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VASAROS VAIŠĖS
Mūsų Duonelaitis meistriškai gyrė bekylantį pavasarį su visu 

jo gaivumu. Vasara, jo gyvento laiko akimis, yra prakaito bei 
darbo metas.

Kitaip atrodo mums visa tai šiandieną. Išaugę didžiuliai mies
tai atitraukė žmones nuo dirvos, nuo pievos, nuo dalgio. Vasara 
miesčionims tapo atostogų sezonu. Dabar mūsų žmonėms vasaros 
prakaitas nebėra toks “sūrus”: savaitgalio dienomis ir atostogų 
metu jisai lengvai pravėdinamas. Nebereikia plušti nuo saulėtekio 
iki saulėleidžio.

Vasara daugumui yra atsigaivinimo metas. Juk kiekvienas po 
daugiau ar mažiau įtempto darbo yra reikalingas atotampos. Net 
ir lankas, kaip sakoma, lūžta, jei perdaug įtempiamas. Dirbančiam 
žmogui poilsis yra elementarinė būtinybė.

Gerai, kad socialinė pažanga atkreipė pagaliau dėmesį į dar
bo žmogų, duodama jam apmokamas atostogas. Tuo būdu jisai 
dabar gali bent savaitei kitai palikti trenkiančias mašinas, slogius 
rūsius, sandėlius, įmones ir su ramia širdimi bei netuščia kišene 
leistis gaivinančian pajūrin ar kitur. Yra šeimų, kurios specialiai 
savo biudžete kasmet numato tam tikrą pajamų dalį atostogoms, 
kad jos būtų galimai naudingesnės. Tos sutaupos, kaupiamos per 
ištisus metus, praleidžiamos, tiesa, per dvi - tris savaites, bet tuo 
būdu jos įgalina ir mažiau pasiturinčius naudotis vasaros gaivumu 
ir leistis į tolimas keliones. Grįžęs darbo žmogus iš atostogų su 
atgaivinta sveikata džiugiau imasi darbo ir atsilygina įmonei bei 
visuomenei didesniu našumu.

Vasara mums yra taip pat socialinio bendravimo metas. Išsklai
dyti tautiečiai plačiojoj Amerikoj, Europoj ir kitur turi progos 
susitikti ir vėl atšildyti kartais gerokai atvėsusias pažintis. Rašyti 
laiškus dabar kažkaip pasidarė “sunku”, bet nuvažiuoti ir užva
žiuoti — smagu ir miela. Tai irgi savotiškas atsigaivinimas — pa- 
buvuoti su bičiuliais, pasdalinti mintimis, pasiguosti. Visą tai pa
deda sumazgyti dėl įvairų prežasčių sutrūkinėjusius santykius. 
Šiuo metu, kai tiek daug susiskaldymo, susierzinimo viešajame 
gyvenime, asmeninis kontaktas gali būti reikšmingas veiksnys.

Tai matyti pvz. net didžiųjų politikų santykiuose. Churchillis 
savo atsiminimuose nekartą yrą pabrėžęs asmeninių susitikimų 
reikšmę. Vaišių stalas yra mielas ne tik gomuriui, bet ir širdžiai, 
ir protui, darančiam sprendimus. Jisai sušvelnina ir gana kam
puotas nuomones. ;

Vasara yra ir lietuvybės gaivintoja. Įvairūs parengimai, suva
žiavimai, kongresai įvyksta vasaros metu. Ypač minėtinos stovyk
los. Mūsų’ jaunimas, lankąs svetimas mokyklas, turi progos sulėkti 
n-siĮtūĮiti. .IjMik^pąlapinėse,, kur,. atgaja ^etaviškas
žodis. Gana trumpu laikū” stovyklos prigijo kaip' jaunimo ir net 
suaugusių mėgiama bendravimo forma.- Jos duoda progos ne tiktai 
gaivinančia gamta pasidžiaugti, bet ir drauge pabuvoti. Juk mūsų 
jaunimas, net ir tame pačiame mieste gyvendamas, turi ne per
daug progų būti drauge. Vadinamieji “robaksiniai” subuvimai yra 
daugiau pripuolamo pobūdžio progos. T.uo tarpu stovyklos, trun
kančios eilę dienų ir net savaičių, glaudžiau suriša lietuviškas 
atžalas. Ypač vertingas yra stovyklavimas, jeigu jis, be to, dar 
grindžiamas kilnia idėja. Vešios gamtos užuovėjoj atgyja suny
kusios idėjos, kurios miestų triukšme dažnai dingsta. Čia jos vėl 
gali būti pažadintos, sustiprintos. Tuo būdu mūsų jaunimui bus 
pagelbėta spirtis prieš mašiną, kuri tykoja paglemžti savo kara
lystėn net patį tauriausią mūsų atžalyną.

Pastaruoju laiku pasirodė nauja iniciatyva — mokyklinio jau- 
. nimo vasaros aikštelės, skirtos tiems, kurie didesnę dalį vasaros 
’ praleidžia mieste. Iniciatyva yra labai remtina. Reikia tikėtis, kad 

pirmieji bandymai bus sėkmingi, ir visos, mūsų kolonijos atkreips 
į tai dėmesį. ' Pr. G.

Organizavo šnipų tinklą
PETROVAS GAVO 11.200 DOL. - KLAUSĖ AR MYLI ŽMONĄ?

. ' -■ - A- - ' ■ ' .. , Xj.'-- * '

Savaitės įvykiai
VI. Petrovas, išgarsėjęs savo 

pabėgimu iš rusų ambasados 
Australijoj, tęsė savo parodymus 
specialinei komisijai. Jisai papa
sakojo, kad jam buvę įsakyta 
suorganizuoti šnipų tinklą Aust
ralijoj, kuris galėtų veikti karo 
atveju. Būdamas slaptosios rusų 
policijos viršininku susitikdavo 
su žymiais australais, priklau
sančiais “Australijos-Rusijos Su
siartinimo Draugijai” tikslu gau
ti žinių aniems visai nepastebint. 
Dar prieš pabėgdamas iš amba
sados Petrovas slaptai susitikda
vo su Australijos Saugumo Dep. 
direktoriaus pavaduotoju G. Ri
chards. Per jį patyręs, kad Aust
ralijos vyriausybė duos jam po
litinės prieglaudos teisę. Tai bu
vo vasario mėn., o balandžio 3 
d. jis galutinai pasitraukė iš am-

basados ir Richards jam įteikė 
5.000 sv. sterlingų ($11.200). Tai 
buvo lyg ir kompensacija už jo 
visą prarastą įdurtą. Kanberoj 
turėjęs pianiną, siuv. mašiną ir 
baldus iš Švedijos. Jo alga buvu
si 1954 m. pradžioj 4000 rublių 
mėn. — apie 890 dol. Kanberoj 
gaudavęs 224 dol., o likusi dalis 
buvo įnešama į banką Maskvoje 
jo sąskaitom Ten turėjęs, drauge 
su žmona, 100.000 rublių — ofi
cialiu kursu skaitant, 25.000 dol. 
Be to, buvęs priverstas pirkti 
valstybinės paskolos lakštų už 
50.000 rb., nors skelbiama, kad 
tai buvusi laisva paskola. Jam 
pabėgus, visas jo turtas konfis
kuotas. ' ,

Liudijo ir Petrovo žmona Eu- 
dokija. Pasisakė, tarnavusi MVD 
seržanto ir kapitono laipsniu. 
Uniformos nenešiojusi, nes buvę

“labai nepatogu”.
Parodymų metu, be kitko, Pet

rovas paminėjo australų advoka
tą E J. Hill kaip slapto komu
nistų “dokumento J” autorių. 
Hill tada paklausė ar Petrovas 
myli savo žmoną. Teisėjas Wil
liam F. Owen, pirmininkaująs 
tardymo komisijai, patarė Petro
vui į šį klausimą neatsakyti. Pet
rovas betgi paaiškino, kad jo 
santykiai su žmona iki pabėgimo 
“buvę tvarkoj”. Jis žinojęs, kad 
jei žmona būtų grįžusi Rusijon, 
būtų buvusi žiauriai nubausta. 
Jis norėjęs išsigelbėti pats ir ją 
išgelbėti.

Petrovas prisipažino išbuvęs 
komunistu 27 metus. Dar gerokai 
prieš pabėgimą nustojęs tiktėti 
komunizmu, tačiau visada mylė
jęs savo kraštą: “Myliu Rusiją, 
bet ne jos vadus”.

BRITAI PASIRUOŠĘ PALIKTI SUEZĄ
Po Eisenhowerio - Churchillio 

pasikalbėjimų Vašingtone Suezo 
kanalo problema pajudėjo iš 
naujo. Britai yra įteikę Egiptui 
naują Sueso apsaugos planą pa
darydami naujų nuolaidų. Jie su
tinka: 1. kad kanalo srities val
dymas bei gynimas būtų paves
tas egiptiečiui komendantui, tie
sioginiai priklausančiam Egip
to vyriausybei; 2. kad komen
danto,: padėjėju būtų paskirtas 
civilis britas; jo žinioje būtų 3000

kurie pasiliktų Sueso* kanalo zo
noje kariuomenei pasitraukus. 
Jų uždavinys būtų prižiūrėti su

dėtingus kanalo įrengimus, pa
ruošti egiptiečių specialistų ir 
pasitraukti 1956 m.

Anksčiau britai norėjo, kad 
techninė įrengimų priežiūra bū
tų pavesta kariuomenei, tačiau 
egiptiečiai nesutiko. Dabar bri
tai šiame klausime nusileidžia, 
bet prašo, kad ir egiptiečiai nu
sileistų. Mat, šie pastarieji darė 
sunkumų dėl kanalo srities už
leidimo britams bei sąjunginin
kams, karo ar karo .pavojaus at
veju. -Britai ^Vtų. kad. jie ^r 
sąjungininkai skautų teisę auto
matiškai užimti kanalo sritį, jei 
rusai pultų Turkiją arba betku-

rią arabų valstybę. Egiptas buvo 
sutikęs įsileisti britų kariuome
nės dalinius tiktai tuo atveju, 
jei būtų pulta kuri arabų valsty
bė. Dėl Turkijos jis norėjo būti 
atskirai atsiklausiamas. Dabar, 
maųpma, Egiptas ir šiuo klausi
mu yra palankesnis.

Britų užs. r. ministerija tuo 
tarpu atsisako duoti betkokių 
paaiškinimų. Yra betgi žinoma, 
kad pasitarimai eina Kaire ir kad. 
ė"glpti§čial~yfa*paprašę''^apil<lo- 
mų paaiškinimų dėl naujai įteik
tų britų pasiūlymų.

2.400.000 APDRAUDĖ SVEIKATA

Italija perims Triestą
Italijos vyriausybė davė įsakymą kariuomenei pasiruošti per

imti Triesto A zoną. Tai padaryta vos kelioms valandoms praėjus 
po derybų tarp Jugoslavijos ir Italijos. Panašios instrukcijos buvo 
duotos ir civilinėms įstaigoms, ypač policijai ir muitininkams. Ita
lijos įgaliotiniai per eilę dienų važinėjo po A zoną ieškodami būstų 
nemažiems būriams žmonių. Manoma, kad Italija yra jau pasiruo
šusi kiekvienu momentu įžengti 
Triestan ir perimti valdžią iš są
jungininkų.

Iš atliktų pasiruošimų matyti, 
kad galutinis susitarimas būsiąs 
greitai pasiektas. Visdėlto atsa
kingi Romos šaltiniai dar neskel
bia kada tas susitarimas bus pa
skelbtas. Jie mano, tai galėtų bū
ti liepos mėn. pabaigoj.

Europos Gynybos Bendruome
nės sutarties ratifikavimas Itali
joj taip pat pasistūmėjo priekin. 
Atstovų rūmų gynybos komite
tas 30 balsų prieš 19 ir dviem su-

2.400.000 apdraudė sveikatą
Kanados Sveikatos Departa

mentas paskelbė statistiką, iš 
kurios matyti, kad 1953 m. pa
baigoj 2.400.000 kanadiečių buvo 
apdraudę savo sveikatą keturio
likoje įvairių bepelnių bendro
vių. 1946 m. tebuvo tiktai 200.- 
000 kanadiečių, apdraudusių sa
vo sveikatą. Statistika buvo su
daryta Sveikatos Departamento 
drauge su didžiausiomis apdrau- 
dos įstaigomis — Medical Care 
Plans, Trans - Canada Medical 
Plans ir Canadian Council of 
Blue Cross. Toji statistika rodo, 
kad bepelnės apdraudos bendro-

vės praėjusiais- metais išmokėjo 
27.000.000 dol. Kiekvieno dolerio 
44 centai teko gydytojams už li
gonių lankymą arba jų priėmi
mą; 33ę chirurgams, llč — rent
geno laboratorijoms, o likusi da
lis — ligoninėms ir pan.

Seniai kalbama apie valstybi
nę ligonių kasą, kuri apimtų vi
sus Kanados piliečius, bet ikišiol 
dar niekas nepadaryta. Kaiku- 
rios provincijos — B. Kolumbija, 
Saskačevanas, Alberta, Niu- 
founlandija — apmoka kaikurias 
ligonių gydymo bei ligoninės są
skaitas. Iki visuotino apdraudi-

ŠVENTOJOJ ŽEMĖJ TEBĖRA

silaikius pasisakė už EGB ratifi
kavimą. Susilaikė monarchistai 
ir neofašistai. Iš to matyti, kad 
jų partijos nebalsuos prieš EGB, 
kai ateis laikas jai ratifikuoti. O 
tas laikas bus rugsėjo mėn., kai 
parlamentas susirinks rudens se
sijai.

JAV senato kimisiją užs. poli
tikos reikalams nutarė siūlyti 
prezidentui, kad nutrauktų pa
galbą Italijai ir Prancūzijai, jei 
jos neratifikuos EGB iki gruo
džio 31 d.

pasitraukė
krikščionys demokratai — buvo 

tiesioginėje Alcide de Gasperi vadovybėje. Praėjusią savaitę par
tijos taryba išsirinko 59 basais prieš 12 naują gen. sekretorių — 
Aminfore Fanfani, kuris ir perėmė partijos vadovavimą iš buvu
siojo gen. sekretoriaus A. De Gasperi. Pastarasis gi vienbalsiai 
išrinktas partijos tarybos pirmininku. Pagal nusistovėjusią parti
jos santvarką, generalinis sekre- ~ 
torius yra faktinis vadovas.
De Gasperi turi 73 m. amžiaus, 
po karo išbuvo septynerius me
tus ministeriu pirm. Išėjo iš vy
riausybės prieš metus, kai jo 
partija, negavusi daugumos, tu
rėjo eiti į koaliciją. Fanfani — 
46 m. amžiaus, kairiojo krikšč. 
dem. sparno vadovas, buvo De 
Gasperi vyriausybėje įvairiose 
pareigose. Sausio mėn. buvo ta
pęs ministeriu pirm., bet po 12 
dienų turėjo atsistatydinti, nes 
nesurinko daugumos parlamen
te. Jis yra ekonomistas, griežtų 
socialinių reformų šalininkas. Jo 
nuomone, tiktai reformų keliu 
galima išmušti ginklą iš Italijos 
komunistų rankų. Šios linijos ša-

De Gasperi
Didžiausia Italijos partija —

lininkai pastaruoju metu Italijos 
krikšč. demokratų eilėse laimėjo 
nemaža įtakos.

— Maskva. — VI. Semionov, 
Sovietų augštasis komisaras Ryt 
Vokietijai, atleistas iš pareigų ir 
perkeltas kitom pareigom. Jo 
vieton paskirtas Puškin, buvęs 
atstovu Vengrijoj, vėliau vado
vavęs Sovietų karnei valdžiai R. 
Vokietijoj.

— Otava — Pragyvenimas Ka
nadoj pabrango. Statistikos ro
diklis pakilo nuo 115.5 iki 116.1. 
Tai didžiausias pabrangimas per 
30 mėn. Ypač pakilo maisto ir 
butų kainos.

Šaudymai Šventojoj žemėj
Nors 'tarp Izraelio ir arabų 

valstybių yra pasirašytos karo 
paliaubos, vietinio pobūdžio su
sišaudymai įvyksta gana dažnai. 
Tarptautinė JT komisija vėl pa
smerkė Izraelį už tai, kad jo re
guliarios kariuomenės dalinys 
užpuolė Egipto teritorijoj vienos 
sargybos būstą, užmūšė penkius 
kareivius, sužeidė tris ir pasi
traukė su ten rastais ginklais. JT 
komisija pripažino, kad tai pasi
rašytų karo paliaubų sulaužy
mas. Izraelio atstovas norėjo iš
sisukti siūlydami komisijai pri-

LIET. DAILĖS INSTITUTO 
SUVAŽIAVIMAS

įvyko Toronte liepos 10 d., ku
riame dalyvavo dailininkai iš 
JAV: A. Valeška, P. Augius, L. 
Vilimas, A. Dargis, V. Petravi
čius; iš Kanados: J. Bakis ir T. 
Valius; iš Kingstono laiškais su
važiavime dalyvavo A. Tamošai
tienė ir A. Tamošaitis; iš Austra
lijos dailininkai: V. Ratas, A. 
Vaičaitis, A. Marčiulionis, E. 
Marčiulionnienė ir T. Zikaras.

Suvažiavime buvo peržvelgta 
praeitų dviejų metų veikla ir nu
statyta programa ateičiai: Suva
žiavimas išrinko valdybą: Teles
foras Valius — pirm., Adolfas 
Valeška — vicepirm., Juozas Ba
kis — sekret., Paulius Augius ir 
Viktoras Petravičius — valdybos 
nariai.

Lietuvių Dailės Institutas bu
vo įsteigtas 1947 m. gruodžio 14 
d. Freiburge, Vokietijoje. Šis vi
suotinis LDI suvažiavimas buvo 
jau penktasis ir apjungė 23 na
rius.

pažinti, kad Izraelio kareiviai 
perėjo demarkacijos liniją tiktai 
po to, kai Egipto sargybiniai juos 
apšaudė. Pirm, danų pulk. Bar
tholdi nepalaikius šio skundo, 
siūlymas atmestas.

Visdėlto JT komisija papeikė 
ir Egiptą už tai, kad jo kareiviai 
buvo išdėlioję minas Izraelio že
mėj, kur paprastai patruliuoja 
jo kareiviai. Išsprogdintą šar
vuotį egiptiečiai apšaudę iš savo 
teritorijos ir perėję dem. liniją 
pasiėmė kulkosvaidį ir šaudme
nis.

Per susišaudymus Jeruzalėj

Diplomatai ir vėl Ženevoj. Jie visi susirinko svarstyti Indokinii 
jos klausimo su naujom viltim. Molotovas šypsojosi sugrįžęs iš 
Maskvos, bet pamatęs, kad Dulles, užuot skridęs į Ženevą, pasuko 
i Paryžių, gerokai .pyko. Mat, Prancūzijos min. pirm. Mendes- - 
France drauge su Edenu paliko Ženevos konftrenciją ir išskrido 
Paryžiun pasikalbėti su Dulles. Čia gi buvo apsvarstyta Indokini-- 
jos problema ir sutarta, kiek nuolaidų galima daryti ir ko iš rau
donųjų reikalauti. Po šio pasitarimo Paryžiuje Dulles nusprendė 
siųsti Zenevon savo pavaduotoją •----------------------------------- —.
gen. Bedell - Smith. Tai buvo 
ženklas, kad, bent pagrindiniuo
se klausimuose vakariečiai rado 
bendrą kalbą.

Visa tai labai nepatiko Molo
tovui. Grįžę Iš Paryžiaus Mendes 
- France ir Edenas rado Moloto
vą pagriežtėjusį ir prikaišiojantį, 
kad JAV diktuoja Ženevai. Men
des - France kalbėjosi su Molo
tovu 4% vai., bet karo paliaubų 
sutarti negalėjo. Vienas delega
cijos narys prasitaręs: Moloto
vas buvęs “kaip siena”. Jo»pa
grindinis noras — išskirti 
iš Azijos problemų.

Prancūzų nuolaidos
Min. pirm. Mendes - France, 

budriai žiūrėdamas į kalendorių, 
skubiu tempu veda derybas. Mat 
liepos 20 d. yra terminas jam — 
arba susitarti su sovietais - kinie
čiais dėl paliaubų, arba atsista
tydinti. Komunistų radijas Indo
kinijoj ir prancūzai reiškia vil
čių, kad bus sudaryta “garbinga” 
taika. Prancūzai sutinka atiduoti 
visą šiaur. Indokiniją, išskyrus 
Haifongo uostą su sritimi. Jie 
atsižada net > didžiulio Hanoi 
miesto, kur liepos 14 d. iškihnin- 

gyventojus, kad prancūzų galy
bė nepalaužta, Manoma, kad

lėtų įvykti 18 ar 24 mėn. praslin
kus po paliaubų pasirašymo.

Užtrenkė duris Kinijai
Churchillis pasakė britų parla

mente reikšmingą kalbą apie da
bartinę pasaulio būklę ryšium su- 
pasitarimais Vašingtone. Palie
tęs eilę klausimų, jau minėtų 
spaudoje, jis sustojo kiek ilgė
liau ties Kom-Kinija. Jo nuo
mone, dabar dar nelaikąs įsileis
ti ją į Jungt. Tautas. Esą, reikįa 
palaukti jos geros valios įrody
mų. Šiuo klausimu britų visuo- 

ir vyriausybės nuomonės" 
gan nevienodos. Jei Korėjos ir 
Indokinijos klausimas pavyktų 
išspręsti taikingai, dauguma brir. 
tų balsuotų už Kom-Kinijos įsi
leidimą į JT. O darbiečiai norė
tų Kom-Kiniją jau dabar pada
ryti JT nare. Attlee siūlė netgi 
Čiangkaišeko vadus pasiųsti į 
pensiją, o jų Formozą pavesti 
valdyti JT. Churchillis Attlee 
kalbą pavadino perdėtu kriti
cizmu, kuris nepadės gerinti D. 
Britanijos — JAV santykių. Pri
minė JAV aukas Korėjoj, Indo- 
kinijos padėtį ir pabrėžė, kad 
kol JAV viso to neužmirš, ne-.

mo dar toli, nors federacinė vy
riausybė turi tam planą. Visuoti
nio .apdaudimo šalininkai norė
tų, kad kiekvienas pilietis, pasi
turintis ar nė, būtų įgalintas 
naudotis medicinos pagalba. To
kio apdraudimo priešininkai sa
ko, kad tuo atveju įsigalės biu
rokratizmas, bus išleidžiama di
džiausios sumos administravi
mui, žmonės menkiau gydomi, 
padidės mokesčiai.

Sveikatos ministeris Martin 
pareiškė, kad vyriausybė tikisi 
padaryti medicinos pagalbą pri
einamą visiems.

NERAMU
tarp Jordano arabų legijono ir 
Izraelio kareivių buvo sužeista 
nemaža žmonių ir išsprogdinta 
namų. Be kitko, išdaužyta Mari
jos Atsiskyrimo vienuolyno lan
gai - vitražai ir apgriautas baž
nyčios bokštas. Šiais Marijos me
tais ši vieta ypač lankoma pili
grimų.

Gerokai nukentėjo Notre Da
me de France vienuolynas ir 
viešbutis, turįs 500 kambarių, 
kur priimami piligrimai. Kun. 
Jonas Liniado, žymų kilmės, bu
vo sunkiai sužeistas ir nugaben
tas ligoninėn.

Ispanų ginklai Egiptui
Ispanų pramonininkai pasirašė 

sutartį su Egipto vyriausybe, pa
gal kurią ispanai parduos leng
vųjų ginklų bei amunicijos už 
$3.500.000. Ispanų ginklų įmonė 
Esperanza Marquina nuo š. m. 
pradžios diba pilnu apkrovimu, 
kad išpildytų egiptiečių užsaky
mą — keletą šimtų patrankų 81 
mm ir 120 mm ir daugiau kaip 
200.000 sviedinių.

Egiptiečių karinė komisija iš 
devynių narių lankėsi Esperanza 
Marquina įmonėje ir tikrino už
sakytus ginklus.

Britai tokiu ispanų mostu yra 
nepatenkinti. Jie pareiškė pro
testą Ispanijos užs. r. ministeri
joj. Mat, britai gavo žinių, kad 
tie ginklai būsią panaudoti prieš 
britus, jei nepavyktų susitarti 
dėl Suezo kanalo. Be to, Egipto 
kariuomenės sustiprėjimas ma
žintų* britų šansus susitarti su 
Egiptu dėl Suezo.

JAV taip pat pareiškė Ispani-

jai savo nepasitenkinimą dėl 
tinklų pardavimo. Jos, neminė- 
damos tiesiogiai ginklų pardavi
mo Egiptui, apgailestavo, kad 
toks .mostas gali pakenkti ge
riems’ Ispanijos — JAV santy
kiams, kurie buvo sutvarkyti 
praėjusių metų rugsėjo mėn.

Ispanija atsakė JAV, kad leng
vųjų ginklų eksportas esąs kraš
to tradicija. Jei šitai būtų sulai
kyta, Ispanija netektų jai taip 
reikalingos svetimos valiutos. Be 
to, ginklus esą pardavęs komer
cinis gynybos ministerijos sky
rius, kuris veikia nepriklausomai 
nuo civilinės valdžios.

— Otava. — Šiuo metu federa- 
liniame parlamente yra 4 laisvos 
vietos ir laukiama dar penktos— 
laukiama,. kad pasitrauks buvęs 
gynybos min. Claxton. Papildo
mieji rinkimai, spėjama, bus

neprifaausoma C'
Buvo paskelbtas JAV — Didž. - 

Britanijos susitarimas grąžinti 
jeigu 

Prancūzija neratifikuotų EGB
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prancūzai sutiks visiškai pasi- Vokietijai suverenumą, 
traukti iš Raud. upės deltos,’jei
Vietminh sutiks pasitraukti iš rugpjūčio 15 d. Prancūzija 
pietinės Indokinijos sričių, kur pasišiaušė ir pareiškė, kad su 
jie turi užėmę geroką plotą ties Vokietija yra pasirašytos trijų 
Annam pakraščiais. Tuo būdu sąjungininkų dvi sutartys—Bon- 

nos ir Paryžiaus. Pirmąja Vokie
tijai grąžinama nepriklausomy
bė, antrąja— įsteigiama EGB; 
Pirmoji sutarties, esą, negali įsi
teisinti be antrosios, ir todėl 
JAV - Britanijos naujas susitari
mas be Prancūzijos esąs neteisė; 
tas. Prancūzų vyriausybė visdėl
to žada pateikti EGB parlament 
tui ratifikuoti rugpjūčio pradžioj 
je. Jeigu ji parlamento nebūtų 
ratifikuota, Prancūzija tartųsj 
atskirai su Vokietija ir duotų 
daugiau savarankumo savo zoL 
no j. JAV -D. Britanija savo mr- 
sistatymą jau pareiškė, ir, matyt, 
po rugpiūčio 15 d. grąžins Vokie^ 
tijai suverenumą, bet dar be tei
sės ginkluotis. Britanijos darbiem 
čiai, ypač Bevano sparnas, tebe- 
sipriešina Vokietijos apginklavi
mui. *

traukti iš Raud. upės deltos,’ jei

demarkacinė linija galėtų būti s 
nustatyta maždaug ties 17-ta pa
ralele.

Nežiūrint visų derybų, raudo
nieji puola toliau stumdami 
prancūzus pajūrin. Liepos 15 d. 
prasidėjo didžiosios liūtys, bet 
Vietminh sukilėlių kariuomenė 
nelabai boja. Manoma, betgi, kad 
tai žymiai sulėtins karo veiks
mus. Daug kenkia prancūzų ka
riuomenei raudonųjų partizanai, 
kurie įsiskverbė į prancūzų už
nugarį.

Diplomatiniai mūšiai Ženevoj, 
atrodo, eina galop. Jau skelbia
ma, kad pasiekta provizorinio 
susitarimo. Karo paliaubų ko
misiją, manoma sudarys: Kana
da, Indija ir Lenkija. Veto teisės 
neturės, ir viską spręs balsų dau
guma. Rinkimai Indokinijoj ga

Liepos 14 diena — prancūzų 
tautos šventė. Šiemet suėjo 165 
m. nuo garsiojo Bastilijos paėmi
mo. Komunistai, kaip paprastai, 
šią dieną mini dideliu paradu 
ties Place ’de la Bastille. Šiais 
metais jie to nedrįso daryti, nes 
vyriausybė buvo uždraudusi 
jiems paraduoti. Mat, Prancūzi
jos veteranų sąjunga pasiuntė 
vyriausybei reikalavimą uždraus 
ti tokį paradą; jei to nebūsią pa
daryta eis muštis gatvėse su ko
munistais. Vyriausybė paklausė, 
ir savo įsakymui vykdyti mobili
zavo 10.000 policininkų, kurie

Šoko visą naktį
buvo pasiruošę išsklaidyti komu
nistų eitynes. Pernai tokios eity
nės baigėsi didelėmis muštynė
mis, kuriose žuvo 7, buvo sužeis
ta 100 asmenų. Šiemet to nebuvo. 
Tūkstančiai paryžiečių ir turis
tų šoko gatvėse iki ryto. Kiek
vienoje gatvėje buvo po du ar 
tris muzikantus, kurie susėdę 
ant tam tikro paaugštinimo ties 
restoranais, šokdino tautiečius. 
Ypač įspūdingos buvo dirbtinės 
liepsnos. Are de Triomphe ir 
Sacre Coeur bazilika skendo 
šviesose.

Prancūzai palieka kolonijas
Indijos vak. ’pakraščiuos yra 

kelios vietovės, priklausančios 
Prancūzijai. Pasireiškus laisvės 
sąjūdžiams, prancūzai jau paliko 
Mahe vietovę — 23 kv. mylių su 
18.000 gyv. ir-valdžią pavedė vie
tiniam laisvės sąjūdžiui Maha
jan Sabha. Artimiausioj ateity 
prancūzai ketina palikti Pondi
cherry ir Karakal vietoves. Į 
šias kolonijas pretenduoja Indi
ja — nori, kad jos prisijungtų. 
Dėl to numatomos derybos su 
Prancūzija. Panašaus likimo lau
kia ir portugalų kolonijos Goa 
srityje. Ir čia organizuojamas iš
laisvinimo sąjūdis. 17 š. prancū
zai Indijos teritorijoj buvo galin
gi. Laikui bėgant jai liko tik 4

vietovės su 300.000 gyv., kurių 
dabar turi atsisakyti.

— Vašingtonas. — Prezidentas 
Eisenhoweris pareiškė 5200 spaū 
dos atstovų, kad Japonijos pasi
likimas už soviet bloko- įtakos 
ribų yra vienas pagrindinių JAV 
politikos siekimų. Jei Kremlius 
užvaldytų Aziją ir leistų Japo
nijai turėti laivyną, Ramusis 
Vandenynas taptų “komunistų 
ežeru”.

Sekantis “TŽ” nr. išeis po 
vienos savaitės atostogų — 
rugpjūčio 5 dieną.
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Vokietijoje "nieko naujo’

—Nemažai jau buvo rašyta apie 
tuos tūkstančius žinomų ir be
vardžių žuvusių bėglių, kurie 
visą pametę, kiti, palikę net ir 
Sgyo artimiausius šeimos narius, 
rizikuoja ar stato savo gyvybę 
lyg ir ant kortos ir bando brau
tis pro gelež. uždangą, kad tik 
pasiekus Vakarų pasaulį. Žaidi
mas tikrai labai sunkus, ne tik, 
kad rizikingas, bet dat nebūtas 
visoje žmonijos istorijoje.

