
Nr. 32 (241)

P arduotiprieš 15 metų
Rugpjūčio 23 d. sukanka 15 metų nuo Lietuvai skaudžios Rib- 

bentropo - Molotovo sutarties.. Prieš 15 metų du diktatoriai pasi
dalino Rytų Europą. Ta sutartimi, dar karui neprasidėjus, Sov. 
Rusija ir Vokietija sutarė, kad S-Rusija galės pasiimti Estiją su 
Latvija ir Lenkijos valdytas Gudijos bei Ukrainos sritis iki Nare
vo - Vyslos - Sano linijos, bet paliekant Vilnių Lietuvai, kuri tu
rėjo patekti Vokietijos “įtakon”.

šitas susitarimas rugsėjo 28 d., t.y. Lenkijai jau žuvus, buvo pa
keistas ta prasme, kad Lietuva taip pat perduodama Sov. Rusijos 
įtakon, išskyrus dalį Suvalkijos, kuri paliekama Vokietijos “įta
koje”. Pastaroji visdėlto nenorėjo parodyti pasauliui, kad daly
vauja Lietuvos užgrobime, tad prašė Maskvą apie visą tą reikalą 
neskelbti nieko, bet jau tų pačių metų spalio 8 d. sutarė, kad ji 
pati nurodys dieną, kada toji Suvalkijos dalis turės būti perduota 
jai. Dėl to, kai 1940 m. birželio 15 d. raudonoji armija okupavo Lie
tuvą, Į Vokietijai skirtą Suvalkijos dalį ji neįžengė. Tačiau po trijų 
dienų Maskva pranešė Berlynui, kad Lietuvos siena, matyti, esanti 
silpnai saugoma, nes pabėgęs Lietuvos prezidentas ir galinti per
eiti sieną dalis Lietuvos kariuomenės, tad ji pasiųsianti savo ka
riuomenę padėti Lietuvai, t y. Paleckio vyriausybei, tą sieną sau
goti. Tai reiškė okupavimą paskutinio Lietuvos gabalo. Berlynas 
tam nesipriešino, bet kai Stalinas paprašė Vokietiją nuo to gabalo 
atsisakyti, Hitleris tik padvigubino kompensacijos sumą — vietoj 
Maskvos- siūlytų $3.860.000, gavo $7.500.000 aukso dolerių arba 
31.500.000 reichsmarkių. Gavo tai, žinoma, ne auksu, bet prekėmis.

Tai .vienas ciniškiausių pasaulio istorijos momentų. Du plėšikai 
pasigrobia niekuo nedėtą neutralų kraštą ir derasi dėl jo atskirų 
sričių. Šitokios ciniškos prekybos tautomis pasaulio istorijoje ne
daug pavyzdžių.
. Ir po viso to sovietinė propaganda nei nemirkteldama skelbia 
apie lietuvių tautos savanorišką įsijungimą į Sov. Sąjungą. Gra
žus savanoriškumas, kad ir kelią raudonajai armijai teko išpirkti 
pusaštunto milijono aukso dolerių !...

Praėjo nuo tų įvykių jau 15 metų, o pasaulis vis dar tebėra 
tautų ir žmogaus kraujo prekybos ženkle. Skirtumas tik toks, kad 

• tada kruvinajam Rytų Slibinui į nasrus tautas svaidė Hitleris, o 
dabar tą patį daro ir vakarų demokratijos, kurios tada šitokį sovie
tų reikalavimą patenkinti buvo atsisakiusios. Ir dabar Europoje 
jos pasakė tvirtą “Ne! Užteks!”, bet Azijoje atidavė visą Kiniją, 
pusę Korėjos, didžiąją dalį prancūziškosios Indokinijos ir gal dar 
ką atiduos. Vis tik, kad būtų “ramybė ir taika”.

Hitlerinė Vokietija tada per vienus metus perprato, kad to^de- 
Vyhgalvio slibino nepasotins ir stojo su juo galinėtis. Kazin ar ilgai 
ištvers vakariečiai? Ar ilgai užteks pasaulyje tautų, kurias galima 
bus sviesti į slibino nasrus. O kas bus tada, kada slibinas — kaip 
toje pasakoje — pareikalaus karaliaus dukros arba jo paties? Ar 
atsiras tuo momentu narsusis riteris, gal tikras nežinomų kraštų 
prašalaitis, kuris išeis prieš ir sunaikins jį? ...

Lietuvių tauta- pieš 15 metų parduota, atimta jos laisvė, ji pa
vergta verge ir iki šiol dar niekas neatėjo jos vaduoti. Gal ir niekad 
neateitų, bet slibino apetitai ir reikalavimai perdaug auga ir auga. 
Dėl to jau matyti ir viso pasaulio susirūpinimo, auga noras nuo 
pavojų gintis, o tai ir pavergtųjų viltis ir paguoda. .

200.000 MARIJOS KONGRESE
Praėjusį sekmadienį Cap de la 

Madeleine ir Trois Rivieres vie
tovėse pasibaigė Kanados katali
kų mariologinis kongresas, kurio 
užbaigos iškilmėse dalyvao apie 
200.000 maldininkų, trys kardi- 
nolai. 50 vyskupų ir šimtai kuni
gų. Pontifikalines mišias laikė 
šv. Tėvo delegatas kardinolas 
Valeri. Nors lijo, bet maldininkų 
minios nesiskirstė. Įspūdinga bu
vo procesija, kurioje buvo neša
ma garsioji Cap de la Madeleine 
Marijos statula. Jai buvo uždėta 
karūna su 10 Kanados provinci
jų ženklais. Ta proga kalbėjo abu 
Kanados kardinolai. Toronto 
kard. McGuigan priminė, kad ta 
karūna reiškianti Marijos, kaip 
dvasinės karalienės, iškėlimą vi- 
4os Kanados žemėje.

Šv. Tėvas Pijus XII kreipėsi 
specialiu žodžiu į kongreso da
lyvius per radiją. Jisai kalbėjo 
anglų ir prancūzų kalba iš savo 
vasaros rezidencijos Castel Gan- 
dolfo koplyčios: “Jūsų gražioji

šalis, Kūrėjo apdovanota neįkai
nojamomis gėrybėmis, kur susi
tinka dvi didelės kultūros, gali 
su pasitikėjimu švelgti ateitin”. 
“Greita visuomenės ir jos insti
tucijų evoliucija turi būti lygia
grečiai derinama su pastangomis 
ir religinėj srity” — pareiškė Pi
jus XII. “Svarbu, kad krikščio
nis dalyvautų visur, kur lemianti 
įtaka gėrio įgyvendinimui yra 
reikalinga. Sekdamas idėjų eigą, 
jis turi eit laiku ginti bei kelti 
sveikos moftlės principų, atrem
tų į aprikime šviesą”.

Kongreso dalyviams buvo pa
skelbta, kad Kanada organizuo
ja delegaciją į tarptaut. Marijos 
kongresą Romoje spalio 24 d. De
legacijoj dalyvaus ir abu Kana
dos kardinolai. Ji išplauks iš 
Niujorko spalio 9 d. ir pakeliui 
aplankys visą eilę Europos kraš
tų. Romoje, kongreso proga šv. 
Tėvas pijus XII paskelbs specia
lią Marijos Karalienės šventę.

Nepripažįsta Zaleskio prezidentu
Lenkų tremties vyriausybė, 

reziduojanti Londone, vis dar ne
gali išeiti iš krizės. Užsispyręs 
prezid. Zaleski neatsistatydina, 
nors, kaip buvo sutarta, po savo 
kadencijos turėjo atsistatydinti 
birželio 9 d. Gen .W. Anders bu
vo ėmęsis iniciatyvos rasti išeitį. 
Vis dar buvo tikėtasi, kad prez. 
Zaleski, nepaskyręs savo įpėdi
niu gen. Sosnkowskio, ras kitą 
visiems priimtiną kandidatą. Po 
visos eilės žygių pas prez. Zales
ki gen. W. Anderę rugpiūčio 4 
d. pasiuntė jam oficialų raštą, 
kuriame rašo: “... giliai apsvars
tęs susidariusią padėtį, priėjau 

- išvados, kad Tamsta negali eiti 
Respublikos Prezidento pareigų 
ir, remdamasis savo sąžine, pa
reiškiu, kad nustojau laikyti 
Tamstą Respublikos Prezidentu 
ir ginkluotų pajėgų vyriausiuoju 
vadu”.

Prez. Zaleskis į tai reagavo la
bai smarkiai ir, cituodamas eilę 
konstitucijos, paragrafų, atleido 
gen. W. Anders nuo ginkluotų 
pajėgų generalinio inspektoriaus 
pareigų, prikišdamas jam prie
saikos sulaužymą.

Nepaisant didžiosios lenkų iš
eivijos dailės nepalankaus nusi- 
yatymo dabartinei Londono len- 
xų vyriausybei, jos pirmininkas 
Mackiewicz tebesilaiko drauge 
su prez. Zaleskių, nors vienas jų 
“ministerių” dr. Dziadosz atsista
tydino.

Mackiewicz vyksta į Paryžių 
ieškoti tautos fondo pinigų. Mat. 
kai lenkų Londono vyriausybė 
nustojo pripažinimo, Mikolaiczi- 
kui įėjus prokomunistinėn Var
šuvos vyriausybėn, londoniškė 
lenkų vyriausybė turimas sumas 
pervedė privatinėn Kaminskio 
sąskaiton Paryžiuje. Dabar, kai

006032

The Lights of 
Homeland
Lithuanian Woakfy

Lithuanian R.C. Cuhurol Society

Authoriied <n Second Oois MnU 
Post Office Deportment OHowo

TORONTO, Ontario, 1954 m. ritgpjūčio (August) mėn. 19 d.

DU PREZIDENTAI
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Prezidento “išlaisvintojo” S. 
Rhee apsilankymas, Kongreso 
Atstovų Rūmų Kersteno Komi
teto raportas, Amerikos didvyrių 
pareiškimai praėjusią savaitę, 
oritų socialistų (Churchilliui lai
minant) flirtas su Malenkovū, 
vokiečio dr. John išdavimas, pa
nika dėl Europos kariuomenės 
Prancūzijoje įr lengvapėdiški 
JAV prezidento “raminimai”, — 
visa tai rodo, kad einama prie šio 
amžiaus Uranijos sunaikinimo. 
Einama lėtai, su laisviems žmo
nėms tipišku tingumu ir klaido
mis. Taip lėtai, jog vienas “TŽ‘< 
skaitytojas Indianoj, buvęs Lie
tuvos teisingumo ministeris, Jū
sų bendradarbiui šitaip apibūdi
no lietuviškas nuotaikas: “Paties 
pateikiamas politikos ir jos pa
darinių vaizdas dažniausiai esti 
nelinksmas. Duosimas paskuti
nių savaičių vaizdas, tariu, bus 
liūdnas, liūdnas. Teisingai baks
teli adata mūši; bailiems ar sa
vanaudžiams galingiesiems, ne
aplenki nė “laisvintojų”. Ak, “tai 
kingomis priemonėmis” puolan
čio žvėries nenugalėsi — ne tik 
neiŠvaduosi užpultojo, bet ir pats 
pražūsi perilgai tas priemones 
vartodamas! Argi tatai vis dar 
neaišku?! Argi taip ir nesusi
lauksime aušros? Teisinga mū
sų patarlė: “Kol saulė užtekės, 
rasa akis išės”.

