai- žemas įmokėįimas, 1 morgi- 
čius. <

$15.000, Parkdale rajone, mūrinis, 9 
komb., 2 virtuves, garažas.

$16.500, Bloor Marguarette, mūrinis, 
atskiros, gero plano, aliejaus šil-

* dvmas, garažas.
$17.000, High Pork rajone, mūrinis, at

skiras. 8 kam. per 2 augštus, gerai 
kiemas, privatus įvažiavimas, gara
žas.

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

$19.800, High Park rajone (Wright 
Ave.), atskiras, mūrinis, 10 kamb., 
3 virtuvės, vandeniu šildomas, ga- 

-■ ražas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

Mann & Martel
REAL TO R S

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

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

- Gilmour. 6 gražių kambarių mūrinis namas. Alyvos šildy-

Bloor. 6 komb. mū r mis, pusiau atskiras namas. Alyvos 
$85 pajamų plius 3 kamb. savininkui. Įmokėti apie

7 kamb. pusiau atskiras mūrinis namas. Geri kamba-

$12.500, Annette—■
mas, garažas

$13.500. Indian Gr. —
Šildymas, garažas.
$5.000

$14.000. Fern — Ron.
rioi, alyvos šildymas, vieta garažams. Įmokėti $4.000.

$16.000. Galley -— Ron. 8 kamb. pusiau atskiras mūrinis namas. Puikūs ir 
dideli kambariai. Vieta garažui. įmokėti $6.000.

$16.500. Fairview —- Annette. 9 kamb. atskiras mūrinis, dvi virtuves, dideli ir 
gražūs kambariai. Garažas. Įmokėti $6.000.

$16.500. Jane — Bloor. 6 komb. atskiros, mūrinis labai .geras namas. Didėti 
ir gražūs kamb. Vandens —- alyvos šildymas, garažas. Savininkas, aplei
džia Toronto. Įmokėti $5-6.000.

$21.000. Pearson -— Ron. 10 kamb. mūrinis, atskiras, dideli ir gražūs kam
bariai, vondens-alyvos šildymas. 3 virtuves, 2 vonios, 2 garažai. $45 pa
jamų savaitėj ir 4 komb. Savininkui. Įmokėti $8.000.

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas

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

,/(///> J. ELL1S
1072 BLOOR ST. W. — TEL. ME. 2471

įgyto pasitikėjimo dėlei mūsų firma išaugo sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku čia rosite didesnį namų ir kitų nuosavybių pasirinkimą 
negu kur kitur. Kiekivenu metu šimtai namų visuose Toronto rajo
nuose. Ypatingos mūsų dėmesys skiriamas patarnauti klijentams 
norintiems įsigyti namus High Parko ir kituose geresniuosc 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 j 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 Park) 
$15.500, įmokėti $3.000. Mūrinis, 10 kambarių namas. Yra dvi virtuvės. Dvi

gubas garažas. Privatus įvažiavimas.

LAUDER — ST. CLAIR 
$16.900. Pigus pagal jo vertę, 6 komborių nomos apie kokį kiekvienas svajoja. 

Name yra viskas ko tik reikia.

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

mas, dvigubos garažas. Labai geros pajamos.

SUNNYSIDE — HIGH PARK BLVD
$18.900. Geras pirkinys. Visoi atskiros, gražaus mūro namas. 10 kambarių 

priedo poilsio kambarys rūsyje ir didelis apšildomas soulės kambarys, van- 
dens-alyvos šildymas, gražus kiemas.

INDIAN RD. — HIGH PARK BOULEVARD
$29.800, Į mokėtino pie $10.000. Visai atskiras gero mūro namas — tripleksos, 

16 kambarių ir 2 vasaros kambariai, vondens-olyvoos šildymas, gara
žui vieta. Dor vienv būtų galima įrengti rūsyje. Solidus namas — plieno 
balkiai.

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

kambarių ir virtuvės butas ^rie krautuvės. Kainą sudaro prekės ir įrengimai. 
Lietuviams labai tinkamas rajonas.

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokė j imą.

R. ŽULYS
1072 BLOOR ST. W. • TORONTO • TEL. ML 2471 - Buto tel. EM. 6711

John J. Ellis
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W. — TEL. MEIrose 2471
Visuomet didžiausias namų pasirinkimas mūsų firmoje, nes yra 
laikoma viena iš rimčiausių, didžiausių ir patikimiausių Toronte. 
Kiekvieną dieną gauname daug namų, todėl ir pasirinkimas 
geriausias.

McMurray — dundas
$5.500, 6 kambarių su dviem virtuvėm, oru anglim šildomas plytų namas, di

delis kiemas -— vieta'garažui. Reikalinga dekoruoti, bet lobai pigu.
DUFFERIN— DUNDAS

$9.500, 6 kambarių, dviejų augštų gražus mūrinis namas, moderni virtuvė — 
dideli erdvūs kambariai.

FOLLIS AVĖ. — BATHURST
$11.500, įmokėti tik apie $2.500. Pusiau atskiras 6 nepereinamų kambarių 

namas su gerais baldais. Alyva air-cond., moderni virtuvė — švarus — 
geros kiemas, garažas.

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 apife $3.000, 8 kambarių plytų namas, vieta garažui. Pa

togus išnuomavimui -j— pigi kaina. Nepraleiskite orogos.
ST. JAMES AVE. — 8LOOR E. — PARLIAMENT

$13.500, įmokėti tik apie $3.500, 8 nepereinamų didelių kambarių mūrinis 
namas 2 garažai ■— naujai atremontuotas, galima dar nuderėti.

WESTMINSTER — SUNNYSIDE AVĖ.
$23.000, Į0 kambarių, šviesių plytų, atskiras namas, vandeniu-alyvą 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

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

- Toronto — Te.l ME. 2471, buto tel. KE. 1359.1072 Bloor St. W.

John J. ELLIS
REAL ESTATE 

1072 BLOOR ST. W. — Tel. MEIrose 2471

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų 
klijentams mūsų firma yra įsigij'usi 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:

CRAWFORD 
$7.500, įmokėti apie $2.000. Pusiau atskiros 6 kambarių nomos. Koridorinė 

sistema. Pusė rūsio.

INDIAN RD. — BLOOR 
$11.800, su didesniu įmokėjtmu. Pusiau atskiras, visos mūrinis, 6 kambarių na

mas lietuvių mėgstamame rajone. Yra garažas.

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

garažui. Koridorinė sistema. Ideali vieta. Lengvos išsimokėjimas.

HAVELOCK — BLOOR
$14.000, įmokėti tik $4.000. Pusiau atskiros 8 didelių ir šviesių kambarių 

stipraus mūro namas. Koridorinė sistema. Didelis keimos. Naujai statomos 
lietuvių bažnyčios rajonas.

