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PRIKELKIME LIETUVĄ MŪSŲ
KANADOS LIET. KATALIKŲ.KONGRESUI

Liepos 3-4 d.d. Kanados liet, 
katalikai susirenka ateities dar
bų apsvarstyti ir jiems pasiruoš
ti. Ak, negali sakyti, kad tie dar
bai bei pasiruošimai prasideda 
tik dabar. Jų būta per pastarąjį 
penkmetį ir anksčiau. Išvaryta* 
jau gana ryški vaga visame Ka
nados liet, katalikių gyvenime. 
Neminint paskirų asmenų, reikia 
pasakyti, kad jų dėka katalikiš
kasis gyvenimas buvo išjudintas 
ir įstatytas į atitinkamas vėžes. 
Kelelių metų patirtis betgi pa
rodė, kad kaikurios organizuoto, 
gyvenimo formos nebetinka esa
moms Kanados sąlygoms. Teko 
tad stabtelti ir apsidairyti. Gal 
todėl pastaruoju metu buvo jau
čiama lyg ir krizė. Tačiau tai te
buvo ne mirties, o kūrybos krizė, 
iš kurios gimsta naujos veikimą 
.formos, labiau pritaikytos krašto 
sąlygoms.* Šis kongresas ir yra 
tasai posūkis, kuris lems mūsų 
ateities katalikiškąjį gyvenimą.

Kaip kiekviena reforma, taip 
ir čia minimoji yra gyvybingu
mo ženklas. Kiekvienas organiz
mas juk turi atsinaujinti iš vi
daus. Jei to .atsinaujinimo nėra, 
ateina sustingimas, kuris gali 
kurį laiką konservuoti, bet nebe
sugeba spinduliuoti. Šis dėsnis 
juo svarbesnis sutelktiniam or
ganizmui — katalikų akcijai. 
Kai įsivyrauja kolektyvinis su
stingimas, įsuka savo zonon net
ir geriausias pajėgas.

Tiesa, išorinių veikimo formų, Lietuvių Kat. Federacijos statu- 
keitimas dar nėra pa&^a.rhiaHH-tas,. išrinkta valdyba*, apsvarsty- 
sias dalykas. Pefsiorganizavj- tos Veikimo gairės. '

PIJUS X PASKELBTAS ŠVENTUOJU
IŠKILMĖSE DALYVAVO IR LIETUVIAI

Pereitą šeštadienį šv. Petro 
bazilikos aikštėje šv. Tėvas Pi
jus XII, kaip augčiausias K. Baž
nyčios autoritetas, po ilgi} paruo
šiamųjų darbų, buv. popiežių Pi
jų X pakėlė į šventųjų garbę. Iš
kilminga kanonizacijos procesi
ja prasidėjo 5 vai. 45 min. vak. 
ties Bronzos vartais. Joje buvo 
nešama ir naujo šventojo vėlia
va. Apie 6.30 vai. atvyko bazili
kos aikštėn šv.! Tėvas Pijus XII, 
nešamas “sedia gastatoria”, su 
gausiu būriu kardinolų ir atsisė
do bazilikos prieangyje įrengta
me soste. Kardinolas G. Cigog- 
iiani. Apeigų Kongregacijos pre
fektas. prisiartino ir prašė pra
dėti paskelbimą, šv. Tėvas, ty
liai pasimeldęs, pradėjo šv. Dvasios himną “Veni Creator”. Po to, 
grįžęs į sostą, užsidėjęs tijarą (kaip augšč. Bažnyčios mokytojas) 
lotyniškai tarė iškilmingus žodžius: “švenčiausios Trejybės garbei, 
Katalikų tikėjimo išaugštinimui ir krikščionikosios tikybos pra
turtinimui, remdamiesi Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, palai
mintųjų apaštalų Petro ir Pauliaus ir mūsų autoritetu, nuspren
džiame esant šventu* palaimintąjį Pijų X ir įrašome jį į šventųjų 
sąrašą". Ištarus tuos žodžius, buvo nuimtas uždangalas nuo Šven
tojo paveikslo, išstatyto ant centrinio bazilikos balkono, o šv. Tė
vas, padėkos ženklam pradėjo “Te Deum” himną, kurį giedojo da
lyvaujantieji apeigose. J. Em. kard. E. Tisserant prisiartino prie 
sosto ir atkalbėjo maldą “Confiteor”, įjungdamas jon ir naujo 
šventojo vardą. Paskelbimo iškilmės baigtos šv. Tėvo palaimini
mu. Sekančią dieną karstas - sarkofagas su Pijaus X palaikais bu
vo nulydėtas į Santa Maria Maggiore baziliką, kur liks išstatytas 
ištisą savaitę. Tenai kiekvieną dieną bus laikomos mišios kardinolų 
kolegijos narių ir sakomi pamokslai. Birželio 6 d. karstas bus at
lydėtas į Vatikano baziliką.

Iškilmėse dalyvavo apie 500.000 žmonių. Vien spaudos atsto- 
\ams buvo palikta 500 vietų. Ypač gausu buvo dvasininkij iš įvai
rių kraštų; vien kardinolų buvo 40, o vyskupų apie 400. Dalyvavo 
Pijaus X giminės — dr. J. Sarto ir kt. dr. J. Belsani ir vienuolė 
Marija- Liudvika Scorcia — abu patyrę Šventojo ypatingo užtari
mo. Romos lietuvių kolonija taipgi dalyvavo su J.E. vysk. V. Pa- 
dolskiu. kuriems teko garbė atstovauti pavergtus ir laisvus tau
tiečius. Kaip šv. Tėvas savo kalboje pabrėžė, naujas šventasis yra 
“Dievo* Apvaizdos siųstas pavyzdys šių dienų pasauliui, kur že
miškoji bendruomenė tampa vis daugiau ir daugiau mįslė pačiai 
sau ir neramiai ieško savo sielos”. Popiežius palinkėjo, kad teisin
gumo ir teisės dvasia, kuria gyveno Pijus X, vyrautų visų tautų 
konferencijų salėse.

E. SIMONAITIS VALSTYBĖS DEPARTAMENTE
Gegužės 25 d. Liptuvos Įgalio- ’ pos reikalų skyriaus vedėja, ku- damas p. E. Simonaitį, gen. kon-

tas ministeriš JAValstvbėms p, riam p. Simonaitis išdėstė Mažo- 
Povilas Žadeikis pristatė Valsty- ; Problcmas ir Patie‘
bės Departamente Mažosios Lie-1 ^Sp^žinęs su tuo memoran- 
tuvos Tarybos pirmmmką Erd- (du Vedeler pareiškė< kad
moną Simonaitį, gen. konsulą 
Joną Budrį, kaip buvusį pirmą
jį Klaipėdos krašto gubernato
rių ir ilgametį gen. konsulą Ryt
prūsiuose, ir M. Lietuvos veikėją 
dr. Martyną Braką. Juos pasitiko 
Baltijosr reikalų vedėjas p. Ri
chard Johnson ir palydėjo pas p. ’ Barbour pasirodė žinąs tuos rei- 
Harold C. Vedeler, Rytų Euro- kalus ir domėjosi jais, klausinė-

mas tėra naujas išsirikiavimas 
pagal pakitusias sąlygas; tai tėra 
laidų pertvarkymas. Jei srovė 
netekės tais naujais laidais, bus 
tamsu, bus tamsu katalikiškame 
gyvenime. T a i pramatydami 
kongreso organizatoriai siekia ne 
tiktai laidų .pertvarkymo, bet ir 
slypinčių jėgų pažadinimo. Tūo 
būdu jie siekia pačią veikimo 
širdį. Punktai ir paragrafai yra 
antraeilis dalykas. Organizuotai 
veikimas turi remtis dvasiniu 
gyvybingumu; nuolat atsinauji
nančia vidine ugnimi. Tiktai tuo 
būdu krikščionybės tiesos pa
sieks žemę. Užtat antroji kong
reso diena* skirta dvasiniam pa
kilimui bei sutelktiniam išėjimui 
viešumon. O tas išėjimas, be to, 
siekia ne ko kito kaip Lietuvos 
prikėlimo. Tai vienas didžiųjų 
katalikų siekimų. Todėl labai 
derinasi su kongreso mintimi 
prel. M. Krupavičiaus, kaip VL 
IKo pirmininko,.t dalyvavimas. 
Jo žodis tik dar labiau pabrėš 
vieningesnės kovos reikalą Lie
tuvos išlaisvinimo baruose.

Tenka laukti, kad šis kongre
sas dėl savo svarbumo lietuviš
kosios visuomenės bus tinkamai 
įvertintas, kad jisai ras gyvą at
garsį visuose Kanados kampuo
se, kad visų tikinčiųjų širdys ir 
ausys bus pakankamai jautrios.

Pr. G.
* Tuo tikslu liepos 3 d. konfe

rencijoje bus priimtas Kanados
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tai bus įdomu Rytų Europos rei
kalų direktoriui ir nuvedė visus 
apsilankiusius pas d. Walworth 
Barbour. Ja mE. Simonaitis ir 
įteikė memorandumą M. Lietu
vos Tarybos vardu. Ponas W.

Lietuvos laisvinimo veiksnių konferencija. Iš kairės į dešinę — pirmoje eilėje sėdi: LLK pirm.
V. Sidzikauskas. ALT sekr. dr. P. Grigaitis, Lietuvos gen. konsulas Niujorke J. Budrys, ALT 
pirm. L. Šimutis, VLIKo pirm. prel. M. Krupavičius, Vykd. Tarybos pirm. K. Zaikauskas,- M. 
Lietuvos Tarybos pirm, ir VLIKo narys E. Simonaitis ir J. Kaminskas; antroje eilėje sto
vi: LLK narys J. Audėnas, LLK narys V. Vaitiekūnas, Lietuvos vicekonsulas A. Simutis, V. 
Rastenis LLK narys P. Vainauskas,»Informacijos Centro direktorė Marijona Kižytė, J. Aistis * 
(sekretoriavo konferencijoje), LLK narys M. Brakas, LLK sekr. dr. A. Trimakas ir LLK iždi-- 
ninkas K. Bielinis. Fotografijoje nėra konferencijoje dalyvavusių ALT ižd. M. Vaidylos ir LL 
K nario dr. B. Nemicko. »
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Ėjimas priklauso Maskvai
Įsitikinęs, jog Ženevoje vaka

riečiai tik sląstus stato, užnuga
ryje tvirtai sukibę rankomis ir 
kartodami “taika per jėgą”, tai
kingomis ar karo priemonėmis, 
Molotovas “gvoltu” rėkdamas 
buvo išdūmęs Maskvon su Jur
geliu ir Nikita pasitarti dėl taip 
jautrios tarptautinės įtampos, 
kai kiekvienas diplomatinis 
kryptelėjimas gali iššaukti spro
gimą. JAV-bės ištikimai vykdy
damos užsibrėžtą respublikoniš
ką platformą neatleisdamos stip
rino spaudimą despotams, už- 
kirsdamos kelią betkokiai toli
mesnei agresijai toliau, gal keis
tokai ruošdamos dirvą busima
jam išsilaisvinimui, nes “pasau
lis negali gyvuoti pusiau laisvas, 
pusiau vergijoje”. Vašingtone 
manyta, kad negalėdamas plėstis 
sovietinis imperializmas turės 
uždusti jo pačio pragariškos re
voliucinės doktrinos katile. Pa
laipsniui Vašingtono politika TS 
RS atžvilgiu griežtėjo Kongre
se. veikiant Rytų Europos kilmės 
piliečiams, vyriausybė buvo už 
tai giriama ir skatinama, o ši, 
jau nebeturėdama vilties išsi
sukti, besigindama ir nusileis
dama mielai Kongreso klausė.

Santykių nutraukimas
Grįžtant prie JAV ir TSRS, 

praėjusią savaitę TV programo
je Wisconsin atstovas Alvin E. 
O’Konski užtikrino, jog santy
kių nutraukimas su Maskva esąs 
neišvengiamas ir siūlė pradėti 
nedelsiant nuo maskvinių sate
litų. St. Petersburge, Floridoje, 
suvažiavęš ‘valstijos Amerikos 
Legionas (kaip mūsų “Ramo
vė”) reikalavo santykius su 
Maskva nutraukti ir tuo reika
lu įgaliojo veikti Floridos sena
torių Smathers, kuris kalboje 
pastebėjo: “... juodi, karą lomią 
debesys, gaubia mus iš visur”.

šulą ir dr. M. Braką.
Vakare. įgaliotas ministeris ir 

ponia Žadeikienė suruošė Lietu
vos pasiuntinybėje pietus, daly
vaujant ponui H. C. Vedeler su 
ponia. Pietūs praėjo įprastame 
ponams Žadeikiams nuoširdume 
ir jaukiame pašnekesyje.

Prof. dr. Pr. Padalis. keletą 
metu profesoriavęs Detroito uni
versitete. pereina dirbti į “Voice 
of America” ir išvyksta į Euro
pą.

Niujorko bendradarbio Į nusistatymą kritikavę. Priešin- 
ALMAUS gai, buvo reikalaujama veikti ir

— ■ : - nedelsiant, nes “raudonieji neno-
TSRS - JAV diplomatinių santy- ri susitarimo Ženevoje; juos pa-
kių nutraukimo rezoliucijos au
torius, senatorius iš Indianos 
William E. Jenner (kartu su Pat 
McCormick), gavęs “TŽ” straips 
nio “Reikalauja TSRS-JAV san
tykių nutraukimo” vertimą, Jū
sų bendradabriui tuoj pat atra
šė ir dar kartą patvirtino: “.... 
Yra didžiausia kvailystė manyti, 
jog mes galime su tais banditais 
bendrauti (we can do business 
with these bandits). Tolimesnis 
santykių su komunistais palai
kymas suteikia jiems tik garbę 
ir sustiprina jų reikalą”. Praėju
siame “TŽ” numeryje buvo pasi
sakyta, jog Amerikos lietuviai 
galėtų ir turėtų visomis išgalė
mis remti atstovo Kersteno ir se
natorių Jenner - McCarran rezo
liucijas Kongrese kviečiant JAV 
vyriausybę nutraukti santykius 
su Maskvos dabartine vyriau
sybe.

Vyriausybės paskutinis 
perspėjimas
Dulles - Radford (JAV Užsie

nių reikalų ministerija ir Gene- 
linio štabo viršininkas) reikalau
ja “išlaisvinimo” nedelsiant. Pra
ėjusią savaitę susilaukė stipraus 
rėmėjo ir, atrodė, palankaus vi
sos vyriaus, nusistatymo. Kalbė
damas pas mus Niujorke Roose- 
velto viešbutyje admirolas Car- 
jiey sakė, jog “maišatis” įvyks 
gal dar ne rytoj, “bet greičiau 
nei mes manome, ir greičiau nei 
būsime pasirengę. Pavojus yra 
čia pat ir auga baisingai. Indo
kinija negali būti prarasta, nes 
sunku bus betką įtikinti, jog tai 
buvo bolševikų paskutinis ėji
mas” ... Admirolas kartojo, kaip 
ir mes jau praėjusiame “TŽ” nu
mery, “nemeskim kelio, dėl ta
kelio”, Amerika privalanti pasi
rinkti kelią, kad ir sunkesnį, bet 
vedantį į tikslą, jei tik ištversi
me ir išdrįsime”. Pažymėtina
Corney kalbos vieta, taip vyku
siai per “Amerikos Balsą” per
duota Lietuvai jūrininko ir in
žinieriaus Labanausko: “... Kar
toju ir kartosiu be paliovos, jog 
mūsų priešininkas niekados nė
ra parodęs geros valios — nie
kados! Jis niekados nenukrypo 
nuo savo kėslų, kuriuos liudija 
Lenkijos... Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Šiaurės Korėjos "ir Ki
nijos užgrobimas”.

Spauda rėmė vyriausybę
Nebuvo laikraščių, kurie būtų 

šitokį griežtą JAV vyriausybės 

tenkins tik mūsų išnykimas” 
(“The Saturday Evening Post”, 
5. 26). Laikraštis pastebėjo: jei 
“Kremlius išnaudoja mūsų silp
numus ir pučia savo stiprybę; 
mes perdedame savus ir pučianle 
Maskvos tariamą stiprumą”. 
Maskva turinti daugiau rūpesčių 
nei Vakarai — baimė sukilimų ir 
visuotinio nepasitenkinimo, ne
noras įsivelti į vietinius konflik
tus, kaip Indokinija ir tt. Mask
va sugeba puikiai šokdinti euro
piečius vien grėsme, taip kad šie 
beveik linkę juos įsileisti per už
pakalines duris. Churchillio pa- 
taikavmas raudoniesiems žmog
žudžiams parodąs, kaip labai so
vietų prisibijoma.

Vyriausybė svarsto
Jei žlugtų EDC — Europos ka

riuomenės planas ir jei vokiečių 
įsileidimas į Š. Atlanto Sąjungą 
susilauktų nepabaigiamų dery
bų su prancūzais ir britais, — 
amerikiečiai rimtai galvoja kar
toti romėnų manevrą: samdyti 
vokiečius į “Amerikos svetimša
lių legijoną”. kuris budėtų Azi
joje ir Vokietijoje. Šią idėją 
karštai remia Armija, o Eisen- 
hovveriui kolegų generolų nuo
monė svarbi. Legijono jaunesnio 
laipsnio karininkais būtų ame
rikiečiai ir svetimšaliai, gi štabą 
sudarytų tik amerikiečiai. Ka
reiviai, išbuvę legijone 10 metų, 
gautų Amerikos pilietybę ir pil- 

(Nukelta į 2 pusi.)

JAV antikomunistinės 
demonstracijos

Guatemalon atvežus Čekoslo
vakijoje gamintų ginklų trans
portą, pradėjo sklisti kalbos, kad 
tie ginklai yra skirti pasiruošti 
vidaus perversmams Hondūre ir 
Nicaraguoje. Joms prašant, JAV 
tuojaus pasiuntė pirmas siuntas
lengvųjų ginklų net lėktuvais. 
Sakoma, kad tuo būdu norėta 
pademontstruoti, jog jos veiks 
greitai. Kitos ginklų sipntos iš
siųstos laivais. Nicaragua! pra
šant, jos kariuomenės šventėje 
gegužės 27 d. per kraštą perskri
do trys didieji JAV bomtonešiai, 
tuo parodant, kad JAV budi šio 
krašto nepriklausomybės sargy
boje kaip ir jo paties kariuome
nė.

Tuo tarpu Guatemala pasiūlė 
Hondurui sudaryti nepuolimo 
paktą.

Savaitės įvykiai
Ženevos konferencija tebėra užburtame rate. Nei Korėjos, nei 

Indokiniįos problemų sprendimas nepasistūmėjo priekin. Kaip 
žinoma, P. Korėjos delegacija yra pateikusi Singman Rhee 14 
punktų planą, pagal kurį visa Korėja galėtų būti suvienyta, bū
tent, organizuojant rinkimus visame krašte ir prižiūrint tarptau
tinei kennisijai. šį planą palaiko beveik visos JT pusėje kariavu
sios valstybės (iš viso 19). šešios jų (JAV, Australija, Thailandija, 
Kolumbija, Turkija ir Graikija) yra linkusios, kad rinkimų kont
rolė būtų pavesta JT. Sovietinnis blokas tam priešinasi, ir vadina 
“karo įstaiga”. Bedell-Smith, JA*------------------------- ---------------
V-bių delegacijos vadovas, pa
brėžė JT, vaidmenį, sakydamas, 
kad jo* delegacija atvykusi Že- 
nevon ne JT griauti, nes tai vie
nintelė priemonė išvengti karo 
pavojams. Pasak jo, anas Molo
tovo kaltinimas JT liksiąs istori
joj, nes tai jų pasmerkimas. Ne
randant visiems priimtino pląno, 
numatyta pereiti į neviešus' pa
sitarimus.

Indokinijos klausimas 
irgi įklimpęs >

Nejuda ir Indokinijos paliau
bų reikalas. Tiesa, abi šalys su
taria dėl paties paliaubų reikalo, 
bpt kai prasideda konkrečių pla
nų svarstymas, iškyla sunkiai 
nugalimi priešingumai. Ir vieni, 
ir kiti yra dvę pasiūlymų, tačiau 
ligšiol be sėkmės. Matyt, sovie
tinio bloko yra siekiama'dery
bas uždelsti galimai ilgiau, nes 
britai yrą pareiškę, kad nesidės 
prie P. Azijos gynimo bloko, kol 
čia eis derybos. Ši laikysena ge
rokai sunkina JAV ir kitų sąjun
gininkų padėtį, nes Britų Com- 
monwealtho kraštai, kaip N. Ze- 
1 andija* n<j& dėtis, ® Austra
lija irgi šiek tiek abejoja.

Nežiūrint derybų nesėkmingu
mo Ženevoje, organizuojasi ka
riniai pasitarimai, kuriuose da
lyvauja: JAV, Britanija, Prancū
zija, Australija ir N. Zelandija. 
Pats Churchillis yra skatinamas 
pradėti tokius pasitarimus ir jau 
sutarta, kad jie prasideda birže
lio 3 d. Dalyvauja kariniai atsto
vai minėto penketuko: Robert B. 
Carney, admirolas, (JAV), John 
Harding, maršalas (Britanija) 
ir kt. Kol kas šie pasitarimai yra 
studijinio pobūdžio, nes neužde
da jokių įsipareigojimų, bet jei 
diplomatų konferencija nutrūks, 
ims kalbėti generolai.

Raudonieji Indokinijoje 
tebežygiuoja

Kol diplomatai prakaituoja 
prie konferencijų stalo, raudo
nieji, užėmę Dien-Bien-Phu tvir
tovę, puola toliau, nežiūrint gana 
žymių nuostolių, patirtų kovose 
su legionieriais. Pirmosios jų ei
lės yra jau apie 30 mylių nuo 
didžiojo, prancūzų valdomo, 
centro Hanoi. Yenphu jau yra 
apsuptas ir apšaudomas sunkiąja

MASKVOS MEŠKERĖ LONDONUI
KREMLIUS SIŪLO BRITANIJAI IŠSTOTI IŠ Š. ATLANTO S.
Maskva pasiūlė Britanijai nu

traukti ryšius su vakariečiais ir 
JAV, nesilaikyti prekybinių su
varžymų ir susidėti su sovietais, 
t.y. sudaryti taikos, saugumo ir 
prekybos paktus. Tas pasiūlymas 
padarytas ryšium su anglų-so
vietų. nepuolimo sutarties meti
nėmis. “Izvestija” džiaugiasi ta 
sutartimi ir mano, kad suėjus 
terminui (20 m.), ji galėsianti 
būti praplėsta. Britanija, atrodo, 
to nesikrato, nes ji pati anksčiau 
yra siūliusi' sutartį pratęsti 50 
m. “Pravda” kalba dar aiškiau: 
ji siūlo ypač nutraukti įsiparei
gojimus JAV, nevaržyti karinių 
medžiagų siuntimo sovietam. 
Laikraščiai vilioja britus dide
liais užsakymais pramonei ir 
taip pat siūlo pasitraukti iš Š. 
Atlanto Sąj., nes tai esą priešin
ga Britanijos interesams.

Sunku tikėti, kad ši Kremliaus 
meškerė suviliotų Londoną, ta
čiau dabartinė Britanijos laiky
sena sovietų atžvilgiu yra gana 
palanki. Matyt, ji nori dar kartą 
parodyti savo istorinį vaidmenį 
politikoje kaip tarpininkė. Jo
sios neryžtingumas organizuo
jant užtvanką komunizmo verži- 
muisi kęlia susirūpįpimo. Komu
nistinės Kinijos pripažinimas, 
Tito pasikvietimas į Londoną, o 
dabar ruošiama augštųjų darbie- 
čių vadų kelionė raudonojon Ki- 
nijon laisvojo pasaulio yra se
kami ne be tam tikro susirūpini 

artilerija. Ir čia prancūzų legio
nieriai yra aprūpinami tiktai 
lėktuvais. Raudonieji gi naudoja 
tą pačią taktiką: apsupę tvirto
vę apšaudo artilerija, o pėstinin
kai slenka artyn, kasdami vis 
naujus apkasus. Jei raudonieji ; 
paims Yenphu ir Phuly, laimės 
derlingus ryžių plotus ir galės 
stipriau kontroliuoti strateginį 
kelią bei geležinkelį Haiphong - 
Hanoi, kuriais gabenami ginklai 
prancūzų karinėms pajėgoms.

Tokios nesėkmės akivaizdoje 
prancūzų karinė vadovybė yra 
susirūpinusi. Ji nusiuntė savo 
gen. štabo viršininką Paul Ely 
Indokinijon ištirti reikalui. Ap
lankęs frontą ir pasitaręs su ge
nerolais Navarre ir Cogny, nu
rodė, kad reikia palikti mažes
nes vietoves, telkti kariuomenę 
didesniuos centruose, ruoštis 
modernaus pobūdžio mūšiams ir 
sustiprinti prancūzų kariuome
nę naujomis divizijomis. Taip 
pat yra galima, kad komand. ge
nerolas Navarre bus atšauktas. 
P. Ely pareiškęs: “Atsakymas

viso mesdar jų turime”.
Kanada nesiųs kariuomenės 

Azijon '•
Kai J. F. Dullees, JAV užs. r. 

ministeris ėmė organizuoti Azi
jos paktą, kad sulaikytų raudo
nųjų veržimąsi, buvo pakviesta 
visa eilė valstybių jame daly
vauti. Mat, kai buvo p^tebėta, 
kad raudonieji, norėdami savo 
kortas sutiprinti Ženevos kon
ferencijoje, pradeda karinius 
veiksmus, reikėjo griebtis prie
monių, kurios galėtų raudonųjų 
veržimąsi sustabdyti. Tam ir bu
vo numatytas vad. Azijos pak
tas, kuris, deja, neranda pakan
kamo pritarimo. Po Korėjos pa
mokos ten dalyvausieji (kaiku- 
rie) nebenori imtis karinės rizi
kos. Antai ir Kanados užs. r. mi
nisteris Pearsonas pareiškė par
lamente, kad ji šiuo metu nega
linti dalyvauti jokiame naujame 
saugumo junginyje, nes riboti 
krašto galimumai to neleidžia. 
Užkulisiaose kalbama, kad Ka
nados vyriausybė yra linkusi ofi
cialiai pripažinti raųd. Kinijos 
vyriausybę.

mo. Attlee ir Bevanas, kad ir 
nesutaria dėl partinės politikos, 
yra šalininkai glaudesnio ’bend
radarbiavimo su komunistiniais 
kraštais, ypač Kinija. Abu jie 
vadovaus darbiečių delegacijai, 
kurios siuntimo reikalas buvo 
iškeltas partijos suvažiavime 
Margate.

Britai daro biznį
Vyriausybei pritariant D. Bri

tanijos firmos pasirašė su Sovie
tų Sąjunga sutartį už 7.000.000 
svarų sterlingų parduoti sovie
tams tekstilės pramonės maši
nų. Siuntos mašinų būsią pradė
tos šių metų gale ir truksią 2 
metus.

Sausio mėnesį britų laivų sta
tyklos apsiėmė sovietams pasta
tyti 20 žvejų laivų už 6.000.000 
svarų.

Baisiai rūpi britams rusiškos 
kapeikos, o ar tomis Mašinomis 
aus “šimelius” ar “rubaškes” 
raudonieseims herojams, jiems 
nerūpi.

— Otava. — Kanada nutarė 
pakeisti savo Europoj esančių 12 
oro eskadrilių lėktuvus — vieto
je Sabree II, pasiųsti Sabre V, t 
y. amerikoniškus motorus turin
čius lėktuvus pakeisti lėktuvais 
su kanadiškais Orenda motorais. 
Iš dabar Europoje esančių Sabre 
II po 27 būsią atiduota Turkijai 
ir Graikijai.

a>
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Jojikai i Rytus’

Lietuvos laisvinimo talkos nuostatai
1. VLIKas, siekdamas pagilinti 

laisvojo pasaulio lietuvių daly
vavimą Lietuvos laisvinimo dar
be ir padėti* visiems lietuviams 
organizuotai įsijungti į didžiąją 
kovą už Lietuvos politinę laisvę, 
skelbia Lietuvos Laisvinimo Tal
ką ir kviečia dėtis į ją visus lais
vojo pasaulio lietuvius.

IL
Uždaviniai

Talką 
Užsie-

krašto

2. Lietuvos Laisvinimo Talka
a) garsina Lietuvą tarp sve

timtaučių ir eina viešu
mon mūsų Tėvynės- dš 
okupantų išlaisvinimo ir 
jos suverenumo atstaty
mo šūkiais;

b) daro įtakos svetimtaučių 
spaudai, viešajai opinijai 
ir vyriausybių politikai 
Lietuvos laisvinimui ir 
jos suverenumo atstaty
mui palankia kryptimi;

c) atremia prieš Lietuvą da- 
, romus visokius puolimus;
d) siekią, kad Lietuvos vals- 

' tybė būtų visur, laikoma
nepriklausomu ir pilna
teisiu laisvųjų' valstybių 
Šeimos nariu, ir . -

'e) daro visa tai; ką ji savo 
tikslui'siekti pagal vietos 

ž sąlygas ir aplinkybes ran
da naudinga bei reikalin
ga padaryti.

Organizacija
3. Lietuvos Laisvinimo 

VLIKas paveda vykdyti 
nio Reikalų Tarnybai.