Rhee paliko amerikiečiams
gilų Įspūdį
Jei teks NYTimes .piktinosi 

Rhee drąsa pavadinti Kongrese 
Amerikos politiką “nerealia ir 
bailia”, tai David Lawrence, vie
nintelis 1W% -■ išlaisvinimą le
miąs žurnalas JAV, “News & 
World Report” įsidėjo su “su- 
amerikonėjusiu” Rhee (33 metus 
kaip tremtinys išgyveno šiame 
kontinente) pasikalbėjimą. “Esa
me karo padėtyje su Maskva; pa
liaubos Korėjoje naudingos tik 
priešui; mūsų draugai tiek bai
lūs, kad jei mes išvytume komu
nistus šnipus iš paliaubų komi
sijos, jie apalptų iš baimės. O aš 
sakau, padarykime ką nors tokio, 
kad priešas, bet ne mes bijotu- 
Raa ...” Istorijoje tai dar negir
dėta. Komunizmas ryžtasi mus 
sunaikinti ir mes darome visa, 
kad jam padėtume. Neturime 
teisės pasakyti nieko prieš, nes 
“komunistams gali “nepatikti”. 
“Konferencijos seniai iširo, o mes 
esame priversti stebėti kaip ko
munistai žudo mūsų brolius, o 
mūsų kariams išduodama amu
nicija tik trims dienoms, benzi

Niujorko bendradarbio 
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no sandėliai yra | draugų uoliai 
saugomi nuo mūs|._Mano patari
mas Amerikai — 
liuokite prieš komunistus”. JAV 
matau dvi nuo: 
dalis palaiko mu 
karo ir yra apsisprendę laukti 
patys nežinodami ko..Prezi- j

nekapitu-

mes — viena 
kiti bijo naujo

Kaina 10<

Loidlia 
Korwdo« Lietuvių Katalikų 

KuMtm Drovjija
941 Dundės St. W., TeenMn • *

Prezidentas — “išlaisvintojas 
atsisakė nuo išlaisvinimo”
Kremliaus užsienių politika 

dilba laikrodžio tikslumu. Ji tin
kamai parinko laiką britų socia
listams apsilankyti Maskvos so
duose (’’Jūs atstovaujate britų

Savaites įvykiai
Prieškoniunistinės nuotaikos JAV stiprėja. Praėjusią savaitę vi- 

sus nustebino senato iniciatyva — uždrausti JAV komunistų par
tijų. Ir kas dar nuostabiau — už šį pasiūlymą balsavo beveik, visi 
senatoriai 85 prieš 0. Keturi senatoriai* kurių nebuvo balsavimo

* metu, buvo irgi tam palankūs. Septyni senatoriai minimi kaip ne- 
darbininkiją, mes viso pasaulio balsavę, bet jų nusistatymas neskelbiamas. Pagal senato projektą, 
proletariatą”, pareiškė besišyp
sančiam Attlee ir jo bendrams 
Nikita Chručšicv). Dr. Otto John 
buvo kitas laiku parengtas kalti-1 veris yra aiškiai priešingas to-

persiųstą atstovų rūmams; kompartijos nariai, apsiimą vykdyti 
partijos uždavinius, gali būti baudžiami iki 5 m. kalėjimo ir bau

da $10.000. Prezidentas Eisenho- •---------------- ------------------------
Pietryčių Azijos saugumas

Darbiečių delegacija išskrido įdenta8 Rhee pare|ske Amerikoje nimas, jog Amerika pilnu tem-: kiam įstatymui, ir, manoma, gali ---------- ------- „----------------- e
sutikęs daug žmonių, kurie jau pu ruo§įasį “išlaisvinimo” karui, ’ panaudoti savo veto teisę, jei at- Peipingą lankyti komunistinių 
pažino komunizn^o tikrąją esmę tuo momentu kai Mendes -'Stovų rūmai balsuos už senato vadų, kurie skina vieną Azijos 
ir cnnranfa Amprtknę „ .................. ~ ,  - i ■  i  i _____ x i—irir supranta Amerikos atsakomy
bę prieš istoriją. <

Kersteno Komiteto 
pranešimas
Didžioji JAV spauda nutylėjo 

pranešimą, kuris| toli atsilikęs 
nuo prezidento Rhee tempo, rei
kalavo, kad laisvais pasaulis nu
trauktų diplomatinius santykius 
su Maskva ir jos Satelitais. “Nau
jienos” šitaip komentavo: “Ko
mitetas pradėjo darbą nuo Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo valstybių 
užgrobimo. Nelaukdamas tyrinė
jimų pabaigos, Kongreso Kerste
no Komitetas įžiūrėjo, kad jis 
privalo įspėti JAV-^ęs ir visą 
laisvą pasaulį apie komunizmo 
grėsmę”. “Darbininkas” gi pri
dūrė: “Šiuo kartu šitai siūlo ne 
pabėgėliai ar imigrantai iš sovie
tų pavergtųjų kraštų, bet JAV- 
bių Kongreso Komisijos visi de
vyni nariai vienbalsiai”. Atseit, 
labas rytas ponai valstybininkai!

France turėjo iškovoti iš parla- projektą. Galimas daiktas, šis 
mento- leidimą vokiečiams ginti projektas netrukus bus pateiktas 
Prancūziją ir save pačius nuo balsuoti atstovų rūmams, ir pre- 
raudonosios armijos: Baltuosiuo- zidentas atsidurs keblioje būk- 
se Rūmuose dėlto niekas nei gal- Įėję, nes^veto panaudojimas gali 
vos, nei kaulų, anot “Vienybės” pakenkti būsimiems rinkimams, 
nelaužė. Prezidentas, užklaustas i Kongreso nuotaikas veikia ir 
spaudos konferencijoje dėl nese- Kersteno Komitetas komunisti
nes jo bičiulio generolo Mark nei agresijai tirti, kuris kreipėsi 
Clark pareiškimo, jog jis palai- : į prezidentą, akindamas sukvies- 
kytų Senato nutarimą nutraukti Į ti visų laisvų tautų konferenciją 
santykius su TSRS, įsileido į kai- Į ir apsvarstyti diplomatinių ir 
bas, kurios galėjo išgąsdinti mi- prekybinių santykių nutrauki- 
lijonus pavergtųjų. Jis nemanąs, mą su komunistiniais kraštais, 
jog tai būtų “protinga”, lygiai Taikingas sugyvenimas su ko- 
kaip siūlomas pasitraukimas iš: munistais, pasak komiteto, tesąs 
Jungtinių Tautų. Girdi, “jei jūs pasaka, naudinga jų kraštams
rimtai prisėstumėte prie stalo ir 
objektyviai išstudijuotumėte vi
sus susikertančius tvirtinimus ir u tarptautini teismą nuoausu 
-nuomones, manau, jog ir Jūs nu- i “raudoniesiems vadams už tarp- 
spręstumėte tą patį(!?)”. Būda
mas vyriausias visų ginkluotųjų 
pajėgų vadu, prezidentas Eisen- 

(Nukelta į 2 psl.)

sustiprėti. Be to. jis siūlo įsteig
ti tarptautinį teismą nubausti

tautinius nusikaltimus”.
Anglų darbiečiai Maskvoje

Tuo tarpu, kai Vašingtonas rū
pinasi komunistinio pavojaus su
laikymu anglų darbiečių dele
gacija, vadoyąųjąma. Attlee, da-Rinkimu Komisijos pranešimas

___  . ' kimų Komisija- grąžina sąrašą lyvausio ršpanijoš katė. keifipĮ tphpf;

vadų, kurie skina vieną Azijos 
kraštą po kito. Dar nesutvarkyti 
tūkstančiai pabėgėlių, o Peipin- 
go vadai jau rengia naujas aukas 
— Tailandą ir Burmą. JAV pa
skyrė $45.000.000 Indokinijos pa
bėgėliams perkelti į piet. Vietna
mą ir pasiuntė jų pagalbai savo 
laivus. To negana — reikia orga
nizuoti Azijoje prieškomunistinę- 
užtvanką platesniu mastu. Jau 
kuris laikas apie tai kalbama, bet. 
vis nesutariama. Vad. Colombo 
valstybės—Indija, Ceilonas, Bur
ma, Indonezija nesutinka dėtis į 
jokią sąjungą prieš komunistų 
agresiją. Visdėlto pažanga pada
ryta. Pietryčių Azijos Sąjunga— 
SEATO — bus organizuojama 
JAV, Britanijos, Prancūzijos, N. 
Zelandijos, Australijos, Filipinų, 
Tailando ir Pakistano. Šios vals
tybės rinksis konferencijai Ba
guio mieste Filipinuose rugsėjo 
6 d. Ypač stipriai pietr. Azijos są- 
jung remia Australija, kurios 
min. pirm. Menzie pareiškė: 
“Ginkluotas puolimas turi būti 
atremtas ginkluota gynyba”. « .-A

Kanados Liet Bendruomenės 
Vyr. Rinkimų Komisija praneša, 
kad pirmasis kandidatų sąrašas 
į KLB Tarybą jau gautas iš Rod
ney apylinkės, kuri į Tarybą iš
statė du kandidatus:

1. Kojelaitį Joną, 41 m., tabako 
augintoją, ir ‘ .

2. Naruševičių Joną, 27 m., ta
bako augintoją.

Ta pačia proga Vyr. Rinkimų 
Komisija atsako ir paaiškina už- 
klausėjams solidarumo mokesčio 
užsimokėjimo reikalu (kandida
tų sąrašus pasirašant arba juose 
esant įrašytiems kaip kandida
tais), kad tiek kandidatus į Ben
druomenės Tarybą išstačiusieji, 
tiek patys kandidatai, solidaru
mo mokestį turi būti užsimokė
ję už 1954 metus prieš sąrašo įtei
kimą Apyl. Rinkimų Komisijai.

