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Antrieji rinkiniai
KLB Krašto Valdyba jau paskelbė antrosios Krašto Tarybos 

rinkimus. Iki jų dar daugiau dviejų mėnesių, bet jau pats laikas 
Kanados lietuviškajai bendruomenei atkreipti į tai akis .ir tuo su
sirūpinti. '

Kituose pasaulio kraštuose gyveną lietuviai Kanados lietuviš
kąją bendruomenę laiko pavyzdingiausia, geriausiai susitvarkiu
sia ir jautriausia visiems lietuvišmems reikalams. Žinoma, malo
nu būti giriamiems, tačiau tai ir įpareigoja — reikia būti tokiais 
pavyzdingais. O ištikrųjų dar daug kuo turėtume susirūpinti.

KL bendruomeniniai organai veikė jau dvejis metus. Gražiai 
veikė. Per tuos pora metų jau spėta išlyginti daugelį nelygumų. 
Lietuviškoji visuomenė įprato gyventi su savu lietuviškuoju cent
ru. O tai jau didelis dalykas. Išeivio gyvenime juk ir yra svarbiau
sias dalykas žinoti, justi, kad nesi vienas, kad esi organizuotos vi
sumos vienetas, kad yra stulpas, apie kurį sukasi visas lietuviška
sis gyvenimas. Dvasia mes lietuviai sudarome aiškų vienetą, £uris 
jokiam atvejy neprivalo ir negali sumišti su nelietuviškomis ma
sėmis. Ir norėdami to negalėtume. Tad organizuotumas, savas tvir
tas centras yra logiška mūsų* gyvenimo būtinybė.

Deja, šita būtinybė dar ne visų tinkamai įvertinta.
Iš bendruomenės organų daug reikalaujama. Jų adresu griež

čiausiai pasisako ir daugiausiai priekaištų atranda paprastai kaip 
tik tie, kurie į šitą bendruomeninį gyvenimą bei darbą mažiau
siai yra įsijungę, mažiausią įnašą teteikia. O, rodos, būtų logiška, 

. matant trūkumus, ateiti dirbantiems talkon, padpti tuos trūkumus 
pašalinti.

Pirmoji Krašto Taryba bei jos rinktoji Krašto Valdyba turėjo 
daug organizacinių reikalų. Reikėjo sukurti visą lietuviškosios 
visuomenės organizacinio gyvenimo pastatą. Tam, beabejo, reikėjo 
paskirti nemažai laiko bei energijos. Dabar rinksimiesiems orga
nams tiek daug organizacinio darbo nebebus, tad didesnę dalį 
energijos galima bus sunaudoti gyvenimiškiesiems ir didiesiems 
lietuviškiesiems reikalams. . •

Bet mes turime atsiminti, kad Pasaulio, o siauresne prasme Ka
nados Lietuvių Bendruomenės sucementavimas priklauso nuo 
mūsų pačių geros valios, nuo mūsų visų susirūpinimo bendraisiais 
lietuviškais reikalais bei nuo įsijungimo į bendrąjį darbą. Tam 
nereikia kiokvienam didelių žygių ar didelių aukų. Tam reikia tik 
būti gyvu lietuviškojo organizmo nareliu, atliekančiu savąją lietu
višką pareigą. Tų pareigų taip nedaug ir jos taip lengvos, kad apie 
bendruomenines naštas negali būti nei kalbos.

Dabar, kai ruošiamasi rinkimams augščiausio bendruomenės 
organo, visų \^na;^^intelė pareiga prisidėti prie*Šitd 
darbo ir dalyvavimu rinkimuose sustiprinti padėtį tų, kuriems bus 
uždėta atsakomybė dėl visų lietuviškųjų reikalų judinimo per 
naują dvimetį. Nėra tam darbui specialiai "gimusių, nėra nei tokių, 
kurie turėtų tam atliekamo laiko, kurio negalėtų sunaudoti savo 
asmeniškiems ar kitiems visuomeniniams reikalams. Yra tik lietu
viškoji pareiga, kuri visiems vienodai privaloma ... A. Š.

Išdavė pasipils sovietams
SLAPTOSIOS ŽVALGYBOS VIRSININKASį KĄ TIK GRĮ

ŽĘS IŠ JAV, PERĖJO PAS SOVIETS
Sujaudino vakariečius žinia, kad Otto John,-4h»k. Vokietijos 

slaptosios žvalgybos viršininkas, nuvykęs į Berlyrįį: minėti atenta
to prieš Hitlerį dešimtmečio, perėjo į rusų zoną. Ta^ žmogus, kurio 
rankose buvo tiek svarbių paslapčių! Kaip vienaa^akariečių žval
gybos valdininkų pareiškė, tai “didelė katastrofa^Dtto John buvo 
ką tik grįžęs iš JAV, kur važinėjo šešias savaitę^ studijuodamas 
žvalgybos metodus. Ten jis kal
bėjosi su JAV didžiausių paslap
čių saugotoju — ČIA direktorių 
Allen Dulles. Grįždamas-Vokie
tijon buvo susitikęs su britų sau
gumo žmonėmis. Kai britai suži
nojo, kad Qtto John pakliuvo už 
geležines uždangos, tuojau pa
siuntė į Berlyną du valdininkus, 
kad skubiai pertvarkytų savąją 
žvalgybą ir pakeistų slaptų pra
nešimų kodeksą. Iš rytų Vokieti
jos netrukus atėjo pranešimai, 
kad ten esą vakariečių žvalgy
bos agentai suimti. “Viskas su
kompromituota! Turime vėl pra
dėti iš naujo”, — pareiškė vienas 
tarnautojų.

Iki šiol tebėra spėliojama, kaip 
Otto John pateko pas sovietus. 
Manoma, kad jis buvo arba jėga 
pagrobtas, arba užhipnotizuotas. 
Geriausiai jį pažįstą draugai ne
tiki, kad Otto savo noru būtų 
taip padaręs. Visdėto yra faktas, 
kad Otto John balsas buvo gir
dėtas per Deutschlandsender. Ji
sai pareiškė pabėgęs, nes norė
jęs sueiti į kontaktą su rytų vo
kiečiais ir dėlto, kad nekenčiąs 
nacių, kurie V. Vokietijoje visur 
reiškiąs!. “V.

kojo Susitikti su. dr. Wolfgang 
Wohlgemut, turjtingu ginekolo
gu, žinomu komunistu. Iš ten abu 
ir dingo, palikę? raštelį, gydyto
jo-parašytą: “Dr John nebegrįš 
į vakarų zoną’’^Viešbučio kam
bary, kur buvo. 'apsistojęs John, 
raft a užrašų knygelė su slaptom 
pastabom. Jp.,

Otto John mėgo išgertiįfr dvi
veidiškai gyventi. I D. Katė me-

tu jis tarnavo vokiečių ir kartu 
anglų žvalgyboj; Hitlerio* metu 
jis buvo nacių Lufthansa lėktu
vų bndrovės patarėju ir kartu 
dirbo slaptuose antinaciniuose 
būreliuose. Per II D. Karą, jis 
gyveno Madride, iš kur buvo at
skridęs į Berlyną Hitlerio aten
tato dienomis Kai tas nepavyko, 
išskrido atgaj nudažė juodai sa
vo šviesius plaukus ir per Portu
galiją perėjo pas britus, kurie jį 
naudojo kaip vertėją vokiečių 
svarbiems belaisviams tardyti.

Dabar, būdamas savarankiš
kai ar prievarta sovietų rankose, 
Otto Jojin, galėjo perduoti so
vietams pačias didžiausias vaka
riečių paslaptis, prilygstančias 
Klaus Fuchso atominiam išda
vimui.

Savaitės įvykiai

yra

būti ben-
jjo Otto.-

?tijos politika 
jatvin.... Vo- 
Sfe^upytes

Pabėgimo ar pagrobimo ap 
kybės nėra skelbiamos. Yra bet
gi žinoma, kad Otto John, atvy
kęs liepos 20 d. į Berlyną, atrodė 
labai prislėgtas. Po atentato au
kų minėjimo iškilmių jisai ieš-

URT VALDYTOJAS APIE LOZORAIČIO ŽYGIUS
Didžiai Gerbiamas 
Pone Redaktoriau,
Vis dar nesiliaujant tam tikros 

spaudos sparno akcijai ryšium 
su VLIKo delegato paskyrimu 
prie Federalinės vokiečių vy
riausybės Bonnoje dar kartą la
bai dėkoju už demokratinės 
spaudos pastangas išsamiai, in
formuoti visuomenę.

Suprasdama didelį atsakingu
mą demokratinė spauda visai tei
singai elgiasi duodama galimai 
daugiau faktinės medžiagos ir 
palikdama kiekivenam sąmonin
gam skaitytojui pačiam daryti 
išvadas.

Liepos mėnesio 10-12 dieno
mis Paryžiuj vyko Europos PLB 
pirmininkų suvažiavimas. Tame 
suvažiavime teko man atstovau
ti VLIKui. Suvažiavimo pirmą 
dieną po sveikinimų vienbalsiu 
suvažiavusių pageidavimu teko 
padaryti platesni politinį prane- 

' Šimą ir pasisakyti dėl viso rei
kalo komplekso, kuris rišasi su 
VLIKo atstovo paskyrimu Bon
noje.

Pažymėtina, kad į suvažiavi
mą atvyko ir p. Lozoraitis. Taręs 
trumpą pasveikinimo žodį jis 
toliau suvažiavime dalyvauti ne
rado reikalo. Pradedant kalbėti 
Bonnos reikalais aš pareiškiau 
pageidavimą, kad posėdyje da
lyvautų ir p. Lozoršitis, nes tuo 
būdu galima būtų dėti visus fak
tus ant stalo ir tikroji padėtis 
geriausia galėtų išryškėti. Posė- 
dyj dalyvaęs p. Dr. Bačkis pa
reiškė, kad p. Lozoraitis nedaly
vaus ir kad jis atstovaus diplo
matų nuomonę.

Visą Bonnos atstovo skyrimo 
reikalą teko išsamiai išdėstyti 
pacituojant tą reikalą liečiančius 
dokumentus. Kadangi šio reikalo 
eiga Tamstai žinoma, tai aš jos 
čia nekartosiu. Noriu tik įsak
miai pabrėžti, kad mano buvo 
pakartotinai įsitikinta Auswar- 
tiges Amt, kad p. Gerutis nėra p. 
Lozoraičio nei pristatytas nei vo
kiečių akceptuotas. Taip pat bu
vo gauta iš patikimų šaltinių pa
tikinimų, kad Auswartiges Amt 
p. Lozoraičiui jokiu atveju nėra 
įsipareigojusi, kas liečia Lietu
vos reikalų-, atstovavimą. Tiktai 
turint visus šiuos davinius kovo

31 d. buvo įteiktas VLIKo dele
gato skyrimo raštas be parašo. 
Gegužės mėn. pirmomis dieno
mis buvo gautas Auswartiges 
Amt sutikimas, kad raštas gali 
būti įteiktas su parašu, kas ir bu
vo atlikta.

Dr. Bačkis atstovavo tai nuo
monei, kad p. Lozoraitis, einant 
p. Urbšio telegrama, jis vienas 
yra teisėtas Lietuvos valstybės 
tęstinumui atstovauti ir Lietu
vos atstovus skirti. P. Bačkis ga
lėjo kalbėti tik Toendromis sąvo
komis, nes ne jis, o p. Lozoraitis 
buvo paskelbęs žinias apie jo 
daromus paskyrimus prie Bon
nos. Naujų argumentų p. Lozo
raičio žygiui pagrįsti p. Bačkis 
nepateikė.

Atsakydamas p. Bačkiui įsak
miai pabrėžiau, kad p. Lozoraitis 
nebtivo ir nėra nei užsienio rei
kalų ministeris, nei Respublikos 
prezidentas arba jų pareigas ei
nantis asmuo. Jeigu p. Lozoraitis 
savinasi sau teisę atstovus skir
ti pats vienas, tai tuo pačiu jis 
savinasi valdžią, kuri Lietuvos 
Konstitucija einant tik Respub
likos prezidentui priklauso. Šių 
teisių p. Lozoraičiui niekas nie
kados nepripažino ir nepripa
žins. Vadinamoji diplomatų ko
legija nėra joks organas, kuris 
mūsų valstybinėj santvarkoj tu
rėtų bent kurių teisių. Mes ži
nome tik įgaliotus ministerius. 
kuriuos laikome kompetetingais 
Lietuvos valstybei atstovauti 
tuose kraštuose, kurių jie yra pa
skirti.

Einant 1944 metų vasario 16 d. 
.VLIKo deklaracija, VLIKas yra 
įsipareigojęs laikui atėjus suda
ryti Lietuvos vyriausybę. Jeigu 
VLIKas šią teisę turi, tai niekas 
jam negali ginčyti teisės skirti 
atstovus svetimose valstybėse. 
Politinių grupių* sudarančų VLI 
Ko konventas, kuris įvyko š.m. 
gegužės 1 d. Niujorke, apibrėž
damas VLIKo uždavinius Lietu
vos laisvinimo gairėse yra pasi
sakęs, kad VLIKas turi siekti 
Lietuves diplomatinių ir konsu- 
larinių įstaigų atstatymo laisvo
jo pasaulio valstybėse.

Pranešimai ir diskusijos Šiuo 
reikalu užėmė visą popietinį po
sėdį. Suvažiavę Europos PLB

pirmininkai, išklausę abiejų pu
sių pranešimų ir patikslinimų, 
pasisakė priešingai diplomatų 
dėstytai tezei, kad Lietuvos vals
tybei turi atstovauti tik p. Lozo
raitis. Neužbėgant už akių ir 
laukiant, kad šio suvažiavimo re
zoliucija šiuo reikalu bus neuž
ilgo paskelbta, tenka tik tiek pa
sakyti, kad suvažiavusių pirmi
ninkų nuomone Lietuvos vardu 
daromi užsieniuose žygiai turi 
būti VLIKo ir diplomatų suta
riami.

Paliečiant p. Lozoraičio nusi
statymą ginančios spaudos pa
skleistus spaudoj paskirus fak
tus, noriu atkreipti Tamstos, 

(Nukelta į 3 psl.)

Indijos ir"Portugalijos santykiai nutrūko
Indijoje dar tebėra portugalų , konsului ir konsului, 

kolonija 1,537 kv. mylių ploto. ' _ _ ”kolonija 1,537 kv. mylių ploto. Portugalams ypač rūpi Goa 
Portugalija valdo šią sritį nuo sritis 1,348 kv. mylių su 541.000 
1510 m. Pastaruoju metu čia pra- evv. 250 mylių i pietus nuo-Bom- 
dėjo reikštis tautiniai slapti są- bėjaus. Tai portugalų Indijos šir- 
jūdžiai, remiami ypač Indijos dis. Portugalijos min. pirm. Sa- 
teritorijoje gyvenančių Goa vie- lazaras pareiškia nemanąs netgi 
nybės fronto narių. Jų ir indų leistis į kalbas dėl tos kolonijos 

perleidimo Indijai. Mat, Nehru, 
Indijos min. pirm., viešai kvietė 
prancūzus ir portugalus palikti 
turimas kolonijas ir leisti joms 
prisijungti prie Indijos. Prancū
zai netrukus paliko dvi mažytes 
kolonijas — Mahe ir Yanon. Ma
noma, jie atsisakys ir kitų dviejų

pastangomis jėga buvo''užimti še
ši miesteliai, priklausą portuga
lams. Be to, jie skelbia, kad rug
pjūčio 15 — Indijos nepriklauso
mybės dieną — jie užimsią visą 
portugalų Indiją.

Portugalijos vyriausybė į tai

diplomatams išvykti iš jos teri
torijos, nesrgen. konsulas V

nizavęslaptus sąjūdžius. Indi j; 
atsilygino tuo pačiu — įsakė pa

Kr. Tarybos rinkimai
KLB Krašto Valdyba praneša 

visuomenės žiniai, kad rinkimai 
į Kr. Tarybą skiriami š.m. spa
lio 10 d.

Kandidatų į Kr. Tarybą sąra
šai pristatomi Apylinkės Rinki
minei Komisijai iki rugpjūčio 
29 d. 24 vai.

Vyriausiąją Rinkiminę Komi
siją sudaro: K. Grigaitis, pirm., 
— 9.94 Dundas St. W.; J. Novo- 
grodskis, V. Skrinskas, F. Va
lys ir P. Vilutis — nariai.

Apylinkių Valdyboms paveda
ma sudaryti apyl. rinkimines 
komisijas ir jų adresus pranešti 
Vyriausiajai Rinkiminei Komi
sijai. Krašto Valdyba.

sričių — Pondichery ir Karikai. 
Portugalai yra pasiryžę laikytis.

Hon. John W. Pickersgill, nau
jasis Kanados Pilietyb. ir Imi
gracijos ministeris. Anksčiau 
jis buvo valstyb. sekretorium.

SOVIETU PRARYTI MILIJONAI
1939 m. Kremlius valdė 170.467.000.000 gyventojų ir 21.175.840 
kv. kilometrų ploto. Dabar — 747.741.000.000. gyventojų su 
34.354.174 kv. kilometrų ploto.

FINNLAND

.imiNOj-

RUWWNJ

KTPOLEN

tUrkei

S0WJET 
UNION

Dtreld vender

SATEUITEN- f
STAATEN [

Sowjefcche
Besalzungsarc

Okup. kraštai Kv. km.
47.397
65.786
55.885

13.986

181.041
44.289
5.957

12.691

11.101
6.570

107.226
3.885

Latvija 
Lietuva 
Karaliaučiaus 

sritis ‘
Suomijos sritys 45.584 
Buv. Rytų

Lenkija 
Besarabija 
Bukovina 
Čekoslovakijos

sritys
Piet. Sachalinas 36.061 
Kurilų salos 
Tannu Tuva 
Ryt. Vokietija 
Ryt. Berlynas 
Austrija —

sovietų sritis 26.418 
Viena —

sovietų dalis 155
Sovietų satelitai 
Albanija 
Bulgarija 
Čekoslovakija 
Lenkija 
Rumunija 
Vengrija
Azijos sąjungininkai 
Kom. Kinija 9.700.327 450.006.000 
Mongolija 1.621.081 2.000.000 
Š. Korėja 125.000 9.100.000

28.749
110.852
127.387
311.836
237.244

92.981

Gyvent.
1.122.000
1.951.000
2.957.000

1.187.000
450.000

11.800.000
3.200.000

500.000

731.000
415.000

18.000
65.000 

17.600.000 
1.207.000

1.931.000

500.000

1.186.000
7.160.000 

12.463:000 
24.500.000 
16.007.000
9.224.000

Viso 13.178.334 577.274.000
Sąrašą reikia dar papildyti 

Vietnamu, kurio apie 12 mil. ati
teko raudoniesiems.

šioj statistikoj Lietuva mini
ma 1939 m. ribose.

Ženevos konferencija sutarė padalinti Vietnamą. Taip buvo da
lintas! grobiu Vokietijoje, Austrijoje, Trieste, Korėjoje, o dabar — 
Indokinijoje. Vis didesni gabalai atitenka sovietų bloko nasrams. 
Iš 23 mil. Indokinijos gyventojų virš 12 mil. atitenka raudoniesiems 
su 61.000 kv. mylių plotrr ir vertingais anglių, geležies, aukso, cin
ko klodais bei cemento ir tekstilės įmonėmis. Didieji miestai — 
Hanoi, Haifong, Hongay-Kamfa turi būti prancūzų ir vietnamiečių 
kariuomenių palikti vėliausiai per 300 dienų. Demarkacijos linija 
eina 17-ta paralele Benhai upe. 
Komunistų pusėje lieka apie 1.- 
200.000 katalikų, piet. daly — 
1.600.000. Karo paliaubų komisi
ją sudaro: Kanada, Indija ir Len
kija. 1956 m. numatyti bendri 
rinkimai visame Vietname.

Per beveik aštuonerius metus 
Prancūzija neteko 92.000 karių— 
žuvusių ar dingusiu, ir turėjo 
114.000 sužeistų. Mirusiųjų tarpe 
buvo 19.000 prancūzų. Komunis
tai neteko apie 250.000 karių. 
Prancūzijai ir jos sąjunginin
kams šis karas atsiėjo 8,2 bilijo
nų dol. Prancūzija išleido 4,8 bil. 
dol., Indokinijos vyr. — 384 mil. 
ir JAV — arti 3 bilijonų dol. Ir 
tai dar ne galas. Mao-Tse-Tun- 
gas pareiškė: “Komunistų karas, 
trankąs dešimtį metų, gal stebi
na kitus kraštus, bet mums tai 
tėra įžanga... Dar bus nuosta
bių paragrafų atęityje”.

Molotovo taika Europai
Ženevos pasisekimo padrąsin

tas, Molotovas pasiūlė Vaka
rams naują konferenciją, būtent;

mui organizuoti. Konferencijoj 
turėtų dalyvauti visos Europos 
valstybės sunkom. Kinija įr JAV. 
Pasiūlytoėzl^f&toyasraini, kad 
Ženevos konferencija parodžiu
si, jog susitarimas yra galimas. 
Ypač buvo apeliuojama į Pran-

tą spręsti paves Jung. Tautoms. 
Pultį Kiniją!

Tokioj įkaitintoj nuotaikoj ra
do amerikiečius P. Korėjos pre
zidentas S. Rhee, atskridęs į Va- 
šingipną. Čia jisai kalbėjosi su 
prezz Eisenhoweriu ir kt. augš
tais į pareigūnais, jieškodamas 
pritarimo savo planams. O jo 
planai grandioziški: kadangi tai
kiu būdu su komunistais neįma- 
nomąįgyventi, reikia nedelsiant 
pulti kom. Kiniją! Savo kalboj . 
JAV jSgrlamentui Rhee pareiškė: 
“Du strpuse milijono jaunų ko- 
rėjieč^ yra pasiruošę kovoti už 
žmonijos laisvę, garbę ir savo ša- 
lįų. ‘‘Kinijos respublikos vyriau
sybė Jūms taip pat yra pasiūliu
si 630.000 karių...”

Komunistinis režimas esąs ma
sių nekenčiamas; jis turįs 2.500.- 
000 kariuomenę, kurios ištikimu^ 
mas esąs7 abejotinas. Todėl kom. 
•Kinijos puolimas su 2 mil. karių 
esąs realus dalykas, ir reikią tik
tai JAV aviacijos ir laivyno pa
ramos. “Kinijos grįžimas į lais-

pasaUiį vienu mostu nulem- 
ir Indokinijos karą ir 

nedrįstų eiti į ka-

cūzijos min. pirm.-Mendes-Fran- 
ce, kad jis paveiktų JAV priim
ti pasiūlymą. Vašingtonas betgi 
atsakė greitai ir griežtai neigia
mai, nes tai esanti šeria Molotovo 
giesmė: jis nori suardyti Š. At
lanto Sąjungą. Neigiamai pasi
sakė ir kitos valstybės, nors 
Churchillis tebesvajoja apie pa
našią viso pasaulio taikos konfe
renciją. “Sunday Dispatch” skel- 
biač kad jisai manąs ją organi
zuoti per ateinančius 3 mėn. Tai 
būsianti “atominė” konferencija, 
kurioje dalyvautų — Malenko
vas, Eisenhoweris, Mendes - 
France, St. Laurent if pats Chur
chillis.

Šaudo britus ir amerikiečius
Kai Europoje Maskva siūlė tai

kos konferenciją, Kinijos pa
kraščiuose prie Hainam salos 
raudonųjų naikintuvai pašovė 
didižulį “Skymaster”, kurio 9 ke- 
leiviai paskendo, o kiti 9 buvo iš
gelbėti amerikiečių specialaus 
lėktuvo. Gelbėjimas betgi vyko 
su incidentais — raudonųjų nai
kintuvai vėl pakilo nuo Taichow 
salelės ir puolė amerikiečių lėk
tuvus, atskridusius gelbėti kelei-' 
vių. Šį kartą amerikiečiai atsakė 
ugnimi ir nušovė du raudonųjų 
naikintuvus. Peipingo vyriausy
bė gavusi Britanijos protestą, at
siprašė, sakydama, kad tai buvęs ■ 
apgailėtinas nesusipratimas, nes 
lakūnai anglų lėktuvą palaikę 
kinų nacionalistų lėktuvu, ir pa
žadėjo atlyginti nuostolius. JAV 
protestą Peipingas atmetė. Ma
noma, JAV vyriausybė inciden-

proga JAV 
S. Sąjungos 

didžiuosius centrus. Šį drąsų pla
ną JAV parlamentas sutiko mir
tina tyla. •*'

Sueso kanalas Egiptui
Po labai ilgų derybų pagaliau 

sutarta: britai pasitraukia iš Šu- 
eso per 20 mėn. ir su teise grįž
ti, jei Turkija arba kuri arabų 
valstybė būtų užpultos. Egiptas 
džiūgavo, o Churchilliui tai bu
vo nelengvas momentas parla
mente. Buvo manyta, jog jo vy
riausybė šiuo klausimu suklups, 
juoba, kad 40 jo partijos atstovų 
priešinosi tokiai politikai — ne
galima atiduoti Sueso išbuvus 
ten 72 metus! Visdėlto, išskyrus 
du ministeriu ir 26 atstovus — 
konservatorius ir darbiečius — 
257 balsavo už susitarimą su 
Egiptu, o likusi didesnė parla
mento dalis susilaikė. Darbie- 
čiai, nors iš seno buvo palankūs 
pasitraukimui iš Sueso, bet, bū
dami opozicijoje, nebalsavo už 
susitarimą. • Churchillis įrodinė
jo, kad atominiame amžiuje lai
kymas 80.000 kariuomenės Sueso 
apsaugai yra nebepateisinamas. 
Jo ministerial taip pra pranešė, 
kad. tvarkomos ir kitos Vid. Ry
tų painiavos — Kipro salos ir Bu- 
raimi oazės. Kiprui numatoma 
duoti autonomija, neleidžiant 
komunistų partijai įsivyrauti, o- 
Buraimi klausimą pavesti pen
kių narių arbitražui. Ta komisi
ja turėsianti nustatyti kam ta oa
zė priklauso ir nubrėžti sienas. 
Baigiama susitarti ir su Iranu, 
kuris pažadėjo sumokėti britams 
už nusavintas žibalo įmones 84 
milijonus dolerių.

jėgas, esą būtų 
aviacijai sudau

LOZORAIČIO LANKYMASIS PARYŽIUJE
Lietuvos Diplomatijos Šefas S. 