4. URT sutaria su PLB
valdyba kiekviename krašte Lie
tuvos Laisvinimo Talkos organi
zacinės formas.

Pastaba: 1) Kraštuose, kur jau 
esama organų, vykdančių 
Laisvinimo Talkos uždavinius, 
kaip pvz. JĄV-se ALT, Lietu
vos Laisvinimo Talka vykdo
ma sutartinai su to krašto už 
lietuvių politinę akciją atsa
kingomis institucijomis. 2) 
Kraštuose, kur yra Lietuvos 
diplomatiniai atstovai, Lietu
vos Laisvinimo Talka vyksta 
su jų žinia.

• Užsienio Reikalų Tarnyba, 
skelbdama VLIKo priimtus Lie
tuvos Laisvinimo Talkos nuosta
tus, yra pasiryžusi visa kuo. pa-' 
dėti, kad REZISTENCIJOS ME
TAI praeitų kuo sėkmingiausiai.

URT prašo visus šiais reikalais 
kreiptis į ją; bus padedama, kiek 
tik leis sąlygos. Šiuo metu URT 
galės aprūpinti šiais naujais lei
diniais:-
1) Baltijos Valstybių patyrimai 

su Sovietais (vokiečių, pran
cūzų ir anglų kalbomis) ;

2) Baltijos Valstybių likimas 
(prancūzų kalba);

3) Lietuvos Katynai (prancūzų 
kalba).

Nors vokiečiai dar nėra atga
vę nei Saaro krašto, nei savo 
žemių už Oderio-Neisės linijos, 
tačiau visa eilė jų politikų, ypač 
kilusių iš bolševikų ar lenkų ry
tuose užimtų sričių, tebenori, lyg 
senaisiais kryžiuočių laikais, vis 
dar “joti į Rytus”. Pastaruoju 
metu vokiečių pabėgėliai, kurių 
daugelis dar ir dabar, kaip ma
tyti iš jų viešų pareiškimų, tebė
ra ąpsikrėtę pronaciška dvasia, 
yra išvystę nepaprastai didelę 
veiklą. Žymiausieji vokiečių uni
versitetai yra sukūrę institutus 
ar studijų ratelius, kurie nepa
prastai kruopščiai renka visą 
studijinę, dokumentacinę ir ar
chyvinę medžiagą netektųjų sri
čių ar seniau užimtųjų vokišku- 
mui įrodyti. Drage su tuo atsi
dėjus studijuojamos ir kitos Ry
tų problemos.

Be W. Krafto, Seebohmo ir ki
tų, vokiečių žurnalas “Der Spie
gei” vienu iš svarbiausių “jojikų 
į Rytus” laiko naująjį vokiečių 
pabėgėlių ministerį prof.. T. 
Oberlanderį, kuris prieš kiek lai
ko, kietai kovodamas už išgau
tąsias per derybas jo BHE parti
jai nuolaidas, išvijo 7 senuosius 
svarbesnius minimosios ministe
rijos tarnautojus, daugiausiai 
priklausančius svarbiausiai val
džios partijai CDU, o juos pakei
tė naujais “patikimais” žmonė
mis, kurių 6 sudarė seniau buvę 
atsakingi nacių pareigūnai. Vi
są jo politiką “Der Spiegei” api
būdina kaip kertinį akmenį, ku
ris gali būti panaudotas arba kū
rybiniams tikslams arba pasitar
nauti kaip dinamitas. Oberlande- 
ris, įsodinęs augšto laipsnio bu
vusius nacius į pačias svarbiau
sias ministerijos pozicijas, dabar

Ėjimas priklauso Maskvai
(Atkelta iŠ 1 psi.)

na JAV kario algą. NYTimes ka
rinis komentatorius sakosi su
prantąs šio projekto neigiamy
bes, kadaise sunaikinusias Ro
mos imperiją, tačiau dabar jų

— nesibaidą, nes “matę jūras, 
balose neskęsta”. Baigdamas sa
vo linksmą kalbą, Kiričenko vėl 
garbino Chruščevą, Malenkovui 
sėdint suakmenėusiu veidu (ly- 

_ - ^aip Berija atrodė per Stali-
galima išvengti? Baldwin ^^4X9': laidotuves. Maršalas Tito
spėja, jog šis projektas turėsiąs 
būti greit svarstomas, nes šią 
vasarą JAV-bės gal neišvengia
mai turės pervertinti savo ligšio
linę bendravimo su sąjunginin
kais politiką (agonizing reap
praisal).

Sąjungininkai darosi 
palankesni
Dulles kietumas ir principiš- 

kumas pasaulyje susilaukė tin
kamo įvertinimo. Britai pradėjo 
skaitytis. Edenas Molotovui su 
Chou spiriantis galiausiai šūk
telėjo: “Don’t ask for the moon 
or you will get something else”. 
Kunigaikštis Montgomery, kal
bėdamas Rocquencourto pusry
čiuose nurodė, jog atominiai 
ginklai turėsią būti naudojami, 
nes kitaip grėstų pralaimėjimas 
iš pirmos dienos. Įdomu, kad ir 
indai “suamerikonėjo” paveikti 
Dulles takto ir diplomatijos, ir 
net spėjama, jog jie palaikysią 
Amerikos pusę Jungtinėse Tau
tose, Saugumo Taryboje, Thai- 
landui iškėlus a la Korėja — In- 
dokinijos reikalą, šaukiant pa
galbos prieš užpuolimą. Mask
va į visą šią eigą reagavo “Prav- 
dos” penktadienio vedamuoju, 
sakydama: “gresia karo pavojus, 
kuriame bus naudojami atomi
niai .ginklai”.

Pavergtieji bruzda TSRS
Maskva gal mano, jog pabal- 

tiečiai jiems yra nereikšmingas 
veiksnys prie Baltijos—“kepurė- 

*mis užmėtys” reikalui esant (tik 
tie pasiutėliai Amerikoj), tačiau 
su ukrainiečiais jau reik atsar
giau. Dėlto Maskva vis dar ne- 
atšvenčia Ukrainos “prijungi
mo” prieš 300 metų. Jurgutis su 
Nikita lakstė iš vienų iškilmių į 
kitas, kad įrodytų ukrainiečiams 
savo meilę, atsidavimą ir susi
domėję klausėsi ukrainietiško 
Sniečkaus Kiričenko ilgiausio 
pranešimo. Jame pikčiausiais ir 
paskutiniais žodžiais buvo kolio- 
jami ukrainiečiai “buržuaziniai 
nacionalistai” susiradę prieglau
da amerikiečių “sąšlavynuose”. 
Diplomatai . Maskvoje stebėję, 
jog Kiričenko lankstęsis ir Chruš 
čevui, nors Jurgutis sėdėjo prie 
jo. Kiričenko rado pakankamai 
“gražių”, žodžių paminėti lenkų 
vergijai Galicijoje, tačiau ameri
kiečiai ukrainiečiai pasirodė be
są šimtus kartų “bjauresni”. Ki
ričenko taipgi baisiai pyko ant 
lenkų, jog šie, padedami “jėzui
tų ir kitokių Vatikano juodųjų 
agentų”, įvedę unitų tikėjimą, 

’kuris iškraipęs ukrainiečių reli
giją ir papročius... Jis lygino 
Amerikoje dėl savo tautų išlais
vinimo dirbančius politikus su 

is, kurie užsirangė ant 
očio galvoja, kad jie 

žvMai”. Amerika siekianti su-l 
kelti karą, bet jie — bolševikai

prieš metus perspėjo: ^“Stebėkite 
Chruščevą. Jis lips augštyn”). 
Bet po savaitės jiedu vėl kartu 
sėdėjo Bolšoi teatre taip keistai, 
kad galiausiai net JAV žurnalis
tams parūpo įtartinas šis “duum- 
viratas” — kaip jie vadino. Jur
gutis su Nikita atydžiai klausėsi 
Nikalojaus Bulganino, įsivilku- 
sio į Georingo tipo uniformą, o 
taip pat ir LTSR delegacijos, 
sveikinančios ukrainiečius su 
laimingu gyvenimu. “Buržuazi
nis naciqnalizmas” buvo priki
šamas ir Kaukazo tautoms, ku
rios praėjusią savaitę šventė ver
gijos 36 metines, kai NYTimes 
šiai sukakčiai paminėti įsidėjo 
vedamąjį, kuriame išreiškė vil
tį (!), jog šios tautos, lygiai kaip 
ir visos kitos, įskaitant rusus, at
gaus laisvę.

Pagirtina URT veikla
VLIKo padalinys URT, nežiū

rint abiejų pirmininkų išvyki
mo, ėmėsi plačios akcijos. Be 
“diplomatinio atstovo“ paskyri
mo Bonnoje, URT dabar paskel
bė “Lietuvos laisvinimo talkos, 
nuostatus”. Ir “TŽ” URT kviečia 
paminėti 10 metų sukaktį, kai 
Lietuva tapo antru kartu TSRS 
okupuota (Vakarams su roose- 
veltiška šypsena tai palaiminus). 
Gaila, kad kaikur partinė spau
da stengiasi šio atsišaukimo ne
matyti, sunkiąją artileriją nu
kreipdama ant URT “pasiunti
nio” Bonnoje reikalo.

Lietuviams būtina
kultūrinė informacija
Siauros apimties partiniai — 

klikiniai politikieriai tiek ALTe, 
tiek LL Korųitete nuostabiai 
kantriai stengiasi ignoruoti rei
kalavimą suįntensyvinti ir prak
tiškai parodyti informacijos 
įstaigų veiklą. Esame nekartą 
įrodę būtinumą ir kultūrinės in
formacijos reikšmingumą mūsų 
išlaisvinimo bylos reikale. Ame
rikos lietuvių kultūrininkų tar
pe seniai apgailestaujama, jog 
politikai nemato reikalo praplės
ti esamus informacijos padali
nius žmonėmis, sugebančiais or
ganizuoti kultūrinę informaciją. 
Tokių žmonių yra ir šios būtiny
bės neįvertinimas bus skaudžiai 
prikišamas ateityje. Gyvenda
mas Niujorke Jūsų bendradarbis 
turi progos matyti, kiek daug yra 
atsiekiama su, palyginti, nedide
lėmis sumomis. Pvz. Belgijos In
formacijos Centro leidiniai ir

veikla. Prileidžiant politinę pla
čią informacinę veiklą, pažymė
tinos kad ir neseniai išleistos šio 
centro brošiūros: “Belgų litera
tūra”, “Belgijos modernusis me
nas”, “Belgijos modernioji muzi
ka”. Pareikalavimas buvęs pui
kus (lygiai tokios pačios medžia
gos dažnai pageidaujama ir mū
sų centruose). Tiesa, BIC vado
vauja meno istorikas, rašytojas, 
mokslininkas dr. Goris. BIC bu
vo įsteigtas tais pačiais metais 
kaip ir ALTo LAIC. Šalia politi
nės veiklos centras išleido 30 
brošiūrų-—monografijų, liečian
čių visus belgų kultūros aspek
tus. Brošiūros buvo parašytos 
atitinkamų sričių specialistų bel
gų, dažhu atveju ir amerikiečių 
belgų arba užsieniečių. Periodiš
kai centras leido tikrai įdomiai 
redaguojamą “News from Bel
gium”, be to, savųjų moderniųjų 
poetų puikiai paruoštus verti
mus, etnografinius tyrinėjimus. 
Centras taipgi tyrinėja belgų 
įnašą Amerikai ir jos kultūrai, 
nuolat organizuoja parodas, pa
skaitas. Štai ką padaro tinkamai 
atrinkti intelektualai, kurie su
geba reprezentuoti tautą kaip 
kultūrininkai ir diplomatai. Dau
gelio nuomone, niekas nepralen
kia Belgų Informacijos Centro, 
kuris išsidirbo Niujorko inteli
gentijos tarpe visuotinį susido
mėjimą. Tam reikia pinigų, ta
čiau darbą pradėjus jų •atsirastų. 
(Ponai Veiksniai drįskite šį pri
minimą ignoruoti ar nuo savęs 
nukreipti politinių konferencijų 
memorandumai! Lietuviškoji 
veikla Amerikos žemyne yra pri
ėjusi taško, kad politikos jau ne
beužtenka! A.).

Siūlo vyriausybę kelti 
į Kanadą

Lenkai taip pat svarsto ar ne
reikėtų jų egzilinę vyriausybę iš
kelti iš Londono į kurį kitą kraš
tą. Beabejo, tai sukeltu tam tik
rų komplikacijų, tad apsispręsti 
nelengva. Į JAV keltis laikoma 
netikslu svarbiausia dėlto, kad 
tai užgautų britus. Tarp kitko 
tad yra iškelta mintis vyriausy
bę perkėlti į Kanadą.

Gal ta mintis kyla ir dėl to. 
kad numatytasis naujas prezi
dentas gen. Sosnkowski taip pat 
gyvena Kanadoje.

Nors birželio 9 d. prez. Zales
kio kadencija baigiasi, Sosn- 
kowskio savo įpėdiniu jis dar ne
paskyrė.

— Ženeva. — Molotovas kon
ferencijos metu gyvena buvu
siuose Latvijos pasiuntinybės 
rūmuose, nors prieš atvykstant 
jam buvo paruošta kita vieta.

savo žinioj turi 8.45 mil. vokiečių 
tremtinių, 2.15 mil. pabėgėlių' iš 
sovietinės zonos, apie 8 mil. nu
kentėjusių nuo karo ir 300.000 
evakuotų vokiečių, be to, jam 
priklauso ir visi Vokietijoje esą 
pabėgėliai svetimšaliai.
Pats Oberlanderis moka lietu
viškai ir savo pirmąjį doktora
tą yra parašęs apie Lietuvos 
žemės ūkį,

jį palygindamas su Vakarų že
mės ūkiu. Pats jis yra buvęs S A 
Hauptsturmfūhreriu ir nacių 
partijos NSDAP gauamtsleite- 
riu. Į savo ministeriją, kaip pati-: 
k imą žmogų, pakvietė dirbti bu
vusį Reicho propagandos minis
terijos kalbėtoją, auksinio parti
jos ženklo turėtoją gaųamtslei- 
terę Wenzkį, pasiūlė buvusį 
ginklo SS generolą Feliksą Stei- 
nerį išstatyti BHE kandidatu 
Number go apygardoje. Oberlan
deris yra nekartą išmaišęs, sker
sai ir išilgai tiek Lietuvą, tiek 
kitas Pabaltijo valstybes, gerai 
pažįsta sovietines problemas, o 
ypač jų Sibirą. Jį pirmoj -eilėj 
domina' tokios problemos, kaip 
kodėl žmonės iš ūkių bėga į 
miestus. Šiai temai yra skirta'jo 
antroji disertacija, nes pasirodo, 
kad Vak. Vokietijoje kasmet me
ta žemės ūkį ir išbėga į miestus 
apie 350.000 žmonių, kitaip ta
rus, kasdien maždaug po 1000.

29 metų sulaukęs, buvo paskir
tas dėstyti Dancigo un-te agra
rinės politikos, drauge perimda
mas vadovauti ten pat, o vėliau 
Karaliaučiuje Rytų Europos 
Ūkio Institutui. Jam teko arti
mai bendradarbiauti su BDO or
ganizacijos vadovais, kurie tarp 
abiejų karu rūpinosi vokietybės 
Rytuose už Reicho šienų stipri
nimu, žinomuoju Klaipėdos 
krašto vokietininku Meyeriu, 
vadovavusiu vokiečių užs., reik, 
ministerijoj Rytų skyriui ir iš tų 
pareigų 1943 metais atleistam 
rasiniais sumetimais. Rytprūsių 
gauleiteris Kochas, kuris Ober- 
landerio labai nemėgo, vadino jį 
“profesorium bolševiku”: mat, 
jis buvo geras bolševizmo žino
vas, rūpinęsis ypačiai Rytų su? 
vokietinimu. Ir dabar jis vėl no
ri iš Lenkijos ir Čekoslovakijos 
išguitų 12 rpil. vokiečių grąžinti 
atgal. į. . tėvynę. SrOberlanderis 
smerkė Kocho taktiką, kuris ci
niškai prisipažindavo “Jei aš su
tikčiau ukrainietį, kuris būtų 
vertas atsisėsti drauge su manim 
prie vieno stalo, tai aš įsakyčiau 
jį sušaudyti’C Oberlanderis nori 
siekti šių tikslų visai kitokiais 
metodais, būtent — kultūrine 
įsrava, geresniais Vakarų, pavyz
džiais, technikos persvara.

Karui pasibaigus, Oberlande
ris tik per plauką nebuvo išduo
tas Sovietams. Amerikiečiai jį 
nugabeno į Angliją ir uždarė į 
bendrą amerikiečių - britų sto
vyklą, kurioj buvo laikomi žy
mūs nacių veikėjai, reikalingi 
apklausti. Tačiau ir ten jį įver
tino kaip gerą rusų reikalų žino-

vą. Paskiausiais laikais jis pasi
žymėjo kaip geras BHE organi
zatorius ir tam tikros koncepci
jos, kaip reikia elgtis su pabėgė
liais nuo bolševizmo ir pagal 
juos sukurti naują Rytų santvar
ką, ruošėjas Jei pabėgėliai, tiek 
vokiečiai, tiek užsieniečiai, ne
bus kaip reikiant įjungti į vi
suomenę, tai, Oberlanderio tiki
nimu, jie gali su laiku sudaryti 
dinamitą visai .vokiečių sociali
nei struktūrai. Todėl jis
kiek galėdamas stengiasi juo 
greičiau panaikinti pabėgėlių 
stovyklas ir jų masę įlieti į 
normalų krašto gyvenimą.

Jo patvarkymu ■— kai dar ėjo 
Bavarijoje pabėgėlių reikalams 
valst. sekretoriaus pareigas — 
buvo uždarytos ten 250 stovyk
los, o 50.000 pabėgėlių padaryti 
normaliais piliečiais. Ir dabar jis 
rūpinasi; kad būtų kiek galint 
greičiau panaikinta 4000 masi
nių stovyklų, nes jos kasmet 
valstybės biudžetą apsunkina 
100 mil. DM. Už tuos pinigus 
galima pastatyti 6.700 naujų bu
tų.

Tarp pabėgėlių yra 1.4 mil. 
ūkininkų, žemės ūkio darbinin
kų ir tarnautojų. Apie 50.000 jų 
vėl gavo darbo žemės ūkyje, ta
čiau 78.000 norėtų įsikurti savas 
sodybas. Ir čia Oberlanderis tu
ri paruošęs planą, kaip per 2 ar
timiausius metus 40.000 iš jų bus 
galima įkurdinti žemes ūkyje 
arba sudaryti sąlygas, kad jie 
galėtų tuos ūkius išsinuomoti., 
Oberlanderio apskaičiavimu 250. 
000 ūkių trūksta šeimininkų, o 
51.500 ūkių vadovauja “bobos”, 
turinčios daugiau kaip 65 metus 
amžiaus. Jis taip pat tikisi ligi 
1960 m. galo apie 300.000. kitų, 
pabėgėlių įkurdinti; tose Vak.- 
Vokietijos srityse, kūriiioš pabė
gėliais . nėra perkrautos. Dau
giausia jų teks Šiaurės Reinui - 
Westfalijai, kur pabėgėliams li
gi šiol pavyko geriausiai įsikur
ti. Pravestoji statistika parodė, 
kad visų ten perkeldintųjų- 84%' 
pripažino, jog visi jų norai ir lū
kesčiai buvo patenkinti, 15% — 
tik kad iš dalies patenkinti ir 
1% — nepatenkintų.
Materialinių išteklių stoką jo 
planams vykdyti Oberlanderis 
nori atsverti suintensyvinta 
“Rytų kultūros ^ofenzyva”.

Tiek ministerį Kaiserį, tiek jį 
pykdo konstatavimas, kad 14 
metų mokiniai Vak. Vokietijoje 
dažnai nežino, ką atsakyti į to
kį klausimą: “Kur yra Breslau?” 
Todėl jo kultūros tezė Nr. 1 taip 
skamba: visose Vak. Vokietijos 
ir Vak. Berlyno mokyklose turi 
būti įvestas privalomas mokslas 
apie Rytus. Oberlanderis susmu
kusiems Vakarams nori duoti 
gerą strofantino švirkštą, kad 
jie vėl pasidarytų aktyvūs ir ži-_ 
notų, kas esą ir ko norį. Tai esąs 
“sąžinės reikalas”.

Kaip nori “joti į Rytus” kai 
kurie Klaipėdos krašto vokie
tininkai,

atskleidžia “Memeler Dampf-

boot” š. m. gegužės 5 d. numery
je. “MD” rašo, kad Klaipėdos 
krašto vokiečiai š.m. kovo 22 d. 
buvo susirinkę Lūbecke “pami
nėti” savo susijungimo su Vo
kietija metinių”. Ta proga kalbą 
pasakė Obmann Endrejat. Buvo 
pareikštas apgailestavimas, kad 
“lietuviui Simonaičiui ir jo Ta
rybai pavyko suklaidinti kai ku
riuos klaipėdiečius, jog tie da
bar nebesižino kam priklausą”. 
Girdi, “Taryba norinti suklasto
ti Klaipėdos krašto istoriją”. 
“MD” net grąsina: tie klaipėdie
čiai, kurie “ir toliau norės pri
klausyti Tarybai, bus iš Lands- 
mannschaf Ostpreusen, o tuo pa
čiu ir iš klaipėdiečių grupės pa
šalinti”. Toliau “MD” redakcija 
nurodo, kad, girdi, “mažlietu- 
viams Lūbecke yra pavykę visą 
eilę klaipėdiečių pavilioti į savo 
pusę medžiaginiais pažadais”. 
“MD-tui” jau taip visuomet išei
na, kad tie, kurie nenori sutikti 
su jo politika, vis esą kitų vilio-

už visa kaltas — Simonaitis.
Per Klaipėdos krašto vokiečių 

susirinkimą, sušauktą š. m. ba
landžio 10 d. Bonnoje, pagrindi
nę kalbą pasakė dr. O. Schreibe- 
ris, buv. Klaipėdos krašto direk
torijos pirmininkas, o vėliau Vo
kietijos pabėgėlių ministerijos 
viceministeris. Jis taip pat vadi
no lietuvius “okupantais”, Klai
pėdos krašto prijungimo prie 
Vokietijos dieną “viena iš spal
vingiausių išgyvenimų Klaipė
dos krašto istorijoj”, prikišo lie
tuviams karo padėtį etc. Esą, 
Klaipėdos kraštas buvęs pagal 
“Versalio diktatą” jėga atplėštas 
nuo Vokietijos. 'Į'ik gale pasiūlė 
užmiršti “savitarpio šeimyninius 
ginčus”, nes tiek vieniems tiek 
kitiems galioja pagrindiniai At
lanto Chartos principai... Klau
simas, kaip visi šie “jojikai į Ry
tus” iš tikro jotų, jei turėtų vi
sas laisves ir būtų kaip reikiant 
pajėgūs.

Parduodam 
ir perkam 
tik gerus 
namus!

Malonu 
gyventi 
savam 
name.

1000 NAMŲ

Namai visuose miesto rajonuose, ūkiai, sklypai statybai, 
įvairūb bizniai, vasarvietės.

J. R. SIMANAVIČIUS
Įstaigos telef. HU. 1-1166 - - Namų telef. OL. 1274

Atstovauj a . •

JOSEF STRUNG Real Estate
2181 YONGE STREET, TORONTO - Tel. HU. 1-UQ6.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS

A. A. JURGIUI SKARŽINSKUI miras,

jo žmonai, vaikams ir giminėms reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą

KLB S. S. Marie Apyl. Valdyba.

KANADOS KOMUNISTAI
(C. Sc.) Kokio stiprumo yra 

komunistų * partija Kanadoje? 
Kiek ji turi įtakos? Tai yra klau
simai, į kuriuos tik keletas galė
tų atsakyti. Komunistų partija, 
kuri žinoma kaipo Labour - Pro
gressive Party šiame krašte, nė
ra tokia stipri savo skaičiumi, 
kaip kai kas galvotų sprendžiant 
iš to triukšmo, kurį ji ir jos 
draugai daro. Bet į jos buvimą 
vyriausybė nežiūrinti taip pavir
šutiniškai ir suprantama, kad ji 
turi pavojingą įtaką kai kuriuose 
sluogsniuose.

Faktas, kad komunizmas nėra 
uždraustas Kanadoje, kaip pavo
jingas mūsų' demokratijai, nu
stebina daugelį ir ypatingai dau
gelį iš neokąnadiečių, kurie Eu
ropoje su juo susidūrė ir papras
tai turi nemalonų prisiminimą. 
Bet Kanados vyriausybė tvirti
na, kad lengviau prižiūrėti orga
nizaciją, kada ji veikia viešai ir 
kad mūsų demokratijos princi
pams būtų priešinga politinę fi
losofiją paskelbti nelegalia tik 
dėlto, kad ji yra skirtinga nuo 
mūsų dabartinės arba bendros 
pažiūros. Kanada betgi turi 
griežtus įstatymus, kurie pritai
komi kiekvienam, ar tai būtų 
komunistas arba kas nors kitas, 
pagautas išdavikiškame veikime. 
Jei komunistas arba komunis
tams prijaučiantis nenusižengia 
tiems įstatymams, nieko nėra, 
kas jam kliudytų taikos metu 
komunizmą skelbti — su sąlyga, 
kad jis negintų maištingos veik
los.

Toronto, Kanados antras mies
tas save didumu, laikomas rau
donųjų veikimo centru šiame 
krašte. Buvęs Karališkosios Ka
nados Raitosios Policijos Super
intendentas John Leopold, kuris 
daug metų vaidino centrinę rolę 
anti - komunistiniame darbe, 
konstatuoja, kad komunistų mo-

kyklos suaugusiems ir vaikams 
“žydi” Toronte. Pasak jo, iš apie 
9.000 Kanados žinomų komunis
tų tarp 3000 ir 4000 randasi To
ronto srityje. Išviso Kanadoje 
yra mažiausiai 50.000 raudonie
siems . simpatizuojančių, kurie 
neturi narių kortelių, bet galė
tų būti pavojingi krašto saugu
mui karo?atveju. į ■’ ’• 4

Toronto laikraštis The Globe 
and Mail konstatuoja, kad Did. 
Toronto srityje.yra maždaug 500 
komunistinių arba komunistų 
įtakoje esančių organizacijų ir 
daugelis iš jų buvo sukurtos tik 
pokariniame laikotarpyje. Bet to 
dar yra 139 etninės grupės, 35 
religinės sektos ir mažiausiai 15 
darbo unijų esančių komunistų 
įtakoje. Toronte yra mažiausiai; 
16 komunistinių laikraščių.

The Labour-Progressive Party 
turi savo žinioje 12 mokyklų On- 
tarijoje, kuriose Markso ir Le
nino doktrina yra dėstoma ir 
mokiniai yra pagrindiniai supa
žindinami su komunistų mokslu. 
Toronto mieste veikia etninės 
grupės, kurios duoda komunistų I 
ideologijos pamokas suaugu- ‘ 
siems ir vaikams. Komunistinės 
sąjungos, federacijos ir labdarin
gos organizacijos pereitais me-,f 
tais turėjo 300 susirinkimų To
ronte.

Nors dauguma komunistų va
dų Kanadoje yra anglo-saksų 
(Buck, Ryerson, Smith, Mac 
Loed, etc) komunistai smarkiai 
veikia europiečių etninių grupių 
tarpe, norėdami surasti naujų 
narių.

Kultūros ir brolybės priedan
ga labai plačiai vartojama ko
munistų, kad galėtų patraukti 
naujų narių bei simpatizuojan
čių iš europiečių etninių grupių. 
Priemonė, kurią jie vartoja jau 
daug metų, yra pavyzdžiui mu- 

(Nukelta į 3 psl.)

& BUSINESS BROKER 
NAMAI PARDAVIMUI:

Verdune: Pusiou atskiras 2-jų šeimų namas po 4Vi ir 5 kambarius. Vakarinėje 
dalyje. Kaina $16.500, įmokėti $6.500.

Cote St. Paul. Pusiau atskiras ant Woodland St. 2-ju šeimų po ir 5 kamba
rius. Naujas narnos. Kaina $15.500, įmokėti $5.000.

Ville Ldsalle. Pusiau atskiras 4]/2 ir 4}/^ kambarių, 2-jų šeimų naujos namas su 
centroliniu pildymu. Kaina $ 16.000z įmokėti $5.000a i- *

N.D.G. Doherty St. Naujas, dviejų šeimų po 514 kambarius su centraliniu šildy
mu namas. Pusiau atskiras. Didelis žemės sklypas, garažas. Kaina $22.000, 
įmokėti $9.000.

Rosemounte. St. Zotique St. 2-jų šeimų po 5 kambarius su Centraliniu šildymu. 
Naujinamos. Kaina $16.500, įmokėti $5.000, 
3-jų šeimų namas. 1 butas 5 komb., 2 butai po 3 kamab<ius. Centralinis 
Šildymas. Namas naujas. Kaina $19.500, įmokėti $8,000.

St. Michel. 18 Ave. netoli Belanger. 2-jų Šeimų po 4 kambarius pusiau atskiras 
namas. 3-jų metų. Kaina $13.500, įmokėti $6.000.