Bet kuriam iš sąraše pasira
šiusių to nepadarius, Apyl. Rin-

taures su Malenkovū ir Co. Mas- 
' kvoje. Jie dalyvao priėmime pas

Nutraukti santykius su Rusija
JAV generolas Mark Clark pa

reiškė pažįstąs “kas per velniai 
tie rusai” ir siūlė JAV nutraukti 
diplomatinius santykius su Rusi
ja. Jis apgailestavo, kad Jungt. 
Tautos buvo įkurdintos Niujor
ke, nes tuo būdu gausi rusų dele
gacija turi progos lengvai orga
nizuoti špionažą. Jo manytnu, 
JT turėtų būti organizuojamos 
prieš Sovietų Rusiją. Generolas 
tai pareiškė paklaustas senato
riaus William Jenner, kuris 
drauge su sen. McCarran yra pa
siūlęs senatui priimti rezoliuciją, 
reikalaujančią nutraukti diplo
matinius santykius su Rusija ir 
ios satelitais. Generolas dar pri
dūrė, kad, jei būtų kongreso na
riu, balsuotų už šią rezoliuciją.

Gen. M. Clark pareiškimas nu
skambėjo plačiai, nes tai'įtakin
gas asmuo. Paskutinio karo me
tu jis buvo sąjungininkų kariuo
menės Italijos fronte vadu, pas
kui — Austrijos augšt. komisaru, 
o Korėjos kare — Jungt. Tautų 
pajėgų vadu.

Liudydamas JAV senato sau
gumo komiteto komisijai, gen. 
Mark Clark papasakojo, kad tuoj 
oo karo su rusais turėjęs sunku
mų. Visa tai išdėstęs gen. George 
Marshall, tada buv. valstybės 
sekretoriui, bet šis nuraminęs ir 
pareiškęs, kad “dar neatėjo lai
kas būtį provokuojančiu”. Po

vyksta tokios peštynės, Kamins
kis atsisako lenkų tautos fondo 
pinigus atiduoti.

metų jis vėl sutikęs gen. G. Mar
shall ir jam iš naujo papasako
jęs turėtus nesusipratimus su so
vietais. Tada Marshall jau pasa
kė, kad būtų gera supažindinti 
visuomenę su kaikuriais sunku
mais. “Aš tai išsiaiškinau, kad 
galiu sakyti ką noriu”.

Be to, gen. Clark nuomone, po
karinės Europos vaizdas būtų 
buvęs visai kitoks, jei sąjungi
ninkai būtų žygiavę į Balkanus 
po to, kai Roma buvo paimta ir 
vokiečių kariuomenė traukėsi iš 
Italijos.

Prezid. Eisenhower is tuojau 
reagavo į gen. Clark pareiškimą 
ir paskelbė, kad santykiu nutrau 
kimas su Sovietais JAV nebūtų 
naudingas.

VALDMANIO BYLA
Newfoundlando augščiausiasis 

teismas pagarsėjusio latvio Vald- 
manio bylote nagrinėjimą pasky
rė rugsėjo 21 d. Jis kaltinamas, 
kad, būdamas Newfoundlando 
ūkinio išvystymo firmos direkto
rių, iš dviejų vokiečių mašinų 
firmų išspaudęs $470.000. Iš ūki
nio išvystymo tarnybos Valdma- 
nis pasitraukė vasario 10 d., per
eidamas į privatų verslą, o ba
landžio 23 d. jis buvo suimtas.

— Londonas. — Maskvos radi
jas perspėjo savo klausytojus bū
ti atsargiems ypač išgėrus: “Sve
timų valstybių šnipai specialiai 
ieško žmonių, mėgstančių išgerti, 
nes kaip sakoma, išgėręs žmogus 
sako tai, ką blaivus būdamas 
galvoja”.

trūkumams papildyti, duodama 
7 dienų terminą.

Terminui išėjus ir trūkumų ■ Malenkovą ir britų ambasadoje, 
nepapildžius. esantis sąraše as-; kur gėrė šampaną už ’’taikingą 
muo išbraukiamas ir jeigu siūly- į sugyvenimą” ir “anglų - sovietų 
tojų yra nedaugiau kaip 30, tai ir į draugystę”. Pasikalbėjimuose
visas sąrašas skaitomas negautu. į buvo ir rimtesnio tono. Tuo pa- 

KLB Vyr. Rinkimų K-ja. I sižymėjo ypaš Molotovas. Jisai 
1954 m. rugpjūčio 12 d. , savo kalboj užsiminė apie naujo 

. ——— ■■■ 'karo pavojų, karo, kuris atneštų
P*rm’n*11l<as M. Krupa- nepakeliamų kančių Rusijai, Bri- 

vičius ir Vykd. Tarybos pirm, tanijai ir Prancūzijai ir kad šios 
K. Zaikauskas rugpiūčio 4 d. grį- į šalys iš to nieko nelaimėtų. Bri
zo iš užjūrio ir vėl pradėjo eiti į tų darbiečių delegacija priėmė
savo pareigas. Molotovo kalbą kaip perspėjimą 

neginkluoti V. Vokietijos, dėl ku
rios darbiečiai nesutaria. Attlee 

savo komunikate praneša, kad iš savo pusės pareiškęs, kad Ry- 
liepos 18-31 d. jis kartu su dr. A. tų . Vakarų nesutarimai kylą iš 
Geručiu buvęs Bonnoje, kur už- į nevienodo laisvės supratimo: ry- 
sienių ministerijoje turėjęs pasi- tiečiams laisvė- reiškianti būti 
kalbėjimų su “kompetentingais laisvam nūo pasirinkimo, o va- 
valdininkais”, be to, apsilankęs kariečiams ■— ji reiškianti laisvę 
JAV Augštojoje Komisijoje. pasirinkti.

Grįždami iš Bonnos abudu bu- Nors Attlee išskrisdamas iš 
vę sustoję Weinheime kur kalbė- Londono pareiškė, kad jų delega- 
jęsi su Vokiėt. Kr. V-bo's pirm, cijos kelionė nepakeis darbiečių 
Zunde ir Maž. Liet. Tarybos pir- nusistatymo JAV atžvilgiu, ta- 
mininku Simonaičiu, o taip pat 
su kaikuriais VLIKo nariais ir
kitų politinių organizacijų atsto- į to silpninimą. Ta prasme išsita- 
vais. ! rė ir A. Bevanas. delegacijos na-

Ziuriche p. L. turėjęs pasikal- ■ rys: “Mes tikimės galėsią sukliu- 
bėjimą su Šveicarijos Kr. V-bos i dyti kiniečių revoliucijos izolia- 
pirm. A. Paulaičiu ir Valdybos vimą. kad neįvyktų kaip su rusų 
nariais.

MIN. LOZORAITIS

čiau pats tokio lankymosi faktas 
kalba už prieškomunistinio fron-

revoliucija”.

_ jšijungiant'
Italijos ir Prancūzijos. Praėjusią 
savaitę Prancūzijos min. pirm. 
Mendes - France, laimėjęs, bent 
prancūzų akyse, Indokinijos ka
ro paliaubas, gavęs specialius 
parlamento įgaliojimus patvar
kyti valstybės ūkį, nuraminęs 
Tuniso riaušes, ėmėsi kiečiausio 
riėšuto — ryžosi rugpjūčio 28 d. 
pateikti parlamentui EGB sutar
tį. 6 vai. užtrukusiame kabineto 
posėdyje, jis sugebėjo rasti dau
gumos ministerių priimtiną for
mulę, nors -trys jo ministeriai 
gaulistai atsistatydino. Pažymė
tinas gen. Pierre Koenig, vienas 
kiečiausių EGB priešininkų. Ki
ti trys De Gaulle šalininkai pa
siliko vyriausybėje. Pastaroji gi 
nusistatė prašyti EGB nares 
valstybes sutikti su kaikuriais 
pakeitimais ir tada pristatyti ‘ 
parlamentui. Tie pakeitimai yra 
Prancūzijos sąlygos ratifikuoti 
EGB: Prancūzija pasitraukia iš 
EGB, jei JAV ir D. Britanija at
šaukia savo kariuomenes iš Eu
ropos; ji reikalauja teisės pati • 
viena spręsti vokiečių kariuome
nės apgyvendinimą savo žemėje; 
ji reikalauja laisvų rankų ar net 
veto teisės ir kitais klausimais, 
kurie dar neskelbiami. Visa tai 
nepatinka vokiečiams, ir pirmie- 

į ji jų atsiliepimai apie prancūzų 
i pasiūlymą yra neigiami.

RENGIASI PULTI FORMOZOS SALĄ?
ČU-EN-LAI GRASINA ČIANGKAIŠEKU1 IR JAV

Nacionalistų kiniečių žvalgyba tat raudoniesiems parūpo likvi- 
paskelbė Formozoj. kad raudo- duoti Čiankaišeką. Min. pirm, ir 
nieji sutelkė 100.000 kariuome- užsienio r. ministeris Ču-En-Lai 
nės Kinijos pakraščiuose prieš pasakė kalbą per Peipingo radi

ją ir pareiškė, kad jo vyriausybė 
yra pasiryžusi išlaisvinti Formo
zą: “Tai garbingas istorinis kinų 
tautos uždavinys... Ir tik šį gar
bingą žygį atlikę galėsime už
baigti didžiosios mūsų tėvynės 
išlaisvinimą. Tuo būdu atbaigsi
me didžiąją pergalę kiniečių tau
tos išlaisvinime”.

Formozos puolimas betgi nėra 
paprastas žygis. Viena, tai yra 
sala, antr^, ja suinteresuoti ir

Formozą ir rengiasi Formozos 
puolimui, kur laikosi Čiankaiše- 
kas su 600.000 karių. Raud. Ki
nijos diplomatiniai ėjimai ikišiol 
nebuvo sėkmingi — ji tėra pri
pažįstama komunistinio bloko 
valstybių ir D. Britanijos. Kitur 
Kiniją atstovauja nacionalistų 
vyriausybė. Net Jungt. Tautose 
raudonieji dar nepajėgė išstumti 
nacionalistų vyr. atstovų. Ir tai 
žymia dalim dėlto, kad Formoza 
tebėra Čiankaišeko rankose. Ųž-

Milijonai dolerių paliauboms
Indokinijoje taikai išlaikyti 

komisijoje, į kurią įeina Indija, 
Kanada ir Lenkija, kanadiečių 
bus išviso apie 150, daugiausia 
karių. 6 karininkai jau paskirti 
iš esančiu Korėjoje ir jau nuvy
ko į Indokiniją. Kiti dar teberen
kami. Jau paskelbtos pavardės

71 karininko, kurie vyks į. Indo
kiniją: 2 brigadieriai, 7 pulkinin
kai Įeit., 26 majorai ir 36 kapito
nai.