OSSINGTON — HARBORD
$15.500, įmokėti ne mažiau kaip $4.000. Grožių ruplėtų plytų švarus 6 kam

barių namas. Modemiško virtuvė ir vonio. Šildymas vandeniu-alyvo. 
Garažas, v

BLOOR

GALLEY — SORAUREN
$16.000, įmokėti $6.000. Kempinis gero mūro 816 kombefių nemos. Visos 

sienos dožytos oliejiniois dožois. Rūsyje įrengto dor veine išvietė. Vieta 
garažui.

DOVERCOURT — HEPBOURNE
$16.800, įmokėti $6.5500. Masyvaus mūro 8 didelių komborių’ nomos su op- 

šildomu soulės komborių. Centrolinis šildymos vondeniu-olyvo. _ Moderniško 
virtuvė. Ploningoi sutvorkytos rūsys.

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

P. LEONAS
agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja!

TOTO BLOOR ST. W. — Tel. ME. 2471, Buto tel. KE. 7425.
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SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

Mann & Martel
1245 BLOOR ST. W. (prie Lansdowne)Tel. OL. 8481
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo- 
pardavimo įstaiga 4uri pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose* rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$5.000 įmokėti, $16.000; Lansdow

ne —- Blorr; JO k., mūrinis, ne
pereinami k., atskiras, moderniš
kos virtuves ir'vonios, dvigubas 
garažas, rami gatvė, didelis so
das, nėra skolų, labai gerame 
stovyje, reta proga.

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

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

$4.000 įmokėti; Beatrice — 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 pilno kaino; High Park, 1 1 
k., 3 virtuvės, mūrinis, dvigubas 
garažas, atskiras, 2 vonios, la
bai puikus iT vidaus, tiek iš
orėje. Del įmokėjimo dar nesu
sitarta.

Turime pasiūlymu: įvairiausių biznių, formų, gazolino stočių, žemės sklypų 
Parūpinu paskolas iš banku be jokiu Šonu 2 metams.

MŪSŲ ATSTOVAS . .

$3.000 įmokėti, $14.000. High Park; 
10 k. ir krautuve, mūrinis, 2 ga
ražai.

Kaina dor nesusitarto, tik gautas par
davimui High Park rajone retos 
vertės namas, 17 k., žaidimų k. 
su baru, 2 garažai, lobai geras 
mūras, atskiras, visi įrengimai 
pirmos vertės. Gal eis už apie 
$22.000, su palyginti nedideliu 
į mokėjimu.

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

$3.500 įmokėti, St. Clair — Eglinton, 
5 k. modernus bungalow su 3 k. 
aparta men tu rūsy, Jairis apmoka 
visas skolas. Garažas.

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

mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir padės išsirinkti. 
Prašom kreiotis į ji asmen:škoi arba

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

TLN loterijoj laimėj u jių bilietų 
s<Į ra šas

7, 10, 15, 32, 38, 51, 135, 211, 
282, 285, 308, 502, 553, 560, 584, 

■613, 630, 644, 659, 663, 683,687, 
688, 691, 713, 719, 1001, 10)2, 1015,4. 

j 1042, 1073, 1095, 1105, 1135, 1148, 
j 1157, 1177, 1182, 1198, 
; 1246, 1252, 1276, 1318, 
j 1370, 1400, 1429, 1439, 

1533, 
1694, 
1846,

!2013, JLVIU, 4LV7J, 4.IW/ 
! 2146, 2149, 2169, 2187, 2193, 2201, j 
I 2205, 2206, 2208, 2227, 2250, 2261, 
2263, 2289, 2298, 2328, 2333, 2341, - .... . .. ..
!236< 2373, 2381, 2385, 2428, 2437, žmogaus paveikslą ir pakabinti 
2442, 2453, 2456, 2464, 24*70, 2487, prieškambaryje. Tada jis tarė: 
2493, — t : .

i' 0^07' 77^0' 77^ ri i šį paveikslą ir atsimena, kad 
i 2770,' 2798^ 2799; 283< 2873^ 2898^ , , J .. , , ,
[2906, 2912, 2925, 2935, 2937, 2942, rytas, kada pardavėjas buvo blo- 

3018, 3023, 3049, 3053, 3054, 3059, 
f 2946, 2948, 2967, 2986, 2995, 3015, 
'3067, 3069, 3100, 3133, 3144, 3159, 
*3176, 3)88, 3200, 3202, 3222, 3230, 
, 3234, 3248, 3310,------ ------ ------
13385, 3415, 
i 3501, 3506, 
■■ 3573, 3593, 
I 3659, 3665, 
! 5519, 5531, 
1 5630, 5633, 
1 5785, -5797, 5808, 5849, 
15861, 
5917, 
5942, 
6515, 
6567, 
7245, 
7513, 7582, 
7719, 7724, 7728, 7746, 7757, 7763 
,7803, 7805, 7825, 7838, 7863, 7869,

• 7937, 7961, 7969, 7992, 8521, 8540, 
8562, 8568, 8581, 8795, 8800, 9992. 
1744,7535,7571.

Fontus prašome atsiimti iki rugsėjo 
30 d. TL Namų raštinėje.

TL Namų Parengimų Komisija.

1604, 1620, 1635, 
174), 1751,1755, 
1857, 1972, 1980, 
2015, 2095, 2108,

2289, 2298, 2328, 2333, 2341

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETĮMTAtHį!

Visais auto remonto reikalais mielai pdsirengęs padėti

Imperial Aule Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT.

TEL. JUnction 4773 
Namu teL CE. 1-3444

Sav. G. KERAITIS

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

LAIKRODININKĄ 
turintį 30 metų profesinę praktikų 

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

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

FRANK BOC HULLS
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. . 

Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.
Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272 Vj QUEEN ST. W., Toronto

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

Mes gaminame geriausias 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

$10 nuolaidos, kas atsineš ši skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $5<’

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

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

TŽVIBKES ŽIBURIAI 
'TT.1  ■' Į —■■■"’ i'jgasg

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

7 PUSL

i nu...............

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

Juokas — geriausias j Beveik matė
, , biznio laidas ■ Prokuroras:

Thomaš Edisonas kartą gavo — Ar tamsta tikrai matei, kaip 
pranešimą, kad vienas jo tarnau- tasai žmogus buvo nušautas?

Liudininkas:
— Taip, beveik mačiau, tik 

lekiančios kulkos tiksliai nega- 
perskaitęs laišką, Įėjau pastebėti.

Mandagumas
Muziejuje vaikštinėja senyvas 

žmogelis. Radęs kampe seną kė
dę prilenkė kojas. Ajbėgęs sar
gas kreipiasi:

— Negalima, pone, sėdėti, Na
poleono kėdė.

— Niekis, aš jam atėjus užlei
siu.