Vasarvietės. Square Lake, netoli St. Agathe. 2 nauji pastatai po 4-5 kambarius 
ir didelis žemės sklypas, visai prie ežero ir kelio. Kaina už abu $5.000, 
įmokėti $2.500

Žemė. Rosemounte, Beaubien 5 lotai po 60 et. kv. pėda. 42 Avė. 2 lotai už 
$1.950. St. Zotique kampinis lotas viso 3 lotai po 80 et. kv. pėda.

Paskolos namų statybai iš 5]^ % netoli’užbaigimo namams ir iŠ 6% statybos 
eigoje. 50% namo vertės, gyvenamiems, namams ir kitiems pastatams įvai
raus dydžio

Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į pirmąją Montrealy 
lietuvių Real Estate Įstaigą.

Mūsų tikslas - Jums padėti! 
Namai — Žemė — Paskolos — Draudimas 

JUMS MIELAI PADĖS AGENTAI

A. Gražys A> Skrebutėnas B. Jazokas
Telef. RA j-3148 Telef. PO. 6-5407 Telef. PO. 6-9041

177 SHERBROOKE ST. W. Kambarys 5. Telef.: LA. 7932, LA. 9871, PO.6-6495 
. Darbo valandos: nuo 9 vaf. ryto iki 9 vai. vakaro.

A. MORKIS
I LAI ESTATE

1077 BLOOR ST. West (prie Dufferin). Tel. OL. 8459

$3.000 įmokėti, Bloor - Runnemyde, 6 komb., grynų plytų, alyva šildomas. Vi
sa kaina $13.500.

$5.000 įmokėti, St. Clair -’Dufferin, 6 komb., mūrinis, atskiras namas, šoninis 
įvažiavimas, garažas. Visa kaipa $16.500.

— m I.  ............... ... Ii ■ i.'. < ... ■■ Į Kl.. ■■■ ■ I..............................................   1 I

Nli

Dar ne vėla įsigyti tabako ūkį
šių metų sezonui.

Pirkimo ir informacijų reikalais kreipkitės į mūsų atstovą
ANTANAS ARIMAS

R.R. Į Vienna, Ont Tel. Port Burwell 5 Ring 12.

FREEMAN & NEWTON
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE 

33 Robinson St Telefonas 1666. Simcoe, Ontario

EAST - WEST VERTIMŲ BIURAS 
L. URBAT — PRISIEKUSI VERTĖJA /

Notaro patvirtinti įvairių dokumentų vertimai, imigracijos ir pi
lietybės reikalais susirašinėjimai atliekami pigiai ir skubiai.

Biuro adresas: 1663 Bloor St. W. (TTC stotis — Indian Rd.)
Tel. OL. 4251 arba BE. 1-4872

. GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
v s attclrotat _____________________va • —

priima Jutų užtapymus 

katdien nuo 10 ryto Iki

DOMINION 
COAL A WOOD

10 vai. vakaro.

206 GILMOUR AVE.. TORONTO
* f

Telefonas: LT. 0305
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GRAŽU IR KRIKŠČIONIŠKA
Birželis ir liepa yrą šalpos va

jaus mėnesiai. Kanadiškė lietu
viškoji visuomenė vėl turi pro
gos parodyti gerą valią Vokieti
joje skurstančių mūsų brolių ir 
sesių atžvilgiu. Pastarieji gi vėl 
pajus savo pasiturinčių tautiečių 
artimo meilės ranką ir bent ku
riam laikui numalšins savo nuo
lat besitęsiantį alkį. Tai yra la
bai gražu ir krikščionišką.

Vienas, tačiau, dalykas sąry
šy su kalbamuoju vajum yra pa- 
koriguotinas. KLB Šalpos Fondo 
Centro Komitetas yra pasiryžęs 
už sutelktas lėšas pirkti taukus. 
Šis nusistatymas yra, tiesa, giliai 
apsvarstytas ir pagrįstas. Mat, 
Vokietijoje taukai yra labai 
brangūs ir už čia sutelktas lėšas 
tenai jų būtų galima nupirkti 
žymiai mažiau. Tokiu būdu ir 
surinkti pinigai tenai negalėtų 
būti tinkamai išnaudoti. Bet vis 
dėl to ir pats komitetas ir šalpa 
besisielojanti visuomenė yra 
nuomonės, kad Vokietijos lietu
viai yra labai reikalingi netik 
taukų, bet ir kitų dalykų, o ypač 
pinigų. Juk daugumoje tenai gy
venantieji yra paliegėliai. Jiems 
reikia nueiti ir pas gydytoją, ir 
nusipirkti vaistų bei dietinio 
maisto, kada ne kada kur nuva
žiuoti ir 1.1. Pagaliau mes galime 
spręsti pagal save, ko mums daž
niausiai reikia. Vienam juk neį- 
manu apsieiti be šiltesnio rūbo, 
kitam — be specifiško maisto, 
trečiam be knygos ar laikraščio 
ir pan. Tai vis yra būtinybės ir 
mes negalime sakyti, kad jie be 
to ar kito gali apsieiti. Juk ir 
mes dažnai neapsieiname net 
tikrai be nebūtinų dalykų: kino, 
alaus dėžės, pernelyg apkrautų 
stalų, tualetinių reikmenų, ar 
kitų patogumų bei prabangos.

LIETUVIU
Ligšiol pareikštos mintys šiuo 

klausimu Įrodo,- kad lietuviška 
visuomenė dar nėra užmigusi ir 
tai yra tikrai sveikintinas reiški
nys. Prieš sprendimą bet kokios, 
taigi ir šios problemos, išsiaiš- 
kintina kiekvienam du dalykai: 
ko mes siekiame ir ko siekia kai
mynas ar kaimynai (lenkai etc) ?

A. Vilniečio “Drauge” pasiūly
mas plačiau pasisakyti A. Šapo
kai. Z. Ivinskiui, Pakštui, Trum
pai ir kitiems, yra neįkainuoja
mos vertės ne tik problemos 
sprendimui, bet ir lietuviškos 
koncepcijos suformulavimui! Ma 
nau, tai mes ir privalome pir
miausia pasiekti. Be to, A. Vil
niečio patiekti faktai iš lenkų 
pasisakymų įrodo, kad jų visuo
menė gyvai šiuo klausimu domi
si ir taip pat ieško bendro spren
dimo.

Būtų labai gera, kad spaudoje 
pasirodytų (kiek tai įmanoma) 
ir svarbesnės reikšmės žemėla
pių su istorinėmis, etnografinė
mis ar politinėmis sienomis pra
dedant 1772 m. ir baigiant dabar
tinės LTSR sienomis. 1920 m. sie
na su Sov. Rusija maždaug pa
tenkina prieš padalinimus ture-

Kanados paveikslai aplink pasauli

Po 30.000 mylių kelionės per 
15 kraštų Seegramo Kanados 
miestų paveikslų kolekcija ,šį 
mėnesi sugrįžo KanadSn.

Kolekcija susideda iš 50 pa
veikslų, kuriuose vaizduojami 
Kanados miestai. Paveikslus nu
piešė žymesnieji Kanados daili
ninkai. 200.000 .žmonių visame 
pasaulyje aplankėAgias parodas, 
tačiau iki šiol juos tematė tik 
keli kanadiečiai. Kolekcija pra
deda savo kelionę balandžio 29 
d. iš Montrealio.

Galerija sveria keturias tonas, 
įskaitant alumininius sutvirtini
mus ir įpokavimą. Buvo supa
kuota į 50 dėžių. Visa tai keliavo 
tik oro keliu. .

Vienas iš šių paveikslų nebus 
daugiau rodomas Montrealyje^ 
Parodos metu Romoje J. S. Hal

Tų priemonių, kuriomis mes sal
diname savo gyvenimą, jie ir ne
nori — jie seniai jas yra pamir
šę. Bet gi tai, kas žmogui yra bū
tina, jam reikia duoti, jeigu jis 
pats neįstengia įsigyti.

Dėl to ir būtų labai pravartu 
aukojančiai visuomenei pasvars
tyti, ar nereiktų savo auką vie
nu kitu centu padidinti, kad tuo 
būdu Šalpos Fondo Centro Ko
mitetas būtų įgalintas be tam 
tikro, kiekio taukų pasiųsti dar 
ir vieną kjtą šimtą dolerių pini
gais bent labiausiai jų reikalin
giems.

Šiuo reikalu turėtų itin būti 
suinteresuota toji visuomenės 
dalis, kuri stovi šalpos organiza
vimo- priekyje: Šalpos Fondo 
apylinkių komitetai, Bendruo
menės apylinkių valdybos, orga
nizacijos ir pavieniai talkinin
kai. Jie turėtų aukojančią visuo
menę reikiamai nuteikti, padėtį 
išaiškinti ir tokiu būdu daugiau 
aukotojų suburti. Kalbama pras
me ypač nemažai galėtų pasitar
nauti mūsų gerb. lietuviškų pa
rapijų klebonai ir kapelionijų 
vadovai bei kiti kunigai, skirda
mi vajaus metui, bent vieną pa
mokslą labdarybės reikalu. Juk 
į bažnyčią žmonių ateina daugu
ma, - o sakysim laikraštį skaito 
tik gal kas dešimtas. Daug galė
tų prisidėti ir Šeštadieninės lie
tuviškosios mokyklos, nes artimo 
meilė yra vienas iš pagrindimų 
auklėjimo motyvų.

Vienu žodžiu šalpa katalikui 
yra daugiau, kaip malda, bet ku
rios organizacijos nariui — kilni 
pareiga, mokiniui žmogiško auk
lėjimosi tikslas, o lietuviškai vi
suomenei —. tautinės garbės ir 
susipratimo reikalas.

• A. Kalnius.

- LENKU SANTYKIU
tos Vilniaus vaivadijos ribas. 
Bet turint galvoje kad gali iškil
ti Ukraina, kuri greičiausiai ap- 
jungs'ir Gudiją (nes ši pastaroji 
neturi savo tautinės sąmonės), 
yra dar proga ir Lietuvai pra
plėsti savo ribas pagalba gudrios 
politikos (ne imperialistinės). 
Jau dabar Ukraina apima Volui- 
nės ir Brastos vaivadijas. Nau
garduko, Minsko etc. į rytus ei
nančios-žemės palieka Lietuvos, 
Ukrainos ir būsimos Rusijos 
sprendimui. Turint galvoje, kad 
Ukraina tegali tenkintis tik et
nografinėmis sienomis, Lietuvai 
lieka laisvos rankos dar praplės
ti savo sienas rytuose.

Su Lenkija nebus prieita prie 
teigiamo sprendimo, nebent taip 
pat imant istorines Lietuvos sie
nas. Vilniaus, Trakų vaivadijos 
ir Prūsų kunigaikštija yra ir pri
valo būti lietuviškos žemės, su 
kuo tikriausiai sutinka ir lenkai 
(? Red.). Sunkumas yra tas, kad 
jie negali šios problemos išspręs
ti su Ukrainiečiais, nes pastarie
ji tegali tenkintis tik etnografi
nėmis sienomis. Gal kiek sun
kiau bus sutikti dėl sūduvių arba 
jotvingių gyvenamų vietovių,

lam pieštas paveikslas “Place 
d’Armes” įteiktas popiežiui Pijui 
XII ir jis kabo Vatikane.

Iš Montrealio paroda aplankys 
22 Kanados miestus, kurie pa
vaizduoti šiuose paveiksluose. 
Sekanti paroda įvyks Charlot- 
tentown, po to bus perkelta į 
Halifax, St. John, Nfld. ir Saint 
John, N.B. Paroda baigsis apie 
1955 metų vasarą.

Užsienyje paskutinis parodos 
sustojimas buvo Soest mieste, 
Vokietijoje, kur šiuo laiku yra 
I-mos Kanados Pėstininkų Bri
gados štabas. Tai buvo padaryta 
specialiu Kanados krašto gyny
bos departamento prašymu.

Prieš tai paroda aplankė San 
Juan, Puerto Rico; Havana, Cu
ba; Mexico City; Caracas, Vene
zuela; Rio de Janeiro, ir daugy
bę kitų miestų.

LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI PAUĖKOS TORONTIEČIAMS
(PIRMOSIOS PROGRAMOS 50 M. SUKAKČIAI)

Nuo pat savo atsiradimo pra
džios 1. krikščionys demokratai 
išėjo su labai aiškiais, ryškiais, 
visiems suprantamais ir priimti
nais principais: lietuvybė, krikš
čionybė ir demokratija. Gimė 
okupacijos laikais, tada, kada 
tautoje greta tautinio atbudimo 
vyko ir politinės sąmonės budi
mas, kada iš pavaldinio kalėsi 
piliečio sąvoka. Lietuvai artino
si laikai, kada jis pats kėlė klau
simą — o kas toliau?

Buvo peršamos tos visos idė
jos kurios tuo laiku vyravo ir 
kituose kraštuose: ir liberaliz
mas ir marksizmas ir visokį ki
tokį izmai.

Lietuvis žmogus, pasidairęs po 
platųjį pasaulį, pas savo kaimy
nus, rasdavo gražių patrauklių 
idėjų, jomis susižavėdavo, ir už
sidegdavo jas persodinti į savo 
lietuviškus plotus. Lietuvoje at
sispindėdavo visos tos universa
linės idėjos, kuriomis faktinai 
gyveno ir visos kitos laisvos tau
tos, kuriose ėjo laisvos varžyti
nės.

Mūsų visų politinių grupių ir 
susigrupavimų bendra idėja bu
vo — patiekti tautai patį geriau- 
sį ir tobuliausį receptą, kad jį 
begyvendinant ir pati tauta būtų 
laisva ir jos žmonės būtų laimin
gi, ir kartu, kad būtų pasiekta 
tai, ką Vydūnas vadino būti “sau 
žmonėmis”. Tad ir ne dyvai, jei 
Lietuvoj organizavosi marksis
tai, demokratai — liberalai ir 
krikščionys demokratai.

Neapsiėjo be tarpusavės kovos, 
ginčų, polemikos. Ir tai yra natū
ralu. Kiekviena grupė stengėsi 
savo idėjas kuo daugiau išpla
tinti, supažindinti su jomis kuo-

REIKALU
nes tuomet susikirstų istorinės 
ir etnografinės sienos. Dėl Prūsų 
— turime nepamiršti Vytauto 
Didžiojo pasakytų dar 1413 m. 
ordino maršalkai žodžių: “Prūsai 
yra taip pat mano protėvių žemė 
ir aš reikalausiu jų iki pat Osos. 
Jie yra mano tėvų palikimas”.

Norint žinoti kokia yra lenkų 
sąvoka, reikalinga truputis ži
nių iš Lenkijos bei Ukrainos is
torijos. Gudija, kaip žinome, sa
vinas! Lietuvos istoriją ir dėl to 
nereikia nei kiek jaudintis, bet 
tik truputis gudrumo. Štai kokia 
yra Ukrainiečių sąvoka apie GyK 
dus, paimta iš Apaštališko Sosto 
susirašinėjimų su Kievo metro
politu: “Ruthenians” is an an
cient designation7used by the 
Holy See to distinguish the Uk
rainians from the Russians of 
Moscovia. Bet taip pat reikalinga 
atskirti “Russians or Carpatho- 
Ruthenians”/Tik “Bielorus” yra 
teisinga sąvoka, kuria ukrainie
čiai supranta Gudus. Taigi, tu
rint kada nors reikalų su ukrai- 
niečiaisF yra įsidėmėtina šių są
vokų teisingas žinojimas. Dar 
vienas įdomus faktas, kiek tai 
liečia Lietuvos - Ukrainos santy
kius, yra susisiekimas lietuviškų 
žemių su Ukrainos ties Lietuvos 
Brasta. Ir, jei kada teks kalbėti 
su Ukraina — jie pripažįsta tik 
etnografines valstybių sienas, 
nes kitokių jie kaip ir neturėjo.

Su Gudija teks greičiausia ri
boti 1920 m. sienomis, arba ją 
visai įjungti į Lietuvos-Ukrainos 
-Rusijos orbitą.

Su Lenkais — tik istorinės sie
nos. Juozas Benius.

Pinigu pervedimas 
j Vokietiją

Vokietija blokuotoms sumoms, 
vadinamoms “Sperrmark”, nu
ėmė visą eilę suvaržymų ir lei
džia dabar jas tam tikromis są
lygomis pervesti į užsienį. Gerė
jant Vokietijos finansinei būk
lei ir siaurinant suvaržymus 
špermarkių panaudojimui, jų 
kursas pastaruoju metu nuolat 

’krito’ vadinasi, už dolerį buvo 
galima pirkti vis mažiau šper
markių. Dabar, dar palengvinus 
jų pervedimus, jų kursas beveik 
lygus normaliam dolerių kursui.

Kadangi užperkant špermar- 
kes sugaištama laiko ir turima 
išlaidų leidimui gauti ir banko 
provizijai, tai prie dabartinio 2% 
skirtumo, jos nebeapsimoka.

Pranešdami apie tai mieliems 
rėmėjams ir aukotojams, nuro
dome, kad pinigus galima, kaip 
iki šiol, pervesti čekiais, išrašy
tais “Litauisches Zentralkomi- 
tee” vardu, siunčiant juos su 
lydraščiu naujuoju Vokietijos 
Krašto Valdybos adresu: (17a) 
Weinheim / Bergstrasse, Post- 
fach 233 arba į mūsų banko są
skaitas: Badische Bank, filiale 
Mannheim. Bendroms sumoms: 
Konto Nr. 3558 — Litauisches 
Zentralkomitee; Gimnazijos na
mams: Konto Nr. 3558a — Lit
auisches Zentralkomitee. Son- 
derkonto Gymnasium; mokinių 
išlaikymui: Konto Nr. 3559 — 
Litauische Gvmnasium.
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didesnį tautiečių skaičių. Nes ga
lutinoj sąskaitoj nuo tautiečių 
pritarimo ar nepritarimo pri
klauso ir tolimesnis grupės ir 
jos peršamos idėjos likimas. De
mokratijoje sprendžia pati tauta. 
Bet kad ji galėtų spręsti, ji turi 
būti supažindinta su grupių per
šamomis idėjomis ir principais, 
ir su tais visais konkrečiais prak
tiškais pasiūlymais, kurių kiek
viena partija turi einamam mo
mentui.

Politinės partijos laisvame 
krašte yra būtinas dalyvis, be 
kurio apsieiti neįmanoma. Dar 
nėra. išrasta partijos pakaitalo. 
'Yra didelis nesusipratimas nie
kinti partijas kaipo tokias iš 
principo. Tai daro arba diktatu
rines partijos žmonės arba iš vi
so nieko nenusimaną demokra
tiškų valstybių tvarkymesi. Pir
mieji, t.y. diktatūrinių partijų 
atstovai, niekina partijas labai 
sąmoningai. Jie atmeta iš viso 
demokratinį principą ir nepripa
žįsta tautai laisvės pasirinkti no
rimą valstybės reikalų tvarky
mą. Jie įsitikinę, kad žmonės, 
tauta nėra priaugusi prie savys- 
tovaus apsisprendimu ir kad tau
tai reikalinga “aukle” — vadas, 
kuris geriau išmano, kaip reikia 
tauta tvarkyti ir žmonių reika
lus aprūpinti. Ir toji “auklė” gali 
būti tik jo partija — sąjunga. 
Mums yra žinomos tokios gru
pės, tai komunistai ir nacionalis
tai - fašistai.

Kalba prieš partijas, kaip sa
kiau, ir tie žmonės, kurie yra su- 
sklaidinti nacionalistinių grupių 
propagandos, esą visokios nege
rovės kylančios tik iš partijų ir 
jų žmonių. Jų supratimu, valsty
bių reikalų tvarkymas turįs eiti 
“kaip nors pats savaime”. Tai 
yra tikrai politiškai ir pilietiš
kai nesubrendęs tautietis. Jam 
reikalinga globa, kurią pasiūlo 
įvairių “vienybių” piršliai iš to- 
talistinių grupių. O šitos totališ- 
tinęs grupės nepakenčia jokios 
laisvos konkurencijos ir pasiekę 
valdžios be ceremonijų suvaržo 
visą politinį krašto gyvenimą, 
monopolizuodami visą išmintį 
savajai grupei. Jos visada remia
si brutalia jėga ir mažesniu ar 
didesniu teroru.

Čia ne apie tai norima kalbėti. 
O jei kalbama, tai tik dėl to, kad 
ir mūsų tarpe tokių nesąmonin
gų tautiečių deja vis pasitaiko ir 
tai vis patriotizmo vardan. De
mokratijos supratimas, nors gy
vename demokratiškuose kraš
tuose, nėra perdaug augštas. Ir 
nors šiandieninis mūsų tautos 
okupantas kaip tik ir naudoja 
tuos visus totalistinius metodus, 
nieko bendro neturinčius su de
mokratiniais principais, tokie pi
liečiai ir tokios priešpartinės 
kalbos principe pritaria jojo vei
kimui visai nesąmoningai. Tai 
kur čia politinis ir pilietinis ir 
pagaliau tautinis susipratimas? 
Ir vistik jie turi drąsos kone
veikti viešai tas pačias politines 
lietuviškas partijas, joms suvers
dami visas būtas ir būsimas ne
geroves.

Lietuvos krikščionys demok
ratai buvo labai atviri skelbda
mi savo idėjas ir jokių užkulisių 
niekad nėra turėję. Ji kaip ir 
kiekviena politinė partija —- ki
taip ir negalėtų būti—siekė, kad 
jos idėjos būtų kuodaugiau išsi
platinusios, kad kuo didesnis 
žmonių skaičius būtų su jomis, 
supažindintas. Tai irgi yra na
tūralu. Organizacija tam ateina 
pagalbon. Bet sprendžia tauta. Ir 
ne visada nulemia propaganda. 
Blogą prekę yra sunku įpiršti. 
Geros idėjos, puikūs sumanymai, 
teisingumo siekią projektai vi
sad žmonėms užimponuos ir, 
kraštas jiems pritars.

Krikščionys dempkratai skelb
dami savo principus turėjo gal
voje, kad tas viskas turi būti ir 
įgyvendinta lietuvių tautoje, jos 
sukurtoje valstybėje ir tai pačių 
lietuvių rankomis.

Ir šiandien krikščionys demo
kratai turi jau turtingą praeitį.

Jų pirmoji vieša programa pa
sirodė 1904 m., taigi lygiai prieš 
50 m., kada Lietuva buvo rusų 
okupacijoje. Ją pasirašė prel. 
prof. J. Maciulevičius-Maironis, 
kun. prof., vėliau arkivyskupas, 
Pr. Bučys, kun. prof. A. Damb
rauskas-Jakštas. Šitų trijų var
dų užtektų partijos rekomenda
cijai. Tai būvą ir yra Įmonės, 
kurie mūsų tautoje spindi kaip 
didelio masto žvaigždės. Tų pa
čių laikų programos vykdytojas 
tarpe daugelio kitų buvo kitas 
didelis tautos vyras — kan. J. 
Tumas - Vaižgantas. Šitie vyrai 
nepasiliko tik prie politikos. Jie 
nuėjo plėšti kitų dirvonų, užleis
dami politinius laukus naujoms 
jėgoms, kaip dabartinis VLIKo 
pirmininkas prel. M. Krupavi
čius, vysk. J. Staugaitis, arkiv.

Atsisakyti aukoti gali kiek
vienas, bet atsisakymas alks
tančio nepasotins ir nuogo ne
pridengs.

M. Reinys, vysk. Paltarokas, A. 
Stulginskis, dr. L. Bistras, prof. 
V. Jurgutis ir visa daugybė kitų.

Tai buvo Nepriklausomos Lie
tuvos protai, kurie dirbo tautos 
ir valstybės didžiulius darbus ir 
kurių darbais didžiuojasi ne vie
ni krikščionys demokratai, bet 
kartu su jaisiais įjį visa lietuvių 
tauta. Tas tik dar kartą patvir
tina, kad krikščionys demokra
tai stovėjo tikrame kely, dirbo 
darbus tautai reikalingus, ir pa
tys žmonės dirbę šiuos darbus 
išaugo milžinais.

Kad partija stovėjo aktualiųjų 
reikalų didžių žygių sargyboje, 
norėčiau čia priminti tik vieną 
nutarimą, kuris parodo ir parti
jos budrumą, ir tautos interesų 
augščiausios rūšies supratimą, ir 
mokėjimą laiku daryti reikalin
gus sprendimus.

Tai buvo 1919 m. sausio 1 d.
Laikai buvo ne tik netikri, bet 

iš viso jokių perspektyvų. Vieš
patavo chaosas. Vokiečiai, lig tol 
valdę Lietuvą kaip jos okupan
tai, pakriko. Bolševikai su savo 
“Lietuvių - Gudų” divizijomis, 
prieky su Kapsuku - Mickevi
čium, žygiavo į Lietuvą paimti 
jiems, “priklausomą” valdžią. 
Lenkai tą naktį okupavo Vilnių, 
tai yra paėmė su savo gimnazis
tais niekam tada nepriklausiusį 
miestą į savo rankas. Lietuvos 
ministerių T-sis kabinetas,# už
ėmęs Lietuvos gynimosi atžvil
giu klaidingą ir tuo pačiu žalingą 
politiką, buvo pats bejėgiausias 
tuo laiku faktorius ir galėjo ra
šyti tik deklaracijas, kurių ne
buvo kam ir vykdyti. Pats minis- 
teris pirmininkas su Prezidentu 
išvyko staiga į užsienius. O Lie
tuvos viduje šalia savivaldybių 
kūrimosi ėjo ir bolševikų tarybų 
organizavimas. Padėtis atrodė 
beviltiška: priešų daug ir išorėje 
ir pačiame viduje, o jėgos jokios. 
Evangelijos žodžiais tariant 
“pradžioje buvo žodis”, bet tą 
žodį suprantant mūsų prasme. 
Noras gyventi, turėti savo vals
tybę, ir daugiau nieko.

Ir štai sausio 1 d. tame chaose 
1. krikščionių demokratų parti
jos centro komitetas skelbia sa
vo nutarimą, kad Lietuvos že
mės bus išdalintos žmonėms 
nuosavybėn ir kad kariuomenės 
savanoriai tos žemės gaus pir
moj eilėj.

Šis nutarimas partijos, ne 
valstybės, turėjo dideliausios 
reikšmės visame tolimesniame 
valstybės Organizavime ir jos 
gynime; Nes jis iškart atitiko 
Lietuvos žmonių daugumai. Ligi 
tol kaimo žmogui ir dvaro ku
mečiui buvo skelbiami gana ab
straktūs dalykai. Eiliniam žmo
gui nepriklausomybės turinys 
nėbuvo aiškus ir jis vis laukė, 
kuo gi skirsis ta žadama Lietuva 
nuo kitų valstybių tvarkos ir ką 
ji jam atneš naujo. Kokia čia 
laisvė ir nepriklausomybė, jei 
liekasi didžiuliai, kaip buvę, 
dvarai su kumetynais ir kume
čių nebaigiamais vargais? Kokia 
čia laisvė, jei įvairūs ponai ir 
toliau bus galingi viešpatys ir, 
ko gero, ir toliau lems visą vals
tybės gyvenimą, o tos skelbia
mos lygybės, apie kurią buvo 
kalbama, faktiškai ir nebus? Pa
galiau ir bolševikai,- steigdami 
savo lietuviškus sovietus, kalbė
jo apie žemių atėmimą iš ponų 
ir jų atidavimą bežemiams ir 
mažažemiams. Reiškia jau šis 
tas. Bent nebus ponų, kuriems 
simpatijų krašte nebuvo.

Krikščionių demokratų nuta
rimas buvo sutiktas visame kraš
te su entuziasmu, su supratimu 
ir įvertinimu.

Naujai susidariusios vyriausy
bės — II-jo ministerių kabineto 
— su energingu ir padėtį supra
tusiu pirmininku M. Sleževičium 
paskelbtas savanorių šaukimas 
rado pilną atbalsį tautoje ir sa
vanoriai pradėjo plaukti.

Kaimas ėjo ginti savo žemės. 
Kumetis ėjo kariauti už pažadė
tą žemę. Ūkininko prisirišimas 
prie savos žemės ir kumečio 
svajonės, kada nors įsigyti žemės 
sklypelį ir turėti savą nors dar
želį, sutapo, — ir lietuvis paduo
da ranką lietuviui, stoja prieš 
visus Lietuvos priešus ir kovą 
laimi. Lietuva išpildė tai, kas 
buvo krikščionių demokratų 
partijos pažadėta pačiais kritiš
kiausiais pirmojo kūrimosi lai
kais.

Šiais metais minima pirmoji 
1. krikščionių demokratų prog
rama. Ji sutelkė geros valios 
žmones, ji davė kryptį lietuvių 
katalikų politinei veiklai, ji su
būrė vienon organizacijon, kuri 
nuveikė daug didžių darbų savo 
kraštui.

Šiandien su didele padėka ga-. 
lime minėti tuos žmones. Su di
dele meile galime sekti ir šian
dienines pastangas išlaisvinti' 
Lietuvą. Su pasitikėjimu galime 
žvelgti ir į ateitį, nes yra pajė
gos, kurios jau šiandien rūpinasi 
dėl laisvos Lietuvos kuogeriau- 
sio sutvarkymo. J. MG.