Komisijos išlaikymas Indoki
nijoje pirmaisiais metais Kana
dai kainuos apie $1.500.000. Nie
kas tų išlaidų nepadengs.

amerikiečiai. J.F. Dulles spaudos 
konferencijoj yra pareiškęs, kad 
JAV karinėms pajėgoms yra įsa
kyta padėti Formozos nacionalis
tams atmušti raudonųjų puoli
mą. Sala esą buvusi .saugojama 
JAV laivyno nuo Korėjos karo 
pradžios 1950 m.

Pramatydamas JAV įsikišimą, 
Cu-En-Lai savo agresingoje kal
boje pareiškė: “Jei svetimi už- \ 
puolikai drįs kliudyti kinų tautai 
;šlaisvinti Taiwaną (Formozą), 
jeigu jie pažeis mūsų suverenu
mą ir teritorinę neliečiamybę, 
jeigu jie drįs kištis į mūsų vi- 
iaus reikalus, — jie turės prisi
imti sunkius tokios agresijos pa
tarimus”. ču puolė taip pat JAV 
ir Čiankaišeka už vedamus pa
sitarimus Vašingtone ir Taipeh 
(Formozos sostinėj) sudaryti sa
vitarpės pagalbos sutarčiai. For- 
noza esanti Kinijos žemė, ir to
dėl nei JAV okupacija, nei Jung
tinių Tautų globa negali būti 
pakenčiama.



t

t PURU < TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
= 1954. Vm. 19. - Nr. 32 (241)

=

Tėviškės Žiburiai
THE LIGHTS OF HOMELAND

Published by Lithuanian R.C. Cultural Society of Canada 
SAVAITRASTIS

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

Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2.50 
Kitur: metams $4.50, pusmečiui $2.50 

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

941 Dundas St. W., Toronto, Ont. Canada Telef.: EM. 3-4265

Ateitininkai liet, kat

ŽODŽIAI NEGRĮŽTAmena vadinę savo berniuką negudriu — “Šitas vaikas niekam netikęs, kas iš jo bus kai užaugs!” — augindami tuo būdu jo vaikiškoj sieloj žaizdą, kuri gali pavirsti į nepataisomą kompleksą. Vaikai daugiau negu suaugę užsikrečia tuo, ką sakom, nepaprastai kenčia dėl vadinamojo suaugusiųjų “blogo ūpo”, kurie deja dažnai išsilieja savo nepasisekimus ir pikti bereikalingais grąsinimais ir barniais. Negalvokite, žmona ir vyre, išlaikyti amžinai jūsų sentimentus tardami žodžius, kurie užgauna ir daro negalimu vienos meilės grįžimą...Taip pat tenegalvoja palaikyti sveikatos tas, kurs vien kalba apie ligas, arba padauginti savo tuntus kalbėdamas vien apie nepasisekimus ir “blogą laimę”. Lai nelaukia artimo simpatijos su skundo ir aimanų žodžiais.Nelaimėj žmogus dar nesuprato tos žodžių jėgos, jų keistos gą- lios, galinčios apspręsti mūsų likimą.Ir, galu gale, jei gyvenirrfas yra toks trumpas, mano Dieve, kam naikinti tuos trumpus momentus, kurie mums dar lieka smerktinais ir blogo ūpo žodžiais? Kam susigundyti ir pasiduoti nemaloniomis padėtimis ir atstumti tuos, kuriuos mylim su savo rūsčiais, tuščiais ir neapgalvotais žodžiais?Žmogus turėtų labiau susirūpinti, parinkimu atitinkamų žodžių tą momentą, kai jie turi būti išgirsti. Supratimo ir draugiškumo žodžių, kurie neštų vargšei apsvilusiai širdžiai truputį meilės. Dulce Rodrigues

Jeigu žinotumėm svarbą to, ką sakom, tikriausiai būtumėm atsargesni. Tiktai pastebėkime įspūdį, kurį mūsų žodžiai padaro mūsų klausytojui, priverčiant jį praverti lūpas, nušviesti veidą, akis, arba suraukti kaktą, tada pastebėsime, jog mūsų žodžiai negrįžta tušti.Atsakomybė to, ką sakom yra milžiniška. Galime išgelbėti nuo savižudybės į neviltį papuolusį žmogų, jei mūsų žodžiai bus pilni optimizmo 4r tikėjimo gyvybės Verte. Arba su mūsų niekinančiais, smerkiančiais neapykantos žodžiais galime priversti žmogų trokšti mirties.' Visi mes norime susiformuoti1 kaip individualybės ir esame reikalingi pažadinimo ir artimo simpatijos. O tai bus tie draugiški žodžiai, kurie mums atneš drąsos ir nuotaikos" tęsti kiekvienos dienos kovą; kurie mums ateina sunkiausiuose momentuose ir daug kartų mus išgelbsti nuo visiško sukniubimo. Gali tai būti kūdikio balselis, sakąs, jog mus myli; mylimas balsas, sakąs, kad be mūsų negali gyvent. Vienas “ačiū”, kurio padėkos laukėm, arba atsiminimas mūsų monti- nos: “Lai Dievas tave laimina, mano sūnau”.Bet nelaimėj yra žodžių kurie pasmerkia, tiesiog žudo žmogaus gyvenimą, niekšiški intrygos žodžiai, pavydo ir neapykantos kupini. — žodžiai kurie apgauna ir naikina iliuzijas ir daro, kad žmogus trokštų mirties.Žmogus nėra vien dėl veiksmų pasmerkiamas. Žodžiai, kuriuos taria labai dažnai jam pačiam yra pražūtingi. ĮKuri motina ar tėvas neprisi- Į (Iš portugalų kalbos vertė R.K.)

Ateitininkų'kūrimosi aplinkybės
Kai Lietuvos šviesuomenė, ba

jorija,^ pasisavinusi lenkiškąją 
kultūrą ir kalbą, atskilo nuo tau
tos kamieno ir merdėjo lenkiško
jo nusiteikimo padėtyje, — pir
moji susipratusių lietuvių inteligentų karta beveik visiį šviesuomenę buvo nukreipusi vienašališkai tautine kryptimi, čia visai vietoje prof. Z. Ivinskis pastebi, kad ši inteligentų karta, “perėjusi per rusų mokyklas, per Varšuvos pozityvizmą, rusiškojo nihilizmo įtakoje, buvo ėmusi so- cialistėti ir pradėjo atkristi nuo tautos kamieno pačiame svarbiausiame dalyke — pasaulėžiūroje. Tiesa, daugelis jų romantiškai žavėjosi Lietuvos praeitimi, brangino lietuvių kalbą, bet stipriai tolo nuo savo tėvų tikėjimo”.Savaime aišku, kad toks tautinis atgimimas nebuvo pilnas, nes žmogus susideda ne tik iš kūno, bet ir sielos, todėl ir į jo pilnutinę pasauėžiūrą turi įeiti ne tik patriotizmas, bet ir religija. Šis anų pirmeivių vienašališkumas ėmė reikštis aštrioje formoje, būtent, žmogaus santykių su Dievu neigimu ir Kat. Bažnyčios mokslo niekinimu. Tada “atsirado būrelis jaunuolių, kurie išėjo iš vienašališkumo ir sugebėjo drauge su tautiniu atgimimu sujungti ir religinį”.Ši jaunų moksleivių grupelė, kuri dar prieš “Ateities” žurnalo pasirodymą rašė spaudoje ir dalyvavo tautiniame lietuvių veikime, ryžtingai pareiškė protestą prieš skelbiamą melą, kuris lietė Dievą, Bažnyčią ir dorą. Jie jau pirmame “Ateities” numeryje 1911 m. išėjo į gyvenimą su aiškia programa, kurioje jie pasisakė: 1. jie pripažįsta Dievo buvimą ir žmogaus santykių su Dievu reikalingumą; 2. jie yra katalikai ir tiki vieną katalikišką ir apaštališką Bažnyčią; 3. jie skelbia kovą teorijoms, kurios prieštarauja amžinosioms tiesoms ir pasižada stengtis save ir kitus atnaujinti Kristaus dvasioje. Žvelgdami gi į savo ateities-

uždavinius, jie save pasivadino 
ateitininkais.

s DU PREZIDENTAI(Atkelta iš 1 psl.) ho*wėris turi visą įmanomą informaciją, ikBrios Wtufi' fciti nuomonių reiškėjai, Tačiau pareiškimai turėtų būti atsargesni už jo ūžpraėjusio trečiadienio konferencijos pareiškimą: “Kaip aš suprantu, laisvasis pasaulis gali geriau panaudoti visą savo protą, inteligenciją, supratimą ir savo turtą, kad sukurtų pasaulį, kurio negąsdintų jokia komunistinė agresija... Aš tikiu, jei mes to protingai sieksime . /. karo nebus”. Dar toliau jis pareiškė, jog jis išvarytų iš savo kabineto kiekvieną, kuris drįstų jam siūlyti “preventyvinio” karo idėją. Bet, nežiūrint prezidento tokio didžiadvasiško “taikingumo”, praėjusią savaitę Tarybų Sąjunga buvo vis tvirčiau apjuosiama plieniniu JAV bazių ir kovai pasiruošusių tautų tinklu. Turkijos, . Graikijos ir Jugoslavijos ratifi- • kuota sutartis skubino greičiau užbaigti Europos kariuomenės ratifikavimo reikalą. (Mendes - France, gabus Prancūzijos žydas politikas nori susitikti su Malen- kovu ir, jei nepasiseks, lapkričio gale galutinai priimti vokiečių Wehrmachta).Lawrence kritikuoja Eisenhowerį“News & World Report” žurnalo leidėjas bei NYHerald Tribune publicistas David Lawrence yra bene vienintelis iš rimtųjų Amerikos publicistų, praėjusį šeštadienį kietai užsipuolė prezidentą, kad šis savo spaudos «/■ •'     " ■ 1---------

konferencijomis, tiesiog kenkia JAV prezidento prestižui, parti-, 'jai, kuries vardu' jis kalbėjo už tautų išlaisvinimą. Ir ne tik tai, — sakė David, — JAV užsienių politika pastatoma ant juoko. Esą, taip atsitinka, todėl, kad prezidentas nėra laiku painformuojamas. Pvz., jis, matyt, nežinojo, jog pasmerkimas gen. darko nuomonės dėl santykių su bolševikais nutraukimo, paneigė Senato rezoliuciją. Arba prezidentas nežinojo, jog atstovų rūmų iš abiejų partijų sudarytas 9 narių komitetas (Kersteno) vienbalsiai reikalavo, kad prezidentas sušauktų tarptautinę konferenciją, kurios tikslas būtų nutarti, kad visos laisvosios tautos nutrauktų su sovietais diplomatinius ir prekybinius santykius. Šitas komitetas, esąs labai gerai susipažinęs su padėtimi- anapus geležinės uždangos ir “gali užtikrinti amerikiečius, kaip šitokia politika padrąsintų pavergtąsias tautas”. “Tačiau, rašo David Lawrence, ponas Eisenhowe- ris nesigilino į šios komplikuotos problemos detales. Jis lengvų lengviausiai pareiškė, jog “kiekvienas, rkuris rimtai prisėstų prie stalo prieitų tos pačios išvados” ... Bet kodėl devyni Kon-