Lozoraitis nuo š.m. liepos 4 d. 
ligi 17 d. buvo Paryžiuje. Tęsda
mas savo pasitarimus su Lietu
vos Atstovais Europoje, LDŠ Pa
ryžiuje aptarė aktualiuosius Lie
tuvos užsienio politikos ir Diplo
matinės Tarnybos veiklos reika
lus su Lietuvos Atstovu Pran
cūzijoje Min. Dr. S. Bačkiu. 
Šiuose pasikalbėjimuose vienin
gai buvo prieita išvadų, kad vie
nas užsienio Lietuvių veiklos 
svarbiausių tikslų yra, kaip ir 
ligi šiol buvo, apsaugoti Lietu
vos Valstybės t&isinio egzistavi
mo pripažinimą, siekiant Lietu
vos išlaisvinimo, ir buvo nusi
statyta, jog reikia padaryti visa, 
kad Lietuvos užsienio politika 
bei diplomatija būtų vedama 
Lietuvos Valstybės Diplomati-

nės Tarnybos, ypačiai kiek tai 
liečia santykius su svetimomis 
valstybėmis ir tautomis.

Viešėdamas Paryžiuje, Lietu
vos Diplomatijos Šefas, Min. 
Bačkio lydimas, turėjo kelis 
svarbius pasikalbėjimus Lietu
vos reikalais su augštais Prancū
zijos oficialių įstaigų pareigū
nais. Jis susitiko taip pat su Pran 
cūzijos parlamentarais. Prancū
zų komiteto už Laisvąją Europą 
nariais, Prancūzų - Baltų Drau
gijos vadovybe ir Pabaltija 
Valstybių Atstovais Paryžiuje. 
Ta proga buvo svarstyta Lietu
vos ir jos piliečių interesų gyni
mo reikalai ir Baltijos Santarvės 
20 metų* sukakties paminėjimo 
Prancūzijoje klausimai.

S. Lozoraitis su Dr. S. Bačkiu 
(Nukelta į 3 psl.)



■

TfiVIBKĖS ŽIBURIAI 1954. Vni. 5. - Nr. 30 (239)
»= .r-r11" -„r/„ja;

Tėviškės Žiburiai
THE LIGHTS OF HOMELAND

Published by Lithuanian R.C. Cultural Society of Canada 
SAVAITRAŠTIS •

Redaguoja Dr. A Šapoka ir Dr. Pr. Gaidamavičius 
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija 

P)enumerate Kanadoje ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2.50 
Kitur: mėtoms $4.50, pusmečiui $2.50

Įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

941 Dundas St. W., Toronto, Ont. Co no da Telef.; EM. 3-4265

’’Taikingas sugyvenimas’
’ t Jr A

ŠEIMŲ IRIMO PRIEŽASTYSNežiūrint šeiminio gyvenimo kilnumo ir didelio atsakomingu- mo prieš Dievą ir tautą, statistiniai duomenys rodo, kad pvz. Amerikoje šiandien kiekviena penktoji santaika išyra.. Tuo reikalu neseniai kun. J. L. Thomas, SS, St. Louis universiteto profesorius, tyrė net 7000 santuokų iširimo priežastis. Į tą skaičių jis neįtraukė tų santuokų, kurios buvo sudarytos karo metu, taip pat atvejų, kada jaunoji buvo jau nėščia arba vedusieji buvo nusistatę iš pat pradžių neturėti šeimos, ir našlių. Taigi, buvo tirtos iširusios šeimos, kurios buvo sudarytos normaliose aplinkybėse.Dr. Thomas rado, kad pirmoji šeimos iširimo priežastis yra gir
tuokliavimas. Su girtuokliavimu labai "glaudžiai rišasi piniginiai reikalai, kai vyras viską prageria ir neišlaiko savo šeimos. Iš to kyla susierzinimas, peštynės, žmonos bei vaikų terorizavimas ir neištikimybė.Antroji priežastis — svetim- 
moteriavimas. Šeimos tvirtumas Į pavojuje, glūdi abipusėje ištikimybėje. Tai religinis ir moralinis įsipareigojimas. Ten, kur to nepaisoma, tikra meilė negali ilgai tverti.'

Atsakomybės jausmo trūku- 
. mas yra trečioji priežastis. Tai atsitinka tuo atveju, kai vyras arba žmona nori turėti vien tik privilegijas šeimoje,, bet nenori turėti jokių pareigų. Dažnai atsitinka, kad kūdikio atsiradimas šeimoje vyrą išmuša iš pusiausvyros, ypač tuo atveju, kai jam vienam tenka rūpintis jų išlaikymu. Daugiausia atsakomybės jausmo trūksta tiems, kurie buvo savo motinu “numylėti vaikeliai”.

Temperamentų bei charakte
rių skirtingumai gali privesti ■ nas kitą suprasti, atjausti bei pa- prie skyrybų.Pvz. vyro pavydas ( kelti vienas kito ydas. Skyrybos gali vesti prie savo žmonos įta- Į yra viena iš blogiausių priemo- rinėjimų bei persekiojimų. Toks i nių laimės atkūrime. * V. Sk.

vyrąs laiko kiekvieną savo žmonos pajudėjimą įtartinu, ir tai daugiausiai reiškiasi pas tuos, kurie patys neištikimi, moraliai iškrypę ir nesusivaldą. Aišku, tas pats tinka ir moteriai. Tokie pavyduoliški įtarinėjimai dažniausiai suardo nervus ir padaro bendrą gyvenimą nebepakeliamą.
Protinės ligos. Pasitaiko, kad įvairūs proto nenormalumai pasireiškia daug stipriau po jungtuvių. Tokiu atveju naudinga kreiptis pas kompetentingą psichiatrą, kuris gali padėti išvengti bereikalingo susierzinimo ir neapgalvotų žygių.'
Religiniai skirtumai irgi priveda kaikuriuos prie skyrybų. Stoka tarpusavio supratimo, nekant rūmas priveda prie nepageidaujamų rezultatų. Todėl Katalikų Bažnyčia, pramatydama tuos sunkumus nepataria tokiems tuoktis. Tai yra kliūtis, nuo kurios dispensuojama labai nenoriai, nes vaikų religinis auklėjimas atsiduria tikrai dideliameDar suminėtinps priežastys: tai gyvenimas pas vieno ar kito tėvus ir piniginiai nesusipratimai. Yra žinoma, kad vedusiųjų motinos kartais tikrai įneša daug nedarnos į šeimyninį gyvenimą. Jos savo smalsumu ir kišimusi į visus reikalus apkartino ne vieno širdį. Taip pat nesutarimas dėl piniginių reikalų, ypač taupymo klausimu, gali nuodyti šeimos laimę. Vieno perdidelis noras praturtėti, /> kito perdidelis išlaidumas visuomet veda prie vaidų, jeigu ne prie skyrybų. Galutinėje išvadoje galima pasakyti, kad nežiūrint minėtų sunkumų yra įmanoma sukurti darnią šeimą, jeigu stengiamasi vie-

Ženevos politinis - diplomatinis pralaimėjimas buvo tikrai skaudus. Sąmyšis buvo jaučiamas JAV vyriausybėje, spaudoje, žmonėse. 12 milijonų indoki- niečių prievartinis atidavimas daug kam priminė ne tik Mūn- cheną, bet ir Ribentropo - Molotovo 1939 metų “dalybas”. Amerika šūkavusi apie “tautų išlaisvinimą” nejaukiai tylėjo, prezidentu} patariant tylėti kritikams Kongrese ir tautoje iki jie išdrįs jo reikalauti, kad amerikiečių jaunimas būtų siunčiamas kovoti, anot “NYTimes, “į neteisų konfliktą, netinkamu metu ir bjauriose aplinkybėse“. Iš visos Jūsų bendradarbiui prieinamos spaudos tik US News & World Report redaktorius David Lawrence matės supratęs tikrąją peaceful Co-existence” lemtį. Kiti teisinos, dūsavo, baisėjos keleivinio lėktuvo numušimo prie Hainano salos barbariškumu, užmiršę gerą posakį: “Mes gal suprasime, atleisime, pateisinsime, bet istorija niekad neatleis...” Aiškiai išdėstęs reikalą, David Lawrence šitaip baigė savo pasigėrėtiną vedanjMį, kurą ’’Amerikos Balsas” prmilėtų išsiversti vietoj savo kaikurių komentatorių naivaus plepėjimo... “Negali būti jokio sugyvenimo tarp vergijos ir laisvės. Abraomas Linkolnas tai suprato prieš 100 metų taręs, jog Amerika neišliks pusiau laisva, pusiau pavergta”. Taip yra su pasauliu šiandien. Visa širdimi mes turime būti kartu su pavergtaisiais anapus uždangos. Turime visomis įmanomomis priemonėmis remti jų išsilaisvinimo pastangas. Niekad neprivalome pritarti “sugyvenimo” doktrinai, kuri tiesiog pri- i glušins milijonus pavergtųjų, kurie žvelgia į laisvąjį pasaulį tikėdamiesi nors moralinės paramos ir vilties. “There can be no “peaceful co-existence” with Satan” — Amerikos tikrąjį išreiškė Mr. Lawrence.
Bolševikai jau
spaudžia EuropojePereitą trečiadienį Vašingtone pasklido gandas, jog Valstybės Departamente tikima, jog Maskva nedelsdama pajudės Europoje, taip sėkmingai užbaigusi Pietryčių Azijoje. Laukti ilgai

balsą

ARTĖJA VOKIETIJAI NEPRIKLAUSOMYBĖ )rinkimų visoje Vokietijoje ir tuo būdu ją sujungti. Kad nekiltų militarizmo pavojus, laikyti ją neutralizuotą bei okupuotą dar 10 metų. Bevanas betgi užmiršta, kad Rytų Vokietija, nors oficialiai ir negali turėti kariuomenės, ją seniai jau turi ir graž- byliams diplomatams į dantis nežiūrės. Laikyti Vak. Vokietiją okupuotą dar 10 metų reikštų juos visiškai atstumti ir atiduoti Kremliaus įtakai. Slaptosios Tarnybos šefo dr. Otto John pabėgimas pas sovietus galbūt ir yra vienas ženklų, rodančių augantį vokiečių nusiminimą bei nepasitikėjimą vak. sąjungininkais.

- JAV senato užs. reik, komisija vienbalsiai priėmė nutarimą, leidžiantį prez. Eisenhoweriui grąžinti. Vak. 'Vokietijai pilną nepriklausomybę, jei ateities įvykiai to reikalaus. Šis nutarimas buvo svarstomas uždaromis durimis, dalyvaujant Valstybės Sekretoriui J. F. Dulles. Komisijos pirmininkas A. Wiley pareiškė, kad JAV parlamentas remsiąs prezidento pastangas apginkluoti Vokietiją. Visdėlto jis pabrėžė, kad JAV parlamentas nesitiki, jog prezidentas imsis tokių priemonių, kol •-------------------------------------------nežinos ar Prancūzija ratifikuos Europos Gynybos Bendruomenę ar ne. Dulles gi pareiškė nemanąs, jog reikės sušaukti senatą nepaprasto posėdžio spręsti vokiečių problemos kaip tai buvo kaikurių senatorių siūlyta.Štai priimto nutarimo tekstai: '“Senatas mano, kad prezidentas, jei jam atrodys,«jog ateities įvykiai arba valstybės interesai reikalaus, turi imtis atitinkamų priemonių, suderinamų su JAV konstitucija, atstatyti Vokietijos suverenumui, įgalinti ją dalyvauti taikos ir tarptautinio saugumo išleikyme”.Britanijoje Vokietijos apgink-

lavimas kelia audrą. Nors Eisen- howeris - Churchillis sutarė apginkluoti Vak. Vokietiją, tačiau Londono politiniuose sluogs- niuose tai randa didelį pasipriešinimą. Ypač smarkiai priešinasi kairysis darbiečių sparnas su Bevanu priešaky. Pastarasis siūlo šaukti keturių didžiųjų konferenciją, susitarti dėl bendrų
Prancūzija davė savivaldą Tunisui
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Prancūzijos min. pirm. Men- des-France, atidavęs pusę Vietnamo komunistams, paskelbė vyriausybės nutarimą, kuriu* Tunisui — Š. Afrikoj — suteikiama savivalda. Su šitokia žinia min. pirm, iš Paryžiaus nuskrido pas Tuniso bėjų, lydimas maršalo Juin. Bėjui jie įteikė vyriausybės nutarimą bei leidimą tuojau organizuoti Tuniso vyriausybę, kuri būtų įgaliota tartis su Prancūzija dėl savivaldos. Apie pilną nepriklausomybę nekalbama — Prancūzija ir toliau pasilaiko teisę laikyti Tunise savo kariuomenę ir rūpintis Tuniso užsienio politika.Tokia Tuniso savivalda buvo pačių tunisiečių iškovota. Jau nuo seniau ten veikė tautiniai sąjūdžiai ir rengė kelius nepriklausomybei. Pastaruoju metu, kai Prancūzijos pozicija dėl In- dokinijos karo gerokai susilpnėjo, Tunise prasidėjo teroristiniai veiksmai, kurie nesiliovė iki šių

dienų. Taip prispirta Prancūzijos vyriausybė pagaliau min. pirm. Mendes-France lūpomis pareiškė Tuniso-bėjui: “Tuniso vadų sugebėjimai rodo, kad tauta turi būti pašaukta pati tvarkyti savo reikalus”.Pažymėtina, kad min. pirm. Mendes-France savo kelionei į Tunisą palydovu pasirinko vienintelį maršalą Juin, kuris Lamelio vyriausybės buvo atstatytas nuo vadovavimo kariuomenei už tai, kad viešai kritikavo Europos Gynybos Bendruomenę. Dabar jis vėl įgijo pasitikėjimą.
Artėja ateitininkų kongresas rengiamas rugsėjo 3-5 d.d. Čikagoje. Kongresas yra visuotinio reorganizacinio pobūdžio, dėlto reikia, kad jame kiek galint daugiau dalyvautų visų trijų sąjungų ateitininkų. Laiko jau nedaug liko, dėlto Kanadoje gyvenantieji ateitininkai jau turi rūpintis į JAV įvažiavimo dokumentais. ,

BUS TRUMPAS 
—J--nereikėjo, — penktadienį, Kremlius užsiprašė pasišnekėti apie “Europos valstybių nepuolimo sutartis”, kad tuo būdu palaidotų Europos Bendruomenės kariuomenės idėją, o kas svarbiausia — Wehrmachto atgaivinimą. Amerika taipgi nedelsdama atmetė ir laukiama, jog rudenį Kongresas, specialiai sušauktas, pasirašys ir palaimins taip pavėluotą Vokietijos suverenumo atstatymo aktą. O kad sovietai tiksliau suprastų reikalą, NATO generolai, šeštadienį, leido spau- įOp secret” ;o Britų genera- ________ štabui, Mūrinį. Sekantis didžiau- pir- mos karo dienos pradžioje, priešingai praėjusio karo patyrimui. NATO planuotojai spėlioja, jog hidroatominiai ginklai nebūsią nukreipti prieš miestus ir pramonės centrus. Visa pajėga būsianti sukoncentruota prieš priešo ginkluotąsias pajėgas. \

Korėjos Rhee
bandys “išlaisvintojus”.Amerikiečiai susirūpinę laukė senuko Korėjos prezidento Rhee, kuris išgelbėjo Pietų Korėją nuo pakartotinio padalinimo, o dabar spiria Vašingtoną paramos jo žygyje prieš sovietus ir kom-kįnus, kad išvaduotų šiaurinę krašto ^alį. Rhee prašo, kad amerikiečiai duotų pinigų, o jie korėjiečiai patys susitvarkysią su kitomis problemomis. Pavergtųjų tautų politikai susidomėję laukia Rhee - Eisenhowerio pasitarimų išdavų.
Vokiečiai mini nepasisekusį 
atentatą prieš Hitlerį Perrinktas Vokietijos prezidentas dr. T. Heuss liepos 20 d. išreiškė pagarbą pasiryžėliams, kurie bandė paskutiniu momentu pašalinti Hitlerį ir smerkė drįsusius juos vadinti “išdavikais”. Princas Louis Ferdinand, Prūsijos karalių palikuonis, sakė, kad jei atentatas būtų pasisekęs, daug gyvybių būtų buvę išgelbėta, o rusai būtų pasilikę, kur jiems priklauso. Šiandien Rytinė Vokietija bei jos rytiniai kaimynai būtų laisvi Sovietus šitoks dalykų aiškinimas siutino. Jų spauda sutiko, jog “konspi- ratorių pagrindinis tikslas ir buvęs apsaugoti Vokietiją nuo liaudies išvadavimo. Atentatininkai buvę “ambicingi militaristai ir reakcionieriai”.
Lenkai mini
“Varšuvos dvasią”Ir lenkai turi ką minėti. Laiške NYTimes pogrindžio premjeras Stefan Korbonski primena, jog prieš 10 metų rugpjūčio 1 d. sovietų radijo skatinami lenkai sukilo, kad vėliau būtų vokiečių išskersti. Kodėl lenkai kovoję? Jie žinoję laisvės kainą .;.” Būt gerai, jog Vakarai prisimintų Varšuvos auką, — mano ponas Korbonski, šiandien, kada kova už laisvę yra paraližuota baimės. Defetizmo banga apgaubė Europą ir jau siekia Ameriką. Jei mes neišdrįsime, tada tik Dievo Apvaizda mus teišgelbės....
Didžiuojasi partizanų 
žygiaisVisos tautos-didžiuojasi savaisiais partizanais prieš pasaulį. Net bolševikai išleido bene 6 knygas, ukrainiečiai 1, lenkai 1— “The Unseen and Silent”. Ją NY Times recenzavo Mikhail Karia- kov, buvęs Raudonosios armijos kapitonas, dabar Fordhamo Institute. Jis apgailestavo, jog bolševikams taip gerai suprantant partizanų mitą ir vaidmenį, laisvajame pasaulyje, tiek mažai rašoma apie partizanus, kovojančius už laisvojo pasaulio reikalą. “The Unseen and Silent” aprašomi partizanų žygiai ir tai kaip jie būdavo apmokomi Škotijoje ir vėliau oro keliu aprūpinami.

dai patirti “cosm dokumento įteikto liniam štabui, fcu karas būsiąs atokninis ir didžiai sias sunaikinimas įvyksiąs pi ,s pradžioje, pri<

Lietuviai turi todėl kur kas didvyriškesnį epą — “Partizanai už geležinės uždangos”, kurios per keturius metus nei vienas iš mūsų lietuviškų veiksnių nesugebėjo ar rimtai nesistengė išleisti anglų kalba ar jai rasti leidėjus. Bet Jūsų bendradarbio pastangomis ji išeis. Istorija tekia: — “Life” išspausdino klaikią lietuvių kovą už laisvę atpa- sakojančią MGB pulkininko Burletskij istoriją. Almus tuoj pat parašė jiems laišką. Jis nurodė, kad lietuvių kova privalo būti parodyta ne tik iš MGB pusės. “Life” prašė suvesti jį su žmonėmis, ištrūkusiais iš Sibiro stovyklų, kur yra kalinami lietuviai “banditai” tiek vyrai tiek ir moterys. Taip pat prašė suvesti su J. Daumanto įgaliotiniu JAV- bėse ir leisti peržiūrėti “Partizanus už Geležinės uždangos”, kurie prieš tris metus išversti anglų kalbon tebelaukė, paįvairinti originaliomis nuotraukomis, leidėjo. Po dviejų dienų “Life“ susisiekė ir po savaitės vienas jų bendradarbių atsidėjo knygos išleidimo ir sutvarkymo reikalui.
Laisvė yra visų 
reikalasKiekvienas iš mūsų minėdamas pabėgimo iš Lietuvos 10-me- tines turėtų pasiskąjtyti “Aiduose” dr. Juozo Alaušiau# “Žvilgsnis į save pačius po 10 metų” ir po to retkarčiais vis šūktelti savo gimtajam kraštui “SOS”. Pavyzdžiui, “Life” paskutiniame numeryje laiškas: “Jūsų MV D-isto Burletskij pabėgimo istorija duoda Tarybų Sąjungos tautžldystės planus. Nesuskaitomų milijonų krauju yra suteptos rankos žmonių kaip Burletskij... Aš buvau vos 3 metų tuo laiku, bet prisimenu MyD vidurnakčio beldimąsi į mūsų namų duris Lietuvoje, kai jie išsivedė mano tėvą į kalėjimą. Galbūt vyrai, kurie tą atliko, buvo pulkininko Burletskij žmonės”. Pasirašė “George Elison” — Saulius Jurgis Elisonas, žinomojo gamtininko ir daktarės (abu mirė Vokietijoje) sūnus. Laiškas buvo plačiai komentuojamas ... (Mūsų- bendradarbis Saulius Elisonas, studijuodamas Detroito universitete, buvo kelis sykius iškviestas į Rotary klubus, kur pražilusiems amerikiečiams atskleidė komunizmo tikrąjį veidą — tai tikrai daug iš 17 metų jaunuolio. A.).

ALMUS.

1940 m.

A. STANČIKAS
Baigas National Radio Institute Radio 

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

(Pabaiga)“Naujosios vyriausybės” amnestijos įstatymas iš kalėjimo išleido 130 politinių kalinių, kurie rusų tankų ir padugnių būrio lydimi, vyko į sovietų pasiuntinybę Antonijos gatvėn padėkoti Po to būrys 17-19 vai. demonstravo prieš Rygos pilį, šaukdamas provokuojančius šūkius (pav. “Į kartuves Ulmanį!”) Prezidentas apie šią kalinių eiseną žinojo Jis buvo informuotas taip pat, kad yra numatyta nuplėšti prezidento vėliavą nuo pilies bokšto. Jeigu tai neįvyko, tai gal tik dėl to, kad Ulmanis buvo pasakęs Kirchenšteinui kad jis pasakytų “ten kur priklauso”, kad tuo atveju jis Įeisiąs pilies apsaugai vartoti ginklus (Talino vėliava nuo pilies bokšto visgi buvo nuplėšta). Alfr. Beržiniui, kuris šiose dramatiškose aplinkybėse buvo prie Ulmanio pilyje, prezidentas tą vakarą su rezignacija pasakęs: “Nėra lengva matyti, kai viskas, kas aukomis kurta, griūna. Bet tai nėra mūsų kaltė. Aš esu žuvęs, bet kas bus su tauta? Kas laukia karių, aiz- sargų, visų tų, kurie mumis pasitikėjo, kurie tikėjo Latvijos laisve? Jeigu yra kokia nors teisybė pasaulyje, tai mūsų tauta turėtų atgauti tai, kas dabar su
i ■

Garantuoti siuntinukai iš Anglijos į

kraštus už geležinės 
uždangos: 5

SSRS, Lenkiją, Gudiją ir kitur.Su persiuntimu kartu apmokamas • . - • • ... * _-__

Užtenka 
paskambinti »

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

MU. 8188, namų OL. 6166

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS“TĖVYNĖS PRISIMINIMAI”
šeštadieniais 3-4 vai. po pietųbanga 620 (St. Catharines CKTB)

sekmadieniais 9.30-10 vai. rytębanga 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.

V

1000 visokiausių namų!Namai, ūkiai .... visuose miesto rajonuose su $1.500, $2.000 ir daugiau įmokėjimu. ’
J. R. SIMANAVIČIUS

Įstaigos telef. HU. 1-116S - - Namų telet OL. 1274Atstovauja
JOSEF STRUNG Real Estate• *

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

Moderniškiausi 
kailiniai moterims:

• karakuliai,
• kotikai,
• muskratai,
« visokių rūšių žaketai,
• bebrai,
• Aliaskos ruoniai ir kiti

DABAR PIGIAUSIOMIS KAINOMIS « t d.

PATAISYMAI — IŠVALYMAI
KAILINIŲ PERFASONAYIMAI

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

Smagių vasaros atostogų 
visoms mano klijentėms

Princess Fashion Furs
506 Queen St. W., telef. EM. 3-7935
750 Yonge St., telefonas WA. 1-8971

birželis Latvijoje
ATSIMINIMŲ BRUOŽAI

VIETA 
VASAROJIMUI

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

Keswick, OntPuiki Vieta maudymuisi ir žvejojimui. Išnuomojami kambariai su virtuve.
Informacijų kreiptis pas 

Linartus, 376 Crawford St, 
Toronto, tek LL. 5990.

A. ir A. Šapokai, 
M. ir V. Tamulaičiai.

Brangius bičiulius
Aldoną Statkevičiūtę ir Viktorą Užupius, gavusius skaudžią žinią apie motinos ir uošvės 

a. a. STATKEV1CIENĖS mirtį, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

mylimai mamytei mirus, reiškia gilią užuojautą
Regina ir Vladas Andrijauskai.