KLB Toronto apyl. Šalpos K-tas 
Velykų proga Vokietijos vargo 
mokykloms per PLB Vok. Kr. 
V-bą pasiuntė $300, dabar yra 
gavęs padėkos laiškų, kurių bū
dingesnius skelbia aukojusių ži
niai: ‘

Augustdorfo vargo mok. ved. 
dr. V. Literskis rašo: “Sušelptų
jų vardu reiškiu Tamstai ir vi
siems aukotojams nuoširdžią pa
dėką už Jūsų auką 75 DM. Gerų 
•žmonių aukos yra vienintelė 
priemonė mokyklai išlaikyti. Ki
to kelio nėra”.

Špakenbergo apyl. valdybos 
pirm. J. Drungilas: “Tamstų au
ka 55 DM. įgalino mus paruošti 
vaikučiams jaukų velykinį stalą, 
juos apdovanoti, tuo suteikiant 
jiems didielį džiaugsmą. Už 
Tamstų stambią auką mūsų pri
augančiam jaunimui, reiškiame 
Tamstai ir Toronto aukotojams 
nuoširdžiausią padėką mūsų vai
kučių ir tėvelių vardu”.

Diepholzo apyl. v-bos pirm. J. 
Čaplinskas rašo: “Bendruomenės 
vardu reiškiame Tamstai nuošir
džiausią padėką už auką 110 DM 
mūsų vargo mokyklai. Visų tėvų 
širdyse liks niekad nepamiršta
mas dėkingumas, kad padedate 
išsaugoti tai, kas mums bran
giausia: kalbą, savo krašto paži
nimą ir lietuvių tradicijas.

Memingeno apyl. valdyba per 
kun. A. Bungą visų vargo mo
kyklos vaikučių ir jų tėvelių 
vardu reiškia nuoširdžiausią pa
dėką už velykines dovanas, nes

Memmingeno lietuvių vaikučiai prie Velykų stalo, apkrauto 
Toronto lietuviu dovanomis. v

KANADOS KOMUNISTAI
(Atkelta iš 2 psl.) 

zikos arba meno grupių su ne
kaltai skambančiais užvardini- 
mais sudarymas ir jų panaudoji
mas komunistų propagandai.

Keletą tokių kultūrinių šios 
rūšies grupių galima paminėti: 
The All Slav Youth Choir, the 
Ukrainian Youth Choir, the Li
thuanian Literary Society (Liet. 
Literatūros D-ja, kuri leidžia 
Liaudies Balsą), the Finish - Ca
nadian Amateur Sports Federa
tion, Jewish Folk Choir, the 
New Dance Theatre ir Winnipeg 
Folk Singers. Art - Kino išplati
na sovietų filmus šiame krašte. 
Komunistai taipogi panaudoja 
broliškas etnines grupes. Tokios 
yra: the Association of United 
Ukrainian Canadians, the Bulga
rian Peoples League, the Fede
ration of Russian Canadians, the 
Finish Organization of Canada, 
Polish Democratic Association, 
All-SIav Committee ir the Uni
ted Jewish Peoples Order. The 
National Federation of Labour 
Youth ir La Jeune' Equipe taipo
gi yra komunistinės organizaci
jos.

Turima dar daug kitų, kurios 
yra ant ribos, kur komunistų 
Įtaka yra gan didelė.

Komunistų “liniją” kartais ga
li atrodyti visai nekalto pobū
džio. Štai kai kurie komunistų 
propagandos nūdieniai šūkiai: 
“Kanada yra priversta prieš sa
vo norą vykdyti JAV įsakymus. 
Kanada yra JAV ūkinis bei mi- 
litarinis vasalas. Sovietų Sąjun
ga ir “taiką rrtylinčios” komunis
tinės liaudies vyriausybės neturi 
jokių ginčų su Kanada, bet tik
tai su JAV. Sovietų Sąjunga no
ri taikos, kai JAV kursto karą. 
Didysis biznis nori karo, kad ga
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jų dėka Velykų zuikelis suteikė 
tikrai daug džiaugsmo ir laimės 
vaikučiams, «praturtino jų vely
kinį stalą ir paskatino dar uoliau 
mokintis ir, reikia tikėtis, ne vie
nas iš jų užaugs Tėvynei naudin
gas pilietis.

Mūncheno apyl. vald. pirm. J. 
Medušauskas ir Krefeldo vargo 
mokyklos ved. J. Dūda už vely
kines dovanas, gautas per PLB 
Vok. Kr. v-bą iš Toronto Šalpos 
K-to 55 ir 35 DM. reiškia gilią 
padėką už šias velykines dova
nas mūsų vargo mokyklų vaiku
čiams Toronto Šalpos K-tui, o 
per jį, duosniems Toronto lietu
viams niekad neužmirštantiems 
varge esančių tautiečių.

Toronto Šalpos K-tas. jo talki
ninkai ir visi geros širdies ir tau
tiniai susipratę Toronto lietuviai 
aukotojai, perskaitę tas eilutes, 
su dideliu susijaudinimu ir ma
lonumu konstatuoja tą didį 
džiaugsmą ir laimę, kurią jie su
teikė mažyčiams, likusiems ana
pus okeano, savo atliekamo vie
no kito dolerio auka.

Tegul tų nekaltų vargą be ga
lo kenčiančių vaikučių trumpa 
džiaugsmo valandėlė suteikia 
mums ištvermės, pasišventimo ir 
neužgęstančio noro pastoviai ir 
nepailstamai dirbti" tą nedėkingą 
šalpos darbą, o mažyčių ištiesta 
liesa rankutė, pagalbos prašanti, 
tegul atveria mūsų širdis nepa
miršti jų ir ateity.

Toronto apyl. Šaipos K-tas.

lėtų turėti pelno. Prekyba su ko
munistiniais kraštais tikriausiai 
pašalintų nedarbą. Prasidėjo 
ūkinė depresija. Kapitalizmas ir 
mūsų demokratinės valdžios 
forma griūna. Kanados dirban
tieji vyrai ir moterys yra išnau
dojami ir su jais blogai elgia
masi. Su Kanados jaunimu blo
gai apsieinama ir jis turi turėti 
“new deal”.

V. Petrovas, pasidavęs austra
lams rusų šnipų viršininkas, pa
sak latvių ir estų spaudos. Scot
land Yardui Londone pateikęs 
sąrašus Australijos, Kanados ir 
JAV DP pabaltiečių, dirbusių 
Maskvai.

Kad žmonės nebėgtų į užsienį, 
o bėgantieji būtų geriau gaudo
mi Vengrų saugumas pasienio 
sargybiniams prie Vengrijos - 
Austrijos sienos paskyrė už 
kiekvieną pagautą bėglį po pre
miją, kuri siekia 3000 forintų, ar
ba apie 1150 DM. Be to, sugavęs 
pabėgėlį, sargybinis dar gauna 
10 dienų specialių atostogų. Pa
sieniais pagausintas sargybų 
bokštų skaičius.

Lenkų kard. Wysinskio byla, 
KNA žiniomis iš Dublino, ati- * 
dėta, nes bolševikiniams tardy
tojams nepasisekė priversti jį 
“prisipažinti”. Kardinolas iš gar
siojo Liubankos kalėjimo Mask
voje buvo išgabentas į vieną sa
lą Baltojoj jūroj. Ten pasižymė
ję bolševikų ekspertai stengiasi 
jam “perplauti smegenis”, pir
moj eilėj siekdami įvykdyti as
menybės suskilimą. Byla bus 
viešai svarstoma tik tada, jei pa
vyks priversti Lenkijos primą 
prisipažinti prie neįvykdytų nu
sikaltimų. <

Kiekviena 
taupomoji 
sąskaita 

yra 
labai svarbi
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Pavergtoje tėvynėje
Kungiai “patriotai”

Lenkijoje tuos dvasininkus, 
kurie eina su rėžimu, paprastai 
oficialiai vadina “kunigais pat
riotais”. .Pastaruoju metu lais
vuosius Vakarus yra pasiekę ži
nių, kad panašių reiškinių, nors 
dar ne tiek daug, esama ir okup. 
Lietuvoje. Tačiau šios žinios dar 
nėra patvirtintos kompetentingų 
įstaigų, todėl į jas reikia žiūrėti 
su labai dideliu atsargumu. Vis 
<lėlto tenka manyti, kad bolše
vikai kaip kitur, taip ir Lietuvo
je yra dėję ir tebededa nemaža 
pastangų tokių sau palankių 
dvasininkų įsitaisyti, juo labiau, 
kad tarp kai kurių kunigų atsi
randa manančių, jog Bažnyčios 
padėtį esą įmanoma Lietuvoje 
išgelbėti tik viena ar kita forma 
“bendradarbiaujant su režimu”. 
Gautosiomis tokiomis žiniomis, 
Kauno kunigų seminarija, ku
riai vadovauja “Vilniaus ir Pa
nevėžio arkivyskupija”, 1953 m. 
išleido -auklėtinių, kurie buvo 
paskirti dirbti į parapijas Vil
niuje ir provincijoje. Dėl jų pa
skyrimo buvę tariamai sutarta 
su Lietuvos kom. partijos tiky
binius reikalus tvarkančiu sky
rium, o vietiniai kp skyriai ta
riamai gavę instrukcijų tų kuni
gų nepulti ir netrukdyti jų dar
bo. Nurodoma, kad šių “naujų 
katalikų dvasininkų” prieaugliu 
ir jų mokslinimu rūpinamasi su 
kp pritąrimu ir jos priežiūrą.

Tokių “naujų laikų kunigų” 
pačiame Vilniuje buvę apie .8. Jų 
vienas buvo priskirtas prie Šv. 
Jurgio bažnyčios. Provincijoje 
“naujieji” buvę paskirti į Mai- 
šiogalos, Švenčionėlių ir kitas 
parapijas. *

Paprastai šie “naujosios dva
sios” dvasininkai savo pamoks
luose nevartoja pasakymų “Ro-

parapijiečiąi į juos šnairuoja, 
laikosi labai rezervuotai, bijosi 
prie jų eiti išpažinties ir įtaria, 
%ad ar tik šie “naujos dvasios” 
kunigai nebendradarbiauja arti
miau, negu normaliai tat įmano
ma ir reikalinga, su komunisti
nės valdžioj sluogsniais. Tąi vė
lia bolševikai išnaudoja antireli
ginei veiklai vesti. Kaip faktiš
kai bolševikai varo antireliginę 
kompaniją, gerai pavaizduoja

filmą”, pavadinta “Aušra prie 
Nemuno”, kur net Vatikano vals 
tybės sekretorius kardinolas rei
kalauja kunigus “šnipinėti im
perialistams”. . .•

“Lietuviai patriotai kunigai” 
mėgina užmegzti ryšį su ‘ kitais 
panašiais kunigais Lenkijoje ir 
kituose satelitiniuose kraštuose. 
Pati Maskva 1952 metų gale lei
do pradėti ir net pageidavo to
kių kontaktų. Tačiau ji labai bi- • 
jojo, kad Lietuvos katalikai ne- 
užmegztų tiesioginio kontakto su 
Lenkijos katalikais patys, be jos 
žinios. Tčdėl tokie dalykai buvo 
apriboti, ir šiems naujoviškiems 
dvasininkams buvo pasiūlyta pa
sirodyti drauge su kitais tokiais 
su bendra “pasaulinės taikos 
platformą”. 1950 m. liepos mėn. 
Luchacoyice, Cekosloyąkijoj, bu- 
,vo suruoštas prokomunistinis 
“taikos kongresas”, per kurį Lie
tuvos “naujųjų laikų dvasinin
kai” užmezgė “kontaktą” su Če
koslovakijos tokios pat rūšies 
dvasininkais. 1951 ,m. šie ‘‘naujų
jų laikų dvąrios” šalininkai ,lįe- 
tuyoje buvo jau įspdiiĮiti į kai ku
rias raktines pozicijas. Buvo vie
šai sustiprinta “kampanija už 
taiką”. Tarp jų simpatikų, be 
kai _kurių lenkų kunigų, minųni 
Vilniaus katedros .pa^utĮnis de-
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HAMILTON, Ont
Šą. Povilo liuterionių bažny

čioj, Gore ir Hughson gt. kampe, 
Sekminių sekmadienį, birželio 6 
d. 1 vai. pp., lietuvių pamaldos.

Kun. <lr. M. Kavolis.
Atidarytas knygynas. Gegužės 

8 d. parapijos salėje įvyko iškil
mingas lietuviškų knygų biblio
tekos atidarymas. Šia proga atei
tininkų kuopa surengė literalfe- 
rps vakarą, kariame pasirodė 
Hamiltono lietuviai literatai. E. 
Sudikas savo paskaitoje smul
kiau nupasakojo lietuvių 19 a. 
pabaigo’s kovas už savo spausdin
tą žodį ir jų galutinę pergalę

kad ir jų pastatytai ‘‘hętuvų^-^ m.‘gegužės 7 d. (pagal naują
kalendorių). Minėtą dieną rusų 
imperijos caras savo manifestu 
panaikino .liet, spaudos lotyniš
komis raidėmis spausdinimo 
draudimą. Baigdamas Edv. Sudi- 
kas ypatingai pabrėžė lietuviš
kos knygos ir laikraščių reikš
mę ir primygtinai prašė visus 
tautiečius savo spaudą remti. 
Ypač šiuo metu kreiptinas dė
mesys į liet, knygų palaikymą. 
Jei nors po keletą knygų kasmet 
kiekvienas mūsų nusipirktu- 
mėm, knyga atsistotų ant tvir
to pagrindo.

Meninėj daly savo kūrybos 
skaitė St. Prapuolenytė ir St. 
Verbickaitė. Vacys Laniauskas 
labai gražiai perdavė Jono Gai
liaus “Kauno senamiesty”. Zub- 
rickas pagrojo akordeonu.

J. Pleinys, pranešdamas apie 
bibliotąkos atidarymą, supažin
dino klausytojus su dabartiniu 
jos stoviu. Jai pagrindą davė bu
vusi parapijos bilioteka, kuri pa
pildyta ir pertvarkyta, pavadi
nant ją “Aušros Vartų ŠŠ. Mer
gelės vardo biblioteka”.

Šiuo metu joje yra 281 knyga 
$589 vertės. 150 knygų perimta 
jiš parapijos, o 131 nupirko atei
tininkai. Knygynas su invento
riumi kainavo $659. Kadangi da-

lįs knygų paimta skolon, tad J. 
Pleinys prašę visų organizaci
jų padėti šią skolą išmokėti. Au
kos knygomis irgi mielai laukia
mos.

Knygyną tvarko ir prižiūri 
ateitininkai, o jo vedėju sutiko 
būti Alb. Grajauskaitė. Knygos 
pasiskaityti išduodamos ir pri
imamos sekmadieniais po pa
maldų. Skaitytojai turi mokėti 
$1 metinio mokesčio. Mokslei
viai nuo jo atleidžiami. Knygų 
laikymo terminas — 3 savaitės. 
Tšlaikę jas ilgiau moka 50 c. pa
baudos.

Lietuviškoji visuomenė be- 
abejo yra dėkinga ateitininkams 
už šį didelį tautiniai kultūrinį 
įnašą į mūsų kclonijos dvasinį 
gyvenimą ir moraliai atlygins 
ateitininkams skaitlingai naudo
damiesi biblioteka.

Pirmoji Tautos Fondo geguži
nė rengiama birželio 19 d., šešta
dieni, Barbers Beach gražioje, ir 
jaukioje salėje, ant pat ežero 
kranto. Ji pradedama 6 v.v. ir 
tęsis iki 12 vai. Šokiams gros V. 
Babecko vedamas orkestras “Ai
das”.. Veiks įvairus bufetas su 
stipriais gėrimais. Kelio į gegu
žinę planas bus išspausdintas 
mūsų spaudoj#

Maloniai kviečiame visus tau
tiečius skaitlingai į šią geguži
nę suvažiuoti, ramioje nuotaiko
je, tyliame pąrko ošime nuotai
kingai praleisti savaitgalį ir tuo 
paremti mūsų laisvės kovą. Juk 
šiuo laiku retas mūsų šeštadie
nio ar sekmadienio popietę bū
vame namuose: graži Hamiltono 
apylinkių gamta mus traukte iš
traukia iš miesto. Tad kodėl ne
atvažiuoti į savąją gegužinę, kur 
ir savi žmonės, ir savi papročiai, 
ir sava kalba, ir sava daina!

Visi ruoškimės į birželio 19 d. 
TF gegužinę, kuri įvyks geram 
ar blogam orui esant. Sk. St.

Fort William, Pnt
Mūsų darbščioji bendradarbė 

A. Druktienė gegužės pradžioje 
gavo žinią iš Lietuvos apie savo 
brangaus tėvelio mirtį.

Vietcs lietuviai reiškią Jai 
nuoširdžiausią užuojautą.

— Ši maža apylinkė palygina
mai yra gana daug aukojusi tė
vynės reikalams. Čia spausdina
mas padėkos laiškas už aukas 
Vasario 16 gimnazijai. Aukas 
rinko St. Jonaitis. Aukotojų vie
nas sąrašas yra tilpęs mūsų Ka
nados laiH-aščiuose, o antras yra 
pasiųstas PLB Vokietijos Krašto 
valdybos pirmininkui dr. Zun- 
dei. E. J.

PLB Vokietijos Kr. Voldybo dr. E 
Josevičiūtei rošo: •

Didžiai gerbiamoji panele daktare, 
KLB šalpos Fondo Centro Komitetas 

atsiuntė mums Fort Williams apylinkės 
lietuvių aukę Vasario 16 Gimnazijos Na
mams 70 dol. sumoj.
V. Kr. V-bos ir Vasario 16 gimnazijos 
vardu reiškiame Tamstai, .Fort William 
apylinkės vadovybei ir visiems lietuviams, 
sudegusiems šię sumq, mūsų nuoširdų 
ačiū. Pakvitavimo už šię sumų pasiun
tėme KLB Šalpos Fondo CK, o Tamstų 
aukę įrašysime Vasario 16 g. rūmų au
kotojų garbės knygoje ir paskelbsime 
mūsų balandžio men. išeinančiame biule
tenyje. Jeigu Tamsta duosite mums au
kojančių jų sąrašų, tai ir jie visi bus pa
skelbti biuletenyje.

Mums labai malonu pabrėžti, kad Ka
nados lietuviai vis aktyviau dalyvauja 
šalpos darbe, o savo aukomis lietuviškom 
švietimui labai stipriai paremia pastan
gas duoti priaugančiam lietuviškom jau
nimui išmokslinimo, įskiepyti jame Tėvy
nės meilę, pasiilgimo ir pažinimą. Tams
tų auka padės išlaikyti nykstantį lietuviš
ką žodį, kultūra ir papročius, o pasauliui 
parodys mūsų troškimą gyventi ir musų 
susiklausymo bei pasiaukojimą bendram 
reikalui.

šimtai sveiko lietuviško jaunimo, 
Tamstų aukomis ištraukto iš niūrios sto
vyklos aplinkos, iš beprasmio ir bevil
tiško vegetavimo, savoje pastogėje gaus 
globą, šviesą ir išsiauklėjimą, nebebūda
mi kampininkais iš svetimųjų malonės 
ir nebijodami rytojaus.

Der^kortą dėkojame ir reiškiame gilią 
pagarbą Pr. Zunde, pirmininkas; A. Ma- 
karskas, vajaus reik, vedėjas.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

mos Katalikų Bažnyčia”, bet jausiąs, buv. Šilėnų vienuolyno z / <* • . w • v*. . W - • W • • ’> -X- <• • - W .“Lietuvių Katalikų Bažnyčia” ir 
save vadina “kunigais katalikais 
— lietuviais”. Tačiau tų bažny
čių, prie kurių jie buVo priskirti,

•viršininkas Žukas ir kt.

.Lietuvoje šiemet esą 77 klieri
kai. Iš jų 16 vilniečiai.

WINDSOR, Ont.
Suorganizuoti jaunieji skautai.. ja ir Aloyzas Juozaičiai, dabaj

30.000 MYLIŲ
SU <

KANADOS MISIJA

Kad parodžius svetimiems kraštams, kaip at
rodo Kanada, House of Seagrams užangažavo 
žinomus Kanados dailininkus nupiešti 22 Kanados 
miestų vaizdus.

Šie paveikslai lėktuvais buvo nuvežti į Pietų 
Ameriką, paskiau perkelti'Europon. Šias pąrodąs 
aplankė virš 200.000 žmonių — viso 16-koje dięf- 
miesčiu.

Visoje 30.000 mylių kelionėje šie Seagram’o pa
veikslai laimėjo Kanadai naujų draugų ir geriau 
supažindino su mūsų kraštu.-Parodos parodė mūsų 
smarkiai augančius miestus ir laisvą mūsų gy
venimą.

, Ne taip seniai, prof. Kairys — 
vyr. lietuvių skautų vadovas Ka
nadoje, būdamas tarp Windsor ie
čių, iškėlė mintį ir pageidavo, 
kad ir šioj kolonijoj reikėtų jau
nimą suorganizuoti į jaunųjų 
skautų būrelius. Minint Motinos 
dieną, Detroito mergaičių skau
čių tunto tuntininkė Žalvyra 
Buknytė savo paskaitoje dau
giausia sustojo ties jaunimo auk
lėjimu lietuviškoj dvasioj. x Čia 
ir susitarta su ja. Gegužės 23 d., 
atvykusi su bendradarbėm vyr. 
skautėm Aldona Rastenyte, Lile 
Petrauskaite, Albina Kaselyte ir 
skautais: vietininkijos adj. Ba- 
nioniu ir Bauža Vytautu ir pada
rė steigiamąją sueigą. Trumpai 
susipažinus ir supažindinus jau
nučius su skautų organizacijos 
tikslais, — įsteigti berniukų ir 
mergaičių jaunųjų skautų būre
liai. Organizatoriai busimąsias 
skautes apdovanojo skautiškom 
virvutėm, o skautus po dvi kny
gas, kuriose apstu žinių reikalin
gų žinoti skautui. Po to pažais
ta, pamokyta lietuviškų daine
lių, pasakyta pasakų, aptarti rei
kalai dėl uniformų įsigijimo. Jas 
parūpins tuntininkė Buknytė. 
Susitarta dėl stovyklavimo, pa-, 
daryta nuotraukų. Sekanti suei
ga sutarta birželio 6 d. p.p. Ra
dzevičių ūky -— laike bendruo
menės ruošiamos gegužinės.

Sueigą šypsančiais veidais ste
bėjo jaunučių mamytės, dėkin
gos Detroito skautų vadovams 
už atvykimą ir padėjimą jauni
mo auklėjimo darbe.

Nesant galimybėsrišlaikyti šeš
tadieninę lietuvišką mokyklą, 
tėvams, norintiems vaikus auk
lėti lietuviškoj dvasioj, tai vie
nintelė proga per įsikūrusią 
skautų organizaciją. Visi su vai
kais kviečiami į sekančią suei
gą. Ten padarysite mažiesiems 
daug džiaugsmo ir asmeniškai 
pamatysite praktiškos naudos. 
Baigus registraciją bus paskirti 
būreliams vadovai, numatyti iš- 
kylavįmai ir aptarti kiti reikalai.

Šaunios krikštynos. Buvę mū
sų kolonijos gyventojai, Salome-

gyv. Sudbury, atvykę į Windso- 
rą pakrikštijo dukrą Loreta Ai
da Birute. Krikšto tėvais buvo 
Ona Ražąųskienė ir jų švogeris 
Juozas Skėrius. Krikšto apeigas 
atliko kapelonijos kleb. Rudzins- 
kas. Į vaišes atvyko jų .dėdė Rr. 
Aušra su žmona, dukra Barbora 
ir žentas Kazlauskas. Aušra apie 
prieš pusę šimtmečio atvyko iš 
Lietuvos. Jo-žmona gimus ir au
gus Amerikoje, bet taip gražiai 
visa šeima kalbą lietuviškai, jog 
sunku patikėti, kad ne Lietuvoj 
išmoko. Dabar gyvena Michiga- 
no valstybėj, visi turi stambius 
ūkius. Juozaičiai, jauna ir pa
vyzdinga šeima, dar turi sūnų- 
Ričardą rūpėtų.

Vytautas Jonušas, apie 30 m., 
susirgo ir patalpintas St. Tho
mas psichinių ligų ligoninėje. 
Jauną žmona liko varge prieš 
pat gimdymą. Bendruomenės 
valdyba iš kasos oaskyrė vien
kartinę pašalpą $50, o bažnyti
nio komiteto nariai Marija Skei- 
verienė ir Pr. Rudokas iš koloni
jos gyventojų surinko dar $45.

J. Ražauskas.

Niagar Falls nenori gerti
Niagara Falls mieste gegužės 

5 d. vyko balsavimas ar leisti 
pardavinėti svaiginamuosius gė
rimus. Mat, 1946 m. svaiginamų
jų gėrimų įstatymas nustatė, kad 
miestuose, turinčiuose mažiau 
50.000 gyventojų, svaig. gėrimų 
pa?daviiiėjimo klausimas spren
džiamas gyventojų balsavimu. 
Niagara Falls turi 22.000 gyv. 
Kad spręsti svaiginamų gėrimų 
pardavinėjimą reikia, kad už pa
sisakytų 60% balsuotojų, o Čia 
balsavo 54.96% už tai, _kad būtų 
leidžiama svaiginamus gėrimus 
pardavinėti su maistu, 52.97% 
už tair kad būtų leidžiama par
davinėti be maisto. Ir vienam ir 
kitam siūlymui iki 60% dar trū
ko.

1613 BLOOR ST. WEST
Tel. LO. 6480

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI

Lietuviams nuolaida.
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

NUOMOK
PILNĄ

> VESTUVINI 
RŪBU

k1 KOMPLEKTĄ 
(/_ VYRAMS IR 
fe MOTERIMS.

Paveikslai savo uždavinį atliko puikiai. Jie 
dabar sugrąžinti Kanadon ir bus parodyti mūsų 
žmonėms nuo vandenyno iki vandenyno.

ouse of Seagram

PASAULYJE 
.GARSIOS 
VOKIŠKOS 

PĖBLON 
MOTERIŠKOS 

KOJINĖS.
Lietuviškos ir 

vokiškos 
patefono 

plokštelės.
DOVANOS 

su lietuviškais 
motyvais ir 
importuotos.

4711 
vokiečių kos

metikos prekės.
WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ST.
TORONTO 

Tek WA. 4-4596
JH

ESTAS DAKTARAS
VANCOUVERYJE, B.C.
ERIK LINNOLT

atidaro bedrosios praktikos ir 
medicinos biurą

2847 W. 4th Avė.
Telef. BAyview 1240

Kalbama švediškai ir vokiškai
WEDDING CLOTHES RENTALS -

256 COLLEGE at Spadina
556 YONGE at Weiletley____

WINNIPEG, Man
Motinos dienos išvakarėse ge

gužės 8 d. parapijos jaunimas šv. 
Kazimiero bažnyčios salėje su
ruošė bankietą, kurio pelnas pa
skirtas bažnyčios statybai.

Motinos dienos minėjimas įvy
ko gegužės 9 d. Programą paruo
šė lietuvių šeštadieninė mokyk
la. Minėjimą atidaręs Tėvų Ko
miteto pirmininkas J. Malinaus
kas, garbės prezidiuman pakvie
tė mūsų gausiausių šeimų moti
nas: St. Bartininkienę, Burokie- 
nę, U. Jauniškienę, K. Mąrša- 
lienę, Matveičiukienę, O. Nolie- 
nę, K. Plečkaitienę, K. Radzevi
čienę, A. Rutkauskienę ir Ska- 
marocienę. Jas M. Bujokaitė ir 
D. Demereckaitė apdovanojo gė
lėmis.

Po to tsekė V. Šmaižienės pa
skaita.

Meninėje dalyje liet. šešt. mo
kykla suvaidino dviejų veiksmų 
scenos vaizdelį “Našlaitėlė”. Vai
dino: Ir. Balbonaitė, M. Bujokai
tė, Verutė ir Danutė Demerec- 
kaitės, Birutė ir Vytukas Barti
ninkai, Danguolė ir Algirdas Ja
nuškos, B. Jančiukaitė, A. Krikš
čiūnas, A. Malinauskas, M. Ma
tulionis, R. Ramančauskas ir R. 
Šopytė. Užbaigai, J. Krikščiūnie
nės vadovaujami, grojant K.

Stonkui, pašoko porą tautinių 
šokių.

.Po minėjimo sergančioms mo
tinoms — St. Bartininkienei, Bu- 
rokienei ir K. Maršalienci — gė
lės nuvežtos į namus.

Pilietybės dienos iškilmėse 
parlamento rūmuose lietuvių 
tautinę grupę atstovavo L. Ra
dzevičius ir L. Dargužaitė.

Lietuvių klubas Manitoba, šeš
tadienį prieš atvelykį veltui da
vė salę suruošti bankietui, kurio 
pelnas paskirtas šv. Kazimiero 
bažnyčios statybai. •

— Bronė ir Valentinas Sima
navičiai nusipirko namus.

— Marija ir Jurgis Januškos 
persikėlė gyventi į savo antruo
sius namus. Ten perkeliama ir 
transporto biznio raštinė.

— Pr. Dilka Logan gatvėje 
pasistatė naują mūrinę duonos 
kepyklą.

— Povilas ir Uršulė Jauniškiai 
savo sūnui daktarui nupirko 
naujus namus. Daktaras Jauniš
kis nuo birželio mėn. apsigyvens 
Winnipeg© ir dirbs ant Ostborn - 
River naujojoje klinikoje.