greso Komiteto nariai, ištisus mėnesius sprendę šią problemą, vienbalsiai priėjo visai kitokios išvados? Ar prezidento žodžiais jie “were shooting from the hip”, o gal pats prezidentas elgėsi lygiai taip pat, nes jis buvo nepakankamai painformuotas, kad šitoks siauraprotiškas pareiškimas gali užgauti pavergtuosius? Iš viso, kam jis liečia tokias temas?” Auksiniai žodžiai, Mr. Lawrence, ir mes linkime, kad prezidentas, praleisdamas savaitgalį pasiskaitytų Jūsų straipsnį, c jei ne, jam tikriausiai bus perduota mūsų pasiųsta iškarpa!Geras klausimas“Draugo” korespondentė Jungtinėse Tautose Saomėja N. užvardino penktadienio rašinį: “Kas atrems Maskvos melus?” Tai klausimas dėl kurio Jūsų bendradarbis plėšosi jau kelinti metai. Tarybų Sąjungos ambasada maišais užverčia Jungtines Tautas anglų kalba propaganda apie puikų Tarybinių Pabaltijo valstybių gyvenimą. Deja, jau ketvirti metai kaip neturime jokios angliškos informacijos šiam šlykščiam melui paneigti. Turime veiksnių, kurie ginčijasi, sukeldami savų ir kitų panieką.
50 METy SVAJONĖ PILDOSIPRADEDAMI ŠV. LAURYNO KANALO DARBAI

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.

Kanadai pavyko pagaliau susitarti su JAV dėl šv. Lauryno kanalo. Cornvall — Kanados pusėj ir Massena — JAV pusėj įvyko iškilmės, kuriomis oficialiai pradėti jūrų kelio ir hidroelektrinės jėgainės darbai. Tai milžiniškas planas, kuris įgalins didžiuosius vandenyno laivus pasiekti Amerikos žemyno širdį ir duos 2.000.- 000 arklio jėgų energijos Ontario prcv. ir Niujorko valstijai. Visas plano įvykdymas kainuos $900.- 000.000. Hidroelektrinė jėgainė atsieis $600.000.000, a kanalo iškasimas — $300.000.000. Pasak Kanados min. pirm. St. Laurent, visa tai labiau jungs kanadiečius su amerikiečiais, duos jiems milžiniškos naudos ir sustiprins bendrą Amerikos žemyno gyny
LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA

“WALTER BARBER SHOP”
Anksčiau buvusi Ossington Ave., prie Lietuvių Namų dabar 
PERSIKĖLE į 874 COLLEGE ST., tarp Ossington ir 
Dovercourt Rd.

Veikia nno 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius. 
Savininkas V. LASTAUSKAS

874 COLLEGE STREET. TORONTO

bą.Nežiūrint šio entuziazmo, reikšto iškilmių metu, yra ir tam tikro nusivylimo kanadiečiuose. Mat, pagal amerikiečių'kongreso priimtą Wiley pasiūlymą, jūrų kelias tarptautinėj zonoj turi eiti JAV teritorija. Tuo reikalu Otavoje posėdžiavo abiejų kraštų vyriausybių atstovai. Iš pareiškimo spaudoje matyti, kad Kanada turėjo šiame reikale nusileisti. Tuo būdu 47 mylių ilgio jūrų kęlias eis JAV pusėje. Kanados vyriausybė betgi pasilaikė sau teisę kasti ateityje kanalą savo ousėj pati viena, jei bus reikalo. Tai gali būti po 10-15 m. Dabar Kanada žada bendradarbiauti kanalą kasant JAV pusėje, o vėliau tikisi tokio pat JAV bendradarbiavimo, kai ims kasti savo pusėje.Ryšium su jūrų kelio kasimu ir hidroelektrinės jėgainės statyba teks iškelti iš kaikurių vietovių gyventojus, nes jos bus užtvindytos. Tatai palies apie 6.500 gyv. Teks tuos gyventojus apgyvendinti kitur ir išmokėti kompensacijos apie $13.000.000.

pa-

ateitininkų organizacijos atsira
dimo aplinkybes mes pastebime 
du reikšmingu dalyku: 1. kad jie 
atsirado tada, kai tautinis atgimimas buvo gerokai įsigalėjęs ir net buvo laimėjęs daugiau laisvės, ir 2. kad “Ateitis” savo'kilme buvo protestu prieš tą demoralizuojančią rusų mokyklų ir valdžios įtaką, kuri nešė su savimi dechristianizaciją, nihilizmą ir anarchiją”. “Jei mūsų tautinis atgimimas buvo protestu prieš mūsų šviesuomenės sulenkėjimą ir suaristokratėjimą, tai mūsų religinis atgimimas buvo protestu prieš mūsų šviesuomenės religijų, dorinį ir visuomeninį sumenkėjimą, rusiškojo nihilizmo įtakoje”.

Ateitininkų katalikiškumasPopiežiaus — dabar šventojo — Pijaus X anuo metu paskelbtas šūkis, “Visa atnaujinti Kristuje”, rado atgarsį mokslus einančiojo lietuvių katalikų jaunimo širdyse. Jie visose augštesnė- se mokyklose, kur tik buvo panašiai galvojančių jaunuolių, įkūrė ateitininkų kuopas ir savo susirinkimuose nagrinėjo religinius ir tautinius klausimus. Jei pavartysime ano meto “Ateities” komplektus, tuoj įsitikinsime, kaip labai jiems rūpėjo-save ir kitus atnaujinti Kristaus dvasioje. Labiausiai jiems, kaip mokslo siekiantiems jaunuoliams, rūpėjo tiesa, dėlto dar pirmame “Ateities” numeryje jie pasisakė skelbsią tiesą ir kovosią prieš neteisybę.Su ateitininkų įsikūrimu, galima sakyti, prasideda nauja era. Lietuvos inteligentų gyvenime, nes iki tol nebuvo girdėta, kad pasauliečiai šviesuoliai apaštalautų ir rašytų religiniais klausimais straipsnius. Dabargi ateitininkai ima į rankas plunksną ir rašo įrodinėdami Dievo .buvimą, Jėzaus Kristaus dieviškumą, Bažnyčios neklaidingumą ir atremia visus šias tiesas puolančiųjų priešų argumentus. Katalikiškoje šviesoje jie nagrinėja mokslo ir kultūros problemas, plačiai gvildena sąžinės laisvės sampratą, tikros pasaulėžiūros formavimo reikalą ir auklėjimo ir auklėjimosi •klausimus.Ilgainiui ateitininkams išaugus į trijų sąjungų federaciją, prof. St. Šalkauskis dar griežčiau aptarė ateitininkų katalikiškumo principą, pagal kurį “ateir tininkas laiko katalikiškąją pasaulėžiūrą vienintele tikra tiesos išreiškė j a ir sykiu pripažįsta Katalikų Bažnyčią, kaipo neklaidingą, vienintelę pilnai autoritetingą, apreikštosios religijos saugotoją, reiškėją ir skelbėją, kuri turi teisės reikalauti iš kiekvieno savo nario ne tik tikėjimo išpažinimo ir doros principų laikymosi, bet ir apaštalavimo savo gyvenimu ir darbais”. Šis katalikiškumo principas yra tarsi ateitininkų “Credo”, “Tikiu”, kurio įvykdymui gyvenime tas pats profesorius St. Šalkauskis nurodo ir ateitininkų pareigas.Katalikiškoji ateitininkų veiklaAtkuriant Nepriklausomą Lietuvos valstybę, ateitininkai, kaip dera katalikiškos tautos vaikams, visur stengėsi padėti krikščioniškus pagrindus. Jų veikla yra žymi ir Nepriklausomybės Aktą pasirašant ir steigiamajame Seime ir žemės ūkio reformos problemos išsprendime ir visose visuomeninio gyvenimo srityse. Jų iniciatyva buvo sukurtos ir politinės katalikų partijos: Krikščionys demokratai, Darbo federacija ir Ūkininkų sąjunga.Įsigalėjus tautininkų totalitarizmui, buvo pradėtas spaudimas prieš visokeriopą .katalikų veikimą. Ypatingu būdu jis buvo nukreiptas prieš katalikiškosios in-

gyvenime
teligentijos prieauglį — ateiti
ninkus. 1928 m. rugp. 28 d., švie
timo ministerijos įsakymu buvo 
uždrausta gimnazijose veikti 
moksleiviams ateitininkams; stu
dentai ateitininkai, vyskupų įsa
kymu gynusieji moksleivių tei
ses, buvo sekami, baudžiami ka
lėjimu ir varomi į koncentraci
jos stovyklas; sendraugiai už da
lyvavimą katalikiškame veikime 
netekdavo valdinių tarnybų arba 
rizikavo jų netekti. Taip per 10 
m. ateitininkų veikla buvo su
varžyta.Nežiūrint to, kaip tik šiuo persekiojimo metu, ateitininkai labiausiai dalyvavo katalikiškame veikime. Moksleiviai ateitininkai, slaptai veikdami, gilinosi savo ideologijoje ir net viešai ruošdavo religines šventes su bendromis šv. Komunijomis. Vasaros atostogų metu įsijungdavo į savo parapijų katalikiškųjų organizacijų veiklą. Studentai savo karštomis kalbomis ir katalikišku idealizmu degančiais straipsniais gynė skriaudžiamųjų katalikų teises. Studentai ir sendraugiai, suorganizavus Kątąlikų Akciją Lietuvoje, sudarydavo visų katalikiškųjų organizacijų centrus. Jie vadovavo KVC, pava- sarinihkams, kat. vyrų sąjungai, katalikių moterų draugijai, Blaivybės draugijai, vaikų Angelo Sargo sąjungai, šv. Vincento Pauliečio draugijai ir kt. Jie ėjo į darbininkiją ir norėdami apsaugoti ją nuo komunizmo atkreipė dėmesį į darbininkų organizavimą. Ateitininkai reiškėsi ir socialiniais patarnavimais, ligonių lankymu, vargšų šelpimu ir kaliniams valandėllių organizavimu. Jie dalyvao ir eucharistinių kongresų rengime. Mūsų gražius studentus, raudonkepu- rius, kurie tvarkydavo tuos kongresus dar ir dabar mielai prisimena kitų kraštų Bažnyčios dignitoriai.Jei pažvelgsime į katalikišką spaudą, pamatysime, kad visų rimtesnių religiją ir krikščioniškąją pasaulėžiūrą liečiančių knygų, pasauliečių parašytų, autoriai yra ateitininkai. Perijodinė katalikiškoji spauda visa buvo ateitininkų rankose. Jie redagavo “Rytą” vėliau tapusį “XX Amžiumi”, “Lietuvos Mokyklą”, “Ūkininką”, “Darbininką”, “Mūsų Laikraštį”/- “Moterį”, Sargybą” ir vaikų laikraštėlį “Žvaigždutę”. Daugelis jų redagavo ar bent bendradarbiavo ir vyskupi- (Nukelta Į 4 psl.)