Su persiuntimu kartu apmokamas ir muitas. Gavėjas, atsiimdamas siuntinuką, nieko nemoka! Per šešius metus nepražuvo nė vienas siuntinukas! Siuntėjas gauna patvirtinimą iš gavėjo, atsi- ėmusio kiekvieną siuntinuką.
Užeikite arba rašykite į biurą.
Pigiausiai ir greičausiai padėsite

1 savo giminėms! * t 
Mūsų adresas:

JANIQUE TRADING CO.,
■' * Žinomos Anglijos firmos skyrius' Konodoje

835 QUEEN ST. WEST 
Toronto, Ont > 

Telefonas EM. 4-4025

jėga yra išplėšiama. Kitoms mintims mano galvoj nėra vietos”.Dar prieš penkiolika dienų buvusiems laisviems latviams prisiėjo greitai priprasti ne tiktai prie dažnų susirinkimų ir mitingų darbovietėse, bet ir privalomai dalyvauti nesibaigiančiose eisenose. Visa tai, suprantama, vyko “savanoriškai”, “spontaniškai”, “su dideliu pakilimu”. Darbovietėse kompartijos pareigūnai, grasydami ir keikdami kitaip galvojančius fašistus, kurių vieta esanti durpynuose, atleidi- nėjo iš darbo. Susirinkimų ir eisenų dalyvius registravo ne tik pradžioje, bet ir pabaigoje (kad nepražūtų), ir terorizuodami visus įsakė sekti už sovietų pasiuntinybės pinigus pagamintus plakatus su komunistiniais šūkiais bei reikalayimais. Tai buvo tik pradžia, ką latviam teko pergyventi savo tėvų žemėje. Tautos apdūmimui raudonieji agitatoriai dar šaukė: Sovietų tvarkos Latvijoj nebus! Latvijos subol- ševikinimas neįvyks! Politiniams priešams nebus keršijama! Dabartinis šūkis yra: demokratinė Latvija!1940 m. vaizdas visose trijose Pabaltijo valstybėse buvo vienodas. Visos trys valstybės tuo pačiu laiku, pagal vieną programą pavirto vergų valstybėmis.Teisingai rašė “New York Herald Tribune” laikraštininkas 1940 m. birželio 17 d., kad Pabaltijo valstybių nepriklausomo gyvenimo periodas buvo pasibaigęs jau 1939 m. rudenį, kartu su bazių įrengimu.Vienintelis, kuris to nenorėjo pripažinti, buvo Latvijos užsienių reikalų minister i s V. Mun- ters, kuris jau po sovietinių bazių įrengimo 1939 m. spalio 21 d. Ūkio Rūmų susirinkime tvirtino, jog Sovietų kariniai taškai Latvijoje esą įrengiami ne tiktai, kad stiprintų SSSR saugumą, bet taip pat ir Latvijos nepriklausomybę.Londono 1939 m. “agresoriaus definicija”, prie kurios prisidėjo taip pat “taikioji” Sovietų Su

junga, taip gražiai skelbė, kad “agresorius yra valstybė, kuri pirma su arba be karo paskelbimo su savo ginkluotom pajėgom įsibrauna į svetimą teritoriją” ir kad “jokie politinai, ūkiniai, kariniai ir kitokie motyvai negali pateisinti tokios agresijos”. Tai buvo tik bevertis popieriaus la- ’ pas, kokiais yra pavirtę visos ! vakariečių su Kremliumi kon- ’ vencijos, chartos ir paktai.Tarptautiniame karo tribunole principinis pripažinimas, kad kiekviena agresija yra tarptautinis nusižengimas, palaidotas Nūrnbergo bylos aktuose.Leitenantas Peteris Vabulis, kai švedai jį 1946 m. jėga vilko į sovietų laivą perduoti komunistams, prieš nusižudydamas, paliko laišką, kuris baigėsi šiais žodžiais: “Aš esu viskam perbraukęs brūkšnį. Gaila tik, kad nebepamatysiu grobuonių žlugimo, kai geležinė uždanga kartą nukris. Tegu Dievas duoda daugeliui tautiečių tai pergyventi ir matyti”.Kai mes silpnėjame tikėjime ir jėgos senka belaukiant šios ilgai, perdaug ilgai, lauktos dienos, atsiminkim visas tas smulkmenas 1940-41 m. raudonojo jungo metu, kurios nutraukė mūsų gyvenimą, nes nuo to laiko tik vegetuojame. Tegu neapykanta raudonųjų* gruobonių padeda mūsų širdyse išlaikyti ir sulaukti atlyginimo tiems, kurie mūsų ir mūsų vaikų širdyse atminimus apie Latvijos vasaros maloniausius birželio ir liepos mėne- 'sius pavertė tautos gedulo mėnesiais. K. Kursą.
Vertė R. Žiogarys.

Vasarvietė 
atostogoms

MERCURY LODGE".

109 Orchard Beach. 
Telef. Roches Pdint 184 M 

Savininkas Pr. KrilaviČius.
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LIETUVIAI SPAUDOS KONGRESE
Brazilijoje šiemet iškilmingai 

minima Sao Paolo miesto, svar
biausio jos ūkinio ir pramoninio 
centro, 400 metų įkūrimo sukak-, 
tis. Ta pačia proga Paulistų

• Spaudos Sąjunga yra nutarusi 
suruošti Sao Paolo mieste I-jį 
Pasaulinį Spaudos Kongresą, į 
kurį per Lietuvos konsulą Sao 
Paolo mieste A. Polišaitį yra pa
kviesta ir VT linformacijos Tar
nyba drauge su lietuvių žurnalis
tų ir spaudos organizacijomis, 
veikiančiomis užsienyje. Į kon- 
resą kviečiami visų pasaulio 
valstybių žurnalistų ir spaudos 
organizacijų atstovai, iš kiekvie
no krašto po tris. Kongresas 
šaukiamas Š.m. lapkričio 6-13 d. 
Į jį nuvykųsiems atstovams 10 
dienų, įskaitant ir ekskursijas, 
bus teikiamas nemodamas išlai
kymas — butas ir valgis, tik už 
kelionę reikės atsilyginti pa
tiems, bet ir čia tikimasi gauti 
nuolaidų. Kvietime, pasirašyta
me Paulistų Spaudos Sąjungos 
pirmininko Arsdhio Tavolieri, 
nurodytos sąlygos, kokiomis mi
nimieji atstovai gali būti pasiųs
ti ir kokiomis jie kongrese nau
dosis teisėmis bei privilegijomis.

Kongrese numatytos svarstyti 
šios problemos: 1. spaudos lais
vė (įstatymleidyba, kontrolė, 
teisė informuoti); 2. informaci
nė etika; 3. informacijų pasklei
dimas ir jų technika; taip pat 
profesiniai žurnalizmo reikalai— 
profesinės etikos principai, atly
ginimas, darbo sąlygos, globa, 
profesinės žurnalistų organizaci
jos, jų bendradarbiavimas ir tt.

Kongreso ruošėjas — Sao Pao
lo Spaudos Sąjunga, kurią suda
ro tiek žurnalistai, tiek laikraščių 
leidėjai. Talkininkauti į kaįku- 

' rias komisijas ir paruošiamųjų 
darbų atlikti yra pakviestas taip 
pat vienas iš lietuvių ryšininkų,

kun. P. Ragažinskas, kuris pa
prašytas tarpininkauti tarp kon
greso komiteto ir lietuvių žurna
listų. Kongreso komitetas papra
šė parašyti taip pat Lietuvos pe
riodinės spaudos istoriją, kurią 
nori įdėti į ta proga ruošiamą 
spaudos kongresui paminėti lei
dinį. Leidiny įdėti straipsniai bus 
portugalų, ispanų žr anglų kal
bomis.

Sao Paolo sukakčiai atžymėti 
iėkilmės pradedamos netrukus. 
Tautų Paviljone šalia kitų daly
vauja ir lietuviai su savo paroda, 
tuo būdu kuo galėdami priside
da prie Lietuvos vardo garsini
mo. /

Paroda S. Paoly bus atidaryta 
rupjūčio 21 d. Lietuvai vieta 
Tautų rūmuose išrūpinta kons. 
A. Polišaičio ir S. Paolo Lietu
vių Tarybos atstovo kun. P. Ra- 
gažinsko pastangomis. Lietuviai 
gautosiomis patalpomis solida
riai pasidalino su estais ir lat
viais. Lietuvos parodai ruošti 
komitetas su visomis savo sek
cijomis smarkiai išplėtė veiklą, 
išjudindami visą lietuvių koloni
ją. Projektuojama išleisti ir at
skirą brošiūrą. Parodai tinkamai 
paruošti gauta aukų, tarp jų 10.- 
000 Cr. iš Brazilijos ministerio 
dr. Horacio Lafer, kuris yra ki
lęs iš Lietuvos. Ryšium su šia 
sukaktimi Lietuva buvo pakvie- 
ta dalyvauti ir visoje eilėje kitų 
kongresų, būtent — per marša
lą dr. Emmanuel Marques Por
to pirmajame Brazilijos karinės 
medicinos kongrese, rugpjūčio 
8-16 d. ruošiamame pirmajame 
tarptautiniame socialinės teisės 
kongrese, lapkričio 5-15 d. tarp
tautinėje filatelistų parodoje, 
kur kons. A. Polišaitis yra pa
kviestas nariu į garbės komisiją 
ir kur paprašyta išstatyti taip pat 
Lietuvos pašto ženklus.

Dalinai gal ir ekonominiais, 
bet lygia greta ir kariniais, su
metimais, JAV galima pastebėti 
tam tikrus ženklus, rodančius, 
kad amerikiečiai pradeda savo 
didžiųjų pramonių išsklaidymą, 
perkėlimą į didesnius plotus. 
Aišku, tas visai suprantama ir 
pateisinama, nors, bent kolkas, 
dalyko esmės gerai neišstudija
vusios profes. sąjungos, dėl to 
labai didelį triukšmą kelia. Ži
noma, operacija yra labai skaudi 
ir daugeliui jautri.

Darbininkai sus.irūpinę savo 
darbu, kurio pasiūla ir dabar jau 
daug kam kėlia rimtą ir pagrįstą 
susirūpinimą. Kai kurios išsike- 
liančios įmonės siūlosi ir dalį 
darbininkų imtis kartu, bet ne 
visi gali vykti naujon vieton, nes 
su persikėlimu susiję visa eilė ir 
kitokių problemų. Kai kurios 
galvos Vašingtone jau didžiu ne
rimu šaukia, kad su įmonių dis
lokacija reikia itin skubėti. Ypač 
svarbu greičiau iškelti karinės 
pramonės fabrikus, kurie neti
kėto orinio puolimo atveju gali 
būti sunaikinti vienu ypu, drau
ge su visu didmiesčiu, kuriame 
jie dabar yra.

Pažymėtinai didelę akciją tuo 
klausimu veda tie senatoriai ir 
atstovai, kurie turėjo progos pa
tys stebėti atominių ir hydroato- 
minių bombų sprogdinimus ir 
kurie nemato jokio efektyvaus 
pasipriešinimo prieš tuos baisio
jo naikinimo ginklus, kaip tik 
skubią, greitą ir visuotiną visų 
didmiesčių evakuaciją. Be abejo, 
visa taip greit nesidaro, kaip kaž
kurios -sostinės galvos norėtų. 
Bet jau aiškiai pastebima ten
dencija bent jau nuo dabar tai
kytis prie šio meto diktuojamųjų 
sąlygų. Gi neginčijamas faktas ir 
toliau lieka paprasčiausia tiesa, 
kad sovietų oro jėgos bet kada

gali atskristi ir sunaikinti visą 
eilę svarbiųjų pramonės ir aprū
pinimo centrų. Tegu, sakykim, 
geriausių žinovų apskaičiavimu, 
priešlėktuvinė apsauga tesunai- 
kina net 9 iš 10 lėktuvų, ir tai 
jau būtų nepaprastai puikus 
nuošimtis, bet tas vienas prasi
veržęs bus pakankamai efekty
vus atlikti didžiulį sunaikinimo 
darbą. Visą turint galvoje, jau 
nereikia nei kiek stebėtis, kad 
nauji fabrikai pradedami statyti 
mažiausiai žinomose vietovėse 
ar, jei jau kiti reikalai spiria bū
ti netoli didžiųjų miestų, toli
miausiuose miestų pakraščiuose, 
praktiškai, keliolika mylių atstu 
nuo miesto centro.

Pagaliau, daugiau žvelgiant iš 
ekonominio taško, stipriai suma
žėjus pirkėjams ir padidėjus at
skirų bendrovių varžyboms, kai 
kurios įmonės, didžiosios korpo
racijos, atsidūrė tikros krizės iš
vakarėse. Kas daroma tam iš
vengti? Kad sumažinus gamybos 
kainą, kad būtų galima geriau 
konkuruoti su dar didesnėmis ir 
stipriai išsišakojusiomis bendro
vėmis, maželesnės bando burtis 
draugėn, keli gamintojai jungtis 
į vieną sąjungą. Paskiausiu me
tu tas ypač ryšku auto pramo
nėje. Jau visiems žinomas susi
jungimas Kaiser ir Willys bend-

rovių, Studebaker ir Packard, 
Hudson ir Nash ir t.t. Jų many
mu, tai geriausia ir tikriausia 
priemonė atsilaikyti prieš tris 
“didžiuosius” — Fordą, Gen. Mo
tors ir Chrysler bendroves, ku
rios visos drauge, paskiausiu me
tu įstengė net 91% visos auto ga
mybos užpildyti savo gaminiais. 
Taigi, mažesniems, nepriklauso
moms bendrovėms, kad ir gerai 
žinomoms savo -gaminiais per il
gą metų eilę, vis dėlto teliko tik 
tas vienintelis kelias — jungtis. 
Bet ryšium su tuo, tokiame Det
roite naujieji auto magnatų 
žingsniai sukėlė daug netikrumo. 
Štai, toks Kaiser, pardavė Gen. 
Motors visas turėtas patalpas 
Detroite ir savo gamybą jau tęs 
Toledo, kaimyninėje Ohio vals
tybėje. Bent 12.500 žmonių liko 
bedarbiais. Bijomasi, kad ir kitų 
susijungusių galutinėje išdavoje, 
dalis fabrikų sustabdys tolimes
nį darbą Detroite. Kolkas tokios 
žinios dar dementuojamos, bet 
yra tikra, kad dalis automobilių 
pramonės negalės išlikti senoje 
vietoje ir tolimesnė gamyba 
vyks naujųjų bendrovių pelnin
giau atrodančioje aplinkoje. Po 
truputį, Detroitas nustos buvęs 
pasauliniu auto pramonės cent
ru. A-is.

Tvarkingas vakariečių atsitraukimas

URT VALDYTOJAS APIE LOZORAIČIO ŽYGIUS
(Atkelta iš 1 psl.) 

Pone Redaktoriau, dėmesį į se
kančius patikslinimus:

1. P. Lozoraičiui palankioj 
spaudoj teigiama, kod vokiečių 
spaudos agentūra MID yra de- 
mentavusi žinią iš neva oficia
lių šaltinių, kad VLIKo atstovas 
yra vokiečių vyriausybės pri-

’ imtas. ' -
Tikrinant čia Vokietijoje, MID 

agentūra niekam nėra žinoma. 
Yra padaryti visi žygiai išaiš
kinti, ar tokia agentūra iš viso 
egzistuoja ir kokios vertės ji yra. 
Kiekvienu atveju tai nėra jokia 
oficiali ar oficiozinė agentūra. 
Nors prie VLIKo veikiantis do
kumentacijos skyrius gauna vi
sas vokiečių laikraščių iškarpas, 
kur paliečiami Lietuva ar lietu
viai, jokios žinios kaip ji paduota 
p. Lozoraitį ginančios spaudos, 
niekur laikraščiuose, neteko už
tikti. Artimiausiu metu visas šis 
reikalas bus pagrindinai išaiš
kintas.

2. Ta pati spauda paskelbė iš
traukas neva iš Auswartiges 
Amt duoto aplinkraščio vokiečių 
ambasadoms ir konsulatams, 
kad VLIKo paskirtas atstovas 
galės atstovauti tik savo komi
tetą, o ne Lietuvos Respubliką. 
Auswartiges Amt yra užklaus
tas, ar ten paduotos citatos iš 
tariamai oficialinių vokiečių do
kumentų atitinka tiesą. Iš Aus
wartiges Amt atsakymas dar nė
ra atėjęs, tačiau reikalas yra ei
goj. Daug kam paduotų citatų 
stilius kelia abejonę, nes vokie-

čių kalbai toks stilius svetimas.
3. Poną Lozoraitį” ginančioji 

spauda skelbia, kad p. Lozoraitis 
jokių protestų nėra įteikęs. Iš 
patikimų šaltinių turima žinių, 
kad p. Lozoraitis net dviem at
vejais yra protestavęs. Diskusi
jų metu Londone Lietuvių Klu- 
~be p. Lozoraitis paklaustas šiuo 
reikalu aiškinosi, kad jis yra' da
vęs tik “padėties nušvietimą”.

Kiekivenam aišku, kad ne pa
vadinime reikalas. Jeigu p. Lo
zoraitis Auswartiges Amt savo 
protestą pavadina ir “padėties 
nušvietimu”, tas nei kiek nema
žina jo žygio žalingumo.

Jeigu toji spauda ir toliau sa
vo teigimus kartos, teks jos iš
traukas patiekti atitinkamom

vokiečių priimtas. Jeigu Vašing
tono" atstovybė yra principinėj 
plotmėj vienos ir tos pačios nuo
monės su p. Lozoraičiu, tai gali
ma dar suprasti. Tačiau, jeigu 
mūsų atstovybė Vašingtone ima
si savo autoritetu pridengti tam 
tikrų faktų tikrumą, kurie, jei 
tik iš p. Lozoraičio šaltinių ži
nomi, tai atrodo, jog tai sunkiai 
derinasi su pasiuntinybės oru
mu. ’ .

Liepos 7 d. įteikus VLIKo de
legatui oficialiu keliu raštus dėl 
mūsų konsulato atidarymo ir dėl 
normalių diplomatinių santykių 
su Vokietija atstatymo, jokių 
svarbesnių įvykių nėra buvę. Tu
rint galvoj, kad dabar yra atos
togų metas, sprendimų sunku

galo ar rugsėjo pradžios.
Labai atsiprašydamas Tams

tos, Pone Redaktoriau, kad tiek 
daug prirašiau, būsiu labai dė
kingas, jeigu Tamsta ir toliau su 
tokiu pat ryžtingumu kaip ligšio- 
lei dėsite pastangas mūsų visuo
menę painformuoti ir šiame taip 
svarbiame reikale išryškinti visą 
tiesą.

Su tikra pagarba
Dr. P. Karvelis.

jie išėjo laimėtojais, o vakarie
tiškosios demokratijos džiaugia

usi ramybę nupirkę “tvarkingais 
pasitraukimais”. Juokdariai jau 
siūlo sujusti ir Anglijos, ir JAV, 
ir Kanados komunistams. Na, ]ei 
nepasiseks pagrobti viso krašto, 
valdžios, tai po gabalą gautų. 
Reikėtų tik surasti paralelę toms 
valstybėms perskelti. Jei ne pa
ralelę, tai gal meridianą. Ypač 
šiame kontinente...

“Tvarkingas pasitraukimas” 
vyksta. Ar tai vaisius visiško 
silpnumo, ar tik taktiški ėjimai, 
turės netrukus paaiškėti. JAV 
atstovas Ženevoie B. Smith krv- 
žiavojasi, kad tai nesąs antrasis 
Mūnchenas. Tai kas tada? Juk 
niekas pasaulyje netiki, kad taip 
amžinai liks dvi Korėjos, du 
Vietnamai, dvi Kinijos. Šiaip ar 
taip tik “pasiganyti” tesustota. 
Kaip ilgai bus ilsimasi, beabejo 
priklausys nuo naujų agreso
riaus ėjimų. St.

vokiečių įstaigom, kurios tvirti- būtų laukti anksčiau rugpjūčio 
na, kad p. Lozoraitis dviem at
vejais protestavęs. Savaime su- 
prantam’a, kad kreiptis į sveti
mas įstaigas šiuo reikalu derės 
tik pačiu paskutiniu atveju. "

4. Ponas Lozoraitis yra pareiš
kęs, kad jis iš Paryžiaus vyks į 
Bonną. Kiekvienam sveikai ir 
valstybiniai galvojančiam aišku, 
kad p. Lozoraitis šio žygio nega
lėtų daryti nesusisiekęs su VLI 
Ko delegatu ir nesutaręs iš anks
to dėl ten užimtinos linijos.

5. Reikia labai apgailėti, kad 
Lietuvos atstovybė Vošingtone, 
imdamasi išsiuntinėti p. Lozo
raičio patiekiamas informacijas, 
ir būdama ir iš VLIKo pusės in
formuota, kokia yra tikroji pa
dėtis, teigia, kad p. Lozoraičio 
paskirtas prie Bonn atstovas yra

Stebint dabartinę tarptautinių 
santykių raidą taip labai prisi
mena prieš 50 metų vykusio Ru
sų - Japonų karo Rusų kariuo
menės vado Kuropatkino prane
šimai. Petrapilio carų rūmus pa
siekdavo reguliariai vienodo tu
rinio telegramos: “Mūsų armija 
tvarkingai pasitraukė!”... Ir 
taip iki katastrofos. O prieš tuos 
Kuropatkino pranešimus Rusijo
je visi entuziastingai šaukė: “Ke
purėm juos užmėtysimi” Ką 
reiškia kažkokia ten Azijos vals- 
tybiūkštė!...

Argi ne panašiai dedasi dabar* 
Tolimuosiuose Rytuose? Kai ko
munistinis pasaulis pradėjo ag
resiją Korėjoje, vakariečiai šau
kė, kad pasiusią ten policinin
kus tvarkai atstatyti. Pasiuntė 
divizijas, supylė šimtus tūkstan
čių kapų ir pagaliau “policines 
operacijas” sulaikė, palikdami 
pusę Korėjos komunistams.

Kai aštuntus, metus “banditus 
gaudą” Prancūzai pavargo, In- 
dokįnijos apraminimo reikalą jie 
perdavė tarptautiniam sprendi
mui. Genevoje ir čia nebuvo su
rasta kitokios išeities, kaip “tvar
kingai pasitraukti”, užleidžiant 
komunistams didžiąją dalį Indo- 
kinijos — 13 milijonų gyventojų 
iš 22 milijonų. Ir dabar buvo kai- , 
bama ne apie policiniu priemo- ■ e . X ’ v X AA1VXX» QX VA VCL •. AO X.K^> VAV— X VA AJLJLAV>*J
nių, bet jau apie karo veiksmų ■ valdžios 20.000 svaru sviesto, ku- 
sustabdymą, apie paliaubas ir į ris šiųo metu jau dalinamas be
taiką. O dar įdomiąu, kad šį kar- ■ tuviams Vokietijoje.
tą dėl tų paliaubų nebesidrovė- | Philadelphijoje šią vasarą yra 
jo derėtis rusai su kinais, kurie j sėkmingai vedamas BALFo va- 
juk sakėsi neturį su tuo nieko jus, randas daug atgarsio visuo- 
bendra, tik su simpatija stebį in- 
dokinų “laisvės kovą”.

Pasaulis jau aiškiai pamatė, 
kad komunistinei agresijai rim
tų užtvarų nėra. Kur tik sujudo,

LOZORAIČIO LANKYMASIS PARYŽIUJE

Lietuvio teisininko įstaiga

NEIMAN & BISSETT
ADVOKATAS — NOTARAS

38 KING STREET WEST, TORONTO 
Suite 46 

Telefonai: EM. 3-7461, EM. 3-7462

e

(Atkelta iš 1 pusi.) 
dalyvavo egziliečių susirinkime, 
kuriam pirmininkavo Belgijos 
Senatorius de la Vallėe Poussin 
ir kur buvo nagrinėjami dabarti
nės tarptautinės politikos klausi
mai. Vėliau jis atsilankė posėdin 
Prancūzų Komiteto už Laisvąją 
Europą Vidaus Reikalų Komisi
jos, kuriai pirmininkauja atsto
vas J. P. Palewski. Abiem šiom 
progom tiek LDŠ, tiek Lietuvos 
Atstovas Prancūzijoje buvo pa
ėmę žodį.

LDš taip pat buvo Europos 
Kraštų Lietuvių Bendruomenių 
Pirmininkų suvažiavimo liepos 
10-11 d.d. Paryžiuje atidaryme, 
kur perdavė Diplomatinės Tar
nybos ir savo vardu sveikinimus

bei linkėjimus. Suvažiavimo pro
ga keliais atvejais S. Lozoraitis 
turėjo progos susitikti su Eur. 
Kraštų Lietuvių Bendruomenių 
Pirmininkais ir susipažinti su jų 
keliamais klausimais bei rūpes
čiais Lietuvos Laisvinimo, ir lie
tuvių interesų gynimo srityje.

Galop S. Lozoraitis, būdamas 
Paryžiuje, turėjo pasikalbėjimų 
su JAV, Vokietijos ir Ispanijos 
Ambasadų nariais ir padarė vi
zitą Ispanijos Ambasadoriui Pa
ryžiuje.

Š.m.' liepos 17 d. S. Lozoraitis 
išvyko iš Paryžiaus į Bonną. Ten 
yra jau nuvykęs Dr. A. Gerutis, 
kuriam yra pavesta rūpintis Lie
tuvos reikalais Vakarų Vokieti
joje. (Oficialus pranešimas).

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 

sajiningai patarnaus:
P. DAMBRAUSKAS, namų telefonas JU. 6198, 

J. BERŽIANSKIS ir J. RINKEVIČIUS.

Taisyklės siuntiniams užjūrin

■* Roncesvalles Ave. 
9

$35.000, didelis namas prekybai, modemus vitrolito priekis, 7 
kamb. apartamentas per 2 augštus, dvigubas garažas, šilto van
dens - alyvos šildymas, krautuvę ir apartamentą lengva išnuo-* 
moti. Kieme yra didelė dirbtuvė, tinkama naudojimui. Galima 
užimti po rugsėjo 1 dienos. Tai puiki investacija.. Kreiptis į

MENARY & SON REALTORS
431-Roncesvalles Ave., Toronto. Tel. LL. 1112-3.

Prekybos Departamentas Ota
voje išleido naujas taisykles 
siuntiniams užjūrin.

1. Dovanų siuntinėliai, $25 ar 
mažiau vertės, gali būti siunčia
mi be individualaus leidimo į: 
Albaniją, Bulgariją, Kiniją įskai
tant Mandžiūriją, bet išskiriant 
Taiwan (Formozoje), Čekoslo
vakiją, Vokietiją (soviet, sritį),. 
Vengriją, Š. Korėją, Lenkiją, Ru
muniją, S. Sąjungą, Hongkongą, 
Macao ir Tibetą. Sąlyga: siunčia
mieji dalykai turi būti skirti as
meniniam gavėjo reikalui ir tik 
kartą per mėnesį. Ant‘siuntinėlio 
turi būti aiškiai pažymėta paties 
siuntėjo: “Gift, General Export 
Permit No. Ex. 1”. Pabrėžtina, 
kad tuo tarpu dar nepriimami 
siuntinėliai į Sov. Sąjungą, Š. 
Korėją ir Kiniją, išskyrus For- 
mozą.

2. Dovanų siuntiniai virš $25 
vertės į augščiau minėtus kraš-

tus priimami tik sU atskiru lei
dimu — Export Permit. Teirau
tis muitinėje — Customs office.

3. Dovanų siuntiniai, nevirši
ją $50 vertę, į kraštus, kurie 
augščiąų neišvardinti, nereika
lingi leidimo.

4. Jei siuntiniai viršiją $50 ver
tę yra siunčiami į kraštus, kurie’ 
augščiau nebuvo išvardinti, rei
kia kreiptis į muitinę.

5. Dovanų siuntiniai su preci
ziniais įrankiais reikalingi atski
ro leidimo į visus kraštus.

— Melburnas. — V. Petrovas, 
liudydamas Australijos karai, 
komsiijai apie savo pabėgimą iš 
sovietų ambasados, pareiškė, kad 
dabar Australijoje gyvenąs lat
vis Andnejevič Friedenbergs bu
vo MVD agentas ir turėjo slapy
vardį Sigma. Friedenbergs tai 
paneigė.