— Daktaras E. Gedgaudas nu® 
birželio mėn. pereina dirbti iš St. 
Boniface sanatorijos į St. Boni
face Hospital.

12 d. atvyko į Paryžių, kur pa
buvęs iki 17 d- išskrido į Frank
furtą.

ALT rūpinasi, kad komunistų 
agresijai tirti komitetas apklaus
tų kuo .daugiau lietuvių. VT yra' 
paruošusi 152 apklausinėjimus, 
kurių 135 jau paruoštas angliš
kos santraukos.

St. Seimo paminėjimą. į Lietu
vą transliavo “A. Balsas”. Kal
bėjo VLIKo pirm. prel. M. Kru
pavičius, buvusi seimo sekreto
rė M. Galdikienė ir K- Bielinis.

Rašytojui Vincui Krėvei pada
ryta pūslės operacija. Ligonis 
jau sveiksta.

Prof. inž. J. Jurskiui reikės pa
daryti gana sunkią skilvio ope
raciją. Ligonis yra ligoninėje. 
Prpf. Jurskis dėsto matematiką 
Temple uniy. Philadelphiijoje.

Berniukų vasaros stovykla 
Kennebunk Port, pas liet. Pran
ciškonus, prasideda liepos 4 ir 
tęsis iki liepos 31 d. Priimami 
lietuviukai 7-16 m. amžiaus. Sa
vaitinis mokestis $25.
VOKIETIJA

Memmingeno lietuvių choras 
‘įDąnja” s.u veikiančia prie jo 
šokėjų grupe surengė koncertą 
vokiečiams tremtiniams valsty
binėje stovykloje Memminger- 
bęrge. Prieš pradedant koncertą, 
kultūros reikalų referentas dr. 
JLeibl pasveikino lietuvius, papa
sakojo kelias taikliais sakiniais 
apie Lietuvą ir lietuvių tautos 
likimo keli.us, pabrėždamas 
tremtinius jungiantį lįkiminį ry
šį, kuris pereina tautybių ribas. 
Jam atsakė apylinkės vald. pirm, 
kun. A. Bunga.

Tada suskambėjo lietuviškos 
dainos, kurių žodinis turinys bu
vo pranešėjos perteikiamas vo
kiškai. Susikaupus ir su dideliu 
susidomėjimu klausėsi publika 
choro, vadovaujamo muziko M. 
Budriūno.

Antroje progarmos daly buvo 
paskaityta lietuvių poezijos ir 
liaudies dainų, išverstų į vokie
čių kalbą V. Jungferio, W. Goe
thes ir K. Engerto, ir pašokta 
eilė tautinių šokių.

Maloniai. nustebinti buvo klau
sytojai, kai paskutinę koncerto 
dalį choras pradėjo vokiška dai
na “Aus der Jugendzeit” (Iš jau-: 
nystės metų) R. Radeckės. “Kas 
čia per užsieniečiai? — prasitarė 
vienas vokietis, — Jie kalba per- 
fekt vokiškai ir gražiai vokiškai 
dainuoja”. Toliau dar daugiau 
klausytojus pagavo sudėtingesnė 
lietuviška daina “Užmigo žemė” 
Č. Sasnausko ir pabaigoj pra
linksmino “Stikliukėlis” J. Ka
roso.

Koncertu vokiečiai buvo labai 
patenkinti. Kaikurie iš jų vėliau 
aplankė vietinius lietuvius, pasi
sakė esą lietuviškos kilmės arba 
buvę Lietuvoj ir pasakojo apie 
savo džiaugsmą, kurį pergyveno 
lietuviškame koncerte. Vokiečių 
tremtinių stovyklos vadovybė 
vėliau įteikė dirigentui M. Bud- 
riūnui dailiai pieštą adresą.

Tragiškųjų birželio mėn. išve
žimų paminėjimui Bonnoje, bir
želio 15-fai d., VLIKas pakvietė 
dalyvauti ir chorą “Darn a”. 
Šiam pasirodymui .choras aty- 
džiai ruošiasi.

Memmingeųe pasikeitė vargo 
mokyklos vedėjai: p. Vykintie- 
nei pasitraukus nauju vedėju 
pakviestas M. Budriūnas.

Taip pat išrinkta ir nauja BA 
LFo šalpps komisija. M. M. .

Stuttgąrte gegužės 15-16 d.d. 
įvyko susisiekimo ir ūkinio ska
tinimo įstaigos suorganizuota 
tautinių drabužių šventė. Daly
vavo 140 įvairių tautybių tauti
niais drabužiais pasipuošusiu 
grupių, viso apie 4000 žmonių. 
Buvo atvykusios grupės iš Pran
cūzijos, Šveicarijos, Belgijos, 
Olandijos, Italijos ir Austrijos. 
Dalyvavo taip pat kelios vokie
čių, atbėgėlių grupės iš Čekoslo
vakijos, Vengrijos, Silezijos įr 
kt. Dalyvavo ir Vasario 16 gim
nazijos 15 asmenų grupė, vado
vaujama p. Grinienės. Lietuviai

*

buvo vieninteliai šventėje daly
vavę ne vokiečiai tremtiniai.

Stuttgartas nąįrgėte mirgėjo 
nuo įvairiaspalvių tautinių dra
bužių. Parkuose ir salėse vyko 
orkestrų, chorų ir šokėjų pasi
rodymai. Gegužės 16 d. buvo 
bendra dalyvių eisena, kurią ste
bėjo apie 100.000 žiūrovų. Lietu
vių grupė sukėlė didelį susido
mėjimą bei pasigėrėjimą, ypač 
tautiniais šokiais, kuriais buvo 
baigta šventė didžiuliame Kil- 
lesbergo parke. ,

Mūsų gimnazijos auklėtinių 
grupė pasirodė esą ne tik geri 
tautinių šokių šokėjai, bet ir ge
rai išlavinti ir gražiai išauklėti 
jaunuoliai-ės, kurie puikiai re
prezentavo lietuvius. P. Grinie
nė, vadovavusi jų pasirengimui, 
yra įdėjusi daug darbo ir paro- J 
džiusi puikų sugebėjimą.

M. B. J.
V. Alseika, kuris nuvyko iš 

JAV dirbti VLIKo informacinė
je tarnyboje, šią vasarą žada 
grįžti atgal.

Liet.' kat. kunigų suvažiavimas 
įvyko Dieburge, kuriam vadova
vo vyr. sielovados tvarkytojas — 
Tėvas Alfonsas Bernatonis. Bu
vo svarstomi ir aptarti opiausi 
lietuvių sielovados Vokietijoje 
reikalai.

Diepholze veikia pavyzdin
giausia vargo mokykla. Persike- _ 
lūs mūsų gimnazijai į pietų Vo
kietiją buvo manyta, kad mūsų 
mažųjų mokinimas ir auklėji
mas smarkiai'sušlubuos. Ir ištik- 
rųjų, išvykus visiems mokyto
jams nebuvo nei vieno žmogaus, 
kuris pasišvęstų mūsų jaunimo 
reikalams. Padėtis buvo tikrai 
labai baisi. Ačiū Dievui, kad čia 
buvo dar skautai. Skautininke 
A. Gasnerienė, kuri yra netik 
gera jaunimo vadovė, bet ir pa- 
vvzdinga motina, imasi organi
zuoti lietuvišką vargo mokyklą. 
Žygis pavyksta. Gaunamas kam
barys ir įrengimas. Pamokos 
vyksta bemaž kasdien po vieną 
vai., o kartais ii- truputį ilgiau 
kaip valandą. Lanko apie 15 vai
kų. Kiti ateina rečiau. Vaikai pa • 
žangą daro skaityme, rašyme, 
istorijoje ir geografijoje. Tuo 
džiaugiasi netik pati mokyt. A. 
Gasnerienė, bet ir visi vaikučių 
tėvai. Be to, vaikai išmoksta 
daug gražių dainų ir šokių, ku
riuos jie parodo įvairių minėji
mų ir pasirodymų proga.

Gimnazijai išsikėlus stovykla 
smarkiai aptuštėjo, visi kažkaip 
suartėjo, kultūrinė veikla kaip 
ir apsnūdo. Gyvenimas dar la- 
,biau supilkėjo. Kiekvienas sve
čias čia labai laukiamas, nuošir
džiai . priimamas. Pasigendama 
lietuvio kunigo, kuris vos ne vos _ 
teaplanko vieną kartą per mėne
sį. Apylinkei vadovauja ir pagal 
išgales dirba Caplinskas.

Bad Oldesloe apskrities ligo
ninėje asistuoja daktarams prie- 
operacijų gail. sesuo Aldona Pa- 
kenytė. Ji buvo nuvykusi į Por
tugaliją, Lisaboną, - kur dvejus 
metus- darbavosi kaip operacijų 
sesuo. Sugrįžo į Vokietiją, nes 
čia jos motina, sesuo Irena, ar
čiau tėvynė ir pagaliau geresnės 
ir tikresnės pragyvenimo sąly
gos.

Neustadt / Holstein įsisteigė 
•Lietuvių Kat. Moterų Draugija: 
pirm. — A. Žaliauskienė, vicep. 
M. Ruterbergienė, kasin. Kauf- 
manienė, patarėjos M. Gruno- 
vienė ir M. Petkevičienė.

Ši draugija nori ypatingą dė
mesį atkreipti į mūsų ligonius, 
vargšus^ našlaičius ir kitus ne
laiminguosius mūsų tautiečius, 
kuriems norėtų pasitarnauti pa- • 
lengvinant jų sunkią būtį.

Rotenburge / Hann., gegužės 
mėn. pradžioje sukūrė naujas 
šeimas Jurgis Šilinskas su Hilde- 
garda-Elžbieta Strazdaite. Jau
navedžiai netrukus emigruos į 
Kanadą.

Iš Australijos Adelaidės lietu
vių atplaukia paaukotos lietu
viams tremtiniams 5 dėžės rūbų 
ir batų. Jas priims kun. V. Šarka 
ir padalinimo apyskaitą pasiųs 
ALB Adelaidės apylinkės valdy; 
bai per kun. P. Jatulį.

Visais nekilnojamo turto pirkimo bei parda
vimo reikalais kreipkitės f didžiausios Ka
nadoje REAL ESTATE įstaigos atstovus 
HAMILTONE

A. Pranckevičius
Visokeriopas informacijas suteiks namų problerrtts^ir patars.

Skambinkite ar užeikite į įstaigą

913 Main St. £, Hamilton, Tel. LI. 9-4121

041. fSTATi LIMITED

OFFICES: Toronto - Hamilton - London - Sopia - Kitchener - Peterborough - 
Windsor ■ Richmond HUI - Woodstock.
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Naujas krikščionybės švyturys
“Visa atndujinti...” įkvėpėjas 

Šv. Pijus X
Pasaulio spauda paskelbė, kad 

šv. Tėvas Pijus X pakeltas alto
riaus garbėn. Tai galutinė Kat. 
Bažnyčios ištarmė, skelbianti vi
siems tikintiesiems to žmogaus 
išimtinį vertumą. Nuo šiol jo 
didvyriais dorybingumas yra at
skleistas viešuma). Po kruopš
taus tyrinėjimo augščiausias 
Bažnyčios autoritetas rado, kad 
Juozas Melkioras Sarto, vėliau 
tapęs šv. Tėvu Pijumi X, yra vy
ras, kuriame slypėjo šventumo 
turtai Todėl dabar ir yra geriau
sias akstinas arčiau pažinti tą 
Dievo vyrą.

Nuo šiaudinės skrybėlės 
iki tijaros

Mažasis Sarto savo kūdikystę 
praleido Rieše vietovėje, maišy- 
damasis savo tautiečių italiukų 
būryje. Išsiskyrė jisai iš jų, pa
sirinkdamas sutaną, 1850 m. ir 
įstodamas į Paduvos kun. semi
nariją, kurią baigė 1858 m. Pir
muosius vikaro žingsnius pradė
jo Tcmbolo vietovėje, vėliau bu
vo paskirtas dvasios vadu kun. 
seminarijoj, katedros kanaunin
ku, vyskupijos kancleriu, gene
ralvikaru. 1884 m. tampa Man- 
tou vyskupu, 1892 m. kardinolu 
ir Venecijos patriarku. Mirus 
Leonui XIII 1903 m., kardinolas 
Sarto išrenkamas popiežių 50 
balsų iš 62 balsavusių kardinolų. 
T. p. metais rugpjūčio -9 d. vai
nikuojamas tijara. Tuo būdu tu
rėdamas 68 m. jisai tapo 258-j u 
šv. Petro įpėdiniu.

16 enciklikų autorius
Šv. Pijaus X pečiai nesulinko 

po sunkia triaugšte tijara. Ne
žiūrint senyvo amžiaus, jisai per 
11 pontifikavimo metų paskelbė 
šešiolika svarbių enciklikų, ku
rios ir šiandieną tebėra aktua
lios. Ypač minėtinos yra: “Ad 
diem ilium” (1904) apie 50 m. 
sukaktį Nekalto Prasidėjimo 
dogmos (šiemet sueina 100 m.), 
“II fermo proposito” (1905) — 
apie Kat. Akciją, “Pascendi Do- į K. Pr. Gaidamavičius.

Magnetinis ašigalis

minici Gregis” (1907) — apie 
modernistų klaidas.

Pagrindinis šv. Pijaus X šūkis 
buvo: “Visa atnaujinti Kristuje”. 
Jisai ryžtingai siekė atitiesti 
daugelyje kraštų nukrikščionė- 
jusį- gyvenimą. Tiesioginiai ar 
netiesioginiai jisai įkvėpė ne vie
ną sąjūdį, siekiantį visuomenei 
atnaujinimo. Gal niekur kitur 
minėtas jo šūkis nerado tokio 
stipruas atgarsio kaip Lietuvoje, 
kur išėjo gyventi ryžtingas jau
nimas, pasivadinęs “Ateitimi”. 
Jei, šito sąjūdžio įkvėpėjas ga
lėjo sujudinti jaunos Lietuvos 
energiją, reikia viltis, kad dabar 
tas pats Pijus X nesiliaus ir to
liau gaivinęs mūsų jaunimą di
džiaisiais idealais, kviečiančiais į 
krikščioniškąjį atgimimą. Juk 
kiekviena karta turi atsinaujin
ti idealų ugnyje, kitaip vadina
masis dabarties realizmas tampa 
užmaskuotu dvasios bankrotu. 
Altorių priartino tikintiesiems

JAV, Kanadoje ir kt. pastebi
me, kad tikintieji gausiai buria
si ties Dievo stalu. To nebuvo 
prieš šv. Pijų X. Tarp altoriaus 
ir tikinčiųjų buvo gerokas .tar
pas. Minimasis popiežius liks vi
suomet žinomas istorijoje kaip 
eucharistinio gyvenimo pionie
rius. Savo dekrete 1905 m. gruo
džio 20 d. jisai paskelbė: “Dažna 
bei kasdieninė Komunija turi 
būti prieinama visiems tikintie
siems”. Šis mostas buvo ir tebėra 
labai reikšmingas religiniame 
katalikų gyvenime.

Šv. Pijus mirė, sulaukęs 79 m., 
1914 im. rugpiūčio .20 d. Jo idėjos, 
sklidusios iš jo lūpų, tebesklin
da ir dabar iš altoriaus poaugš- 
čio, remiamos ne vien tijaros au
toritetu, bet ir antgamtiniu 
veiksmingumu. Savo testamente 
jisai rašo: “Gimiau vargšu, gy
venau kaip vargšas ir noriu mir
ti vargšas”. Tasai jo žemiškas 
vargąnumas dabar tapo neišse
miamu turtu, kuriuo gyvens iš
tisos tikinčiųjų eilės.

“Time” apie dailininką Kasiulį
skaitomas žurnalas meno skyriu
je išspausdino straipsnį įdomiu 
pavadinimu — “Džiaugsmas gy
venti”. “Amžiuje, kuris vis la
biau pasineša į maišatį, siaubą ir 
matematišką šaltumą mene, dai
lininkas, kuris pelno įvertinimą 
su šiltų spalvų ir laimę vaizduo
jančiais paveikslais, yra išimtis. 
Toks menininkas yra Vytautas 
Kasiulis, 36 m. amžiaus, pabėgė
lis iš Lietuvos, kurio surengta 
paroda praeitą savaitę buvo pil
nai užtikrintas pasisekimas ly
giai kaip iš kritikų, taip ir iš 
pirkėjų pusės”.

Visoms jo 27 drobėms šioje pa
rodoje duotas bendras pavadini
mas — “Džiaugsmas gyventi”. 
•Kasiulio visi tapybos darbai at
likti technika, kurioje naudoja
ma tamsus dugnas, kąd išryskin
tų spalvų šviesumą. Mėgiama 
•Kasiulio tema yra truputį juo
kingi, bet mieli žemesnės ir vi
durinės klasės žmonės,’ dailinin
ko vaizduojami su švelnia iro
nija.

“Dąįl. Kasiulis yra švelnus ir 
nepretenzingas, kaip ir jo pa
veikslų charakteriai, ir toks pat 
kietų smūgių auka, kaip ir jie”. 
Toliau paminima, kad Kasiulis 
iki 1943 m. dėstęs paišybą, Dai
liojo Meno Institute Kaune, ką- 
da jį naciai išvežė prievartos 
darbams į Rytprūsius. Čia jis 
melžęs karves ir .tapęs vietos di
dikų portretus; už šį pastarąjį 
darbą jam atlygindavo papildo
mu maisto daviniu. Po karo, pa
dedant simpatingiems sąjungi
ninkų karininkams, jis pasiekė 
Paryžių, kur gavo darbą nakti-

niu sargu- Naktį su revolveriu 
jis saugodavo radio krautuvę, o 
dieną lankydavo galerijas gro- 
žėdamasis prancūzų impresionis
tų darbais. z*

Apžvelgiant Kasiulio suruoš
tas parodas, rašoma, kad jau 
1949 m. pirmoje parodoje jis be 
jokių sunkumų pardavęs visus 
23 išstatytus paveikslus. Praėju
sį rudenį buvo greit išparduota 
50 jo litografinių darbų; paskuti
nių šešių mėnesių laikotarpyje 
tris jo tapybos darbus yra įsigi
jęs ir Manhattan Moderniojo 
Meno Muziejus. Jo paveikslai 
yra gerai perkami ir šioje pas
kutinėje parodoje, mokant vidu
tiniškai po 200 dbl., o kritikai 
Kasiulį entuziastingai sveikina, 
kaip džiaugsmo oazę niūrumo ir 
pesimizmo dykumoje.

Pabaigoje nurodoma, jog pat
sai Kasiulis mano, kad jau pats 
ląikąs, kaip žmonėms, taip ir dai
lininkams, kad jie daugiau paro
dytų dėmesio džiaugsmui jau 
vien dėl to, kad gyveni “.Žmonės 
perdaug rūpinasi. Aplamai, ko gi 
mums ištikrųjų reikia? Kamba
rio, lovos ir vieno sotaus paval
gymo kasdien; o saulės šviesSs 
aplinkui dar tikrai gausiai yra”. 
Šiais paties dailininko žodžiais 
baigiamas straipsnis apie mūsų 
jauną, bet talentingą kūrėją, ku
ris vargo laiptais laike karo ir po 
jo prąųėjo kopti į meno ąugštu- 
mas, pralenkdamas šimtus stip
rių Paryžiuje gyvenančių gavo 
srities varžovų.

Štrąips.nįs iliustruotas dąil. V. 
Kasiulio fotogrąfija, virš kurios 
mątosi jo kūrinys vardu “Port
retas”.

“Terra” išleido Vydūno “Pra
bočių šešėlius” ”ir Gogolio “Mi
rusias sielas”. Vydūno veikalo 
išleista 500 egz., o Gogolio 1000 
egz.

JAV vyskupai paskyrė $225 
Vokietijoje esantiems lietuvių 
vaikučiams užprenumeruoti 100 
egz. Eglutės.

Teatro almanachas, apžvelgiąs 
5 metų scenos darbą JAV ir Ka
nadoje, jau spausdinamas.

Prof. P. V. Raulinaitis su šei
ma iš Australijos persikelia į JA 
V-bes ir apsigyvens Los Ange
les. Turėjo sunkumų su išplau
kimu, nes uosto darbininkai, ko
munistinės unijos vadovaujami, 
tuo -metu paskelbė streiką. 5000 
balsų prieš 100 unijos nariai nu
tarė apsidėti mokesčiais po 50 
šilingų, kad tuo būdu paremtų 
rinkimų propagandą. Apie bir- 
ti ęąnądps Vąncouvęryje ir po 
želio 810 d. profesorius tikisi bū- 
dvejeto dienų Los Angeles.

Tėv. Bružikas, S. J., pabuvojęs 
JAV ir Kanadoje, birželio 3 d. 
grįžta Urugvąjun'tęsti pradėto 
darbo lietuvių kolonijose. Pa
grindinis jo rūpestis šiuo mėtų 
— pastatydinti bažnyčią. Dalį 
reikalingos sumos yra surinkęs, 
bet dar daug reikia iki 110.000. 
Be-to, sklypas kainoj a 14.000, nes 
parinktas tirščiausiai apgyventoj 
vietoj. Rūsys įrengtas ir sekma
dieniais laikomos pamaldos.
Šv. Tėvas spaudos darbuotojams

Ką tik pasibaigusiamę katali
kų žurnalistų kongrese (Pary
žiuje) buvo perskaitytas šv. Tė
vo Pijaus XII laiškas, pasirašy
tas Vatikano prosekretoriaus

Iš kultūros ir knygą pasaulio
Montini kurtame pasakyta: “Pa
saulyje vyksta dvasinė kova, ku
rtos svatba visiems žinoma,. Di
džiulė-banga ateizmo yra užlie
jusi pasaulį ir vargu ar kada 
nors kova prieš Kristaus religiją 
buvo vedamą taip aštriai ir siste
mingai. Net tikinčiųjų eilėse ga
lima užtikti katalikų, kurių pa
sitikėjimas Bažnyčios pasiimti- 
nybe yra sukrėstas. Kartais gir
dėti iš jų karčios kritikos, nu
kreiptos prieš Bažnyčią, kurią 
jie, patys būdami kalti, apkalti
na dėl dąugėjąnčių priešų, nors 
šie pastarieji laikomi vertais bet- 
kokio atlaidumo”. Ko tad laukti
na iš žurnalisto? — Svarbiausia, 
jis turi būti Bažnyčios sūnus, 
siekiąs patarnauti savajai Moti
nai; jis tūri ją suprasti ir pa
milti”.

— Paryžius. — Katalikų spau
dos‘tarptautinės sąjungos pirmi
ninku 4-sis suvažiavimas Pary
žiuje išrinko Osservatore Roma
no redaktorių G. Dalia Tarre.
.... ............ ...................■1 " ■1 .

Aukoti yra laimingojo dalįa. 
Kodėl tat nepaaukoti mūsų 
nelaimingiems tautiečiams Vo 
kietijoje!

Savarankiškas galvojimas

(C. Še.) Kanada yra savininkė 
vienintelio turto, magnetinio aši
galio, kurio ji negali pasidalinti 
su likusia pasaulio dalimi. Vie
nintelė primenybė, kurią Kana
da turi šia nuosavybe, yra ta, 
kad Kanados mokslininkai 1949 
m. galėjo ištyrinėti dabartinę ir, 
turbūt, busimąją magnetinio 
ašigalio vietą.

Magnetinis ašigalis nestovi 
vietoje. Tam tikrame ilgesniame 
laikotarpyje jis nukeliavo maž
daug tokį nuotolį, kaip nuo To
ronto iki Čikagos. Karališka Ob
servatorija Greenwicne, Angli
joje nustatė jo padėtį 1580 m. ir 
tada pasirodė, kad magnetinis 
ašigalis buvo 10 laipsnių ir 15 
minučių į rytus nuo tikrojo šiau
rinio ašigalio, o po 300 metų jis 
buvo 24 laipsniai j vakarus.

Nuo 1831 m. iki 1945 m. buvo

manoma, kad magnetinis ašiga
lis randasi Boothia pusiasalyje, 
maždaug 1.800 mylių į šiaurę 
nuo Winnipeg©. 1945 m. vieno 
anglų lėktuvo įgula pastebėjo, 
jog jo padėtis pasikeitė, kad visi 
skridimo žemėlapiai turį būti 
sudaryti iš naujo. Kanada išsiun
tė 1949 m. ekspediciją į šiaurę, 
kad patikrintų padėtį. Bet ką 
ekspedicija atrado nėra paskelb
ta visuomenei.

Nespecialistai galvoja, kad kai 
kompasas gabenamas arčiau ir 
arčiau prie magnetinio ašigalio, 
tai kompaso rodyklė vis tvirčiau 
nusistato ašigalio link. Magneti
nis ašigalis yra ovalinės formos 
ir gan didelis ir kai kompasas 
yra netoli jo, tai rodyklė šokinė
ja aplink arba visiškai neveikia. 
Radijas magnetiniam ašigaly 
taip pat sunkiai veikia.

gąlvąti yra prasižengimas. Pil
numo dėliai tarp savarankiškojo 
galvojimo kliūčių bei priešų su- 
minėtini: karjerizmas, oportu
nizmas ir aklas mados sekimas.

enime pasitai-

n
EATON’S

EATON’o ženklas Žiūrėkite, kad būtų

HaHflonUdll
APTRAUKTI BALDAI EATON KRAUTUVĖSE

$

S VISOJE KANADOJE!

Moderniški, gražaus stiliaus, gero 
darbo, įvairiausių rūšių ir tinkami 
įvairiausio turtingumo žmonėms. 
Eatono dirbtuvės žinomos gami
nančios stiprius rėmus ir naudo
jančios stiprius apdangalus. Stilius 
ir išvaizda yra paprasta, bet kartu 
ir labai patogi. “HADDON .HALL” 
yra verti savo kainos.

“Geriausias Jūsų pirkinys — 
EATON’o markės!”

EATON'S of CANAD/^
Didžiausia Kanadoje parduotuvių organizacija — krautu* v 
vės ir užsakymų biurai nuo vandenyno iki vandenyno!

(Pąfeąigą)
Savarankiškojo galvojimo ke

lyje žmogus sutinka kliūčių, ku
rias reikia nugalėti. Kai kurios 
iš jų paeina iš jo paties prigim
ties. Nors žmogus yra persona, 
savitas mažas autonominis pa
saulis, bet drauge yra ir ąnirnal 
sociale — visuomeninis gyvis. 
Socialinis pasaulis į jį nuolat 
veikia, į jo mintijimą, į jo jaus
mus. Jis turi savyje kaimenės 
instinktą, kuris jį ne tik riša su 
bendruomene, bet ir verčia ją 
sekti. Ogi bendruomenė, minia 
ne visada laikosi tiesos. Dažnai 
praktiškame
ko, kad visuomenės opinija yrą 
tendencingai sudaroma, tenden
cingai yra iššaukiami tam tikri 
nusiteikimai, jausmai kurios 
nors kitos grupės, tautos ar at
skiro asmens atžvilgiu. Kiek gi 
žmonių gyvena propagandos ar 
reklamos mintimis ir jausmais! 
Šiandien reikia didelės atodairos 
bei budrumo, kad neužsikrėtus 
tomis klaidingomis visuomenės 
opinijomis bei nuotaikomis, vi
sada jas su gera kritiškumo doze 
sutinkant. Aiškinant šią kliūtį 
bei užmetimą savarankiškam 
galvojimui, turime pripažinti, 
kad , bendrų siektinų tikslų vi
siems bendruomenės (grupės, 
tautos ar apskritai visuomenės) 
nariams, bet yra ir savitų indi
vidualinių tikslų, kurių siekda
mas individas atsipalaiduoja nuo 
saitų rišančių jį su bendruome
nė, tampa autonomišku, lyg at
skyla, atitrūksta nuo minios, kad 
atsidavus savam vidaus pasau
liui!

Asmens tobulėjimas krikščio
niškoje doktrinoje stovi augš- 
čiau negu kuris bendras visuo
meninis gėris. Asmens tobulini
mui turi .būti visi kiti tikslai 
subordinuoti. “Ką tau padės, jei 
tu ir visą pasaulį laimėtum, o 
savo sielai nuostolį kęstum”, pa
skelbė Kristus (Mat. 16. 26). 
Krikščionybės doktrinoje indivi
do gyvenime svorio centras per
nešamas į sielos vidų, kurs yra 
lyg sacrarium, kurio niekas tie
sioginiai negąli paliesti. Vien 
Dievas pagal šv. Tomo Akvinie
čio mokslą tegali tiesioginiai ir 
betarpiškai veikti į žmogaus pro
tą ir valią, juos tobulindamas. Ir 
stipriai instinktams bei aistroms 
veikiant žmogus lieka laisvas. 
Tarp kaimenės instinkto, nuo 
kurio žmogus visą savo gyveni
mą visiškai neatsipalaiduos, jis 
visada į jį veiks, ir proto bei va
lios kyla psichinė įtampa. Ši 
įtampa turi būti panaudojama 
asmens gerovei, pažangai, tobu
lėjimui.