Užtenka f 
paskambinti!

CRYSLERTO GAMYBOS AUTOMOBILIAI
PLYMOUTH ir CRYSLER. Skambinti Werner Graf

MU. 8188, namų OL. 6166

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS 
“TĖVYNES PRISIMINIMAI” 

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

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

Programų vedėjas J. R. SIMANAVIČIUS
77 Salem Avė., Toronto, Ont Telef. OL. 1274

Malonu 
gyventi 
savam 
name.

Parduodam 
ir perkam 
tik gerus 
namus!

1000 visokiausių namų!Namai, ūkiai . . . visuose miesto rajonuose su $1.500, $2.000 ir daugiau jmokėjimu.
J. R. SIMANAVIČIUSĮstaigos telef. HU. 1-1166 - - Namų telef. OL. 1274Atstovau j a

JOSEF STRUNG Real Estate2181 YONGE STREET, TORONTO - Tel. HU. 1-1166.
Visokių rūšių kailiniai, ypatingai karakulis prieš tai $650.00
dabar išpardavimui $375

Išsimokėjimai pagal susitarimą.
Perfasonavimai Jūsų kailinių už mažą kainą.

Princess Fashion Furs506 QUEEN ST. W. TEL. EM. 3-8884 arba 750 YONGE ST.

RUGPJŪČIO 
IŠPARDAVIMAS

Karštojoje Venezueloje

VIETA 
VASAROJIMUI

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

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

bariai su virtuve.
Informacijų kreiptis pas 

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

Dažytojas

K. ABROMAITIS 
sąžiningai atlieka visus darbus 

f
TeL JU. 7044. Z . Toronto

t

Pro lėktuvo langą žiūriu į neužilgo pasirodysiančios saulės auksinius spindulius, kurie lyg bekraščiai keliai tiesėsi per tamsiai žalios spalvos dangų, ir tik dabar supratau, kad jau pasiekiau tropikų sritį. Ten šiaurėje visai kitokios spalvos dangus anksti rytą. Simpatiška lėktuvo patarnautoja pranešė, jog už 35 minučių pasieksime Maquetia aerodromą prie Caracas, Venezueloje. Keista, bet iki šiol tiek maža teatsimenu iš geografijos apie šį kraštą: atsimenu, kad gyventojų turėtų būti apie 5 milio- nus, o kraštas užima gerą šiaurės vakarų Pietų Amerikos dalį, rytuose susisiekdamas su Colombia ir pietuose — su Brazilija.Pradarius lėktuvo duris, pragariškas karštis sukaustė kūną. Net tingu buvo pasikelti iš sėdynės. Bet eiti reikia. Prakaitas tekėjo upeliais per nugarą, kol pasiekėme imigracijos būstą. Aerodrome maišėsi daugybė nuo dantų iki kojų ginkluotų juodukų kareivių su keistomis vokiško- amerikoniško mišinio uniformomis ir vokiškais ginklais. Iš karto susigriebiau pakliuvęs į karinės juntos valdomą kraštą. Tiek daug ginkluotų kareivių jau nuo 1945 m. nebuvau matęs. Ar čia ne Gvatemala, vietoje Venezue- los? Tik vėliau pamačiau, jog kareivių ir karininkų pilna visame krašte, kaip ir moskitų.
Imigracijos valdininkų buvo 

visas būrys, bet mūsų kokį tris
dešimtį keleivių jie išlaikė porą 
valandų. Jie sklaidėsi, rėkavo, 
vienas su kitu ginčijosi, o mus 
laikė uždarę, karštame, kaip suo
miška pirtis, kambaryje. “Taigi, 
pietietiškas temperamentas”, 
vienas amerikonas negarsiai pra
sitarė. Nutekinęs gausybę pra
kaito, pagaliau, atgavau savo la
gaminą, ir pro kariškos sargybos 
gretas praslinkau kieman.

Caracas
Išėjus aerodromo kieman, vie

nas juodukas čiupo mano laga
miną ir liepė sėsti į naują ame
rikonišką Dodge. Aš dar ban 
džiau apsidairyti, bet, kai jis 
kaip iš automato paleido ilgą is-

(KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI)panišką sakinį, iš kurio tesugrie- biau tik “senor amerieano”, nesipriešinau. Po kelių minučių įvažiavome į puikią autostradą. Kelias nei kiek neblogesnis už Queen Elizabeth autostradą. Ilgi ir puikūs tuneliai, pristatyti vokiškais šautuvais ginkluotų nacionalinės gvardijos kareivių. Juodukas šoferis paaiškino, kad tai saugoja nuo susprogdinimo. Keista, tiek tunelių ir tiltų mačiau Kanadoje ir Amerikoje, bet nei vienas kareivis ten nesimai- šė. Po 20-ties kilometrų kelionės augštai kalnuose pasirodė Caracas miesto bokštai. Kąibarstęs ant kalvų gerokai prmiinė paveiksluose matytus ispaniškus miestus. Tiesa, tarp žemų molinių raudonomis čerpėmis dengtų namukų stiebėsi į padanges moderniškiausios statybos pusdan- goraižiai. Tai didžiulis kontrastų miestas: nuo kalno žemyn leidosi su augštais puodais ant galvos tamsiaveidės moterys, o aplinkui ant namų stogų stiepėsi televizijos antenos. Priemiesčiuose galima pamatyti puikius modemiškus šešiaaugščius ir prie jų prisiglaudusias mažytes lūšneles su paršiukais, žąsiukais ir kt. naminiais gyviais ant stogo. Kai šoferiui pasakiau mano ieškomą gatvę, jis nustebo, kaip aš — senjoras amerikonas—galiu važiuoti į tokį tarptautinį: rusų, portugalų ir italų rajoną. Jis nuvešiąs mane į puikų hotelį. Teko aiškintis, kad pirma turiu aplankyti savo pažįstamus, o vėliau ieškosiu nakvynės. Kadangi daug buvtu skaitęs apie pietietišką Švarą, tad nei kiek nenustebau pamatęs 
kreivas, siauras ir prišiukšlintai gatveles, mikroskopinio dydžio 
įvairiausias krautuvėles, nešva
riais rūbais moteris ir vyrus. 
Nieko čia nebandžiau lyginti su 
kanadiškuoju, o net ir Čikagos 
ar Brooklyno švarumu. Nepa
prastas karštis padaro žmones 
neveikliais, kad jie be mažiausio 
sąžinės graužimo viską atideda 
iki manjana — rytoj. Tas pati 
reiškiasi jau ir pas tam tikrą dalį

mūsų tautiečių.Caracas miestas turi daug gražių aikščių su puikiomis statulomis ir fontanais. Tokių retai gali rasti ir Šiaurės Amerikos kontinente. Gatvės pilnos naujausių modelių amerikoniškų automobilių — pagal statistiką kas ketvirtas venezualietis turi automobilį. Kadangi dabar praktiškai neįmanoma pagrindinėmis gatvėmis pravažiuoti, tai vyriausybė griauna ištisus blokus ir veda nepaprasto platumo gatves ir autostradas. Atrodo, kad po kelių metų bus gera važinėti Caracas mieste. Tiek daug žmonių gatvėse jokiame kitame pasaulio mieste nesu matęs. Slenka visi vos gyvi, apsidairydami, visai nekreipdami dėmesio į svilinančią saulę. Kiekviename kampe daugybė įvairiausių pardavėjų: kiekvieną smulkmenėlę, pav. batų raištelius ar šukas, bando įsprausti pirkėjui-į rankas. Ypatingai įkyrūs įvairių loterijų agentai, kurių čia tiek daug, kad net sunku praeiti ir atsikratyti, nenupirkus bilieto.
Trumpai tariant, Venezuela 

yra pats pažangiausias ir turtin
giausias karštosios P. Amerikos 
kraštas. Nors čia beveik visiškai 
nieko negaminama: pradedant 
grietine ir kiaušiniais, baigiant 
automobiliais — viskas ameriko
niška, bet kraštas tiek turtingas 
žibalo šaltiniais ir įvairiausia rū
da, kad kiekvienas specialistas 
ar šiaip prasilavinęs žmogus gau
na pasakiškus atlyginimus. Žino
ma, pragyvenimas taip pat bran
gesnis nekaip Kanadoje. Net ir 
maistas, išskyrus bananus ir ana
nasus, gerokai brangesnis. Juo
dadarbiai darbininkai uždirba 
nedaug, ypač dabar, kai tiek 
daug italų ynįgrantų privažiavo 
Venezuelon. >

(Bus daugiau)

A. STANČIKAS
Bolgfs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.
TAISAU RADIO APARATUS 
Prefce shembtaH Ml. 14M, lces«M 
noo 6 vai. *1 4 vot. vakaro it Mto> 
dieaiait eae 9 vd. iki 12 rot. ryt®.