-Žurnal. Eugene Lyons, ypač 
daug laiko praleidęs besikalbė
damas. su pabėgėliais ir gilinda
masis į visą problemą, tik ką 
paskelbė įdomių revaliacijų, ku
riose iškelia faktą, kad šiuo me-

Ctirad ir Joseph Masin ir

Hiažėjusios iki visiško negalimu
mo. Kotūunistai tiek išgiidrėjo, 
tiek sustiprino visą pasienį, tiek 
įrengė kliūčių, aliarmo sistemų, 
minų ir spigliuotų vielų laukų, 
elektros jėga persisunkusių tvo
rų, policijos agentų, kurie nu
duoda draugus, bet yra gryni 
raudonųjų sėbrai, ir' tas visas 
padarė tai, kad bėgliai negalį 
niekuo pasitikėt^ -iš kur jokios 
paramos laukti. Sakoma, kad 
prieš penkis ar keturis metus, 
pabėgti galimybės buvusios san
tykiu 1:5, po to, tas santykis ma
žėjo iki 1:16, o šiandien, spėja
mą (galima tik spėti), kad tik 
vienam iš 15 ar 20 bandančiųjų, 
dar gali pasisekti prasiveržti, bet 
if tai tik teoretiniai. Tikrasis gy- 
venimas parodo, • kad pralaužti 
gelež. uždangą jau daugiau nei 
sunku. Bet ką reiškia, kad ir tie 
virš minėtieji skaičiai? Baisiau
sią žomgiškąją tragediją! Taip, 
tragediją, nes jei vienam 4r pasi-

Ctirad ir Joseph Masin ir jų 
draugas, net 28 dienas kovojo, 
kol is Pragos prasiveržė pro ryt. 
Vokietiją, ir pasiekė vak. Berly
ną. Du kiti, su kuriais buvo pra
dėtas žygis, tapo komunistinių 
persekiotojų aukomis. Šiandien, 
tie vyrukai su pasididžiavimu ir 
pasitikėjimu dėvi Jungt. Valsty
bių kario uniformas.-^

Bėgimai ir bandymai bėgti ne
siliauja visą laiką. Tai tarsi ko
kia gaivi, neįmanoma užslopin
ti versmė. Net ir šią valandą, šią 
sekundę, kada skaitome šias 
mintis, ir tai, būkime tikri, kur 
nors gelež. uždangos pakrašty 
vyksta kruvinos dramos. Vieni 
jų pasieks, kiti pateks okupanto 
rankosna. Niekas jų nevadins 
didvyriais, niekas nesužinos jų 
vardų, bet jie yra tikrieji lais
vės didvyriai. Jų kraujo auka, 
jų pasiaukojimas gali būti lai
komas gražiausiomis, gėlėmis 
prie kilniųjų žmonijos idealų 
nuolat teberusenančio aukuro. 
Jų tyli kančia, jų beribis skaus
mas, kad laisvasis pasaulis tiek 
maža dar daro pavergtųjų išlais
vinimui, pagaliau, turės sujau
dinti ramiąsias Vakarų politikie
rių sąžines. Laisvė yra nedalo
ma — arba visiems, ar nei vie
nam! Jei Vakarai nenorės savo- 
sjft* laisvės prarasti, turi skubiai 
veikti; net labai skubiai. Kad ir 
yra nenorinčių jų, beit įvykiai ar
tėja prie kulminacinio taško. 
Svarstyklių lėkštelė dar tuštoka, 
kurion pusėn ji pakryps? A-is.

jo gal 15 gal 30 ar daugiau žmo
gių įstatomi tikram pavojui, 
mirčiai, kankinimams. Čia pat 
galima pastebėti, kad net kruvi
niausių karų istorijoje nėra gir
dėtas toks didelis žuvusiųjų nuo1 
šimtis.

__ ^Bąndo bėgti visi,, kas tįĮL.gaĮĮ, 
~ visomis priemonėmis. Namų dar- 

- bo tankai, ištisi traukiniai, sunk
vežimiai, citkai, lėktuvai, žodžiu, 
visa kas galima ir negalima įsi- 
vąizdiioti, naudojama, kad tik 
pasiekus taip geidžiamus Vaka
rus. Trys jauni čekai, broliai

Maskvoj statys panteoną
Sovietų vyriausybė ir Mask

vos miesto taryba nutarė įvyk
dyti jau anksčiau skelbtą pro
jektą Raudonojoje aikštėje pa
naikinti Lenino mauzoliejų, kur 
dabar palaidotas ir Stalinas, jų 
palaikus iškeliant į naujai pasta
tysimą panteoną. Tas panteonas 
būsiąs statomas pietiniame Mas
kvos krašte jau atvirame lauke. 
Į jį būsią perkelti ,he tik Lenino 
bei Stalino palaikiai, bet taip pat 
pelenai daugelio žymių komu
nistų, kurių urnos dabar laiko
mos Kremliaus sienoje už mau
zoliejaus. Tokių esą jau per 5000.

kietijoje šiuo metu “nieko nau
jo”. O vis dėlto yra. Visi paskiau
sieji įvykiai rodo, kad Vokieti
joje vis stiprėja demokratinė 
dvasia ir demokratinės instituci
jos. Gyventojai nėra linkę į kraš
tutinumus arbą į diktatūras. At
rodo, kad norima rimtai moky
tis iš praeities klaidų. Paminėta 
ir visa eilė buvusiųjų sukakčių, 
tarp jų ir 1934 m. birželio 30 d. 
įvykdyto nacių partijos kariuo
menės SA štabo viršininko Rdh- 
mo tariamojo “pučo” 20 metų 
kruvinoji sukaktis. Iš spaudos 
komentarų, atskleidžiančių tų 
dienų tragiškuosius jvykius, kur 
neseniai Hitlerio išgarbintasis 
tas pats Rdhmas, vadinęs Hitlerį 
“tu’.’, paskiau buvo nušautas kaip 
pasiutęs šuo ir apšauktas homo
seksualistu, paaiški, kad tuo 
metu

lemiamu veiksniu prieš ky
lančią nacių partijos ginklo 
jėgą pasirodė armija 
(Reichswehras) ir Gohrin- 
gas su Himleriu,

kurie ir pravedė tuos kruvinuo
sius valymus, paskiau Hitlerio 
palaimintus kaip tariamai neiš
vengiamus. Tačiau armija tada 
pasirodė neveiksminga, pasiten
kindama tik stebėtojos iš šalies 
vaidmeniu. Kai kurie laikraščiai 
tiesiog kaip pirštu nurodo, kad 
jei armija būtų ne tik žodžiais 
operavusi, bet ir valingai įsiki
šusi į savojo krašto plikimo apsi
sprendimą, tai vokiečių tautai 
būtų nereikėję 1945 m. kapitu
liacijos išgyventi ir patirti tokių 
smūgių, kuriuos jai paruošė hit
lerinis režimas... Tik klausimas, 
ar su laiku ką nors panašu jai 
nesuruoš raudonieji smogikai iš 
Rytų. Tuo metu, kai Vakarai 
tuščiai plepa ir ginčijasi savo 
tarpe, kas geriau: ar amerikie
čiams ne tik šerti, aprūpinti kre
ditais ir viskuo kitu nenorinčius 
gintis europiečius, bet ir dar juos 
ginti, Rytinėje zonoje pagal iš 
anksto Maskvos sudarytus pla
nus ne tik paruošiama tikroji ka
riuomenė, bet ir veikia visa eilė 
įvairiausių agentų mokyklų, kur 

ruošiami tikrieji “specialis
tai busimajam pilietiniam 
karui.
Ir iš viso komunistinė infiltra

cija Vakarinėje Vokietijoje atsi
dėjus didinama, nors ir ne taip 
sėkmingai. z' ' ■ i

Todėl tenka su džiaugsmu su
tikti po Vašingtono pasitarimų 
britų premjiėro paskelbtą pa
reiškimą, kad

D. Britanija nepripažins per 
karą pavergtųjų tautų jėga

Mūsų korespondento Vokietijoje
įvykdyto statuso su visokiais kiečių veikėjų karo belais-

Niemdlleris yra vienas iš
Užtenka
paskambinti

rybinių tautų šeimos** etc 
ir kartu su Amerika pasisakė už 
Vokietijos suvereninių ^teisių at
statymą visu pilnumu, kad ji ga
lėtų juo greičiau tarp kitų lais
vųjų Vakarų tautų reikštis kaip 
lygi tarp lygių. Tai aiškiai rodo, 
jog kinta britų politika. Jie jau 
nebekalba apie “Rytų Europos 
Locamo”, o jį nedrąsiai mini tik 
Rytinei Azijai. Jei taip iš tikro 
būtų, tuo tektų tik pasidžiaugti, 
nes ir nevokiečiai politikai ste
bisi- tokia didele amerikiečių 
kantrybe. Gi visai savarankiška 
tapusi Vokietija įeis kaip svarus 
pastovumo veiksnys, nulemiąs 
žymia dalimi viso? Europos atei
ties likimą. Tuo metu, kai iš Ita
lijos ateina kiek neramių žinių 
dėl ten tokios stiprios jr vis dar 
stiprėjančios komunistų įtakos, 
to toli gražu negalima pasakyti 
apie Vokietiją, nepaisant visų 
komunistų pastangų pademonst
ruoti savo jėgą. Deja, toji “jėga” 
Vokietijoj, kur viešpatauja lais
vė, yra labai menka, o daug kur 
viešajame gyvenime ji visai su- 
silnėja. Tiesa, vokiečiams Ryti
nėje zonoje per neseniai Berlyne 
įvykusį jaunų vokietukų sąskry
dį pavyko sutraukti pagal įsaky
mą net apie 700.000 jaunimo ir 
išoriškai “efektyviai” pravesti 
suklastotu būdu “plebiscitą” Ry
tinėje zonoje šūkiu: ko norite — 
ar Vakarų gynybos sutarties, ar 
50 metų okupacijos, tačiau visi 
žino, kaip “rinkimai” vykdomi 
bolševikiniuose kraštuose, todėl 
kai kurie vokiečių laikraščiai su 
radijais jau iš anksto paskelbė, 
kokie bus to tariamo “plebiscito” 
rezultatai. Ir reikia pripažinti, 
kad apsiriko labai nedaug: pada
ryta taip, kaip visur Maskva pa
gal tuos pačius metodus daro. 
Visai kitoks vaizdas būtų tada, 
jei tokie rinkimai ar plebiscitai 
būtų vykdomi laisvai. Tai paro-

Kanadoje mes nesi kauname dvikovoje, bet .

Kanadiečiu^ mandagumas

> Anais laikais, kai riteriai būdavo greitai įsi- 
žeidžię, už menkę niekę stodavo dvikovom., 
dažnai dėl damos, ne sporto motyvais, kaip 
tai būdavo sakoma tais laikais.

Šimtmečiais vėliau buvo išleista daug įsta
tymų draudžiančių dvikovas ir vyrai nedrįs
davo rizikuoti savo gyvybės dėl moters mei
lės, bet Europoje dvikovos tęsėsi iki 1812 
metų. Net ir šiandieninėje Prancūzijoje yra 
pavyzdžių, kad pykčiai skraido per langus 
ir apgauti vyrai ar meilužiai griebiasi špa
gų .. < bet geltai jiems primenama, kad šiais 
laikais jau neleidžiama tokių demonstracijų 
už moters garbę.

Daugelis kanadiečių papročių yra kilę iš se
nojo kontinento, bet šiandien čia parodoma 
sporte, kad vyras yra dręsus ir kietas, kę ir 
galima - palyginti su dvikova • • • bet nesvar
bu, iš kurio taško žiūrima į šį reikalę - gau
nasi ta. pati išvada T vyrai visuomet nori 
parodyti moterims, kad jie yra dręsūs, nie
ko nebiję ir mandagūs - ir moterys juos 
tokius mėgsta!

Vietą šiam skelbimui skiria JOHN LABATT LIMITED
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paskiausia didžiausiame Vo
kietijos krašte — Š. Reino ir 
Westfalijos — š. m. birželio 
27 d. įvykę rinkimai į vieti
nį parlamentą.

Tuo tarpu Italijoje, kur vis nesi
ryžtama imtis reikalingų dras
tiškesnių socialinįmreformų (ne
bent dabar bus pąsukta kiek ki
ta kryptimi, -kai per paskutinę 
Italijos krikšč. demokratų kon
ferenciją daugiau įtakos laimėjo 
į griežtesnes socialines reformas 
linkusi Fanf anio grupė), daugiau 
kaip 2,5 mil. piliečių yra kom. 
partijos Įsirašę nariai (kiti net 
į bažnyčią vaikščioja, ir neseniai 
net pats jų vadas Togliatti “pa
kvietė” katalikus “stoti į bendrą 
kovą prieš karo kurstytojus”), o 
net 9.5 mil. balsuotojų atidavė 
už juos savo balsus per paskuti
nius rinkimus. Komunistų skai
čius šiandien ten yra didesnis 
nei kairiųjų socalistų ir social
demokratų drauge sudėjus, o ko
munistų skaičius pietinėse srity
se, ypač Sardinijoj ir Sicilijoj, 
vis didėja. Tiesa, Scelba tikisi, 
kad visokiais atvejais jam pa
vyktų numalšinti jų sukilimus, o 
jei jie veiktų tokiais pat meto
dais, kaip kadaise buvo puolama 
Bastilija, tai jo policija galėtų 
miegoti sau ramiausiai. Deja, 
komunistai daug kur parodo ne 
tik begalinio fanatizmo, bet ir 
nepaprasto aktyvumo, dar dau
giau paremiamo iš šalies Mask
vos kapitalo. Visai kitoks vaizdas 
Vokietijoje, kur socialinis teisin
gumas yra žymiai augštesnis ir 
žmonių sąmoningumas nepaly
ginti didesnis. Čia tokių dalykų 
veik negalima įsivaizduoti. Pa
galiau ir socialdemokratai su sa
vo vadovybe čia yra užėmę aiš-. 
kią liniją — kuo toliausiai nuo 
komunistų, nepaisant visokių jų 
vliojimų.

Tiesa, ir Vak. Vokietijoje kar
tais pasigirsta balsų, kad reiktų 
vokiečiams “sueiti į geresnius 
santykius su bolševikais”, nes be 
to juk nebus įmanoma suvienyti 
Vokietijos, tartum bolševikai pa
žintų kitokią kalbą, tik ne paga
lio, kaip tai siūlo evangel. Kir- 
chenprasident Niemoller, buv. 
kancleris Wirthas, liberalų atsto
vas Pflederer, gavęs bolševikus 
gerai pažinti ne tik iš savo tar
nybinės veiklos, bet ir kaip ka
daise buvęs repatriacinės rusų- 
vokiečių komisijos narys, veikęs 
taip pat Klaipėdos krašte; Hele
ne Wessel, buv. Adenauerio vi
daus reikalų min. Heinemann ir 
kiti! Bet ką apie juos galvoja 
daugumas gyventojų, būdingai 
pavaizduoja kad ir hamburgiečio 
Pauliaus Hanso Walterio žodžiai, 
atspausdinti vokiečių laikrašty 
“Ost-West-Kurier” š.m. Nr.26/ 
1954. Jame minimasis “Heim- 
kehrer” rašo, kad per vieną tokį 
Niemollerio susitikimą su grįžu
siais iš (Rusijos vokiečiais vienas 
iš jų Lūderseno vietovėje tiesiai 
į akis drėbė, kad

vykiose,
nes jis yra pasiruošęs eiti į nuo
laidas Sovietams. Tą pat milijo
nai Rytų zonos gyventojų gal
voja ir apie Dr. Wirthą, Heleną 
Wessel ir kitus bolševikų “bend- 
ražygininkus”. Jie net atmeta 
Dr. Pfleidererio planą, nes jis 
“ne tik smeigia iš užpakalio durk 
lą kancleriui Adenaueriui, bet 
taip pat sugniuždo pasipriešini
mo dvasią zonoje”. Pasiūlęs 
Pleidereriui ir kitiems rusų šim
pa tikams prieš savo projektuo- 
jaams keliones į Maskvą pirma 
apie tai pasitarti su grįžusiais iš 
rusų nelaisvės kariais ar civiliais 
internuotaisiais, minimasis vo
kietis, tardamasis atstovaująs 
žymią jų daugumą, pagiria da
bartinę vokiečių vyriausybę už 
jos rūpinimąsi pritraukti į įvai
rias vokiečių fed. parlamento ko
misijas taip pat buvusius karo 
belaisvius, gerai susipažinusius 
su gyvenimo ir darbo sąlygomis 
Sov. Sąjungoje ar jos sateliti
niuose kraštuose.

Kokią iš tikro įtaką turi visi 
tie “jojikai į Rytus” su bolševiz
mu sugyvenimo ieškotojai, pui
kiai parodė paskiausieji Š. Reino 
-Westfalijos rinkimai, kur Wir- 
tho “partija” tesurinko vos 0.3% 
visų balsų. Nepravedė šį kartą 
nė vieno atstovo nė komunistai, 
senajame parlamente turėję jų 
net 12. Mat, jie, kaip ir. kitos pa
našios smulkesnės grupės, tarp 
jų ir prof. Oberlanderio BHE — 
ėjusi į rinkimus šūkiu “Viską 
Oberlanderiui, o jis viską jums”
— nesurinko nė 5% visų balsų, 
todėl jų balsai buvo anuliuoti, 
išskyrus CDU bendradarbę cent
ro partiją, kuri to paties likimo 
nesulaukė tik dėl to, kad Esseno
- Borbecko apylinkėje pravedė, 
CDU jai per leidus kandidatūrą, 
savo kandidatą tiesioginiu rinki
mu už asmenį ir jam surinko 
34% visų balsų. Dabar CDU par
lamente turės centro partija 9 
vietoj 12 atstovų. Centro bal
sų skaičius vis kinta, taip pat 
apie 1 mil. balsų sumažėjo (pro
centiškai iš 48 nukrito į 47.7) ir 
CDU, nors ji gavo daugiau bal
sų nei per 1950 m. rinkimus į 
fed. parlamentą. Tačiau šie

rinkimai yra tokie, kad'jais 
džiaugiasi visos juose daly
vavusios partijos:

CDU — kad anot Adenauerio, 
“rinkimų rezultatai aiškiai paro
dė dar kartą demokratybės per- 

(Nukelta į 3 psl.)

CBYSLER’IO GAMYBOS AUTOMOBILIAI 
PLYMOUTH ir CRYSLER. Skambinti Werner- Graf 

MU. 8188, namų OL. 6166

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS
“TĖVYNĖS PRISIMINIMAI” 

šeštadieniais 3-4 vai. po pietų 
banga 620 (St. Catharines CKTB) 

sekmadieniais 9.30 - 10 vai. rytę 
banga 1090 (Brampton CFJB)

Programų vedėjas J. R. SIMANAVIČIUS
77 Salem Avė., Toronto, Ont. 

Telef. OL. 1274

Parduodam 
ir perkam 
tik gerus 
namus!

Malonu 
gyventi 
savam 
name.

1000 visokiausių namų
Namai, ūkiai . . . visuose miesto rajonuose 
su $1.500, $2.000 ir daugiau į m o k ė j i m u.

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

Atstovauja
4OSEF STRUNG Real Estate

2181 YONGE STREET, TORONTO - Tel. HU. 1-1166.

1940 m.
(tęsinys)

Antradienis, birželio 18 d. 
Tvarką Rygos gatvėse palaiko 
policija ir aiszargai (šauliai). 
SSSR pasiuntinybė spaudoje ofi
cialiai pareiškė pasitenkinimą 
raudonosios armijos sutikimu. 
Rygos pakrantėje sustojo sovie
tų karo laivas “Marat”, atvežęs 
partijos emisarus ir paruoštus 
agitatorius demonstracijų, mani
festacijų ir kitų Kremliuje jau 
seniai užplanuotų latvių liaudies 
masių pareiškimų organizavi
mui. SSSR pasiuntinybėj Anto- 
nijos gatvėje Višinskis su pa
siuntinybės sekretoriaus čekisto 
Vetrovo pagalba ėmėsi “naujos 
demokratiškos vyriausybės” su
darymo, iššaukdamas kandida
tus pas save pasikalbėti. Kai pri
siekęs advokatas J. Breikš, ku
riam buvo pasiūlyta žemės ūkio 
ministerio portfelis, jo katego
riškai atsilakė, Višinskis jam 
prisiekinėjo, kad niekas nenorįs 
Latvijos nepriklausomybės su
žlugdyti. Ministerius pastatysiąs 
pats prezidentas Ulmanis. Nors 
kai kurie iš jų esą prieš Ulmanį, 
bet jis, Višinskis, pataręs Ulma
nį, kaip valstybės prezidentą, 
neprieštarauti.

Trečiadienis birželio 19 d. 16 
vai. į pilį prezidentui Ulmaniui 
Višinskis pristatęs “naujos vyr 
riausybės sąrašą, kuriai SSSR 
pareiškiant! pasitikėjimą. Nepa
žiūrėjęs į jam patiektą sąrašą, 
Ulmanis paklausęs ar jis iš viso 
turįs kokios teisės ką nors pasa
kyti šios vyriausybės sąstato 
klausimu? Višinskis tada atsa
kęs, kad prieštaravimai nesą ga
limi, nes Maskva šiam sąrašui 
jau pritarusi.

Kaip Alfreds Berzinš savo at
siminimuose rašo, prezidentas 
tada esą pareiškęs, kad nuo šio 
momento jis esąs laikomas Mas
kvos įsakymų vykdytoju. Višins
kis prašęs prezidentą “kabinetą” 
paskelbti.

Redaktorius J. Drova vėliau 
Vokietijoje pareiškė, kad potvar
kis apie naują vyriausybę “Val- 
dibas Vėstnesis” (vyriausybės 
žinios) redakcijoje buvo gautos 
be Ulmanio parašo. Prezidento 
pavardė buvusi išspausdinta ma-

Moderniškiausi 
kailiniai moterims:

• karakuliai,
• korikai,
• muskratai, ’
• visokių rūšių žaketai,
• bebrai,
• Aliaskos ruoniai ir kiti

DABAR PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

PATAISYMAI — IŠVALYMAI
KAILINIŲ PERFASONAV1MA1

Naujausios mados geriausių ekspertų 
Kaina $25. Įvairiais atvejais apdrausta.

Smagių vasaros atostogų • 
visoms manę klijentėms . f.

Princess Fashion Furs
\ .• ■■ ■■ ■ "'v■ ■

506 Queen St. W., telef. EM. 3-7935
750 Yonge St, telefonas WA. 1-8971
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birželis Latvijoje ?
ATSIMINIMŲ BRUOŽAI

šinėle. Tą patį vakarą Rygos pi
lyje savo paskutinio posėdžio 
susirinko nepriklausomos Latvi
jos paskutinė vyriausybė. Vie
nas iš ministerių, pasakius, kad 
jiems lengvesnis pasitraukimas, 
kaip prezidentui palikimas, Ul
manis giliai susijaudinęs atsa
kęs: “Neištižkim. Mums reika
linga daug jėgų kad vyriškai iš
tverti viską, kas mūsų laukia!”

Ketvirtadienis birželio 21 d. Į 
Rygos pilį pirmojo posėdžio su
sirinko “naujoji vyriausybė” 
prof. Kirchenšteino vadovauja
ma, kuris dar tada drįso sakyti 
tai, ką jis pats galvojo: jis oficia
liai padėkojo Ulmaniui už nu
veiktus darbus Latvių tautos la
bui, kultūros ir gerovės skatini
mui, pabrėždamas: “Kabineto 
vardu prižadu dėti visas pastan
gas išsaugoti laisvą, pastovią i

Latviją!” (ši kalba ištisai buvo 
išspausdinta vyriausybės žiniose 
sekančią dieną). Darbininkai ir 
tarnautojai privalomoj manifes- ; 
tacijoj turėjo pasveikinti naują 
vyriausybę prieš užsienių reika
lų ministerijos rūmus. Taip pat 
ir čia Kirchenšteinas pareiškė, 
kad Latvijos valstybės nepri
klausomybė bus saugojama. De- > 
monstrantams kalbėjo gen. 
Dambitis (karo ministeris) ir P. 
Blans (viešųjų reikalų) /spau
dos, informacijos organizacijų ir 
t.t. vert./. Paskutinys jau buvo 
išsiplepėjęs, kad kalbas jam iš
versti įdavęs Višinskis, prigra
sindamas, kad nieko negalima 
nei išleisti nei pridėti, nei iš
kreipti. Naujai iškepti ministrai 
jau pačią pirmąją dieną gavo pa
justi, kad jie yra tik kalbančios 
lėlės Kremliaus vyriausiojo re- 
žisoriaus rankose. j

(Bus daugiau) j|

DARBO STOVYKLOS RYTPRŪSIUOSE I
* ' % ' *

“Das Ostpreussenblatt” Nr .25/ 
54 aprašo, kokios Rytprūsiuose 
šiuo metu veikia baudžiamosios 
stovyklos. Rytprūsiuose esama 
visos eilės tiek priverčiamųjų 
bausmės, tiek darbo stovyklų. 
Šiaurin. Rytprūsių dalyje, vad. 
Kaliningrado srityej, kuri beveik 
hermetiškai uždaryta nuo lenkų, 
valdomos pietinės dalies, laik
raščio žiniomis, veikia 6 žino
mesnės stovyklos, visos valdo
mos MVD centrinės Karaliau
čiuje. Netoli Kušių, 5 km į vaka
rus nuo dabar “Dobrovolsk” var
du pavadinto Schlossbergo, nuo 
1949 m. veikia sovietinė baudžia
moji ir darbo stovyklos, Paskiau
sia gautomis žiniomis, ten šiuo 
metu yra apie 3.300 sovietų civi-. 
lių internuotų ir lietuvių, latvių 
ir estų. Heinrichswaldo stovyk
loje (11 km. į vakarus nuo Til
žės) tarp 2.500 suimtųjų yra ir 
apie 120 vokiečių, tarp jų — kai 
kurie iš Klaipėdos krašto. Labu- 
vos apskrityje, 10 km. nuo Labu- 
vos, stovykloje, pavadintoje 
“Slovianskoje”, laikoma apie 
1.600 politinių suimtųjų, tarp jų 
dalis ir iš Klaipėdos krašto. Tarp 
jų esama šiek tiek vokiečių, gy-

venusių anksčiau Latvijoje ir 
Estijoje. Domnau (Dumavos) 
stovykloje laikomi daugiausiai 
naujai įkurdinti Kaliningrado 
srityje sovietiniai pliečiai arba 
baltai. Suimtieji, saugojami stip
rių MVD sargybinių, turi dirbti 
prie karinių statybų. Žintų sto
vykloje, esančioje Heiligenbeil 
apskrityje ir turinčioje 2 -posky- j 
rius, laikoma apie 2.050 suimtų- į 
jų. Tolminkiemio stovykloje, 
prie kurios priklauso ir Trakėnų ! 
mažesnė stovyklėlė, šiuo metu j 
esama apie 1.100 kalinių. Daugų- Į 
mą jų sudaro sovietiniai pilie
čiai ir polit. kaliniai iš Lietuvos.

— Londonas. — Britai atliko 
bakterijologinio ginklo bandy
mus laive “Bėn Lomond” Karibų 
jūroje.

— Londonas. — D.' Britanija 
pripažino kom. Kinijos vyriau
sybę ir paskyrė savo atstovą jau 
prieš 4 metus. Kom. Kinija bet-- 
•gi iki šiol tuo pačiu neatsilygino. 
Tik dabartinės Genevos konfe
rencijos metu susitarta, kad ir ’ J

done su tokiu pat charge d’af-



TĖVIŠKES ŽIBURIAI

Š. AMERIKOS UE SOVIETŲ
Vakariečių žlibumas ir vengi

mas giliau žvelgti ir bent kiek 
pramatyti, tuoj po karo lengva i į lėktuvus ir mažiausiai jaudin-ranka sovietams nurašė Sachaliną. Ir štai, iš to pat Sachalino šiandien Kanadai ir JAV gresia visiško sunaikinimo siaubas.Paskiausiai gautos, ir jau spėtos patikrinti, žinios primygtinai nurodo, kad rusai ten baigė įruoš ti dideliausius savo aviacijai aerodromus ir pan. aprūpinimo bazes. Tie įrengimai pastatyti Kurilų salose ir Sachaline. Mažesnės reikšmės, bet lygiai pavojingi punktai jau veikia ir Kamčatkoje. Atsipeikėję, amerikiečiai tik dabar “išrado”, kad sovietų oro kumštis jau visai; lengvai gali siekti Amerikos ry-: tinęs ir vidur, vakarų valstybes skrendant virš šiaurės ašigalio, o vakariniai Amerikos ir Kanados krantai nesunkiai pasiekiami iš tų minėtųjų rusų bazių. Kai kas dar guodėsi, kad rusai neturi tokių lėktuvų, kurie numetę bombų krovinį-dar galėtų grįžt, į savo bazes. Bet geriau pažįstan- tiems sovietų sistemą yra visiš-

Popaganda per kinąBolševikinės kultūros ministerijos kinematografijos vyriausiosios valdybos viršininkas drg. Julius Mikalauskas neseniai kalbėjo per Vilniaus radiją į užsienio lietuvius. Savo pagyrų kalboje jis bandė įtikinti lietuvius tremtinius, kad pavergtoje Lietuvoje kinematografijos srityje padaryta tokia pažanga, apie kurią anksčiau negalima buvo nė svajoti. Esą, “sudaromos visos sąlygos darbo žmonėms kultūringai praleisti laisvalaikį”.Kad bolševikai nesigaili pinigų maskoliškai propagandai — seniai žinomas dalykas. Gali nebūti ko pavalgyti ir kuo apsirengti, bet bolševikinei spaudai, teatrui, radijui ir kinui pinigų visada atsiras. Kinas, kaip ir kiekvienas kitas daiktas, kaip pav. peilis ar kirvis, savaime nėra nei blogas, nei geras daiktas, bet jis gali būti panaudotas ir geram, ir blogam tikslui. Kirvis yra naudingas daiktas, kai juo kapojamos malkos, kertami medžiai, bet žmogžudžio rankose -jis virsta žudymo įrankiu.-Tas pat ir su kintr. Su jo pagalba bolševikai stengiasi morališkai ir dvasiškai žmogų pavergti. Lašas po lašo lašindami į žmonių, ypač į jauno, širdis marksistinio materializmo ir rusiškojo nihilizmo nuodus, jie nori palaužti moralinį, dvasinį ir tautinį lietuvių atsparumą.Maskoliai keliauja Hitlerio pramintu taku. Kai naciams reikėjo morališkai pasiteisinti prieš savo tautą dėl žydų persekiojimo ir žudymo, jie pagamino filmą “Žydas Sūss”, kuriame sukrovė norėtas šlykštybes ir tokį jį pristatė žiūrėtojams: štai, kaip tokios šlykštybės nepersekioti! Kai bolševikai nori lietuvių tautai pasiteisinti dėl persekiojimo bažnyčios ir dvasiškuos, dėl žu-
F. SENKUS

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1597 Bloor St West(prie Indian Rd.)
TELEFONAS KE. 8212

Visais turto pirkimo ir pardavimo reikalais jums mielai ir 
sąžiningai patarnaus:

P. DAMBRAUSKAS, namų telefonas JU. 6198, 
J. BERŽIANSKIS ir J. RINKEVIČIUS.

ADAMONIS ir BUDRIONAS 
“District Estate Brokers”

NAMAI PARDAVIMUI: 
Rosemounte:
Trijų šeimų. 1 — 6 kambarių ir 2 — 
po 3 kambarius. Visai atskiros, cent- 
rdinis Šildymas, naujas. įmokėti 
$12.000.
vale St. Michel:
Dviejų šeimų po 5 kambarius. Naujos.
Kaina $15.000.
Centre:
Henri Jullien St. Trijų šeimų po 5 ir
6 kambarius. Rūsys. Namas gerame
Stovy. Koino $11.500.
Verdune:
Dviejų šeimų po 414 ir 5 kambarius 
pusiau atskiras, naujos. Koina $16.- 
500.

Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į pirmąją Mantrealyje 
lietuvių Real Estate įstaigą.

» x Agentai:
A. GRAŽYS, HA. 1-3148
5725 16 Ave., Rosemount.

A. MARKEVIČIUS, OR. 1.9816
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS
IŠTAIGA: 177 Sherbrooke St W./kambarys 5, Montreal, Que. 