Buvęs Sovietų žvalgybos vir
šininkas Australijoje Petrovas 
pareiškė Aus&alijos komisijai, 
kad laivų kapitonai susilaukia 
didelės bausmės ilž bendradar
biavimą su užsieniečiais.

Vladimiras Petrovas pasakoja, 
kad 1950 m. dirbdamas Maskvoje 
gavo pranešimą, jog “Dimitrijus 
Donskoj” laivo kapitonas, atvy
kęs į Australiją, priėmęs spaudos 
atstovus, nuvyko į Kanberrą pa
simatyti su Sovietų afnbagado- 
rium N. M. Lifanovu. Už tai jis 
buvo perkeltas į upių laivyną, 
ir jam uždrausta plaukioti į sve
timus kraštus.

Sovietų jūrų kapitonai ir 'jū
rininkai, kurie dirba prekybi
niuose laivuose, plaukiojančiuo
se po svetimus vandenis, nuolat 
yra sekami. Politinio nusikalti
mo atveju jie teisiami ypatingo
sios slaptosios policijos ' teisme. 
Jei nusikaltimas yra ne politinis, 
jį teisia liaudies teismas.

Petrovo liūdi j imu, yra slaptas 
trijų asmenų teismas, kuris turi 
teisę skirti mirties bausmę už po
litinius nusikaltimus.

Petrovas pasakoja, kad po Sta
lino mirties ketvirtasis saugumo 
skyrius buvo perkeltas .į vidaus 
reikalų ministeriją. Jis rengia 
agentus užsienio tarnybai. Vie
nas šių agentų uždavinių yra žu
dyti prieškomunistinių organiza
cijų vadus.

Tas ketvirtasis skyrius išaugo 
iš partizaninių organizacijų, .ku
rios veikė vokiečių užimtose sri
tyse praėjusio karo metu. Tada 
vadinamas informacijos komite
tas turėjo tikslą samdyti šnipus

užsienyje. Vėliau tas komitetas 
buvo priskirtas vidaus reikalų 
ministerijai.

Petrovo liudijimu, žinių agen
tūros TASS atstovai užsienyje 
taip pat yra vidaus reikalų mi
nisterijos šnipai. Jų uždavinys 
— rinkti iš užsieniečių žurnalis
tų žinias, kurios galėtų būti įdo
mios Maskvai.

1950 m. Petrovas ėmė dirbti 
saugumo I skyriaus žinioje. Jis .' 
turėjo rinkti žinias apie Sovietų 
ambasados asmenis Australijoje. 
Taip pat jis turėjo užmegzti ryšį
su priešsovietmiais politiniais ■ 
pabėgėliais ir bandyti juos pa
naudoti šinipinėjimui Sovietų » 
naudai. Įsprausti šnipus tarp ru
sų politinių pabėgėlių yra vie- 
nas Maskvos tikslų.

Iš pradžios Petrovas dirbo kaip 
šifro valdininkas prie Sovietų 
ambasados Australijoje. Vėliau 
jis buvo pakeltas trečiuoju am-*’ 
basaos sekretorium. Mat, tuo bū
du jis galėjo naudotis diplomati
ne neliečiamybe ir geriau atlikti 
žvalgybos uždavinius. Ambasa
dorius Lifanovas žinojęs, kad 
Petrovas yra MVD valdininkas.

Petrovo liudijimu, ir jo žmona 
turėjusi palaikyti ryšius su už
sieniečiais ir bandyti juos telk
ti šnipinėjimui. Jos viešosios pa
reigos ambasadoje — buhalterė.

1951 m. balandžio mėn. pirma
sis sekretorius Sidovnikovas bu- " 
vo atšauktas į Maskvą dėl to, kad 
praleido naktį girtuokliaudamas 
su siuvėju Barskiu, rusų emi
grantu. Jis negalėjo grįžti į Aust
raliją, nežiūrint, kad čia buvo li
kusi jo žmona ir vaikas.

KARO GREITAI NEBŪSIĄ
Bolševizmo žinovų tikinimu, 

Stalino veikalas “Socializmo pro
blemos Sov. Sąjungoj”, paskelb
tas 1952 m. spalio mėn. komunis
tų partijos plenume, nustato gai
res Sovietų politikai 15-20 metų 
į ateitį. Gerai įsiskaičius į tą vei
kalą, esą galima pasidaryti išva
das, jog karo greit nebūsią, nes 
įtampą tarp S. Sąjungos ir Va
karų esą. suinteresuoti mažinti 
ir patys Sovietai. Toji įtampa 
tarp Vakarų ir Sov. Sąjungos 
esanti bolševikų vadų nuomone, 
mažesnė, negu tarp atskirų “ka
pitalistinių kraštų”. Vykdydami 
šią Stalino paliktąją programą, 
dabartiniai bolševikų vadai esą 
pasiryžę,, prireikus^ daryti -labai

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

BALFo pirmininko kan. prof. 
J. B. Končiaus pastangomis, lie
pos mėn. gauta iš federalinės

menėje. Nors "vajus dar nėra 
. ' baigtas, iš jau gautų(aukų Phi- 

ladelphijos BALFo skyrius at
siuntė centrui $2.250, skirtų 30 
tūkstančių svarų cukraus užpir
kimui. Šis cukrus bus siunčia
mas Vokietijoje likusiems lie
tuviams.

Stasys Gudas, iš Čikagos,‘at
siuntė BALFui $300 auką, pažy
mėdamas: “Tuos pinigus sunau
dokite Vokietijoje likusiems, ku
riems reikalinga greita pagalba. 
Tai yra gailestingas darbas”. BA 
LFo Centro Valdyba p. Gudo au
ką tuoj pat pervedė BALFo įga
liotiniui Mūnchene, kad Šalpos 
Komisija galėtų kuo greičiau pa
rinkti labiausiai reikalingas šei
mas ir jas sušelpti.

Stepą Rapolytė Sakalova, kaip 
praneša “Amerikos Balsas”, bu
vo paleista iš tūlos Copenhągos 
ligoninės. Spėjama, jog jai bus 
leista vykti į JAV. Ji būdama 
ligonė nušoko nuo bolševikų lai
vo.
VOKIETIJA

Vakarų Vokietijos preziden
tas Theodor Heuss atsiuntė BAL 
Fo įstaigai Mūnchene gražų pa
dėkos laišką už per 10 metų ne
nutraukiamai teikiamą pagalbą 
Vokietijoje gyvenantiems pabė
gėliams. Kartu su laišku prezi
dentas Heuss atsiuntė, kaip vo
kiečių tautos padėkos išreiški
mą, originalų grafiko F. Neud- 
linger paveikslą.

Grįžo Erdm. Simonaitis. Į Vo
kietiją grįžo ir apsigyveno Hems- 
bache, netoli Krašto Valdybos 
Weinheimo būstinės ir Vasario 
16 gimnazijos, Krašto Valdybos 
vicepirmininkas, VLIKo narys 
ir MLT pirmininkas, Erdmonas 
Simonaitis.

Su išvykstančiu į Europą BAL 
Fo pirmininku kan. Končium, te
buvo likę laiko trumpam pasi
kalbėjimui telefonu. Pokalbiuo
se su einančiu BALFo pirminin
ko pareigas prel. Balkūnu, jo rei
kalų vedėju Minkūnu ir direkto- 
riato nariais, buvo prieita išvada,

kad bendradarbiavimas turi būti 
patvarkytas taip, kad dėl to ne
nukentėtų gimnazijos reikalai.

E. Simonaičio adresas: (17a) 
Hemsbach a.d. Bergstr., Fried
rich Ebert Str. 4 bei Ehret.

/ ' , i

Vasaros stovyklos. Šiemet lie
tuvių jaunimui Vokietijoje ren
giamos trys vasaros stovyklos: 
skautams Bergstrasses apylinkė
je, ties Schriesheimu, katalikų 
jaunimui Holzhausene prie Augs 
burgo ir bendra jaunimo stovyk
la vaikams, nedalyvaujantiems 
kitose stovyklose, Vokietijos Kr. 
Valdybos ruošiama Vasario 16 
gimnazijos patalpose Renndor- 
fe. Prie bendrosios Kr. V-bos 
rengiamos vasaros stovyklos 
Renndorfe rugpjūčio mėn. bus 
pravesti keturių dienų kursai 
vargo mokyklų mokytojams.

didelių nuolaidų ir galį net pasi
traukti iš Vokietijos, leisdami jai 
susijungti, nes mano, kad ap
jungta Vokietija nesidės į Vaka
rų santarvę. Stalino svarbiausia 
mintis — jokiu būdu neleisti su
sivienyti Vakarams. Čia bolševi
kams ir glūdįs pats didžiausias 
pavojus. Vokietijai apsijungus, 
viso laisvojo pasaulio dėmesys 
būtų nuo Sov. Sąjungos nukreip
tas į Vokietiją, skelbiant realius 
ar įsivaizduojamus pavojus dėl 
Vokietijos stiprėjimo. Suvieny- 
toj Vokietijoj labai padidėtų so
cialinė įtampa ir luominiai skir- • " 
tumai, nts. vakarinių zonų gy
ventojai nenorėtų atsisakyti nuo 
senojo, gyvenimo - lygmens, o ry
tinės zonos — ligi tol turėtų nau
josios socialinės struktūros visų 
formų.

Bolševikai daug turi vargo ir 
su vis kylančiu valdininkų luo
mu, taip pat su savosios jaunuo
menės beidėjiškumu. Jaunimas 
skatinamas vykti į periferijas ir į 
kaimą, tačiau faktiškai beveik 
visi veržiasi į miestus, siekdami 
asmeninės karjeros. Šio jauni
mo, nepaisant visokios bolševi
kinės propagandos ir politinių 
instruktavimų, kaip reikiant 
“suidėjinti” nevyksta.

Uždraudė kiaulieną
Izraelio parlamentas priėmė 

įstatymą, draudžiantį pardavinė
ti kiaulieną. Partijų debatai bu
vo. labai triukšmingi ir jie paro
dė didelius nuomonių skirtumus 
tarp žydų liberalų ir jjrtodoksų. , 
Naujasis įstatymas priimtas re
liginių partijų spaudimo dėka, 
kurios atstovauja apie 15% visų 
gyventojų. Ortodoksų grupė ne
gali pakęsti, kad kiauliena būtų 
duodama valgyklose.

BANKO
GALVOSŪKIS Kodėl aš 

_____  pasirašau čekį?
Koi Jūs pasirašote sovo povordę ontroje čekio pusėje, reiškiu Jūs potvir- 
tinote, kad priėmėte čekyje požymėtp sumą, orbo sovo teises perdovėte 
kitom asmeniui. Koi Čekis jau pasirašytas, jį gali iškeisti kiekvienas as
muo. Tad yra svarbu niekuomet nepasirašyti čekio, kol nesi pasirengęs 
jį iškeisti arba perleisti kitom. Asmeniškais orbo verslo piniginiais reika
lais — patarimo ir pagalbos — kreipkis j artimiausio Dominion Bank 
skyriaus vedėją. Čia bus Jums draugiškai patarta.

THE
OMINION
J BANK
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Lietuvis siuvėjas

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

LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”

Anksčiau buvusi Ossington Avė., prie Lietuvių Namų dabar 
PERSIKĖLE 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'
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Vilniuje esą privežta įvairių 
tautybių žmonių — be lietuvių 
ten daug esą rusų, lenkų, gudų 
ir kitokių tautybių žmonių.

Aušros Vartų koplyčia esanti 
dar neuždaryta, tik langai už
leisti užuolaidomis. Tačiau ir da
bar dar matyti lauke prieš kop
lytėlę kartais besimeldžią žmo
nės.''

Susirašinėjimas laiškais Lie
tuvoje ’ labai mažas. Jei kas ir 
rašo, tai daugiausia tik atviru
kus. Kiekvienas laiškas yra pėr- 
duodamas į raikomo cenzūros 
skyrių. Iš vieno rajono į kitą tie 
laiškai eina paprastai ligi 5 die
nų. Kovojant prieš religines 
šventes, sekmadieniais paštuose 
padarytas darbo diena, o poilsio 
diena — antradienis.

Lietuvos gyventojai klausosi 
užsienio radijo pranešimų. Vo
kiečių okupacijos metais lietu
viai daug klausėsi anglų BBC 
programos, todėl jos klausomasi 
ir dabar, ypač transliacijų vo
kiečių, lenkų ir rusų kalbomis. 
Mokantieji Vakarų kalbas klau
sosi' ir kitų Stočių. Pirmiausia 
buvo sužinotos Vatikano radijo 
lietuviškos transliacijos. Vėliau 
ir Amerikos Balso. Kad Ameri
kos Balsas duoda lietuviškas 
transliacijas šiandien žino visi 
Lietuvos gyventojai. Anksčiau, 
kol dar stipriau reiškėsi partiza
ninis Veikimas, pasirodydavo ir 
lapelių su Amerikos Balso pa
skelbtomis žiniomis. ~

Dailininkai, įvykusiame Daili
ninkų Sąjungos susirinkime, 
svarstė dekadinės lietuvių daili
ninkų kūrinių parodos'Maskvo
je išdavas. Apie tai, kaip Mask
voje rusai dailininkai parodoje 
buvusius kūrinius vertino, pra
nešė šios sąjungos pirmininko 
pavaduotojas J. Mikėnas. Iš jo 
pranešimo aišku, kad vadinamie
ji “broliškų respublikų” dailinin

kai smarkiai sukritikavo lietu-

tonams suruošė gerą pirtį. Pra
nešimo išklausę lietuviai daili
ninkai ėmė-patys save anoti. Ko
munistai mario, kad tokia “savi- 
prausa” galima pagerinti pa
veikslų kokybę.

16 milijardų paskola. Vilniaus 
radijaš Į&skelbė TSRS finansų 
ministerijos pranešimą, kad, gir
di, jos išleistoji T6 milijardų rub
lių sumai paskola “liaudies ūkiui 
finansuoji“ jau esanti birželio 14 
'd. “įgyvendinta 17% milipardo 
rublių”. Aiškiau tarus, gyvento
jams mokestinė našta buvo padi
dinta dar pusantro milijardo 
rublių.:.

Bėga žuvys. Gegužės 12 d. pa
vergtoj Lietuvoj buvo paskelbti 
du įsakymai dėl dviejų ministe
rijų steigimo: mėsos bei pieno 
produktų- ir žuvies pramonės. 
Žuvies pramonės ministerija fi
nansų ministerio buvo aštriai 
barja'ne tik už nepajėgumą at
likti numatytų planų, bet ir už 
nesugebėjimą žuvies gaudymo 
darbą pagerinti. Žodžiu, ši mi
nisterija pertvarkyta už tai, kad 
mažiau žuvų buo pagauta. To. 
įvykio priežastį laikraštyje “Tie
sa” paaiškino žvejų laivo kapito
nas Golubcovas. Jis teigė, kad 
žūklė bloga,, nes “žuvys pabėgu
sios į gilesnius vandenis”, vadi
nasi, toliau* nuo kranto. O toliau 
nuo kranto žvejams plaukti 
draudžia MGB.

Mokesčiai. Neseniai priimta
me pavergtosios Lietuvos šių 
metų biudžete mokesčiai suda
rys 86%. Šiemet jie bus dar di
desni, kaip pernai. Mokesčiai pa
didinti, nes vadinamasis “sava
noriškas paskolų pasirašymas” 
pernai nepasiekęs numatytos su
mos. Dėl td bus padidintas žemės 
ūkio mokestis. Ši našta ypač pri
slėgs ir taip jau skurstančius kol- 
chozininkus. “ '"

BAIGTA

PARODA UŽSIENYJE
... . , » - . t ,5 s

Maždaug prieš du metus The House of Seagram 
paprašė Kanados dailininkus nupiešti mūsų 
miestų paveikslus. Jie numatyti parodyti kitų 
valstybių žmonėms, tikslu supažindinti juos su 
mūsų kraštu . . . didžiuliais, augančiais mies
tais, jų ateitimi ir laisvu gyvenimo būdu.

Tie paveikslai — išviso 52 — oro keliu buvo nu
gabenti į Pietų Ameriką, vėliau į didesnius Eu
ropos miestus. Paveikslai apkeliavo 30.000 my
lių ir juos pamatė ketvirtis milijono žmonių 
16-koje miestų. Kur paveikslai buvo parodyti, 
ten Kanada laimėjo naujų draugų ir didesnių 
simpatijų Kanadai. ?

Dabar tie paveikslai yra sugrąžinti į mūsų kraš
tą atgal. Jie savo uždavinį atliko puikiai. O da
bar jie jau rodomi kanadiečiams ir apkeliaus 
12.000 mylių 2-jų metų laikotarpyje, nuo van
denyno iki vandenyno.

Zhė JHouse of Seagram

Rinkimų reikalu
KLB Krašto Tarybos rinki

mai, Krašto Valdybos nutarimu, 
įvyksta 1954 m. spalio 10 d. Ry
šium su tuo skelbiame sekantį:

1. KLB. Hamiltono Apylinkės 
Valdyba, Rinkiminės Komisijos 
pirpiininku paskyrė Edv. Sudi- 
ką, gvv. 14 Canada St., Hamil
ton, Ont., telef. JA. 7-6045.

2. Iki š.m. rugpiūčio 29 d. 24 
vai. KLB Krašto Tarybos kan
didatų sąrašai pristatomi Hamil
tono Apylinkės Rinkiminės Ko
misijos pirmininkui.

3. KLB Krašto Tarybos kan
didatų sąrašą negali sudaryti 
daugiau kaip 30 asmenų, po ku
riuo pasirašo nemažiau kaip 30 
siūlytojų. Siūlytojai gali pasira
šyti tik viename kandidatų są
raše.

4. Krašto Tarybon siūlomų 
kandidatų sąrašai sudaromi šia 
tvarka: a. eilės nr.; b. kandidato 
pavardė; c. vardas; d. kandidato 
gimimo data; e. profesija ir f. ad
resas. Toliau seka 30-ties tuos 
kandidatus pasiūliusių pilnatei
sių lietuvių sąrašas, kuriame pa
žymima: a. eilės nr.; besiūlytojo 
pavardė; c. vardas; d. gimimo da
ta; e. adresas ir f. siūlytojo sa
varankiškas parašas. Drauge su 
kandidatų sąrašu įteikiami raš
tiški sutikimai būti renkamais 
Tarybos nariais.

5. Kandidatu į Tarybą gali bū
ti kiekvienas pilnateisis lietuvis 
21 metų amžiaus ir siūlytojas 18 
metų amžiaus, neprieštaraują 4- 
5 paragrafus Krašto Tarybos rin
kimų taisyklėse. *

6. Kandidatai ir siūlytojai turi 
būti sumokėję solidarumo mo
kestį.

Hamiltono Apyl. v-ba.
Hamiltono ateitininkų iškyla. 

Liepos 18 d. Hamiltono ateitinin
kai padarė iškylą prie Emerald 
ežero, kurioje dalyvao gražus 
būrys ateitininkų ir svečių. Tai 
nebuvo šiaip sau eilinis piknikas.

Dvi iškylos dalyvės, veiklios 
kuopos narės, Danutė Čelkutė ir 
Teresė Verbickaitė, pirmosiomis 
baigė Hamiltone katalikų augš- 
tesniąsias mokyklas ir gavo liu
dijimus — Danutė Čelkutė Lo
retto Akademijoje, Teresė’ Ver
bickaitė Cathedral Highschool. 
Pastaroji už pirmos eilės moks
lą diplomą gavo be egzaminų, 
tokia privilegija teikiama ge
riausioms mokinėms. “Hamilto
no Spectator” ir “Hamilton Re
view” įdėjo jų nuotraukas, pažy
mėdami šių lietuvaičių gabumus.

Apie mokslo svarbą bei sąly
gas Lietuvoje ir išeivijoje plačiai 
kalbėjo Juozas Domeika (buvęs 
Papilės dvikamplektės mokyk
los vedėjas). Jis sveikino naujas 
abiturientes ir linkėjo joms gra
žios ateities. Prie šių linkėjimų 
prisidėjo Hamiltono šeštad. mo
kyklos vedėjęs J. Mikšys ir visi 
dalyviai. Kuopos pirmininkas 
Jeronimas Pleinys apdovanojo 
abi dovanomis — knygomis. 
Kun. J. Tadarauskas, prisimin
damas diplomų įteikimo iškilmes 
Loretto Akademijoj, reiškė savo 
pasididžiavimą, kai dalyvaujant 
j.E vysk.‘Joseph Ryan, diplomo 
priimti pirmoji žygiavo jo para
pijietė Danutė, nedrąsiai žengusi 
pirmąjį žingsnį į Loretto Akade
miją keletą metų atgal.

Abi baigusios rengiasi tęsti 
mokslą toliau: Danutė toj pačioj 
Ldretto Akademijoj (Gr. XIII), 
Teresė gi žada stoti į Gailestin
gųjų Seserų mokyklą prie ~Šv. 
Juozapo ligoninės Hamiltone.

Oras buvo puikus, ežero van
duo šiltas ir tyras teikė pramogų 
plaukimo mėgėjams, didino ape
titą. Dalyviai dėkingi Hamiltono 
Ateitininkų Kuopas Valdybai ir 
motorizuotiems nariams už šią 
gražią pramogą. S. P.

Knygų platinimo vajus. Rug- 
1 pjūčio 1 d. TF skyriaus v-bJa bai
gė pirmąjį lietuviškosios knygos 
platinimo vajų. Šia nauja veiki
mo sritimi v-ba atžymėjo 50 m. 
nuo spaudos atgavimo sukaktį. L

Vajaus metu parduota virš 250 
liet, knygų už $808.80. Leidyk
loms už jas sumokėta $606.26. 
Gautas pelnas iš knygų $202.54 
pervestas į TF skyriaus kasą.

Iš išplatintų knygų paminėti
nos šios: “Naujojo Testamento” 
10 egz., “Dievas ir Žmogus” 20 
egz., “Neprikl. Liet, pinigai” 20 
egz. "

pasisekimo, v-Ha galvoja nuo! 
rugsėjo 1 d. pradėti II-jį knygų 
platinimo vajų, kviesdama tam 
reikalui talką. Norėtųsi, kad šie 
sukaktuviniai metai praeitų lie- 
tuviškos'knygos ženkle, siekiant 
idealo — kad kiekvienas lietuvis 
šiai sukakčiai pagerbti įsigytų 
keletą knygų.

TF gegužinė laive jau Čia* pat. 
Ateinantį šeštadienį, rugpjūčio 7 
d. 8.15 vai. vak; visi susitiksime 
naujoje savo aplinka iškyloję: 
didelis “SS Lady Hamilton” lai
vas, talpinąs net 1400 asmenų, 
pasipuošęs baltai, lyg gulbė, 
lauks mūsų visų James St. N. pa
pėdėje.

Nuoširdžiai prašome visus lie
tuvius į šią įdomią, iškylą. Tai yra 
vienintelė TF šią vasarą geguži- 
.nė. Jeigu mūsų tautiečių suva
žiuos į ją 500-700, ji duos pakan
kamai didelį pelną, kad ne tik 
kompensuotų gegužės mėnesį 
įvykusio koncerto nuostolius, bet 
ir papildytų skyriaus kasą.

Svarbiuose mūsų parengimuo
se dalyvaukime jungtinėmis, 
vieningomis ir skaitlingomis gre
tomis, tik tokiu būdu didžiausia 
dalis mūsų išleistų pnigų sugrįš 
mūsų tautiniam veikimui palai
kyti! Sk. St.

Vasario 16 gimnazijai Remti Komisi
jos gimnazijos rūmų įsigijimo reikalams 
1954 m. kovo - balandžio mėn. pravesto 
piniginio vajaus apyskaita.

Rinkėjai, jų atstovautos organizacijos 
ir surinktos sumos:

Mikšys Kazim., KLB apyl., $103.75; 
Grajauskas Alg., sp. kl. ''Kovas", $90; 
Jankūnas Albertas, ML B D-ja, $77; 
Normantas Stepas, TF Ham. sk., $66; 
Stonkus Juozas, L. Socialdem. k. $60; 
Lišauskas Alfonsas, Skautų tunt., $59; 
Lukoševičius Košt., Liet. Socd. k., $49; 
Laugalis Antanas, Skautų tunt., $46; 
Pleinės Jeronimas, At-kų k., $39;
Muliųonis Ant., TF Ham. sk., $35.50; 
Bungarda Kazys, At-kų k., $30; 
Petrušditis Vyt., Skautų t., $26;
Lukoševičienė Vikt., L. Socd. k., $19; 
Valevičienė Lidija, LKM D-ja, $13;
Žvirblis Juozas, KLB apyl., $12; 
Tumaitienė Marija, LKM D-ja, J$3; 
Vasario 16 gimn. Remti Komis., $10. 
Viso surinkta $738.25.