TBVIŠKĖS ŽIBURIAI 3 PUSL

Lauktina pakeitimų JAValstybėseŠie, 1954 m., amerikiečiams yra rinkiminiai metai. Nors tai būtų daugiau vidaus politikos įvykis, bet, neabejotina, kad tai turės nemažos reikšmės ir tolimesnio Vašingtono užsienių politikos kurso nustatymui, tad jau dabar pravartu bent prabėgomis peržvelgti dabartines amerikines nuotaikas. O geriausią progą tam sudaro ką tik pasibaigę taip vadinami “primary” rinkimai, kuriuos sekus jau galima daryti ir kai kurias išvadas.Arčiau ir didesniu dėmesiu stebėjus tuos “primary” Mičigano valstybėje, gal būtų nelabai tikslu visa svarstyti visų Jungtinių Valstybių plotmėje, bet, vis dėlto, reikėtų manyti, kad ir Mičigano piliečiai dalimi gali pareikšti jr likusiųjų amerikiečių nuotaikas ir pažiūras.Pirmąjį ir gan būdingą reiškinį reikėtų matyti tame, kad amerikiečių dauguma, ir tai visiškai žymiai, balsuoja už demokratų kandidatus. Kai kuriose Mičige- no apskrityse, balsuotojai už demokratų partiją pasisakė net 7 iš dešimties! Gi bendrai žvelgiant, būta neretų atsitikimų, kad vienas demokratų kandidatas vienas pats surinko daugiau balsų už keturius savo oponentus respublikonus. Žinoma, tie pirminiai rinkimai, kuriais partijos tesiekia patirti visuomenės nuotaikas jų pateiktų kandidatų atžvilgiu, aišku, dar nebūtų galutiniu amerikiečių nuotaikų veidrodžiu, bet, regis, nėra didelių vilčių, kad iki rinkimų meto, lapkričio mėn. balsuotojų nuotaikos galėtų žymiai pasikeisti.Kas verčia amerikiečius savo neseną pasitikėjimą respublikonams, dabar perduoti demokratams? Kad ir trumpai bandant į tą klausimą atsakyti, reikėtų pažinti ir eilinio amerikiečio galvoseną ir jo pažiūras į kasdieninį gyvenimą. Gi toks, vidutinis tipas ir sudaro balsuotojų daugumą; nuo vidutinio piliečio ir gali priklausyti galutini rezultatai. Kaip žinome, tiek Kanadoje, lygiai ir Jungtinėse Valstybėse yra gan žymiai išsiplėtusios nedarbo apraiškos. Tiesa yra toji,, kad nežiūrint visų, nors ir aiškiai nepakankamų dabartinės administracijos pastangų, nedarbas nemažėja. Kitų padėtis jau ir visai nepavydėtina. Nedarbo pašalpos baigtos išimti, reikia, pereiti. į miestų ar valstybės globą, kuri pradedama teikti, jei įsitikinama, kad prašantysis jau nebeturi jokių sutaupų banke, turi parduoti automobilį ir pan. Be to, •z būtinai turi būti pilietis ar turėti bent vieną šeimos narį gimusį jau Amerikoje. Be to, kiti dar dirbantieji neretai nebeišdirba visų 40 vai. tuo būdu gauna ir mažesnį atlyginimą, o ką jau bekalbėti apie viršvalandžius. Žodžiu, dirbančiųjų masė yra aiškiai ir žymiai nusivylusi respublikonų valdžia, nors didžioji spau da, dažniausiai palaikanti kaip

tik respublikonus, bando ramin-i ti ir padėtį švelninti, vis dėlto į jau visiškai nebeefektyvi įtikinti eilinį amerikietį, kad padėtis pagerės Buvo žadėta ir laukta pagerėjimo pavasarį, vasarą, vėliau žadėta geresnių dienų rudenį, bet ir dabar, rudenėjant, didelių pragiedrulių visvien nesimato. Užtat, nereikia stebėtis, kad amerikietis aiškiai gręžiasi demokratų pusėn.Be abejo, naivu būtų tikėti, kad valdžion grįžę demokratai lyg mago lazdelės prisilietimu visa tuoj pakeistų teigiamon pusėn. Atrodo, kad viso ekonominio gyvenimo sušlubavimo priežasčių yra kur kas daugiau, nei vien tik respubikonų išvarymas iš valdžios kėdės. Vargu ar žymių stebuklų galės padaryti ir demokratai, bet vis dėlto šie bent kiek daugiau rūpinasi darbo žmogaus reikalais. Kažin ar būtų daug nu-1 sikalsta teisybei teigiant,, I eilinis amerikietis nelaibai pratęs daug galvoti. Jis žino tik viena, kol buvo demokratai daugumoje, jis dirbo, jis “kaldavo”' viršvalandžius, turėjo nemažai pinigo, juos lengvai išleisdavo,! nereikėjo perdaug varžytis su visomis išlaidomis, gi šiandien, jis visai nenori nagrinėti visų priežasčių, bet negali atsispirti faktui, kad jis pats jau bedarbis, arba, jei jis dar dirba, tai neabejotinai turi artimų giminaičių, nelengvai nedarbo pašalpa besiverčiančių. Tad, ar nuostabu, kad vienintelį savo nesmagumų kaltininką temato tik respublikonų partijoje.Bet nežiūrint kas turės daugumą Vašingtone, kas sudarys visą įstatymų leidimų ar vykdytojų valdžią, visi turėtų suprasti, kad amerikinėje ekonominėje sistemoje yra dar daug kas taisytino ar kai kas ir iš pagrindų keistino. Sunku ir besuprasti, kad toks turtingas kraštas, kuriame visi gali gyventi pertekliuje ir užtikrintu ateities gyvenimu, pasitaiko tam tikros rūšies susilpnėjimo, netikrumo. Padaliau, tokie reiškiniai ganėtinai blogai gali atsiliepti ir į visą krašto gyvenimą ar net ir užsienio politiką. O kad Amerika būtų stipri ir galinga yra būtina ne tik jos pačios piliečiams, bet ir viso laisvojo pasaulio ateičiai.Baigus visus spėliojimus ir prielaidas, tereikia laukti tik lemtingųjų lapkričio mėn. rinkimų, kada du trečdaliai JAV Kongreso narių, o taip pat eilė gubernatorių ir kitų lokalinės valdžios įstaigų vadovų ar įstatymų leidėjų bus ištinti plačiųjų amerikiečių sluogsinių. Viena yra tikra, kad šių rinkimų metu, balsuotojų bus žymiai didesnis nuošimtis už iki šiol buvusius rinkimus. Gi, jei respublikonams nepasisektų išlaikyti dabar turimų pozicijų, sunku ir betikėti, kad bet kurioje netolimoje ateity jie vėl sugebėtų atgauti prarastąjį tautos pasitikėjimą. A-is.

=sr:

Lietuvių namai Edmontone. Apačioje — salė - koplyčia. Scenos gale įrengtas lietuviško stiliaus alto
rius. Jį uždarius gaunasi salė susirinkimams, koncertams ir kitokioms pramogoms. Rūsy kambariai 
bufetui, skaityklai ir nakvynėms. Namų statymo idėja iškelta prieš du metus į Edmontoną atsilė- 
lusio kun. Br. Jurkšo. Jo iniciatyva namai ir pastatyti — pradėti statyti praeitą vasarą ir galutinai
užbaigti šiemet. Lėšos surinktos šėrų pagrindu.

KOMJAUNIMO PAKRIKIMAS DIDĖJA

Baltoskandijos FederacijaValstiečių Internationale ang- 4ų k. leidžiamam IPU birželio mėn. biuletenyje įdėtas Ev. Uus- talu straipsnis apie busimąją Baltijos erdvės organizaciją. Joje autorius reiškia mintį, kad reikia rūpintis ne tik Pabaltijo ir kitų Vidurio bei Rytų Europos tautų išlaisvinimu, bet ir kitų Sovietų pavergtų tautų, nors ir negalėjusių ilgiau savo nepriklausomybe džiaugtis. Tarp jų mini ukrainiečius, gudus, gruzinus ir kt. Autorius toliau nurodo, jog ateityje šią erdvę tarp Baltijos ir Juodųjų jūrų tektų organizuoti ne į vieną, bet į du teritorinius blokus. Šiaurinį bloką turėtų sudaryti Pabaltijo valstybės ir kiti laisvieji Baltoskandijos kraštai, būtent — Suomija, Švedija ir Danija. Tuo me-

tu, kai Norvegija daugiausia savo žilgsnį buvo nukreipusi į Vakarus, Danija su Švedija yra ilgą laiką valdę tam tikrus teritorinius vienetus Baltijos jūros rytiniuose pakraščiuose ir domėjosi tų sričių likimu. 1918-20 m. per estų laisvės karą, šalia jų karių, savanorių eilėse kovojo ne tik suomių, bet ir švedų ir danų savanoriai. Tokia Baltoskan- dų federacija ar lyga, kurią autoriaus teigimu po I Pas. karo ypač propagavo kai kurie estų diplomatai, turėtų reikalingą karinį, pramoninį ir ūkinį pajėgumą ir padėtų Šiaurės bei Rytų Europoje išlaikyti reikalingą jėgų pusiausvyrą. Baltoskandų unijos ar federacijos šalininkų esama ir tarp lietuvių.

Sovietų propagandos sudėtinga mašina stengiasi pavaizduoti veiklų, išdidų ir sumanų komjaunuolį. Toji propaganda yra varoma ir Sovietų pavergtuose kraštuose. Visi, o ypač pavergtųjų tautų žmonės, gerai žino tą milžinišką skirtumą tarp Sovietų propagandos žodžių ir gyvenimo tikrovės.Komjaunuoliai toli gražu nėra tokie didvyriai, kaip norėtų komunistai. Pavergtieji lietuviai gerai žino, kad komjanuolių tarpe yra daug dorovinio pakrikimo, vidinio supuvimo ir apsčiai girtuoklių. Tuos faktus patvirtina ir komunistai vadinamoje savikritikoje.Ne taip Senai Maskvoje įvykusiame 12-me komjaunimo kongrese daugelis kalbėtojų nurodė komjaunuolių visuotinį sunyl^- mą. Komjaunimo organizacijos generalinis sekretorius Šelepin pakartotinai išvardijo komjaunuolių iniciatyvos trūkumą, tinginiavimą, savimi pasitenkinimą, sustingimą ir nenorą talkininkauti komunistinėje veikloje. Jiems taip pat buvo prikištas vadinamasis siauras nacionalizmas ir neatsisakymas tikėjimo.Komjaun. laikraštis “Komso- molskaja Pravda” paskelbė, kad kai kurie Lietuvos komjaunuo-

liai ne tik dalyvauja pamaldose, betgi net patarnauja kunigams pamaldų, metu.; . *Komunistiniame /laikraštyje “Literaturnaja. Gazeta” kažkoks rašeiva Ošanin pasiūlė -pastatyti vedybinės registracijos įstaigoms rūmus, kuriuose būtų atliekamos sutuoktuvės, lydimos ypatingo iškilmingumo ir muzikos. Minėtas Ošanin. prieš rašydamas straipsnį, aplankė daugelį vietovių, kuriose užtiko net komjaunuolių bažnytines sutuok tuves. Ošanino ir panašūs siūlymai rodo, kad komunistai yra netekę pusiausvyros — griebiasi šiaudo, norėdami sutvirtinti pairusį komjaunimą.Pastaruoju metu “Komsomols- kaja Pravda” pakartotinai rašė apie komjaunimo sustingimą, niekuo nesidomėjimą ir tiktai savimi tesirūpinimą. Laikraštis atvirai prisipažįsta, kad pertekusiu komunistu vaikams visai nerūpi koinunistinės ideologijos pasakos. Esą, sovietinis vadinamasis auksinis jaunimas iš tėvų- gauna tūkątančius rublių kišenpinigių siausti Moskvič, Pobeda ir kituose naktiniuose restoranuose. Augštų komunistų pareigūnų, karininkų be profesorių vaikai yra net įvykdę žmogžudy- bių tokių naktinių iškylų metu. Aišku, už tai jie nebuvo patraukti teisman, nes jų tėvai, savo kai-
VILKU KARALYSTĖ