TELEFONAI: PL. 8501’
Res: P. ADAMONIS, PO. 6-6495 A. BUDRICNAS, RA. 7-2690

kai aišku, kad reikalo atveju, jie 
be jokių skrupulų sodins įgulas 

sis, kad jų lakūnai negalės su
grįžti namo tokias svarbias mi
sijas atlikę. Pagaliau, tai tik'imybių, kad rusai naudoja ir hdeliausius bombonešius, kurių skridimo spindulys gali būti nei kiek nemažesnis už amerikinių ;parnuočių.Be to, rusams labai ir labai ga- i pagelbėti, nesenai mokslininkų nustatytas ir įrodytas faktas, apie dideliame augštyje esančias tam tikras oro sroves, kurios tursuoja kaip tik nuo Japonijos Havajų link. Tos srovės greitis, ūkimą, sruvena net iki 300 myl. zal. Taigi, tuo pasinaudodami ■ūsų lėktuvai gali sutaupyti ir eurą ir greitį ir sėkmingai atlikti pavestus uždavinius šio kontinento erdvėje.Jei peržvelgsime atstumus ;arp rusų bazių ir šio kontinento taikinių, gautume šį vaizdą: Sachalinas — San Francisko 4.- 300 myl., Petropovlovskas — San 

dymo ir trėmimo geriausių jos sūnų, jie pagamino “Aušrą ant Nemuno”: štai, žiūrėkite, kokie buvo dvasininkai, kokie buvo Neprikl. Lietuvos valdininkai ir ūkininkai! Kaip jų nepersekiosi! Filmos juosta ir ekrano drobė, kaip ir popierius, viską pakenčia. Daugumas kolūkių neturi elektros, o be jos kinų filmų rodymas beveik iš viso nėra įmanomas. Bandymas pasinaudoti kilnojamaisiais elektros varikliais sukėlė daugiau triukšmo negu davė naudos. Todėl filmų rodymas kolūkiuose virto pajuokos ir pasityčiojimo objektu. Susirenka žmonės žiūrėti kino, o nėra kas rodo. Atvažiuoja keletą valandų pavėlavęs kino technikas su savo dėžėmis, nebėra kas žiūri, nes visi jau išsivaikščioję į namus. Jei kartais operatoriams pavyksta laiku į vietą atvykti, filmo rodymas virsta dideliu nervų bandymu; Nuolatiniai juostos trūkimai, aparatūros gedimas, šviesos gesimas sukelia žiūrovų švilpimą, trypimą kojomis ir baisų triukšmą. Dėlto dažnai tenka nutraukti filmų rodymą jo dar neįpusėjus. Ir visa tai drg. Mikalauskas vadina kinematografijos pažanga; sudarymu sąlygų darbo žmonėms kultūringai praleisti laiką...Drg. Mikalauskas, kaip ir jo mokytojai maskoliai, labai mėgsta švaistytis skaičiais: tik pagalvokite — 318 kilnojamųjų kinų! Gali jų būti ir 1.318, ir dar daugiau, bet kas iš to, jei jie yra niekam tikę. Pirmiausia nėra tinkamų techniškų priemonių filmams rodyti. Kolūkiai neturi .kinų filmams rodyti patalpų, trūksta kinų technikų, nusimanančių apie aparatūrą, nėra net reikiamų susisiekimo priemonių. Bolševikai gali rodyti, ką jie nori, bet lietuvių jie neapgaus —

Kaino

Koino

ŽEMĖ PARDAVIMUI: 
Rosemounte 36 Avė. 75 x 90. 
$4.400.
Jeon Monee St. 25 x 83. 
$9.000.
Ville Emord. 50 x 90. Koino $2.000 
ont Eogan St.

VASARVIETĖS PARDAVIMUI 
Square Loke. Laurentions. 60 mylių 
nuo Montreolio. 2 pastatai, nouji po 
4 kambarius su boldois ir dideliu že
mės sklypu. Prie pot ežero. Koino 
$4.500.

PASKOLOS NAMAMS: 
iš 5!6% netoli užbaigimo ir iš 6% 
statybos eigoje. 50% namo vertės, 

Taip pot dveji "mortgage".

A. PUZARAUSKAS, DO. 8507
5559 Esplanade St

Francisko 3.800 myl, Maskva — Niujorkas 4.837 myl., Maskva — Californija (per ašigalį) 6.075 myl. Matome, kad šios dienos aviaciniame pasaulyje tie atstumai nėra nenugalimi, nepasiekiami. Gi grįžtant prie tų oro srovių, galima būtų paminėti, kad, jas žinodami, japonai dar pereitame kare buvo bandę prie didelių balionų pririšti sprogstamos medžiagos krovinį ir nukreipti į Jungtines Valstybes. Sakoma, kad bene geriausiai išsaugota ano karo paslaptimi ir buvęs faktas, kad niekas nesužinojęs, kad tos rūšies japonų bombos vis dėlto buvo, pasiekusios Wasingtono ir Oregono valstijas. Bet japonai to niekada nesužinoję ir nuo bandymo atsisakę, nes buvo galtvota, kad mirtingieji sprogmenys nepasiekė Amerikos kontinento. Taigi, ir sovietai, jei, pagaliau, ir nevartotų lėktuvų, galėtų ką nors panašaus ar ir dar labiau pavojingo paleisti mūsų erdvėje.Žinovų nuomone, rusai gal dar ir nėra pralenkę Vakarų, bet vis dėlto jau hydabar jų turima jėga reikia labai ir labai skaitytis. Nežiūrint visų radaro ir kitų apsisaugojimo priemonių, šis kontinentas dar yra atviras priešo atakai. Nei Kanada nei Jungtinės Valstybės negali ir dar ilgai negalės būti saugios nuo bet kurios sovietų paruoštos oro staig- menps. Aišku, daug ir intensyviai planuojama, kad pirmomis karo valandomis nebūtų sunaikintos Amerikos pramonės įmonės. Pirmoje eilėje gan skubo- mis daromi žygiai greitam ir efektyviam didžiosios pramonės išsklaidymui. Bet apie tai jau teks peržvelgti kito rašinio rėmuose. A-is
Pranašu būti — nedėkingas amatas — žemiškasis pranašas dažnai suklysta. Tačiau, stebint laiką ir aplinkybes, retkarčiais panorsti žmogus ir papranašauti.Taigi, jeigu Vakarai dar desėt- ką metų palauks ir pagy vens ligšiolinėmis nuolaidomis raudonųjų atžvilgiu, tai kas gi tuomet atsitiks? Nagi, greičiausia, turės pasidaryti “tarybinė” Italija, “tarybinė” Prancūzija, gal ir Anglija, o taip pat — neužtruks dar kitas dešimtmetis — ir iš JAV galės pasidaryti “Tarybinių Amerikos Respublikų Sąjunga”. Tik, žinoma, tuomet nebebus Eisenhoweris JAV prezidentu, Dulles — valstybės sekretorių.Šitie vyrai, jei dar gyvens, kažkur pro Beringo sąsiaurį bus išgabenti į šaltąjį Sibirą.Be abejonės, dažnas, perskaitęs tokią baisią “pranašystę”, nusijuoks ir pasakys, jog tai negalimas daiktas. Duok Dieve, kad tai būtų negalimas. Tačiau gyvenimo faktai — ką kita rodo. Juk pradėjome dešimtuosius metus nuo II-jo Pasaulinio karo pabaigos. Teoretiškąi — ar būtų kam nors įtikėtina, kad per tą nepilną dešimtmetį vakariečiai jau spėjo raudoniesiems išparduoti apie 1.000.000.000 žmonių?Visi gerai žinome, kad po II-jo Pasaulinio, karo pabaigos, dėl savo neryžtingumo, aklos politikos ir įvairių nuolaidų raudoniesiems, Vakarai atidavė į raudonųjų rankas milžinišką Kiniją, skaitančią penkis šimtus su viršum milijonų gyventojų (kiekvienas pektasis pasaulyje gims- tąs kūdikis — yra kinietis), pusę Korėjos, Lenkiją, Čekoslovakiją, Rumuniją, Bulgariją, Vengriją, Jugoslaviją, Albaniją, kiek anksčiau — Pabaltijo valstybes: Lietuvą, Latviją, Estiją. Šiuo metu Azijos žemyne “išpardavimas” ir toliau vyksta. Baigiama išparduoti raudoniesiems Indokinija. Taigi, išpardavimo tempas stebėtinai greitas. Jeigu jis ir toliau vyks tokiu pat tempu — neužtruks išsiparduoti ir pardavėjai patys savęs...Juk Italijoj ir Prancūzijoj net šiandien nekažin kiek tektų pakeisti, norint tas valstybes “su- tarybinti”. Tų valstybių parlamentuose ir šiandien didelė dalis atstovų — komunistai. Taigi, gal tik reikėtų pakeisti iškabą ir ne- komunistus parlamento atstovus išvežti ten, kur raudonieji visus savo priešus veža. Anglija, kaip matome, diena iš dienos isteriš- kiau šaukia, jog reikia susitarti su raudonasiais, reikia daryti jiems nuolaidas, reikia įsileisti raudonosios Kinijos atstovus į Jungtines Tautas ir tt. žodžiu, anglų manymu, viską reikia da-

Lietuvis siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

JEI VAKARAI DAR PALAUKSryti, visokiausias nuolaidas, kad tik pataikauti raudoniesiems, kad tik nekiltų karas tarp Rytų ir Vakarų. Kad Sovietams karo keliu pavergimas naujų kraštų — taip pat nepakeliui, deja, ne tik eilinis anglas, besidomėda- masis šunų lenktynėmis, komikais ir kitais kasdieniniais “trik- sais” neperpranta, bet ir jų politikos viršūnės — premjeras Sir Churchill su 3denu, atrodo, nenori suprasti. Jeigu raudoniesiems ir toliau taip lengvai seksis grobstyti valstybę po valstybės be karo — jie bus begaliniai patenkinti. Deja, niekas negalėtų duoti garantijos nei vienai dar tebesančiai laisvai valstybei, jų tarpe ir Anglijai, kad jos nesulauks to paties likimo, kokio sulaukė tautos ir valstybės pakliu- vusios už geležinės uždangos.Mes tremtiniai, jų vadinami “populiaresniu” vardu DP, ligi šiol buvom tarytum tyruose šaukiančios sąžinės balsu. Šaukėm, įrodinėjom, rodėm savo širdžių ir kūno žaizdas, padarytas bolševikų. Deja, Vakarų pasaulio demokratai ilgą laiką mumis netikėjo. Dabar — jau pradeda tikėti. Gaila, gerokai pavėluotai. Jeigu dar ilgiau palauks — galės būti ir visiškai vėlu, anot žodžių — šaukštai po pietų ...Mes baksnojom atbukusiems vakariečiams į sąžines ir tebe- baksnojam. Jeigu jie mūsų nepaklausys ir nesigriebs preventy- vinių priemonių prieš raudonųjų pavojų — jiems blogai bus. O mums — kas beliks? Tik juoktis iš jų nelaimės kruvinomis ašaromis; nes mes visvien visko netekom: ir savo Tėvų Žemės, ir savo artimųjų,, žodžiu, kas žmogui pasaulyje brangiausia.Galimas daiktas, jog kiekvienas amerikonas arba kanadietis, bent kiek išprusęs politikos srity, pagalvos, jog neįmanoma JAV ar Kanadą Sovietams okupuoti karinėmis pajėgomis. Galimas daiktas, tačiau, jeigu ir toliau raudoniesiems taip seksis šiuose kraštuose, kaip ilgi šiol sekėsi, jie iš vidaus išsprogdins juos. Pav., nors ir dabar. Juk yra nežabotai plati dirva raudoniesiems JAV, taip ir Kanadoj, pasireiškus nedarbo reiškiniams. Spauda rašo, jog metai iš metų, jeigu nebus griebtasi kokių nors ypatingų priemonių, reikalai dar blogėsią. “The Globe and Mail” rašė, jog lygiai už vienerių metų, t y. 1955 m., JAV bedarbių būsią dvigubai daugiau, negu šiemet. Kanada yra kraštas — ūkiškai daug priklausąs nuo JAV ekonomikos, jeigu tenai bus sunkiau ir čia pasunkės. Ir šiuo metu, pav., Toronte, yra lygiai du kartu tiek bedarbių, kiek jų buvo
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pernai šių ometu.Dėl darboviečių sušlubavimo reiškiasi ir gana tragiškų reiškinių. Prieš keletą dienų teko skaityti dienrašty “The G. and M.” tokią baisią žinutę. Tūlas darbininkas, išlaikąs penkių asmenų šeimą, prieš ketvertą mėnesių neteko darbo ir ligi šiol negalįs jokio pragyvenimo šaltinio' surasti. Gyvenąs su didoka šeipaa. vientik iš 24 dolerių savaitinės pašalpos iš nedarbo įsstaigos. Nelaimei, neseniai apdegusi minimo darbininko 13 m. duktė. Nuo jos buvę nuplėšti bedegą drabužiai it visas kūnas išpiltas pūslėmis. Kaimynai, nudrėskę degančius drabužius, šokosi iškviesti ambulatorinę mašiną. Gi sužalotoji mergaitė — prašyte prašiusi jų: “Dėl Dievo, nešaukite ambulanso. Mano tėvelis bedarbis. Iš ko jis užmokės? ... Aš ir taip pagysiu”.Tokie ir panašūs reiškiniai — yra geri talkininkai raudoniesiems. Ypatingai tiems, kurie bolševikinio rėžimo nepažįsta ir galvoja, jog Sovietų Sąjungoj nėra nei bedarbių, nei darbininkams streikuoti nereikia, žodžiu, gyvenimas kaip rojuj ...Nedarbas — nedarbu, tačiau Sovietai ir dar “triukų” pridarys Vakarų pasaulio kapitalistams. Jie užėmė ir užblokavo jiems visas rinkas pasaulyje, jie dar gali mesti' milžiniškus kiekius vergų iškasto aukso pigia kaina į pasaulinę rinką ir t.t. Taigi, nežaboti raudonieji dar ir ekonominiam fronte gali daug pakenkti vakariečiams. Žodžiu, pakol bolševizmas nebus fiziškai sunaikintas, jis kenks pasauliui tol, kol visą užims arba pats žus.
Pr, Alšėnas.

★ TERRY
★ CHATKO
★ TORRIDHEAT

Dabar

$300.00 
• Įskaitant pilnq instaliocijq su kontrolės įtaisais ir 200 galionų alyvos tanku, 
G Garantuojamo 1 metams,
S*Alyvos sutartis su Imperial Oil, Rogers, Fueloil Ltd. Ir kt. kompanijomis,
• Mažos jmokėjimas ir išsimokėti per 2 metus.

TAIP PAT {RENGIAME: naujas krosnis, ventiliaciją 
ir vandens šildymo įrengimais.

(Latvių kompanija, dirbanti virš 18 metų Toronte)

15 BARTON AVE., Toronto. - - Telefenas ME. 2554

Nuotraukos J. Dvilaičie. Toronto šv. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčios pašventinimas. Augštai.Ją Eminencija kardinolas J. McGuigan atvyksta, toliau pašventinimo atskiri momentai. _______________ .__________________________________
VOKIETIJOJE “NIEKO NAUJO(Atkelta iš 2 psl.) galę ir atsisakymą nuo kraštutinių partijų”, socialdemokratai, savo balsų skaičių visą laiką kelia, — kaip “pastoviausias veiksnys Vokietijos gyvenime, kuris rodo nesėkmingumą kanclerio užsien. politikos”, liberalai FDP — taip pat šiek tiek pakėlę savo balsų skaičių, nors ir nepasieks anksčiau turėto procento. — kad be jų nebus įmanoma nauja valdžios koaliciją. Ligi šiol tą stambiausią visoj ę Vokietijoje kraštą valdė tik viejių krikščionių' koalicija (iš centro ir CDU), o dabar iš 200 atstovų jie teturi vos 99, tačiau kadangi koalicija tarp socialdemokratų ir FDP tokiame krašte kaip Ruhro, praktiškai neįmanoma, tai krikščionys tikisi naujoje vyriausybėje taip pat vadovausią. Kokia bus koalicija, tuo tarpu dar neaišku. Adenaueris daugiau pasisako už koaliciją Bonnos pavyzdžiu, bet senasis min. pirm. Arnoldas priklauso prie tų katalikų, kurie eina už griežtesnes socialines reformas ir daugiau dairosi į darbininkų mases su socialdemokratais negu su turtingais liberalais. Šie nuo tokios minties taip pat neatsisako ir, atrodo, galėtų bendrą kalbą su CDU - Centru surasti. Adenaueriui svarbūs šie rinkimai buvo tuo atžvilgiu, kad čia CDU vis tiek išlaikys pirmaujantį vaidmenį krašto vyriausybėje, o tuo pačiu padarys įmanomą ir 2/3 balsų daugumą fed. valstybės taryboje (Bundesrate). O toji dauguma jam yra reikalinga konstituciniams nuostatams keisti, jei to kartais prireiktų. Štai kodėl šie rinkimai buvo svarbesni nei šiaip eiliniai rinkimai. Jie rodo krašto nuotaikas. Tačiau net ir sumažėjusiais balsais CDU sakosi galinti džiaugtis, jog “yra nesusidėvėjusi partija”. Gi artimesni kancle-

ĮSIGYKITE
DABRR! CįCiCi
SUTAUPYSITE

Alyvos krosnys 
sumažintomis kainomis

SPECIALUS PASIŪLYMAS LIETUVIAMS:

★ FAIRBANKS-MORSE
★ FESS
★ GILBARCO
★ AERO

Anksčiau
$395.00

Dabar

$315.00

Anksčiau 
5365.00

■ /

rio draugai pastebi, kad praląiį mėjimai susidarė ne tiek dėl Adenauerio užsienio politikos, bet dėl kai kurių Arnoldo nevį sai gerai apgalvotų taktinių ėjimų. Bet vis tiek tai yra svarbų^ rodiklis gyventojų nuotaikoms ■pažinti. Po šių rinkimų šiemet eis visa eilė kitų. Tačiau ir jie neatrodo, kad duotų kokių nors didesnių netikėtumų. Vadinasi; Vokietija kaip buvo, taip ir to; liau tebėra neramioje Europoje didelis stabilizatorius, leidžiąsstovūmo Europoje trokštant tiems. ~.Vokietijos katalikai savo pajėgumą šiemet pademonstravo per šv. Bonifacijaus, laikomo Vokigr tijos apaštalu, iškilmes Fuldoje. Net pats šv. Tėvas ta proga Vo? kieti jos ir kaimyninių kraštų vyskupams paskelbė encikliką. Iškilmėse Fuldoje dalyvavo apie 150 vyskupų su Vienos kard. In- nitzeriu, Koino Fringsu ir Mum- cheno Wendeliu priešakyje. Ta proga pasakytoje kalboje kanel. Adenaueris pabrėžė, kad laisvojo pasaulio kova tarp materializmo, aštriausia forma pasireiškiančio komunizmu, ir krikščionybės dar niekados nėra buvusi tokia kieta, kaip šiais laikais. Pasveikinęs 15.000 dalyvių iš Rytinės Vokietijos zonos, kancleris patikino, kad nei Vokietija, nei visas laisvasis pasaulis jų nėra užmiršęs ir neužmirš. Baigiamosiose iškilmėse dalyvavo daugiau kaip 100.000 žmonių, o iš viso į Fuldą tomis dienomis jų buvo, suplaukę per 150.000. Tokių iškilimų tas miestas.dar nebuvo matęsr;Bolševikai, norėdami sustiprinti propagandą prieš Vakarus ir pasirodyti esą nepaprastai geri, pasiūlė dar Ženevoje paleisti tuos vokiečius karo belaisvius, kurie jiems yra patekę į nelaisvę Indokinijoje, kovoję prancūr zų svetimšalių legiono eilėse. Kai kurie vokiečių laikraščiai skelbia, kad per tas kovas tik Indokinijoje kritę 46.000, iš jų per 3.500 viename Dien Bien Phu, be'to, 33.000 “tame nešvariam kare dingę be žinios”. I nelaisvę patekę apie 12.000, iš kurių 8.000 raudonieji žada atiduoti, bet su sąlyga, kad jie, pasveikę ir paleisti^ daugiau neitų j jokį prieš juos karą, taip pat nestotų ir į jokį svetimšalių legioną. Per Dr. Mendę vokiečių valdžios įstaigoms ir jų Raud. Krežiui yra pavykę susisiekti su vietminhiečiais, ir tikimasi, kad šios rūšies derybos duos teigiar- mų rezultatų, kaip žinoma, į Kerėjos frontą Vokiečiai buvo pasiuntę ligoninę su 200 personalo ir tam reikalui skyrė 3 mil. DfiL Prieš verbuotojus į prancūzu svetimšalių legioną vokiečių policija ėmėsi griežtų #žygių. Atsakydamas į paklausimą parlr- mente, valstybės sekret užsiėmė reikalams prof. Halsteinaš pažymėjo, kad tie skaičiai gerokai išpūsti: tiek vokiečių Indokiniją® fronte nėra, taip pat žuvusiųjų skaičius gerokai perdedamas, vpač kritusiųjų prie Dien Bi© Phu. * V. R-
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SUDBURY Ont
Šiais metais Sudburyje INCO 

kompanijos vadovybės ir unijos 
atstovų pasitarimai dėl naujos 
darbo sutarties pasirašymo vyks
ta labai nesklandžiai. Nors kom
panija turi didelius pelnus, nes 
yra vienintelė tokia didelė nike
lio gamintoja pasaulyje, bet dar
bininkams pasiūlė pakelti atlygi
nimą tik 2 centus valandai. Taip 
pat nori panaikinti nors laikinai 
vyresniškumo teises, kad galėtų 
atleisti 'daug, ypač vyresnio am
žiaus darbininkų,, kad ateityje 
jiems nereikėtų mokėti pensijų.

Šie nesklandumai dar padidė
jo, kai INCO pirmos pagalbos 
darbininkai paprašė unijos glo-

Fort William, Ont.
J. E. vysk. V. Brizgys lankė 

Fort William, Ont. lietuvius lie
pos 8 d. Jį lydėjo Tėvas Kulbis 
ir Tėvas V. Parulis. Ekscelencija 
atvykęs aplankė J.E. vietos vys
kupą E. Q. Jennings. Po to da
lyvavo lietuvių susirinkime Šv. 
Elzbietos bažnyčios salėje. Eks- 
ęelencijai pranešta apie vietos 
lietuvių veikimą ir jų padėtį. Sa
vi ilgoje kalboje J.Ę. jdąvė mūsų, 
žmonėm labai nuoširdžių ir’svar
bių pamokymų bei patarimų 
įvairiais mūsų gyvenimo reika
lais. Taip pat kalbėjo mūsų Tė
vynę liečiančiais klausimais.

Ekscelencija labai nuoširdžiai 
kalbėjo į visus lietuvius nežiū
rint kokios religijos ar nusistaty
mo jie bebūtų. Kvietė visus bur
tis — organizuotis į PLB.

Liepos 9 d. rytą klausė išpa
žinčių. J.E. vysk. V. Brizgys ir 
Jo palydovai Tėvas Kulbis ir 
Tėvas Parulis atlaikė šv. mišias 
tikintiesiems.

Mažosios lietuvių apylinkės 
išblaškytos Kanados didžiuliuo
se plotuose, toli nuo didžiųjų 
centrų niekieno nelankomos (iš
skiriant Tėvą Kulbį), yra reika
lingiausios dvasinės paramos. 
J.E. vysk. V. Brizgys gerai su
prato tą reikalą ir pirmas pasi
šventė tą padaryti. Už tai Eks
celencijai vietos lietuviai labai 
nuoširdžiai dėkoja ir kviečia at
vykti pas mus ilgesniam laikui.

E. J.

LONDON, Ont.
Liepos 31 d., šeštadienį, Lon

dono KLB apylinkės valdyba 
Dorchesteryje — “Dreamlande” 
rengia smagią gegužinę — pik
niką, ‘‘7

•Gros gera kapela, veiks bufe
tas, bus įdomi loterija. Pradžia 
5 vai- vak

LUNA
PORTRAITS STUDIOS

Portretų studijos, vestuvių ir 
‘kitų iškilmių nuotraukos. Fo
tografuoja studijoje, jūsų na
muose, ^bažnyčioje ir visur ki
tur. — Vaikų portretai. — 
Nuotraukos pasams, vizoms ir 

kitiems dokumentams.

HAMILTON, Ont.
Šalpos Fondo aukų vajus Ha

miltone pradedamas liepos 15 d. 
Jei tautiečių dar vienas kitas da
ro priekaištų, renkant aukas ki
tiems reikalams, tad jau šiam 
kilniam tikslui, manau, nei vie
nas neras pasiteisinimo neduoti. 
Visi pukiai žinome, kad emigra
cija išrinko pačius sveikiausius 
lietuvius, palikdama silpnuosius 
jų likimui Voketijoje. Nors vie
ną kartą metuose rimčiau susto
kime ties jų vargu ir neviltim ir 
paaukokime ne drebančia ranka, 
bet pilna užuojautos širdim.

Kalbant konkrečiai, siūlyčiau 
iš anksto savo išlaidų biudžete 
Šiam reikalui nurašyti dienos už
darbį. Jeigu tvirtai tam pasiry
šime, įvykdžius tai bus vien tik 
dvasinio džiaugsmo širdyje!

Mūsų tikėjimo motto ir kerti
nis akmuo yra nusakytas šia

bos, kad apsaugotų savo teises. 
Po pasitarimų, kurie tęsėsi net 
vienuolika mėnesių, pirmos pa
galbos darbininkai 72% nubalsa
vo išeiti į streiką. Jų streiką bū
tų parėmę visi INCO darbininkai 
— nelaužę jų piketų linijų. IN 
CO darbininkų yra apie 16.000. 
Kompanija pamačiusi blogą pa
dėtį, per vieną savo agentą su
rinko 26 ir 39 pirmos pagalbos 
darbininkų, nusivedė juos į vie
no hotelio atskirą kambarį, davė 
išgerti alaus ir patarė nuo strei
ko atsisakyti. Šie, alaus bonkos 
akyvaizdoje, prieš kompaniją 
kapituliavo ir parašė unijos pir
mininkui laišką, kad jie nuo 
streiko atsisako. Tas*laiškas su 
jų parašais buvo paskelbtas vie
tos spaudoje.
> Liepos 4 d. unįja didžiuliame 
darbininkų susirinkime,’ kuria
me dalyvavo per 8000 unijos na
rių, pranešė, kad streikas nebe
bus vykdomas, o už alaus, bonką 
parsidavę pirmos pagalbos dar
bininkai, kaip unijos nariai, lai
kinai suspenduojami. Dabar pir
mos pagalbos darbininkai visų 
INCO darbininkų akyse liko pa
juokos objektu, nes save kompa
nijai parduoda už alaus bonką.

Unija veda tolimesnius pasita
rimus dėl pagrindinių INCO dar
bininkų: kasyklų, lydyklos ir va
lyklos, naujo darbo sutarties pa
sirašymo. Kompanijai spirtis

LINA
GRAPHIC FILM SERVICE

Be londoniškių laukiame gau
saus svečių atsilankymo ir iš ar
timesnių apylinkių. L. E-tas.

Kristaus mintimi: “Mylėsi savo 
Viešpatį Dievą yisuisavo protu, 
visa valia, visa širdimi, o savo 
artimą, kaip pats save”.

Nors maža dalele jį vykdyda
mi, mes jau galime pasidžiaugti 
šiek tiek nugalėję save ir esą 
ne tik teorijos, bet praktikos

GARANTUOTI SIUNTINUKAI IŠ ANGLIJOS Į

kraštus už geležinės uždangos:
SSSR, LENKIJĄ, GUDIJĄ IR KITUR.

Su persiuntimu kartu apmokamas ir muitas. Gavėjas, atsi- 
—.—   —~? ----- ■—-— ■ —‘— 
imdamas siuntinuką, nieko nemoka! Per šešius metus ne
pražuvo nė vienas siuntinukas! Siuntėjas gauna patvirti

nimą iš gavėjo, atsiėmusio kiekvieną siuntinuką

Užeikite arba rašykite į biurą.
Pigiausiai ir greičiausiai padėsite savo giminėms!

Mūsų adresas:

JANIQUE TRADING CO.,
* Žinomos Anglijos firmos skyrius Konodoje

835 QUEEN ST. W. - Toronto, Ont. - Tel. EM. 4-4025

Paprastų ir spalvotų mėgėjų 
filmų aiškinimas ir kopijavi
mas.—Įvairių nuotraukų, do
kumentų bei knygų reproduk
cijos. — Techniškos nuotrau
kos. — Ne Toronte gyvenan
tiems užsakymai siunčiami 

paštu.

krikščionys.
Paremkime kilnų Šalpos Fon

do darbą šį kartą pilnu dienos 
uždarbiu, o kaip bus smagu po 
to -pasidžiaugti tūkstantinėmis 
mūsų bendro darbo sumomis, 
kurios nušluostys vargo ašarą 
ne vienam lietuviui!

Jau artėja TF gegužinė, kuri 
įvyks rugpiūčio 7 d. 8.15 vai. “La
dy Hamilton” laive.

Visus tautiečius prašome at
kreipti dėmesio į vienintelę šią 
vasarą TF gegužinę ir skaitlingai 
joje dalyvauti.

Mokyklinio amžiaus vaikams 
ir moksleiviams įėjimas pusė 
kainos.

Nė vienas nepraleikime progos 
nors vieną kartą išplaukti gražų 
rugpiūčio vakarą į tylųjį" Ontario 
ežerą ir pasižmonėti smagioje ap
linkoje, dideliame savųjų būry
je1! Sk. St.

Vasarvietė 
atostogoms 

arba savaitgaliais atsilankykite j

"MERCURY LODGE".

Randasi gražioje vietpje prie Simcoe 
ežero, 1 mylia į šiaurę nuą KESWICK, 
Ont. Čia išnuomojami laiveliai žuvo- 

vimui, kabinos ir kambariai.
109 Orchard Beach.

Telef. Roches Point 184 M 
Savininkas Pr. Krilavičius.

prieš unijos reikalavimus daug 
padeda darbininkų nevieningu
mas. Kompanijos pataikūnai, ku
rių dauguma slaviškos kilmės, 
savo propaganda už kompaniją, 
dęzorganizuoja darbininkus.’ Pa
sitaiko ir lietuvių su slaviškomis 
ypatybėmis. Jei darbininkai rie
bus vieningi, kompanija gali uni
ją visai sugriauti ir vėl įvesti 
vergijos sąlygas, kokios čia buvo 
prieš 15-20 metų. .

Tada bosai galėjo kiekvienu 
momentu išmesti darbininką iš 
darbo. Vienas darbininkas daž
nai dirbdavo už du, nežiūrint 
kad čia darbo sąlygos labai blo
gos: dulkės, gazai, karštis, pur
vas. Būdavo atsitikimų, kad dar
bininkas krisdavo darbovietėje 
negyvas. Bosai savo pataikū
nams duodavo geresnius ir leng
vesnius darbus, o kiti dirbdavo 
prastesnius ir sunkesnius dar
bus, nors jie buvo ir daugiau me
tų čia išdirbę. Darbininkai čia 
dirbdavę-7 dienas savaitėje. Kad 
išsilaikytų darbe, darbininkai 
turėdavo bosus vaišinti svaigi- 
nai»čiais gėrimais, o kartais bū
davo pažeidžiama ir darbininko 
šeimos garbė; Ir dabar yra dar
bininkų, ypač slavų, kurie kvie
čia bosus pas save į .vaišes. Tie 
gi išdrįsta priminti ir kitiems 
darbininkams, kad jie norėtų at
eiti pas juos “išgerti arbatos”.

Tokiomis darbo sąlygomis, IN 
CC nedarė garbės Kanadai. Prie
šingai, ji priveisė daug komu
nistų bei prokomunistų. INCO 
noras atstatyti anų laikų darbo 
sąlygas rodo, kad ji ir toliau no
ri ugdyti komunizmą.

INCO aiškinimas, kad ji nori 
nors trumpam laikui panaikinti 
vyresniškumą, kad atleisti iš 
darbo tinginius darbininkus, yra 
labai negarbingas. Kai anais lai
kais darbininkai darbe būdavo 
vejami kaip gyvuliai, jie kom
panijai uždirbdavo per metus 
apie 30*40 milijonų dolerių gry
no pelno. Dabar gi “tinginiai” 
jai uždirba per metus gryno pel
no net per 60 mil. dolerių.

Kompanija stengiasi sugriauti 
uniją, kurios įsikūrimo nepavy
ko sulaikyti praėjusio karo me
tu. O unijos įsikūrimą kompani-

LUNA
WESTEND CAMERA 

EXCHANGE

Gevaert, Ansco ir Kodak fil- 
mos mėgėjams.—Nauji ir var
toti aparatai. Priima aparatus 
pardavimui. —; Informacija ir 
patarimai visais fotografija 

liečiančiais klausimais.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

V. Krėvė palaidotas liepos 10 
d. Philadelphijoje. Lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčioje pamaldas 
laikė kun. Jaškevičius SJ, Ford- 
hamo universiteto profesorius, 
pamokslą sakė kun. St Yla, gie
dojo solistė J. Augaitytė. Pamal
dose dalyvao nemaža lietuviš
kos visuomenės, lietuviškųjų 
universitetų ir Penn un-to atsto
vai. Žmonių buvo atvykę-iš Va
šingtono, Niujorko, Bostono.

Iš bažnyčios velionies karstas 
nulydėtas į šv. Kryžiaus kapi
nes. Prie kapo kalbėjo prof. A. 
Sennas — Penn, un-to vardu, 
Lietuvos un-tų yardu — prof. J. 
Puzinas, dr. V. Maciūnas — Liet. 
Rašytojų Draugijos vardu, J. 
Aistis, prof. K. Pakštas — Va
šingtono lietuvių vardu, K. Ost
rauskas — studentų vardu, B. 
Raugas — liet, bendruomenės 
vardu.