Aukojusių sąrašas
$25 —- Mikšys Jonas;
$20 — Petkevičius Andrius;
Po $15 — dr. Levinskas Leonas 

kun. dr. Tadarauskas Juozas;
$14.75 — Mikšys Kazys;
Po $10 — Grinius Balys, Jankauskas 

Antanas, Steiblys Jonas, Valevičius J.;
$6 — Jankūnas Albertas;
Po $5 — Bakšys Stasys, Gvaldo Vilius, 

Balsys Adolfas, Čeliauskas Kostas, Doc- 
kaitis Juozas, Eidukaiti^:Jurgis, Giedrai
tis Juozas Sj., Grajauskas Bronius, Inkra
to Juozas, Kazlauskas Henrikas, Kaže- 
mėkos Jonas, Kažemėkas Pranas, Kronas 
Balys, Kybartas Vladas, Lėveris Juozas, 
Linčiauskas Vacius, Mikšytė Ona, Nau
jokas Jonas, Petkūnas Aleksas, Petrušai- 
tis Vytas, Pacepavičius J., Pilipaitis An
tanas, Povilouskas Jonas, Prielgauskas 
Klemas, Rukšėnas Stasys, Sakalas Pra
nas, Savickas Povilas, Svilos Juozas, SVi- 
las Vytautas, Steigvilos Vlados, Sasnaus
kas Vladas, Stasevičius Albinas, Šukai- 
tis Vincas, Šukaitis Antanas, Šiulis Pra
nas, Simansonas Edvardas, Sčiukos Alb., 
Žulys Petras;

Po $4 — Girevičius Juozas, Kažemė- 
kos Jonas, Žvirblis Juozas;

Po $3 —- Antanaitis Vladas, Baronas 
Kazys, Dubinskas Juozas, Grigalius Juo
zas, Jonikas Albinas, Laugolienė Ona, 
Ružinskas Vladas, Subatnikoitė Valenti
na, Stonkus Juozas, Šarūnas Juozas, Šer
nas Jonas, Zauko Vladas;

Po $2 — Adomauskos Jonas, Arami- 
nas Jonas, Aušrota Algis, Aisbergas Al
fonsas, Boltiejienė Kazimiera, Baipšys 
Stasys, Bulionis Jonas, Breichmanas Pet
ras, Bajoraitis Juozas, Bugailiškytė V., 
Bartininkas Vladas, Beržaitienė E., Biki- 
nos Simas, Bungarda Kazys, Bilevičius

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

ir

Vytautas, Čerškus Kastos, Čėsno Vlados, 
Dolangauskos Adomos, Dūda Algis, Da
lius Stasys, Deksnis Jonas, Engelos Al
bertas, Grigaravičius Povilas, Galinaus- 
kas Jonas, Gulas Petras, Gimi
nas, Gudinskos Pranas,- Grojau 
Antanina, Grajauskas Algis, Jankai. 
Stasys, Justus Antanas, Jonulionii Myko
las, Jankus Pranas, Jakubauskas z Peh 
ros, Juškevičius Pronos, Krivinskas Felik
sas, Kšivickas Jonas, Kačinskas Stasys, 
Kairienė Danutė, Klevas Leonas, Kveda
ras Kazys, KeltnaitH Vincas, Koperskis 
Leonas, Kazlauskas Vaitiekus, Kurpeikis 
Ignas, Kamaitis Jonas, Kameitis Anta
nas, Konyaitis Stasys, Kaiemėkos Juo
zas, Liškouskas Valius, Lovinskas Vin
cas, Lengntnkcs Ernestos, Lozdutis Mo
tiejus, Laniouskas Vacius, Lukoševičius 
Kostas, Lesevičius Pranas, Lapinskienė 
Elena, Laugalis Antorias, Mureika Sta
sys, Mažuioitis Jurgis, Mileris Kazys, 
Meškauskas Kostas, .Mačiukas Julius, 
Mosilionytė Stasė, Matukaitis Kodas, Mi* 
loševičius Kazys, Narkevičius Vincas, 
Normantas Stepas, Noujokienė Marija, 
Obcarskos Antanai, Petraitis Jonas, Paš
kevičius Julius, Povilouskas Anicetas, 
Petraška Antanas, Petkūnas Juozas, Py- 
ragiūte P., PaŠilys Vaclovas, Pulinduskas 
Zigmas, Pilipavičius Stasys, Pleinys Jero
nimas, Racevičius Benius, Repšys Alber
tas, Ragauskas Mečys, Rimkus Pranas, 
Rauckis Vytautas, Roguckgs Juozas; 
Rimkūnas Pranas, Stukas Vytautas, Sla
vinskas Domas, Stanevičius Ipolitas, Stuo- 
ka Petras, Stukienė Monika, Senkus Sta
sys, Stanaitis Kazys, Sakalauskas Jonas, 
Seniūnas Juozas, Sakavičius Vincas, Std1- 
sevičius Stasys, Štutmaitis B.," Silgailis 
Antanas, Trečiokas Juozas, Tamošiūnas 
Kazys, Trumpickas Mykolas, Vaitkus Jo* 
nas, Verkietis Jurgis, Vaitkus P., Vinda- 
šius Leonas, Vieraitis Zenonas, Venske- 
vičius Vytautas, Vinerskis Antanas, Ziūo- 
lis Juozas, Zabulionis N., Zadlauskas 
Karolis, Žymantas Stasys, Žebertavičius 
Pranas, Karaliūnas Jonas, Burdinavičius 
V. S., LukoviČius Povilas, Mikalonis Vin
cas;

$1.50 — Prapuolenytė Stasė;
Po $1 — Asmenavičius Juozas, Al- 

Šouskas Edvardas, Ambraziejus Gedimi
nas, Aselskis Bronius, Bakaitis Simonas, 
Boltrukonis Kazys, Babeckas Vytautas, 
Šlekaitis Juozas, Biekša Martynas, Ba
ranauskas Jonas, Bosas Povilas, Burkaus- 
kas Petras, Bubnis Juozas, Butkevičius 
Kazys, Barkauskas Algis; ČerŠkūtė Orto, 
Čelkus Juozas, Čyžiūs Antanas, Domei
ka Juozas, Daugėla, Pranas, Eidukaifis 
Juozas, Giedraitis Petras, Gerulskis Vla
das, Gureckas Antanas, Giedraitis Ro
mualdas, Giedrimas Antanas, Gailauskie- 
nė Regina, Grudrinškas Kostas; Geleži
nis Antanas, Grigolavičiuš Pranas,- Gel- 
žinis Vincas, Gudaitis J., Jasinevičius 
Vladas, Jazbutis Anatolius, Juozokas 
Vytautas, Jonikas Antanas, Juozapavi
čius Alfonsas, Janulevičius Alfonsas, Jur
gutis Jurgis, Jakštonis Petras, Kilienė 
O., Keršis Antanas, Kudaba Edvardas, 
Karickas Jurgis, Krikštolaitis, Kareckas 
Petras, Kripas Julius, Kaminskas Albi
nas, Karalėnas Stasys, Kovel is Petras, 
Kairienė Juzė, Kanopa Povilas, Liškaus- 
kas Alfonsas, Lukošius Petras, Loščius 
Jonas, Mingėla Antanas, Mickūnrenė 
Irena, Misevičius Povilas, Maksimavi
čius Antanas, Matulionis Stasys, Merke
vičius Juozas,. Matulaitienė A., Mačio- 
nis Viktoras, Milkėraitis Martynas, Na
vickas Antanas, Petrūnas Jurgis, Pau
lauskas Aleksas, Pilkauskas, Pikienė Da
nutė, Palmer G., Pliūra Leopoldas, Pili
pavičius Alfonsas, ^Petėrytė Lydi ja, Pra
puolenis Česlovas, Pajarskas Povilas, Paš- 
kauskas L., Pusdešris Antanas, Pauliu
kas Antanas, Poškaitis Valentinas, Pet- 
ryla Aleksas, Ramanauskas Juozas, Ru- 
ževickas Stasys, Ryckis Juozas, Ročys 
Pranas, Rimkus Feliksas, Rodžius Juozas, 
Stonkus Juozas, Svideris Juozas, Saka
lauskas Antanas, Stankevičius Jonas, 
Stukas, Sudikas Edvardas, Stonkus Ze
nonas, Saulius Vladas, Stankevičius Pra
nas, Stankevičius Vytautas, Sirribnavičius 
Kazys, Stasiulis Antanas, Stanius Juozas, 
Savickas Stasys, Sadauskaitė Natalija, 
Šlepetys Bronius, Šopis Bronius, Šeduikis 
Balys, Telyčėnas Julius, Tolis Jonas, Ta
mošiūnas Kazys, Tomaitis Adolfas, Trum- 
pickos Kazys, Ulbinienė Vanda, Vanke- 
vičius Viktoras, Vindašius Gediminas, 
Vaiva Jonas, Verbickas Stasys, Vaitonis 
Povilas, Zbarauskas Kipras, Zduka Ka
zys, Zubrickas Augustinas, Žirgulienė 
Genė, Žulis Aleksas, Žukauskus Kazys, 
Žioba Stasys, Žemaitis Juozas, Juodikis 
Jurgis, Apanavičius Everistos.

Vasario 16-osios Gimnazijai 
Remti Komisija Hamiltone;

A. Pranckevičius
-1C _ . t ' -’ -i ■ w , <*s * - M. A

Visokeriopas informacijas suteiks namų problemose ir patars.

., “Vilnius tarp audrų” 20, 
isvę ginant” Id. — 20, II d. — 

25 egz., “Žemaičių krikštas” 30, 
“Oro pro nobis” 15, “Aukso kir
vis” 20, Andersono pasakų I ir 
II d. po 20 egz.

Knygų platinimo įspūdžiai yra 
puikūs ir v-bos nariai yra labai 
dėkingi hamiltoniečiams lietu
viams už .tokius gražius vajaus 
rezultatus. Beabejo, šis darbas 
buvo sunkus, bet jo atsiekti vai
siai visiškai moraliai atlygina 
jo vykdytojams. Šiuo konkrečiu 
darbu TF v-ba parėmė liet, lei
dyklų kultūrinį darbą, pasklei
dė kelis šimtus pačių geriausių

x Reikia pažymėti, kad su kny- 
go buvo aplankyta tik maža da
lis hamiltoniečių. Padrąsinta šio

Visų Tautų Diena. Liepos 11 d. 
Wondsoro miestui sukako 100 
metų.'

Šventei ruošti buvo sudarytas 
22 tautybių komitetas. Lietuvius 
atstovavo apyl. pirm. Petras Ja
nuška. ‘

Minėjimas pradėtas 1.30 vaL 
paradu-iš Mitehel parko į Jack- 
son parką, kur vyko visos iškil
mės. Paradą sudarė visų tauty
bių papuoštas vežimas. Ant plat
formos važiavo kiekvienos tau
tos moteris tautiniuose rūbuose 
su tautybės užrašu ir tautine vė
liava. Po jų sekė atskirų tauty
bių labai puošnūs vežimai, or
kestrai, tautybių grupės su savo 
užrašais ir vėliavomis ir visa mi
nia — virš 15.000.

Po mūsų vėliava, gražiai įšsi- 
. rikiavę pražygiavo Detroito 
skautų tautinių šokėjų grupė 
taut, rūbais, ir mūsų kolonija, 
papildyta detroitiečiais. šio mies 
to ' visuomenei lietuviai žinomi 
tik tremtiniams atvykus. Keletą 
kartų, tik žinoma, mažesniuose 
susibūrimuose,' visuomenė matė 
mūsų šauniuosius šokėjus scenoj. 
Chorą dažnai girdi pėr vietos ra
dio programas. Dėlto, prisiarti
nant; minia' sukėlė ovacijas, o 
radio pranešėjas dar pridėjo 
“šaunūs spOrtšmenai”. Po para
do; “.miesto burmistras pasakė 
kalbą’.’ Po to buvo lyg ir pertrau
ka, kurios metu apžiūrinėjo pa
rodėles. '

7.30 vai. tribūnoj prasidėjo 
koncertas. Dalyvao 16 tautybių. 
Kiekviena tautybė atliko atski
rai, išpildydama savo kalboj, so
lo ar Choro dainas, muziką, ba- 

: lėtą ir taiūtinius šokais.
Mūsų lietuvių grupė pasirodė 

su tautiniais šokiais pašokdami 
rugučius ir malūną. Įžygiavus į 
sceną’ šokėjams, grupės šokėja 
Detroito mergaičių skaučių tun- 
tininkė Žalvyra Buknytė prisi
artino prie mikrofono ir kelių 
minučių laike supažindino klau
sytojus su mūsų tėvynės geogra
fine ir politine padėtim, pabrėž
dama, kad lietuviai didžiuojasi 
turėdami seniausią kalbą Euro
poje. Pareiškė didelį dėkingumą 
Amerikos ir Kanados kraštams 
už malonią globą, ištremtiems iš 
tėvynės. Žodžiu lietuviai išnau
dojo visą duotą 10 min. laiką. 
Tiek kalbėtojos žodžiai, tiek pa
sirodymas palydėti gausiu ploji-

Tik sustojus šokti, prisistatė t
Mrs. ordon Garbutt, Director of j Ados mamytė iš Čikagos.
Public Relations ir kvietė grupę i Be to, viešėjo pas' Gabrėnus 
dalyvauti programoj rugpiūčio 8 Kriaučeliūnų šeima iš Čikagos ir 
d. tame pat parke, kurį ruošia šiaip daug kas iš JAV ir pietų 
fabrikas Ford ir sutraukia taip Kanados vasaros metu atvažiuo- 
pat tūkstančius žmonių.

Šokėjų grupę sudaro: p. Go- 
bienė — vadovė, Z. Buknytė, A. 
V. Pauža, A. Šimuliūnas, A. II- 
jesevičius, S. Bačkaitis ir A. Pe- 
sys — muzikantas.

Parodėlėj buvo: tautiniai rū
bai, rankdarbiai, medžio droži
niai, odos ir gintaro išdirbiniai,

Rastenytė, I. Neverauskaitė, D. 
Šeputaitė, I. Petrauskaitė, M. 
Švabaitė, B. Račkaitė, A. Kase
lytė, J. Idzelęvičius, S. Petraus
kas, A. Ponelis, K. Žalnieraitis, 
kitų tautybių, atrodė mūsų pati 
turtingiausia. Susirinkusiųjų su
sidomėjimas buvo nemažas. Kai 
kas ir labai iš pagrindų apžiūri
nėjo eksponatus ir prašė parduo
ti. Atsirado keletas lietuvių, ku
rie kilę iš grynai lietuviškų šei
mų, bet dėl tėvų kaltės nemoka 
lietuviškai. Jie gavo lietuviškų 
atviručių, kuriomis galės pasvei
kinti savo tėvus ir artimuosius.

Didelė visuomenės pagarba 
Windsoro apyl. Valdybai, o ypa
tingai jos pirmininkui Petrui Ja
nuškai už energingą ryžtą šven
tėje dalyvauti, juo labiau netu
rint savo meninių pajėgų ir dėl 
nedarbo^šsklidus ir taip negau
siai kolonijai. Taip pat pagarba 
nemažai prisidėjusiems darbu: 
Vyt. Barisui ir p. Pakauskienei 
ruošiant parodėlę, Petrui Petrui- 
čiui už talką prie visų šventės 
darbų, o daugiausiai dėl šokėjų 
išrūpinimo ir rūpinimąsi jais čia 
būnant. Savaime aišku, patys di
dieji nuopelnai priklauso Detroi
to Skaptų Šokėjų Grupei ir jos 
vadovei p. Gobienei. Windsoro 
lietuvių kolonija dėkinga vi
siems detroitiečiams už dalyva
vimą, o ypatingai Neringos kny
gyno savininkui Vladui Baužai, 
Juozui Kiaulėnui, V. Ogilviui, P. 
Gobiui, A. Zaikauskui ir prisidė
jusiems prie šventės'pasisekimo.

J. Kazauskas.

SUDBURY, Ont.
Šaunios krikštynos. Račinskai 

pakrikštijo sūnų Ričardo Petro 
vardais. Kūmai buvo J. Venc- 
lauskas su A. Kasperiūnienė ir 
t. Kasperiūnas su G Lumbiene. 
Vaišės įvyko Poderių namuose. 
Svečių buvo atykę ir iš Londono.

Raškevičiai pakrikštijo savo 
pirmąjį sūnų Jono vardu. Kū
mais buvo P. ir A. Mazaičiai. 
Vieton krikštynų vaišių A. Raš- 
kevičius paaukojo $10 Vokieti
joje lietuviukams sušelpti.

Naujai atvykusieji. Pagal dar
bo sutartį, kurią padarė kun. A. 
Sabas, iš Islandijos atvyko Ada 
Bumbliauskaitė. Kadangi mote
rims darbas Sudbury menkai ap
mokamas, tai pavyko surasti ge
rai apmokamą darbą Toronte. 
Ta proga apsilankė Sudbury ir

ja į Sudbury praleisti atostogų.
— Andrius Jankus, garsiojo 

Martyno Jankaus sūnus, nese
niai atvyko iš Australijos ir čia 
INCO kompanijoj tuoj gavo dar
bą. Apsigyveno pas Rakščius, 194 
Bloor St., Sudbury, Ont.

— V. Montvilas ir St. Tolvai- 
_ ša prisidėjo prie S. Rakštienės

knygos, atvirutės, juostos, lietu- | būrelio saleziečių gimnazijai 
viški pinigai ir t.t. Palyginant su ■ šelpti. Sudburiškis.

OAKVILLE, Ont.
Skambinkite ar užeikite į įstaigą

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

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

WINNIPEG, Man
Birželio mėn. gale Winnipegą 

aplankė prelatas Vasys iš JAV.
Baisiojo birželio minėjimo 

proga LB pirmininkas J. Mali
nauskas kalbėjo per Wihnipego 
radiją. Ta proga per dvi Winni
peg© radijo stotis duota lietuviš
kos muzikos pusvalandis.

Liepos 4 d. įvyko pirmoji vai
kų komunija. Šiais metais ypač 
gražiai, pirmą syk savoje patal
poje praėjO ši šventė. Bažnyčia 
skendo gėlėse, vaikučiai rikiuo
tai atėjo prie bažnyčios durų, 
kur klebonas juos pasitiko su 
kryžiumi ir pašlakstęs švęstu 
vandeniu nuvedė prie altoriaus. 
Balti rūbai ir degančios žvakės 
jų rankose pilnai išreiškė jų ne
kaltos širdies troškimuą.

Tie laimingieji buvo: J. Bal- 
bonaitė, B. Bartininkaitė, D: De- 
mereckaitė, Marytė ir Irutė Ska-

maročiūtės, V. Bartininkas, A. 
Bartininkas, A. Januška ir R. Ra- 
mančauskas.

Po pamaldų bažnyčios salėje, 
vaikučių pagerbimui, įvyko bend 
ri pusryčiai.

— Birželio 26 d. Kildonan par
ke įvyko liet, šeštadieninės pra
džios mokyklos mokslo metų už
baigimas ir vaikų gegužinė, ku
rios metu tėvų komitetas moky
tojams įteikė gražias ir naudin
gas dovanas.

— Šiais * metais, pirmąsyk, 
daug lietuvių atostogas pralei
džia ant didžiulio Winnipego 
ežero krantų, Winnipeg Beach ir 
Grand Beach vasarietėse, kur 
smėlio kuopos ir bangų uošimas 
primena mielą Baltiją.

— Ona ir Petras Žiminskai 
susilaukė pirmojo vaikučio, gra
žios mergytės.

— Ruošiamasi - naujo- -fabriko 
statybai ant 3 linijos, ties Cana
da National geležinkelio perva
ža. Pats fabrikas užimsiąs net 14 
akrų plotą, jo vardas, komerci
niais sumetimais, ligi šiol buvo 
laikomas paslapty, tačiau dabar 
paaiškėjo, kad tai Union Tank 
Co. of Chicago ruošiasi čia atida
ryti savo skyrių ir jų įgaliotinis 
P. Ryėkman baigia susitarti su 
vietos savialdybe dėl kanalizaci
jos pravedimo. Fabrikas gamins 
rezervuarus - vagonus bei toly
gius sunkvežimius, naudojamus 
skysčių—benzino, žibalo—trans
portui.

Įgaliotinis iš anksto įspėja, at
rodo, kad išvengus trukdymų — 
šitam labai specifiniam darbui 
žmonių nebus ieškoma vietoje, o

— Fordo Co. Kanadoje prezi
dentas M. Sale praneša, kad iki 
liepos 30 d. visas sunkvežimių 
skyrius su visu personalu iŠ 
Windsoro perkeliamas į Oakvillę 
ir, ta proga, Windsofe atleidžia
ma dar 300 žmonių iš darbo.

CIO unijos auto skyrius te
beveda kietas derybas su Fordo 
Co. dėl atlyginimo pakėlimo apie 
30 centų už valandą, pinigais, 
plius privilegijomis.

Fordo Co. mano, kad tas jiems 
turėtų kainuoti 16 milijonų dol. 
per metus; tai nepriimtina, nes
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tektų pakelti kainą 160 dol. kiek
vienam automobiliui.

Unija teisinasi, kad nebūsią 
reikalo kainas kelti, kai kompa
nija daranti per metus net 20 mi
lijonų dol. gryno pelno ir kad al
gų pakėlimas nepaimtų nei pu
sės tos sumos.

— Fordo Co. skyrius čia “tau
po darbą” — savo veiklą neretai 
sutraukdamas 1 4 dienų darbo 
savaitę. Neseniai jie “atšventė” 
vieną savaitę nenumatytų atos
togų, neužmirštant, kad ir birže
lio mėn., prieš didįjį atleidimą, 
jau turėjo vieną.

Kompanijos prezidentas M. 
Sale skundžiasi, kad gaminių pa
klausa Kanados rinkoje, lygi
nant su 1953 m., kritusi ne 5%, 
kaip buvę skaičiuota, bet jau 17 
procentų. Kor.

Fort William, Ont.
Rugpiūčio 9 d. atidaroma visai 

savaitei metiųė kanadiečių ruo
šiama paroda, lietuviai pirmą 
kartą turėjo savo gražų skyrių 
pernai. Šiemet gavome kvietimą 
ir ruošiamės dalyvauti. Parodai 
daiktus maloniai prašome pri
siųsti ligi rugpiūčio 5-6 d. sekan
čiais adresais: A. Druktemenė, 
267 E. Amilia St.; E. Jasevičiū- 
tė, Sanatorium, Fort William, 
Ont.; p. Bružienė, ¥33 Finlayson 
St., Fort William, Ont

A p jankės v-ba.
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UIJNA
PHOTO CINE GRAPHIC 

* STUDIOS

nuo rugpiūžio mėn. 1 dienos 

naujose, erdviose.

patalpose

1134 Dundas St. West
(prie Ossington Ave.)

Toronto

Telefonas ME. 8967

PREMUA 
‘Aidai”, lei- 
škonų, 1954

m. skiria $500 premiją už lietu
vių mokslo veikalą, išspausdin
tą atskira knyga ar perijodinėje 
spaudoje 1953 ir 1954 m. Premi
ja duodama tik už humanistinių 
mokslų veikalą (teologijos, filo
sofijos, literatūros mokslų ir me
no mokslo, istorijos, kalbotyros, 
geografijos, archeologijos, fol
kloro, visuomeninių mokslų ir 
k.). Premijai galima siųsti ir su
minėtų mokslų * srities rankraš
čius iki 1955 m. vasario 1 d. Ver
tinimo komisijos sąstatas bus pa
skelbtas vėliau. “Aidų” adresas: 
680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, 
NY, USA.

LIETUVA - NUOSTABIŲ PASTANGŲ KRAŠTAS
staniųnuose pas “ENSIGN REDAKTORIŲ R. W. KEYSERLINGK

Lietuvių Enciklopedijos III to? 
mas baigtas spausdinti ir jau 
pradedamas ekspedijuoti. LE 
prenumeratoriams, neatsiuntu- 
siems pinigus už III tomą, jį 
siunčiame apdėtuoju mokesčiu, 
ir todėl, kol to tomo negausite, 
pinigų LE leidyklai prašom ne
siųsti, kad pašte neapsilenktų. 
Jei kas ilgesnį laiką III tomo ne
gautų, tuojau terašo leidyklai 
pranešimą ir savo pageidavimus.

LE redakcijai nėra ligšiol pa
sisekę gauti nuotraukų iš Darbė
nų, Daujėnų, Daukšių, Debeikių, 
Deveniškių, Didvyžių, Dovilų, 
Drujos, Dūkšto, Duokiškio ir 
Dusmenų. Būtų pravartu gauti; 
daugiau nuotraukų ir iš kitų D. 
raidės vietovių. Visi turintieji 
šių nuotraukų maloniai prašomi 
jas skubiai paskolinti enciklope
dijai. Pasinaudojus, nuotraukos 
bus grąžintos.

Lietuvos žemėlapio reikalu 
pranešame, kad jo pasižadėjimų 
įsigyti mums pranešimo terminą 
prailginame vieną mėnesį, t.y. 
ligi rugpjūčio 31 d. Taigi, prašo
me greičiau tai atlikti, kad galė
tumėm suspėti dar šiais metais 
(ligi sausio 1 d.) Lietuvos žemė
lapį ir jo priedą — vietovardy
ną išspausdinti. Šitų darbų iš
spausdinimą spaudoje laiku pra
nešime. Turiu paskelbti, kad vie
tovardžiai visi bus kirčiuoti ir 
bus nurodyta, kodėl ir kaip nau
dotis. Tai labai svarbu kiekvie
nam lietuviui ir mokslui. Visus 
reikalinguosius kirčiuotinius 
spaudmenis (šriftą) LE spaus
tuvė jau yra įsigijusi. Tuo būdu 
jie pravers ir pačiai LE, kur rei
kės žodžiai kirčiuoti. Apie kitas 
svarbmenas dėl Lietuvos žemė
lapio ir jo priedo — vardyno rei
kale spaudoje pranešime.

J. Kapočius, LE leidėjas.

Pabaltijo istorija
Vokietijoje išėjo iš spaudos is

toriko Reinhard Wittram veika
las “Baltische Geschichte. Die 
Ostseelande Livland, Estland, 
Kurland 1180-1918”. Išleido 
Verlag Oldenburg, Muenchen 
1954. Veikalas turi 323 psl. su 7 
žemėlapiais, paruoštais Heinri
cho Laakmanno. Autorius palie
čia ir Lietuvos istoriją, nors dau
giausia kalba Latvijos ir Estijos 
praeitį.

LUWA
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.

Kartą lankydamasis Laurenti- 
dų kalnuose (Quebec pro v.) su
žinojau, kad netoliese yra įsikū
ręs R. W.‘Keyserlingkas, Kana
doje plačiai skaitomo katalikų 
savaitraščio “Ensign” vyr. redak
torius, kuriam Otavos un-tas ne
seniai suteikė garbės daktaro 
laipsnį. Žinojau, kad tai žmogus 
kilęs iš Lietuvos, todėl 
parūpo jį aplankyti.

Jo Staniūnai yra Lac 
parapijoj prie didelio, 
ežero, tyvuliuojančio Laurentidų 
gilioj dauboj. Privažiavęs radau 
didelį vasarnamį su užrašu — 
Staniuny. Čia redaktorius pra
leidžia savaitgalius ir kalnų ra
mybėje ruošia “Ensign” vieną 
nr. po kito. Jo darbovietė yra 
Montrealy, kur gyvena ir jo gau
si šeima.

Nors ir vėlus jau buvo vaka
ras, redaktorius labai mielai pri
ėmė ir dar mieliau pasakojo sa
vo atsiminimus. Man pirmiausia 
knietėjo vasarnamio vardas, to
dėl nuo jo ir pradėjo megztis po
kalbis. Į mano klausimą jis 
trumpai atsakė:

— Šį vardą pasirinkau prisi
mindamas 'Staniūnų Dvarą, 
esantį vos keletą mylių nuo Pa
nevėžio.