Kalbant apie savarankiškojo 
galvojimo kliūtis, reikia dar su
minėti totalitarizmą bei vadiz- 
mą. Totalitarinėse valstybėse vi
sas valdymo aparatas yra taip 
sutvarkytas, kad atskiri indivi
dai tėra tik lyg mašinos rateliai, 
jų asmens gyvenimas yra vals
tybės. aparato absorbuojamas ir 
paraližuojamas. Ideologija, opi
nija, nuotaikos yra nustatomos 
vadovaujančių grupės, kurių rei
kia sub poena ineriminationis 
būtinai laikytis. Apie vadovau
jančių samprotavimus, apie jų 
asmenines klaidas kalbėti ar net , c

Kąip išvengti mintijime sub
jektyvumo? Arba: kas darytina, 
kad savarankiškas mintijimas 
būtų objektyvųs? Atsakydami į 
šį klausimą, norime suglaustai 
pasakyti du dalyku:, suaugusieji 
turi nuolat kontroliuoti savo 
mintijimą, kąd jis visada išliktų 
objektyvumo ribose, o priaugan
čios kartos yra uždavinys, tė
vams ir mokytojams padedant, 
įsigyti šios rūšies proto įprotį 
objektyviai tiesai surasti, kurio 
dėka proto galios veiksmai šią- 
ja kryptimi yra atliekami su tam 
tikru malonumu bei pasitenkini
mu. Kaip kiekvienas įprotis, taip 
ir minimasis yra įgyjamas tos 
pačios galios veiksmų kartojimu, 
šiuo atveju pažinimo galios 
veiksmų kartojimu savarankiš
kai atrasti tiesą. Protas, suradęs 
tiesą, nurimsta ir jaučia pasiten
kinimą. Šis pastarasis kyla in
telekte ir todėl, kad pats indivi
das savomis jėgomis atrado tie
są ir kad jis ją turi savo nuosa
vybėje. Tai yra vadinama ttiesos 
meile. Kąd taip yra, labai vaiz
džiai matome stebėdami vaikus. 
Yra ir kitų akstinų, kurie verčia 
individą būti objektyviu, bet tai 
yra daugiau išoriniai veiksniai. 
Gi tiesos meilė veikia individe 
kaip svarbiausias veiksnys. Taigi 
matome, kad subjektyvus daly
kas — complacentia in possessio- 
ne veri — nulemia objektyvu
mą mintijime. Šią tiesos meilę 
reikia rūpestingai saugoti nepa
liestą melo nuo pat kūdikystės.

Kaip jau buvo minėta, žmogus 
kiekvienu naujos tiesos atradi
mu pergyvena vidinį sielos 
džiaugsmą. Bet tai nereiškia, kad 
tai turi būti dideli atradimai. 
Užtenka sąvo proto akimis sava
rankiškai žvelgti į įvairius paži
nimo objektus. Iš čia galima su
prasti, kokį vaidmenį žmogaus* 
gyvenime vaidina nestątymas 
ribų sąyo pažinimui, nęįsišpren- 
dimąs į tam tikrus pažinimo rė
mus ir išvystyta pastabumo do
vana.

Vėlią u iš bręstančio ir subren
dusio žmogaus tiesa pareikalaus 
nusižeminimo bei kuklumo, ma
tant savo klaidas, silpnybes, ne
tobulumus, trūkumus ir ribotu-

mą. ^Čią vėl tiesos meilė bei no
ras pasiekti pilnesnės tiesos savo 
asmeniniame gyvenime privers 
drąsiai žiūrėti tiesai į akis ir tar
ti: “Kietą tiesa, bet tiesa”. “Man 
gera, kad mane pažeminai” (Ps. 
118, 71.).

Savarankiškame galvojime ir 
savarankiškame gyvenime yra 
svarbi ta aplinkybė? kad apsi
sprendžiant labai dažnai reikia 
daug ką paaukoti ir negalima 
niekad visų žmonių patenkinti.- 
Ką nors pasirenkant, tenka daug 
ko išsižadėti. Kas liečia santy
kius su žmonėmis, yra teisingas 
socialinis dėsnis, kad reikia pri
sitaikyti prie žmonių, bet tik ne 
su skriauda tiesai. Būtina yra 
įprasti nepaisyti žmonių nuomo
nės bei atsiliepimų apie save, 
prisimenant šiuos skeptiškus 
psalmisto žodžius apie žmonių 
nepastovumą: “Kiekvienas žmo
gus melagis” (Ps. 115, 11). Visa
da yra vietoje sveika žmogaus 
asmens bei jo darbų kritika, pa
remta tiesa, meile ir teisingumu.

Savarankiškas objektyvus gal
vojimas veda į Pirmąją Tiesą, į 
visokios tiesos Šaltinį. Savaran
kiškojo galvojimo galutinis tiks
las yra įsigyti teocentrinę galvo
seną: viską spręsti pagal Dievą 
ir Jo akyvaizdoje. Visi asmeni- 
gyvenimo siūlai turi į Jį sueiti. 
Jam vienam reiks duoti visų 
sayo darbų ir žodžių apyskaitą. 
Šią krikščioniškos išminties tie
są išreiškiame klasiniu posakiu: 
viską spręsti sub specie aeterni- 
tatis.

Jungt. Tautų Augštąsis .Komi
saras steigia tam tikros rūšies 
kooperatyvą, prie kurio prisidės 
ir lietuviai. Kooperatyvas bus, 
aprūpintas ir per jį surandamos 
naujos rinkos lietuvių tremtinių 
Vokietijoje pagamintiems liau
dies meno dirbiniams, medžio 
drožiniams etc. Jų padaroma ga
na vertingų. Latviai Augustdor- 
fe turi savo tautodailės dirbtu
ves ir gražiais tautodailės dirbi
niais aprūpina savo tautiečius 
Europoje ir kitus šio meno mė
gėjus.

Bavarijoje mirė kilęs iš Kara
liaučiaus 67 m. rašytojas Rolf 
Lauckner. Jo kūnas pervežtas į 
Berlyną, kur visą laiką gyveno 
savo patėvio vokiečių rašytojo 
Hermanno Sudermanno namuo
se. Jis yra autorius scenos veika
lo “Pamokslas Lietuvoj”, kurio 
siužetas imtas iš Prūsų Lietuvos 
gyvenimo.,

Leonardo da Vinci paveikslas 
(freska) “Paskutinė Vakarienė” 
jau baigtas atnaujinti. Jis buvo

gerokai sužalotas per Milam • 
bombardavimą 1943 m. Restau
ravo , dailininkas Maura Pellic- 
cioli. Paveikslas yra išlikęs nuo 
1487 m. Jis buvo nupieštas ar»t 
“Santa-Marcia-della-Grazia” Mi
lane vienuolyno valgomosios sa
lės-sienos.

W. Goethes jaunystės draugei 
Charlotte Buff dovanotas žiedas, 
paveldėjimo keliu patekęs vie
nai danei, nesenai pavogtas. Žie
das buvo viso centimetro pločio 
i užristais kraštais, į kuriuos ka- . 
daisė turėjo būti įspausta rašy
tojo garbanų. Žiedas pavogtas, 
atrodo, paprasto įsibrovėlio va
gies, bet ne Goethes gerbėjo. I .

Sigrid Undset apie naująją « ' 
pagonybę

Nobelio literatūrinės premijos 
laureatė, konvertite, vertindama 
naująją pagonybę, pareiškė: “Se
nosios pagonių religijos buvo 
daug artimesnės krikščionybei 
nei mūsų laikų pagonybė. Seno
vės pagonybė buvo meilės poe
ma slėpiningajam Dievui, kurio / 
buvimą jautė ir bandė laimėti 
jo pagalbą”. Naujoji pagonybė 
esanti karo paskelbimas Dievui, 
apsireiškusiam žmonijai. Jcs tiks 
las — išrauti visas religijas. Se
noji pagonybė garbino Dievą, 
naujoji garbina — kraują, rasę, 
valstybę ir kt., siekdama paso
dinti žmogų Dievo vieton.

Milijonai žydiškai kultūrai
Pagal Izraelio susitarimą su 

Bonnos vyriausybe, Vokietija 
per 12 ar 14 metų nuo nacių nu- 
kentėjusiems žydams, dabar gy
venantiems ne Izraelyje, išmo
kės $107.000.000. Tuo tarpu jau 
yra sumokėta pirmoji šių metų 
rata $6.000.000, o metų pabaigoje 
bus sumokėta dar 3.000.000. Iš tos 
sumos $900.000 skiriama kultūri
niam žydų gyvenimui atstatyti 
— kultūrinėms įstaigoms sukur
ti, knygoms, mokslinėms studi
joms, stipendijoms ir 1.1. Ir taip 
kasmet.

Šiom sumom disponuoti ame- 
rikoniškų 22 žydų organizacijų 
konferencija išrinko specialią 
komisiją daugiausia iš žymių žy
dų mokslininkų. Jos pirmininku 
yra Columbia universiteto isto
rijos prof. dr. Salo W. Baron.
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Birželio 5 d., šeštadienį, ST. CATHARINES bendruomenės 
valdyba rengia Port ^Dolhousie’je

LINKSMĄ GEGUŽINI
Gros puikus orkestras ir veiks geras bufetas.

Įsidėmėtina puiki vieta: paplūdimis. karuselės — molas. Galima 
maudytis, visokiausi žadimai, ungurių meškeriojimo vieta tik už 
poros žingsnių

KLB St. Catharines apyl. valdyba.

ST. CATHARINES, Ont
Pirmoji Komunija. Gegužės 23 

d., sekmadienį, penki šios kolo
nijos vaikučiai: L. Bušauskaitė, 
R. Bušauskaitė, V. Liangaitė, K. 
Sauka ir M. Šetkus, priėjo pir
mos komunijos.

Su šia religine iškilme buvo 
baigti ir mokslo metai šeštadie
ninėje mokykloje, kurioje moky
tojavo S. Šetkus ir kun. B. Mi-

kalauskas.
Parapijos gegužinė nukeliama 

iš 13 i birželio 20 d., kuri įvyks 
V. Bieliūno ūkyje, gražioje vie
toje prie upelio, prie gero susi
siekimo tarp Wellando ir Niaga
ra Falls. Šokiams gros geras or
kestras. Veiks turtingas bufetas. 
Pradžia 3 vai. p.p.

Parapijos komitetas.

D.r. J. Navickas.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augutes palūka
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. TeL 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vok.

Šežtadieniais nuo 41 iki 1 vai p.p.: 
...■.■HUĮI .. IIIĮ. H, I l< "■ I « I . t . !■
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Dažytojas - 
dekoratorius

K. ABROMAITIS * 
sąžiningai atlieka visus darbus

Tel. JU. 7044 Toronto

Futbolo sezonas Toronte šie
met .prasidėjo gegužės pradžioj 
ir jau spėjo gerokai pasistūmėti 
į priekį. Toronto Vyčio vienuoli
kė, žaisdama Senior lygoj, I-je 
divizijoje, jau spėjo sužaisti ket
vertą rungtynių. Nors pradžia ir 
nėra labai sėkminga, tačiau vy
rai atsidėję ir stropiai dirba ir 
trenerio nuomone yra pažengę į 
priekį ir ateity pasieks daugiau 
laimėjimų. Sekmadienį sukovojo 
labai ryžtingai ir pradžioj ves
dami net 2:0 savo naudai (įvar
čiai Kasperavičiaus ir J. Vėly
vi©), laimėjimą išlaikė iki pas
kutinio švilpuko. Iš turėtų rung
tynių dvi yra laimėtos ir dvi pra
laimėtos. Pralaimėta prieš pir
moj vietoj stovintį 7000 klubą 
3:1 k prieš East York 3:2. Laimė
tą prieš Nirlandia 1:0 ir prieš Ca-

DAUGIAU KANADIEČIU 
VAŽINĖJ

t

T-. .u

negu visų kitų fabrikų gamybos kartu 
sudėjus. C.C.M. gamina puikius dvi
račius ir kitokius vaikų vežimėlius. 
Aplankykite savo artimiausią C.C.M. 
pardavėją pirmiausia.

' 4

ledonians 2:1. Sekančios rungty- , 
nės. 'Vytis — Scarboro įvyks 
penktadienį birželio 4 d. 6.45 vai. 
Greenwood parke. Šiuo momen
tu Vytis pirmenybių lentelėje, 
nugalėjusi trečioj vietoj stovėju
siai Caledonian komandą, randa
si trečioj vietoj. A. S.

Sportas Hamiltone
Gegužės 22 d. Hamiltono “Ko

vas” turėjo draugiškas stalo te
niso ir krepšinio rungtynes su 
Clevelando “Žaibu”. Svečiams 
clevelandiečiams teko nusileisti 
stalo tenise 5:3, bet už tai krep- 
šinyje buvo žymiai stipresni. Čia 
daug prisidėjo neseniai prie 
’’Žaibo” prisijungęs mūsų krep
šinio žvaigždė Grybauskas.

Stalo tenise “Kovą” atstovao ir 
taškus pelnė: A. Grajauskas 3, 
G. Paltarokas 2, A. Tėvelis 0. Už 
“Žaibą žaidė Grybauskas — 2 t., 
Mačiulis 1 t., Johansonas 0.

Krepšinio rungtynės baigėsi 
41:19 (17:9). “Žaibą” atstovavo: 
Grybauskas 6. Motiejūnas 18, 
Bąrzdukas 12, Apanavičius 2, Ki- 
jauskas 2, Melsbakas 1, Johanso
nas 0, Pikturna 0, Žydavičius 0. . 
“Kovas”: Peterušaitis 7, Trum- 
pickas 6, Jankauskas 3, Liškaus- 
kąs 3, Stanaitis 0, Pilkauskas 0.

Jugoslavijoje I rinktinė nuga
lėjo 1:0 Anglijos futbolo rinkti
nę. II-ji anglų -rinktinė irgi su
klupo prieš vienos provinbijos 
rinktinę — 2:1. Gastrolės prieš 
pasaulines pirmenybes anglams 
nekaip sekasi. «

•—Oslo. — Netoli Gjovic nor
vegai įrengė ginklų fabriką 200 
pėdų po žeme. Jame dirba 1000 
žmonių.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

B. SERGAUTIS Mann & Martel
1245 Bloor St. W,

Room 107

Toronto

Be šių nuosavybių mes turime didelį pasirinkimą įvairia kaina, įvairiu {mokėjimu 
ir įvairiose miesto dalyse visokiausių namų ir verslamonių. Tamstoms mielai pa
rodysime, suteiksime sąžiningai visas informacijas ir patarnausime tinkamoms 
sąlygoms paskolų įmokėįme, morgičių užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose.

Lietuviams pirkimo - pardavimo atveju su malonumu 
patarnauja mūsų tautiečiai:

A. Paleckis, P. Krilavičius, 
S. Jucevičius, A. Marcis

REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER •
870 College St., tarp Ossington ir Dovercourt 

Telef.: OL. 6381, OL. 6382, KE. 7593
$13.300. Bloor - Št Clarence, pusiau 

atskirtas, dideliu kiemu, gražiu 
darželiu; dvigubu garažu. Na
mas 7 kambarių, visi tinkuoti, 
šviesūs ir jaukūs. Didelė moder
ni virtuvė; vandeniu- alyva Šil
dymas. įmokėti ne •mažiau 
$4.000.

$14»5<XL Bloor - Dovercourt, mūrinis
7 kamb., pusiau atskiras; 2 mo
dernios virtuvės, išilginis korido-

* -rius.
$15.500. Montrose, atskiras, mūrinis

8 kamb., 2 modern, virtuves; 2 
^‘modernios vonios; kietmedžio

grindys;’ alyva apšildymas; įmo- 
keti $5.000.

$16.900. Linolne Avė, atskiras gero 
mūro, 9 kamb., dideli ir šviesūs; 
2 virtuves; parkietas; įmokėti 
$5.000.

$17.000. Deleware, mūrinis, 8 kam
barių, 2 virtuvės; garažas; netoli 
College St. I mokėti ne mažiau 
$5.500

$17.500. Montrose, atskiras, iruirinis,
8 kamb., 2 virtuves^ 2 vonios, 
parkietas, veranda. Vienos mort- 
gidžius. Įmokėti $6.000.

$14.900. Margueretta, atskiros, mū
rinis, 7 kamb., alyva opšild. ga
ražas. Įmokėti $4.000.

Rūkalų - dovanų krautuvė, prie Lie
tuvių Namų didelė krautuvė su 
restoranu. Modemus įrengimas. 
Gera apyvarta. 6 komb. butas;
9 metams nuomos teisė. Lietu
viams ypatingai geras pirkimas.

Tuščio krautuvė su namu. Dundas gr. 
prie Beatrice. Mūro namas, 5 k. 
ir krautuvė tinkanti visokiam 
bizniui. Kaino apie $14.000, 
įmokėti apie $4.000.

Maisto krautuvė su namu. Prie Lietu
vių Namų. Geram stovy mūro 
namas. 8 kamb. vand. šildomas, 
kietm. grindys. Kamb. dažyti., 
dvigub. garažas, krautuvė su vi
sais įrengimais; įmokėti tik 
$5.000, kaina apie $18.500.

R. TESLIA
REAL ESTATE -

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikianti informacijas apie parduodamus 

' namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:.

West, Toronto
West, Toronto

2390 Bloor Street
863 Bloor Street
575 Queen Street West, Toronto «
1294 King Street East,- Hamilton

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

Nepamirškit, manęs!

E. KRONAS
REAL ESTATE AND INSURANCE

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. ME. 2471 
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams mūsų firma yra įsigijusi 
gerą vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis 
naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. Į dieną 
gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasi

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

HOLLAND MARCH - BRADFORD, 
$ 7.300, įmokėti apie $3.500, 
daržovių forma, 5 qkrai geriau
sios rūšies žemės su trobesiais ir 
visais įrengimais. Skambinti P. 
Mališauskas, OL. 6321.

DURIE ST. - HIGH PARK. Visai at
skiras, 6 neperein. kamb., gero 
mūro namas. Garažas su įvažia
vimu iš gatvės. Kaino $16.300, 
įmokėti $4.000. Skambinti P. . 
Mališauskas, OL. 6321.

DIVISION STR. — COLLEGE, 
$14.500, įmokėti apie $5.000, 
9 neperein. labai gražių kamb., 
per 2 augštus namas. 2 virtuves; 
kietmedžio grindys; vandeniu - 
alyva šildymas; garažas. Skam
binti P. MALISAUSKAS, OL. - 
6321.

HELENA - ST. CLAIR. $2.500 įmo
kėti, visai atskiros, 7 nepereina-$ 
mi kambariai per du augštus, 
moderni virtuvė, kietm. grindys, 
vandeniu apšildomas, garažas ir 
labai didelis kiemas. Pilno kai
na $13.000. Nomas visai be 
skolų. Skambinti P. Žulys, OL. 
6321.

GEOFFREY-RONCESVALLES. $7.000 
įmokėti. Visai atskiras, presuo
tų plytų vienuolikos kambarių 
namas. Kietm. grindys per visus 
tris augštus. 3 virtuvės, vande
niu - alyva šildomas, platus šo- 

J ninis įvažiavimas, didžiulis gra
žiai sutvarkytas kiemas. Balan
sui viena otvito skola. Skambin
ti. P„ Žulys, OL. 6321.

RETA PROGA! $10.000 įmokėti, gro 
žiausioje High Pork gatvėje, vi
sai atskiros ir didingai atrodęs 
originalus tripleksas. Du butai 
po 5 komb. ir po dvi vonios, 1 
butas 4 komb. ir 4 gabalų vo
nia, visos virtuvės modernios ir 
tualetas rūsyje. Sklypas 50 pėdų < 
pločio ir 200 ilgio, du garažai, 
norint yra vietos pastatyti dau- 

. giau, balansui vieno atvira skola 
dešimčiai metų. Prašome pažiū
rėti ir įsitikinti, kad tai geriau
sias pirkinys šiuo metu Toronte. 
Skambinti P. Žulys, OL. 6321.

HIGH PARK rajone. $16.000, įmokė
ti apie $4.500. 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kietm. grindys, 
kvadratinis komb. išdėstymas, 
garažas, didelis gražus kiemas, 
užėmimas tuojau. Skambinti P. 
Kerberis, ME. 2471.

BLOOR - JANE rajone, $16,000, įmo
kėti apie $6.000. 6 komb., at
skiras mūrinis namas, kietm. 
grindys, geros kambarių išdėsty
mas, namas geram stovyje. Sk. 
P. Kerberis, ME. 2471.

SHAW - COLLEGE rajone. $17.500, 
* įmokėti apie $5.500. Atskiras, 8 

kamb., mūrinis namas, kietm. 
grindys, karštu vandeniu šildo
mas, 2 virtuvės, garažas. Skam
binti P. Kerberis, ME.*2471.

DELAWARE - COLLEGE, $18.500, 
įmokėti apie $6.000, puikus 7 
ir saulės kamb., atskiras mū
rinis namas, alyvos šildymas, 
moderni virtuvė/ kvadrat. pla
nas, kietmedžio grindys, gara
žas po namu. Puikus pirkinys, 
be skolų. Sakmbinti P. Kerbe
ris, ME. 2471.

BATHURST - DUNDAS. $21.500 — 
$8.000, viena atviro skola 10 
metų. 8 kambariai ir krautuvė. 
Vand. - alyva šildomos, garažas, 
atskiras įėjimos į namą, greitos 
užėmimas. Lobai gera vieta bet 
kokiam Bizniui. Skambinti P' 
Grybas, ME. 2471.

BLOOR-WILLARD. $18.500-$5.000. 
Gražių rupuotų plytų, atskiras 7 
kambarių per 2 augštus namas, 
kvadratinis plonas, alyvos šildy
mas, 2 virtuves, garažas, šoni
nis įvažiavimas, greitos užėmi
mas. Skambinti P. Grybas, ME. 
2471.

BELLWOODS - DUNDAS. $11.500 - 
$3.500. Viena atviro skola ba
lansui, pusiau atskiros, 6 kamb. 
namas, dvi virtuvės, geros pir
kinys už tą kainą. Skombintį P. 
Grybas, ME. 2471.

CONCORD — BLOOR, $2.900 įmo
kėti; pusiau atskiros 7 neper
einamų kambarių nomas; gara
žas. Greitos užėmimas. Skam
binti P. Grybas, ME. 2471.

HUMBERSIDE — DUNDAS, $3.000 
įmokėti, pusiau atskiros 6 kam
barių namas; vięta garažui. Grei 
tas užėmimas. Skambinti P. 
Grybas ME. 2471.

DUFFERIN — DAVENPORT, $2.500 
įmokėti; atskiras 6 kombarių na
mas, dvi virtuves, olyva šildo
mos; lobai gražus kiemas. Skam
binti P. Grybas, ME. 2471.

BERESFORD — ANNETTE distrikte.
S. B. 6 k. gerame stovyje Kaina 
$14.200 — 3.500. Skambinti 
J. ŽEMAITIS, ME. 2471.

DUFFER IN — COLLEGE, trijų ougštų 
9 k. gerame stovyje, vieta gara
žui; $215 mėn. pajamų. Koino 
$16.500. Skambinti J. ŽEMAI
TIS, ME. 2471.

DUFFERIN — DUNDAS, lobai gera
me stovyje, 6 k. plytų mūro na
mas, garažas; lengvi margyčiai, 

r $14.500 — 4.000. Skambinti 
J. ŽEMAITIS, ME. 2471.
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Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.

Did zi a usia “w“- 
dant nepatingėkite paskambinti mums, nes:

♦Tel. OL. 8481
Prie Lansdowne

Namų telefonai:
J. TAMULIONIS—OL. 8074. Z. UMBRAŽŪNAS—ME. 0667
Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo - pardavimo 

įstaiga, įsigijusi mūsų tautiečių gerą vardą.
1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Nemokamai suteikiame visas informacijas.
3. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
4. Atliekame visas morgičių operacijas.

$2.000 įmokėti. St. Clair - Dufferin.
6 k., mūrinis, labai puikus vi
duje, vienas atviras morgičius 
balansui 20 metų. Skambinti. Z. 
Umbražūnui.

$2.500 įmokėti. Glenlake-Oakmount.
6 k., raupuotų plytų gražus ir 
modernus namas, atskiros, kvad
ratinis planas,, dideli ir šviesūs 

F kambariai, moderni virtuve, van- 
dens-alyvos Šildymas, 2 garažai. 
Gražus sodas. Skambinti Z.. 
Umbražūnui.

$2.900 įmokėti. Bloor - Delavare. 8 
k., 3 virtuvės, 2 garažai, tvar
kingas ir gerai užlaikytas labai 
gerų pajamų namas. Skambinti 
Z. Umbražūnui.

$3.000 įmokėti. Caledonia - St. Clair.
6 kamb., mūrinis, pusiau atski
ros, modernus Šildymas, dideli 
komb., garažas., Viso $ 12.900. 
Skambinti J* Tamulioniui.

$3.500 įmokėti, Marguarette - Bloor,
7 kombarių mūrinis, pusiau at
skiras, nepereinami kambariai, 
2 garažai; viso apie $12.900. 
Sk. Tamulioniui.

♦ ■

$3.500 įmokėti, Cowen-King, 7 kam
barių atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis pianas, puikūs kam
bariai, garažas; apie $15.000. 
Sk. Tamulioniui.

$4.000 įmokėti, Dunn - King, 8 kam
barių mūrinis/ pusiau atskiras, 
gėri ir nepereinami kambariai, 
vandens - alyvos šildymas. Sk. 
Tamulioniui.

$4.000 įmokėti. St. Clair-Lansdowne. 
8.k., mūrinis, 2 ultromod. vir
tuves, 2 garažai, alyvos-vandens 
šildymas, kilimai ir daug priedų 
eina su namu, vienas atviras 
morgičius balansui. Skambinti Z. 
Umbražūnui.

$4.000 įmokėti. High Park-Parkdale.
9 k., mūrinis, atskiras, neperei
nami k., 2 virtuvės, alyvos šil- , 
dymas, garažas, vieta antram 
garažui. Skambinti Z. Umbra
žūnui. . - ■

$4.000 įmokėti. Ossington - Bloor. 8
• A ■ k., mūrinis, 2 mod. virtuvės, aly

vos šildymas, 2 garažai, ramio
je ir gražioje gatvėje. Skambin
ti Z. Umbražūnui.

$4.500 įmokėti. Dovercourt - Dundas. 
8 kamb. mūrinis, pusiau atski
ras namas, dideli kamb., 2 mo
dernios virtuvės, vandens - aly
vos šildymas. Geras pirkinys. 
Skambinti J. Tamulioniui.

$5.000 įmokėti, Emerson - Bloor, 8 
kambarių atskiras, mūrinis no 
mos, kvadratine sistema, 3 mo
dernios virtuvės, puikus namas, 
galimybe garažui. Sk. Tamulio
niui

$5.000 įmokėti. Bloor - Windermere. 
7 k., mūrinis, atskiras, alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, gara
žas. Skambinti Z. Umbražūnui. 

$5.600 įmokėti, Deleware - Bloor, 8 
kambarių mūrinis, dideli ir ne
pereinami kambariai, 2 geros 
virtuvės, 2 garažai; Labai pui
kus namas; viso $15.200. Sk. 
Tamulioniui.

$5.900 įmokėti. St. Cloir - Yonge ra
jone. 11 k., atskiras, didelis 
mūro narnos, padalintas į du 
apartmentus, 2 virtuvės, 3 vo
nios, vandens - alyvos šildymas, 
garažas, šoninis įvažiavimas, at
viras morgičius balansui 10-ciai 
metų, pajamų $200 į menesį ir 
veltui privatus apartamentas sa
vininkui. Skambinti Z Umbra
žūnui.

$6.000 įmokėti, Tyndel - King, 9 
kambarių atskiras mūrinis na
mas, kvadratinė sistema, 3 mo
dernios virtuvės, vandens-olyvos 
šildymas, 2 garažai. Sk. Tamu
lioniui.

$7.000 įmokėti, Armadale - Bloor; 
puikus 7 kambarių mūrinis, <A- 
skiros namas, geros grindys, pui
kus vidus, lobai gražioj vietoj; 
vandens alyvos šildymas; gara
žas; ekstra tualetas ir dušas rū
syje. Viso apie $ 19.000. Skamb. 
J. Tamulioniui.

$14.500 pilna kaina. Annette - Gil
mour. 8 k., mūrinis, atskiras, 2 
mod., virtuves, garažui vieta, la
bai geri morgičiai, gal eis už 
$5.000 įmokėįimę. Skambinti Ž.

Umbražūnui.
$18.500 pilna kaina. Sunnyside - 

High ^ark. 9 k., mūrinis, atski
ras, 2 gražios virtuvės, vandens- 
alyvos šildymam, rūsy žaidimų 
kambarys su baru, garažas. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W 

Tel. EM. 3-1618

Telefonas EM. 6-4182

JEFFERY,JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, etc.
91 Ynnge St., Toronto 

Telef. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į 

N. CEDULKAUSKIEN?

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telef. OL. 4313

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

irtt.

Suite 410 .
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

Atlieka visus elektros insta
liacijos bei pataisymo darbus, 
bet kur.

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 
Toronto

DĖMESIO! \
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstotam 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisin- $500 - $1.500 galite gauti per mūsų biurą Mūsų prityrę teisininkai 
gai, skubiai, ir savo kai- tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums pigiai sudaro pirkimo — 
boję. trūksta pinigų-įmokėjimui perkant namą, pardavimo dokumentus.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai
$2.500 įmokėti, Glenlake - Bloor, 6 

komb., mūrinis, gražus ir dide
lis kiemas, kieto medžio grindys. 
Koino $13.000.