Aiškus atsakymas
— Kodėl šunelis sutikęs savo 

šeimininką vizgina uodegą?
— Nugis, kepurės juk neturi 

nusiimti.

1210, 1240,
1350, 1360,
1467,. 1513,
1831, 1835, i toJ4 dažnai pasakoja juokus kli 
1994, 2012* ' jentams, kas, skūhdėjo nuomo 
2123, 2U0, j ne, gadina šios firmos vardą.

Edisonas,
įsakė nupirkti besijuokiančio

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.

4^0 Dundas Str. West 
prie Huron gatvės 

Toronto

2508, 2515, 2524, 2559, 2560,

2661, 2680, 2697, 2749, 2754;

3133, 3144, 3159

3320, 3346, 3370,
3443, 3462, 3483,
3530, 3548, 3562,

3416,
3513,
3621, 3627, 3653, 3658,
3674, 3698, 4123, 5511, 
5561, 5564, 5567, 5597, 
5661, 5670,

5865, 5885, 5887, 
5922, 5926, 5928, 
5983, 5984, 5994, 
6520,.6524, 6532, 
6587, 
7305,

7216, 7220,
7319, 7383,
7597, 7627,

5754, 5776, 
5857, 5860, 
5905, 5909, 
5929, 5941, 
6505, 6511, 
6546, 6564, 
7233, 7239, 
7389, 7396, 
7680, 7711,

t-Vašingtonas. — JAV pa
skelbė planą naujų karo laivų 
statybos už $569.636.538. Netru
kus dar būsią užsakyta už $40.- 
000.000 lėktuvų.

Telefonas ME. 2933.

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

EM. 6-5798

— Tegul visi tarnautojai žiū

nei vienas biznis nebuvo pada-

gai nusiteikęs!
Gera kokybė

Didžiulis Niujorko koncernas 
pasiteiravo vieną savo nuolati
nį klijen tą: ,

— Prašome pasakyti dėl kokių 
augštų kokybių mūsų gaminiuo
se jūs esate nuolatinis klijentas.

Pirkėjas atsakė:
— Ši augšta'jūsų prekių koky

bė yra mano žmona, nes ji mane 
privertė pirkti pas jus. 4
’ Priešas *

— Matai tą poną? Tai jis kan
kina mano žmoną.

— Gink, koks tu vyras!
— Jis žmonos dantistas.

Dr. N. Novošickis
LIETUVIS DANTŲ GYDYTOJAS

Baigės universitetų Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

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

ir

i Dr. JOHN REKAI
. Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budnoešto bendrosios ligoninės 
vyt. gyd^ojos.

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

Dr. Peter MORKIS
PERKĖLĖ

savo dantų kabinetą į
1082 BLOOR ST. W.

(į rytus nuo Dufferin St.) 
Tel. OL. 4451. Toronto 4, Ont.

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-F2, 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
Š E RKŠNYS 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)

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

Gmifari, Sll sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
rūpestingai saugomi. Kai

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidų.
138-46 CLAREMONT STR. -

30 metų valymo patyrimas

SUDBURY, Ont. i
Sprindžiai pakrikštijo savo! 

penktąjį kūdikį Elenos-Irenos1 
vardais. Džiugu pastebėti, kad ’ 
tokia jauna šeima turi tiek daug 
gražaus prieauglio, be to, moti
na, nors ir vengrė; bet kalba gra
žiai lietuviškai, ir visi vaikučiai 
tarpusavy kalbasi tik lietuviškai. 
Ponia yra menininkė — skulp
torė ir laisvai kalba 12 kalbų.

WELLAND, Ont.
Spalio 3d., šeštadienį, slovakų 

salėje, 162 Hagar St., ruošiamas 
dainos - literatūros vakaras.

Programą išpildo: rašytojas 
Vytautas Kastytis, solistai Vac
lovas Verikaitis ir Anastazija 
Ščepavičienė, akomp. Stasys Gai- 
levičius ir Danutė Ščepavičiūtė.

Mielas broli ir sese, savo atsi
lankymu i šį koncertą paremsi j 
Vasario 16 gimnaziją, tuos dvi
gubai nelaiminguosius, kurie ne
tekę gimtojo krašto kartu su sa- i 
vo tėveliais, dėl nesveikatos ar 
kitų priežasčių neturėjo progos 
išemigruoti.

Koncertas pradedamas 7 vai. 
vakaro. Po koncerto šokiai. Veiks 
turtingas valgių ir gėralų bufe
tas. Įėjimas $1. Pelnas skiria
mas Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoje? Rengėjai.

RODNEY, Ont.
Rugsėjo 4 d. Glencoe, Ont., 

įvyko šio rajono jaunųjų talen
tų pasirodymas, kuriame dalyva- . 
vo Vytas Siminkevičius iš Rod
ney, Ont., išpildydamas solo po
rą dalykėlių akordeonu. Vakare 
dalyvavo keliolika jaunuolių, ta
čiau pirmoji vieta atiteko ga
biam lietuviui, kuris laimėjo 
skirtą $25 pirmąją premiją.

Taip pat neseniai Vyto Simin- 
kevičiaus sesutė — Prima Saplie- 
nė dalyvavo tabako festivalio 
konteste. kur buvo renkama “To- 

-bacco Queen” ir laimėjo II-rą 
vietą, gaudama dovanų vertin
gą auksinį laikroduką. Vietinė 
spauda gražiai atsiliepė, o mes 
džiaugiamės, kad lietuviai pir
mauja. Rodniškis.

■■ ■■■■■■■—■ i     " ............ .
Dr. A. Ratinow

L.M.C.C.
Dirbęs Europos ir Kanodos ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies as^ 

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

Tel. RA. 6708.

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd J
Priėmimai pagal telefonini susitarimą 

RA. 9632 ir HU. 8-7841

firmai:
TELEF. EM. 8-4557

JL

Calvert žinios apie Kanadą
Serijos Nr. 12

Tai yra vienos iš straipsniu serijos, parašytų specialiai 
>neokanadicčiams.

ŽVEJYBA
■ w

Kanados prekybinė žvejybos prorfionė vaidina lobai svarbių rolę valstybės 
ekonomijoje. Metinis "grobis" sudaro maždaug apie vienę miliong tonų. 
Šis milžiniškas kiekis sugaunamas Atlanto ir Ramiojo vandenyno žvejybos 
zonose, Didžiuosiuose Ežeruose, o taip pat ir kituose žemyno ežeruose bei 
upėse. Kanados vandenys skaitomi žuvingiausi visame pasaulyje.