Prof. Pr. Padalis išvyko į Eu
ropą, kur dirbs prie Amerikos 
Balso.

ALIAS — Amerikos Liet. In
žinierių ir Architektų Sąj. — su
važiavimo, vykusio gegužės 29- 
31 d. Bostone, išrinktoji C. Val
dyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. B. Galinis, vicepirm. J. Va- 
.siliauskas, sekr. J. Rasčiauskas, 
II sekr. R. Budreika, kasin. J. 
Mikalauskas, Liet, ūkio atstaty
mo planavimo reikalams J. Oku- 
nis ir spaudos reikalams V. Iz- 
bickas.

Tremtiniai prašo neįsileisti 
sovietinių dvasiškių

Kaip informuoja latvių žurna
listas, netrukus JAV-se įvyksiąs 
Pasaulio Bažnyčių Kongresas 
(jame katalikai nedalyvauja), 
kuriame pasireiškia protestantai 
ir ortodoksai. Rytų ir Centro Eu
ropos tremtinių “konferencija” 
kreipėsi neseniai į Valstybės De
partamentą, kad jis neįleistų į 
šį kongresą taip vadinamų atsto
vų iš pavergtų kraštų, kurie tesą 
MVD. pareigūnai, (aim)

ja labai trugdė: 1942 m., kada 
jau buvo įsikūrusi unija ir turė
jo savo įstaigą, kompanija kartą 
dienos metu iš darbovietės pa
siuntė kelioliką pasamdytų mu
šeikų, kurie, sumušė unijos įstai
gos pareigūnus, sudaužė stalus, 
sulaužė kėdes ir grįžo į darbą. 
Nors apie tai buvo pranešta poli
cijai, bet ji atvyko į įvykio vie
tą tik po valandos, nors atstu
mas iki tos vietos buvo apie 300 
metrų. Vėliau mušeikos buvo 
patraukti teisman. Teismas juos 
išteisino, nes juos gynė turtinga 
kompanija.

Reikia tikėtis, kad nauja dar
bo sutartis bus pasirašyta ir dar
bininkai ateityje parodys dau
giau vieningumo. J. J.

Gerbiamiems tautiečiams

Hamiltone
pranešame, kad

JUOZAS

VALEVIČIUS
dabar atstovauja pirmaujančią Hamiltono mieste Real Estate įstaigą

C. GORDON

PERKANT: Jums bus patiektas didžiausias namų skaičius pasirinkimui. Parūpinamos pa
skolos, mortgiČiai. ^mokėjimui (Down Payment) duosime grynais pinigais paskolos iš že
mo nuošimčio, tūkstantinei sumai padengti.
PARDUODANT: Jūsų namas bus respektuottas visų įstaigos pardavėjų ir gausiai skelbia
mas. (Sekite “Hamilton Spec.” skalbimus). Užtikrintas paaiškinimas visų pirkimo ar par
davimo sąlygų.

Real Estate
418 MAIN STREET EAST

Kersteno Komitetas pakeliui 
Vašingtoną

Latvių spaudos žiniomis, po 
kelių sesijų Mūnchene, kuri už
sibaigė liepos 2, ir dviejų sesijų 
Berlyne, Kongreso Komitetas 
Tyrinėti Komunistų Agresijai, 
vadovaujamas atstovo Kersteno, 
skuba atgal į JAV, kad spėtų pa
ruošti savo raportus dar prieš 
šios Kongreso sesijos pabaigą. 
Planuota, šios Komisijos darbus 
užbaigti su šia sesija. Iš pabal- 
tiečių dabartinio vizito Europoje 
metu svarbesniais liudininkais 
buvo J. Senkus, Teroro Archyvo 
ir Instituto direktorius ir estų 
ministerial bei premjerai Messrs 
Selter ir Rei. (aim).

LUNA
CINE GRAPHIC SERVICE

Suka 16 mm kino filmas žy
mesnių įvykių dokumentavi
mui. Šio skyriaus patarnavi
mais patariamo pasinaudoti 

organizacijoms.

vokietUa
J Krašto Valdyba nutarė pra
vesti bendruomenės statute nu
matytus Krašto Tarybos rinki
mus rugpiūčio 1 d. Iki to laiko 
bus atlikti visi statute numatyti 
paruošiamieji darbai. Naujosios 
Kr. Tarybos posėdis numatomas 
šaukti rugpiūčio 28-29 d.

Mūnchene birželio 25 d. įvyko 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
stovų pasitarimas su JAV kon
greso nariu Kerstenu. Pasitari
mų metu Dr. P. Karvelis visų 
trijų Pabaltijo valstybių vardu 
padėkojo Kerstenui už jo žodį, 
atsiųstą į Bonną per š. m. birže
lio minėjimą. Min. Selters ir 
min. Liepinš pareiškė padėką už 
visą jo darbą ir pastangas Pabal
tijo valstybių laisvinimo reikalu. 
Ta proga buvo taip pat paliesti 
aktualieji klausimai, ypačiai dėl 
Baltijos valstybių traktavimo ir 
padėties Europoje. Ryšium su 
Kersteno atliekama misija š. m. 
birželio 28 d. įvyko kitas pasita
rimas, kuriame lietuviams atsto
vavo VT narys M. Gelžinis. 
(URT).

Vasario 16 gimnazijai reika- 
lingąžLanglų kalbos mokytojas. 
Asmuo turi būti baigęs universi
tetą, kur išeinama anglistika, tu
rėti pedagoginę praktiką ir būti 
išlaikęs pedagogikos egzaminus.

Suinteresuoti asmenys krei
piasi į Vasario 16 gimnazijos va
dovybę, pareikšdami savo sąly
gas. Pamokų skaičius iš pradžių 
mažesnis, vėliau galės būti padi
dintas. Susitarus, gimnazija ap
moka kelionės išlaidas. Adresas: 
Litauisches Gymnasium, Sshloss 
Rennhof, (16) Hūttenfeld, Post 
Lampertheim (Hessen), Germa
ny- ' ■

Vasario 16 gimnazijos rūmams 
išpirkti iki birželio mėn. yra su
rinkta išviso 175.661.15 DM. Kaip 
praneša Vok. Kr. Valdyba, at
skiruose kraštuose yra surinkta 
DM: Šveicarijoje — 110.088.90, 
JAV — 37.653.90, Vokietijoje — 
12.317.60, Kanadoje — 7.484.61, 
Australijoje — 4.628.77, Kolum
bijoje — .2,775.76, Anglijoje — 
423.12, Venecueloje — 250.24, 
Brazilijoje — 204.45, N. Zelandi
joje — 17.80.

Tuo tarpu reikią sumokėti 10.- 
000 DM amatininkams bei ran
govams ir 12.000 pačių namų 
skolos, kurios mokėjimo -termi
nas jau yra praėjęs. Tas sumas 
numatoma sumokėti, kai bus 
gautos-dar nepersiųstos, bet jau 
sutelktos, aukos.

Gimnazijai išlaikyti skiriamos 
būrelių sumos nėra visai pakan
kamos. Nors būrelių yra dau
giau negu mokinių, tačiau daug 
būrelių yra atsilikusių ir lėšų 
trūksta. Atsilikusių būrelių neį
mokėtų įnašų yra net $13.690. 
Be to, pragyvenimas Vokietijoje 
yra pabrangęs ir 20 dol. vieno 
mokinio išlaikymui nebepakan
ka. Pagal paskutinius skaičiavi
mus vieno mokinio išlaikymas 
mėnesiui atsieina 133.83 DM. Dėl 
visų tų priežasčių — dėl neįmo- 
kėjimų ir dėl pabrangimo — 
gimnazija birželio mėn. jau tu
rėjo 18.000 DM skolos už maistą, 
kurą* ir socialinį draudimą.
D. BRITANIJA

Kersteno komitetas Londone 
apklausinėjo uždaromis durimis 
visą eilę liudininkų, tarp jų ir 
buv. Rumunų karalių Mykolą. 
Buvo apklausti ir kai kurie lietu
viai. Kerstenas ta proga paskel
bė per radiją visą eilę pavergto
sioms tautoms pareiškimų, pati-

kindamas, kad geležinė uždan
ga bus sutriuškinta; • • •

D. Britanijoje lietuvių skautų 
yra 4 draugovės. Gausingiausias 
skautų būrys yra Bradforde, kur 
veikia 2 draugovės. Iš viso D. 
Britanijoj 1. skautų priskaitoma 
iki 100 narių. Metų ketvirčiais 
pasirodo Anglijos rajonp vadijos 
organas “Budėkime”, kurį gra
žiai redaguoja J. Bružinskas. 
Skautai kasmet ruošia stovyklas. 
Šiemet stovyklauti ruošiasi rug
piūčio pirmosiomis dienomis 
gražiose Derby apylinkėse.
BRAZILIJĄ . . '

Iš lietuvių veiklos. Ed. Girčys, 
žymus .sportininkas, liepos mėn. 
išvažiuoja į JAV. Ten jį siunčia 
vietinė b-vė, kurioj Girčys tar
nauja. Girčys Lietuvos pasiun
tinybei Rio de Janeire padova
nojo tautinę trispalvę, kuria bu
vo papuošta ABI salė per gedulo 
dienos minėjimą.

St. Simanavičius, pasitelkęs 
porą dalyvių, atidarė didelę 
maisto gaminių krautuvę puoš
nioje Copacabanoje, gražiausio
je Rio de Jeneiro daly.

Vyt. Petronis, kuris prieš me
tus atidarė savo spaustuvę, da
bar įsigijo brangią didelę spaus
dinimo mašiną. Jo spaustuvėje 
dabar baigiama knyga “Lituania 
iliustrada”, kurią leidžia Dr. 
Meieris spaudos atgavimo su
kaktuvėms paminėti. Ši knyga 
bus platinama ir Sao Paolo mies
to 400 m. sukaktuvinėj parodoj, 
kurioje oficialiai pakviesta ir da
lyvauja Lietuva. Paroda bus ati
daryta rugpiūčio 21 d. ir truks, 
iki 1955 m. sausio 25 d. Sukaktu
vėms rengti komiteto garbės na
rys yra ir Dr. Fr. Meieris. Lietu
vos pasiuntinybė Rio de Jeneiro 
atidavė spaudai “The Lithuanian 
Folk Poetry” (Lietuvių tautosa
ka), referatą, kurį Dr. Meierio 
prašomas, parašė Dr. J. Balys. 
Leidinys bus įteiktas tarptauti
niam folkloro kongresui, šaukia
mam Sao Paolo ryšium su jo 400 
m. sukaktimi.

Dr. Manoel Paes de Olivėira 
Filho, švietimo m-jos mokyklų 
inspektorius, kreipėsi į Lietuvos 
pasiuntinybę, prašydamas me
džiagos apie Lietuvos gydomuo
sius vandenis ir vasarvietes. Da
bar jis išspausdino knygą apie 
Europos kurortus, kurion yra 
įtraukta ir Lietuva.
URUGVAJUS

Urugvajaus lietuvių kolonijos 
negalima priskirti prie mūsų 
tautos didžiųjų kolonijų, nes ją 
tesudaro vos apie 10.000 tautie
čių. Taigi savo amžiumi ji bus 
vidutinė, susikūrusi ir galima 
įmetrikuoti nuo 1929 m., kada čia 
prasidėjo didysis mūsų tautiečių 
antplūdis ir ėmė reikštis organi
zacinis veikimas. Nuo to laiko 
ik šių dienų Urugvajaus lietu
vių kolonija buvo jautri savo tė- 
wnės reikalams.

MARGIS VAISTINĖ
JONAS*V. MARGIS-vaistininkas

19 St John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS
MU. 9543

LUNiA
ADVERTISING ARTISTS

VALANDOS
9 a.m. — 9 pan.

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

— reklaminio meno specialis
tai sudaro skelbimus, pieiia 
plakatus, daro katalogus, at
lieka (vairiausius dekoravimo 

darbus.

Dažytojas
A. Pranckevičius

Visokeriopas informacijas suteiks namų problemose ir patars.

Skambinkite ar užeikite į įstaigą
913 Main Št E^ Hamilton, Tel. LI. 9-4121

OFFICES: Toronto - Hamilton - London - Sornio - Kitchener - Peterborough - 
Windsor - Richmond Hill - Woodstock - Guelph.

K. ABROMAITIS 
sąžiningai atlieka visus darbus

Tel. JU. 7044. Toronto

A. STANČIKAS 
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių. 
TAISAU RADIO APARATUS 
Praloa skambinti Ml. 1402, kasdien

SUOKTAS
IV-tųjų Šiaurės Amerikos Liet. 

Sportinių Žaidynių bendrųjų 
nuostatų papildymas

16. IV-tųjų Sportinių Žaidy
nių ruošėjas —Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Komitetas. Vykdy
tojas — Toronto Lietuvių Sporto 
Klubas “Vytis”.

17. IV-tųjų Žaidynių laimėto
jas, kuris šiais metais sprendžia
mas iš visų sporto šakų bendro 
įvertinimo, apdovanojamas Lie
tuvos Diplomatijos Šefo dovana. 
Dovanos laimėjimo nuostatai 
bus paskelbti spaudoje rugpiūčio 
mėn. pradžioje kartu su visų 
sporto šakų ri rungčių vertipimo 
sistema. Pavieniai laimėštojai ap
dovanojami dovanomis, ar^nj 
vietų ir trečių vietų laimėtojai 
atžymimi spec, diplomais. Dova
nų paskirstymą atlieka organi
zacinis ir varžybinis komitetas. 
IV-tųjų Žiaurės Amerikos Liet.

Sportinių Žaidynių sportinės 
programos papildymas

a. Lengvoji atletika: vyrams: 
šuoliai — trišokis.

f. Stalo tenisas: jauniams: in
dividualinės varžybos — viene-

Organizacinis komitetas.

LUMA-
PHOTO CINE GRAPHIC 

STUDIOS

Įsidėmėkite naujq adresą

1134 Dundas St. West 
(prie Ossington Ave.)

Toronto

Telefonas ME. 896>

.r# . z



* Reikšmingas lietuvio teisininko ir visuomenininko pasiekimas
Ištrėmime kiekvienas lietu

vio pasiekimas ir pripažinimas 
yra ne tiktai džiugus, bet ir gi
liai vertintinas įvykis. Gerai ži
nome, kaip nelengva yra sveti
muose kraštuose nugalėti įvai
rias kliūtis, stojančias kelyje tų 
žmonių, kurie- pasiryžta įsigyti 
ir išsikovoti lygias teises, kad ga
lėtų dirbti savo profesijose. Sun
ku mūsų akademikams, dažnai ir 
visai neįmanoma, čia dirbti tokį 
darbą, kuriam buvo rengęsis iš
tisus metus. Už tai su džiaugsmu 
tenka.pasveikinti kiekvieną tau
tietį, sugebantį ši,tą ilgą ir sunkų 
kelią nueiti.

Dr. Stasys Daukša birželio 21 - 
22 dienomis Montrealyje išlaikė 
nustatytus advokato profesijai 
egzaminus ir to pat mėnesio 30 
d. buvo prisaikdintas advokatu. 
Mūsų žiniomis, Dr. S. Daukša 
yra šiuo metu vienintelis tremti
nys teisininkas pasiekęs tokio 
svarbaus pripažinimo šioje 
(Quebeco) provincijoje (ir viso
je Kanadoje. Red.). Kaip tiktai 
todėl norėtume, vienu kitu žo
džiu, paminėti mūsų akademiką 
ir žinomą visuomenininką ne 
vien jo asmeninio laimėjimo 
proga, bet ir todėl, kad esame 
tikri, jog įsigyjame Kanados vie
šajame gyvenime tikrą Lietuvos 
reikalų gynėją ir atstovą.. Dr. S. 
Daukšai, be abejo, teks atliekant 
savo profesines pareigas, o taip 
pat ir šalia jų bendradarbiaujant 
su Kanados teisininkais, nekartą 
nušviesti mūsų gyvybinius užda
vinius ir įsitikinimus, ir mes 
esame tvirtai įsitikinę, jog tai 
bus padaryta visais atžvilgiais 
be priekaišto. Esame įsitikinę, 
nes Dr. S. Daukša jau nekartą 
yra įrodęs savo neeilinius visuo
menininko ir teisininko sugebė
jimus mūsų pačių ir kitataučių 
tarpe. Norime čia trumpai pami
nėti svarbesnius Dr. S. Daukšos

• biografinius metmenis.
Dr. S. Daukša gimė 1908 m. 

balandžio 30 dieną Žemaitijoje, 
Traksėdžio vienkiemyje, Kvė
darnos valsčiuj. 1927 m. baigęs 
Mažeikių valstybinę gimnaziją, 
tų pačių metų rudenį pradėjo 
teisių mokslo studijas Vytauto 
Didžiojo Universitete, Kaune. 
1931 m. šias studijas baigia ir 
nuo 1932 ligi 1936 metų gilina 
teisių mokslo žinias Paryžiaus 
universitete, tenai įsigydamas 
viešosios bei tarptautinės teisės 
diplomus. Apgynus disertaciją 
apie Klaipėdos krašto out^iami- 
ją ir teismų organizaciją (Le 
Regime d’Autonomie du Terri- 
tcire de Klaipėda; Organisation 
judiciaire) prieš jury, sudarytą 
iš žymių tarptautinės teisės žino
vų (profesorių Le Fur, De la 
Pradelle ir Basdevant), 1936 m. 
gruodžio 15 d. suteikiamas Dr. S. 
Daukšai Paryžiaus Universiteto 
Teisių daktaro diplomas.

Studijų metu Kaune Dr. S. 
Daukša dirbo kaip revizorius 

, Valstybės Kontrolėje; 1931 m. 
perėjo į Užsienių reikalų minis
teriją,atlikdamas šioje žinyboje 
įvairias diplomatines pareigas 
ligi Lietuvos okupacijos. Dr. S. 
Daukša buvo: pasiuntinybės at
tache Paryžiuje, užsienių reika
lų ministerio kabineto vedėjas, 
Lietuvos delegacijos sekretorius 
Tautų Sąjungos pilnaties posė
džiuose Ženevoje, Pabaltijo Ent
entes konferencijų sekretorius 
Talline, Rygoje ir Kaune.

1941 m. birželio 23 d., susida
rant laikinajai vyriausybei Kau
ne, Dr. S. Daukša buvo pakvies
tas Darbo ir Socialinių reikalų 
vice - ministerio pareigoms. Mi- 
nisteriui Dr. Pajaujui negalint 
atvykti Kaunan, Dr. Daukšai te
ko organizuoti naująją ministe- 

' riją ir ruošti naujus darbo ir so
cialinių įstamų projektus, taip 
pat atstovauti šios žinybos rei
kalus ligi Dr. Pajaujo atvykimo 
ir įsijungimo į laikinosios vy
riausybės darbą. Vokiečių oku
pacinei valdžiai nutraukus laiki
nosios vyriausybės veiklą 1941 
m. rugpiūčio 12 d. Dr. Daukša

Laiškai Redakcijai
Gerb. p. Redaktoriau, 

Artėjant Lietuvių Dienai On
tario provincijoj turiu tokį pa
siūlymą tai dienai.

Tikriausiai Jums teko matyti 
turistus, kurie, aplankę kurią 
nors žinomą vietą, užsikabina 
ant automobilio priekio> ilgą, 
lengvo kartono juostą su tos vie
tos pavadinimu, kaip pavyzdžiui 
“Ncrth Pole” ir t.t.

Ar pavyzdžiui mes artėjančiai 
Liet. Dienai negalėtume atspaus
dinti tokias juostas su užrašu 
“Second Lithuanian Day in Ca
nada” ar “2nd Lithuanian Day 
in Ontario” ar ką nort panašaus.

Visiems atvažiavusiems į tą 
Dieną, bus įdomu atžymėti tą 
susitikimą. Bet kas svarbiausiai, 

. tai bus didelė reklama mums 
lietuviams, nes pakelyje grįž
tant, visi galės skaityti tą “Li
thuanian” vardą, kuris primins, 

’ kad dar tokia tauta egzistuoja.
Su pagarba

Lietuvos Sūnus.

buvę, .priimtas Lietuvos advoka- 
tūron. Vertėsi advokato prakti
ka Kaune, prie Lietuvos ir vo
kiečių okupacinės valdžios teis
mų ligi 1944 m. liepos mėn., kai 
kartu su tūkstančiais kitų trem
tinių turėjo palikti savo šalį, pa
sitraukiant nuo naujos bolševiz
mo antplūdžio bangos. Dr. Dauk
ša su šeima (Dr. Daukša 1938 m. 
vedė Gražiną Petronytę, Vyt. D. 
universiteto baigusią dipl. eko
nomistę, ir augina dukrą Mariją 
Ireną Ynditą ir sūnų Saulių An
taną) pirmąjį tremtiniškos ke
lionės etapą praleido Austrijoje, 
Voralbergo krašte. Čia jis gerai 
pažįstamas visiems lietuviams, 
kaip veiklus ir energingas visuo
menininkas, visuomet pasirengęs 
padėti, patarti arba ginti lietu
vių reikalus prancūzų karinės 
valdžios arba Austrijos vietinės 
administracijos sferose. Trejus 
metus Dr. Daukša čia dirbo kaip 
advokatas prie prancūzų teismų 
ir yra padėjęs-nevienam lietu
viui komplikuotose tuometinėse 
pokario sąlygose. Ypač lietuviai 
studetitar su dėkingumu prisime
na Dr' Daukšos draugišką žodį 
ir pagalbą įvairiais atvejais.

1948 metais atvykęs Kanadon, 
Montrealin, Dr. Daukša netru
kus pradėjo teisininko darbą ad
vokatų Gauthier & Massė biure 
ir tęsė savo profesinį darbą per 
paskutinius penkerius metus. Po 
ilgų pastangų Kanados valdžia 
pripažino (specialiu parlamento 
įstatymu) Europoje įgytus Dr.

TAI KAS
Užvirė, sukunkuliavo polemi

ka dėl Lietuvos reikalų atstova
vimo Bonnoje. Užvirė ir vis dar 
nenurinlsta. Kadaise vienas iš 
diplomatų tremtiniams paskelbė 
įsakymą: “Visi būkite savo kraš
to ambasadoriais”. Atseit, rūpin
kitės savo krašto reikalais, sten
kitės informuoti apie jo patirtas 
skriaudas ir tautos ryžtą kovoti 
dėl laisvės. Visi visada lig šiol 
manėm, kad visų pareiga visada 
ir visur veržtis ir liudyti. VLI 
Kas nusprendė pagaliau deleguo
ti specialų žmogų prie Bonnos 
vyriausybės. Jį ten priėmė. At
rodo, turėtume visi džiaugtis. 
Juk šitoks laimėjimas! V. Vokie
tijos vyriausybė priėmė Lietuvos 
atstovą! .Atrodo, turėjo pasipil
ti sveikinimo telegramos VLI 
Kui. Bet vietoje to pasišiaušė 
diplomatai, o jų šefas net pasiun
tė protestą Bonnos vyriausybei. 
Buvusio režimo pašvaistės sau
ganti spauda ėmė džiaugtis, kad 
ELTOS paskelbtos žinios esą ne
teisingos, kad Bonnos vyriausy
bė jokio Lietuvos atstovo nepri
ėmusi, kad Vokiečių užsienių r. 
ministerijos biuletenis tai de- 
mentavęs ir t.t.

Kd viasa tai grynas išmislas, 
tai dar pusė bėdos. Bet jau gry
nas ubagystės liudymas tiems, 
ponams už tai, kad šituos išmis
tus skelbia kaip džiuginančias 
žinias. Žmonės, kurie tebesivadi- 
na diplomatais ir spauda, kuri 
dar sakosi savojo krašto reika
lais rūpinantis, džiaugsmą reiš
kia. kacį. girdi, Lietuvos atstovo 
paskirti nepasisekę... z

'‘Vienybės” korespondentas iš 
Vašingtono skelbia džiaugdama
sis, kad “Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos JAV dispozicijoje jau 
yra eilė dokumentų, iš kurių aiš
ku, kad Dr. Karvelis nėra Bon
nos priimtas kaip Lietuvos Res
publikos atstovas” (”V” Hr. 27). 
Tolimsenės citatos iš tų doku
mentų rodo tik autoriaus dema
gogines pastangas ir toli gražu 
neįrodo jo tezės. Ir tai būtų pusė 
bėdos. Korespondento plepalai ir 
liks plepalais, bet jis liudija, kuo

Daukšos diplomus ir doktoratą 
ir, po to, išlaikius nustatytus eg
zaminus, į laisvą profesinio dar
bo atlikimą kelias buvo laisvas.

Gyvendamas MontYealyje, Dr. 
Daukša, ypač per pirmus trejis 
metus, aktyviai ir gyvai dalyva
vo visuomeninėje veikloje. Ak
tingai remdamas Kanados Lietu
vių Bendruomenės organizavimo 
darbus, kaip centrinio LOKo na
rys, Dr. Daukša paruošė Bend
ruomenės statuto projektus ir 
atliko kitus organizacinius dar
bus. Dažnai jis, puikiai ir stilin
gai apvaldyta prancūzų kalba, 
yra kalbėjęs masiniuose susibū
rimuose, kai reikėdavo kreiptis 
į šio krašto gyventojus. ■

Trumpi .biografiniai bruožai 
kalba iškalbingiau, negu tai ga
lėtume žodžiais nusakyti. Dr. S. 
Daukša yra visados buvęs tenai, 
kur tuo metu savo kraštui buvo 
labiausiai reikalingas ir naudin
gas. Nemėgsta jis savo nuveiktų 
darbų populiarinimo, todėl skai
tytojams stengėmės keliais bend 
rais apibrėžimais pristatyti nau
jai pripažintojo teisininko ir'vi
suomenininko kelią, tikėdami, 
kad tokia svarbia ir reikšminga 
proga tai ne tiktai pritinka, bet 
ir būtina.

Linkime Dr. Stasiui Daukšai; 
pradedant laisvai dirbti savo 
profesinį darbą, daug sėkmės; 
linkime sutelkti naudingų žinių, 
kurias jis galėtų netolimoj atei
tyj panaudoti, atstatant laisvą 
suvereninę Lietuvos respubliką!

H. Nagys.
GI RŪPI?

... . i •

rūpinasi mūsų atstovybė Va
šingtone. Esą, ji jau surinkusi 
pakankamai dokumentų, iš ku
rių- aišku, kad Dr. Karvelis ne
sąs priimtas atstovu. Bet ar tokia 
yra Vašingtono atstovybės pa
skirtis? Ar jos paskirtis ieškoti 
dokumentų, jog Lietuvos reika
lo kitos valstybės neręmią ir dėl 
to džiaugtis? Mums atrodo, jog 
ponas Žadeikis ne tam Vašing
tone sėdi.

Šiandien mums nėra reikalo 
ginčytis, kokį statusą ir kokias 
funkcijas Vokietijos vyriausybė 
pripažins V LI Ko delegatui. 
Kiekvienas, kas bent kiek nusi
vokia politikoje, žino, kad tai 
priklausys nuo tarptautinės rai
dos, nuo tų santykių, kokiuos V. 
Vokietija vystys su Sovietų Są
junga ir t.t. Nuo panašių veiks
nių juk priklauso padėtis ir te
beveikiančių senųjų mūsų diplo
matų. Mums yra svarbu ir džiu
gu, kad V. Vokietija Lietuvos 
atstovą visdėlto priėmė. Tuo 
džiaugiasi kiekvienas padorus 
lietuvis. O kaip pavadinti tuos, 
kurie dėl to protestuoja ir reiš
kia džiaugsmo, kad, esą, tokio' 
atstovo V. Vokietiją nepriėmusi, 
paliksime, patiems skaitytojams. 
Kas jiems rūpi, jei pasisekimas 
Lietuvos laisvės kovoje juos taip 
įsiutina?...

Pasityžiojimais nori atgrasinti 
nuo tikėjimo

(LAIC) Sovietiniai okupantai 
Lietuvoje, kovodami su tikėji
mu, ypač kreipia dėmesį į jauni
mą, kad jis išaugtų ateistinis. 
Tam naudojamos visos priemo
nės. Ypač dedamos visos pastan
gos mokyklinį jaunimą atskirti 
nuo bažnyčios. Pastebėti lanką 
bažnyčią moksleiviai bandoma 
nuo jos lankymo atgrasinti ypač 
išjuokimu. Jie verčiami, kom
jaunuoliams ir pionieriams ty
čioj antis, prieš visų moksleivių 
susirinkimą aiškintis dėl pamal
dų lankymo. Jautrius vaikus 
toks smurtas skaudžiai veikia, ir 
ne vienas paskui nebedrįsta to
liau lankyti pamaldas.

Pilietybės išgavimas 
suprastintas

Pagal senąjį pilietybės įstaty
mą kiekvienas ateivis norėda
mas gauti Kanados pilietybę, tu
rėjo bent 12 mėnesių prieš įtei
kiant pilietybei gauti prašymą 
(Application of Citizenship) 
įteikti vad. pareiškimą, kad pi
lietybę gauti nori (Declaration 
of Intention). Pereitoje parla
mento sesijoje įstatymas buvo 
pakeistas ir dabar tokio pareiš
kimo įteikti nebereikia. Dabar 
kiekvienas ateivis, išgyvenęs 
Kanadoje 5 iftetus, gali stačiai 
įteikti prašymą teismui.

Kaikam kartais gali būti rei
kalinga pareikšti norą pilietybei 
gauti iš anksto. Tokiais atvejais 
“Declaration of Intention” gali 
būti įteikta arba vietos teisme 
arba pasiųsta į “Registrar of Ca
nadian Citizenship” Otavoje.

Pilietybei gauti sąlygos palik
tos tos pačios: reikia mokėti bent 
vieną iš oficialių Kanados kalbų 
(anglų ar prancūzų), nusivokti 
apie Kanados santvarką ir būti 
padoriu žmogumi.

Sovietai prieš mažąsias 
valstybes

Molotovas, davęs pasikalbėji
mą vienam Egipto laikraščiui, 
perspėja mažas valstybes, kad 
nesidėtų į sąjungą su vakarie
čiais: “Tos mažosios valstybės 
nori būti stipresnės, bet prieš 
ką? Ar jos mano, kad karo atve
ju galės atsispirti didelėm ga
lybėm? Vienintelė nauda iš to, 
kad jos taps didžiųjų galybių 
mūšių lauku”.

Pajungęs sau hidroatomą, žmo 
gus vis labiau nepaiso jame glū
dinčios sielos ir jos davėjo Dievo 
— kas bene ryškiausiai,atsispin
di pasaulio politikoje. Galvomis 
ir auksu turtingos tautos ar jas 
koritroliuojančios klikos jaučiasi 
dievais, skelbdamos savąją teisą. 
Vokiečiai, pa vadino šitokį reiški
nį “geojurisprudenz”. “Recht ist 
was dem deutschen Volk (arba 
Matuška Rossia) nūtzt und un- 
recht was ihm schadet”. — api
brėžė populiariai nacių geopoli
tikas Haushoferis. Būtų klaidin
ga manyti, jog šiuo metu šitokios 
brutalios jėgos doktrinos laikosi 
tik rusiškieji ir kiniškieji bolše
vikai. Šeštadienį, britų socialis
tas Aneurin Bevan piktai puolė 
Churchillį dėl jo rezervuotumo 
užmegsti “kuo nuoširdžiausius 
ryšius” su nusikaltėliu Ču-En- 
Lai, sugebėjusiu Kiniją pajungti 
geležinei tironijai. Bevan drįso 
Churchillį net "šitaip apibūdinti: 
“Ministeris Pirm, yra, matyt, 
lygiai toks neišmaningas 1954, 
kaip jis buvo 1918... Jis nieko 
neišmoko, nors turėjo tiek pro
gų”

Baisu, jog kaikurių Vakarų 
Europos rezistencijos dvasinė ir 
fizinė struktūra iš tikro netru
kus įgalins bolševikų generalinį 
puolimą. Kompromisas Indokini
joje būtų fatališkas nuosprendis, 
gal net galutinai pakirsiantis ne
skaitlingųjų TSRS % kaimyninių 
tautų ryžtingumą gintis.

TAIKA NEĮMANOMAi

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

KANADA RŪPINASI
savo tėvais...