$3.000 įmokėti, DovercourtRd. - Dun
das, 6 komb., mūrinis, garažas, 
Šoninis įvažiav. Kaina $13.000.

$3.000 įmokėti, Jone - Bročkside, 6 
komb., atskiros, mūrinis, gara
žas. Kaino $13.000.

įmokėti $25.000. Prie Simcoe ežero 
"General Store", su modern, 
įrengimais, 4 metų senumo mū
riniu, 8 k., moderniai įrengtu 
namu, garažais, dideliu sklypu. 
Metine apyvarta apie $70-80.- 
000. Kaina $45.000.

$8.000 įmokėti, Evelyn Ave., 12 k. 
otsk., lobai gero mūro duplek
sas, vandeniu šild., didelis kie
mas, 2 mūro garažai, privatus 
jvožiavimos. Kaina $25.000.

$8.000 įmokėti, Rusholm£ Rd., 13 k. 
pet 2 ougštu, atskiros dupleksas, 
vandeniu šildomas, 2 mūro ga
ražai, privot. įvažiavimas. Vieno 
skola 10 metų. Koino $24.000.

$10.000 įmokėti, Glenlake - Bloor, 
13 k., atskiras mūr. dupleksas, 
vandeniu šildomas, 2 garažai, 
privat. įvažiavimas, lobai gražus 
ir didelis kiemas. Viena skola 
balansui 15 m. Kaina $25.000.

$3.500 įmokėti. Dufferin - College, 6 
k. mūrinis, mod. virtuvė, olyvos 
šildymos, privožiovimos. 
koino $11.500.

$4.000 įmokėti. Dufferin - St. 
6 k. mūrinis, otskiros, 
šildomas, garažas, didelis kie
mas. Pilno kaina $14.000.

$4.000 įmokėti. Shaw - Christie. 6 k. 
mūrinis, otskiros, olyvo šildomos, 
dvigubos gorožos, gražus kie
mas. Pilno koina $14.000.

$4.000 įmokėti. Essex - Christie, 7 k. 
mūrinis, pusiau otskiros, 2 vir
tuvės, gorožos. Pilno koino 
$14.000.

$2.500 įmokėti, Dundos - Glodstone; 
6/ k. mūrinis 2 virt, garažui vie
ta. $10.500 pilna koina.

$3.000 įmokėti, Bloor - Runnymcde; 
6 k. mūrinis, mod. virtuve, už
ėmimas tuoj pat. $14.000 pilna 
koino.

$3.500 įmokėti, Bloor - Morguaretto, 
8 k. mūrinis, otskiros, olyv. šild. 
garažas. $16.500 pilna kaino.

$3.500 įmokėti. Show - Christie, 6 k., 
fnūrtnis, pus. otskiros, olyv. ši|d. 
garažas. $13.000 pilno koino.

Pilno

Cloir, 
alyva

$4.000 įmokėti. Margueretta Bloor, 
7 k. mūrinis, pusiau atskiras. 
Pilno kaina $14.500.

$4.500 įmokėti. Emerson - Bloor, 8 
k. mūrinis, atskiros, 2 virtuvės, 
dvigubos garažas, alyva šild., 
uįemimas laike mėnesio. Pilna 
kaina $16.500.

9 kambarių dupleksas College gatvėj, 
anglimis - vandeniu šildomos, 3 
virtuvės*. Atviro skola 7 metams, 
įmokejimos $4.500. Pilno kai
na $16.500.

11 kambarių dupleksas Howland gt.,
2 mod. virtuvės, pirmo ougŠto 
užėmimas tuojau pat. Atviro 
skola 10 metų, įmokėti 65.000, 

4>ilna kaina $19.000.

Baby Point rajone, 7 k., aštrių plytų, 
atskiras namas. Kvadratinis plo
nas, moderni virtuvė, poilsio 
kambarys, vend, šildomos, gara
žas, vieno skola balansui. Pilna 
kaino $18.000.

$5.000 įmokėti, Bloor • Glodstone, 7 
k. mūrinisį pus. otsk. 2 virtuv.; 
olyvo šild.; gorožos. $13.000 
piina kaina.

Turime daugelį kitų lobai gerų Ir įvairiomis kainomis "bei įmokė) ima is namų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

F. Jonynas
(ttoijM OL. 8444

V. Jučas
Bitnio »eM. OL. 8444

1. Gausite pilnas informacijas ir patarimus veltui;
2. Turime įvairiausių namų pardavimui vakarų Toronte;
3. Iš visų mūsų įstaigoje dirbančių pardavėjų — astuoni kalba 

lietuviškai;
4. Skoliname pinigus įmokėjimo padidinimui;
5. Sudarome naujus morgičius ir parduodame esamus morgičius.

ŠIĄ SAVAITĘ TURI BŪTI PARDUOTI:
$ 1.600 įmokėti, St. Core - Dufferin, 4 k. mūrinis nomas, pilna koina $10.000.
$2.000 įmgketi, College — Bathurst, 6 k. narnos, alyvos šildymas, įvažiavimo: 

į kiemą; pilno kaino $ 1 1.000.
$2.500 įmokėti, Bloor - Brock, atskiros 6 k. nomas, dvi virtuves, įvažiavimas 

į kiemą; pilna kaina $10.500.
$3.000 įmokėti, Ciollege - Brock, 6 k. vandeniu Šildymos, pilna kaina $9.900.
$3.500 įmokėti, College - Brock, 6 k. mūrinis* namas, garažas, gerame stovyje; 

pilno kaina $13.000 ir tik viena skola su lengvais mokėjimais.
$4.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, atskiras 8 k. per du ougštus mūrinis namas, 

tvarkingai užlaikytas, pilna kaina $16.000.
$4.500 įmokėti, Bloor - Roxton, 8 k. gero mūro, svarus namas, lengvi mokėji

mai; pilno kaina $16.000 — geras pirkimas.
$4.500 įmokėti, Bloor - Brock, 7 k. gero mūro narnos, per du ougštus, garažas, 

lengvi mokėjimai, greitas užėmimas; pilno komaS 14.500.
$5.000 įmokėti, Queen - Dovercourt, 10 k. mūrinis namas, įvožiovimas į kie- 

mx, geros pajamos; pilna koina $15.500. \
$5.000 įmokėti, Runnymede - Annette, gero mūro 7 k. per du augštus, garažas;- 

pilna kaina $15.000
$5.500 įmokėti, High Park, 9 k., gerų plytų narnos, vandeniu šildomas, gerai 

užlaikytas; pilno kaina $15.500.
$6.000 įmokėti, Dundas - Dovercourt, 10 k. mūrinis namas su baldais, geros 

pajamos; pilno kaina $14.500.’
$8.000 įmokėti, lietuvių rajone, geras atskiros mūrinis 11 k. namas, vandeniu 

olyva šildymas, trys virtuvės, garažas; pilna kaina $21.000.
. vandeniu šildymas, trys virtuvės, garažas; pilna koina $19.000.

Šimtai kitų namų, kurie turi būti parduoti mėnesio ar dviejų mėnesių laikotarpy.

Įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
V. LUNYS BALTAKYS PLIOPLYS B. LUNAS

Namų telef. LL. 8310. Namų telef. RO. 3345. Namų tel. RE. 1942

B. POCIUS MACIUNSKAS ZIGMANTAS
Namų telef. JU. 7558. Namų tel. ME. 0692. Namu tel. KE. 1794.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS STR. W. (kampas Dundas- Brock) TORONTO

§

A. W. fARLINGER
Real Estate Ltd.

587 BLOOR STREET WEST
Seniausia pirkimo -— pardavimo įstaiga Toronte, 

turi ofisus visose miesto dalyse 
s' ■ '

KODĖL Jūs sakote, kod pavargote?
KODĖL Jūs sakote, kad sunku nupirkti arba parduoti
AR Jūs skambinote į mūsų įstaigas dėl namų pirkimo arba pardavimo?
AR Jūs žinote, kad 25 metų bėgyje mūsų įstaigos neturėjo tokio pa
šėlusio namų pirkimo laikotarpio kaip dabar?
AR Jūs "žinote kiek daug reiškia kompanijai geras vardas žr gera pa
tarnavimo sistema?
AR Jūs žinote, kad mūsų kompanija stato naują "miestą" šiauriniame 
Toronte už 45 milijonus dolerių?

, KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$15.400 arba oferis, mūrinis 9 k. su dviem virtuvėm namas, arti trqnsportgci- 
jos ir apsipirkimo, didelis kiemas/pajamos lengvai mokes visos skolas. 

$16.000 Bloor - Runnymedc, mūrinis, atskiros 7 .k. per 6u augštus, labai gera
me stovyje, aliejumi šildomas, du garažai.

$6.000 įmokėti. Jone - Bloor, atskiras, rauplėtų plytų, vandeniu - aliejumi šil
domos, geras įvažiavimas, garažas, poilsio kambarys rūsyje.

$4.500 įmokėti, prie Bloor, mūrinis, pusiau atskiras, 8 k., aliejumi šildomas, 
įvažiavimas į kiemą

$17.500 Prie College, mūrinis, 10 didelių kambarių, dvi virtuves, dvi vonios, 
aliejumi šildomas, garažas.

$5.000 įmokėti, Bo'ustead - Dundas, mūrinis, atskiras, dviejį būtų, 10 k. per 
du augštus, įvažiavimas į kiemą.

$2.500 įmokėti, College - Sheridan, 6 k., atskiras su dviem virtuvėm, įvažia
vimas į kiemą.

$13.500 pihna kaina, į šiaurę nuo Bloor prie Indian Rd., atskiras, mūrinis, 6 k. 
per du augštus, garažas, viena skola 10 metų.

$11.700 pilno kaino, Indian Rd. - Annette, pusiau atskiras, mūrinis, 8 k., įva
žiavimas į kiemą.

Jei tie namai Jums nepatinka — nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums, 
kad sužinotumėte kiek mes turime pardavimui namų ir kur jie randasi.

Skambinkite mūsų atstovui OL. 6357 — po darbo valandų LA. 1250

S. KUZMICKAS
(sutrumpintai STAN KUZMAS)

P. LEDAUSKAS

KEN WILES REAL ESTATE
JEI NORITE gerai nupirkti arba parduoti namus, 
ar biznius, kreipkitės pas mus. Astuonios įstaigos 
Toronte Jūsų patarnavimui.

8 kambarių mūrinis, yra garažas. Show ir Dundas rajone namas. Karna $13.500. 
Įmokėti $3.50C

8 kambariai, priedo saulės kambarys, dviejų ougštų, su dviem moderniom vir
tuvėm, alyva šildomas nomas. Queen ir Dovercourt rajone. Koina $13.500; 
įmokėti $3.500.

8 kambarių, otskiros, mūrinis su garažu namas, karštu vandeniu šildomos. High 
Park rajone. Koina $17.500; įmokėti $9.000.

kombarių atskiras, mūrinis, karštu vondeniu-olyva šildomas namas. High 
Park rajone. Kaina $19.500; įmokėti $7.000.

1675 BLOOR STREET WEST
9

ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

Antanas E.<Misiūnas
ĮSTAIGOS TEL. KE. 7941 - NAMŲ TEL. LA. 2143

KEN WILES REAL ESTATE
TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMpiCKAS^
Įrengiami nauji vi$ų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujos, modemiškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas, 

įrengiami alyvos apšildymai (Oil Bumerioi) j 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 ižsimokėjimui dviems metams.
z

VW patarime* vaitui.

Užtakymai priimami:

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. y>. 8951 
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. U. 92035.
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V. VASIS
Real Estate and Business Broker 

872 BLOOR STREET WEST (prie Ossington Ave.) 
Telefonas ME. 4605
PARDUODAMA:

1. High Park - Geoffrey Ave., 11 did. 
kamb., atskiras gero muro, van
deniu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 
2 vonios, didelis kiemas ir gara
žas, geras pajamų namas; įmokėti 
$8.000 ir viena skola, balansui.

2. High Park, 10 <^id. kamb., atski
ras, mūrinis, geras pajamų namas; 
įmokėti $5.000.

3. Jane - Bloor, 6 kamb., atskiras, 
mūrinis, 2 metų senumo, šoninis 
įvažiavimas ir garažas; įmokėti 
$2.000.

4. Delaware Ave., 8 did. kamb., mū
rinis, atskiras, 2 augštų namas,

labai didelis kiemas, parduoda
mas dėl mirties; įmokėti $4.000.

5. Bloor - Roxton Rd., 8 did. kamb., 
2 augštų, mūrinis, atskiras, vande
niu ir alyva šildomas, 2 virtuvės, 
didelis kiemas ir 2 garažai. Vie
na skola balansui; įmokėti $5.000.

6. Bloor St., 8 did. kamb., mūrinis, 
didelis kiemas ir garažas; įmokėti 
$4.000.

7. Bloor prie High Park, 4 did. krau
tuves, 4 did. po 5 kamb. butai, 
apie 14 metų senumo, metinės pa
jamos virš $10.000, geras pir
kimas.

Kreiptis tel. ME. 4605 
REIKALINGI PARDAVIMO AGENTAI!

Lietuvis siuvėjas 
K. ARDAVICIUS

2102 DUNDAS ST. W., Toronto - Telefonas KE. 2220 
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus (pagal išmatavimą)

Vasarai artėjant parduodami /Tf 1 fį /\f f J Į M f* J
pigiomis .kainomis vt'l'Vl'V </14/ VIA; V

7 kub. pėdų šaldytuvas su (j? 1 (L f
5 metų garantija tik...... tĮp JL OD

Turime ir kitų šaldytuvų didžiausią pasirinkimą. Pasakykite 
firmą ir dydį — mes parūpinsime pigiausia kaina ir geromis iš- 
simokėjimo sąlygomis. Prieš pirkdami visada pasiteiraukite

“MOHAWK FURNITURE”
2448 DANFORTH AVE., TORONTO - - - TEL. OX. 4444

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

LAIKRODININKE
turinti 30 metų profesinę praktiką 

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

L

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

imperial Aute Ccllisicn
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. TEL. junction 4773
l1/^ Block South of St. Clair Namij tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

Treji akiniai
— Seneli, kodėl tu turi trejus Į 

akinius? — klausia anūkė.
— Matai, vaikeli, vieni akiniai 

reikalingi, kad toliau matyčiau, 
antri 
treti. 
sius i 
prireikia.

Sąskaita
Dailininkas, pareikalautas pa

rašyti smulkią sąskaitą už atnau
jintus vienuolyne paveikslus, ra
šo:

Ištaisymas ir atnaujinimas 10 
Dievo įsakymų — $1.50; už šv. 
Petro gaidžio naują uodegą — 
$1.25; už šv. Jono Krikštytojo 
naują nosį ir žvilgsnio pastipri
nimą — $3; už Angelo Sargo 
sparno naujįas plunksnas — $4; 
už augščiausio žydų kunigo tar
no nuplovimą — 50<; už dangaus 
atnaujinimą ir dangaus kelių su
reguliavimą — $5; už saulės pa
didinimą — $1; už skaistyklos 
liepsnų pagyvinimą ir sielų pa
stiprinimą — $8; už pragaro 

, liepsnų . paryškinimą, už velnio 
'naują uodegą, už kairės kanopos 
remontą ir už. kitokį pasmerktų
jų aptvarkymą — $5; už Erodo 
drabužio atnaujinimą — $1; už 
Saros auskarus — $1; už Bolaa- 
mo asilo pasagų sutvarkymą — 
$2; už Galioto kumšties padidi
nimą ir Dovido naują brangak
menį — $2.15; už Nojaus laivo 
dekoravimą — $4; už Palaidūno 
Sūnaus marškinių sutaisymą 
kiaulidės išvalymą — $12.

Nenukrypk nuo temos
— Aš myliu tave, brangioji, 

garbinu tave! -
— Puiku. Tai reiškia tu nori 

mane vesti?
— Nekeisk pasikalbėjimo te- 

mos.: '.■.''A/ ■' . A
Reliafivizmas

— Aš noriu nupirkti savo drau 
gei dovaną. Ką jūsų manymu ji 
mėgtų? .

— Ar ji mėgsta jus?
— O, taip, aš esu tikras, ji ma

ne mėgsta.
— Jeigu ji jus mėgsta, tai kad 

ir betką nupirksit, bus paten
kinta.

Numano
Kai staiga elektra užgeso, jis 

sako jai:
— Žinai brangioji negaliu ma

tyti net savo rankos...
— Nesirūpink, aš žinau, kur ji 

yra — atsakė ji.

kad iš arV matyčiau, o 
kad surasčiau pirmuo- 

antruosius akinius, kai

Uošvės širdis
Girdėjau, tavo uošvienė turė

jo širdies priepuolį?
— Aš net nežinojau, kad ji iš

viso turėjo širdį!
Kometa

— Jonuk, pasakyk kas yra ko
meta? — klausia mokytojas.

Jonukas nesuprato klausimo 
ir negalėjo atsakyti. Mokytojas 
klausia kitaip:

— Kaip atrodo žvaigždė su 
uodega?

— Micky Mouss! — atsako Jo
nukas triumfuodamas.

—- O tų visdėlto ne toks kvai
las, kaip atrodai!

— Ačiū, 
grindinis 
dviejų...

Matai, tai ir yra pa- 
skirtumas tarp mu-

ir

as

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ
Siuvėjas

A. BERESNEVIČIUS
Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715
............  ...........................—<„

DtMESIO! ' DĖMESIO!

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

Volgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamma pt fry tirejos. - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

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

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
43» QUEEN ST. W. (prie Spadhw). TeL EM. t-80M

Daktaras
Jungtinėse tautose sovietų at

stovai pasirašo dokumentu. Vie
nas pabrėžia kryžiuką — pasiro
do beraštis. Antras taip pat. Tre
cias pabrėžia kryžiuką ir dar 
prideda tašką.

— Ką tai reiškia? — nusistebi 
tai stebėjęs anglas.

— Aš gi turiu garbės doktora
tą! — paaiškina tas tretysis.

Skelbimai
"Parduodamas kaip naujas 

1935 metų modelio ‘“Ford” auto
mobilis”.

“Parduodama 20 gabalų virtu
vės apstatymas: bufetukas, sta
las, 4 kėdės, 6 peiliai nerūdijan
čio plieno, 4 šakutės ir 4 šaukš
tai”.

— Ką pasakytum, jeigu aš ta
ve prašyčiau tekėti už manęs?

— Nieko. Aš negaliu juoktis ir 
kalbėti tuo pačiu metu . , u

Moteris yra panaši į auto ma
šiną. Dažai uždengia metus,, bet 
linijos pasako visą istoriją.

Paieškojimai
Duktė — Seliomija Domeikai

tė, gyvenusi Pentiškių km., Griš
kabūdžio valse., prašoma atsi
liepti šiuo antrašu: Jonas Domei
ka, 532% S. Rlwy St..' Medicine 
Hat, Alberta.

Elzbietos Kaveckaitės - Žu
kauskienės, atvykusios į Kana
dą 1950 m., gyvenusios New To
ronte ar pačiame Toronto mies
te,- ieško Liudmila Malmytė - Ba- 
kūnienė, gyvenanti 2953 S. Ar
cher, Chicago, III., USA.

LONDON, Ont
Tautų festivalis. Londono 

miesto savivaldybės pramogų 
departamentas kasmet ruošia 
viešuosius koncertus ir tautų 
festivalius miesto parkuose. Šie
met pirmasis tautų festivalis bus 
birželio 25 d. Victorijos parke.^ 
Festivalyje dalyvauja lietuviai; 
latviai, škotai, lenkai ir ukrainie
čiai. Kiekvienos tautybės grupės 
šoks savo tautinius šokius ir 
duos kitų pasirodymų. Lietuviai 
pasirodymui stropiai ruošias.

Programos pradžia 8.30 vai. v.
Saleziečių gimnazijos Italijoje 

direktorius kun. Juozas Zeliaus- 
kas gegužės 27 d. lankėsi Londo
no lietuvių kolonijoje. Antrajai 
lietuvių gimnazijai visuomenėje 
pritarimas tikrai nuoširdus: 
Kun. Zeliauskas surinko aukų ir 
veik pilnai sudarytas minėtai 
gimnazijai šelpti rėmėjų būrelis 
nors direktorius lankėsi ir darbo 
dieną. Būrelio vadovavimą per
ėmė kolonijos klebonas kun. J. 
Danielius.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
draugijos Londono skyrius bir
želio 5 d. p. Statkienės salėje, 
Clarence g-vė 357, rengia smagų 
pobūvį. Gros gera kapela, veiks 
turtingas bufetas. Pradžia 7.30 
vail. vak. Laukiama gausiai tau
tiečių atsilankymo. L. E-tas.

Gražus pavyzdys. Balandžio 
22 d. p-nios Statkienės salėje 
įvyko nuotaikingas pasilinksmi
nimas, surengtas šeštadieninės 
lietuvių mokyklos tėvų komite
to, jo pirmininko iniciatyva. 
Džiugu pastebėti, kad komitetą 
sudaro du senesnieji ateiviai Pr. 
Rušinskas (pirmininkas, Kana
doje nuo 1926 m.), p. Balaišienė 
ir naujakurė Ę. Navickienė. P.p. 
Rušinskai ir Balaišiai visada yra 
stropūs lietuvių susirinkimų ir ' 
įvairių parengimų lankytojai. 
Pasilinksminimas praėjo tikrai 
puikioj- nuotaikoj. Gaila, kad 
apylinkės ūkininkai dėl darby- 
metės. negalėj o dalyvauti. Gauta 
keletas dešimtukų dolerių pelno; 
o svarbiausia parodytas gražus 
senųjų ir naujųjų ateivių bend
radarbiavimo pavyzdys. D. E. F.

— Otava. — Kanados kelių 
statyboje suktybių padaryta už 
15 mil. dol. Parlamento tardo
moji komisija savo darbą sulai
kė, kol pasibaigs kaltinamųjų 
pirmosios grupės byla.

— Otava. — JAV ir Kanada 
birželio 14 d. vykdys didelio 
masto oro pratimus, prileidžiant 
atominius polimus.

F. N. PREBBLE
REALTOR

DIDŽIAUSIAS NAMU pasirinkimas
JEIGU NORITE PIRKTI ARBA 

PARDUOTI NEKILNOJAMA NUOSAVYBE, 
MES PRAŠOME PASKAMBINTI MUMS

OL.5I76 - OL. 1793
1061 BLOOR ST. W.

J. RUKŠA ir P. DAMBRAUSKAS
PERKANT: Be jokio įsipareigojimo iš'jūsų pusės, mes jums parodysime namus jūsų pagei

daujamame rajone.
PARUDODANT: Patarimai, nuosavybių įkainavimas, paskolų (morgičių) sudarymas. Taip 

pat suteikiame paskolas, jūsų įmokėjimui padidinti.

Būkite taupūs ir 1954 metais!
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE 

COMPANY
113 OSSINGTON AVE. - TEL. LL. M5S

Atidaro savo gaminių tiesioginį pardavimą vartotojams. Lie
tuviams siūlome urmo kaina visų rūšių moderniškiausius vir
tuvės baldus. Sumokėję tik $45 jau galite įsigyti 1954 metų 
modelio naują 5-kių gabalų virtuvės komplektą.
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE CO. yra lietuvių 

įmonė ir parduoda PIGIAU NEGU KITUR.
Už gaminių kokybę garantuojame. 

Pirkėjui pageidaujant keičiame.
Užsakymai priimami iš visos Ontario provincijos.

113 OSSINGTON AVENUE, TORONTO

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

■ oVfe _________..___
SM sandėliuose jūsų vasariniai rū-1. ■VT7 Mmivoa bai bus rūpestingai saugomi. Kai 

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

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF EM. 8-455?

30 metu valymo patyrimas . .

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.
TAISAU RADIO APARATUS 
Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

Laikrodininkas
Taisau visu rūšių laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigės Glashuette laikrodininku mo
kyklą. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siusti iš provincijos reg. laišku.

DĖMESIO! x 
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 

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

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St. West. Toronto

Tel. KE. 3881

Dr. M. Arštlkaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST!: 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

' Priima tik susitarus. 
Skambinti vakarais 
telefonu WA. 3-5555.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie.Pufferin)

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-5 vai.
Rentgenas pagal susitarimą.

.Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

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

(torp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794
Toronto

Dr. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vidaus ir moterų ligos 
251 CRAWFORD STREET, TORONTO

Telefonas LL. 5739 ' į
Darbo vai.: 1.30-3 ir 6-8 Vol.’.p p.' 

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS 

Priima tik susitarus telefonu
WA. 1-0219

249 HOWLAND AVE., TORONTO
(prie Dupont ir Bathurstl-

D r. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

} Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO -

WA. 3-2003 . ?
Priėmimo’ valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vdl. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLivcr 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(į rytus nuo Dufferin St!)

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

260 St. Clair Ave. W.
Darbo vaL 2-7 vai. pp. ir pagal 

susi tarimų.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis

Room 204, 221 Victoria St
Office EM. 6-1681. Re,. LY. 5797

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžius

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St. W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškai kalbančius prašoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeštod. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5561. Res. ML 0636.

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

Dr. Sylvia UZANS
Vaikų ir odos ligos

Darbo valandos: 5-7 pp., šeš
tadieniais 12-1 pp.

52 Linsmore Crs., Toronto 
(netoli Danforth Ave.)

TeL GL. 2892.

Dr. A. Ratinow
LM.C.C.

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

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

Tel. WA. 1-6708

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVt, 

TORONTO
(įėjimas iŠ 613 Brock Avė.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4. ir 
nuo 5-8 vaL p.p., Šeštadieniais, nuo 
1 1 -3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji - 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.
Vai.: 11-12, 2-4, 6-9, šeštadie
niais 11-1 ar pagąl susitarimą.

Tel. Office: YO. 3611 
Namų: PO. 6-9964.

Dr. John REKAI
Chirurges ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba
202 St. Clair Avė., Toronto

; (prie Avenue Rd.)
Priėmimai* pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841
—T '■ . .......  ................

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS A'

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

386 Bathurst St Toronto 
TeL EM. 4-6515

...................... - ....... -

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių' defek
tam*. NMita akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA; 1-3924

Dr. WILLIAM J. ZINCIIESIN
B.A., M.D., LM.C.G

GYDYTOJAS ir

Prlfton voL: 2-4.30 ir 7-9 vol. pp. 
386 Bathurst St Toronto

Telef. EM. 8-1344

STANLEY SHOE STORE
Augičiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydEio ir platOs 

EE-"1 EEE .
1438 Dundas St W. Toronto 

prie GtattetomL

1
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TORONTO, Ont,
VLIKo ir VT pirmininkai 

atvyks
I krašto valdybos kvietimą ap

lankyti ir Kanadą, gegužės 28 d. 
\T pirmininkas K. Zaikauskas 
pranešė, kad abu pirmininkai 
atvyks į Kanadą greičiausia lie
pos 2 d.

Ęr. Valdyba yra prašiusi abu 
pjrminipkus atvykti į Torontą, iš 
čia VLIKo pirm. prel. M. Krupa
vičius vyktų į Hamiltoną, o VT 
pirm. K. Zaikauskas į Montrealį. 
Pasak VT pirmininko, atvykę jie 
laikysiąs! Kr. Valdybos numaty
tos tvarkos.

Mą?- Upfpvos rezistentų 
suvažiavimas

Birželio 5-6 dienomis daly
vaujant MLT pirm, ir VLIKo 
nariui E. Simanaičiui, įvyks To
ronte $• Amerikoj gyv. Maž. Lie
tuvos rezistentų suvažiavimas. 
Dalyvaus atstovai iš Čikagos, 
Niujorko, Detroito, Toronto, 
MontreaĮio ir kitų vietų.

Suvažiavimo metu bus spren
džiami klausimai, kaip Amerikos 
kcptįnente mažlietuvių organi
zavimas, ryšių palaikymas su 
VLIKu, LLK bei MLB draugijo.- 
mis, Maž. Lietuvos politinio li-

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Birželio mėnesį penktadie

niais ir sekmadieniais 7.30 v.v. 
parapijos bažnyčioje laikomos 
birželinės pamaldos.

— Ateinantį sekmadienį šv. 
Dvasios atsiuntimo — Sekminių 
šventė. Šis penktadienis ir sek- 
mącjienis pirmieji birželio mėne
sį: kviečiama pasinaudoti sakra
mentais.

— Toronto lietuvių šeštadie
ninė mokykla, mokslo metų už
baigimo proga, šį šeštadienį 11 
vai. parapijos bažnyčioje turi iš
kilmingas pamaldas, kurių metu 
taip pat bus klausoma išpažin
ties pirmojo sekmadienio proga. 
Sekmadienio popietį parapijos 
salėje įvyks iškilmingas mokyk
los mokslo metų užbaigimas. \

— Bažnyčios remonto sąskai
toms dengti rinkliavos metu sek
madienį surinkta $337.71.

— Parapijos tretininkų susi
rinkimas šį sekmadienį 6 vai. v.