Daugiausia pagaunanti žuvies provincija yra Newfoundlandos, kuris 
sužvejojo trečdalį visoje Kanadoje pagaunamas žuvies. New Brunswick 
Prince Edward Island, Nova Scotia ir Quebec provincijoms tenka kitas 
trečdalis, o British Columbia ir kt. žemyno dalys pagauna likusį trečdalį. 
Du trečdaliai sugaunama šiaurės vakariniuose Atlanto pakraščiuose, ryti
nėje Kanadoje

Rytiniuose Atlanto pakraščiuose didžiausias pajamų šaltinis yra upėta
kiai ir vėžiai. Čia taip pat daug sugaunama: hadokų, halibutų, silkių, 
sardinių ir makerelių, kurios taip pat yra augštos komercinės vertės.

Kontinento vakariniuose pakraščiuose daugiausia pasitaiko lašišų, silkių, 
halibutų ir daugybė kitos rūšies žuvų. Dėl labiausiai išplitusios lašišų 
pramones Britų Kolumbija pajamomis už žuvis pralenkia visas kitos pro
vincijos

Gėluose vandenyse daugiausia ’sugaunama: ežerų trautu, pikerelių, bal
tosios žuvies, tullibee, saugerių ir lydžių. Žuvingiausios vietos — didieji 
Ontario ežerai. Jų vandenys sudaro pusę gėlųjų vandenų rezervo.

Už Britų Kolumbijos lašišas ir Atlanto vėžius, halibutus bei baltųjų žuvį 
gaunamos augštos kainos padėjo Kanadai tapti vadovaujančia žuvies eks
porto valstybe. Nors Norvegiaj eksportuoja daugiausia jūros produktų, 
Islandija ir Danija yra taip pat žymūs varžovai, bet Kanada eksportuoja 
daugiausiai, skaitant dolerio verte.

Nors Kanados žuvų rezervai, toli gražu nesibaigia, bet Federalinis Žve
jybos Departamentas, kurio tikslas rūpintis žuvies prieaugliu, iš anksto at
lieka reikiamus planavimus. Jis vykdo žvejybos apmokymo, tyrimo ir ap
saugojimo programų, pritaiko naujus technikos laimėjimus ir stebi rinkos 
pasikeitimus, taip, kad viena seniausių Kanados pramonės sričių tampa 
visiškai savistovi.

CALVERT HOUSE mielai laukia jūsų komentaru ir 
sumanymų dėl mūsų sekančių straipsnių turinio. Juos 
prašome siųsti per šio laikraščio redaktorių.

Sekanti mėnesį

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIAI 
STATYTI AUKOJO:

Po $100: Mosys Antanas, Austinskas 
Jonas, Vaškelis Juozas.

Po $50: Gvaizdaitrenė Regina, Klem
ka Adolfas, Mylys Feliksas, Venskaitie- 
nė O., Čepauskai B. ir B., Kupčiūnas Pr.

$40— Leščinskas Ignas.
Po $25: Medelis Alg., Narbutas A. D.
Po $20: Gapučiai V. K., Juzeliūnas A., 

Imbrasas P., Rickevičius Bronius, Laz- 
dauskos Juozas, Aleknavičius Jurgis, 
Skabulauskas P., R. J.

Po $15: Kondrotos Mr.s & Mr., Baliū
nas Viktoras.

Po $10: Būtėnas Petras, Čepai E. ir S., 
Bušinskas Mečys, Baršketis M., Doilydė 
V., Gotoveckpi Iz. ir A., Žekonis A., Mar
tinaitis Vyt., Kevalaitis P., Kušlikiai Pr. 
ir Pet., Poknys J. Martinaitytė O., Alks
nys J., Rašos V. O. V., Dementavičius, 
Valiukas, Vaštokienė E., Rakštelis B., 
Baliūnas Vytas, Kasparavičius, Bernotas 
P., Mackevičienė Marija, Liepa G., Lu
koševičius V., Šerkšnys A.

$6 — Sonda Vladas.
Po $5: Malinauskas Mykolas, Mar

tinaitis J., Bričkas Viktoras, Kryžanaus- 
kas V. A., Matušaitis H., Baikauskos, 
Baltrušaitytė, Coprockaitė M., Čepai E. ir 
S., česėkai L. ir J., Daunys Juozas, Got- 
ceitų šeima, Jocikas O. J., Jonyniene Br., 
Grybas A., Karpa P. E., Laurinavičius An
tanas, Mardosas Jonas, Matukas Jonas, 
Nokrošiai L. VL, Puškoriai M. ir P., 
Stnulioi, Sonda Vladas, Kontvydas Albi
nos, Smolskis George, Vaštokienė EI., Ba
lionas Klemensas, Palionis Algis, Petke- j 
vičius B., Stulgys V., Žiliai T. A., Ko- j 
belskis T. V., St. K., Stulpinas K., Bire-1 
ta, Narbutas, Rutkauskas Vincas, Žič- 
kus, Mosoitis Viktoras, Boliūnas Klemen
sas, Baliūnas J., Žolpis Alfonsas, Gal- 1 
buogis S., Šeškus L., Bilkštys Liudas, šli- j 
kaitė O., Ramanauskaitė E., Melvydos j 
A., Tilindis L., Požeriūnas A., Dragūnas

PAŠTO TARNYBA

Ccilvfltt DISTILLEI
AMHERSTBURO, ONTARIO

Po $3: Tamošiūnas A. I., Pranaitis Pr.
Po $2: August i navičius P., Baliūnas 

Vincas, Bigauskas V., Girčys VI., Krivic
kas Jonas, Mackevičius Br., Mičiūnas 
Antanas. Norkus A., Ruibys S., Vaitekū
nas S., Vinskai, Rosiulis Vr, Gojkas Jo
nas, Puodžiūnas V.,tSmolskis Gedas, Paš
kevičius Antanas. Gri^nis Adomas, Ei- 
dukaitytė D., Kūkalis Bronius, Vaškevi

čius Jonas, Maniuško Jonas, Kruzinaus- 
ka< A.. David Alex.

Po $1: Mocys L.. Būtėnas Petras (pir
miau aukojęs $10), Malinauskas M., 

» Stonkus A., Vaitkus S., Stoškus E., Pou- 
Ironis S. V., Lembertos K., Gorbošauskas 
Ant., Gailiūnaitė O.; Čepai E. ir S.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dė
kojome. Tėvo! Pranciškonai.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

Dr. F. Tickott
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 oagol susitanmq.
Telef. EM. 8-9822

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Akių specialistas
• M. STEFANUK

(optometrist)

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

Telefonas LO. 1794
Toronto

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

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

AKIU SPECIALISTAS

L LUHSKY. R.O.

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

TeL RA 3924

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. ti-4182
Toronto

JI

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundcs)

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst Št. 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 

persta ta u:
europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės sroves 

’ * motorus.
Be to, apimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYN N E AVĖ., TORONTO

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
noujoi atremontuota ir oadvigubinta 

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

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

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

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

prie Gladstone

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

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. JUOZAPAITIS

t
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TORONTO, Cnt.
Liet mokykla jau dirba.