Tėvai, kurie turi darbą pagal savo laisvę pasirinkimą ir 
neturi rūpesčių del savo ateities, galėdami vesti nor
malų namų gyvenimą, augindami laimingas šeimas. 
Vyrų grupės yra suformuotos bažnyčių, ar kitų daugy
bes organizacijų, padedančioms sukelti interesą vieti
niuose ir tautos reikaluose, dėl savo bendruomenes 
gerovės.

Kanada rūpinasi savaisiais •— stenkis daugiau ži
noti apie ją ‘
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“FINIANS’RAINBOW”
Sekanč. savaitei ’

taip kalbėt “not nice”, Amerika . 
iš tradicijos niekad nieko nepuo
lė”; Dulles su Eisenhowerio “iš
laisvinimo“ politika pasibaigusi 
žodiniais šūkiais rinkimų kam
panijos metu; amerikiečiai yra « 
sumišę, nes jie įtaria, jog vyriau
sybė neturinti aiškios linijos, 
programos ir būdų jai įgyven
dinti ...”

Taip mano ir NYTimes: “Tik
riausiai Tolim. Rytuose bus nu
brėžta nauja “neperžengiama” 
linija, kuriam laikui vėl turėsi
me “ataiką” ir teisingumą, kiek 
tai priklausys nuo mūsų. Netu
rėsime betgi dangiškos ramybės. 
Tai nereiškia universalaus teisės 
įgyvendinimo, tįk tfek, kiek mes 
galime. Mes būtume dar silpnes
ni, jei susikirstume su europie
čiais sąjungininkais. Tai ir buvo 
prežastis, kodėl mes nusileido
me, kiek galėdami, neprarasda
mi savigarbos”.

Dulles baloj
Minėto dienraščio korespon- 

dėntas Callender rašo iš Pary
žiaus, jog Dulles nustebino Eu
ropą savo realizmu. “Dulles pa
rodęs bent intelektualams su
prantąs baisų plyšį tarp Ameri
kos moralinių dėsnių ir esamų 

* faktu bf»i reikalinpuma suderi
nimo siekiant bendros vakarų 

i politikos. Dulles iš pradžių griež
tai atsisakė bendradarbiauti, 
remdamasis savosios “išlaisvini- . 
mo” politika. Bet po vizito Pa
ryžiuje nei jis išmetė juos pro 
langą, nei “pakenkė Vakarų są
jungai”, sutikdamas ieškoti bū
dų, kad Indokinijoje nereiktų 
komunistams vėliau ar anksčiau 
nusilenkti. “Amerika negali įsa
kyti prancūzams muštis toliau 
su komunistų vadovaujamais 
Vietminh nacionalistais”. Euro
piečiai betgi užgavę jankius pa
sijuokdami iš neseno Preziden
to pareiškimo, jog jis nenorįs-įsi- 
leisti Kom-Kinijos į Jungtines 
Tautas, remdamasis moraliniu 
įsitikinimu. Kodėl tad šie įsitiki
nimai leidžią Amerikai palaiky
ti diplomatinius santykius su 
TSRS, iš kurios visos šios galy
bės išeina? Gabus komentatorius 
White iš Vašingtono dėlto pra
neša, jog Eisenhoweris su Dulles 
turį greitu laiku peržiūrėti visą 
savo užsienių politiką. Amerika 
negalinti prisidėti prie naujojo 
Azijos “Mūncheno”, o britai ir 
prancūzai atmeta sutelktinę ak- 
cU4-Rri£Š ųžnųolikus. “Išlaisvini-

■ -ihtT žbd-jf įvaifnj •
staigmenų, o Kongresas atsto
vaująs. įvairiatautę valstybę, 
ypač po Kersteno Komiteto sėk
mingo tyrinėjimo, nėra linkęs 
jokiom snuolaidoms. r

Tipiška amerikiečio nuomonė
Dr. Frank Lamont Meleney — 

NYTimes: “.. . Maskva stumai 
Kom-Kiniją į JT, kad paverstų 
Saugumo Tarybą savo įrankiu... 
Mao, Ču — Maskvos paklusnūs 
įrankiai, suorganizavę su jos pa
galba tiraniją, atstovauja ne Ki
niją, bet Maskvą ir vergiją. JT 
perilgai nusileido komunistų už
mačioms”. Negali būti sugyve
nimo su sistema, kuri atvirai 
skelbia laisvųjų sunaikinimą... 
TSRS turi būti pripažinta už
puoliku Korėjoje, Indokinijoje, 
kaip ir Čekoslovakijoje, Lenki-

Britų ir JAV “kenaninkų” 
laikysena

atrodo, yra paremta 2.500 metų 
senumo platoniška teze, jog “ne
teisus žmogus ar valstybė savy
je nešiojasi sunykimo pradus”. 
Lord Actorn netaip jau seniai 
aiškino, jog “kiekviena galybė 
užsibaigia sugedimu; absoliuti 
galybė reiškia absoliutų sugedi
mą”. Taigi, Tarybų Sąjunga, jau 
braškanti, pati imsianti ir su
ginsianti be karo, be atominių 
bombų ir kraujo. Už tai privalo
me laimėti laiką “taikingai sugy
venant kcmunistams su ne-ko- 
munistais”. Šia žodžių tvarka pa
reiškimas, paimtas iš praėiusios 
savaitės Churchillio pareiškimo 
debatpose, lygiai kaip ir šis 
... “pasaulis trokšta taikos — a 
status quo”... “geriau kalbėt, nei 
kariaut”... Churchillis su dalim 
JAV domekratų dėlto linkę ban
dyti brandinti komunistų “su
nykimo” pradus. Jie “kalkuliuo
tai rizikuos”, siekdami įtikinti 
Mao ir Ču — jie gautų vietą J. 
Tautose, jei imtų ir spjautų Ru
sijai į žiurstą ir padarytų kaip 
T1NorPėtume priminti Jungtinės1 fakt4 beį reikalingumą suderi- 
Karalijos premjerui jo nuosta
biai taiklius žodžius naciams, pa
grobus Klaipėdą 1938 m. .. ..jei 
mes nepastosime kelio tironams 
dabar, tai uoškimės dienai, kada 
turėsime juos vistiek sutikti, bet 
mums žymiai nepalankesnėse 
sąlygose. Juk prieš dvejus metus 
Hitleris būtų buvęs sutvarkytas 
užtikrintai, prieš 3 — lengvai, o 
prieš keturius — būtų užtekę pa
siųsti- notą. Kas laukia mūsų po 
metų? Ku atsiras pasaulis 1940? 
Taip, o kur pasaulis bus 1956?

Kompromisai sukėlė 1939 karą
... “pagrindinė priežastis bu

vo, kad taikingos tautos, kaip 
Anglija ir Prancūzija, neišdrįso 
užpuolikui tuoj pat pastoti kelio, 
sutarė kolektyvinio saugumo po
litiką, bet užėmė bailią nesikiši
mo poziciją”. Lygiai kaip dabar 
jos neišdrįso prisidėti prie Ame
rikos drąsių planų. Jos vėl neiš
vengiamai stumia pasaulį į nau
ją suirutę, pripažindamos bolše
vikinių tironų “geojurispruden- 
ciją”, kurios išdavos bus baisios, 
bet tikime įgalinsiančios “Pax 
Americana” erą. Europiečių ne
ryžtingumas sumaišė ir Ameri
kos. vadus, sysasiąjci 
vo jaunos tautos idealizmą, ne
sutinka atsisakyti didžiųjų Die
vo teise paremtų principų. JAV 
Valst. Departamentas labai ne
noriai grįžo į Ženevą, nors ir ne
pasirašyti, bet stebėti, kaip vie
nu ar kitokiu sprendimu, komu
nistai po savo geležine uždangą 
patrauks naujus milijonus indo- 
kiniečių.

Sumišimas ryškus ir 
Amerikoje
Demokratų “įpėdinis” Frank

lin D. Roosevelt, kandidatas į 
NY gubernatorius ir kongresme
nas, neseniai suniekino Dullės 
pareiškimą, jog Amerika viso
mis turimomis priemenėmis pa
sipriešintų tolimesniam komu
nistų veržimuisi į Vakarus. Pir
muoju punktu jis nurodė, jog

KAS YRA CANOE?

Plaukimas canoe yra populiarus Kanados 
sportas, suteikiąs kanadiečių kasdieniniame 
gyvenime daug džiaugsmo. j

Viena iš pirmųjų susisiekimo priemonių buvo canoe. 
Jų vartojo ankstyvieji Kanados indėnai. Paprastai tai yra 
išdegintas rąstas. Vėliau buvo daromos canoe iš beržo 
tošies, kurios nepaprastai tiko plaukimui srauniomis 
upėmis, kokios daugiausia ir yra Knados upės. Dauge
lis šių primityvių canoe buvo išpuoštos ornamentais, . 
ir gaminamos pagal vyro svorį, taip, kaip gamina- 
minami dabar rūbai pagal vyro dydį.

KANADOS 
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CARLIiVGS
THE CARLING BREWERIES LIMITED

Waterloo Montreal Toronto Tecumseh

joje, Kinijoje, Latvijoje, Estijoje 
ir Lietuvoje. Nutraukt santykius 
su TSRS ir išvyt jos agentus iš 
visų JTautų. fgaliot JT Ameri
kos delegaciją imtis darbų ne
delsiant. Pasinaudokime visą 
moraline ir dvasine jėga, lygiai 
kaip materialine ir karine, mū
sų dispozicijoje. Dievas yra mū- 

' sų pusėje. Jei taip, kas prieš 
mus? Prie šito prieisim vistiek. 
Kodėl tad delsti?” (tik tokia iš
laisvinimo politikos reforma bū
tų sveikinama).

Fordhamo un-te gyvuoja
Lenkų ir Rusų imperialistai
Neseniai informavome, jog lie

tuvio kun. Jeskevičiaus vado
vaujamas “The Institute of Con
temporary Russian Studies” iš
kilmingai paminėjo “lenkiško” 
Vilniaus .Universiteto sukaktį. 
Praėjusią savaitę šito instituto 
profesorius Nikita D. Roodkows- 
ky laiške NYTimes protestavo 
anksčiau tilpusfl^išką, kad “taip 
vadinamas komunizmas tėra tas. 
pats užsimaskavęs rusiškas im
perializmas”. Rusai, esą, patys 
“didžiausi navagai”s nes komu
nizmas juos seniausiai persekio
jęs. Jis cituoja Churchillio pa
reiškimą: “I am not an anti-rus-

• sian”, o taip pat MVD - MGB , 
pulk. Buflitski, kad “Rusų tauta 
ir armija prisidėtų prie išlaisvi
nimo žygio, bet ne prie Rusijos 
pavergimo”. P. Nikita moka iš
naudoti amerikiečių žunalistų 
nesugebėjimą atskirt “rusą” nuo 
“sovieto”, nors iš kitos pusės jis 
turi pagrindo teisindamas rusų 
tautą. Juk jei ne vokiečių gene
ra Ištabas, pasiuntęs Leniną, o 
vėliau latvių grenadieriai, palai
kę jį, lenkai ir žydai ir tas ne
lemtas demokratinių tautų ne
ryžtingumas, rusų tauta gal ir 
nebūtų pasidavusi dabartinės 
klikos jungui.



TŽVISKIS ŽIBURIAI

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS TARYBOS
Bendrieji nuostatai1. Vyriausias KLB tvarkytojas yra KLB Krašto Taryba.

2. KLB Krašto Tarybą sudaro:a) pilnateisių Kanados lietuvių tiesioginiu ir slaptu balsavimu dvejiems metams rinkti atstovai,b) Krašto Valdybos nariai ir c) apylinkių pirmininkai ar, jiems negalint, valdybos įgalioti tos apylinkės asmens.Pastaba: pastraipa e liečia visas KLB apylinkes, kurios yra įregistruotos Krašto Valdyboje nevėliau Tarybos rinkimų dienos.3. Pagal 2 paragrafo a pastraipą 30 atstovų Kanados lietuvių renkama iš bendro . kandidatų suvestinio sąrašo. Rinkimai vykdomi apylinkėse ir seniūnijose.4. Balsavimo teisę turi kiekvienas pilnateisis Kanadoje gyvenąs lietuvis, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.Neturi teisės balsuoti, jeigu jis:a. nėra lojalus demokratįnei Kanados santvarkai ir kenkia Kanadai;b. kenkia lietuvių tautai ar yra priešingas Lietuvos nepriklausomybei arba pritaria bolševikinei ar kitokiai Lietuvos okupacijai.5. Kas pagal šių taisyklių 4 paragrafą nėra pilnateisis lietuvis, nustato KLB apylinkės valdyba. Apylinkės valdybos pripažintas nepilnateisiu lietuvis gali per trisdešimt .dienų skųstis Nesusipratimams ir-.-Skundams Spręsti Komisijai; šiosTcbmisijoi sprendimas galutinis.6. į KLB Tarybą gali būti renkamas kiekvienas pilnateisis Kanados lietuvis ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus. Negali būti renkamas neturįs teisės rinkti pagal šių taisyklių 4-5 paragrafus.
Rinkimų vykdomieji organai7. Vyriausiuoju KLB Tarybos rinkimų organu yra Vyriausioji Rinkimų Komisija, sudaroma Krašto Valdybos iš pirmininko ir keturių narių.8. Vyriausioji rinkimų komisija:a. prižiūri rinkimų tvarką;b. duoda rinkimams tvarkyti nurodymus ir paaiškinimus;c. registruoja ir skelbia suvestinį kandidatų sąrašą;d. tikrina apylinkių ir seniūnijų pravestus balsavimus;e. subalansuoja iš $pyliąkių.ir seniūnijų gautus balsavimo rezultatus;f. paskelbia išrinktųjų Tarybos narių sąrašą;g. perduoda Nesusipratimams ir Skundams Spręsti Komisijai, su savo paaiškinimais, gautus rinkimo reikalu skundus;h. jei balsavimas kurioje nors apylinkėje ar seniūnijoje buvo pravestas neprisilaikant šių taisyklių, juos naikina ir skiria toje vietoje naujus rinkimus;k. atlieka kitus šiose taisyklėse numatytus darbus.9. Apylinkėse Tarybos rinkimų vykdomuoju organu yra Apylinkės rinkimų komisija. Ji sudaroma apylinkės valdybos iš 3-5 narių.Seniūnijose Tarybos rinkimų vykdomuoju organu yra seniūnijos rinkimų komisija, kurią sudaro seniūnas ir tos seniūnijos susirinkimo išrinkti du atstovai.10. Apylinkių ir Seniūnijų rinkimų komisijos:a. dvi savaitės prieš rinkimus perima iš apylinkių valdybų ir seniūnų rinkikų sąrašus ir reikalui esant juos papildo ir ištaiso;b. numato ir paskelbia visų žiniai būstą, kuriame suinteresuoti rinkikai galėtų pasitikrinti ar gauti reikalingų informacijų;

RINKIMŲ TAISYKLĖSc. praveda šių taisyklių numatyta tvarka balsavimus;d. balsavimams pasibaigus suskaičiuoja balsams mesti dėžėje rastus vokus, balsavimo lapelius ir už kiekvieną kandidatą paduotus balsus ir surašo atitinkamą protokolą;e. rašo balsavimo eigos protokolą;
f. atlieka kitus šiomis taisyklėmis numatytus darbus.11. Savo veikloje apylinkių ir seniūnijų rinkimų komisija vadovaujasi Kanados Lietuvių Bendruomenės statutu; KLB Tarybos sudėties ir rinkimų tvarkos statutu, šiojnis taisyklėmis ir Vyriausios Rinkimų Komisijos nurodymais.12. Kandidatai į KLB Tarybos narius negali būti rinkiminių organų nariais.

Rinkikų sąrašai13. Rinkikų sąrašus apylinkėse sudaro apylinkės valdyba, o seniūnijose — seniūnas ir dvi savaites prieš rinkimus perduoda juos vietos rinkimų komisijoms.14. Į rinkikų sąrašus -įrašomi tik toje apylinkėje ar seniūnijoje gyveną rinkikai.15. Tas pats rinkikas gali būti įrašytas į rinkikų sąrašus tik vienoje apylinkėje ar seniūni- joje.16. Rinkikų sąrašan įrašoma: rinkiko pavardė, vardas, gimimo data ir adresas. Sąrašas sudaromas pavardžių abėcėlės tvarka.17. Rinkikų sąrašai atidaromi patikrinimui 10 .dienų prieš balsavimo dieną; Apylinkių ir seniūnijų rinkimų komisijos.-prieš minėtą laiką viešai skelbia vietą (adresą), kur galima rasti rinkikų sąrašus.18. Rinkikų sąrašus- atidarius, kiekvienas pilnateisis lietuvis turi teisės asmeniškai arba paštu pasitikrinti ar jis yra įtrauktas į tos apylinkės ar seniūnijos rinkikų sąrašus. Tos teisės nenustoja ir balsavimo dieną.Rinkimų komisija, gavusi tokį pasiteiravimą paštu, turi atsakyti Į ji ne vėliau kaip per 2 dienas.Kandidatų sąrašai19. Ne mažiau kaip 30 rinkikų gali sudaryti kandidatų sąrašą i Tarybos narius. Sąraše negali būti daugiau kaip 30 kandidatų. Tas pats rinkikas gali jiasirašyti tik vieną kandidatų sąrašą.Siūlomas kandidatas ir siūlytojai turi būti sumokėję solidarumo mokestį.20. Tarybon siūlomų kandidatų sąraše turi būti bažymėta: tKad jis adresuojamas Vyriausiajai Rinkimų Komisijai ir kad tame sąraše išvardintus kandidatus siūlo 30 žemiau pasirašiusių pilnateisių lietuvių. Po to seka pats siūlomų kandidatų sąrašas, kuriame pažymima: a) eilės nr., b) kandidato pavardė, c) vardas, d) kandidato gimimo data, e) profesija ir f) adresas.Toliau seka 30-ties tuos kandidatus pasiūliusių pilnateisių lietuvių sąrašas, kuriame pažymima: a) eilės nr., b) siūlytojo pavardė, c) vardas, d) gimimo data, e) adresas ir f) siūlytojo savarankiškas parašas.Drauge su kandidatų sąrašu įteikiami raštiniai sutikimai būti renkamais Tarybos nariais.21. Kandidatų sąrašai įteikiami vietos apylinkių rinkimų komisijai, kuri, atžymėjusi gavimo laiką, ir patikrinusi arjcandida- tai ir. siūlytojai atitinka šių taisyklių reikalavimus, persiunčia jį Vyr. Rinkimų Komisijai.22. Apylink. rinkimų komisija, pastebėjusi, kad kandidatų sąrašą sudarant prasilenkta su šių taisyklių reikalavimais, tokį sąrašą grąžina trūkumams pataisyti. Tam reikalui duodama 7 die-
PARDUODAMOS 

TABAKO FARMOS 
su derliumi

------------w

$15.000 įmokėti, 42 126 okroi, 6 kinos su natūraliu gazu, 2 bar-
w nes, geras narnos, beveik visur lygus paviršius. Dalininkas paliks 

formoje iki 1955 m. kovo 1 d. arba šią formą galima nupirkti 
įmokėjus $8.000 ir pirmą morgičių. Pilna kaina $75.000. 

• t
įmokėti ir pirmos morgičius už 149 akrij formą su 33 5
kilnos su olyvo, visi pastotai puikiame stovyje. Šią formą būtina 
pamatyti. Galimo tuojau užimti. Pilna kaina $57.000.

įmokėti, 42 136 okroi, 6 kilnos su olyvo, 2 bomės, geros
narnos su moderniu vonios kambariu. Pilna kaina $73.000 arba 
galima keisti | mažą formą

įmokėti arba savininkui siūlyti namą Simcoe or Delbi miesteliuose 
su maža suma grynais. 26 M.B.R., 126 akrai, 4 (half one stond- 
ort) kilnos. Pajrwtai dviems kitoms, yąp medžiagos kitų dviejų 
statybai. 1953 Formali A su vilkimo įtaisais. 1 1938 pick up sunk- 
vežimėlis. Praeitais metais parduotos tabokos už 47c svarui, 
metai prieš tai už 43 %.Pilna kaina $42.000, imamai ta derltathi 
ir kitais dalykais.
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R.R. 1, Simcoe. TEL. 1569 W 2
Pardavėjas John Sprau, R.R. 6, Simcoe, TEL. 1542 W 3 
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nų teminąs. Nustatytu laiku to nepadarius, tokie sąrašai skaitomi nepaduotais.23. Vyriausioji rinkimų komisija gautuosius kandidatų sąrašus registruoja kandidatų , sąrašų lape.24. Iš visos Kanados gautų sąrašų, atitinkančių šių taisyklių reikalavimus, Vyr. Rinkimų Komisija sudaro alfabeto tvarka vieną bendrą kandidatų sąrašą ir jį paskelbia visų žiniai ne vėliau kaip 30 dienų prieš balsavimo dieną.25. Skundus dėl kandidatų sąrašo gali paduoti Nesusipratimams ir Skundams Spręsti Komisijai betarpiai arba per Vyr. Rinkimų Komisiją kiekvienas pilnateisis lietuvis per 7 dienas po Vyr. Rinkimų Komisijos paskelbimo galutinio. suvestinio kandidatų sąrašo.26. Vyr. Rinkimų Komisija, gavusi tokį skundą, laike trijų dienų persiunčia jį kartu su savo paaiškinimu, Nesusipratimams ir Skundams Spręsti Komisijai, o šioji ne vėliau kaip per 5 dienas daro dėl jo savo nutarimą, kurio nuorašą tuoj siunčia skundėjui ir Vyr. Rinkimų Komisijai, kad, reikalui esant, pastaroji atitinkamai ištaisytų kandidatų sąrašą. Balsavimas27> KLB Tarybos atstovų rinkimų dieną (balsavimą) skiria ir skelbia Krašto Valdyba.28. Balsavimas visoje Kanadoje vyksta vieną ir tą pačią dieną nuo 9-vai. ryto iki 9 v. vakaro.Jei balsuojamame būste nurodytu laiku būtų dar nebalsavusių, tai apylinkės ar seniūnijos rinkimų komisijos nutarimu balsavimo laikas gali būti pratęstas iki bus pabalsavę visi susirinkusieji balsuoti. Apie tai įrašoma balsavimo eigos protokole.29. Balsuoti yra kiekvieno susipratusi© lietuvio tautiniai bendruomeninė pareiga. Kiekvienas, turįs balsavimo teisę, gali balsuoti tik pats asmeniškai. Balsavimo teisė negali būti įgaliota kitam asmeniui.30. Apylinkių ir seniūnijų balsavimo būstinės skelbiamos spau doje ir kitais galimais būdais ne vėliau kaip 2 savaites prieš balsavimo dieną.31. Apylinkės Rinkimų Komisijos nutarimu apylinkės balsavimo būstinė reikalui esant, gali būti kilnojama..32. Balsavimo būste pagal esamas galimybes stengiamasi sudaryti rinkikams balsavimo slaptumo galimybes.33. Balsavimo būste draudžiama bet kokia agitacija.34. Balsuojamam lapely spausdinama abėcėlės tvarka: a) kandidato eilės nr., b) pavardė, c) vardas, d) amžius, e)^ profesija ir f) gyvenamoji vieta.35. Balsuojamieji lapeliai turi būti vienodi, pažymėti Vyr. Rinkimų Komisijos antspaudu ir be jokių ženklų. Vokai turi būti nepermatomi, vienodi, pažymėti Vyr. Rinkimų Komisijos antspaudu ir be jokių ženklų.Balsavimo lapelius ir vokus parūpina Vyr. Rinkimų Komi- sija.36. Balsavimo lapeliai ir vokai siunčiami apylinkių ir seniūnijų rinkimų komisijoms pagal pastarųjų reikalavimus.Po balsavimo apylinkių ir seniūnijų rinkimų komisijos iš likučių balsavimo lapelių tiksliai atsiskaito.37. Balsams mesti rinkimų komisijos parūpina atitinkamą dėžę. Dėžėje turi būti,voko pločio prakarpa balsams mesti.Dėžė turi būti tokio dydžio, kad joje tilptų apylinkės ar seniūnijos rinkimų balsai.38. Rinkimų komisijų nariai, rinkikų prašomi, paaiškina balsavimo tvarką.39. Balsavimą pradeda apylinkės ar seniūnijos pirmininkas ar jo pavestas narys, kuris patikrinęs su kitais nariais akivaizdoje būste esančių rinkikų, kad dėžė tuščia, turi vieną pfakarpą ir yra be plyšių, užklijuoja jos atidaromąją dalį popieriaus lapeliu, per kurio kraštus reikiamose vietose pasirašo drauge su visais esančiais komisijos nariais taip, kad kiekvieno parašas eitų ir per tą lapelį ir per dėžę. Po to dėžė negali būti atidarinėjama.40. Balsams mesti dėžė būste pastatoma aiškioje vietoje.41. Apylinkės ar seniūnijos rinkimų komisija patikrinusi ar atvyk^ balsuoti yra įrašytas į rinkikų sąrašą, duoda jam vieną voką ii^ vieną renkamąjį kandidatų balsuojamąjį lapelį.Jei rinkikas prieš tai nebūtų buvęs įtrauktas į rinkikų sąrašą, tai jam , atvykus įtraukiamas, įrašant 16 paragrafo reikalaujamas žiniai.Išduodant rinkikui balsavimo lapelį ir voką, atžymima tai rinkikų sąraše.42. Rinkikas čia pat būste nuošalesnėj vietoj kryžmai perbrau-

kia lapely atitinkamoj grafoj esančius tuos numerius, kurie yra toje grafoje ties kandidatais, už kuriuos jis nori balsuoti, bet ne ties daugiau kaip už 30 kandidatų ir įdėjęs balsuojamąjį lapelį į voką įmeta jį 4 balsavimo dėžę.43. Balsų priėmimą pabaigus, rinkimų komisijos pirmininkas, akivaizdoje narių ir balsavimo būste esančiųjų, patikrina dėžės tvarkingumą ir ją atidaro. Rinkimų komisija suskaičiuoja jon įdėtus vokus. Tai atitinkamai užprotokolavus, balsavimo lapeliai išimami iš vokų. Jei balsavimo lapelius skaičiuojant viename voke būtų rasta keli balsavimo lapeliai, jie visi laikomi nepaduotais. Jei balsavimo lapely atžymėta balsuojant už didesnį skaičių nei 30 kandidatų — lapelis skaitomas nepaduotu. Jei balsavimo lapely yra bet kokie įrašai arba jie yra suteršti ir dėl to neišskaitomi — jie neužskaitomi.Po to suskaitomi visi balsavimo lapeliai ir kiek paduota balsų už kiekvieną kandidatą skyrium.44. Prie balsų skaičiavimo be rinkimų komisijos gali būti patiektųjų kandidatų sąrašų atstovai. Dalyvavusieji prie balsų skaičiavimo pasirašo balsavimo rezultatų protokolą.45. Suskaičiuoti vartoti ir nevartoti balsavimo lapeliai, balsavimo rezultatų skaičiavimo juodraščiai ir kita medžiaga, čia pat tinkamai sugrupavus, įdedama į vokus, užklijuojama ir rinkimų komisijos narių pasirašoma per vokų suklijavimo vietą.46. Balsavimų dienos protokolas rašomas pradedant nuo balsavimo pradžios ir baigiant paskutiniais rink, komisijos veiksmais balsus suskaičius. Protoko- lan surašoma visa balsavimo eiga, pažymint visus galimus įvykius, paskirų rinkikų balsavimo reikalu duotus pareiškimus, nusiskundimus ir t.t.47. Balsavimo dienos protokolas ne vėliau kaip per 24 vai. išsiunčiamas Vyr. Rinkimų Komisijai, o visa kita balsavimo medžiaga, išvardinta 45 paragrafe, paliekama apylinkės ar seniūnijos rinkimų komisijos pirmininko žinioje ir apsaugoje iki atskiro Vyr. Rinkimų Komisijos parėdymo.48. Rinkikas dėl ligos, didesnio atstumo nuo rinkiminės būstinės ar dėl svarbių priežasčių numa- tąs, kad negalės pats asmeniškai atvykti į balsavimo'būstines, gali balsuoti paštu. Tuo reikalu praneša savo apylinkės rinkimų komisijai, kad atsiųstų jam bal-. savimo kortelę ir voką. Tokį pranešimą turi pasiųsti rinkimų komisijai tokiuo ..apskaičiavimu, kad balsavimo kortelę gautų dar prieš balsavimo dieną, o ją galėtų pats išsiųsti ne vėliau balsavimo dienos.49. Apylinkės Rinkimų komisija, gavusi rinkiko pranešimą, kad jis nori balsuoti paštu, ne vėliau kaip 10 dienų prieš balsavimo dieną išsiunčia balsuotųjų! vieną neužlipintą voką ir balsavimo lapelį. Jei toks balsuotojo pranešimas gautas vėliau kaip 10 dienų prieš balsavimą, tai vokas ir balsavimo lapelis išsiunčiamas tą pačią dieną kaip gau

tas pranešimsa.50. Balsuotojas, pažymėjęs balsavimo lapelyje nedaugiau kaip 30 kandidatų, įdeda lapelį į prisiųstąjį voką, jį užlipina ir įdeda į antrą voką, adresuotą Vyr. Rinkimų Komisijai, kartu šio voko kampe pažymėdamas siuntėjo pavardę, vardą ir adresą ir nevėliau kaip balsavimo dieną pasiunčia Vyr. Rinkimų Komisijai.51. Apylinkės rinkimų komisija sudaro atskirą paštu balsuojančių rinkikų sąrašą. Bendrame rinkikų sąraše pažymi, kad toks rinkikas įtrauktas į paštu balsuojančius. Pastarame sąraše pažymi, kada gautas rinkiko pageidavimas, ' kad jam būtų išsiųstas balsavimo lapelis ir kada toks lapelis su voku išsiųstas.52. Apylinkės rinkimų komisija sudarytąjį paštu balsuojančių sąrašą išsiunčia Vyr. Rinkimų Komisijai kartu su balsavimo dienos protokolu.53. Vyr. Rinkimų Komisija gautus paštu balsuotojų laiškus, 5 dienoms praėjus po rinkimų dienos atžymi balsuotojų paštu sąrašuose, išima antruosius vokus ir neatplėštus sumaišo ir suskaito; paskui atidaro balsavimo vokus, suskaito už kiekvieną kandidatą paduotus balsus ir surašo balsavimo protokolą.Balsavimo paštu davinius’prijungia prie tiesioginio balsavimo davinių.Baigiamieji nuostatai54. KLB Tarybos atstovais laikomi išrinktais tie kandidatai, kurie yra gavę daugiausia balsų.55. Jei keli kandidatai gautų balsų lygiai, o tokių kandidatų būtų daugiau negu tenka atstovų, tai išrinktais laikomi tie, kurie yra vyriausio amžiaus.56. Nustatytu laiku nepadavus dėl balsavimo skundų, Nesusipratimams ir Skundams Spręsti Komisijai balsavimo dėl skundų nepanaikinus, Vyr. Rinkimų Komisija, ne vėliau kaip per 10 dienų po balsavimo, skelbia išrinktų KLB Tarybos narių sąrašą.57. Skundus dėl apylinkių ir seniūnijų balsavimo neteisėtumo gali paduoti Nesusipratimams ir Skundams Spręsti Komisijai betarpiai arba per Vyr. Rinkimų Komisiją kiekvienas pilnateisis lietuvis per 7 dienas nuo balsavimo dienos.58. Apylinkėse ar seniūnijose, kuriose balsavimai buvo pravesti nesilaikant šių taisyklių ir Vyr. Rinkimų Komisijos nurodymų ar kuriose pasireiškę buvo netikslumų, neteisėtumų ar apsileidimų, Nesusipratimams ir Skundams Spręsti Komisijos yra panaikinami ir ne vėliau kaip per 15 dienų skelbiami kiti.59. Šios taisyklės KLB Krašto Valdybos priimtos 1954 m. liepos mėn. 6 d. ir įsigalioja nuo jų

BALTAI - MUZIKALŪS ŽMONYSKartais apie įvykį nieko nepranešama, arba kartais mažutis mašinėle rašytas raštelis, adresuotas muzikos skyriaus vedėjui, praneša kad estų choras duoda metinį koncertą, arba kad keletas naujų kanadiečių atlieka kamerinės muzikos programą Budge Hall, centrinėj YMCA. Profesionalas klausytojas, koncerto sezono vidury dažnai tik atsidusta paskaitęs žinutę (jei ji patenka į laikraštį) ir apgailestaudamas taip palieka, pasižymėdamas minty kada nors ištirti ką gi tie naujieji kanadiečiai, perkelti iš jų gimtųjų šalių, Lenkijos, Vokietijos ar Ukrainos, daro muzikos srity.Tuo įdomaudamasis aš kalbėjau šią saviatę su apie puse tuzino žmonių iš trijų mažyčių Pabaltijo kraštų Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Tai buvo tik mikroskopinis pavyzdys, nes visų trijų kraštų gyventojų bendras skaičius neviršija 6 mil. ir tik keletas tūkstančių buvusių tų kraštų piliečių ir jų šeimų gyvena dabar Montrealy. Nežiūrint to tai buvo geras pasirinkimas. Šie žmonės yra iš prigimties muzikalūs ir jie turi gerai nusistovėjusias tautinio meno tradicijas. Jų tėvynėse buvo valstybinės operos, po keletą simfoninių orkestrų ir, muzikos konservatorijų. Žinoma iš to seka kad vidurkis šių žmonių turėtų parodyti tam tikro laipsnio rafinuotą muzikos skonį, drauge su instinktyviu veržimusi groti, dainuoti ir klausytis muzikos.Aš aplankiau p. A. Scheller, kuris yra vietos estų choristų draugijos dirigentas. Jis pasirodė esąs atidus, mandagus vyras, švarių, gražių bruožų — išvaizda, kuri yra taip charakteringa jo tautiečiams. Pagal profesiją smuikininkas. Jis turėjo nuosavą šokių orkestrą ir styginį trijo savo tėvynėj, paskui Švedijoj, kur jis gyveno prieš atvykdamas į Kanadą. Dabar jis yra vieno Kanados banko tarnautojas. Jis pasakė man, kad jo 40 žmonių choras jau dainuojąs ketverius metus. Estų kompozitorių kūriniai sudarą didžiausią jų repertuaro dalį, bet jie atlieką taip pat ir Bacho, Mozarto ir Beethoveno kūrinius. Faktas, kad 2000 visuomenė gali išlaikyti taip didelį chorą, nedarė p. Scheller tokio įspūdžio kaip man. “Mums reikalinga daugiau balsų” — kalbėjo jis, — bet šių laikų jaunimą sunku patraukti”. Latvių choras, buvusi aktyvi organizacija latvjų visuomenėj, nustojo egzistavęs ir jo dirigentas išvyko į vakarus. Lietuvių choras dar egzistuoja ir prie progos koncertuoja.Bet choro muzika, anksčiau dominavusi šių žmonių gyvenipriėmimo dienos.
LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA

“WALTER BARBER SHOP”Anksčiau buvusi Ossington Ave., prie Lietuvių Namų dabar PERSIKĖLĖ į 874 COLLEGE ST., tarp Ossington ir Dovercourt Rd.
Veikia nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius. 