Rūpėjo man ištraukti ir vienas 
kitas lietuviškas žodis iš jo lūpų.

man ir

Labelle 
gražaus

R. W. Keyserlingk — “Eisign” 
savaitraščio vyr. redaktorius.

• x' *
Pasirodė betgi, kad jis savo kū

torius yra parašęs knygą “Unfi
nished Story”, kur, be kitko, ap
rašo savo pasikalbėjimą su min. 
Zaunium apie Lietuvos užsienio 
politiką ir Vilniaus problemą.

— Jūs savo autobiografinė  j 
knygoj užsimenate ir apie Lietu- 
vą. Ar ten išreikšta pilna Jūsų 

* pažiūra į Lietuvos problemaš? '
— Suprantama, minėtoj kny

goj aš tik užsimenu' apie Lietuvą 
— kalbu apie pripuolamus atsi
tikimus. Mano nuomonei apie 
Lietuvos politiką bei kitas pro
blemas reikėtų skirti daugiau 
vietos. Apie Lietuvą aš esu labai 
palankios nuomones. Ją prisime
nu su didžiausia simpatija, nes 
tenai mačiau tikrai nuostabias 

Į pastangas atkuriant senąją šalį 
j po tiek metų vergijos bei sunkių 
apystovų.
* Žinojau, kad Redaktoriaus įsi-

dikystę praleido Petrapily. Su- kūrimas Kanadoj nebuvo leng- 
įmanoma vas- Jlsai pasiekė ją pabėgęs su 
Jo dėdė tėvais nuo rusų bolševikų revo- 

Staniūnų dvaro’savininkas, ge-tliucijos gana tolimu keliu — per

prantama, nebuvo 
pramokti lietuviškai.
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J. Bolęy nori “Daumanto” 

partizanų epą pritaikyti filmui
“Partizanai už geležinės už

dangos” negali būti veiksnių už
miršti. VLIKas, LLK, tuo reika
lu 6 metus nesugebėjo nieko pa
daryti; šiuo reikalu rūpinasi da
bar LAIC. “TŽ” prasitarus apie 
Daumanto knygos pritaikymą 
televizijai, patirta, jog J. Boley, 
žinomas Amerikos lietuvių vei
kėjas, buvęs “AB” režisorius, 
planuojąs lietuvių partizanų epą 
pritaikinti fimos scenarijui. 
(alm>

Lituanistinės premijos berniukų 
’ stovyklose

Tėvai Pranciškonai Kenne
bunk Port, Maine, paskyrė $75 
jų' vedamos stovyklos premi
joms: už geriausią rašinėlį — 3 
premijos; už taisyklingiausią ra
šyseną — 3; už gražiausią dekla
mavimą — 3; už geriausią lietu
višką skaitymą — 3; už tvarkin
giausią stovykloje elgesį'.— 3; už 
tik lietuvių kalbos vartojimą sto
vykloje — 3 premijos.

Laimėjusieji minėtas premijas 
gaus metams veltui “Eglutę”, vy
resnieji “Ateitį”, o vienas veltui 
savaitę stovykloje.

“Laiks” užgiria dr. Balio knygą
Latvių JAV-bėse dvisavaitinis 

“Laiks” labai palankiai mini 
naujausią dr. Jono Balio veikalą 
anglų kalba apie lietuviškas dai
nas, rekomenduodamas jį įsigyti 
kiekivenam latviui tautosakinin
kui. aim.

... -■-------------- --- - , ------ A ____ _____----------------
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Pa prastų 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.

rai mokėjo lietuviškai ir buvo 
įsijungęs į panevėžiečių gyveni
mą. Redaktorius gi supranta vie
ną kitą lietuvišką išsireiškimą, 
tačiau pokalbiui geriau tiko 
prancūzų kalba.

— Yra juk vokiečių filosofas 
Herman Keiserlingk, klausiu to
liau; ar tai Jūsų giminė?

-—Taip, tai v/enas mano dė
džių — mano tėvo brolis.

— O. ar ilgai teko Jums buvoti 
Lietuvoje? - _

— Lietuvoje praleidau keletą 
jaunystės metų mano motinai 
mirus. Buvau Malgužy — prie 
Šiaulių — pas tetą, ir Stankū
nuose — pas dėdę. 1929 m. bu
vau nuvykęs Lietuvon apsilan
kyti ir vėliau teko grįžti j on ke
letą kartų.

— Teko Jums turbūt pažinti 
žymių lietuvių?

— Pažinojau p. Zaunių, tada 
užsienio r. ministerį, keletą sve
timų valstybių atstovų ir p. Bud
rį, kuris anuo metu buvo gen. 
konsulu Karaliaučiuje.

Vėliau -patyriau, kad Redak-

Vasario 16 gimnazija yra tu
rėjusi rekordinį skaičių mokinių 
205. 1953-54 m. mokslo metus 
gimnazija, Įskaitant parengiamą
sias klases, pradėjo su 197, o bai
gė su 166 mokiniais. Vieni išsto
jo pereidami’į vokiečių gimnazi
jas, 10 persikėlė į Saleziečių ins
titutą Italijoje, vienas tragiškai 
žuvo ir du buvo pašalinti. Nau
juose rūmuose galėtų būti 180 
mokinių, tad vos 1 tetrūksta iki 
pilnos normos, o prašymų yra 
nemaža iš Vokietijos ir iš kitų 
kraštų. Šiuo metu berniukų yra 
truputį mažiau kaip mergaičių. 
Katalikų ir evangelikų yra maž
daug po lygiai.

LUNA
WESTEND CAMERA 

EXCHANGE

Gevoert, Anscof kodak fil- 
mos mėgėjams.—Nauji ir var
toti aparatai. Priima aparatus 
pardavimui. — Informacija ir 
patarimai visais fotografiją 

liejančiais klausimais.

Japoniją ir Kiniją. Pasiekęs Ka
nadą turėjo sunkiu fiziniu darbu 
pelnyti duoną ir kurti ateitį. Sa
vo sutaupomis baigė Vankuve
rio un-tą ir pradėjo žurnalisto 
karjerą. Šiandieną jis yra vienas 
stambiųjų Kanados žurnalistų, 
kurio plunksnos paiso net parla
mentas. Rūpėjo man tad jo nuo
monė apie naujuosius ateivius.

— Kaip Jums atrodo naujųjų 
ateivių kūrimasis Kanadoj? Ar 
turėtų jie asimiliuotis, ar išlai
kyti savo kultūrą?

— Reikia skirti tremtinius (re- 
fugies) nuo imigrantų. Antai, kai 
Prancūzija buvo nacių užimta, 
prancūzai prisiglaudė Anglijoj, 
neketindami tapti britų pilie
čiais. Nereikia skatinti lietuvių 
patriotų, kurie yra pasitraukę iš 
savo krašte, laikinai- komunistų 
okupuoto, atsisakyti savo pilie
tybės ir priimti Kanados piliety
bę, nes tokiu mostu jie parodytų 
savo sutikimą palikti tėvynę už
puoliko rankose. — Lietuva iš 
seno jau siuntė išeivius į anapus 
vandenyno, jie gerai prisitaikė 
ir tapo lojaliais įsūnijusio kraš
to piliečiais. Prisitaikymas ne
reikalauja atsisakyti tautinės 
kultūros, nes kiekviena kultūra 
praturtina, kur tik įleidžia savo 
šaknis.

— Kokios ateities, Jūsų nuo- 
moneT galima tikėtis Lietuvai?

— V ienintelė ateitis, kurios 
galiu tikėtis Lietuvai, tai tos se
nos tautos atstatymo su visu jos 
tautinės kultūros turtingumu ir 
išskleidimu jos gilaus katalikų 
tikėjimo, kuris turės spinduliuo
ti kaip švyturys senose jos kai
mynų žemėse, kur tikėjimas taip 
pat turėjo gilias šaknis. Aš ti
kiuosi, kad ateityje laisvės ir 
krikščioniškojo teisingumo at-

statymas senose valstybėse suge
bės išvengti nacionalizmo ir net 
šovinizmo pavojų, kurie susilp
nino žmones, atsistojusius tų ga
lybių akivaizdoje, kurios visiems 
atnešė tragediją. Tai bus įmano
ma europinėj federacijoj arba 
betkurioj kitoj laisvo bendradar
biavimo formoj, kuri saugos 
kiekvienos kultūros ir tautos sa
vitą individualybę. Pagaliau aš 
galiu linkėti, kad bendrai pavel
dėta krikščioniškoji kultūra 
teiktų visiems taiką, apie kurią 
kalbą šv. Tėvas: teisingą taiką.

Po šių minčių kilo manyje no
ras klausti Redaktorių ir apie jc 
religinius įsitikinimus. Mat,’ži
nojau, kad jis su visa šeima iš 
protestantų tikėjimo perėjo Ka
talikų Ęklezijon. Redaktoriaus 
mano klausimas nė kiek nenu
stebino, tik Užuot pasakojęs sa
vo dasinę kelionę, davė man ką 
tik pasirodžiusią knygą “Roads 
to Rome”, kur tarp ištisos eilės, 
garsiųjų konvertitų idėtas ir R. 
W. Keyserlingko pasipasakoji
mas.

Čia matyti, kad jo pirmi susi
tikimai su katalikais prasidėjo 
Japonijoj šv. Juozapo gimnazi
joj Ybkohamoj. Tėvai betgi ven
gė katalikų įtakos, ir todėl pa
siuntė jį mokytis pas kanadie
čius metodistus (Japonijoj), o 
vėliau Šanchajuj^— pas maso
nus. Nežiūrint mokyklų įvairu
mo, Robertas šeimos aplinkoj 
buvo išauklėtas protestantiškose 
tradicijose. Todėl jo kelias į ka
talikų tikėjimą buvo ilgas ir sun
kus. Ypač sunkino daugybė prie
tarų. “Nė vienas katalikas nebū
tų kataliku, jėi jis tikėtų bent 
pusę to, ką mano protestantai 
apie katalikybę”. “Reikėjo eilės 
metų, kad įsitikintum, jog Ekle- 
zija niekad nemokė tiesų,-kurias 
maniau ji tikrai skelbia” (p 228).

Atmintinas buvo R. W. Key- 
serlingo pripuolamas susitikimas 
laive su nepažįstamu vokiečiu 
šachmatininku. Pastarasis buvo 
reinlandietis katalikas. Bežais- 
dami šachmatais jiedu laisvai 
išsikalbėjo apie Kat. Ekleziją. 
Keyserlingką nustebino pažiū
ros ano kolegos, kuris skalbėjo 
apie kaikuriuos popiežius bei 
šiaip dvasininkus, aiškiai skirda
mas jų pareigas Bažnyčioj nuo

jų asmeninių ydų. “Staiga, tai 
išryškino kaikuriuos istorinius 
faktus; aš Vis maniau — kaip ka- •

tai žinojo, tiktai juos dėstė į savo 
vietas pagal tikrąjį kontekstą... 
Aš buvau tikras) kad katalikas 
tokius dalykus gali žinoti tik 
statydamas pavojun savo tikėji
mą. Tai pastūmėjo mane supras
ti, kad Ekleziją nėra tam tikras 
žmonių sambūris (congregation) 
kaip aš visuomet maniau, bet 
dieviška institucija žmonėms, ne 
nuo jtį priklausanti ir ne jų su
daryta” (p. 229).

Grįžęs iš Europos Keyserling
kas 1938 m. tapo aktyviu angli
konų bažnyčios nariu, buvo iš
rinktas netgi į jų sinodą. Nurim
ti jis betgi negalėjo. Jo širdyje 
vis kilo klausimas — kieno gi pa- 
lia bei autoritetu laikosi angliko
nų Sambūris? Sinode keliami pa
grindiniai tikėjimo klausimai ne
buvo išaiškinami, o tik išvengia
mi. Tai skatino K. labiau gilintis 
į relig. klausimus, skaityti kata
likų ir nekatalikų veikalus. Tai 
padėjo atrasti pagrindinį siūlą — 
tradiciją, einančią nuo Kristaus, 
laikų. Tasai siūlas ir atvedė jį su 
visa šeima katalikybėn 1946 m. 
Po 14 mėn. K. atsisakė nuo gerai 
apmokamos British United Press 
vietos ir drauge su M. Ballan- 
tyne įsteigė savaitraštį “Ensign”.

Baigdamas savo pasakojimą, 
K. Tašo apie savo atsivertimą: 
“Tai nebuvo pasinešimas nežino- 
mybėh, bet palikimas netikrumo 
ir neišaiškintų dalykų. Mes ne
beklausiam: kieno autoritetu? 
Eklezijoj gyvenimas įgavo nau
ją ir realią prasmę, nes jis buvo 
suteiktas ir turi būti gyvenarhas t 
Dievo galia, kuri veda mus čia 
žemėje per Ekleziją pas Jį” 
(p. 235).

Padėkojau Redaktoriui už ma
lonų priėmimą ir simpatingą 
Lietuvos prisiminimą savo reda
guojamam savaitrašty.

Paskutiniame laiške, prisimin
damas pirmąjį mūsų pokalbį, R. 
W. Keyserlingas svetingai rašo: 
“Tikiuosi Jus artimoj ateity ma
tyti pas mane Staniūnuose arba 
mūsų mažame dievnamyje, kur 
turėjau progos patarnauti pirmo
sioms mišioms, atlaikytoms ku
nigo, kilusio iš mums bendro 
krašto”. Pr. Gaidamavičius.

Iš kultūros ir knygų pasaulio

KUR NEISI KANADOJE

EATON'S OF CANADA

FJ- m |k| ję* visur rasi savo
tAA I ^<IX patarnavimui

EATON’S su 56 krautuvėmis, 4 paštu užsaky
mų centrais ir su virš 260 užsakymų biurų 
aptarnauja kraštą nuo vandenyno iki van
denyno; yra pasirengęs ir gali jums patar
nauti įvairių rūšių prekėmis prieinamomis 
kainomis. Jūs galite pirkti pasitikėdami, nes 
mūsų prekės garantuojarhos jau nuo 1869 . . .

BŪSITE PATENKINTI PREKĖMIS 
arba

BUS SUGRĄŽINTI PINIGAI”

KANADOS DIDŽIAUSIA DĖTALIN6S 

PREKYBOS ORGANIZACIJA

A K

t. EATON CO. Limited

Toronto lengvaatletų žiniai
Sporto klubas “Vytis” yra ga

vęs lengv. atletikos treniruo
tėms Rennie stadioną. Visi, no
rintieji pasitobulinti šuoliuose, 
mėtymuose, bėgimuose ar pada
ryti kelis laisvesnius judesius 
gryname ore, kviečiami atsilan
kyti.

Treniruotės bus pravedamos 
vyrams, jauniams, moterims ir 
mergaitėms. Taip pat kviečiami 
atsilankyti ir jokiam klubui ne
priklausą. bet norį treniruotis. 
Ten pat bus galima gauti įran
kius ir nurodymus pageidauja
moj šio sporto šakoj. Lengvaate- 
tų patogumui gautas nusirengi
mui kambarys ir dušai su šiltu ir 
šaltu vandeniu.

Stadionas pasiekiamas važiuo
jant Bloor gatve į vakarus iki 
Runnymede, iš'cža Runnymede 

1 autobusu į pietus, link ežero, iki 
antro sustojimo (galima ir pės
čiom). Čia jau matysis pieva, už 
kurios ant kalnelio matosi ir rau
donas nusirengimui skirtas na
mas. Už jo bus ir pats stadionas. 
Treniruotės vyks antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 7 iki 9 
vai. vakaro.

Laukiama ypatingai atsilan
kant jaunuosius sportininkus ir 
tuos, kurie norės dalyvauti Šiau
rės Amerikos Lietuvių Sportinė
se Žaidynėse.

Lengv. atletikos sekcija.

Toronto ir apylinkės sportinin
kai rugpjūčio 21 d. maloniai kvię 
čiami į “Vytis” sporto klubo ruo
šiamą gegužinę. Vba.

Dar didesnė staigmena 
futbolo istorijoje

Liepos pradžioje įvykusiame 
pasauliniame futbolo turnyre 
pefrgyventa ir pasiekta dar dides
nių staigmenų ir rezultatų, ne
gu Wimbledone. šiame turnyre 
dalyvavo 16 geriausių pasaulio

futbolo komandų, išskyrus Ru
siją,* kuri, kaip taisyklė, tedaly
vauja tokičse varžybose, kur ga
li būti tikra laimėjimu.

Šios komandos rungtyniavo 4 
grupėse: 1 gr. -— Brazilija, Pran
cūzija, Meksika, Jugoslavija; 2 
gr. — Turkija, Vengrija, Vokie
tija, Korėja; 3 gr. — Austrija, 
Urugvajus (pernykštis meiste
ris), Čekoslovakija, Škotija; 4 
gr. — Anglija, Italija, Belgija, 
Šveicarija. Kiekvienoje grupė
je pirmosios dvi komandos skai
tėsi teoretiškai stipresnės, ta
čiau Prancūzija, Italija ir Tur
kija iškrito po pirmojo rato. Pus
finalyje liko Urugvajus, Vengri
ja ir laimingu būdu Vokietija su 
Austrija. Vengrija įveikė Urug
vajų, o Vokietija sudorojo Aust
riją. Tokiu būdu finalistai liko 
vienos grupės dalyviai — favo
ritas Vengrija ir niekieno never
tinta Vokietija. Finalas pade
monstravo gražiausią ir kiečiau
sią žaidime dvikovą, kurios se
niai kas buvo matęs. Rungtynė
se įvarčius pradėjo skaičiuota 
vengrai — jie vedė 2:0, bet vo
kiečiai nepakriko ir atkakliu 
kovingumu santykį išlygino. 
Antrame puslaiky kova lygi ir be 
rezultatų, kai kairys kraštas 
Rahn apvedęs priešą įmuša per
galės įvartį.

Vokietijos rinktinės treneris 
Herberger pareiškė, kad Vengri
ja turi geresnius žaidėjus, o Vo
kietija — geresnę komandą (su
prask: geriau suderintą ir susi
žaidusią). Su šiuo apibūdinimu 
visi matę rungtynes turėjo su
tikti. nes tokio atkaklaus vokie
čių žaidimo nei pats treneris, nei 
visa Vokietija nesitikėjo. Kokia 
garbė tenka vokiečių komandos 
žaidėjams, tokia pat, o gal ir di
desnė jos treneriui ir vadovui, 
kuris, kaip pastebėta jau 4 metus 
stebėjo, studijavo vengrus ir ki
tus šio sporto meisterius. Net ir 
tame pačiame turnyre vokiečiai 
būtų suklupę, jei ne trenerio 
strategija. Turnyro metu jo tiks-
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Suka 16 mm kino filmas žy
mesnių įvykiu dokumentavi
mui. šio skyriaus patarnavi
mais patariama pasinaudoti 

organizacijoms.

Liet. Rašytojų D-jos nariai nu
balsavo, kad valdyba būtų Či
kagoje. Kandidatuoti sutiko: B. 
Babrauskas, P. Gaučys, Kl. Jur
gelionis, A. Kairys, S. Pipiraitė- 
Tomarienė, V. Ramonas, St. Ta- 
mulaitis, Alb. Valentinas. Gar
bės tesman kandidatai: J. Au- 
gustaitytė-Vaičiūnienė, P. Orin- 
taitė, L. Šimutis, J. Švaistas - 
Balčiūnas. Rev. komisijon kan
didatuoja: M. Bavarskas, B. Gra
žulis, J. Kaupas, A. Rūta - Nakai- 
tė.

Balsai siunčiami iki rugpičio 
10 d. Visuotinis narių susirinki
mas bus greičiausia Čikagoje 
rugsėjo 26 d.

Dr. Agota Šidlauskaitė, profe
soriaujanti Otavos universitete, 
skaitė viešą paskaitą Otavos - 
Hull Richelieu klubui. 'Jos te
ma buvo: “Daugiau dėmesio iš
skirtiniams vaikams”.

K. Čibiras - Verax parašė ir 
tremtinys K. Klastauskas Ko
lumbijoje išleido “El imperio del 
Genocidio”, kur atskleidžiama 
ispanų kraštams Pabaltijo tau
tų žudymas. Prof. Lemkin bir
želio 22 d. tremtinių posėdyje 
Niujorke pareiškė, kad lietuviai 
yra veikliausi tautžudystės kon-

vencijos reikale ir kad Veraxo 
§erai Para:

las buvęs išsilaikyti turnyre kiek 
galint ilgiau su galimai silpnes
nėmis jėgomis, kad baigmėje ga
lėtų išstatytą stipriausią ir nepa
vargusi vienetą. Niekas jam to 
nuopelno nenuginčys. Vokietijos 
rinktinė gynusi spalvas ir lai
mėjusi pasaulinį futbolo meiste
rio vardą prieš Vengriją, buvo 
tokios sudėties: Turėk — varti
ninkas; Kohlmeyer, Posipal — 
bekai; Mai, Liebrich, Eckel — 
saugai; Schafer, F. Walter, O. 
Walter, Morlock, Rahn — puo
limas.

Visa Vokietija didžiuojasi šiais 
vyrais, nes matė per teleViziją 
ir radiją jų laimėjimus. Tūkstan
čiai telegramų, taipgi ir Vokieti
jos prezįdento, kurioje pažadė
jo, jiems grįžus, kiekvienam už
dėti laurų vainiką.

Delhi, Ont.
Brongūs prietelioi ir kaimynai, 
Mano sunkioj valandoje gulint Lon

dono, On t., ligoninėje ir namuose, jūs 
savo maloniu lankymu, gražiomis dova
nomis praskaidrinote mono nuotaiką, su
mažinote mono skausmą ir tuo padėjote 
man grįžti j sveikatą. Jūsų gražaus gesto 
oš nepamiršiu niekada.

Mono širdingiausia padėka priklauso: 
pp. Rusinskoms, Dumšoms, Tuinylams,

viCioms, Augaičiam, K Urbai, Gome
lio ms, Boleišioms, čėploms, Vilkams Ast
rauskams, Šėmoms, A. Šernui, Stradoms- 
kioms, S. Skudui, Bikoms.

O. Metelienė.

LUNA. J *
AD) -^TISING ARTISTS

— reklaminio meno jpecialis- 
tai sudaro skelbimus, piežia 
plakatus, daro katalogus, at- 

) lieka įvairiausius dekoravimo 
r darbus.

OTTAWA, pnt
Mirė Aukštinaitienė. Liepos 

24 d. Fassett, Que., parapijos ka
pinėse buvo palaidota J. Aukšti
naitienė - (Ona Pastabalkas(?). 
Ji mirė sulaukusi 75 m. ir 9 mėn. 
amžiaus. Liko — jos vyras, du 
sūnus: Antanas ir Saliamonas; 
trys dukterys, dvylika anūkų, du 
žentai ir dvi marčios. Velionė 
buvo tretininkė ir Fassett mies
tely išgyveno 35 metus. Apeigas 
atliko parap. klebonas L. Sabou- 
rin, asistuojamas kan. A Kemp 
ir kun. D. Brisebois, Tokią žinią 
paskelbė Otavos “Le Droit” lie* 
pos 28 d. nr. Nepažymėta, kad 
tai lietuvė.

e Stasiaus Būdavo romanas “Už
draustas stebuklas”, kurį šių me
tų pradžioje išleido “Gabija”, jau 
išverstas anglų kalbon ir atiduo
tas spaudai. Romaną leidžia vie
na iš stambiausių Niujorko ame
rikiečių knygų bendrovių, su Įku
ria autorius jau pasirašė sutartį.

T. Žiūraitis OP, baigė tvarky
ti savo veikalą “Žodis ir gyve
nimas”.

J. Karys, išleidęs “Nepriklau
somos Lietuvos pinigai”, rašo 
knygą apie senovės Lietuvos nu
mizmatiką.

“Tėvų Kelias”, redaguojamas 
T: Sabaliausko Venecueloj, iš
leido puošnų nhmerį 5 metų su
kakčiai paminėti. Nuo sekančio 
nr. redaguos T. A. Perkumas.

“Muzikos Žinios” liepos - rug
sėjo nr. paskyrė lietuvių dainai 
ir dainų šventei kelti. Kartu iš
leido M. K. Čiurlionio dainas su 
gaidomis fortepionui: “Bėkit ba
reliai”, “Vai ihočiute”, “Išėjo 
mergelė”, “Šėriau žirgelį”, “Kad 
ir nežinojau”.

Čikagos “Pelėdai” sustojus, at
gaivinamas Vokietijoje ėjęs ju
moro ir satyros laikraštėlis “Die
vo paukštelis”. Leidžia “Gabija”, 
pakvietusi į darbą Pulgį Andriu-. 
šį, Antaną Gustaitį, Leonardą

' V. Gailiaus Deutsch - Litaui- 
scheš Wdrt'erbuch gaunamas fir
moj J. Schreiber Verlagsbuch- 
handlųng, (14a). Esslingen a. 
Neckar, Germany.

Kaina Vokietijoj: 10DM (pri- 
skaitant persiuntimo išlaidas), 
Užsisakyti galima tiktai augš- 
čiau nurodytoj firmoj, reikalau
jant prisiųsti leidinį apdėtu mo
kesčiu (per Nachnahme).

Kaina ne Vokietijoj: 3 (trys) 
am. doleriai (arba jų ėkvivalen- 
tas). IŠ užsienio pinigus reikia 
siųsti iš anksto augščiau nurody- . 
tos firmos adresu.

IIJNA
PHOTO CINE GRAPHIC 
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Mann & Martel J. KARPIS
Prie

Telefonas OL. 8459
J. TAMULIONIS—OL. 8074.

TRVIŠKtS ŽIBURIAI

a

.1245 Blopr St W. - Tel. OL. 8481
Lansdowne

Z. UMBRAŽŪNAS—ME. 0667

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

$2.500 įmokėti. College - Margueret- 
ta. 8 k. per 2 augštus, 2 moder
nios virtuves, balansui atviras 
morgičiųs 10 metų. Visa kaina 
$13.500. Skambinti Z. Umbro- 
Žūnui.

$2.500 įmokėti. Bloor - Dufferin, 7 k. 
Alyvos šildymas, garažas, 2 vir
tuvės, geros morgičiųs. Skam
binti J. Tomulioniui.

$3,000 įmokėti. Roncesvalles - Pear
son. 7 k., atskiros, garažui vie
ta, gražus kiemas, alyvos šildy
mas. Vienas morgičiųs balansui. 
Skambinti J. Tomulioniui.