Rugsėjo 19 d., šeštadienį, To
ronto liet. Maironio vardc^šešta- 
dieninė mokykla Šv. Pranciš
kaus mokyklos patalpose pradė
jo naujuosius mokslo metus. 
Pravedus registraciją ir pasi
skirsčius klasėmis, mokiniai su 
mokytojais Šv. Jono Krikštyto
jo bažnyčioje dalyvavo specia
liose miokinių pamaldose. Mo
kykloje šįmet dirba šie mokyto
jai: Juozas Jankaitis, mokyklos 
vedėjas, VI sk., Adelė Merkelie
nė, I sk., Pranas Mačiulaitis, V 
sk., Julius Širka, IV skyr., Bro
nius Mackevičius, III sk., Vytau
tas Teseckas, II skyr. Tikybos 
pamokas dėstys du kapelionai — 

* po vieną iš abiejų liet, parapijų.
Mokyklos pradžiai atžymėti šį 

sekmadienį, rugsėjo 27 d., 3 vai. 
Šv. Elenos salėje įvyks iškilmin
gas mokyklos atidarymo aktas 
su mokinių išpildoma menine, 
programa. Ta proga mokyklos 
Tėvų Komitetas mokyklos mo
kiniams rengia kuklias vaišes. 
Būtų gera, kad Toronto liet, vi
suomenė savo gausiu atsilanky
mu paremtų mūsų vargo mokyk
los pastangas ir darbą.
Nepaprastos evang. liuterionių 

pamaldos
Toronte, St. Andrew liuterionių 
bažnyčioje, Carlton ir Jarvis gt. 
kampe, trečiadieni, rugsėjo 30 d. 
8 vai. vak. Jose dr. Kavolis bus

“Caritas” vakaras
Šį sekmadienį, rugsėjo 27 d., 

8 vaL vakare, Šv. Elenos parapi
jos salėje įvyks Toronto šalpos- 
labdaros komiteto “Caritas” va
karas — šokiai. Gros europietiš
ka muzika. Pajamos šalpai.

Toronto “Caritas”.
Prisikėlimo bažnyčios 
moterų rėmėjų būrelis

Moterų organizacijų atstovių 
iniciatyva, TT Pranciškonams 
pritariant rugsėjo 16 d. susirinki
me buvo įsteigtas Prisikėlimo 
Bažnyčios Mot.. Rėmėjų Būrelis, 
kurio tikslas remti lietuviškas 
Toronto bažnyčias. Išrinkta val
dyba pasiskirstė pareigomis: pir- 
min. — I. Mankuvienė, vicepirm. 
— dr. E. Norvaišienė ir S. Der- 
vinienė, ižd. — B. Tamulionienė, 
sekret.-— E. Jurkevičienė, ko- . 
resp. — N. Kulpavičienė, narės— 1 
J. Rinbutienė, A. Gataveckienė 
Ir S. Klupsienė.

Į Toronto visuomenę:
Kaip žinoma, šio mėn. gale TT 

Pranciškonai persikelia į naujas 
patalpas. Tos patalpos yra visai 
tuščios. į

Prisikėlimo Bažnyčios Moterų' 
Rėmėjų Būrelis kreipiasi į Jus, 
prašydamas paramos. Tą para
mą prašome suprasti labai pla
čiai, nes pradžiai viskas yra labai 
reikalinga: baldai, baltiniai, vir
tuvės reikmenys ir bendrai visi

Rugsėjo 26 dieną visi j MONTREAL, Rue

Didįjį Rudens Balių

Balius įvyks UNF salėje, 
297 College St. 

Šokiams gros puikus orkestras

Bufetas su įvairiais 
gėrimais, kaip įprasta, 

įėjimo kaina $1.00.
KLKKD.

Šių metų rugsėjo mėn. 26 d. 8 vai. vak. EATON auditorijoje BALTŲ SPORTO FEDE.ĖACI- .
JA rengia didžiulį "

ordinuojamas kunigu. Ordinaci- 
jos apeigas atliks Evangelikų 
Liuterionių Bažnyčios Amerikoj 
Kanados Sinodo Prezidentas Ja
cobi, asistuojant kitiems sinodo 
pareigūnams ir dalyvaujant įvai
rių tautybių kunigams. Kun. 
Trakis sakys pamokslą. Po pa
maldų įvyks arbatėlė.

Parapijos Taryba.
Bažnytinės muzikos koncertas 

Toronte, Šv. Andriaus liuterio
nių bažnyčioje, Carlton ir Jar
vis gatvių kampe, trečiadienį, 
rugsėjo 30 d. 7,30 vai. vak. Įėji
mas laisvas visiems.

Jaunesniųjų skautų sueiga 
šaukiama šį šeštadienį, rugsėjo 
26 d., 3 vai., Liet. Namuose.

Tėveliai, norintieji Įrašyt isa- 
vo jaunuosius į skautų eiles, gali 
ten užregistruoti.

Toronto Lietuvių Jaunimo 
teatro grupė, vadovaujama kun. 
B. Pacevišiaus, lapkričio 1 d. sta
to veikalą “Sūnus palaidūnas”. 
Režisuoja kun. B. Pacevičius, de
koracijos — Manglico.

T. Liet. Meno Mėgėjų Grupės 
susirinkimas

įvyks rugsėjo 27 d., sekmadie
nį, 3 vai. pp., Lietuvių Namuose. 
Buvo šauktas susirinkimas rug
sėjo 17 d., bet dėl susidėjusių 
Aplinkybių, neįvyko. Šį kartą 
kviečiame visus meno mėgėjus 
suprasti meno vertę ir susirink
ti aptarti tolimesnę veiklą ir iš
sirinkti sekančio sezono valdybą.

TLMM Grupės V-ba.
Skaudi auto nelaimė

Praeito penktadienio, rugsėjo 
18 d., vakare dviejų sunkvežimių 
ir lengvos mašinos susidūrime 
vietoje užmuštas Julius Vaitke
vičius, 27 metų, o Zigmas But
kus, 24 metų, už keilų valandų 
mirė Šv. Juozapo ligoninėj. Sun
kokai sužeisti guli Šv. Juozapo 
ligoninėje Vladas Šleinys ir Vy
tautas Šadreika. Mašiną vaira
vęs Stasys Prakapas liko svei" 
kas.

A.a. Butkaus tėvai ir sesutė su

namų apyvokos daiktai. Nebūti
na, kad dovanos būtų naujai 
pirktos; pakanką, kad jas dar bū-: 
tų galima be pataisymų naudoti.; 
Tikriausiai pas kiekvieną atsiras . 
kas nors atliekamo, ką būtų gali- ' 
ma paaukoti. Jei neturite daiktų, Į 
vienas kitas paaukotas centas 
padės nupirkti reikalingus daik
tus. Visas dovanas prašome pri
statyti rugsėjo 26 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. į naujas TT Pranciš
konų patalpas, 32 Rusholme Pk. 
Cr,

Pasitikėdamos Jūsų nuošir
džiu duosnumu, liekame su tikra 
pagarba!