Savininkas V. LASTAUSKAS
874 COLLEGE STREET. TORONTO

Kanadoje mes naudojamės 

keliavimo laisve
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Kanadiečiai turi teisę keliauti betkur savo krašto viduje 
arba į užsienį. Mūsų vyriausybė nedraudžia keliauti, kur 

t "mes norime.
”1 . * ’

Keliavimo laisvė yra viena iš demokratiškų teisių, kuri 
padaro Kanadą maloniu kraštu gyventi.

O'KEEFE S BREWING COMPANY LIMITED

mą, yra nykstanti. Anksčiau šios mažos visuomenės laikėsi nuošaliai kultūros atžvilgiu, lyg mažos etnografinės salos, pačios savim pasitenkinančios ir izoliuodamo- sios nuo viena kitos ir nuo muzikinio gyvenimo srovių jų aplinkumoj. Chorai, dainuodami gimtąja kalba, žydėję. Jie buvo lyg guodžiantieji tarpusavio priklausomumo ir solidarumo simboliai žmonėms gyvenantiems neįprastoj aplinkoj. Dabar tai kinta.Paskutinių kelių metų bėgyje iš Sovietų dobminuojamų kraštų naujų Kanados piliečių neatvyko. Kol šių laikų politinė padėtis tęsis,. naujų ir neatvyks. Ankstyvesnieji išvietintieji asmenys (DP) sukanadėjo ir jų vaikai, kurie užaugo tarpe Kanados vaikų, nuo tų vaikų jau nebesiskiria. Atrodo, kad taip jau atsitiko, kad uždarų visuomenių kultūrinė veikla pasidarė mažiau reikalinga. Senosios dainos gimtąja kalba pradeda įgauti formalų ir net archainį skonį. Jie yra “seniems žmonėms”, kurie dar neprisitaikė prie naujo gyvenimo Kanadoj.Kazimieras Smilgevičius yra puikus jaunas pianistas, kuris atvyko į Kanądą iš savo tėvynės Lietuvos maždaug prieš 5 metus. Jis gausiąs savo naujosios šalies pilietybės dokumentus už kelių mėnesių. Kai toji didelė diena ateis jis tkisi sulaukti pilną teisę į vietą kuriame nors Kanados konservatorijos skyriuje arba muzikos1 mokykloj. Tuo tarpu jis turi bandyti pamiršti turįs Kauno konservatorijos diplomą ir savo mokytojavimo darbą muzikos mokykloj Klaipėdoj. Jis dirba dabar raštinėj ir sunaudoja savo nedaugelį laisvų valandų pats lavindamasis ir duodamas fortepiono pamokas. Į mano klausimą ar jis kada grojęs ansambly jis atsakė: “Tik savo malonumui su kolegomis”, kaip jis tai darydavęs Lietuvoj. Jis atrodė lyg sumišęs dėl to klausimo ir prisipažino, kad tik nedaugelis jo tautiečių Montrealy tuo domįsi. “Jūs neturite mūsų perdaug smerkti, jei mes negalime muzikuoti savo pačių malonumui, — pasakė jis — atrodo, kad tam nebelieka laiko”.Konkurencinė kova materialinio gyvenimo išlaikymui pasunkino galimybę muzikos mėgėjams rimtai užsiimti muzika. Dar yrsf keletas kamerinės muzikos grupių, trijo ir kvartetų, kurie dar groja Beethoveno, Mozarto ir Brahmso kūrinius. Kai kurie iš žymių profesionalų kaip latvių smuikininkas G. Lapen- son, imant paskirą pavyzdį, padarė stiprią įtaką vietiniam muzikos gyvenimui. Bet gan dažnai baigusieji Rygos ir Tallino konservatorijas groja šokių orkestruose, naktiniuose klubuose arba mažuose Montrealio “combo” baruose. Jei jie nėra laimingi visgi jie pasitenkina tuo darbu nes muzika yra jų biznis.Ralph Moore.(Iš Montrealio “Star” birželio12 d., vertė J.)

Lietuviškų kryžių albumasNuo 1912 ligi 1932 m. Žemaitijos pakelėse išnyko 43% kryžių ir koplytėlių. - .Nuo 1932 ligi dabar, per šį sunkųjį krašto išgyventą laiką, reikia manyti, kryžių - koplytėlių liko dar mažiau.•Dėlto Žemaitijos ir visos Lietuvos vaizdas žymiai pakitėjo. Šiems lietuvio širdžiai brangiems ir svetimųjų gerai įvertintiems lietuvių liaudies meno , padariniams bent atmintyje palaikyti, yra leidžiamas prof. Igno Končiaus albumas “Medžio drožiniai gimtajam kraštui atsiminti”. Čia rasime su viršum 100 drožinių nuotraukų (iki 20 sm. augščio) su pratarme lietuvių ir anglų kalbomis.Albumas išeis š. m. lapkričio mėn. pradžioje.Tokių leidinių nedaug teturime, nes jų išleidimas yra brangus, o kaip kartais pasigendame šaltinio, iš kurio galėtume pasisemti liaudies meno motyvų kai reikia tas ar kitas dalykas papuošti. Šis leidinys mūsų žinomo profesoriaus, gero lietuviškų— Montrealis — “Veritas” instituto žiniomis, Kanados komunistai 1953 m. yra darę žymiai daugiau parengimų. 1952 m. jų buvo įregistruota 2.621 (susirin- kirpų bei manifestacijų), 1953 m. - 3.009. i
GEORGE BEN, BJL

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Duntias St W., Toronto
Tolof.: OU 8431 Ir pt 8432.



VEDA Nora Kulpavieienė. Visą medžiagą prašoma siųsti šiuo adresu: 102 Gothic Ave., Toronto, Ont. Telef. JU. 2605.
¥

t — O, jūs išmintingi žmonės, 
norį atstatyti pasaulį! Duokite 
mums jaunuosius. Duokite mums 
jaunuosius. Parykite, kq norite, 
su pasauliu, ti kduokitę mums 
jaunuosius. Svajonės, kurių mes 
juos mokome, utopijos, kurias 
mes jiems sukuriame; mintys, ku
rios mes už juos galvojame, at
statys pasaulį. Duokite mums 
jaunuosius pirmiau, negu piktos 

. juos pagauna, ir mes sukursime 
nauja Dangų ir naujų Pasaulį. — 

' - S? JVC — 315.

Koks reikalas? Tauta, kurios 
būdas stipriausias, iškyla, bet ji 
tiktai tuomet verta užimti savo 
vietą, jei jos būdas geras. Tau
tos būdas nėra vien kelių vadų, 
bet žmonių daugumos būdas.

Būdas daugiausia priklauso 
nuo aplinkumos, auklėjimo ir 
pažengusiame amžiuje nuo paty
rimo. Be abejo, tėvų įtaka pirma 
veikia vaiko būdą, bet jie negali 
suteikti to, ko jie patys neturi. 
Todėl pirmoje eilėje svarbu, kąd 
mūsų tautos ateities sūnūs ir 
dukros turėtų kilnaus būdo mo
tinas, kurios galėtų įžiebti ir 
perduoti tą gėrio pradą. .

Iki šiol auklėjant vaikus ne
buvo kreipiama daugiau reika
lingo dėmesio į jų būdo lavini
mą; o būdas yra pasitikėjimas 
savimi, susivaldymas, linksmu
mas, jautrumas kitiems, pareigos 
pajautimas, tėvynės meilė ir pa
našios ypatybės. Bet nepakanka 
ir būdo — reikia taip pat: 

mokėti samprotauti, 
mokėti dirbti darbą, 
būti sveikiems, 
žinoti pareigas ir 
tanauti kitiems.
Kodėl tai reikalinga? Gyveni 

mas parodė, kad jis toli gražu 
nėra laimingas, jei žmogus tam 
nėra paruoštas. Daug nelaimių 
įvyksta tik todėl, kad didelės 
žmonių minios nėra pakankamai 
išsilavinusios ir nežino kaip iš
vengti tų nelaimių arba su jomis 
kovoti. Gi neišsilavinimo, neži
no j imo, nerūpstingųmo valios 
stokos vaisiai baisūs: vaikų mir
tingumas, socialinės ligos, var
gas, skurdas ir kt. nelaimės.

Ar auklėjimas nėra pakanka
mai geras? —> Ne. Nors auklėji-, 
mas kasmet gerėja, kasdien yra 
sprendžiamos mūsų jaunosios 
kartos likimo problemos, tačiau 
esančiomis sąlygomis yra kart- 

, kartėmis ir sunku vaikus paruoš
ti tikslingam šių dienų gyveni
mui, juo labiau tiems laikams, 
kuriems jie stovi prieš akis. At
eitis (tikrų tikriausiai!) pareika
laus iš visų tvirto būdo, kuris 
daugiau priklauso nuo aplinkos 
už mokyklos sienų, negu nuo 
mokslo, teikiamo jose.

jūsų draugai pasirenka 
COKE PRIE VALGIŲ

Bučiavimasis trumpina gyvenimą

Šiandien parsinešk 
pakankamai.

PONKŲ 
KARTONAS

Dabar krautuvės 
siūlo

Ir kodėl nepasirinkti? Coke 
nuo senų ląikų yra kanadiečių 
mėgiamas. Jo pui- 
kus ir malonus 
skonis visuomet )L 
tinka prie 
gerų valgomų /fy /| 
dalykų. "lU

”Cęk«" yra ragitfruotat imkit*. COCA-COLA LTD.
.............................-............ ~e>

Jeigu sutiksime su mintimi, 
kad tėvai, o ypač motinos priva
lo mokėti ruoštis auklėti savo 
vaikus ir namuose, suvokdamos, 
kad aštųoperių ir dešimties me
tų mergaitės ar berniuko galvo
jimas žymjai skiriasi nuo dešim
ties ir penkiolikos Amžius, ka
da nukrypimai bei nusižengimai 
įvyksta, parodo, kad būdas ima 
formuotis, ir tai įvyksta daug, 
anksčiau negu galima įsivaiz
duoti. Tad išvadoje, reikia dau- 
giausįa dėmesio kreipti į prięš- 
besiformuojančią asmenybę, sė
jant sėklą su viltimi, kad ji gra
žiai užderės ir augs. Nepalei
džiant to jauno žiedo iš akių ir 
rankų, yra' galimybė dar ir atei
tyje laukti stiprios lietuviškos 
dvąsios ir, kad ir mąžos, bet ga
lingos valstybės.

Metodas. Lavinimo metodu 
suprantarpą lavinimas vaiko vi
daus, renkant vaikui užsiėmi
mus, lektūrą, draugus ar žaidi
mus, kurie, patraukdami vaiko 
sielą, auklėja jo dorovę, protą ir 
fizinę prigimtį. Pagal šiuos prin
cipus veikdamos motinos ar mo
kytojai bei auklėtojai daug leng
viau pasieks savo tikslą ir iš
auklėt puikias jaunuoles ir 
uolius jaunuolius.

Religija. Nepretenduojant į šio 
metodo apibūdinimą, praktikoje 
tvirtas religinis pagrindas įskie
pytas jauno vaiko sieloje išugdo 
nepalaužiamą pilnutinį žmogų. 
Visa tai įvyksta per vidinį są
moningumą, o ne per išviršinį 
spaudimą, ne per laimę ir dirb
tinį moralės pamokymą.

Pasimokymai.' Sakoma, kad 
išmintingieji žino, o paikieji jo
kiu būdu, negali, suprasti, kfd 
tiesioginis moralės mokymas be
jėgis ir bergždžias.

Jau išmintingasis Platonas nu
rodė kelius, kuriais vaikai turėtų 
būti auklėjami. Viena jo teisybė 
yra, kad kiekviename vaike yra 
gerų pradų, kuriuos turėtume 
iškelti ir stiprinti. Šį dalyką 
žmonės tik paskutiniais laikais 
suprato.

>. Normalus vaikas nemėgsta ra
miai sėdėti ir klausytis pamoky
mų: jis nori pats veikti, tyrinėti, 
išmokti,, susipažinti. Šis palinki
mas yra tiek stiprus, kad vaikas, 
ypač išeivijoje, atitrukdamas 
nuo šeimos, lengvai pasiduoda 
įvairioms įtakoms, kaip “cow
boy”, didvyriškumui ir kt. sve
timybėms. Ar nereiktų pagalvo
ti ir imtis greitų priemonių šiuos 
jaunųjų pomėgius sustabdyti, 
surandant naujas formas sava
jai lektūrai- ar žaidimų turiniui, 
atitinkančiam gyvenamąjį kraš

tą, jo papročius ir laiką nuspal
vinant ir* įvedant tautiškąjį sie
los rėmą.

Gamtos pažinimas. Gamtos 
pažinimas yra pirmas žingsnis 
Kūrėjui pažinti. Augalai, paukš
čiai, gyvulių ir vabzdžių papro
čiai, žvaigždžių ar planetų keliai
— visa tai vaikui labai įdomu ir 
atidengia jam galingus ir stebuk
lingus gamtos dėsnius. Gamtos 
pažinimas suteikia progos vaikui 
pajusti grožį ir Dievo galybę. 
Šis dieviškosios meilės pradas 
ugdomas berniuko ar mergaitės 
širdyje natūraliu būdu, kol jis 
pražysta gražiausiais žiedais ir 
virsta svarbiu jų gyvenimo, bū
do ir sielos dalimi. Siela auklė
jama, plečiama iš vidaus, ko ne
galima atsiekti mokslu ar išvir
šinėmis, griežtomis taisyklėmis.

v Tokiam gamtos tyrinėjimui ir 
Dievo Kūrėjo pažinimui geriau
siai tinka vaikams- ruošiamos 
stovyklos. Jose galima ne tik kad
— jeigif taip galima sakyti — 
sudaryti santraukas ir statisti
nius duomenis apie dabartinį as
menybės ir tautinio auklėjimo 
plotmėje, bet ir atlikti augščiau

AGUONA
VIENAS ŽODIS

Kaip žodžiais girsime
Visų Ąugščiausio tvarinių gražiausiąjį, ’
Kai Rafaeliui, Leonardui, Angelui 
Stigo jos grožiui išsakyt spalvų?
Kaip giesme garbinsim .
Visų žemės būtybių tobuliausiąją, 
Kur Viešpaties Angelui
“Pilna Malonės, pagirta tarp visų”.
Kur beatrasime šviežių palyginimų, naujų rimų; 
Mirtingų kalbai pasigendaųt 
Debesų lakumo, švelnumo lelijos baltos, 
Tyrybės miško anemonų, 
Rožių dvelkimo vakare,
Ir žvaigždžių spindinčių ant marių vandenų, šviesos?

Mes turime tik vieną žodį, 
Kurio skambėjimas meilus 
Praneša stygų tilstančius virpėjimus: 
Viena iš Septynių — 
Lopšy išmoktą, . .
Dainoj dainuotą. 
Maldoj kartojamą: r
“Melskis už mus 
O Dievo MOTINA!”

PRELIUDAS

Aną žavingą vakarą gegužės, 
Kai saulė leidos Kenwood’o Slėny 
Dažydama šviežiai sužydusius medžius, 
Kvepėjo oras drėgna šiluma kaip vynas 
Svaigindamas jausmus ir protą vystydamas 
J pasakišką viziją naujai atgimusio pasaulio. 
Toli armonika suvirko. Jos melancholiška rauda 
Lėkė per medžius ir vėrė širdį.
Tarp oleandrų raudonų, parimę ant vartelių 
Stovėjo jie vieni. Kaip daugelis kitų — 
Tačiau pasaulis buvo jų: 
Buitis kaip žydinti ramune 
Per Jonines apsvaigus nuo šviesos 
Žadėjo jiems dievų nemirtingumą.
Pavasaris. Lakštingalų čiulbėjimas • 
Armonikos aidai. Tamsiai raudoni oleandrų žiedai 
Paskutinysis saulės spindulys 
Žiebia ekstazę grožio' jų akyse.
Parimę ant vartelių Jis ir Ji 
Armonikos raudojimo klausos iš toli 
Be žodžių.

Mokslinių tyrimų laboratori
jose dirbama labai rimtai ir 
mokslininkai juokų patys iš sa
vo darbo nedaro. Taigi visus 
mėgstančius bučiuotis gali labai 
nustebinti Amerikos Yale Uni
versiteto profesorių pasisaky
mas. Po ilgų chemiškų ir medi
ciniškų tyrinėjimų buvo prieita 
prie keistos išvados: “Bučiavi
masis trumpina gyvenimą!**

Tyrimo išvados parodo, kad 
vidutiniškas pabučiavimas susi
deda iŠ: 6,1 gramų vandens, 0,7 
gr. baltymų, 0,16 gr. liaukų sek
recijos, 0,1761 gr. riebalų, 0,45 
gr. druskos ir galybės visokiau
sių mineralinių medžiagų.
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IŠTARIAMA: FEIS-ELL

Reiškia, kad šios lignino nosi
naitės nepaprastai patogios ir 
minkštos — jos visuomet švel- 
nios nosiai. Prašykite “FACE- 
ELLE’* lignino nosinaičių.

minėtų auklėjimo uždavinių da
lį. Nebus apsiribota, sakant, kad 
ką vaikas išgyvens stovykloje, 
jam daugiau reikš, ilgiau liks 
atmintyje įr nejučiomis nusės, 
giliai sielon, negu mokykloje 
mokytojo žodžiai. Tad tebūnie 
leista mūsų vaikams pabėgioti 
saulėje po, rasotą žolę, begaudant 
išdykėlį drugelį, kartu padai
nuoti ir pašūkauti, belaukiant 
keliariopo atsako iš kažkur — 
aido; kurti, išliejant savuosius 
jausmus bendruose pasirody
muose ar žaidimuose. Tenebūnie 
nei vienos vasaros be vasaros 
stovyklos vaikams!
Į r

★★

Kiniečių patarlė sako: Jei žmo
gus turi du duonos kepalu, te- 
parduoda vieną ir teperka leliją. 
— Išimčių visur yra! Tačiau ne
suskaitoma daugybė paprastų, 
kuklių žmonių ilgisi tos lelijos, 
ilgisi grožio,’ siekia tobulybės, if 
jų akys kurios įprato matyti gro
žį, širdis, kuri mėgsta jausti jį, 
padės tremties žmogui išgelbėti 
ateities kartų kartom patį save.

* (M.-S.)

“Protingas žmogus nuo šian
dien daugiau nebesibučiuoja!" 
—pareiškė profesoriai. Taip pat 
jie nustatė, jog bučiavimasis iš 
ryto yra tikras sveikatos apiplė
šimas, o kas bučiuojasi supra
kaitavęs, daro tikrą nusikaltimą.

Toliau statistika įrodo, kad ly
giai 480 pabučiavimų mūsų gy
venimą sutrumpina viena diena. 
O kas bučiavosi 350.000 kartų, 
gali būti tikras, į karstą atsiguls 
2 metais anksčiau, nes prie kiek
vieno buČiavimosi širdis muša 
tris kartus greičiau, negu nor
maliai Taip pat bučiuotis užda
rame kambaryje yra neleistina, 
nes kiekvienas bučiavimosi ku
binis milimetras perduoda 140 
bakterijų.

Išvados bauginančios! Kad bu
čiavimas trumpina gyvenimą, 
mokslininkai išrado tik dabar, 
bet kad Jis pagrąžina jį, žinoma 
nuo amžių...

Dr. Ona Valaitienė
57 Burris St., Hamilton, Ont.

Priima ligonius ir gimdyves 
1-3, 6-8 vai. po pietų ir pagal 

susitarimą.

Telef. JA. 8-8275.

Labai svarbus dalykas madose 
yra tinkamas pasirinkimas spal
vų, jų bendras pritaikymas cha
rakteriui ir aplinkai. Kaip visą 
apsirengimą, taip ir spalvas pir
miausia reikia pritaikyti savo 
asmeniui. Spalvas reikia taikyti 
metų laikotarpiui.

Pavasariui — įvairių antspal- 
vių violetinė, gelsva, žalia,, bal
ta; vasarai — raudona, auksiniai 
geltona, dangiškai mėlyna, ryš
kiai žalia; rudeniui — ruda, tam
siai geltona, tamsiai raudona, 
puvėsių žalia; žiemai — juoda, 
pilka, ruda, tamsiai mėlyna (su 
baltais papuošimais).

Šitas spalvų paskirstymas me
tų laikotarpiams nereiškia, kad 
moteris keturis kartus per metus 
turi keisti savo garderobą. Už
tenka mažų smulkmenų, kurios 
gali puikiai išryškinti metų lai
kotarpius: pirštinės, skrybėlaitė, 
batai, gėlės, šalikai ir t.t.

Kalbant apie asmenišką spal
vos pritaikymą galima pasakyti, 
kad niekad nereikia perdaug 
vaikytis mados. Jei pav. šiais 
metais yra mada raudona ar mė
lyna, kurios jums visai netinka 
nei prie veido nei bendrai iš
vaizdai, tai ją nešiodamos dau
giau sau pakenksite negu page
rinsite.

Pasirenkant sau spalvas ge
riausias padėjėjas yra veidrodis, 
taip pat galima atsiklausti savo 
labai gerų ir artimų daugų. Pa
sirenkant vakariniam apsirengi
mui spalvas reikia derinti prie 
dirbtinos šviesos, dienai, prie 
dienos šviesos, nes apšvietimas 
spalvas labai keičia.

Didelės reikšmės spalvoms tu
ri akių, plaukų ir odos spalva 
(taip pat ir amžius!) Pav. mė
lynakėm labai tinka įvairių at
spalvių mėlyna, žaliaakėm — ža
lia; rudaakėm šita taisyklė nega
lioja.

Raudonplaukėm nepatariama 
nešioti rudų, geltonų, žalių ir 
raudonų spalvų. Jos reikalauja 
ypatingo pritaikymo, kas ne 
kiekvienai pavyksta.

/A 5>V.

I šaukštelis vanil. cukraus, 
smulkiai kapotų migdolų.

Grietinėlę išplakti iki putoji
mo, lengvai sumaišyti su prie
dais. Formą iškloti sausa skarele, 
sudėti masę ir šaldyti.

Žemuogių ar aviečių bomba
1 sv. uogų,

¥2 1. saldžios grietinėlės, 
sv. cukraus,

Uogas pertrinti per smulkų 
sietą, gerai sumaišyti su cukru
mi ir plakta grietinėle. Sudėjus 
į išklotą formą šaldyti.

Citrininė gira
5 citrinos,
4 sv. cukraus,

25 L verdančio vandens,
1 šaukštas mielių,
3 šaukštai miltų.

Ryte citrinas supiaustyti rie
kelėmis, išimti grūdus, su cukru
mi sudėti į medinį indą ir užpilti 
25 1. verdančio vandens. Vakare 
sudėti mieles su miltais, gerai iš
maišyti ir nakčiai uždengti ske
peta. Sekančią dieną pridėti 5 1. 
nevirto šalto vandens, išimti cit
rinas, viską gerai išmaišyti ir 
pilti į bonkas. Užkimšti su ma
šinėlė ir galus aprišti virvute ar
ba viela. Palaikyti rūsyje apie 
4-5 dienas.

Aviečių limonadas
81. vandens,
2 sv. cukraus,
1 smulkiai piaustyta citrina, 

Va 1.vyno acto, 
6-8 sv. aviečių,
Viską sudėti į vieną didelį bu

telį ir 8 dienas dešiiliųoti; po to 
perkošti, supilti į bonkas ir gerąi 
užkimšti

Obuolių - kepenų apkepas
1 sv. kepenų (veršienos, kiau

lienos ar avienos),
2 dideli rūgštūs obuoliai,
1 vidutinis svogūnas,

% puodelio buljono,
4 riekelės lašinių, druska, pi

pirai
Kepenis supiaustyti plonomis 

riekelėmis, pabarstyti druska ir 
pipirais, sudėti į riebalais ištep
tą formą; obuolius nulupti, su
piaustyti plonomis riekelėmis; 
svogūną smulkiai sukapoti ir ap
dėti mėsą, ant viršaus uždėti la
šinių riekeles, apipilti buljonu ir 
uždengus troškinti karštoje or
kaitėje apie 45 mia., po to palai
kyti apie 15 min. atidengus, kad 
paruduotų. >

Sūrio - špinato apkepas
4 puodeliai virto ir stambiai 

piaustyto špinato,
1 šaukštelis tirpdyto sviesto,
1 puodelis tarkuoto sūrio,
2 puodeliai (gali būti ir dau

giau) virtų ryžių,
4 šaukštai tomato “Catch-up”,

MADA IR SPALVOS
Sena taisyklė, kad tamsiaplau

kės turi nešioti ryškias spalvas, 
o šviesiaplaukės — švelnias, yra 
išėjusi iš mados. Pav. blondinė 
gali labai blogai atrodyti išblu
kusiose ružavose spalvose.

Taupumo sumetimais savo 
garderobą galima apriboti juo
duose, pilkuose ir ruduose to
nuose. Bet prieš tai pasirenkant 
reikia žinoti, kas tinka nešioji
mui. Pav. moterims, turinčioms 
labai išblyškusią ar perdaug gel
toną odos spalvą, nepatariama 
nešioti juodos spalvos, geriau 
pasirinkti tamsiai raudoną, ža
lią, mėlyną, nes tos spalvos pri
duoda gyvumo ir paryškina vei
dą.

Spalvų pasirinkimui didelės

Dien Bien Phu didvyrė gail. sesuo Genevieve de Galard 
Terraube Paryžiuje sveikinama motinos.

2 šaukštai tarkuoto krieno, 
druskos, pipirų, petruškų, 
pamido.rų padažas. ;

Viską gerai sumaičius sudėti į 
gerai sviestuotą formą ir kepti 
apie 30 min. vidutinėje tempera
tūroje. Iškepus apipilti pamido- 
rų padažu ir pabarstyti petruš- 
komis.

Itališka mišrainė
% sv. veršienos kepsnio,

1 silkė arba 6 sardinės,
2 obuoliai,

10 virtų bulvių,
1 raugintas ar keli marinuoti 

agurkai,
1 puodelis virtų raudonų bu

rokėlių,
'/s litro rūgščios grietinės,

1 šaukštelis garstvyčių,
2 tryniai,
2 šaukštai acto,

141. alyvų aliejaus, 
druska, pipirai, muškatas.

Silkę nuvalius smulkiai suka
poti, taip pat smulkiai supiausty
ti mėsą, obuolius, bulves, agur
kus ir burokėlius (dėl skonio ga-‘ 
Įima pridėti kumpio arba liežu
vio). Iš kitų priedų paruošti ma
jonezą, primaišyti silkės pienus 
ir burokų sunką. Viską gerai su
maišius sudėti į stiklinį indą, pa
puošti virtais kiaušiniais, pami- 
dorais ir petruškomis.
Kiaušinių ir pamidorų apkepas 

6-8 kiaušiniai,
8 vidutiniai pamidorai, 

sviestas, druska, muškatas, 
pipirai.

Pamidorus supiaustyti storo
mis riekėmis; formoje pašildyti 
kelius šaukštus sviesto, sudėti 
pamidorus, užpilti gerai išplak
tus kiaušinius, pridėti prięsko- 
nius ir palaikyti karštoje orkai
tėje apie 15 min. Pateikiant pa
puošti žalumynais.

taupumas yra visuomet

MALONUMAS 
jei jus taupote «, ♦

THE
MUINION 

BANK
83 METUS TARNAUJA KANADOS ŽMONĖMS.

reikšmės turi gyvenama vieta 
mieste ar provincijoje, šiaurėje 
ar pietuose — šviesa ir bendra 
aplinkuma. Pav. Italijoje yra ne- ’ 
šioj am a daug juodos spalvos, nes 
tai yra puikus kontrastas su mė
lyna jūra ir dangumi, arba Lon
done — raudona, šviesus taškas 
pilkumoje.

Kaip pastabą norėtųsi pasaky
ti, venkite oranžinės ir žaliai gel
tonos spalvos, nes tai tinka labai 
retai moteriai.

Kombinuojant spalvas galima 
parinkti švelsnesnius ar ryškes
nius tonus, tai yra pagaliau sko— 
nio reikalas. Beveik visos spal
vos duodasi kombinuojamos, tik 
reikia rasti tinkamus atspalvius. 
Ir svarbiausia, taikyti sau ir 
bendrai aplinkai. N. N.

Moterų gyvenimas
Toronto PBRMB rengia dide

lį bazarą bažnyčios statybos 
naudai.

Toronto liet, moterim rugpjū
čio mėn. yra rengiamos visiškai 
uždaros rekolekcijos.

Sės. Janiną, Nek. Prasidėjimo 
vien. Toronte, atšventė 25 m. 
vienuolyno gyvenimo sukaktį.

P. Stepaitienė po sunkios ligos 
jau visiškai pasveiko ir vėl da
lyvauja visuomeniškoje veikloje.

Dail. Tamošaitienė audžia spe- 
lialiai užsakytą kilimą, kuris bus 
patalpintas Alko s muziejuje 
Brqcktone.

E. Gaputytė, studijavusi meną 
Paryžiuje, atvyko vėl Kanadon.

A. Šlepetytė turi Niujorke sa
vo baleto studiją, kuri sėkmin
gai veikia antrus metus. s

K. Požeraitė paruošė spaudai 
naują beletristikos veikalą “Did
vyrių žemė”, kuriam viršelio 
iliustracijas padarė dail. V. Stan- 
čikaitė.

Dr. M. Alseikaitei - Gimbutie
nei Howardo universitetas yra 
pavedęs parašyti Rytų Europos 
proistorę. (

Joanna Čepaitė Toronte baigė 
mokytojų seminariją gaudama 
augščiausios rūšies A diplomą. Ji 
tuojaųs gavo pasiūlymą dirbti 
net iš 5 mokyklų ir yra pasirin
kusi dirbti katalikų mokykloje 
Shaw - College gatvių kampe, 
Toronte.