$3.500 įmokėti. Parkdale. 9 k., at
skiras, 2 modernios virtuvės, he- 
pereinami k., alyvos Šildymas, 
garažas, vieta antram. Visa kai
na $15.500. Skambinti J. Um
bražūnui.

$4.000 įmokėti. Bloor - Windermere.
7 k., gražus mūras, alyvos šil-

dymas, garažas. Labai geras pir
kimas. Skambinti J. Tamulio- 
niui.

$5.500 įmokėti. Parkdale. 1 1 k., mū
rinis, 3 virtuvės, 2 garažai su 
privačiu įvažiavimu, alyvos ir 
vandens Šildymas, daug baldų, 2 
Šaldytuvai, 3 elektrinės krosnys 
ir tt. eina į kainų. Vienas mor- 
gičius balansui 10 metų. Gal 
eis už $17.500. Skambinti Z. 
Umbražūnui.

$5.5500 įmokėti. Bloor - Margueret- 
ta. 10 k., lobai gražus mūros, 3 
modernios virtuves, alyvos šildy
mas, 2 mūriniai garažai su šoni
niu įvažiavimu. Geras morgičiųs. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

$6.000 įmokėti. High Park - Bloor. 9 
k., atskiros, puikus mūras, 2 mo
dernios virtuvės, 2 garažai, van
dens alyvos šildymas. Vienas 
morgičiųs balansui. Skambinti J. 
Tomulioniui.

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 augšeiausią 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.

A.Morkis
1077 BLOOR ST. West 

(prie Dufferin) 
REAL ESTATE

$2.500, 6 kamb., mūrinis frontas, 
naujai dekoruotas, didelė virtu
vė, įvažiavimas. Viso $12.500.

$3.000, Lansdowne - Bloor, 6 kamb.,
* solidus mūrinis, alyvos Šildymas, ‘ 

virtuvė, thru hall planas. Viso 
$11.900.

$4.000, Bloor - Lansdowne, 8 kamb., 
solidus mūrinis namas, atskiras, 
thru hall plonas, alyvos šildy
mas, moderni virtuve.

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

W. A. LENCKI, B.7L, L.L.B.

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6*4182
Toronto

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

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, nešt

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

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

Pilna kaina tik $11.900. Mimico, vi
siškai naujos, vos vienų metų se
numo, puikus banga low, priva
tus įvažiavimas, garažas, dide
lis kiemas, kaip vasarvietėm
Skambinti VYT. LUNYS.

High Park rajone. $14.900 pilna kai* 
na, visiškai atskiras, 7 k., labai 
gerame stovyje, gero muro na
mas. Vertas ypatingo dėmesio. 

High Park rajone. $3.500 įmokėti, 6 
neperein. kamb. mūrinis, alyva 
šild. namas. Didelis kiemas ir 
vieta garažui. Skubus pardavi
mas.
Skambinti J. BALTAKY5.'

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

$5.500 įmokėti. Porkdale, atskiras, 9 
nepereinamų kamb. mūrinis no
mas, alyvos šildymas, 2 garažai.

$3.500 įmokėti. High Parko rajone, 
6 neper, kamb., pusiau atskiras, 
mūrinis, garažo galimybės, aly
vos Šildymas, tikrai geras pirki
mas. z > .

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.
$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, lobai 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., atskiras, 
tikras 1 1 kamb. per 2 augštus 
dupleksas, vand. šild., 3 mod. 
virtuves, garažas. Balansui vie
na 10 metų skola.

$4.500 įmokėti, Bloor - Brock, 7 k. 
per 2 augštus, gero mūro namas, 
pilna kaino $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.
BIURAI:
Street West, Toronto 
Street West, Toronto 
Street West, Toronto

1294 King Street East, Hamilton

2390 Bloor
863 Bloor
575 Queen

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

Nepamirškit manęs!

E. KKCNAS
REAL ESTATE AND INSURANCE

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

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

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams mūsų firma yra įsigijusi 
gerą vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai augo bei plečiasi, atidarydama vis 
naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba viri 100 įvairių tautų agentų. J dieną 
gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasi

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

RUNNYMEDE - ANNTTE. $16.500. 
įmokėti $4.500. 6 didelių kam- 
borių ir saulės kamb., square 
plano, visoi atskiros, rupuotų 
plytų, gerai įrengtas, beveik nau 
jas namas. 2 modernios virtu
vės, gražios kietmedžio grindys, 
įvažiavimas iŠ gatvės. Garažui 
vieta. Savininkas išvyksta — ge
ras pirkinys. Skambinti P. Ma
lišauskas, OL. 6321.

WRIGHT AVE. - INDIAN RD. 
$22.900, įmokėti $6.500. 12 di
delių kambarių, presuotų plytų, 
visai atskiras dupleksas, onde-. 
niu - alyva šildomas, geros kiet
medžio grindys, augštos patogus 
rūsys apartamentui. 3 geros vir
tuvės, dvigubas garažas su plo
čiu įvažiavimu iš gatvės. Skam
binti P. Mališauskas, OL. 6321.

EMPRESS CRESS - PARKDALE, 
no, gero mūro namas. 3 geros 
virtuvės, kietmedžio grindys, aly
va šildomas, geros kiemas, ga- 

*rožui vieta. Vienas atviras mor- 
gičius balansui su labai mažu 
mokėjimu. 1 Skambinti P. Mali
šauskas, OL. 6321.

McMURAY — DUNDAS ST. WEST. 
$11.000, įmokėti $2.500, 8 ne
pereinamų kamb. tikro mūro na
mas. Dvi geros virtuvės, naujai 
dekoruotas, geros kietmedžio 
grinds, geras rūsys su visais pa
togumais, naujo krosnis. Gali
mybės garažui iš lone. Geros 
pirkinys! Skambinti P. Mališaus
kas, OL. 6321.

FRANKLIN — DUPONT. $13.500, 
įmokėti $3.000, 6 grožių kamb., 
tikro mūro lobai geros moder
niai įrengtos namas. Alyva šildy
mas, 2 modernios virtuvės, gra
žios kietmedžio grindys, didelis 
kiemos ir garažui vieta. Skam
binti P. Mališauskas, OL. 6321.

BEATRICE — COLLEGE, $21.500, 
įmokėti $4.600, 10 didelių ne-

kietmedžio grindys, 3 geros vir
tuvės iš kurių 2 modernios, gė
rei sutvarkytos rūsys, didelis 
gražus kiemos, vieta garažui. 
Skambinti P. Mališauskas, telef. 
OL. 6321.

RUNNYMEDE - ANNETTE/ $13.000- 
$3.500. Pusiau atskiras gero 
mūro 6 kambarių namas, gra
žios grindys, pats namas lobai 
Švarus. Galima tuojau užimti. 
Skambinti P. Grybas ME. 2471.

WILLARD - ST. JOHNS. $14.500 - 
$4.500. Visai atskiras gero mū
ro 6 kambarių namas. Kvadra
tinis planas, moderni virtuvė, 
garažas, Šoninis įvažiavimas 
Tikrai vertos dėmesio pirkinys, 
skambinti P. Grybas ME. 2471. 

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

BARTLETT - BLOOR, $12.500, įmo
kėti apie $4.000. Atskiros 7 
kambarių namas, karštu vande
niu šildomas, kyodratinis planas, 
gražus didelis sklypas. Skam
binti P. Kerberis ME. 2471.

WOODSIDE - HIGH PARK, $19.500, 
įmokėti opie $7.000. Atskiras 
10 kambarių gražių plytų na
mas, puikios kietmedžio grindys, 
karštu vandeniu-alyva šildomos, 
3 virtuves, skiepe galima įreng
ti dar 3-jų kambarių butų, di
džiulis kiemas. 10 metų atdaras 
morgičiųs. Puikus pirkinys. 
Skambinti P. Kerberis ME. 2471.

GLADSTONE — BLOOR, $15.000, 
[mokėti ’apie $4.500. Atskiras 7 
kambarių mūrinis namas, karštu 
vandeniu šildomas, namas ran
dasi puikioje vietoje, didžiulis 
sklypas (dvigubos), garažas. 
Skambinti P. Kerberis, ME.2471.

DURIE - HIGH PARK, $15.500, įmo
kėti apie $4.000, atskiros 6 
kambarių mūrinis nomos, kvad
ratinis plonas, nomos lobai pui
kiom stovyje, gorožos, geri mor- 
gičioi, užėmimas tuojau. Skam

binti P. Kerberis, ME. 2471.

$4.000 įmokėti; mūrinis, atskiros, įvažiavimas, alyvos šildymas, 11 kambarių 
namas. Dundaš ir Gladstone^ rajone. Geros pajamos.

13.000 pilna kaina, 8 kambarių, atskiros, mūrinis namas High Park rajone.

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

Gera proga įsigyti namų su tuščia krautuve. Krautuve naujai išdekoruota 
24 x 12 pėdų dyd'»O, gali būti dar padidinta dvigubai. Krautuvė, 5 kam
bariai ir 2 saulės kambariai tik $14.900. Dundas - Bloor rajofie.

1675 BLOOR STREET WEST
ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

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

KEN WILES REAL ESTATE

- Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W 

Tel. EM. 3-1618
■S*

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

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

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungtu ar 
perstata u: 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisin- $500 - $1.500 galite gauti per mūsų biurą 
gai, skubiai ir savo kai- tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums 
boję. trūksta pinigų įmokėjimui perkant namą.

Mūsų prityrę teisininkai 
pigiai sudaro pirkimo — 
pardavimo dokumentus.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai
Įmokėti $7.000, Baby Point rajone, 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, vondeniu šil
domas, lobai gero mjro namas, 

^2 garažai, šoninis įvažiavimas.
$3.000 įmokėti, DovercourtRd. - Dun

das, 6 kamb., mūrinis, garažas, 
šoninis įvažiov. Kaina $13.000.' 

$3.000 įmokėti, Jone - Brocksidc, 6 
' kamb., atskiros, mūrinis, gara

žas. Koina $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 apie $70-80.- 
000. Kaina $45.000.

$8.000 įmokėti, Evelyn Ave., 12 k. 
otsk., loboi gero muro duplek
sas, vondeniu šild., didelis kie
mas, 2 muro garažai, privatus 
įvažiavimas. Kaino $25.000.

$8.000 įmokėti, Rushdmc Rd., 13 k. 
per 2 ougštu, atskiros ckipleksas, 
vondeniu šildomas, 2 mūro ga
ražai, privot. įvažiavimas. Viena 
skola 10 metų. Koina $24.000.

$3.500 įmokėti, 7 kamb. mūrinis, at
skiras, mod. virtuvė, didelis kie
mas. Dovercourt - Davenport ra
jone. Pilno koina $15.500.

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

$4000 įmokėti, Garden - Sorauren, 7 
k. mūrinis, pusiau atskiras, aly
va šild. 2 modernios virtuvės, 
garažas. Pilnai koina $13.500.

$4.500 įmokėti, Ošsington - ęioor, 8 
k. mūrinis, pusiau atskiras, ne
pereinami kambariai, balansui 
viena skola, garažas. Pilna koi
na $14.500.

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

$4.000 įmokėti, Jerome - Indian 
6 k. pus. atskiras, mūrinis, 
pereinami kambariai, vand.
dymas, 2 garažai, 2 mod. vir
tuvės. Pilno kaina. $14.500.

$6-7.000 įmokėti. Mavety - Annette.
9 k., atskiras, mūrinis, kvad
ratinis planas, alyva šildomas 
namas. 2 virtuvės, privatus įva 
žiovimas, garažas. Pilna kaino 
$19.000.

Rd. 
ne
ši!-

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

$5.000 įmokėti, Gilmour - Annette, 8 
k. atskiras, 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 Park Ave. - 
Bloor, 10 k. atskiros, mūrinis, 
dupleksas, vandens šildymas, at
vira skola 9 mėtoms, garažas, 
šoninis privažiavimas. Pilna koi
na $23.500.

$10.000 įmokėti, Rusholme Road - 
Dundas, 9 k. atskiros, aštrių ply
tų, kvodr. plonos, 2 virtuvės, 2 
vonios, vand. šddym., garažas. 
Pilno kaino $24.000.

$5.000 įmokėti. 11 k. originalus dup
leksas, 3 mod. virtuvės, olyv. 
vondeniu šHdomas, galimybė 
įrengti biznį rūsyje, duoda pa
jamų $ 185 mėn. plius 2 k. ir vir
tuvės butas sau. Nuosavybė be 
skolų. Pilna kaino $21.000.

Turime dougefį kitų loboi gerų Ir [voktomis koinomfc bei [mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

F. Jonynas
Telofonat |tfeį« OL. 8444

Rūta Kuprevičienė V. Jučas
Biznio teW. OL 8444

A. W. fARLINGER
Real Estate Ltd.

587 BLOOR STREET WEST
Seniausia pirkimo — pardavimo įstaiga Toronte, 
< turi ofisus visose miesto dalyse

Sudarome geriausiomis sąlygomis naujus morgičiųs per 
savo morgicių 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, įvažiavimas 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 virtuves, vande
niu ir aliejumi šildomas, garažas.

$5.000 įmokėti, Bloor Dovercourt Rd., mūrinis, atskiros, 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 katal. ba(nyčios, atskiras, mūri
nis, 8 k., dvi virtuves, aliejumi šildomas, garažas.

$12.900 pilna kaina, Quebec - Annette, mūrinis, atskiras, 8 k., įvažiavimas į 
kiemą . • .

$3.000 įmokėti. Mūrinis, 7 k. per du augštus, dvi mod. virtuvės, garažas.
$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 k. per du augštus, aliejumi Šildomas, garažas.
$7.000 įmokėti. Lietuvių mėgiamam rajone, atskiras, 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 namų ir kur jie randasi.

S. KUZMAS P. LEDAUSKAS
Office OL. 6357. Namų LA. 1250 Office 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, moderniškos alyva apšildomas ir pilno? automatiškos.

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

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

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

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

SABA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT.

s.
» ► t <

r;-; f i i

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
4. 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, šveica^jos, Švedijos. 
Japonijos ir kitų kraštų.

Vladas Paliulis 
imte. NM. 01.(443

J

ros gero muro nomos. Vondeniu 
Gręžios
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V. VASIS-Vasiliauskas
660 BROADVIEW AVE.. TORONTO TEL. Rl. 4643Real Estate and Business Broker

872 BLOOR STREET WEST (prie Ossington Ave.) Telefonai: ME. 4605 - 4606

1. High Pork 6 dideli komb. mūrinis 
nomos, moderni virtuvė, svarūs 
kom- Įmokėti $2.900.

2. Grenadier Rd. — Roncesvales 6 
kambar. gero muro, labai didelis 
kiemas ir garažas. Įmokėti $3.900.

t

3. High Pork - Roncesvales 6 dideli 
kam. mūrinis, alyva šildomos, kie
mas ir garažas. Įmokėti $4.500.

4. Indian Rd. - Grenadier Rd. 10 di
deHu komb. 2-jų augštų mūrinis 
atskiras namas, vandeniu - alyva 
šildomas, privatus įvažiavimas ir 
garažas., Įmokėti $5.000.

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

6. Porkdole — Jameson 10 didelių 
kamb. mūrinis atskiros, olyvo šil
domos, garotos, geros pajamų na
mas. įmokėti $5.000 ir viena at
vira skola balansui.

7. Bloor - Dundas 6 didelių kamb. 
ir garažas. Įmokėti $2.900.

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

9. Lansdowne - Queen 6 kamb. mū
rinis, alyvo 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 komb. 
atskiras mūrinis, 3 virtuvės, van
deniu alyvo šildomas, didelis kie
mas ir garažas, įmokėti $7.000 
ir viena skola balansui.

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

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

Sudarome paskolas, įkai-Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms, 
nuo  jame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.

J. K. BALSYS V. VASIS (Vasiliauskas)

Jis jos neužmiršo
Našlė skalbėja visomis jėgo

mis dirbo, kad išmokytų savo 
vienturtį sūnų. Ir kai jis užaugęs 
tapo daktaru chirurgu, savo mo
tinos neužmiršo — visus kabi
neto rūbus duodavo jai išskalb
ti ...

Norėjo išsaugoti gerą vardą
Tūlas lenkas Brazilijoje S. Pa

olo mieste už nusikaltimą buvo 
pasmerktas metams kalėti. Koks 
buvo jo nustebimas, kai baigda
mas bausmę sužinojo, jog dar tu
rės kalėti 3 metus už 1950 m. pa
darytą nusikaltimą, dėl kurio 
buvo ieškomas. Mat, paaiškėjo, 
kad nenorėdamas suteršti savo 
“gero vardo” jis buvo pasivadi
nęs vieno draugo vardu, su ku
riuo prieš 7 metus kartu dirbo.

Nori išlipti
Trejų metų Jonė skrido pirmą 

kartą lėktuvu. Po 40 min. skrai
dymo mažytei nusibodo ir pra
dėjo prašyti ir net balsu šaukti: 
“Noriu išlipti, noriu išlipti!”

Padegė dangų
Maža mergytė išvažiuoja su 

savo tėveliu į kaimą ir pirmą 
kartą mato saulėleidį:

— Tėveli, žiūrėk, kažkas pade
gė dangų!

Turi vitaminų
Mama maudo 6 metų sūnelį po 

šaltu dušu ir jokiu būdu negali 
prikalbėti ir priprašyti mažes- 
niojo. Galų gale prabyla maudo
masis:

— Eikš, Jonuk, šaltas vanduo 
turi vitaminų!

Daug vardų — maža vaikų
— Ar žinai, kad Dūdeliai pa

krikštijo savo dukrelę net 5 var
dais? — pasakojo viena ponia 
savo draugei.

— Tai kodėl tik penkiais? Rei
kėjo visą litaniją suvaryti.

— Matai, jai labai patinka tie 
penki vardai, o tik vieną vaiką 
tenori turėti.

Parinko Regina Kutka.

Vasarai artėjant parduodami 1/\f1 It 
pigiomis kainomis j 1/1/

7 kub. pėdų šaldytuvas su (tfc 1 ££
5 metų garantija tik......... .. J. O O

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

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

.......................................................... ...... jWnstlMJ .................... ............................................ I I WO a lun I

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktikų 

Kalbu lenkiškai .
1203 DUNDAS STREET ĮVEST. TORONTQ

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

SKUBIU ŽVILGSNIU

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti 
t

Imperial Aut© Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 ■ 567 KEELE ST. TEL. junction 4773
1% Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444 

Sav. G. KERAITISTORONTO, ONT. ’

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. ĮįERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me- 
d«:iagų moterų ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIŠ!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

DtMESIO! DĖMESIO!

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

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamma priry.’abioi arenos. - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

1613 BLOOR ST. WEST 
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI 

Lietuviams nuolaida. 
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

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

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

Dr. M. Arčtikaltyt6
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTS

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9
Toronto

Priima H anksto susitarus
Telef.: offiso WA. 1-3584

Mimt WA. 3-5555
■ n   J .M. .'-J ...............

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

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

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Pr. Sylvia UZANS
Vaikų ir odos ligos

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

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

Tel. GL. 2892.

Dr. A. Ratinow
LM.C.C.

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

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

Tel. WA. 1-6708 .

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

— Bonna. —'Rugsėjo 22-28 d. 
Vak. Vokietijoj įvyks kariniai 
manevrai, kuriuose dalyvaus 
140.000 britų, belgų, kanadiečių 
ir olandų kariuomenės. Pagrin
dinis jų uždavinys — atominių 
ginklų išbandymas puolimo ir 
gynybos atvejais ir atitinkamos 
strategijos pritaikymas. Manev
rų rezultatai’ gali atnešti daug 
pakeitimų tradicinėj strategijoj.

— Muenchenas. — Buvęs so
vietų MVD pulk. G. Stepanovich 
Burlistki liudija JAV kongreso 
komitetui. Jisai sakėsi padėjęs 
deportuoti 1943-5 m. iš Pabaltijo 
valstybių ir kitų kraštų apie mi
lijoną gyventojų. Pasakojo bu
vęs Lietuvoje ir Ryt. Prūsijoje, 
kur visa divizija buvo panaudo
ta taip vad. “banditams” sutriuš
kinti. Buvę sudeginti ištisi kai
mai bei miesteliai, nukankinta 
daugybė žmonių. Partizanai Pa
baltijo kraštuose niekad nebuvę 
visai likviduoti.

— Singapūras. — JAV, D. Bri
tanijos, Prancūzijos ir Australi
jos kariniai atstovai pradėjo 
slaptus pasitarimus apie pietr. 
Azijos gynybą. Pasitarimai už
truks ištisą savaitę.

— Maskva. — Maskvoje ir 
Leningrade įvedamas moksleivių 
uniformos. Manoma, kad vėliau 
bus įvestos uniformos ir visoje 
Sov. Sąjungoje. Vidurinių mo
kyklų mokinių uniformos nusta
tytos pilkos su stačiais kalnie- 
riukais, aukso spalvos sagomis 
ir sagtimis. Pradžios mokyklų 
uniformos tokios pačios, tik kal- 
nieriukai ne stati.

— Singapūras. — Kai nacio
nalistai kinai sulaikė rusų tank
laivį Tuapse, kiti du tanklaiviai 
su benzinos kroviniu, plaukę 
taip pat į kom. Kiniją, grįžo į 
Singapūrą.

— Stockholmas. — Švedijos 
sostinėje buvo paskleista labai 
daug antisovietinių atsišaukimų, 
protestuojančių prieš soveitų ka
ro laivų lankymąsi. Vienas tų at
sišaukimų buvo panašus į rub
lio banknotą. Šios akcijos auto
riai buvo pabaltiečių tremtinių 
organizacijos ir vietinio univer
siteto konservatorių studentų 
klubas. .

D r. A. PaceviČius
.y V . ,... ...-
Gydytojas ir Chirurgas

NUO RUGPJŪČIO 1 DIENOS 
IKI 15 DIENOS IMAMAI
IŠVYKSTA ATOSTOGŲ.

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

(tarp Gladstone ir Rushoime Rd.)

NUO 
LIEPOS 17 IKI 30 DIENOS 

? ATOSTOGAUJA.

Telefonas LO. 1794 
r Toronto

KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 
TORONTO

(Įėjimas iš 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

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

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

Dr. John REKA1
Chirurgas ir akušeris

Dr. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

gimdymo pagalba specialiai.
Kabineto tel. LL. 9184 

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

susitarimą.

su

Paieškojimai
Ieškomas Konstantinas Kubi

lius, gyvenęs Mąttenberg, Obėr- 
zwehren stovykloje netoli Kasse- 
lio ir 1948 m. išvykęs į Kanadą. 
Jei kam yra žinomas, labai pra
šytume pranešti jo adresą KLB 
Krašto Valdybai, 235 Ossington 
Avė., Toronto. K. Kubiliaus tei
raujasi JT Augštasis Komisaras 
tremtinių reikalams.

KLB Krašto V-ba.

Dr. S. V. FEINMAN
’•' 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 valahdos: 1-2 ir 6-8 vai. v.
Šeštadieniais 11-2 vai. po pietų.

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVE., TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

F. N. PREBBLE
Geros 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.

REALTOR
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. Labai gera ga
limybė ūkio — vasarvietės kom
binacija. Reikalingas geras įmo- 
kėjimas grynais ir viena atskira 
5% skola balansui.

$13.900 pilno 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 komb. at
skiras namas, didelis sklypas, 
dvigubas garažas ir privatus įva
žiavimas.

Dr. N. Npvošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).
$16.500 pilna kaina, $5000 įmokėti. 

Lakeshore'Rd., mūrinis šiurkščių 
plytų atskiras namas, karšto 
vandens - alyvos šildymas, kvad
ratinis planas, moderni virtuvė, 
garažas. Viena atvira skola ba
lansui.

$13.000 pilna kaina, įmokėti $4000, 
; i Dufferin /Davenport, 6 komb., 

mūrinis namas, moderni virtuvė, 
nėra garažo.. • •

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
13- ° ū’i r: j r

DANTŲ GYDYTOJAS !

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKAN? 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

• 202 St. Clair Ave., Toronto
(prie Avenue Rd.) 

Priėmimai pagal telefoninį susitarimą
WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

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

Akių specialistas
(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas!

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50 OL. 5176 OL. 1793

M H & FROSr-M-V 
Advokatai, ’Nfttarai 

91- Yonge St., Toronto

1438 Dundas St W. Toronto 
’ • -'’Orfc Gladstone ' ' ’

STANLEY SHOE STORE *
Augičiausios rūšies moterų, valkų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs

Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis 
taip pat remontuoju senas. i, - ‘

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

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
! ’ ANT. JUOZAPAITIS w '

- -•--------------------------------------- — ■■ ................

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

I 
Garantuotas saugojimas. Mokama 

atsiimant Garantuojama.
Pasiimame ir pristatome.

1061 BLOOR §T.W.
Hi 3 U -J Yi...

j

Pr. Alexander SZATMARI 
NERVU LIGŲ GYDYTOJAS

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

susitarimų.
Telef. įtaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

Prašotna kreiptis į
N. ČEPULKAUSKIENĘ

gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Glothuette laikrodininkų mo
kyklų. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti tš provincijos ršg. laišku.

DANIEL D. STOKAL, B.A.
• • advokatas, notaras ir tt.

< PERKĖLĖ
x savo biurą į
21 DUNDAS SQUARE 

Suite 501 — Herman Building 
Toronto

Telefonas EM. 6-1681-2
Ketvirtadienio vakarais: 

575' Queen St. W. - 6-8 val. v.
J 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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
tMM. Mtirle okių nervus, kurie daž
noj sukeiio galvos skaudėj imą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbami*.
470 College St. W. Toronto

' Telef. WA. 1-3924

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniška stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su <talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2*kamb. lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui 

\ Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui Atidaryta nuo 9 vai ryto iki 9 vai vak.
• COLLIS FURNITURE COMPANY

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

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

sų sandėliuose jūsų vssarirtiai rū- 
cniicrnntf Kai

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

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

36 metų valymo patyrimas

bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai

-- DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
s I I ir •; > < - • ’ -

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

1414 Dundas St West Toronto

Bernhard & Scott
AdVbkatai, Notorai’

Bendroje įstaigoje dirba
Ant Lludžlus

bi»: advokatai’VtMuJe, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W^ Toronto

Dr. WILLIAM J. ZINCIIESIN
B.A., M.O., LM.C.C 
GYDYTOJAS ir

ir šeštod. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5561. Ras. ME. 0636

M— III..... I II................