PBMRB Valdyba.
Iš “Dainos” veiklos

Praeitas “Dainos” susirinki
mas įvyko rugpjūčio 29 d. pas 
narę O. Kalinauskienę.

Susirinkimo metu aptarta ruo
šiama loterija - bazar as, kuris 
įvyks lapkričio 14 d. Lietuvių 
Namuose. Bilietai platinami 
“Dainos” narių. Visuomenė nuo-Į 
širdžiai prašoma šį šalpos darbą 
paremti, įsigyjant loterijos bilie
tų. Tuo pačiu ir laimė kam nors 
užtikrinta.

Loterijos laimikiai - fantai 
yra: maišytuvas (mix-master), 
foto aparatas ir vilnonė antklo
dė. Loterija įvyks šokių vakaro 
metu. Gautas pelnas iš loterijos 
skiriamas artėjančių Kalėdų pro
ga senelių prieglaudai bei skait
lingoms šeimoms Vokietijoje.

Pagal prašymus nutarta skirti 
po $10: Motuzui, Zotzman ir V. 
Vaškui. Išsiųsta 4 siuntiniai ge
rų rūbų: V. Gudu į, P. Valcukui, 
J. Pareigiui ir Puidokui. Rūbus 
suaukojo: pp. Dervinienė, Ka
minskienė, Indrelienė, Prankie- 
nė, Ališauskienė ir Rusinienė. 
Aukojusioms ponioms už tokius 
gerus rūbus reiškiame d.'dėlę pa
dėką. Nuoširdžia' dėkojame p. 
Demikiui už siuntinių pervežimą 
ir pasvėrimą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 26 d. 3 vai. pp. pas narę 
p. Dunčikienę, 487 Balview Ave. 
Vykti Yonge iki Davisville, iš 
ten Davisville autobusu važiuoti

Koncerto programoje operų ištraukas ir lietuvių kompozitorių dainas išpildys Lietuvos ope
ros solistės ALĖ KALVAITYTĖ ir IZABELĖ MOTIEKAITIENĖ. Toronto Choras “VARPAS”, 
vad. muz. Gailevičiaus, Toronto lietuvių tautiniai šokiai, vad. p. Šadeikienės.

Latvių duetas: baritonas PETRAS GESTAUTS ir tenoras ŽANIS ZENTINS — operų arijos 
ir pasaulio kompozitorių dainos. IRENA APINE 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.

Augšt. lituanistikos kursus 1 
anksčiau norėta pavadinti Lit. i 
Institutu, bet kad nesimaišytų su < 
Lituanistikos Skyriumi Montre- : 
allio universitete, pavadinimas 
pakeistas ALK. ALK bus paruo
šiamieji būsimoms lituanistikos ' 
studijoms Montrealio universi
tete. Yra planų ateityje juos 
įjungti į tą skyrių. Kursai prade
da darbą šį šeštadienį, spalio 26 
d., 9 vai. ryto AV parapijos pa
talpose.

Kui-sams vadovaus ir liet, kal
bą dėstys A. Ališauskas, lietu
vių literatūrą — dr. H. Nagys, 
tikybą ir prancūzų kalbą kun. 
J. Kubilius SJ, Lietuvos istoriją 
— V. Jonynas, Lietuvos geogra
fiją— J. Kardelis, teatrą, vai
dybą ir dailųjį skaitymą —- A. 
Dikinis, ritminę mankštą ir tau
tinius šokius mergaitėms — B. 
Vaitkūnaitė, gimnastiką, sportą 
ir žaidimus — V. Kerbelis, mu
zikai ir dainavimui dėstytojas 
dar ieškomas. Pįrmojo mėn. pro
gramoj numatytą liet. kalb. — 4 
vsl., literatūrai — 2, istorijai — 
2, geografijai — 2, teatrui, vai
dybai ir dail. skait. — 2. tikybai 
ir prancūzų kalb. — 2, gimnasti
kai, sportui ir žaid. — 1 vai. 
Vėliau programoj bus atsižvelg
ta ir i mokinių pageidavimtis.

Jaunimas kviečiamas ir lau- 
I kįamas! ■
i L. Akad. Sambūrio susirinki- 
' mas įvyks šį penktadienį, spalio 
25 d. 7 vai. 30 min. mokyklos 

; patalpose 4225 Berri Str. Apie 
■ teatralinę techniką ir ruošiamą 
; Montr. Dramos Teatro premjerą 
i kalbės A. Škėma, statomo veika- 
i lo “Pabudimas” autorius ir re- 
žisorius. Veikale vaizduojamas 
bolševikmetis. Veiksmas vyksta

broliu, pirmadienio vakare lavo
ną palaidoti išsivežė į Čikagą, 
kur jie gyvena ir kur jis pats 
turėjo netrukus persikelti. Į a.a. 
Vaitkevičiaus laidotuves atvyko 
taip pat iš Čikagos sesers vyras 
p. Paužuolis. Velionis palaidotas 
iš Šv. Jono Kr. bažnyčios antra
dienį.

į rytų pusę iki Cleveland.
Visas nares kviečiame atsilan

kyti, nes bus daug svarbių pasi
tarimų.

Šiuo metu sunkiai serga veikli 
narė p. Samoškienė.

O. Kalinauskienei už praeito 
susirinkimo ripėmimą dėkoja
me. K or.

KINO “CENTRE” 772 D"T±2‘W
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį, rugsėjo 24, 25, 26 d.d.
1. BEND OF THE RIVER—spalv.—James Stewart, Julie Adams
2. MR. MUGS STEPS OUT — East Side Kids

Pirmadienį — trečiadienį, rugsėjo 28, 29, 30 d.d.
1. LITTLE WOMEN — spalv. — June Allyson, Elizabeth Taylor
2. DOUBLE DEAL — Marie Windsor, Richard Denning

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

LIETUVIO KINO TEATRAS “GUILD”
1275 GERRARD ST. E., TORONTO - Telet. HA. 12.10

Pradžia 6.30 vai, vak Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį, rugsėjo 24, 25 ir 26 d.d.
L JUST FOR YOU — spalvota — Bing Crosby, Jane Wyman 
?. PRIDE OF MARYLAND' — Stanley Clements

Pirmadienį — trečiadienį, rugsėjo 28, 29 ir 30 d.d.
1. HALES OF MONTEZUMA — spalvota — Richard Widmark
2. SHORES OF TRIPOU — spalvota — Randolph Scott,

• John Payne

kad nemokami prancūzų k. kur
sai, organizuojami neokanadie- 
čių k-jos prasideda pirmadienį, 
spalio 21 d., 8 vai. vakare šiose 
Mokyklose: Olier, 310 Ray; De 
Levis, 5940 Monk Blvd, ir St. 
Gabriel, 6200 des Ecores, Rose
mount.