VIETA 
VASAROJIMUI

RAINBOWS END, 
Lake Shore Beach, Lake 
Simcoe, pusė mylios nuo 

Keswick, Ont.
Puiki vieta maudymuisi ir 
žvejojimui. Išnuomojami kam

bariai su virtuve.
Informacijų kreiptis pas 

Linartas, 376 Crawford St, 
Toronto, tek LL. 5990.
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B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER 

870 College St, ^orp Ossington ir Dovercourt) 
Telef.: OL. 6381, OL. 6382, KE. 7593

$3.900 įmokėti, Rusholme — College 
St.' 8 kambarių, gerų plytų no
mas, vieta keliom mašinom. Vi
so kaina $13.900. Skambinti 
Peleckis.

$4.000 įmokėti, Indian Rd. - Bloor St. 
6 komb., gražus atskiros namas 
su garažu, alyva šildomas. Viso 
koino $14.800. Skambinti A. 
Peleckis. ,

$5.800 įmokėti, St. Clatens - Blpor, 
K) didelių kambarių, 3 virtuvės, 
2 garažai. Viso kaina $17.500. 
Skomb. B. Marius - A. Peleckis.

$6.000 įmokėti, High Pork - Bloor, 
8 kambarių, 2 augštu mūrinis, 
vdndeniu-olyva apšildymas, di
delis kiemas, garažas, 4 dalių 
Įvonia. Kaina 16.700,

$3.000 įmokėti, Concord - Bloor, 8 
komb., muro namas, 2 modern, 
virtuvės, 2 vonios,* lobai geram 
stovy. Kaina $16.000.

$3.300 įmokėti, prie lietuvių bažny
čios. * 5 komb. mūrinis namas ir 
tuščia krautuvė, kuri tinka visa 
kam: siuvyklai, valyklai, maisto

produktų ir t.fr.; namas opšild. oalyva. 
Kaina $13.300.

$3.500 viso koino už biznį, College - 
Dovercourt, cigar store, didelė 
patalpa 3 kambarių butas;'dide
lis ir gražus rūsys.

$12.000 įmokėti, St. Clarence - Bloor, 
self-service groceteria su 9 kam
barių namu. Inventorius ir ma

šinos $9.000 vertes. Lobai geroj 
vietoj. Savait. apyvarta $2.500. 
Puikios galimybės plėtimuisi. Vi

so kaina tik $34.900.
$2.900 įmokėti, Oakwood - St. Clair, 

bungalow, alyva šildymas, 1 at
viras morgičius balansui

$4.700 įmokėti, Blqer - Bathurst, at
skiras, plytų, 7 komb., per du 
augštu; moderni virtuvė, 3 gara
žai, vandeniu-alyva apšildymas. 
Visa kaino $13.500. Skambinti 
Br. Morius-Morijošius.

$2.000 įmokėti. High Park - Garden, 
pusiau atskiros narnos, vieta ga
ražui; oro-anglim šildymas. Vi
so kaina $7.000.

Mann & Martel
1245 Bloor St". W? T °- “ ’ Tel. OL. 8481

Prie Lansdowne

Namų telefonai:
j: TAMULIONIS—OL. 8074. Z. UMBRA2CNAS—ME. 0667*

1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$1.500 jmokėh*. Dovercourt - Daven
port, 6 k., atskiros, didelis skly
pas su 3 garažais ir privačiu įva
žiavimu. Visa kaina tik $9.500. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

$2.500 įmokėti, Pcorson - Roncesval- 
les, 7 komb., mūrinis, atskiros 
namas, dideli ir neperein. kamb., 
alyvos šildymas, puikus kiemas, 
vieta garažui. Skambinti J. Ta- 
mulioniui.

$3.500 įmokėti. Sunnyside. 7 labai 
dideli k. per 2 augštus, mūrinis, 
didelė, moderni virtuve, 10 me
tų atviros morgičius. Skambin
ti Z. Umbražūnui.

$3.500 įmokėti, Emerson - Bloor, 8 
komb., mūrinis namas, 2 virtu
vės, geri kambariai, vietą ga
ražui. Skambinti J. Tamulioniui.

$4.500 įmokėti, St. Clorens - Bloor, 
10 komb., mūrinis namas,<3 mo
dernios virtuvės, alyvos šildym., 
2 garažai, reta proga. Skambinti 
J. Tamulioniui.

$4.500 įmokėti. High Park - Indian 
Rd. 12 k., labai geras mūras, at
skiros, 4 virtuvės, 2 vonios su 
dušais, vandens - alyvos šildy
mas. 2 garažai su šoniniu įva
žiavimu. Skambinti Z. Umbra
žūnui.

$4.500 įmokėti. Bloor - Windermere, 
7 k., mūrinis, atskiras, alyvos šil
dymas, 2 virtuvės, garaž. Skam
binti Z. Umbražūnui.

$5.500 įmokėti, Windermere - Bloor, 
7 kamb., atskiras, mūrinis na
mas, labai puikūs kambariai, 
vandens - alyvos šildymas, gara
žas. Geros pirkinys. Skambinti J. 
Tamulioniui.

A.Morkis
1077 BLOOR ST. West 

(prie Dufferin) 
REAL ESTATE

Telefonas OL. 8459
$2.500, 6 kamb., mūrinis frontas, 

naujai dekoruotos, didelė virtu
vė, įvažiavimas. Mišo $12.500.

$3.000, Lansdowne - Bloor, 6 kamį> , 
solidus mūrinis, alyvos šildymas, 
virtuvė, thru hall planas. Viso 
$11.900.

$4.000, Bloor - Lansdowne, 8 kamb., 
solidus mūrinis namas, atskiras, 
thru hall planas, alyvos Šildy
mas, moderni virtuvė.

$5.000, 8 k., mūrinis, alyvos šild., 
garažas. Viso $16.300.

J. KARPIS
REAL ESTATE

1609 DUNDAS ST. W. — TEL. OL. 7996, OL. 7997
Didžiausia ir patikimiausia lietuviška namų pardavimo įstaiga 
Toronte. Perkant ar parduodant namus pirmiausia paskambin
kite mums, nes:

1. Suteikiame visas informacijas veltui,
2. Atliekame visas morgičių operacijas,
3. Parūpiname paskolas.

Be šių nuosavybių mes turimo didelį pasirinkimą įvairia kaina, įvairiu įmokėjimu 
ir įvairiose miesto dalyse visokiausių namų ir vėrslamonių. Tamstoms mielai pa
rodysime, suteiksime sąžiningai visas informacijas ir patarnausime tinkamoms 
sąlygoms paskolų įmokėjme, morgičių užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose.

S. Jucevičius, J. Kaškelis, P. Krilavičius
A. Marais, B. Marius-Marijošius,

A. Peleckis
NAUJAI ATIDARYTAS SKYRIUS-

B. SERGAUTIS REAL ESTATE .
, 107 Orchard Beeach, Keswick, prie Simcoe ežero,

Telefonas Roches Point 184 M.
Čia yra ypač didelis pasirinkimas ūkių, vilų, sklypų 

prie ežero kranto ir'apylinkėj.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Per paskutinius 3 mėnesius mes pardavėme 11 lietuvių namų. 
Išbandę įvairiose kitose firmose, jie rado pas mus skubiausią pa
tarnavimą, didžiausią reklamą ir gavo augščiausią kainą. Įrody
mui patiekiami konkretūs faktai. Prašome įsitikinti ir leisti 

mums pabandyti parduoti Jūsų namą.

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

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

Advokatas — Notaras 

100 Adelaide St. W.
Room 107 

k 
Telefonas EM. 6-4182

Toronto

----------------------------------------

{mokėti tik $3.800. Vakarą Toronte 
ypatingai gero mūro, opie 12 m., 
senumo, atskiras, kvodr. planas, 
privatus įvažiavimas, labai dide
lis kiemas, vandeniu šildomas, 
visiškai be morgičių. Vieno at
skira skola 10 metų.

Pilna kaina tik $11.900. Mimico, vi
siškai naujas, vos vienų metų se
numo, puikus bongolow, priva
tus įvažiavimas, garažas, dide
lis kiemas, kaip vasarvietė.
Skambinti VYT. LUNYS.

High Park rojone. $14.900 pilna kai
na, visiškai atskiros, 7 k., labai 
gerame stovyje, gero mūro na
mas. Vertos ypatingo dėmesio.

High Park rajone. $3.500 įmokėti, 6 
neperein. komb. mūrinis, alyva 
šild. namas.' Didelis kiemas ir 
vieta garažui. Skubus pardavi
mas.
Skambinti J. BALTAKYS.

$19.000. High Pork rajone, labai ge
ro mūro, atskiros, keturkampio 
plano, 9 kambarių ir saulės k., 
vandeniu - alyva šildomas, įva-f 
žiovimas į kiemą, du garažai. 
Skambinti V. PLIOPLYS, telef. 
OL. 7996, namų tel. RO. 3345.

$5.500 įmokėti. Parkdale, atskiras, 9 
nepereinamų kamb. mūrinis na
mas, alyvos šildymas, 2 garažai

$3.500 įmokėti. High Parko rajone, 
6 neper, kamb., pusiau atskiros, 
mūrinis, garažo galimybės, aly
vos šildymas, tikrai geras pirki
mas.

Skambinti V. PLIOPLYS, OL. 7996

$14.500, McKenzie, pilna kaina, o 
gal ir pigiau. 10 kamb. mūrinis 
namas su baldais, augštos paja
mos.

$4.000, Harrison Ave., įmokėti. 8 k., 
mūrinis, kietos grindys, švarus iš 
lauko ir vidaus. Kaina $14.500.

Skambinti B. POŠIUS.

Seymour- Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

irtt

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

$2.000 įmokėti, Dundas - Brock, 6 
kamb. mūrinis, alyva šildomas, 
kietos grindys, labai Švarus; pil
na kaina $10.500.
Skambinti L. ZIGMANTAS. 

OL. 7997.

$3.900 ‘įmokėti, High Park - Bloor 
rajone, labai gerų plytų 6 kamb. 
namas. Didelis sklypas; pilna 
kaina $13.900 o gal ir pigiau. 
Skambinti L. ZIGMANTAS

OL. 7997.

$8.000 įmokėti, Indian Rd., atskiros, 
tikras 11 kamb. per 2 augštus 
dupleksas, vand. šild., 3 mod. 
virtuvės, garažas. Balansui vie
na 10 metų skola.

$4.500 įmokėti, Bloor - Brock, 7 k. 
per 2 augštus, gero mūro namas, 
pilna kaina $14.500.

Skambinti B. KRAUČELIŪNAS

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.
t BIURAI:

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

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

Nepamirškit manęs!
■ B. KRONAS

REAL ESTATE AND INSURANCE .i
1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

Telefonas: 9-3558

J. J. ELLIS
REALESTATE

pu i ■ • - —■■ - *—■ - - * ~~ — —

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL.ME. 2471

Sąžiningų ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentoms 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. 1 dieną 
gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasi

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

FRANKLIN — DUPONT, $13.500, 
įmokėti $3.000, 6 grožių kamb.r 
tikro mūro lobai geras moder
niai įrengtas namas. Alyva šildy
mas, 2 modernios virtuvės, gra
žios kietmedžio grindys, didelis

- SAUNDER - VAUGHAN RD. 
$12.500 - $3.000, pusiau atski
ros grožių plytų 6 kambarių na
mas. Vandeniu šildomos; gara
žas. šoninis įvažiavimas. Namas 
randasi lobai gražiom šiaurinio 
tel. ME. 2471.

Toronto rajone. Skambinti P. Gry
bas, ME. 2471.

RUNNYMEDE - ANNETTE, $13.000- 
$3.500. Pusiau atskiros.. gero 
mūro 6 kambarių namas,' gra
žios grindys, pats namas labai 
švarus. Galimo tuojau užimti. 
Skambinti P. črybas ME. 2471.

WILLARD - ST. JOHNS. $14.500 - 
$4.500. Visai atskiros gero mū
ro 6 kambarių namas. Kvadra
tinis plonos, moderni virtuvė, 
gardžas, Šoninis įvažiavimas 
Tikrai vertas dėmesio pirkinys, 
skambinti P. Grybas ME. 2471.

BARTLETT - BLOOR, $12.500, įmo
kėti opie $4.000. Atskiros 7 
kambarių narnos, karštu vande
niu šildomos, kvodratinis. plonos, 
gražus didelis sklypas. Skam
binti P. Kerberis ME. 2471.

GLADSTONE — BLOOR, $15:000, 
įmokėti opie $4.500. Atskiros 7 
kambarių mūrinis namas, karštu 
vandeniu šildomos, narnos ran
dasi puikioje vietoje, didžiulis 

* sklypas (dvigubos), garažas.
Skambinti P. Kerberis, ME.2471.

DURIE - HIGH PARK, $15.500, įmo
kėti apie $4.000, atskiras 6 
kambarių mūrinis nomas, kvad
ratinis plonos, narnos lobai pui
kiom stovyje, garažas, geri mor- 
gičioi, užėmimas tuojau. Skam
binti P. Kerberis, ME. 2471.

WOODSIDE - HIGH PARK, $19.500, 
įmokėti apie $7.000. Atskiras 
10 kambarių gražių plytų na
mas, puikios kietmedžio grindys, 
karštu vondeniu-olyva Šildomas, 
3 virtuvės, skiepe galima įreng
ti dar 3-jų kambarių butą, di
džiulis kiemas. 10 metų atdaros 
morgičius. Puikus pirkinys. 
Skambinti P. Kerberis ME. 2471.

DUFFERIN-r-ST. CLAIR, $13.900, 
įmokėti $2.900. Lobai gero mū
ro 7 nepereinamų kambarių na
rnos, 2 virtuvės, kietmedžio grin
dys. Tikrai vertas dėmesio pir
kinys. Skambinti P. Grybas, 
ME.2471. •

SYMINGTON — DUPONT, $14.500, 
įmokėti $4.000. Pusiau otskiras 
gero mūro 6 kambarių namas, 
alyva šildomas, 2 virtuvės, gra
žios kietm. grindys, visi kamba
riai dažyti. Prieš pirkdami būti
nai apžiūrėkite šį gerą pirkinį. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

LANSDOWNE — BLOOR, $15.900, 
įmokėti $4.500. Visai atskiras 
8 nepereinamų kambarių namas, 
moderni virtuvė, dvigubas gara
žas, namas švarus iš lauko ir 
vidaus, galima tuojau užimti. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

PERTH - DUPONT. $10.000. $2.000 
įmokėti, visai atskiras, 6 komb. 
narnos, 2 virtuvės, vieta garažui. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

DNDAS - KEELE. $11.900, $3.000 
įmokėti. Mūrinis, 8 nepereinamų 
kambarių per 2 ougštus namas, 
2 virtuvės, vieta garažui, namas 
naujai atremontuotas ir galima 
tuojau užimti. Skambinti P. Gry
bas, ME. 2471.

ST. CLAIR - DUFFERIN, $13.900, 
$4.000 įmokėti. Atskiras, labai 
grožių plytų, 6 kambarių bun
galow, vandeniu - alyva Šildo
mas, moderni virtuvė, dvigubos 
gar,., greitos užėmimas. Skam
binti P. Grybas, ME. 2471.

$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, įvažiavimas, alyvos šildymas, 11 kambarių 
namas. Dundas ir Gladstone rajone. Geros pajamos.

13.000 pilna kaina, 8 kambarių, atskiras, mūrinis namas High Pork rajone.

12.500 pilna kaino, 6 kambarių mūrinis namas. Bloor - Dufferin rajone.

Gera proga įsigyti namą su tuščia krautuve. Krautuvė naujai išdekorūota 
24 x 12 pėdų dyd':o, gali būti dar padidinta dvigubai. Krautuvė, 5 kam
bariai ir 2 saulės kambariai tik $14.900. Dundas - Bloor rajone.

1675 BLOOR STREET WEST
ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

Antanas E. Mičiūnas
ĮSTAIGOS TEL. KE. 7941 - - NAMŲ TEL. LA. 2143

KEN WILES REAL ESTATE
Mes dirbame 24 valandas: v 

TH E VI C T O R Y F L O RIST
Mūsų krautuvė dvejose vietose:

749 QUEEN ST. E. B 576 QUEEN ST. W. 
Tel. RL 5804 || Tel. EM. 3-1618

Vienintelis licenzijūotas 
elektros kontraktorius

J. BARAK AU S K AS
Master Electrician

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

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

X Telef. LY. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros —- Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. M 1 N 1 O T A
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:
Įmokėti $7.000, Baby Point rojone, 7 

k., naujas, moderniai įrengtas 
bungalovos, garažas, priv. įva
žiavimas. Kaina $17.000. Viena 
skola balansui. Lengvos mokėji
mo sąlygos.

Įmokėti $6.000, Bloor - Evelyn rajo
ne, 8 k., atskiras, vandeniu šil
domos, lobai, gero mjro namas, 
2 garažai, šoninis įvažiavimas.

$3.000 įmokėti, DovercourtRd. - Dun
das, 6 kamb., mūrinis, garažas, 
šoninis įvažiov. Koino $13.000.

$3.000 įmokėti, Jone - Brockside, 6 
kamb., otskiras, mūrinis, gara
žas. Kaina $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. 
Metinė apyvarta opie $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 muro garažai, privatus 
įvažiavimas. Kaino $25.000.

$8.000 įmokėti, Rusholme Rd., 13 k. 
per 2 augštu, otskiras dupleksas, 
vandeniu šildomas, 2 muro ga
ražai, privat. įvažiavimas. Viena 
skola 10 metų. Kaina $24.000.

$3.500 įmokėti, 7 komb. mūrinis, ot
skiras, mod. virtuvė, didelis kie
mas. Dovercourt 7 Davenport ra
jone. Pilna kaina $15.500.

$3.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, mūrinis, mod. virtuvė, ga
ražui vieta. Gladstone - Argyle 
rajone. Pilna kaina $12.700.

$4000 įmokėti. Garden - Sorouren, 7 
k. mūrinis, pusiau atskiros, aly
va šild. 2 modernios virtuvės, 
garažas. Pilnai kaina $13.500.

$4.500 įmokėti, Ossington - Bloor, 8 
k. mūrinis, pusiau atskiros, ne
pereinami kambariai, balansui 
viena skola, garažas. Pilna koi
no $14.500.

$5.500 įmokėti, McDonnel - Queen, 8 
k. ir saulės kambarys, atskiros, 
mūrinis, privatus įvažiavimas, 
garažas, erdvus kremas, pajamų 
namas. Pilna kaina $16.500.

$4.000 įmokėti, Jerome - Indian Rd.
6 k. pus. atskiras, mūrinis, ne
pereinami kambariai, vond. šil
dymas, 2 garažai, 2 mod. vir
tuves. Pilna kaina. $14.500.

$6-7.000 įmokėti. Mavety - Annette.
9 k., atskiras, mūrinis, kvad
ratinis planas, alyva šildomos 
namas. 2 virtuvės, privatus įvo- 
žiovimos, garažas. Pilna koino 
$19.000.

$3.500 įmokėti, Argyle - Gladstone, 8 
k. mūrinis, 2 augštuose, moder
ni virtuvė, galimybė garažui. 
Pilna kaina $12.700.

$5.000 įmokėti, Gilmour - Annette, 8 
k. otskiras, mūrinis, 2 virtuvės, 
naujas šildymas, didelis kiemas, 
galimybė garažui. Pilna kaina 
$14.500.

$5.000 įmokėti, Gladstone - Dundas, 
8 k. mūrinis, pusiau atskiros, 
nepereinami kambariai, 3 vir
tuvės, garažas. Pilna k. $16.500

$6.000 įmokėti, High Pork Ave. - 
Bloor, 10 k. atskiros, mūrinis, 
dupleksas, vandens šildymas, at
vira skola 9 metams, garažas, 
Šoninis privažiavimas. Pilna kai
na $23.500.

$10.000 įmokėti, Rusholme Road - 
Dundas, 9 k. atskiros, aštrių ply
tų, kvodr. planas, 2 virtuvės, 2 
vonios, vond. Šildym., garažas. 
Pilna kaina $24.000.

$5.000 įmokėti. Ilk. originalus <5up- 
leksas, 3 mod. virtuves, olyv. 
vandeniu šildomas, galimybė 
įrengti biznį rūsyje, duoda pa
jamų $185 mėn. plius 2 k. ir vir
tuvės butas sau. Nuosavybė be 
skolų. Pilna kaina $21.000.

Turime daugelį kitų labai gerų Ir įvairiomis kainomis bei įmokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

F. Jonynas
{statot OL 8444 

N«nM| OL 7972.

Rūta Kuprevičienė 
Narni; telaf. Mt 3929 

Vladas Paliulis 
Įstaigos telef. OL. 8443

V. Jučas
Biznio OL 8444
Nam« toiof. OL 4718

A. W. IARL1HGER
Real Estate Ltd.

587 BLOOR STREET WEST
Seniausia pirkimo — pardavimo įstaiga Toronte, 

turi ofisus visose miesto dalyse
■ . .. .

Sudarome geriausiomis sąlygomis naujus morgičius per 
savo morgičių departamentą. Sudarome sąlygas pasko
loms gauti. 1000 dolerių metams kainuoja tik $31.50.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$15.500 Bloor -— Bathurst, mūrinis, atskiras 13 kambarių per du augštus, dvi 
vonios, dvi virtuvės, du atskiri įėjimai, įvažidvimas į kiemą, balansui 
viena skola

$7.000 įmokėti, Grenadier - Roncesvalles, atskiras, mūrinis, vandeniu šildomas, 
10 k. su 3 virtuvėmis, didelis kiemas, šoninis įvažiavimas.

$6.000 įmokėti, Sunnyside rajone, mūrinis, atskiras, 9 k., 3 virtuvės, vande
niu ir aliejumi šildomas, garažas.

$5.000 įmokėti, Bloor - Dovercourt Rd., mūrinis, atskiras, 11 k., 2 virtuvės, 
dvi vonios, vandeniu ir aliejumi šildomas, privatus įvažiavimas.

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

$4.500 įmokėti, Bloor - Runnymede, mūrinis, atskiras, 6 didelių kambarių, 
įvažiavimas į kiemą.

$5.000 įmokėti, prie naujai statomos lietuvių kotai. bo(nyčios, atskiras, mūri
nis, 8 k., dvi virtuves, aliejumi šildomas, garažas.

$12.900 pilna kaino, Quebec - Annette, mūrinis, atskiras, 8 k., įvažiavimas i 
kiemą

$3.000 įmokėti. Mūrinis, 7 k. per du ougštus, dvi mod. virtuvės, garažas.
$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 k. per du augštus, aliejumi šildomas, garažas.
$7.000 įmokėti. Lietuvių mėgiamam rajone, otskiras, mbūrinis, 13 kambarių, 

3 vonios, 3 virtuvės, 2 garažai, vandeniu šildomas, didelis kiemas.
$8.000 įmokėti. Indian Rd. - Bloor, mūrinis, atskiras, 11 k., 3 virtuvės, vand. 

aliejumi šildomas. . '

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

S. KUZMAS P. LEDAUSKAS
Offico OL 6357. Namų LA. 1250 Offico OL. 6350. Namų OL. 5815.

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

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

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

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

žymiai papigintomis kainomis rr išsimokėjinlui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

Pirmą kartą Kanadoje !
Pasaulyje garsūs 
vokiečių “54” mo
delio High-Fidel
ity AM ir FM ra
dijai

SARA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT.
Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga
minti Kanadai

Atvykite, pademonstruosime veltui. Garantuoti 'pataisymai, 
atliekami apmokintų mechanikų. '

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St W., Toronto - EM. 4*1633

(priešais šv. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčią)
Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kitų dalykų bei dovanų iš Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų.

t.fr
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V. VASIS - Vasiliauskas
Real Estate and Business Broker

SS
9 PUSL. '

872 BLOOR STREET WEST (prie Ossington Avė.) Telefonai: ME. 4605 * 4606

Ir tavo ir bus tavo
Partijos sekretorius viename 

Bulgarijos kaime mėgino pri
kalbėti ūkininką įstoti į kolcho-

Roncesvoles 6

6. Parkdale — Jameson 10 didelių 
kamb. mūrinis atskiros, alyva Šil
domas, garažas, geras pajamų na
mas. Įmokėti $5.000 ir viena at
vira skola balansui.

t
1. High Park 6 dideli kamb. mūrinis 

namas, moderni virtuvė, svarūs 
kam- įmokėti $2.900.

2. Grenadier Rd.
kambar. gero mūro, labai didelis 
kiemas ir garažas. įmokėti $3.900.

3. High Park - Roncesvoles 6 dideli 
kam. mūjinis, alyva šildomas, kie
mas ir garažas. įmokėti $4.500.

4. Indian Rd. - Grenadier Rd. 10 di
delių kamb. 2-jų augštų * mūrinis 
atskiras namas, vandeniu - alyva 
šildomas, privatus įvažiavimas ir 
garažas. įmokėti $5.000.

5. High Park - Blodr 8 didelių kamb. 
gero mūro, atskiras, vandeniu - 
alyva šildomas, didelis kiemas ir 
garažas, geras pirkinys.

7. Bloor - Dundas 6 didelių kamb. 
ir garažas, {mokėti $2.900.

8. Dundas - Dovercoųrt Rd. 8 didelių 
kamb. mūrinis atskiras, vandeniu - 
alyva šildomas, 2 virtuvės ir 2 ga
ražai, prašoma kaina $14.900.

9. Lansdowne - Queen 6 kamb. mū
rinis, alyva šildomas, garažui vie
ta. įmokėti $3.000.

10. Dundas - Brock 9 didelių kamb. 
2 butai, atskiras mūrinis, vande
niu alyva šildom.; įmokėti $4000.

11. Bloor - Delevare Avė. 8 kamb. 
gero mūro atskiras, labai didelis 
kiemas, įmokėti $4.500.

12. Bloor - Havelock 9 didelių kamb. 
atskiras mūrinis, 3 virtuvės, van
deniu alyva šildomas, didelis kie
mas ir garažas, įmokėti $7.000 
ir viena skola balansui.

13. High Park Blvd. - Sunnyside Ave.
11 didelių kamb., (2 butai dup
leksas). Atskiros, mūrinis, vande
niu alyva Šildom., įmokėti $7000 
ir viena atvira skola balansui.

14. High Park Blvd., gražiausia gat
vė, 20 lobai didelių kambarių, at
skiras gero mūro, 4 vonios, 4 vir
tuvės, atskiri įėjimai, centrinis 
planas/ privatus įvažiavimas, 3 
mūriniai garažai. Namas be sko
lų, įmokėti $9.000 ir viena sko
la balansui 10 metų.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. F "
nuojanie parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.

J. K. BALSYS V. VASIS (Vasiliauskas)

Sudarome paskolas, įkai-

-Mb

Vasarai artėjant parduodami ZzJ/f j f Y 
pigiomis kainomis V</ V' f/ </ Vtz C'

7 kub. pėdų šaldytuvas su 1 f į
5 metų garantija tik...... JL O 3

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

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

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką 

Kalbu lenkiškai »
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

1613 BLOOR ST. WEST
Tel. LO. 6480

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ
RŪBAI

Lietuviams nuolaida.
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

PASAULYJE 
GARSIOS 

VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS.

Lietuviškos ir 
vokiškos 
patefono 

plokštelės.
DOVANOS 

su lietuviškais 
motyvais ir 
importuotos.

4711 
vokiečių kos

metikos prekės.
WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ST. 
TORONTO 

Tel. WA. 4-4596

— Visa žemė,'kurią tu matai 
prieš savo akis, buvo tavo, yra 
dabar tavo ir pasiliks tavo, jei
gu tu įstosi į kolchozą.

Ūkininkas, kurį erzino komu
nisto “mandagumas” ir augštos 
duoklės privatiems ūkininkams, 
atkirto:

— Jeigu tau nupiautų nosį ir 
įdėtų ją į tavo kišenę, tai ir ji, 
kuri buvo tavo, tebūtų tavo ir 
visados pasiliktų tavo.

Atsakymas
Daktaras pasiuntė Jurgiui 

Braziui sąskaitą' su pastaba:
— Ši sąskaita šiandien sulaukė 

vienerių metų amžiaus.
Jurgis Brazys atsakė:
— Ilgiausių metų!

Žino
Kanauza nuėjo pas daktarą.
— Nežinau, kas su manim da

ros. Esu baisiai nervingas, pašo
ku dėl menkiausio triukšmo, ma
no nervai baisiai blogi ir esu 
jautrus visą dieną. Ar jūs nusi- 
manOt, kas su manim yra?

— Žinoma, — atsakė daktaras, 
— aš taip pat esu vedęs.

Žodynėlis
Vienas Niujorko žurnalistas 

paduoda šią informaciją iš Kolo
rado Žemės Ūkio ministerijos:

Idealizmas — jeigu tu turi dvi 
karves, jas abi pamelži, vartoji 
pieną kiek reikia ir dar lieka 
kitiems.

Socializmas — jeigu tu turi

dvi karves, vieną pasilieki sau, 
kitą atiduodi, savo kaimynui.

Komunizmas — jeigu tu turi 
dvi karves, atiduodi jas abi val
džiai, o iš jos gauni atgal truputį 
pieno.

Imperializmas — jeigu tu turi 
dvi karves ir pavagi kieno nors 
jautį.

Lengvesnis komunizmas—jei
gu tu turi dvi karvės, tu esi ka
pitalistas.

Kapitalizmas — Jeigu tu turi 
dvi karves, vieną iš jų parduodi 
ir nusiperki jautį.

Naujas idealizmas — jeigu tu 
turi dvi karves, valdžia nušauna 
vieną iš jų, o kitą atima.

Anarchizmas — jeigu tu turi 
dvi karves, tavo kaimynas vieną 
iš jų nušauna, o kitą atima.

Nacizmas — jeigu tu turi dvi 
karves, valdžia nušauna tave ir 
pasiima jas abi. t

Realizmas — jeigu tu turi dvi 
karves, jos abi sausos, neduoda 
pieno.

NINA ČERNAVSKIS, ods
DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir trėčiadieniais naa 2-9 vai. vak.; ketvirta- 

dieniais ir peakfadieitiats mū 9-5 vai. po pietų.
660 BROADVIEW AVE., TORONTO. TEL. Rl. 4643

Dr. M. Arštlkaltytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

< Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima ii anksto susitarus
Talef.: offiso WA. 1-3584 

nam<| WA. 3-5555

T ■    y ■■J . -» -1-----1 1 ■ 'TT—1

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.
■ .l — ll I.! II .11. ■ II. • l>,l I ■.^1

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse-
Vidoys ligų specialistas: širdie^ ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euelid Avė., Toronto 

TeL WA. 1-6708

1

B

e

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Paieškojimai
Adolfą JANUKAVICIŲ, kilu

sį iš Miežionių kaimo, Švenčio
nių apskr., išvykusį Kanadon 
1951 m. iš Belgijos ieško Lietu
vos Generalinis Konsulatas To
ronte (11 Grenadier Heights, tel. 
MU. 2376). r

Juozas Skirmontas, gyv. Be
verly Shores, Ind. ir Onutė Skir- 
montaite — 1551 So 51st Ave., 
Cicero 50, Ill., Antano ir Petro
nėlės vaikai, ieško brolių Prano 
ir Petro SKIRMANTŲ ir gimi
niu.

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial /kute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561-567 KEELE ST. ___ _
1% Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

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

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vol p.p.

Dr. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ^ 

1554A BLOOR ST. W., TORONTO
Bendroji praktika, moterų ligos su 

gimdymo pagalba specialiai.
Kabineto tel. LL. 9184 

Namu WA. 1-0537
Priėmimo vai.: 1.30-3.30 po pietų, 
5.30 - 8 vai. vak. Kitu laiku pagal 

susitarimo.

Nebučiuos rankų
Italų kareiviams išleistos man

dagaus elgesio ir papročių taii 
syklės. Tarp kita ko, ten nusako
ma, kad moterims rankų bučia
vimas jau nesiderina su šių lai
kų dvasia ir turi būti skirtas iš
nykimui. Be to, primenama, kad 
šokant nedera partnerę spausti 
prie savęs, kad nenoromis turė
tų atrodyti, lyg norima sutrinti 
merginos suknelę. Neužmiršta 
pastebėti, kad niekados nereikia 
valgyti su' pirštais ar nevalyto
mis panagėmis.

Cigaretės ir vėžys
“The British Medical Journal” 

paskelbė duomenis, liečiančius 
rūkymo įtaką plaučių vėžiui. Iš 
jų aiškėja, kad tabako rūkymas, 
ypač cigarečių, turi tam tikros 
įtakos plaučių vėžiui. Buvo ap
klausinėta apie 40.000 gydytojų. 
Iš atrinktos medžiagos, liečian
čios mirusius gydytojus 35 m. 
amžiaus ir vyresnius, konstatuo
ta, kad iš 789 — 36 mirė nuo 
plaučių vėžio; 25 iš 36 buvo ci
garečių mėgėjai, 4 — pypkoriai, 
7 — cig. ir pypkės mėgėjai. Nė 
vienas nerūkančių gydytojų ne
mirė nuo plaučių vėžio. Pagal 
statistiką, tūkstančiui rūkančių
jų tenka 0.66 mirtys nuo vėžio.