Prisikėlimo parapijos žinios
Metinė maldininkų kelionė į 

Fort St. Marie, Middland, Ont., 
pirmųjų Amerikos kankinių 
šventovę, įvyks rugpiūčio 8 d. 
Bus galima važiuoti privačiomis

BIRŽELIO 5 DIENĄ 8^VAL. VAK. MASSARYK SALĖJE

212 Cowan Ave. (netoli nuo Queen ir Lansdowne Ave.), įvyks

PARENGIMAS-ŠOKIAI
__ ____ Air______ _ '

ĮDOMI PROGRAMA 
ŠOKIAMS GROS TLO “TRIMITAS”.’, w------

Bufete visų rūšių gėrimai ir užkandžiai.
Šokius paįvairins malonios pavasario staigmenos.

Įėjimas $1.00.
Pelnas skiriamas Prisikėlimo bažnyčios statybai.

Visus kviečia dalyvauti rengėjai: Prisikėlimo parapijos Komitetas 
ir PBRM Būrelis.

Birželio 6 dieną, sekmadienį,
p. N arusių ūkyje, prie Lake Medad, HLSK “Kovas” rengia

LI1XKSMA, GEG UŽ1NE,
su sportiška programa: bėgimas, pryzinis šaudymas ir kiti netikėtumai.

4 vai. po pietų futbolo runktynės: Hamiltono “Kovas” — Toronto “Vytis”.

Gros Benni Ferri orkestras. Tutingas bufetas. Pradžia 3 vai. p.p.
Valdyba.

f
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MONTREAL, Oue.

kimo reikalas ir tt. Ypatingas dė
mesys bus atkreiptas į mažlietu
vių liniją politiniuose veiks
niuose.
Šalpos Fondo metinė rinkliava
KLB Toronto apyl. Šalpos ko

mitetas praneša visuomenės ži
niai, kad nuo birželio 1 d. prade
da metinę piniginę rinkliavą su
šelpti Vokietijoje likusius tautie
čius, atsilankant į namus.

Šalpos K-tas tikisi, kad toron- 
tiečiai kaip visuomet bus duos- 
nūs ir atsilankiusių aukų rinkė
jų neišleis tuščiomis, įvertins jų 
pasišventimą tam kilniam ir ne
dėkingam darbui, atsimindami, 
kad jie savo poilsio metu po sun
kaus darbo fabrike, ateina pra
šyti aukos ne sau, o savo artimui.

Toronto miestas suskirstytas į 
13 rajonų, sąrašai kiekvienam 
rajonui yra baigiami tvarkyti, 
kiekvienam rajonui mažiausiai 
reikalinga viena pora rinkėjų, 
kurių K-tas dar visų neturi, to
dėl prašo kiekvieną mergaitę ir 
berniuką, ponią ar poną, norinti 
tą kilnų darbą dirbti, atsiliepti, 
'paskambinti k-to p-kui V. Vaido
tui KE. 2154. ;
Iš Baltų Federacijos pranešama

Birželio 14 d. įvykių paminėji
mas šiais metais įvyks birželio 
13 d., sekmadienį, 7 vai. v. Mas
sey Hali salėje. Dalyvaus visos 
į Baltų Federaciją susijungusios 
trys tautos: lietuviai, latviai ir 
estai. Salė bus atidaryta tuojau 
po 6 vai., tad lankytojai turės 
galimybės laiku susirinkti.

Vyriausiu kalbėtoju maloniai 
sutiko būti progr. konservatorių 
vadas Hon. George A. Drew, da
bartinis opozicijos vadas federa- 
liniame parlamente, kuris prieš 
antrą pasaulinį karą yra apvaži- 
nėjęs visą Pabaltijį ir savo aki
mis matęs Klaipėdą, Kauną, Ry
gą ir Taliną. Kaip mums žinoma 
iš ankstybesnių kitų Rytų Euro
pos tautų parengimų, kuriuose 
p. Drew buvo kalbėtoju, jis la
bai gerai pažįsta tų kraštų poli
tinius reikalus ir yra susipažinęs 
su bolševizmo pavergtų tautų 
kančiom. Mums bus labai malo
nu išgirsti šito žymaus politiko 
žodžių. .

Po oficialios dalies vyks visų 
trijų tautų išpildoma meniška 
programa.

Visa lietuviška visuomenė šiuo 
prašoma kuo skaitlingiau daly
vauti minėjime ir tuo įrodyti 
mūsų tvirtą norą priešintis bol
ševizmo įvykdytam smurtui ir 
tebevykdomam genocidui.

T.2. redakciją šį pirmadienį 
aplankė Tėvas dr. J. Zeliauskas 
iš Italijos. Iš Detroito' mus ap
lankė p. Astašaitis.

mašinomis ir autobusais. Onta
rio provincijos lietuviai kviečia
mi dalyvauti, nes ten įvyks lie
tuvių susiartinimo diena.

— Gegužės 25 d. pas p. Man- 
kus . įvykusiame PBRM Būrelio 
valdybos posėdyje buvo išdirbti 
rudens bazaro planai. Tuo tikslu 
birželio 3 d., ketvirtadienį, 7.30 
v.v. klebonijos patalpose šaukia
mas būrelio narių susirinkimas.

— Birželio 25-27 dd. moterų 
relokecijų namuose rengiamos 
uždaros rekolekcijos mergai
tėms. Rugpiūčio 20-22 dd. —- iš
tekėjusioms moterims .Užsirašy
ti ir gauti informacijų kleboni
joje asmeniškai ar telefonu — 
KE. 0621. - .
Šv. Andriaus liuter, bažnyčioj 

Carlton ir Jarvis gt. kampe, Sek
minių sekmadienį, birželio 6 d., 
9 v. rytą, lietuvių pamaldos. Jose 
pamokslą sakys svečias kun. 
Trakis iš Čikagos. Jose dalyvaus 
svečiai — mažlietuvių atstovai 
iš JAV ir Kanados, suvažiavę į 
jų suvažiavimą Toronte.

Kun. dr. M. Kavolis.
Liet. Evangelikų Susivienijimo 
parapijos pamaldos įvyks birže
lio 6 d. 1 vai. p.p. Presbyterian 
Church Dundas ir Dovercourt 
gatvių kampas. Pamaldas laikys 
kun. Petras Dagys. Valdyba.

Liet. ,Ev. Liuter. parapijoj 
gegužės 30 d. pamaldose įvyko 
viešas šešių kandidatų religinių 
žinių patikrinimas. Prieš tai bu
vusios konfirmacijos pamokos 
ėjo pirmiau vieną ir vėliau du 
kartu savaitėj ilgiau kaip vienus 
metus. Kandidatai konfirmacijai 
parodė, kad jie žino pagrindines 
krikščionių tikėjimo tiesas.

Po pamaldų įvyko visuotinis 
parapijiečių susirinkimas, kuris 
pradėtas ir baigtas kunigo mal
da, pirmininkaujant susirinkimo 
pirmininkui dr. Martynui Any- 
sui ir sekretoriaujant Marijai 
Dambarienei. Pranešimus pada
rė: kunigas apie dvasinį būvį pa
rapijoj, parapijos tarybos pirm, 
Buntinas apie administracinį su
sitvarkymą, kasininkas Damba- 
ras apie piniginį būvį ir revizi
jos komisijos aktą paskaitė na
rys Stanaitis. Parapijos tarybpn 
išrinkti: inž. Bernardas Bunti
nas, Vilius Gelžinis, Jonas Dam- 
baras, Vilius Stanaitis ir Andrius 
Usvaltas; revizijos komisijon: 
Herbertas Stepaitis, Arturas 
Paūlaitis ir Agnes Ruzgienė.

Toronto lenkai gegužės 23 d. 
iškilmingai pašventino naują šv. 
Kazimiero vardo bažnyčią. Pa
šventinimo iškilmėse bei bankie- 
te dalyvao Toronto arkivysku
pas - kardinolas.

Tėvų susirinkimas
Birželio 3 d. 8 v. v. Lietuvių 

Namuose (Dundas — Ossington) 
yra šaukiamas tėvų susirinkimas 
vaikų vasaros stovyklos reika
lais.

Visus tėvus, turinčius mokyk
linio amžiaus vaikus nuo 8-15 m. 
ir besidominčius stovyklos rei
kalais prašome susirinkime daly
vauti. Švietimo Skyr.

, Medžiotojų dėmesiui
'Toronto Liet. Medžioklės ir 

Žūklės Klubas birželio 5 d. 11.30 
vai. rengia Jonaičio • ūkyje prie 
Simcoe ežero molinių karvelių 
šaudymo pratimus. Norį daly
vauti pratimuose renkasi 9 vai. 
prie Liet. Namų. Smulkesnių in
formacijų teikia St. Jagėla, 14 
Bousted Ave., tel. ME. 2926 nuo 
17 vai. Valdyba.

Lankėsi T. Zeliauskas
Šiuo metu JAV ir Kanadoje 

lankosi iš Italijos atvykęs lietu
vių saleziečių gimnazijos direk
torius Italijoje. Tėv. dr. Juozas 
Zeliauskas. Praėjusį sekmadienį, 
Toronto šv. Jono Kr. bažnyčioje 
sumos metu pasakė pamokslą, o 
po pietų parapijos salėje supa
žindino liet, visuomenę su Tėv. 
Saleziečių gražiu užsimojimu 
Italijoje savo centrinėse patalpo
se išplėsti lietuviams berniu
kams gimnaziją. Šiuo metu gim
nazijoje yra 41 liet, mokinys. 
Nuo rudens mokinių skaičius pa
didės iki 65. Tėv. Zeliausko į 
Ameriką misija ir yra supažin
dinti lietuvių, visuomenę su jų 
vadovaujama mokykla ir papra
šyti šiam lietuviškam kultūri
niam auklėjimo židiniui mate
rialinės paramos.
"Europos" restoronui reikalinga parda
vėja 756 Queen St. W. tel. EM. 6-0091.

linuomojamos didelis kambarys ir vir
tuvė III augštc. Be baldų. 327 Rusholme 
Rd. Tel. KE. 4686, po 5 vai. vak.

Išnuomojamas ll-me augste kambarys su 
ar be baldų vienom ar dviem asmenim. 
Galimo naudotis virtuve. Teirautis po 5 
vol. tel. LO. 1357; Dovercourt — Bloor.

Išnuomojami 2 kambariai ir mažo virtu
vėlė II ougšte — $15; ir Jkamborys III 
augšte — $4. Td. KE. 43/U, skambinti 
po 6 vol. vakaro.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
.baldais. 48 Beatrice St. prie lietuvių baž
nyčios. Tel. KE.7215.

Išnuomojama 2 kamborioi ir virtuvė 179 
Dovercourt Rd. tel. KE. 5780.

Išnuomojama III ougšte kambarys ir vir
tuvė. Skambinti LO. 8835.

Išnuomojamo trontinis kambarys ll-me 
augšte su baldais. 307 Concord Ave. 
prie Bloor. Kreiptis po 6 vai. vakaro.

Išnuomojamas didelis frontinis kambarys

Kili© ’’CENTRE”
772 Dundas St. W. Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras

su nedidele virtuve. Be baldų. II augštas. 
Galima gauti garažų. High Park rajonas, 
tel LY 4449.

Ketvirtadienį — šeštadienį, birželio 3, 4, 5 d.d.
1. PONY EXPRESS — spalv. — Charlton Heston, R. Fleming
2. MA & PA KETTLE ON VACATION — Marjorie Main

Pirmadienį — trečiadienį, birželio 7, 8, 9 d.d.
1. EMPEROR’S WALTZ — spalv. — Bing Crosby, J. Fontaine
2. AFTER MIDNITE — Alan Ladd, Wanda Hendrix

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja savaitinė apžvalga

ŽUKLAVIMO
ir įvarius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

Išnuomojamas butas iš 2 kambarių ir 
virtuvės su arba be baldų. Tinka suau
gusiems. Tel. JU. 2647, po 6 vai. vok.

PARDUODAMAS geros truputį vartotas 
vaikų vežimėlis. Tel. KE. 3045.
Skubiai parduodama visiškai nauja, di
delė sofa. Sužinoti tel. LO. 0670. Kvies- 
ti Alex.
PARDUODAMA Šveicovimo ir mašinų re
monto dirbtuvė. Yra ir kalvės visi įran
kiai. Dirbtuvės namas mūrinis, sklypas 
Vą akerio ir atskiras gyvenamas namas 
4 kambarių. Kaina prieinamo ir geros są
lygos išmokėti. Randasi Glencoe, Ont., 
pačiam miestely, netoli Londono. Aplink 
geri ūkiai. Darbo yra daug, vieta sena, 
įdirbto. Aš jau išdirbau 16 metų toj vie
toj. Parduodamo dėl sveikatos. Kreiptis: 
Joe Katele, Glencoe, Ont.

1212 DUNDAS STREET WEST. TORONTO
• Telefonas LA. 9547

čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius 
medžioklinius šautuvus.

IR PATS PASILINKSMINSI, 

j IR KITĄ PAREMSI. ■ 1» >«l
atsilankvdamas į Toronto šalpos komiteto “Caritas” rengiamą

NAŠLAITĖLIU BALIU
ŠĮ PENKTADENĮ, BIRŽELIO 4 d., šv. Jono Kr. parapijos salėje.

Groja: TLO “TRIMITAS”. Šalti ir karšti užsigėrimai. 
Patogi, vėsi salė šokiams. Staliukai papuošti našlaitėlių žiedais.

PELNAS — LIETUVIŲ ŠALPA.
įėjimas tik 75C. Toronto “Caritas".

Toronto skautų stovykla
Su atgimusia gamta ir vėl mes 

išeiname į vasaros stovyklą. Pa
likę miesto gatves, kur dūmų ir 
dulkių debesys per metus mus 
kankino, mes surasime prieglobs 
tį tyrame ore, kur puikus upės 
vanduo ir smėlėtu krantu ir 
ošiantys medžiai mus atgaivins, 
sustiprins. Lauko žaidimai, va
karo laužai ir skambios lietuviš
kos dainos lydės mus per visą 
stovyklos laiką.

Stovykla vyks liepos 24 d. iki 
rugp. 2 d. gražioje Inglewood 
apylinkėje netoli nuo Orange
ville (apie 26 mylias nuo Toron
to). Susisiekimas autobusais ir 
traukiniu labai patogus. Stovyk
los mokestis dienai $1.50.

Toronto, Hamiltono ir kitų 
vietovių skautai-ės, važiuojan
tieji stovyklon lig birželio 20 d. 
užsiregistruoja pas savo vado
vus, įmokėdami $2 registracijos 
mokesčio.

Susitarus su Toronto apyl. 
Švietimo Komisija, stovyklon 
bus priimama ir nepriklausan
tieji skautams-ėms, kurie regist
ruojasi pas šeštadieninės mo
kyklos vedėją.

Smulkesnių informacijų duo
sime vėliau.

Toronto Tuntininkai.
Motinos Dienos minėjimo apyskaita
Gegužes 2 d. KLB Toronto apylinkėj 

švietimo skyriaus sudaryta moterų org-įų 
pirm-kių komisija surinko aukų prie įėji
mo $107.84. Šventę ruošiant turėto iŠ 
laidų $107.47. Grynais pinigais like 
$0.37. Šventės rengimo komisija.

Padėka
Gegužės 2 d. Motinos Dienos minėji

me skaičiusiai paskaitę dr. Marijai Ži
linskienei iŠ Cleveland© ir meninę dali 
grožiai ir nuotaikingai atlikusiai solistei 
Marijai Vilčiauskoitei, okomponavusiai 
Danutei Zubrickaitei’ ir jaunimo or-joms 
skautams ir ateitininkams bei Šeštadie
ninės mokyklos mokiniams reiškiama 
nuoširdi padėka.

Ta pačio proga dėkojome abiejų lie
tuviškų parapijų klebonams už pravestos 
gražias pamaldos ir pasakytus ^pamoks
lus.

Puoškimčs tautiniais rūbais
Birželio mėn. 14-sios. Pabaltie- 

čių rengiamajame minėjime pra
šomos lietuvės kuo skaitlingiau
siai dalyvauti pasipuošusios tau
tiniais rūbais.

Moterų Pabaltiečių Sąjungos 
Lietuvių grupė.

Kariškių pranešimas
Birželio 6 d., sekmadienį, tuoj 

po 11 vai. pamaldų College teat- 
ran atvyksta Royal Canadian 
Artillery ir kitų ginklo rūšių 
aūgšti karininkai padaryti pra
nešimą apie Kanados rezervo 
armijos organizavimą; į kurią 
šiuo laiku priimami piliečiai ir 
nepiliečiai. Visi Toronto lietu
viai, o ypač vyrai tarp 18-45 m. 
kviečiami išklausyti pranešimo. 
Šie karininkai atsakys į visus 
duodamus klausimus.

KLB Toronto apyl. valdyba.
Toronto “Trinity” rinkiminės 

apylinkės atstovas federaliniam 
parlamente nuo 1949 m. Lionei 
Conacher staiga mirė nuo širdies 
smūgio gegužės 26 d. Pereituose 
1953 m. rinkimuose jo konku
rentu buvo konservatorius Fro- 
lik. pakartotinai pasireiškęs kaip 
lietuvių bičiulis. Velionis buvo 
pagarsėjęs kaip sportininkas.

Naujos važinėjimo kainos
Toronto susisiekimą tvarkanti 

TTC paskelbė naujas kainas va
žinėjimo. kurios galios nuo š. m. 
liepos 1 d. i

Miestas padalomas į 3 zonas. 
Centrinėje zonoje—miesto cent
ras, Forest Hill, Swansea, Lea- 
side ir dalis E. York bei York, 
teks mokėti 50č už 5 bilietukus 
arba 15c už vienkartinį važiavi
mą. Priemiesčio zonose už 4 bi
lietus teks mokėti 30č; kaiku- 
riuose priemiesčiuose teks mo
kėti po 5c už vieną važiavimą.

Vaikai mieste už 25< gaus ne
be .8. bet 6 bilietukus, o mokiniai, 
kurie už 25č gaudavo 6 bil., gaus 
10 už 55e, o to mokiniai, kuriems

Dėkojome pomoldų metu giedojusioms 
solistėms Pronei Radzevičiūtei, ščepavi- 
čienei ir muz. Stasiui GaileviČiui už 
akomponavimę.

Tęvoms Pranciškonams už veltui duo
tų minėjimui salę.

Šventės Rengimo Komsiijo.

Išnuomojami 
laivai ir kabinos!

Atostogaudami savaitgaliais 
atsilankykite į ’’MERCURY 
LODGE” prie Simcoe ežero. 
Randasi gražioj vietoj, 1 my
lia j šiaurę nuo Keswick, Ont.,

109 Orchard Beach.
Telef. Roches Point 184 M

Savininkas Pr. Krilavičius.

tenka važiuoti per 2 zonas, gaus 
10 specialių bilietų už 70c.
Toronto burmistras grįžo iš 

Atėnų su geromis viltimis. Jis 
te nvyko pasiūlyti pasaulinių 
olimpiadų komitetui 1960 me
tais olimpiadą suruošti Kanado
je — Toronte. Jis gavo gerų vil

učių, nors atsakymo negalėjo gau
ti tuoj pat, nes tai bus sprendžia
ma tik po 1956 m. olimpiados. 
Busimosios olimpiados vieta nu
matoma CNE — Tautinės paro
dos — vieta. Tik tribūna turė
sianti būti padidinta.

MLT pirm, ir VLIKo narys E. 
Simonaitis, aplankęs daugelį Ka
nados ir Amerikos kolonijų, grįž
ta į Europą birželio 9 d. Pake
liui į Quebeco uostą jis dar su
stos keletai dienų Montrealyje. 
Ta proga MLB d-jos C. V-ba 
Montrealyje ruošia jam atsisvei
kinimo arbatėlę, kuri įvyks bir
želio 7 d., pirmadienį, 7.30 vai. v. 
YMCA patalpose, 5550 Park Ave. 
Arbatėlės metu E. Simonaitis 
kalbės apie savo kelionės įspū
džius po Kanadą ir JAV.

Visi tautiečiai, norį dalyvauti 
E. Simonaičio atsisveikinimo ar
batėlėje, maloniai kviečiami.

MLB d-jos CV-ba.
Ir politinis komitetas protestavo

Dėl lenkų atsargos lakūnų or
ganizacijos pasivadinimo Vil
niaus vieneto vardu, KLB poli
tinis komitetas, kuris suorgani
zuotas Montrealy, pirmininkau
jamas J. Žmuidzino, pasiuntė sa
vo pastabas oro vice maršalui G. 
E. Bookęs, kuris tą vienetą pri
ėmė į Kanados atsargos lakūnų 
sąjungą. Kartu su demaršu buvo 
pasiųstas platesnis memorandu
mas Vilniaus klausimu. Visa tai 
pasiųsta taip pat Kanados gyny
bos ministeriui ir lietuviško
sioms institucijoms.

Gen. konsulo min. Gylio raš
tas “The Montreal Star” to laik
raščio buvo išspausdintas gegu
žės 25 d. laidoje.

Min. Brook Claxton pavedimu 
Krašto apsaugos ministerijos 
Vykd. skyrius gegužės 29 d. raš
tu padėkojo KLB Politinei Ko
misijai Montrealyje už vicemar- 
šalui G. E. Brookes adresuoto 
laiško, liečiančio “Wilno 3Į) 
Wing” įsteigimą, nuorašo atsiun
timą. Jis esąs įsitikinęs, jog Ro
yal Canadian Air Force Ass’n 
rimtai ir palankiai svarstys Pol. 
K-to iškeltą reikalą.

Montreal Star gegužės 29 d. 
numeryje antrašte “Name of 
Wing Causes Rift. Lithuanian in
sulted by polish Unit’s title”, ra
šo, kad yra padaryta žygių, kad 
Royal Can. Air Force Ass’n len
kų dalinio pavadinimas “Wilno 
Wing” būtų pakeistas kitu tikrai 
Lenkijai priklausančio miesto 
pavadinimu, pvz: Varšuva.

Pasiūlyme nurodoma, kad Vil
nius (lenk. Wilno) yra sena Lie
tuvos sostinė, niekad Lenkijai 
teisėtai nepriklausė ir jos vardo 
vartojimas lenkų lakūnų vetera
nų daliniui pavadinti įžeidžia 
Kanados lietuvius ir sukelia ne
reikalingos trinties tarp Kana
dos piliečių.

Lenkija, pagal lietuvių pareiš
kimą, pagrobė Vilnių su visu 
trečadliu Lietuvos teritorijos 
brutalia jėga 1920 metais.

Toliau cituojama iš memoran
dumo: Lenkų politikos vadai 
praeityje net ir dabar, atrodo, 
nėra atsisakę nuo savo imperia
listinių kėslų prieš Lenkų tautos 
taikius kaimynus ir, atrodo, tai- 
jau pasiekė ir Kanadą.

Liet. Akad. Sambūrio ruoštai 
ekskursijai į Quebeco miestą pa
lankiai susidėjo daug aplinkybių 
— netrūko norinčių važiuoti, 
oras laiku išsigiedrino, nelijo, ne
buvo ir karšta laipioti po senąjį 
miestą ir istorines tvirtoves.

Išvykome truputį po 7 vai.. 
Pirmieji plačių laukų, šv. Laury
no upės vandenų ir tolimų kran
tų įspūdžiai iškart iššaukė dainą, 
prisiminimus, pašnekesius nuo
lat besikeičiančių vietomis kelei
vių tarpe. Trumpam sustota 
griūvančių tiltų mieste Trois-Ri- 
viėres ir greit po to Cap-de-la- 
Madėlaine, kur apžiūrėta garsi 
stebuklais Marijos šventovė. 
Trumpai istoriškai vietovę api
būdino kelionės vad. inž. S. Na- 
ginionis, kuris vėliau ir Quebece, 
pasirodė labai naudingas savo 
trumpais ir aiškiais paaiškini
mais.

Quebec praleidę 6 vai., važia
vome pažiūrėti Orleano salos, 
kuri esą išlaikiusi specifinį pir
mųjų naujakurių charakterį. Pa
keliui pasigėrėjome 350 pėdų 
kriokliu.

Kaip nudainuota, taip pardai- 
nuota... jau po pusiaunakčio...

Tretininkų Brolija birželio 13 
d. šv. Antano šventėje organi
zuoja kelionę į Ste Anne de Be
aupre. Užsirašyti pas E. Greitai- 
tienę, tel. PO. 6-4182 arba pas p. 
Motuzienę, tel. TR. 3134. Kelionė 
kanuos apie $3.50.

Joninių mugė rengiama Mont- 
realio skaučių ir skautų tuntų, 
įvyks birželio 27 d. Numatoma 
įdomi programa sd Joninių lau
žu. Visuomenė prašoma tą sek
madienį rezervuoti. Plačiau apie 
vietą ir programą bus pranešta 
kituose “T2” numeriuose.

Dr. Bronius Povilaitis, gavęs 
f ii. daktarą McGill universi-- 
dete, pagerbtas jaukiame drau
gų ir giminių pobūvy j, praeitą 
šeštadienį p. M. Lukošių bute, 
Ville Emard. 1952 metais tas 
pats universitetas jam suteikė 
.mokslų magistro laipsnį. Nau
jasis daktaras tos garbės pasie
kė dirbdamas Macdonald Col
lege ir McGill universitete moks
linius darbus per paskutinius 5 
m. Turimomis žiniomis dr. Po
vilaitis .yra pakviestas dar vie
niems metams tęsti savo pradė
tus tyrimus Macdonald College.

Pobūvyje naujasis .daktaras 
susilaukė daug gražių sveikini
mų ir linkėjimų. Kiek plačiau 
Br. Povilaičio asmenį ir jo moks
linį kelią apibūdino agr. Pr. Ru- 
dinskas, ir visų dalyvių vardu su 
Eugenija Lukošiūte įteikė sole- 
nizantui dovaną ir gėlių. Aatski- 
rą dovaną su sveikinimais ir lin
kėjimais įteikė kleb. kun. J. Ku
bilius, SJ.

McGill universitete išlaikė inž. 
egzaminus Justas Kibirkštis.

George Williams kolegiją bai
gė broliai Rimantas ir Kęstutis 
Lapinai.

A. Štravinskaitės - Paškevi- 
čienės koncertas gegužės 27 d. 
Ritz-Carlton viečbučio salėje 
praėjo gražiai ir gerai įvertin
tas. Platesnį paminėjimą išspaus
dinsime kitam “TŽ” nr. Moterų 
Žody.

Susirinkimai dviejų ūkinių or
ganizacijų: gegužės 28 d. “Vytau
to” klubo šėrininkai nutarė ne
statyti naujo pastato, bet lipdyti 
antrą augštą.

“Neprikl. Lietuvos’’ spaudos 
b-vės šėrininkų susirinkimas į 
valdybą išrinko: pp. Leknicką, 
Leipų, Kardelį, Girinį ir Knys- 
tautą. Be to, sudaryta mišri b-vės 
ir KLCT komisija laikraščio lei
dimo reikalams tvarkyti.

Plačiau apie abu susirinkimus 
žiūr. kitame “TŽ” Nr.

Užsakai AV bažnyčioje: Juo
zas Intas su Eleonora Vaupšaite, 
Pilypas Barzdenis su Denise 
Bourbainiere.' ’

Pasaulio Liet. Archyvo įgalio
tiniu Montrealy apylinkės' val
dybai paprašius sutiko būti Do
mas Jurkus, gyv. 1940 Dės Mar
eliais St. Apylinkės valdyba pra
šo miesto ir apylinkių lietuvius 
pranešti jam apie savo turimą 
archyvinę, bibliografinę ir mu
ziejinę medžiagą. '

Jūros skautų rėmėjų būrelis 
vasario 6 d. surengė pirmą vaka
rą. Nors publikos nedaug tesusi
rinko. tačiau liko $54 pelno. To 
neužtenka nei stiebui įsigyti, to
dėl birželio 19 d. Ville Lasalle 
Golfo Klubo patalpose yra ren
giamas paskutinis šio sezono šo
kių vakaras — įvadas į parengi
mus atvirame lauke — geguži
nes.

Klubo graži aplinkuma, nemo
kama vieta mašinoms pastatyti, 
eredvi salė, teikia rengėjams vil
čių, kad susirinks nemažai mont- 
realiečių, kurie savo atsilanky
mu parems jūros skautų būrelį.

— Londonas. — Lenkų II kor- 
po tremtyje buvusį vadą briga
dos gen. W. Anders, prez. Zales
ki Monte Cassino kovų dešimt
mečio proga pakėlė pilnu gene
rolu. Dabar lenkai tremtyje tu
rės tris generolus: J, Haller, K. 
Sosnkowski ir Anders. Pastarie
ji du yra bene stambiausios len; 
•kų tremties figūros.

F. SENKUS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

Nuo š. m. birželio 1 d. atidariau biurą

1597 Bloor St. West
(prie Indian Rd.)

Visais turto pirkimo ir pardavimo reikalais jums 
mielai ir sąžiningai patarnausime.

REIKALINGI NAMŲ PARDAVĖJAI.
Geras atlyginimas ir visapusiška pagalba pradedantiems.

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.

A. Garbenis
PRANEŠIMAS!

Šiuo pranešu gerb. klijentams, kad nuo gegužės
31 d. PERKĖLĖME MŪSŲ ĮSTAIGĄ Į

1611 Bloor Street W$t
Visais turto pardavimo bei pirkimo reikalais 
prašome kreiptis virš nurodytu adresu.

AL BARBENS
REAL ESTATE

Telefonai: LO. 2738, vakarais HU. 9-15{3

REIKALINGI NAMAI PARDAVIAU