Kviečia visus pasinaudoti..
AV bažnyčios statybos planai 

paruošti, miesto valdybos ir ku
rijos patvirtinti, ir buvo išsiun
tinėti statybos kontraktoriams. 
Pigiausią kainą pasiūlė Mr. For
tin — $164.000. Jis sutinka nu
leisti 10.000 jei bus sutikta su jo 
siūlomu kaikurių medžiagų pa
keitimu.

Bažnyčios K-tas nutarė staty
bos darbus pradėti šį rudenį, 
tačiau dėl piniginių sunkumų 
vykdyti palaipsniui. Sąlygos pra
dėti statyti yra tos pačios — 
parapijos kasoje turi būti $40.000 
Trūksta dar viso trečdalio. Baž
nyčios nepastatys nei vieni ku
nigai, nei grupelė parapijiečių. 
Būtų pageidautina, kad bažny
čios patalpose būtų iškabintas 
parapijiečių alfabetinis sąrašas 
su aukotos sumos nurodymu. 
Silpniau stovinčios šeimos de
šimtuke gali būti paraginimas 
pajėgesnei šeimai pradėti aukos 
antrąją šimtinę. *

Liet. K. M. D-ja ruošia vaikų 
kaukių bailų spalio 18 d., 3 vai. 
AV parap. patalpose ir Kalakutų 
balių — lapkričio 14 d. .

J.E. vysk. V. Padolskis, lanky
damasis Montrealy rugsėjo 3 d. 
aplankė Arlauskų šeimą ir viešė- 
josi su keturiais kunigais.

M. K. Janulioniams, jų 25 me
tų vedybinės sukakties proga 
suruošta staigmena — vaišės su 
100 svečių. Parengimo iniciatorė 
buvo G. Petrulienė. Sukaktuvi
ninkai yra nuoširdūs augštaičiai 
kupiškėnai, o jų gerumą yra pa
tyręs ne vienas naujas ateivis. 
Ilgiausių Metų! A.

Spalio 4 d., šv. Pranciškaus 
šventėje, pamaldos A V bažny
čioje laikys tėvas pranciškonas 
Rafaelis Šakalys, Po pamaldų 
tretininkų agapė parapijos salė-% 
ie- •Montrealio univ. lituanistikos 
skyr. bus skaitomi kultūros is
torijos, literatūros ir kalbotyros 
kursai. Paskaitos vyks vakarais. 
Priimami studentai ir laisvieji 
klausytojai. Informacijų teikia 
dr. H. Nagys — tel. GR 7128 
kasdien .nuo 6.30 vai. v. Nuo 
7-9 v.v. slavų instituto raštinėje 
budi taip pat ir lietuviai. Moks
las prasideda rugsėjo 21 d.

Maisonneuve Hospital atida
roma nauja gailestingi} seserų 
mokykla Montrealy, 
federalinės valdžios. Mokslas 

i truks 2 metus, rys. uaiima virri. OKamoinri i\c . ■. . < /. - j ' :< ——-—... — ; _ ; pasirūpinti surinktireikiamą čia-’ —Otava. — 19a2 m
Išnuomojamas kambarys l-me augšte vie-jyvių skaičių artimiausiu laiku, pilietybę gavo7)103 ne britų kil-

Pamaldos už prel. M. Kruapvičių pirmadieniais, antradieniais, i reikalinga krautuvei pardavė-
- - - ' ■ ■ •• • ■ 'JA mokanti angliškai, pageidaujama: kalėjime .Sprendžiamos proble-

KEkTs42$M °r ,enlc'i ko,bos' Skambintl i mos žmogaus susidūrimo su tota- 
________________ ............... i litarinės sistemos fizine prievar- 

REIKALiNGI SIUVĖJAI. Prityrę vyriškų ta.
ir moteriškų rūbų bei pataisymų siuvę- visuomenė kviečiama daly- 
jai. Geras atlyginimas ir darbo sąlygos. , .
Gali būti vyrai ir moterys. Informacijoms; ll.L Lietuvių Dramos Teatras bai-

[ -—----—-■ ------------- ----—----— ■ oia paruošti A. Škėmos veikalą
3-'V \ " virtuvės “Pabudimas” ir ii parodyti vi- su atskiru Įėjimu ir atskira prausykla l! Į .. • * T rr n

augšte. Lisgar - Dundas rajone. Infor- SUOmenei SOalio 11 d. Jem Hali, 
1200 Bleury St. Pastatymą reži
suoja pats autorius A. Škėma, 
rolėse: B. Pukelevičiūtė, J. Aks- 

augšte ir frontinis kambarys l-me augšte. tinas, L. Barsauskas, A. DlKiniS, 
j K. Veselka. Dekoracijas daro J.

"" ’ • A 1 4- 4 r— v*! m A Al 1

Šv. Mykolo šventės proga, rug
sėjo 27 d., sekmadienį, 11 vai. pa
maldos Šv. Jono Kr. liet, bažny
čioje yra atnašaujamos už VLI 
Ko pii'mininką prel. Mykolą 
Krupavičių. •

Svetys iš Hawk Junction
Pereitą savaitę mus aplankė, 

kadaise buvęs torontietis, senes
niems Toronto gyventojams ge
rai pažįstamas Jonas Paliulis, 
kuris dabar turi hotelį Hawk 
Junction, Ont. (Hawk Junction 
Hotel). Svetys atnaujino “TŽ” 
prenumeratą ir dar paliko $25 
auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Kanados Lietuvių Studentų 
Sąjungos Valdybon 

slaptu balsavimu laiškais išrink
ti sekantys studentai: K. Astra-' 
vas, I. Gotceitaitė, J. Maurukas, 
D. Slavinskas ir G. Šernas.

Toronto Un-to Liet. Klubas.
Anglų kalbos kursai 

šiemet vyksta šiose mokyklose: 
Bloor Collegiate Institute —• 
Bloor ir Dufferin Sts.: Harbord i 
Collegiate Institute — Harbord I 
St. ir Euclid Ave.; North Toron
to Collegiate Institute — 17 
Broadwav Ave.; Parkdale Col- 
legiate Institute — Jameson

trečiadieniais ir ketvirtadieniais' 
vakarais nuo 7 vai. 30 min.

. Registracijos mokestis S5.
Toronto Universiteto Lietuvių j 

Klubas j
rugsėjo 25 d., penktadienį, 7.30 j 
vai. vak. ruošia lietuvių, studen-1 
tų susipažinimo vakarą Lietuvių I 
Namų viršutinėje salėje (Dun
das ir Ossington kampas). Po 
valdybos rinkimų sekantiems! 
metams ir diskusijų apie ateities 
veiklą seks bendra vakarienė su 
kitais paįvairinimais. Visi stu
dentai su svečiais, ypatingai 
Šiemet studijas pradedantieji, 
maloniai kviečiami.