— Niujorkas.'— Carlos Romu
lo, buvęs JT pirmininkas “Col
lier” žurnale pareiškė, kad Jung
tinės Tautos merdėja. Dėl to jis 
kaltina vakariečius ir siūlo duoti 
JT politinių vitaminų. Jo many
mu, Eisenhoweris, Churchillis 
turėtų patys susėsti prie Saugu
mo Tarybos stalo ir atvirai pasi
kalbėti su Malenkovu.

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

TORONTO
. (Įėjimas iŠ 613 Brock Ave.)

Priima Hgontus, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 it 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-3* vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL 6851

i X

TEL. JUnction 4773

Sav. G. KERAITIS PREBBLE

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

NUO 
LIEPOS 17 IKI 30 DIENOS 

ATOSTOGAUJA.

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

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

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

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. S. V. FĖINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vidaus ir moterų ligos 
251 CRAWFORD STREET, TORONTO 

Telefonas LL. 5739
Darbo vai.: 1.30-3 ir 6-8 vai. .p p. 

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS .

Priėmimo volondos: 1 -2 ir 6-8 vai. v.
Šeštadieniais 11-2 vai. po pietų.

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVĖ., TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

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

REALTOR

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iŠ šviežių produktų.
Gamma pirty.vbiui crre/os. - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

Geras pirkinys 
$6.000 įmokėti, High Park rajone,

Indian Rd. 12 kamb., mūrinis 
atskiras namas, karšto vandens - 
alyvos šildymas, kvadratinis pla
nas, garažas, pusiau privatus 
įvažiavimas. Užėmimas už 60 
dienų.

$15.000 pilna kaina, įmokėti $6000, 
Dundas - Lisgar rajone, 8 kamb., 
mūrinis, atskiras namas, karšto 
vandens - alyvos šildymas, išilgi
nis koridorius, dvigubas garažas.

$13.000 pilna kaina, $4000 įmokėti, 
St. Clair - Oakwood, 6 kamb., 
šiurkščių plytų, pusiau atskiras 
namas, alyvos šildymas, moderni 
virtuvė.

100 akrų ūkis, 1 mylia nuo Lake 
Simcoe. 88 akrai dirbamos že
mės, 12 akrų miško. 10 kam
barių mūrinis namas. Traktorius 
ir kiti padargai. Lobai gera ga- 

* limybė ūkio — vasarvietės kom
binacija. Reikalingas geras {mo
kėjimas grynais ir viena atskira 
5% skola balansui.

$13.900 pilna kaina, $4000 įmokėti, 
Christe - Davenport, 6 kambar., 
mūrinis, šiurkščių plytų namas, 
karšto vandens - alyvos šildymas, 
garažas.

$17.000 pilna kaina, $5000 įmokėti, 
Dovercourt - Dundas, 12 kamb., 
mūrinis, pusiau atskiras namas, 
išilginis koridorius, 4 virtuvės.

J. RUKšA

$12.000 pilnai kaina, $4000 įmokė
ti,, Bloor - Dufferin, 8 kamb. at
skiras namas, didelis sklypas, 
dvigubas garažas ir privatus įva
žiavimas.

$16.500 pilna kaina, $5000 įmokėti, 
Lakeshore Rd., mūrinis šiurkščių 
plytų atskiros namas, karšto 
vandens - alyvos šildymas, kvad
ratinis planas, moderni virtuvė, 
garažas. Viena atvira skola ba
lansui.

$13.000 pilna kaina, įmokėti $4000,
Dufferin - Davenport, 6 kamb., 
mūrinis namas, moderni virtuvė, 
nėra garažo.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR $Y. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

r WA. 3-2003
Priėmimo v^hdcs: "nuo* 9-T2 h- nuo 

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Rėftfaė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakeraic ir žežtedieniaiš 
pagal susitarimg

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

OL.5I76 - OL. 1793
; < -
-.310 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

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
Praneštr klijentams savo naują adresą:

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS

1061 BLOOR ST. W.
■ .i — i i, ■ ,.n

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advokatai, Notarai 
91 Yonge St, Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENfe

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitofimg.
Telef. įstaigos WA. 1-0556

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
t MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymą pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avėnue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gote Vale Avė. Toronto 

Telef EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St W; TbroffiM^^ 
kampas fuclid Ave.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalingo

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

(at Dundas)
-

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel EM. MOM

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

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

Žnr>i<<K /?„,AfaJ sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
^ug ^pestingai saugomi Kai 

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

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

36 metų valymo patyrimas

Laikrodininkas
Taisau vkų rūšių laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Glashuette laikrodininkų mo
kyklų. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti iš provinces* reg. laišku*

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

EE——EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Perduodu jvoirkn rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus —- normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St West Toronto 

Tel. KE. 3881

ui Ii j 5
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DANIEL D. STOKAL, B.A^ 
advokatas, notaras ir tt.

PERKĖLĖ 
savo biurą į 

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 — Herman Building 
j Toronto

Telefonas EM. 6-1681-2 
Ketvirtadienio vakarais:

575 Queen St. W. - 6-8^ val. v. 
Telef. EM. 8-2646

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto 
‘ TeL EM. 4*6515

■

Bernhard A Scott 
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
, Ant. Lludžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
n Adelaide St Toronto

AK1Ų SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Prttoiko okiniut visiems okių defek
tams. Stirta aklų nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudofimg ir nėr*

UetuvHkoi kolbončius prožoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; on t r., ketv.

Ir iežtod. 10-1 vo. p.p.
Office EM. 6-5361. Hm. ME. 0636.

Telef. WA. 1-3924
■———u 1111
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t ORCNTO, ©nt.
Šv. Jono Kr, parap. žinios 

— Sekmadieniais vasaros me-
Prisikėlimo parapijos žinios 
*— Parapijos pradinės statybos

dos: 9, 10 ir 11 vai. Vakarais pa- 
laiminimo nėra.

— Bažnyčios šventinimo iškil
mės buvo nufilmuotos ir filmas 
(spalvotas) dabar yra parapijos 
nuosavybė. Bažnyčios šventini
mo nuotraukų galima gauti pa
rapijos salėje sekantį sekmadienį 
po pamaldų.

— Bažn. pašventinimas rado 
gražų atgarsį lietuviškoje ir Ka
nadiečių spaudoję. Aprašymai su 
fotografijomis tilpo “Toronto D. 
Star”, “Telegram” ir kanad. ka? 
talikų laikraštyje “The Canadian 
Register”.

— Ir pažventinus bažnyčią, 
toliau bus vykdomi vidaus baž
nyčios dailinimo darbai: iš me
džio daroma lietuviško stiliaus 
krikštykla, švęstam vandeniui 
laikyti indas, mediniai kryžiai, 
kuriais bus papuoštas po viško- 
mis esąs bažnyčios prieangis.

— Sekantį sekmadienį antroji 
rinkliava bus daroma bažnyčios 
emonto naudai.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Aleksas Dudonis ir Adelė 
Nikolajavaitė.

Pakrikštyta: Ričardas Stanis
lavas Navackas, Romaldas Pra
nas Barauskas, Zigmas Jurgis 
Danisėvičius, Vincentas Kęstutis 
Didžbalis ir Eugenijus Rene Ri
bikauskas - Rimas.

A.a. V. Krėvės minėjimas, 
ruoštas Toronto KLB, įvyko lie
pos 16 d. Lietuv. Namuose. Ap
žvalginę paskaitą apie velionį 
skaitė A. Rinkūnas.. Jis įdomiai 
supažindino klausytojus su stam
besniais Krėvės gyvenimo ir kū
rybos bruožais. Beethoveno bu- 
zikos ištrauką davė D. Ščepavi- 
čiūtė, šiemet' baigusi Toronto ka
rališkosios muzikos konservato
riją. Iš Krėvės kūrybos įspūdin
gai skaitė B. Grigaitytė, J. Ma- 
tulionytė. Pirm. J. Simonavičius 
visiems padėkojo. Aukų V. Krė
vės fondui suinrkta $66,70.

Liepos 17 d. už velionį atlai
kytos gedul. pamaldos šv. Jono 
Kr. bažnyčioje ir Prisikėlimo 
parap. koplyčioje.

“Varpo” choras 
liepos 17 d. labai sėkminkai da
lyvavo policijos suruoštame 14 
tautų festivalyje. Iš visos eilės 
dalyvavusių chorų jury komisija 
“Varpui” pripažino pirmą vietą. 
Choras, diriguojamas komp. St. 
Gailėvičiaus. dainavo: “Anoj pu
sėj ežero”, “Į naują žygį”, “Kur 
giria žaliuoja”, “Apynėlis” ir ke
lias operų ištraukas. Žiūrovų bu
vo apie 18.000.

Toronto skautų-čių stovykla
Išvykstantieji į Toronto skau

tų-čių stovyklą renkasi liepos 24 
d. 8 vai. ryto prie Šv. Jono Kr. 
bažnyčios (Dundas-Gorevale gt. 
kampas). Išvykstame mašino
mis. Stovyklautojai prašomi sa
vo kuprines pristatyti ligi liepos 
23 d. adresu: Foto Lith offset 
spaustuvė 1033 College St, iš kur 
bus nuvežta į stovyklavietę.

Stovyklautojų tėvai ar bičiu
liai, turintieji mašinas ir sutin
kantieji nuvežti stovyklon, pra
šomi paskambinti p. ’ Kalendrie- 
nei tel. LA.3080 ar J. Pažėrai, 
tel. MU. 7503.

Stovyklą aplankyti kviečiami 
tėvai, bičiuliai ir visa visuomenė 
rugpiūčio 1 d., sekmadienį. Tos 
dienos programoje 11.30 vai. pa
maldos, kur kviečiami dalyvauti 
ir svečiai. Po pietų įvyks stovyk
los šventė su programa. Vakare 
uždaromasis stovyklos laužas.

Stovykla pasiekiama važiuo
jant iš Toronto 5 keliu Hamilto
no link lig Cooksvilles. Iš Cooks- 
villes sukama į 10 kelią ir va
žiuojama tiesiog per Brampton, 
Victoria, Claude lig kelio rodyk
lės į Ingelwood. Sekant rodykle 
sukti į kairę ir vėl tiesiog 1 my
lią lig stovyklos. Sekti stovyklos 
rodykles.

Pionierių grupė išvyksta atski
ru pranešimu.

Stovyklos Vadovybė.
Prel. K. Vasys 

lankėsi pas T. pranciškonus ir 
šv. Jono Kr. parap. klebonijoje. 
Jis gėrėjosi atnaujinta šv. Jono 
Kr. bažnyčia.

Jonas Prakapas, 
“TŽ” administratorius, atosto
gauja Havanoje — Kuboj. Dabar 
ten esą labai karšta.

jos benarovėms, kurių tarpe yra 
ir viena lietuvių bendrovė. Var
žytinių data nustatyta liepos 30 
d. Arch. Dr. St. Kudokas apsisto
jo Toronte ir pasiliks iki statys 
bos pradžios. » .. ,Zfr, f

— Liepos 14 d., aprūpinta pas
kutiniais sakramentais, mirė Ju
lija Padvoiskienė, palikdama 
iukterį Aldoną. Palaidota liepos 
17 d. iš šv. Antano bažnyčios.

— Brooklyne, NY, mirė Alek
sandra Kazlauskienė,, parapijos 
’aibės fundatorė, pirmoji sutei
gusi auką parapijos statybai. Už 
jos sielą vienuolyno koplyčioje 
bus atlaikytos giedotos šv. mi
šios su egzekvijomis ir kryžiaus 
keliais.

— Praeitą'sekmadienį pamal
dų metu parapijos choras, vado
vaujamas sol. V. Verikaičio, gie
dojo naują giesmių repertuarą. 
Tuo pačiu metu solo giedojo gar
siausias Kanados tenoras, CBC 
ir TV žvaigždė, John Vickers. 
Vargonais^ palydėjo muz. S..Gai- 
levičius.

— Norintieji dalyvauti maldi
ninkų kelionėje autobusais į 
Midland, Ont. rugpj 8 d., prašo
mi registruotis asmeniškai ar te
lefonu klebonijoje. Pernai pra
dėjome parapijos kūrimosi dar
bą užtarimu i laiminimu pirmų
jų šio krašto kankinių, o šiemet 
norime pradėti parapijos pradi
nę statybą.

— Rugpj. 20-22 d.d. viename 
Toronto vienuolyne moterims 
rengiamos uždaros rekolekcijos 
lietuviškai. Registruotis ir gauti 
informacijų klebonijoje. Pran
ciškonų Ordinas praneša, kad 
pernai jų misijų kraštuose buvo 
atlaikyta 534 uždaros rekolekci
jos vyrams ir 813 moterims. Ne
atsitikime nuo misijų kraštų!

— Moterystės sakramentu su
jungti: Vladas Šlenys ir Teresė 
Borkertaitė. O. P .Tamošauskas 
ir Aldona Žilytė. Vladas Šlenys 
pastoviai dirba parapijos rašti
nėje. Pakrikštyta Vida Marija 
Joana Bumbulytė.

“Vytis” sumušė “Neerlandia”.
Praėjusį penktadienį, liepos 16 

d. Erlscourt Parke “Vytis” sužai
dė lygos antrojo rato antrąsias 
rungtynes. su olandų “Neerlan
dia”. Įvačius įmušė: J. Lietuv
ninkas 3, R. Preikšaitis 2 ir K. 
Budreckis 1. Mūsų vartus gynė 
vyrų krepšinio jauniausias krep
šininkas O. Kulys; tai nepakei
čiamas vartininkas — per tris iš 
eilės rungtynes neįleidęs nei vie
no įvarčio. Komanda yra'tvirtai 
pasiryžusi laimėti pirmą vietą ir 
iš senjorų lygos pereiti į Conti
nental lygą.

Sekančios rungtynės — pirma
dienį, liepos 19 d. Erlscourt Par
ke su stipria East York koman-* 
da, ketvirtadienį liepos 22 d., 7 v. 
vak. Erlscourt Parke su “Cale
donia”.

Artėjant IV-sioms Š. Ameri
kos Liet. Sportinėms Žaidynėms 
Toronte, “Vytis” skelbia šią krep 
šinio ir orinio treniruočių tvar
ką: pirmad. ir trečiad., nuo 7-8 
moterys, 8-9 vylų rinktinė, 9-10 
jauniai. Treniruotės vyks St. 
Christopher House Haal. P. B.

Nuoširdžioi dėkojome visiems bičiu
liams ir požjstomiems, ypoč ponioms už 
gausingą lankymą sunkiai sergančios ir 
vėliau mirusios mūsų žmonos ir motinos 
Genės Lelienės.

Kartu dėkojome visiems draugams ir 
organizacijoms už atsiųstas gėles ir vai
nikus, pareikštą mums užuojautą ir gau
sų dalyvavimą laidotuvėse, kas žymiai 
palengvino mūsų skausmą. Ypatinga pa
dėka kun. P. Ažubaliui, kun. J. Gutaus
kui ir kun. B. Pocevičiui už pamaldos 
bažnyčioje ir palydėjimą velionės į am
žiną poilsio vietą.

Nuliūdę: vyras, duktė ir sūnus.

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. <

ŽUKLAVIMO 
ir įvarius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

1212 Dundas Street West, Toronto
X Telefonas LA. 9547

čto oot golimo užsisakyti laivams motorus bei 
jvairius medžioklinius šautuvus.

. HAMILTONO BALTŲ FEDERACIJA
ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 31 d., V. NARUŠIO ŪKYJE, RENGIA PIRMĄ 

LIETUVIŲ, LATVIŲ ir ESTŲ

MCNTLEA1, Cue

Loterija ir kitos staigmenos

PABALTIEČIŲ Minkšti ir kieti gėrimai Pradžia 4 vai. po pietų.

ŠOKIŲ

MUZIKA!

Oficialus leidimas gautas. Pabaiga 12 vai. naktį.

Hamiltono Baltų Federacija.

Visi praleidžiame šeštadienį V. Narušio ūkyje prie Lake Medad
kur liepos mėn. 24 dieną, 3 vai. po pietų įvyksta

linksma gegužinė
Nepraleiskime progos gamtoje pailsėti ir ežere pasimaudyti, bei linksmai šeštadienio laiką 
praleisti. Veiks bufetas su kietais ir minkštais gėrimais. Prizinis Šaudymas su trimis pre
mijomis. Loterija ir kiti linksmi margumynaf. Gros Benni Ferri orkestras ir veiks garsia
kalbis. Įėjimas tik 50c. Visus maloniai kviečiame atsilankyti.

. Hamiltono V.A.V. parapijos komitetas.

SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO 1 D.
V. NARUŠIO ūkyje prie Lake Medad, įvyksta

LINKSMA GEGUŽINĖ
Veiks turtingas' bufetas, prizinis šaudymas ir kiti 

margumynai. Gros geras orkestras.
Pelnas skiriamas moksleivių vasaros stovyklai.

PRAŠOME VISUS ATSILANKYTI.

— Praeitą savaitę vienuolyne 
lankėsi Msgr. K. Vasys, didis 
pranciškonų geradaris ir knygos 
“Dievas ir Žmogus” leidėjas. Tą 
didžiai naudingą knygą galima 
įsigyti pamaldų salėje.

Dabar Kanadoj vyksta rink
liava šalpai. AAtlikime savo 
metinę prievolę šalpai.

K. At-kų C. V-ba.

LIEPOS 25 DIENĄ, SEKMADIENĮ 
prie Lake Medad p.p. NARUŠIŲ ūkyje

Jūros Skautai rengia

ŠAUNIĄ GEGUŽINĘ
Maloniai kviečia mielus tautiečius iš arti ir toli 
savo dalyvavimu paremti Jūros Skautų veiklą.

Hamiltono Jūros Skautai.

LIEPOS 25 D. SEKMADIENĮ
BIELIŪNŲ ūkyje, prie kelio R R 1.

įvyksta pirmoji NIAGAROS pusiasalio liet, jaunimo 
GEGUŽINĘ

Veiks turtingas bufetas. Šokiams gros geras orkestras.
Pradžia 2 vai. p.p. Įėjimas tik 40<*.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI!
- Rengėjai “GINTARAS”

Praleisdami atostogas 
bei pravažiuodami pro Torontą 
svečiai lankėsi “TŽ”.Redakcijoj: 
visuomenininkai p.p. Grybai iš 
Čikagos, J. Tamulevičius su šei
ma ir A. Dundulis, D. Gruodis
.iš Montrealio, kuris kaip keliau
jantis foto reikmenų agentas, 
kartu užprenumeravo “TŽ” savo 
tėvams į Argentiną.

Evangelikų gegužinė
Liepos 31 d., šeštadienį, 2 va.l 

liet, evangel, liut. parapijos cho
ras rengia linksmą pikniką su 
šokias. Pikniko vieta: važiuoti iš 
Toronto 5 HW iki 27 HW, pasuk
ti į dešinę ir pravažiavus 7 HW 
už 3 mylių į kairę prie 27 HW 
pikniko vieta. Neturintieji ma
šinų užsiregistruoja pas A. Us- 
valdą, tel. LL. 5935. Auto maši
nos važiuos į pikniką šeštadienį 
2 ir 4 vai. iš Atlantic Restaurant 
Dundas gt.

WELLANDAS
Welando apyl. B-nės naująją 

valdybą, išrinktą birželio 6 d, su
daro: kun. B. Mikalauskas pirm., 
J. Blužas vicepirm., K. Stankevi
čius sekr., J. Paužudis iždin., V. 
Morkūnas Šalpos bei Kultūros 
reikalams vedėjas.
Išnuomojamos visa* II augštas—3 kam
bariai ir virtuvė, be baldų. 259 Wright 
Ave.
---------------------------------------- -—--------------------------------- ;----------------------------------

Išnuomojami 2 kambariai su baldais I 
augšte Dundas - Quebec rajone. Galima 
naudotis virtuve ir šaldytuvu. Vedusiems 
arba nevedusiems. Tel. LY. 8711.

Išnuomojamas kambarys ll-me augšte su 
baldais; yra garąžąs. High Park rajone, 
tel. LO. 6846.

Lenkijos iždo brangenybės 
Per Rumuniją jos buvo nugaben 
tos į Prancūziją, o kai vokiečiai 
ją okupavo — į Angliją ir paga
liau į Kanadą, kur jos buvo glo
bojamos tų pačių pareigūnų ir 
įgalioto ministerio Podoskio, o 
vėliau Babianskio.

Kai 1945 m. paaiškėjo, kad pa
saulis pripažins komunistinę 
Lenkijos vyriausybę, brangeny
bes globojusieji jas paslėpė. 1946 
m. komunistinės- Lenkijos atsto
vai pradėjo jų reikalauti, bet ne
berado. Tais pačiais metais bran
genybėms buvo kilęs pavojus at
sidurti komunistų rankose, kai 
vienas iš jų sargų, Swierz- Za
leski, perėjo komunistų pusėn. 
Tačiau likusieji globėjai suskubo 
rasti naują slėptuvę ir jas laiku 
išvežti.

Tačiau buvo vis neramu, kad. 
Lenkų atstovybė ir jos agentai 
gali sužinoti, kur brangenybės. 

. slepiamos ir gali pareikalauti jas' 
išduoti. Pagaliau 1948 m. buvo 
išsiaiškinta, kad provincijos val-‘ 
džios negalėtų priversti brange
nybes išduoti joks teismas, tad 
nuo tada visai atvirai pasiėmė 
jas globoti Quebec valdžia. Nuo 
to meto brangenybės yra saugo
mos Quebec muziejuje. Jos yra 
jau minėto Polkowskio ir daili
ninko Kątskio vieną kartą per 
metus patikrinamos. Jų saugoji
mo išlaidos yra padengiamos eg- 
zilinės vyriausybės. Jų yra, ma
tyt, labai nedaug, nes nuo 1948 
m. pradžios iki šių metų tesusi- 
darė vos $4.157,63.

Išnuomojamas frontinis kambarys Ili-mc 
augšte vienam asmeniui. Vėsus, galima 
naudotis virtuve. Skamb. bet kuriuo lai- 
ku EM. 8-0948; 53 Gorevale A<e.

' ’ . t ♦ * i*,

Išnuomojamo 2 kambariai ir bendra vir
tuvė ll-me augšte. 14 Churchill Ave. 
Tel. LO. 7120, nuo 5 vai. v.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte. 21. Wendell Ave., Weston, 
-r---------- - ---- ---- — ---------------------- —------
REIKALINGA patyrusi mergaitė krautu
vės darbui, mokanti kalbėti lenkiškai. 
Skambinti ME. 1006.

PARDUODAMAS "Mercury" 52, gerame 
stovyje, nebrangi kaina; 45 Fuller Ave., 
tel. LA. 6515.

— Torontas. — Naujasis On
tario žemės ir miškų ministeris, 
C. Mapledrome savo karjerą pra
dėjo lentpjūvės darbininku, o 
baigė direktorių vienos stam
biausių popieriaus firmų — 
Great Lakes Paper Co. Fort Wil- 
liame.

— Londonas. — W. Churchillio 
ir Edeno vizitas JAV anglų iždui 
atsiėjo 25.000. Vien lėktuvo iš
laidos siekė 10.630 dol.

— Vašingtonas. — Atstovų rū
mai vienbalsiai priėmė įstatymą, 
baudžiantį mirtimi šnipus taikos 
metu.

linuomojomi II ougite 2 kambariai ir 
virtuvė arba 1 kamb. ir virtuvė, ir gara
žas Bloor-Dovercourt raj. tel. LO. 1357. 
({nuomojamas frontinis kambarys. Gali
mo naudotis virtuve. Tel. OL. 2636.

({nuomojamas frontinis kambarys ,11-me 
oug{te vienam ar dviem asmenim, su 
maistu; visada karėtas vanduo ir du{as. 
82 Campbell Avė., tel. LA. 6922. Skam
binti kiekvienu metu.

({nuomojamas {viesus ir patogus fronti
nis kambarys l-me aug{te; yra garažas. 
106 Beatrice Str., tel. ME. 0779.

({nuomojamos butas 2 kambarių ll-me 
aug{te su virtuve. Vienas kambarys su 
baldais; galima pasinaudoti virtuve. Tel. 
LO. 8835; 315 Brock Ave.

l{nuomojamo ll-me aug{te 3 dideli kam
bariai ir virtuvė arba 2 kambariai ir vir
tuvė. 7 Havelock Str., prie Prisikėlimo 
parapijos sklypo. Skambinti vakarais tel. 
LL.4576. » « ■

TABAKO nuėmimui reikalingi rišikai, 
skynikai, lapų dalintojos; darbo pradžia 
apie rugpjūčio 5-8 d. V. Miceika, RR 7 
Simcoe; tel. 1578 R-1-2.

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
JANETS 

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto.

Tel. OL. 6415.
— II I

■i amu— ■■ i im ■■■■— i

Lietuviška Mechaninė Dirbtuvę
Auged Engineering & Machine Shop

9 PENNING ST., TORONTO. - TEL, LL. 6335 4
Atlieka įvairius metalo tekinimo, freizavimo ir acetelino virini
mo darbus. Visų rūšių mašinų taisymas išskyrus automobilius.

Dėmesio Ponioms ir Ponelėms!

Vandos Žukauskienės
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos prįtoikomos kiekvienai
MdffwMeMlLe;

ARTISTIC BEAUTY SHOP
T«L KE. 4731.

... 219 Roo^MvaHM Ava,. Tarauta

* Montrealio skautų stovykla. Į 
stovyklą išvykstame šeštadienį 
liepos 24 d., 8 vai. ryto. Rose
mount, Longuevil, ViUe Jacques, 
Cartier ir miesto centre gyve
nantieji skautai ir vilkiukai ren
kasi Lafontaine parke, kampas 
Sherbrooke ir Papineau. Verdun, 
Ville La Salle ir Ville Amond 
gyvenantieji skautai renkasi se
nosios Aušros Vartų bažnyčios 
kieme.

Visi važiuojantieji privalo 
rinktis pusvalandį prieš išvyki
mo laiką.

Sekmadienis, liepos 25 d., yra 
Svečių Diena ir visuomenė yra 
kviečiama ją praleisti skautų 
tarpe. Pamaldos įvyks 10 vai. 
Po pamaldų svečiai bus pavai
šinti skautiškais pietumis. Vaka
re įvyks laužas.

Stovyklavietė pasiekiama: 11 
keliu vykti iki St. Sauveur ir iš 
čia tuoj prieš bažnyčią pasukti 
dešinėn link Morin Heights. Šį 
miestelį pasiekus vėl sųkfi deši
nėn ir sekti 30-tu keliui Stovyk
la randasi apie 3 mylias prieš 
St. Adolphe miestelį, tuoj už ra
daro stoties. Vykstantieji auto
busu turi pravažiuoti St. Adol
phe miestelį ir paprašyti šoferio, 
kad sustotų ties katalikų skautų 
stovyklaviete.

ps. S. Naginionis, 
Tuntininkas.

Neringos tunto stovykloje įsi-
icūrė 16 skaučių ir personalas. 
Stovykla randasi Skriubio ūky
je, apie 50 mylių nūo Montrealio 
ant Otavos kelio. Ateinantį sek
madienį, liepos 25 d. skautės lau
kia svečių savo išpuoštoje sto
vykloje ir labai kviečia atsilan
kyti tėvus1, draugus, pažįstamus 
ir visus skaučių rėmėjus — bi
čiulius. Pamaldos numatytos 11 
vai., o po to, skautiška progra
ma ir pasirodymai..

> • Tuntininkė.
t Skelbimas. Į KLB Krašto Ta
rybą rinkimai įvyksta spalio 10 
dieną.

Kandidatų sąrašai pristatomi 
Montrealio apyl. Rinkimų Ko

misijai iki rugpiūčio 29 d. 21' 
valandos.

Sudarymui Montrealio apylin
kei Rinkimų Komisijų, šaukia
mas Montrealio lietuviškų orga
nizacijų pirmininkų arba jų įga
liotų atstovų susirinkimas liepos 
25 d. 12 vai. A. Vartų parap. sa
lėje. Visų organizacijų atstovų 
dalyvavimas būtinas. Atskirų 
pakvietimų nebus.

KLB Montrealio apyl. V-ba.
Didelė gegužinė. Montrealio: 

LK Moterų Draugija rugpiūčio 
8 d., sekmadienį, ruošia geguži
nę ?£>P- Staniulių vasarvietėje 
Laūrentian kalnuose, 1% mylios 
už Shawbridge, apie 43 mylias 
nuo Montrealio. Važiuoti 11 ke
liu. Autobusas bus prie Aušros 
Vartų bažnyčios 8 vai. 45 min. 
rytąx.JifM?intieji pasinaudoti au
tobusų prašomi registruotis Auš
ros Vartų parap. Spaudos kioske 
arba pas: p. Piesinienę tel. HE. 
5700; p. Šegamogienę PO. 69964.

Šokiams vasarvietėje yra pa
togi, salė,' todėl net ir oro per
mainos gegužinei nepakenks.

Montrealio LKM D-jos V-ba;
Padėka *

Už atliktą meninę programą VLIKo 
pirm, prelatui M. Krupavičiui pagerbti 
suruoštame pobūvy, liepos 1 Od., pp. P. 
Vytei ir A. Kebliui bei akompanatoriui 
A. Piešinei, nuoširdžiai dėkojame.

Taipgi mūsų nuoširdi padėka priklau
so pp. V. Gražienei, D. Daniliauskienei, 
M. Segamogienei, G. Rudinskienei, I. Va- 
zalinskienei, S. Touterienei, T. Stankū
naitei, O Stankūnaitei ir K. Balzarienei 
už įdėtą didelį triūsą sunjošiant vakarie
nę ir už paaukotus tam pobūviui įvairius 
tortus ir kitokius kepsnius.

Montrealio apylinkės valdyba.

Liet. Dailės Instituto Nariui, 
Vilniaus Akademijos Meno Isto
rijos Profesoriui, Vilniaus Uni
versiteto Meno Istorijos Profeso
riui ir Vilniaus Dailės Muzėjaus 
Meno Istorijos Skyriaus vedėjui 
Prof. Dr. M. Vorobjovui mirus, 
Lįetuvių Dailės Instituto penk
tasis Narių suvažiavimas Toron
te, liepos 10 d. 1954 m., liūdi ir 
reiškia užuojautą Profesoriaus 
žmonai ir dukrelei.

ADELĘ NIKOLAJOVAITĘ ir ALEKSĄ DUDONĮ, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikina

Toronto Lietuvių Jaunimo Meno Mėgėjų Grupė ' 
ir šv. Jono Kr. parapijos choras.

TERESĘ BORKERTAITĘ ir VLADĄ ŠLEINĮ 
sukūrusius lietuvišką šeimą nuoširdžiai sveikina

Toronto Lietuvių.
Meno Mėgėjų Grupė.

{

LIEPOS 25 D. 2 VAL. P. P. 
S. AUGUSTINAVIČIAUS ŪKYJE

Rengiama GEGUŽINĖ - Piknikas
Važiuoti iki Tillsonburgo, sukti -į kairę— 19 kelią; į pietus
4 mylias pavažiavus bus kelrodžiai. Tik pusę mylios nuo 

seniau buvusios piknikų vietos p.p. Mikėnų ūkyje.
Gros geras orkestras, bus užkandžių 
ir gėrimų atsivėdinimui nuo šilumos.
VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI!

Tilsonburgo Ūkininkų Klubas.

R. ŽULYS
Real Estate and Business 

Broker

Tel. EM. 3-6711, ME. 2072

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Rusholme - Bloor, $6.000 įmokėti, 1 otviros morgiiius bolonsui, 8 did. komb., 
pusiau atskiros, plytų narnos, didelis mūrinis garažas, vandeniu šildomas, 
įėjimos už 3-jų savaičių. Kaina $17.900 arba pasiūlymas.

Rusholme Pork - College, 43.500 įmokėti. 8 nepereinami kambariai, plytų na
mas, alyva šildomas, 2 virtuvės, pilna kaina $14.500. '

Fem - Roncesvalles, $6.000 įmokėti, 10 komb., gražus plytų namas, vandeniu 
- alyva šildomas, lobai geroje vietoje, geros pajamos, nėra garažo. Viso 
kaina $17.500.

AL GARBENI
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO

Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vakarais HU. 9-1543.
1 . ..

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