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344

-
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Lietuvaitės, baigusios pra

dinės mokyklos septynis skyrius 
ir norinčios" sekančiais mokslo 
metais, prašokdamos aštuntąjį 
skyrių, lankyti gimnaziją, prašo- 

t ma artimiausiu laiku kreiptis į 
parapijos kleboniją.

— Parapijos klebonas kun. P. 
Ažubalis buvo skautų stovyklos 
dvasios vadovu. Stovyklaujan
tiems skautams kiekvieną rytą 
buvo laikomos pamaldos su 
trumpa konferencija, o dienos 
metu turėta religiniai pašneke
siai su paskiromis skautų skilti
mis.

— Šeštadienį, liepos 31 d. (s 
parapijos bažnyčios Vilties Kal
no kapinėse palaidotas a.a. kap. 
Albinas Sidaravičius. Sekmadie
nį, parapijos kunigų pritarimu, 
šalpos organo “Caritas” vardu 
prie bažnyčios buvo pravesta 
rinkliava, velionies šeimai su
šelpti. Tam pačiam tikslui pa
maldų metu ir skautų stovykloje 
buvo renkamos aukos. s .

— Parapijos bažnyčioj sutuok
ta: Leonardas--Čibirka ir Šalta
me j a Brizgytė, Charles Šamai ir 
I rena Paukštytė, * Augustinas 
Daukantas ir Freda Pfarrwaller, 
Jenas Avyžius ir. Annie J. Mc
Loughlin.

Pakrikštyta: Jonas Vytautas 
Purtūlis, Antanas Gintaras Pa
cevičius ir Cynthia Danutė Čer- 
kauskaitė.

* Šv. Andriaus liuterionių baž
nyčioje, Carlton ir Jarvis gt. k., 
rugpjūčio 8 d. 9.30 vai. rytą, lie
tuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Kanados studentų ir moksleivių 

ateitininkų stovykla
Jau laikas registruotis į ateiti

ninkų stovyklą, kurion šiemet 
priimami ir neateitininkai. Sto
vykla bus Daubario ūkyje prie 
Erie ežero, gražiame miškelyje. 
Ji truks nuo rugpjūčio 21-29 d. 
Dienos atlyginimas $1,50. Regist
ruotis pas j. S. Andriuli, 87 Pine 
Cr. Rd., telef. LY. 7484, arba Pri
sikėlimo parapijos klebonijoje.

Rūta Kilmonytė;
naujoji kylanti kino žvaigždė lie
tuvaitė, nuo rugpjūčio 1 d. lanko 
Kanačios miestus, kur pradeda
mas rodyti filmas “Seven Brides 
for seven Brothers”. Tokius 
miestus lanko ir atitinkamuose 
teatruose pasirodo visos 7- akto
rės, vaidinusios nuotakas. Rū
ta Kanadoje pirmiausia pasirodė 
Vancouveryje, paskum Londo-. 
ne, šį penktadienį praskris pro 
Torontą į Montrealį, kur jai 

. ruošiamas lietuvių priėmimas.
Toronte Rūta nepasirodys. Čia 
pasirodys kita “nuotaka”.

Sveičai
Toronte lankėsi mūsų bendra

darbis iš Detroito p. Astašaitis, 
trys lietuviai kunigai iš JAV — 
dr. A. Baltinis. Sugintas ir Ra
manauskas. Pas pp. Orentus vie
šėjo Liet, valst. baleto artistas 
Adolfas Butkus su šeima.

Šį pirmadienį redakciją ap
lankė prof. A. Datnušis sū po
nia ir visa šeima, grįžta į Cleve- 
landą po ilgos atostoginės kelio
nės rytinėse JAV srityse.

Prof. J. Kaminskas iš Niujor
ko atvyko į Kanadą. Apsistojo 
Oakvillėje pas pp. Frenzelius. 
Ten praleis atostogas iki šio mė
nesio pabaigos.

Al. Dudeniui gautas laiškas iš 
Fort Garry, Man. Atsiimit “TŽ” 
administracijoje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Liepos 21 d. Planavimo 

ministerija ypatingame posėdy
je ratifikavo balandžio 29 d. 
“Committee of Adjustment”” pa
tvirtintus Prisikėlimo parapijos, 
statybos planus; kuriuo padarė 
išimtį iš- Toronto mieste, galio
jančio By-law Nr. 18642, liečian
čio turimo sklypo apstatymą .pa
statais. Taip galutinai baigta 
procedūra pravesti pirktame 
sklype visą parapijos statybą. 
Statybas bendrovės, kurioms bu
vo įteikti pradinės parapijos sta
tybos planai, jau pateikė įvyk- 
lymo sąmatą.

Sąryšyje su statybos bendro
vių varžytynėmis rupjūčio 3 d. 
šaukiamas parapijos komiteto 
susirinkimas. Torontan atvyko 
provinciolas T. Jurgis Gailiušis. 
Ta pačia proga atvyksta ir pro
vincijos patarėjai: T. Justinas 
Vaškys, T. Leonardas Andriekus. 
’.r T. Pranciškus Giedgaudas. Po
sėdis galutinai apspręs kurią sta
tybos bendrovę pasirinkti ir ko
riu būdu pravesti statybą. Šia
me Provincijos vadovybės pasė
dyje bus svarstomi parapijos 
veiklos ir visos Provincijos svar
būs reikalai. t

— Klebonijos patalpose vyksta 
religijos ir lituanistikos pamo
kės vaikučiams. Pamokos prasi
deda 10 vai. rytą: pirmadienį 13- 
16 metų amž. berniukams ir mer
gaitėms, trečiadienį 10-13. metų, 
šeštadienį 7-10 metų. Nežiūrint 
vasaros atostogų,, pamokos gau
siai lankomos.

— Rugpjūčio 8 d. įvyks maldi
ninkų kelionė į Fort Ste Marie, 
Midland ,Ont. Norintieji važiuo
ti autobusais turi užsiregistruo
ti klebonijoje asmeniškai ar te
lefonu KE. 0621 iki ketvirtadie
nio. Autobusai išvyks nuo Colle
ge teatro 8 vai. rytą.- Lietuvių 
pamaldos šventovėje bus laiko
mos 12 vai. Važiuojantieji maši
nomis prašomi palaukti švento
vės aikštėje; -kol -atvyks-autobū- 
sai. Iš- ten organizuotai procesi
joje eisime į šventovę. Apylin
kės lietuvių ■ kolonijos kviečia
mos dalyvauti šioje bendros lie
tuvių maldos ir susivienijimo 
dienoje.

— Mirė Sofija Meškauskienė. 
Palaidota liepos 27 d. iš šv. Ag
nietės bažnyčios.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė: Algimantas > Miniota ir 
Liudmila Sodaitytė, Jonas Juo
zas Jurėnas- ir Elma Kinčiūtė, 
Jonas Kulikauskas ir Janina Sa
dauskaitė, Kostas Valančius ir 
Birutė Poškūtė, Albinas Gruba- 
vičius ir Aldona Rutkauskaitė.

Pakrikštyti: Teresė Rūta Sta
siūnaitė, Dainius Pranciškus 
Vaidila, Laima Ona Beržinytė, 

-Angelė Ksavera Laurušaitytėt, 
Roma Marija Krasauskaitė.

Garnys aplankė 
torontiečiams gerai pažįstamą 
visuomenininkų pp. Vandos ir 
Juozo Jasinevičių šeimą palik
damas dukrelę ir sūnelį.

Kiek anksčiau pp. Kaminskai 
sulaukė dukrelės.

Dr. A. Pacevičius nuo rugpjū
čio 1 iki 15 d. pacientų nepriimi- 
nėja — išvyko atostogų.*

P. Kairio krautuvėn, 889 Dun
das St. W., praeito ketvirtadie
nio vėlyvą vakarą, per užpaka
lines duris iš kiemo pusės buvo 
įsibrovę piktadariai. Iš kasos pa
imta ten esantieji smulkūs pini
gai arti dviejų dolerių.

Rugpjūčio 7 d., šeštadienį, visus kviečiame Į

GEGUŽINE LAIVE
W - J *'

kuri įvyks HAMILTONE, “Lady Hamilton” laive

Laivas išplaukia iš prieplaukos, esančios James St. North papėdėje, 8.15 vai. vak. punktualiau

GROS BENNI FERRI ORKESTRAS! VEIKS STIPRIŲ IR SILPNŲ GĖRIMŲ BUFETAS!

Pasinaudokite vienintele proga praleisti šeštadienio vakarą maloniai supami Ontario ežero 
lengvų bangų! , Pradžia 8 vai. 15 min. vakaro.

TFA Kanadoje Hamiltono sk.

Šiais JUBILIEJINIAIS MARIJOS METAIS keturios šios apylinkės lietuvių parapijos — St. 
- x Catharines, • Welland, Niagara Falls ir Buffalo — rengia bendrą'

NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIU ŠVENTI,
j ■*. ■' v’ -

kuri įvyks rugpjūčio 15 d., sekmadienį, Bieliūnų ūkyje, R.R. 1, Welland.

11 vai. šv. mišios, pamokslą sako
* T.Dr. Vikt. Gidžiūnas, OFM.
2 vai. vaikų valandėlė: Jenkty- 

nės, komiški sporto pasirody
mai ir tt. Laimėję gaus pre
mijas.

3 vai. p. J. Matulionio paskaita 
ir meninė dalis, kurią išpildys

Rochėsterio lietuvių choras, 
vedamas p. P.'Armono.

5 vai. pasilinksminimas. Gros 
geras orkestras ir veiks bufe
tas.

Blogam orui esant, šventė per 
keliama. į sekantį sekmadienį.

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius iš arti ir toli atsilankyti ir linksmai laiką praleisti šioje 
garsioje Niagara Falls aplinkoje. Parapijų Komitetai.

Lietuvių Dienų leidinys
Rugsėjo 4, 5 ir 6 d. Toronte 

ruošiama Lietuvių Diena Kana
doje. Ta proga bus išleistas in
formacinis leidinys, kuris atvaiz
duos visos Kanados lietuvių or
ganizacinį gyvenimą; todėl pra
šome visas lietuvių organizaci
jas, prekybos, amatų ir kitas įs
taigas paskubėti atsiųsti leidinio 
Redakcinei Komisijai trumpą 
aprašymą savo „veiklos,, jM gąlirj 
ma su foto nuotraukomis',' o~pre
kybos ir amato įstaigas — skelbi
mo tekstus iki rugpjūčio 8 d., tai 
yra prailgintas ir paskutinis ter
minas.

Medžiagą siųsti ar informaci
jų teirautis pas apylinkės val
dybos narį V. Vaidotą — Liet. 
Namai, 235 Ossington Avė., To
ronto, tel. KE. 3027, po pietų tel. 
KE. 2154.

Visos liet, organizacijų valdy
bos maloniai prašomos šį leidinį 
pagal išgales paremti ir finansi
niai. Kultūrinėms organizaci
joms neišsigalint, jų veiklos ap
rašymai ir iliustracijos bus de
damos ir be finansinės paramos.

KLB Toronto apyl. v-ba.
KLB Toronto apyl. Šalpos 

Komitetas
prašo visus aukų rinkėjus rink
liavą baigti iki rugpjūčio 8 d., 
grąžinti rajonų sąrašus ir kvitų 
knygutes su pinigais komiteto 
pirm. V. Vaidotui.

Toronto Šalpos K-tas.

Sporlo klubas “Vytis” 
praneša, kad rugpjūčio 21 d. Na
ručio ūkyje įvyks gegužinė su 
didžiule sportine programa.'

Toliau apie šią gegužinę seki
te spaudą ir radiją.

Sporto kl. “Vytis”.
• A.A. Albinas Sidaravičius

RUGPJŪČIO 7! 7 RUGPJŪČIO!

ŠEŠTADIENĮ, 4 VAL. PO PIETŲ, 
V. N arusio ūkyje Lake Medad, įvyksta

NEPAPRASTAI LINKSMA GEGUŽINĖ
1 • ■■ ■ i ■■ « • ,

GRO J A TLO “TRIMITAS” ,10-ties asmenų sudėtyje.

Minkšti ir kieti gėrimai. (Leidimas gėrimams gautas).

5U

Visi ir iš visur maloniai kviečiami. Grojant “Trmitui” linksmai 
praleisite laiką. Įžanga tik 50 centų.

Toronto LAS, talkininkaujant “Trimitui”.

ItŪGPJŪČIO 7 DIENĄ, 2 VAL. PO PIETŲ 
. S. AUGUSTINAVIČIAUS ŪKYJE

Rengiama GEGUŽINĖ - Piknikas
Važiuoti iki Tillsonburgo, sukti į kairę — 19 kelią; į pietus
4 mylias pavąžiavus 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.

kuri įvyks ponų Staniulių vasarvietėje Laurentian, l¥z mylios 
už Shawbridge, apie 43 mylios nuo Montrealio. Važiuoti 11 keliu.

Bus lietuviškų užkandžių ir gėrimų. Puiki salė šokiams.
Smulkesnė informacija kronikoje.

Didelė gegužinė. Montrealio i vo pateiktas pirmininkaujančio 
LK Moterų Draugija rugpiūčio ! kardinolo.
8 d., sekmadienį, ruošia geguži
nę p.p. Staniulių vasarvietėje 
Laurentian kalnuose, 1% mylios 
už Shawbridge, apie 43 mylias 
nuo Montrealio. Važiuoti 11 ke- 

’liu. Autobusas bus prie Aušros 
Vartų bažnyčios 8 vai. 45 min. 
rytą. Norintieji pasinaudoti au- 
tobusi, 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.
1400 vienuolių kongresas 

Kanadoje
Liepos pabaigoje Montrealyje 

įvyko pirmas Kanados vienuoli
jų kongresas, kuriame dalyvavo 
1400 vienuolių — tėvų ir seserų. 
Jie atstovavo 60.000 vienuolių 
armiją, dirbančią Kanados Ka
talikų Bažnyčiai. Tokio kongre
so idėja kilo prieš dvejus metus 
Romoje, kur buvo suorganizuo
tas tarptautinis vienuolijų suva
žiavimas. Šiemet įvyko tautiniai 
kongresai Brazilijoje, Argentino
je, Prancūzijoje ir kt.

Kanados vienuolijų kongrese 
dalyvavo šv. Tėvo atst. kardi-

. juolast Valerio;Valeri, kuris., kaip, 
visų vienuolijų kongregacijos 
Romoje viršininkas, buvo kon
greso prezidentas. Be jo dalyva
vo Apašt. Delegatas Kanadai 
vysk. G. Panico, kardinolai — 
McGuigan ir P. E. Lėger su 13 
arkivyskupų ir vyskupų.
'■ Kongresas užtruko 4 dienas; 
pasiskirstęs į 56 studijų komisi
jas, nagrinėjo vienuoliškojo gy
venimo ir apaštalavimo proble
mas. Buvo matyti įvairiausių 
uniformų. Sekretoriato praneši
mu, Kanadoje yra 209 kongrega
cijos.

Kongresas nutarė sudaryti pa
stovią bendrą visų Kanadoje vei
kiančių vienuolijų tarybą, kurios 
uždavinys — derinti įvairių kon
gregacijų darbus. Projektas bu-

Padėka montreaiiečiams
Maž. Lietuvos šventes metu Montrea

lyje buvo surinkto aukų $101.50. Be to, 
t. Simonaičio atvykimui dar aukojo atski- . 
ri lietuviai montreoliečioi ir liet, firmos 
$53.25, KPL B-nės* Montrealio skyrius 
$45, Kanados Lietuvių Taryba $f0 ir 
KLT-bos susirinkimas $46.75. Viso Mont 
realyje surinkta $256.50. Visiems auko- - * 
tojams nuoširdus ačiū.

Be to, dėkojame "N. Lietuvos" redak->Z 
cijoi už specialų Maž. Lietuvai skirtą 
numerį ir pianistui p. Smilgevičiui už M. 
Lietuvos 
mą.

šventės Montrealyje pagražini-
MLBD-jos Montrealio sk. v-ba.

Padėka
Lietuvos Bičiulių D-jos Centro

ftVSKALS UWM» T*»

Desert Song
su Clifford HARVUOT Niujorko Metropolitan Operos baritonu 

ir Arlyne FRANK, radio city musichall žvaigžde. t
Nuo pirmadienio iki penktadienio vakarais 8.20; šeštadieniais du 
seansai 5 ir 9 vai. vak. Reservuotos vietos $1, $1.50, $2, $2.50; 
nerezervuotos vietos 60 centų. Vietas galima REZERVUOTI 
TELEFONU iki 8 vai. vakaro.
Tel. EM. 3-6089
Vietos rezervuoti
SekonČ. sovoitei

orti Dundas Subway stoties 
Speciali automobil. vieta

ARENA GARDENS 
60 Mutual St.

Sekančią savaitę 
ENYTHING GOES

ŽUKLAVIMO 
ir įvarius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

Liepos 29 d. staiga mirė To
ronte nuo širdies smūgio buvęs 
Lietuvos kariuomenės kapitonas 
A. Sidaravičius.
. Gimęs Rygoje 1909 m. kovo 9 
d., 1931 m. baigęs gimnaziją Kau
ne, kurį laiką buvo vidaus reika
lų min. tarnyboje. Vėliau įstojo 
į Karo Mokyklą, kurią baigęs 
buvo 9 pėst. pulke.

Neturėdamas galimybės kitur 
emigruoti, buvo priverstas kur
tis Kolumbijoje. Šį pavasarį at
vyko Kanadon. Tik atvykęs sun
kiai susirgt). Išbuvęs daugiau mė
nesio ligoninėje ir kiek pasvei
kęs rūpinosi savo šeimos sun
kia materialine padėtimi, tačiau 
negailestinga mirtis pakirto jo 
gyvybę. Liepos 31 d. palaidotas 
Vilties Kalno kapinėse.

Paliko giliame liūdesy žmoną 
ir dvi dukras — gabias muzikes. 
Taip pat seserį gyv. Toronte ir 
bfolį, šiuo metu tarnaujantį Ka
nados kariuomenėje Korėjoje.

Toronto Lietuvių Namų admi- 
istratoriui P. Budreikai pašitrau- 
-kus, pasamdytas ir jau perėmė 
pareigas Viktoras Petraitis.

V. Petraičiui nesvetimas pa
našios rūšies verslas. Jis dirbo su 
savo tėvais prekyboje Lietuvoje 
ir be to, dar talkininkavo ir a.a. 
J. Jurkšaičio rūbų prekyboje čia 
Toronte.

Toronto jūrų skaučių 
laivas “Vandenė” pakrikštytas 
liepos 18 d. Šventino Toronto 
skautų-čių dvasios vadas kun. B. 
Pacevičius, krikšto tėvais buvo 
p. Šadeikienė - Ličkūnaitė ir inž. 
Buntinas.

Po laivo vadės v.valt. Gr. Any- 
saitės kalbėjo “Šatrijos” tunto 
atstovė sk. Gailiūnaitė ir sk. Ste- 
paitis, perdavęs vyr. skautinin
ko St. Kairio .ir “Rambyno” tun
to sveikinimus. Sveikino seses 
taip pat Toronto, Hamiltono, 
Montrealio Įr Roches if** ’ 2— 
vadai. Montrealiečiii2
“Naru”, kelionėje išbuvę visą sa
vaitę.

Po sveikinimų sekė buriavi- 
nfas, o iškilmės baigtos sudužu
sio Klaipėdos “Budžio” ir žuvu
sių jūrų skautų pagerbimu ir pa
galiau jaukia arbatėle.

Po dėk o torontiečiams
MLT-bos pirmininkui lankantis Toron

te Maž. Lietuvos reikalams be atskirų 
aukotojų aukojo sekančios lietuviškos 
organizacijos: KLB Krašto Valdyba $50, 
KLB apylinkės valdyba $50, ir Toronto 
Lietuvių Namų valdyba $50.

Už tokį efektingą ir graJUi’Mąž. Lietu
vos reikalų parėmimą reiškiame širdin
gą podėką. MLBD-jos LC V-ba.

jo vienam asmenini. Tel. LL 0767.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė IH 
augšte. Pageidaujama be vaiku. Skam- 
binti LO. >298.______________ |

Išnuomojamas kambarys be baldg su vir
tuve, 427 Indian Grove.

’’BLITZ” FOOD MARKET
890 College Street
(Delaware kampas) 

Parduodama:,- šviežus ir rūky
ti mėsos gaminiai, paruošti pa
gal europėjinius ir kanadiškus 
receptus, taip pat ir įvairūs 
maisto produktai, vaisiai ir tt.

Geriausia kokybė už 
žemiausią kainą.

Psichinės sveikatos kongresas
Rugpjūčio 13-21 d. Toronto un- 

te įvyks V tarptautinis psichinės 
sveikatos kongresas. Jame skai
tys paskaitas pasaulinio garso 
mokslininkai. Dalyvauti kviečia
mi — psichiatrai, psichologai, 
medikai, visuomenininkai, kul
tūrininkai, auklėtojai, tėvai, gail. 
seserys ir šiaip besidomi šiuo są
jūdžiu. Kartu vyksta ir Tarptau
tinio Vaikų Psichologijos Institu
to suvažiavimas. Besidomintieji 
gali registruotis: 111 St. George 
St., Toronto; mokestis: nariams 
$20, bendradarbiams — $10.

V-ba Kanadoje ryšium su MLT-bos pir
mininko Erdmono Simonaičio atsilanky
mu Kanadoje ir Amerikoje nuoširdžiai 
dėkoja sekančioms organizacijoms ir jų 
valdybų pirmininkams, kurie maloniai 
atsifiepe į mūsų atsiklausimus ir atėjo į 
talką priimti šį didįjį Maž. Liefuvos ko
votoją. Tuo būdu MLT-bos pirmininkui 
buvo sudarytos sąlygos užmegzti glau
desnį kontaktą su išeivija ir supažindinti 
ją su specifiniais Maž. Lietuvos, kaip’ 
svarbios Lietuvos etnografinės dalies, 
klausimais. Dėkojame:

Toronto Maž. Lietuvos Bičiulių D-jai 
ir jos pirmininkui L. Tamašauskui. To
ronte Maž. Lietuvos reikalui surinkta 
virš $250.

Hamiltono KLB apylinkės v-bai ir jos 
pirmininkui K. Baronui. Hamiltone aukų 
surinkta $63.

Londono Lietuvių Bendruomenės V-bai 
ir susirinkimui. Londone A4ož. Lietuvos 
spaudai surinkta $51. ""

Windsor© K. Lietuvių Bendruomenės 
V-bai ir ^os pirmininkui P. Januškai. 
Windsore surinkta $35.

Detroito Lietuvių Organizacijų Centrui 
ir jo pirmininkei M. bims. Detroite su
rinkta $333.36.

Čikagos E. Simonaičiui priimti komi
tetui, jos pirmininkui M. Purvinui ir 
Amerikos Lietuvių Tarybai. Čikagoje su
rinkta aukų $1025.

Cleveland© Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriui ir jos pirmininkui J. F. Dau
gėlai.

Philadelphijos JAV Lietuvių Bendruo
menės skyriaus v-bai ir jos pirminiijkui j

B. Rougtii. Phiiadelphijoje aukų surinkta 
$70.

New Yorko Maž. Lietuvos Bičiulių 
D-jai, jos pirmininkui J. Valaičiui, New' 
Yorko ALTo skyriui ir Elizabetho Lie
tuvių Bendruomenės V-bai. New Yorke 
surinkta arti $300.

Waterburio JAV liet. Bendruomenės 
V-bai ir jos pirmininkui K. Bagdonui. 
Waterbury surinkta $202.

Worcesterio Lietuvai Remti D-jos I 
Skyriaus V-bai, specialiai sudarytam E. 
Simonaičiui pagerbti komitetui ir jo pir
mininkui J. šalaviejui. Worcesteryje’Su
rinkta apie $170.

Bostono Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus v-bai ir jos pirmininkui J. Kas- 
mauskui.

Vašingtono lietuviams, ypatingai min. 
P. Žądeikiui ir D. Krivickui. Vašingtone 
surinkta $97.

Bendrai MLBD-jos C.V-ba Kanadoje 
dėkoja visiems Kanad<^ ir Amerikos lie
tuviams domėjusiems ir rėmusiems Maž. 
Lietuvos T-bos pirmininko kelionę. Taip 
pat širdingai dėkojame aukotojams už 
gausios ir stambias aukas Maž. Lietuvos 
reikalams. Ypatinga padėka tenka di- v 
džiam Maž. Lietuvos bičiuliui, rašytojui, 
klebonui Vaičekauskui Harrisone už jo 
$500 auką.

Maž. Lietuvos D-jos L Centro 
Valdyba Kanadoje.

’Io laivų
Atplaukė

LIETUVIŠKA 

moterų kirpykla 
JANETS

•
407 Roncesvalles Avė. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto.

Tel. OL. 6415.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
*Td. KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS 

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

Informacijų kreiptis OL. 1403 
24 valandų tarnyba.

ŽULYS
Real Estate and Business

Broker

Tel. EM. 3-6711, ME. 2072

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Rusholme - Bloor, $6.000 jmckėti, 1 atvims morgiiius balansui, 8 did. kamb., 
pusiau atskiras, plytų namas, didelis mūrinis garažas, vandeniu Šildomas, 
jėjimos už 3-jų savaičių. Kaina $17.900 arba pasiūlymas.

Rusholme Pork - College, $3.500 įmokėti. 8 nepereinami kambariai, plytų na-, 
mos, alyva šildomas, 2 virtuvės, pilno kaina $14.500.

Fem J Roncesvalles, $6.000 įmokėti, 10 kamb., gražus plytų namas, vandeniu 
- alyva šildomas,'labai geroje vietoje, geros pajamos, nėra garažo. Viso 
kaina $17.500. ' U ’ -

AL GARBĖMS«
REAL ESTATE 

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO

Telefonai: LO. 1738, LA. 8772. Vakarai* HU. 9-1343.

Vitai* turto pirkimo or pardavimo reikalai* kreipkite* viri nurodytu edreuo. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Teirautis betkuriuo metu tel. LY. 0313.

J. BERžINSKAS
1212 Dundas Street West. Toronto 

Telefonas LA. 9547
čio pot galimo užsisakyti laivams motorus bei 

(vairius medžioklinius šautuvus.

Hnuomojamas ■■ butat H viena kambario 
ir virtuvė* lll-ma augite if vienos kamba
ry* *u baldai* l-me augite. Galima nau
doti* virtuve. Tel. LO. 8835.