Toronto U. L. Klubas.
Vedybos — krikštynos

Šv. Jono Kr. bažnyčioje su
tuokta: Titas Savickas ir Morta 
Šneiderytė. Kazys Baliūnas ir 
Česlava Sakalauskaitė.

Pakrikštyta: Povilas Kęstutis 
Simonaitis.' Romualdas Andrius 
Bigauskaš, Petras Inčiūra. .

i Lietuvė kosmetikė Toronte 
j Šiomis dienomis iš Montrealio 

Į Torontą persikėlė prityrusi 
kosmetikė H. Kemežvtė. Mokslą 
jinai baigė dar Kaune, vėliau ži
nias gilino Prancūzijoje ir Vo-

i tel. MA. 7741, prašyti Joseph
t 4------------------- —i;-----------------■. :---------------

! Išnuomojamas
su atskiru įėjimu ir atskira prausykla I!
augšte. Lisgar - Dundas rajone. 1—

j macijų reikalu kreiptis telef. OL. 8444,
■ pas” A. Miniotą. \

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė II

Be baldų. 28 McKenzie Čresc.
. o , ' . . . . ~~"Z~ 1 Akstinas. Nuo mūsų susidomėji-Isnuomojami 3 kambariai ir virtuve, sei- u

mai arba pavieniams. Yra garažas. Tel. FUO ir dalyvavimo priKlaUSyS, 
GL. 6605. Į kiek metų teks laukti sekančios

. ... ~ n premjeros.išnuomojamas gražus ll-ras augstas is| ~ .. .
2-jų kamb., virtuvės ir sunrūmio. Pagei- lad Šiandien ^jau pasizyme- 
dautina šeima, kurios suaugęs asmuo kime, kad spalio 11 d- skirta 
būtų namuose nuo 3vol. iki 6 vol. vak.. lietuviškam dramos teatrui.
Taip pat išnuomojamas vienos frontinis Į Anglų ir dalinai prancūzų k. 

m kursai, kaip ir praeitais metais 
— bus suorganizuoti Vėrdune, jei 

McKenzie Cres. gatvėje išnuomojamas atsiras norinčiu ne mažiau 25 
antrame augštę didelis frontinis‘ aSmenvS. Suinteresuoti turėtu
rys. Galimo virti. Skambinti Kt .5458. i ‘ ‘

kambarys l-me augšte su baldais vienam 
asmeniui. Telef. OL. 8204. remiama

Kanados

. V V

Avė., netoli Queen St.; Central kietijoje.
High School of Commerce —; Kaip specialistė ji pritaiko 
570 Shaw St.; Eastern High j įvairius kosmetinius preparatus, 
School of Commerce — Phin ir kremus ir tt. kiekivenai odai in- 
Chatham Avės.; Ryerson Public dividualiai, . pašalina šlakus, 
School -— 677 Dundas St. West, spuogus. Taip pat daro veido ma- 
Registracija rugsėjo 21-24 d. va- sažą, dažo antakius, blakstienas, 
karais 7val 30 min., pamokos Savo kabinetą ji turi 160 West- 
prasidės rugsėjo 28 d. ir vyks minster, tel. OL. 7680. pi.

Dėmesio! Dėmesio!
“All Nations Book & Film Service Ltd.” 

praneša, kad neseniai atidarė kino teatrą, kuriame bus rodomos 
europietiškos filmos.

Nuo rugsėjo 24 d., 6.30 ir 8.30 vai. vak. ir šeštadieniais 2 vai. pp. 
pradedama rodyti VOKIŠKA MUZIKALINE FILMĄ

Išnuomojami kambariai. Galima ir su 
maistu. 227 Grenadier Rd. KE. 7425.

SKUBIAI PARDUODAMI 3 kambarių 
vartoti baldai. 35 Oakmount Rd. Telef. 
MU. 0746.

PARDUODAMOS 3 dėvėtos lovos su mat
racais. Kreiptis tel. EM. 0948.

PARDUODU mažai vartotą medžioklini 
dvivamzdį šautuvą 12 kalb. "Made in 
Belgium". Skambinti tel. OL. 4166. 52 
McKenzie Cres.

LABAI GEROM SĄLYGOM, dėl senatvės, 
PARDUODAMA TABAKO FARMA netoli 
centrinio plento, einančio į Torontą. Že
mės plotas 180 akrų. Tabako sodina
ma 75 akrai. Kita žemė gero miško. Ta-j 
bakas užauga labai geras. Tabako der- Į 
liu galima matyti vietoj. Labai geri tro
besiai. Metinės pajamos virs $15.000. 
Formos adresas: F. B. Kelly, R.R. 2, 
West Lorn.

Pagrindinėse rolėse: Margot Hielscher, Peter Mosbacher ir kt. 
Dalyvauja “Polydor” starparade ir “Rias” šokių orkestrai, o 
taip pat daug filmų, radio ir plokštelių žvaigždžių.

(Tramvajaus stotis tarp Spadina ir Bathurst) 
Informacijos telefonu KI. 0850, KI. 6319 

VISUS LIETUVIUS MALONIAI KVIEČIAME

George Darten 
AKORDEONO MOKYKLA 
(pradedantiems ir pažengusiems) 

1129 Dundas St. West 
(kampos Ossington) 

(Lietuviu Namai) 
Telef. OR. 6486

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. .

o kleb. J. Kubilius SJ pažadėjo 
sutvarkyti visus kitus reikalus.

Mokyklų Komisija skelbia.

mės ateivis. Iš to skaičiaus 3.021 
buvo kinas. 1.517 lenkų, 646 ame
rikiečiai ir 11.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanų, 
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 DUNDAS ST.W. Tel.: LA-9547
J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir paštu.

Seniausia Boriso Volkovo Baleto
Mokykla Toronte

pradės veikti nuo rugsėjo 28 d.
Priimami užsirašyti 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.

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA

3-įu seimu (triplex)
1 1 komb., rxiuios nemos, 3 moderniškos vonios ir virtuvės, vondeniu-olyva Šil
domos, koino $25.000, įmokėti $10.000.

2-ju Šeimų (duplex)
»2 komh , per 2 ougštus, RoncesvoHcs rojonc, vondenui-olyva šildomos, 2 ga- 
ražoi, įrivotus jvožiovimos. Koino $30.000, įmokėti nuo $7-10.000.

Restorofios. Prie Lietuvių btamų. Apyvorto $1.100 savaitėje. Nuoma $75 mėne
siui. Koino $9.900. Įmokėti opie pusę.

AL GARDENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
TdcfofMi: LO. 2738, vakorort HU. V.1S43

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