Lietuvio teisininko įstaiga

NEIMAN & BISSETT

HIROSIMOS SUNAIKINIMASNuo 1945 m., kada virš Japoni- jes, Hirošimos mieste buvoziš- j sprogdinta pirmoji atominė bom- j ba, tiesa, praslinko daug laiko, j bet ir iki šiai dienai viešumai tebuvo tik labai mažai smulkme- I nu atidengta iš to istorinio įvykio.. Karinė vadovybė ilgą laiką to bombardavimo įdomesnius momentus laikė paslapty ir, tik, matyt, dabar jau leista praskleisti uždangos kraštelį. Tą patyrę, i spaudos žmonės susirado Detroite gyvenantį karo lakūną Robert Shumard, kuris buvo įgulos nariu to lėktuvo, kuris Hirošimoje išmetė pirmąją atominę bombą.Didysis lėktuvas B - 29, pavadintas Enola Gay, kaip prisimena to įvykio liudininkas, buvo jau šešios mylios nuo miesto, kai smarkus sprogimas sįupurtė jų mašiną ir akinanti šviesa tiesiog juos apspangino. Bet ir tą momentą, visa lėktuvo įgula, išskyrus lėktuvo vadą pulk. Paul W. Tibbets, jr., nežinojo, kad jie-ati- darė naują atominį amžių. Paslaptis buvo išlaikyta iki pat paskutinės akimirkos. Tiesa, prieš jiems pakylant, visiems buvo parodytos atominės bombos sprogdinimo Jungtinėse Valstybėse nuotraukos, bet nei vienas nenujautė kuriam tai tikslui daroma. Skristi į Hirošimą jie pasukę jau būdami augštai ore ir po trylikos valandų kelionės pasiekė taikinį. Jų nepuolė ir nematė nei vieno japonų lėktuvo. Kai jie jau buvo virš-taikinio, išmetė savo krovinį, kaip bet kurią kitą bombą. Iškart, kai jie pakilę Tinian bazėje, Marianų salyne, buvo galvota, kad tai esama eilinio skridimo. Pagaliau, jie tebuvę ir ginkluoti vos dviem 0.50 kalibro kulkosvaidžiais.Vos pasigirdus sprogimui, jie dar apsukę didžiulį juodą dūmų debesį, per kurį vis dėlto matėsi neišpasakytai didelė šviesa, ugnies jūra. Tik tada vyr. pilotas įgulai paskebė, kad šį momentą jie yra liudininkai nepaprasto įvykio. Čia pat, lėktuvo vadas

tiesiogiai susijungė su Baltaisiais Rūmais ir asmeniškai pranešė apie sėkmingą uždavinio įvykdymą. Grįžus bazėn, kaip buvo įprasta po bombardavimo misijų, • nervų nuraminimui įgulos vyrai gaudavo po unciją degtinės. Taip buvo ir šį kartą, priedui, susijaudinimo apmalšinimui, kiti dar išmaukė ir po papildomą svaigalo dozę. Robertas Shumardas dar pažymėjęs, kad jis, kartu su kitų 15 lėktuvo įgulomis, kurios buvo parinktos atominiam bombardavimui, buvo tam uždaviniui specialiai lavinami net 14 mėnesių Wenover karo aviacijos bazėje, Utah valstybėje. Tada jie tik tiek tepatyrę, kad ruošiami kažkuriam specialiam uždaviniui, bet nei vienas negalvojo, kad jiems teks numesti atominę • bombą.Gi Hirošimoje nuostoliai tada siekė 78.150 užmuštų ir 50.000 įvairiai sužalotų, invalidais tapusių ar nukentėjusių nuo radi- jacijos. Taip pirmą kartą žmonijos istorijoje, karo metu buvo panaudota pirmoji nepaprasto ’ galingumo bomba. Tiesa, tuoj po to buvo pasirašyta taika ir pasaulis lengviau atsiduso, tardamas karo siaubą pašalinęs ilgiems laikams. Bet laisvės priešų pastangos, laiku nesutramdytos ir nesunaikintos, šiandien jau dar galingesniais ginklais, dar baisesniu sunaikinimu grąso laisvajam pasauliui. Ginklų žinovai teigia, kad naujieji hidroato- miniai ginklai yra keliasdešimt kartų galingesni už pirmąsias atomines bombas. Žmonija vėl stovi kryžkelėje, akligatvyje ir jau gal artimose išvakarėse gal jau ir paskutinio karo. Ką jis lems? Gal tai reikš galutinį viso žemės rutulio civilizacijos sunaikinimą, o gal ir tos pat žmonijos našų ir skaidrų prisikėlimą, be- žūstančiųjų vertybių išgelbėjimą ir naują dvasinį atgimimą? Vidurnaktis netoli, bet ką atneš sekantis rytas? A-is.
RUSU DIDYBĖS MANIJA

IĮ begelbėdami, užglostė tą reikalą.', . • -Minėtame komjaunimo kongrese buvo daug kalbėta apie jaunimo dorovės pakėlimą, nurodant, kad komjaunimas turi daugiau domėtis sportu, laikraščiais, teatru, filmomis ir koncertais. Kiekvienam ir net išmin- tingesniam komunistui turi būti aišku, kad tomis priemonėmis nieko gero negalima pasiekti Tos priemonės tepatarnauj a tik laikui praleisti, kai ką išmokti, bet jau ne dorovinį lygį pakelti. Komjaunimo moralinis pairimas ^yra gyvai, susijęs su komunizmo nusistatymu žmogų sugyvulinti ir visą jo dėmesį nukreipti į ūkinę gerovę. Tiesa, ta gerove maža kas teturi galimybės pasinaudoti. nes žymi dauguma Sovietų gyventojų yra pasmerkti skursti.

(LAIC) Betarpiškų stebėtojų liudijimu, sovietiniai rusai okupuotoje Lietuvoje yra tiesiog apsėsti didybės manijos. Buvęs vokiečių rasizmas atrodo tiesiog dar vaikiškas, palygintas su sovietinių rusų šovinizmu. Kiekvienam jų įkalta į galvą, kad rusų tauta esanti pranašiausia iš visų pasaulio tautų.Mokyklose ir kitur nuolat skel biama, jog rusų kalba esanti gražiausia pasauly, kad kilniausi ir geriausi žmonės esą rusai, kad visi didžiausi pasaulio mokslininkai buvę rusai ir jie padarę visus didžiuosius išradimus, kurios kiti <tik pasisavinę, kad rusų kultūrą esanti vienintelė, kuri tikrai verta to vardo, kad tikro meno, didelių rašytojų ir filosofų tėra buvę rusų tarpe.Šis šovinizmas yra pagrindas dar niekur kitur nebuvusio dydžio klasių skirtumui. Rusai .sudaro tariamą antžmogių klasę, o visų kitų tautų žmonės — taria- I mu menkažmogiu, ir tarp šių

dviejų klasių nėra ir negali būti jokios lygybės. Visos geriau ap-- mokamos vietos yra atiduotos rusams ir jais vienais tepasitikima. Jei tam tikros valdinės vietos skiriamos lietuviams, kad atrodytų, jog kraštas valdomas ir . - tvarkomas pačių lietuvių, tai tiems lietuviams vis tiek nerodoma jokio pasitikėjimo, ir prie kiekvieno tokio neruso pareigūno yra priskiriamas jam kontroliuoti padėjėjo titulu rusas.— Otava. — Indokinijos taikai prižiūrėti komisijon Kanados vyriausybė savo atstovu paskyrė vieno užsienių r. min. departamento direktorių R. M. Mac Donnell. Prie jo priskirta dar 11 asmenų.— Otava. — Kanados veteranų viceministerį gen. E. L. M. Burns JT generalinis sekretorius paskyrė Palestinos tarpininkaujančios komisijos pirmininku, vieton dano Bennike.

oje mes naudojame
I

asmens neliečiamybe
9 ..

girdėtu mastu.Tenka mąnyti. kad tie vilkai čia bfls daugiausia iš Rusijos plotų atklydę. Pati Sovietų spauda ne kartą yra pranešusi, kad kai kuriose Rusijos srityse tiek jų privisę, kad su jais kovoti buvę pasiųsti net lėktuvai. Bet tuomet turi būti jų didelės ir gausios gaujos, jei net lėktuvai juos gali aptikti ir naikinti.

“Montgomery Advertiser” praneša, kad Lenkijoj vis labiau pradeda siausti vilkai. Tik dviejuose rytiniuose apskričiuose jie papiovę apie 1000 avių ir 500 stirnų. Vilkai jau tiek įsidrąsinę kad jų staugimas buvęs jau girdimas Varšuvo priemiesčiuose.Ryšium su tuo vilkų siautėjimu laikraštis pastebi, kad jie yra ne kas kita, kaip barbarinio amžiaus pranašai. Istorikai, kalbėdami apie civilizacijos smukimą ar jai grėsmę ankstesniais laikais, yra konstatavę, kad tai paprastai lydi plėšriųjų žvėrių siautėjimas. Suvargę ir prislėgti gyventojai, kurie ir gyvi tokiais katastrofiškais laikais išlieka, nebepajėgia su vilkais ir kitais plėšraisiais žvėrimis kovoti.Vilkų įsiveržimą į šį režimą laikraštis sieja su didelės gyventojų dalies išnaikinimu Baltijos kraštuose ir Rytų Prūsijoje, šie tankiai apgyventi plotai anksčiau nesudarė sąlygų vilkams veistis ar čia įsikurti iš kitur at- klydusiems. Dabar gi, žymiai sumažėjus čia gyventojų skaičiui,

Ne taip, kaip totalitarinių kraštų piliečiai, mes negyvename 
nuolatinėje baimėje būti suimti valstybės policijos nuožiūra.

Kanadietis negali būti suimtas, išskyrus atvejį, jei jis per
žengia įstatymą.

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

jie pradėję siausti seniai jau ne-1 Pasikalbėjimas tuoj pat nutrūko

38 KING STREET WEST, TORONTO 
Suite 46 

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

F. SENKUS
RE/fiL ESTATE & BUSINESS BROKER

1597 Bloor St. West
(prie Indian Rd.)

TELEFONAS KE. 8212
Visais turto pirkimo ir pardavimo reikalais jums mielai ir 

sąžiningai patarnaus:
P. DAMBRAUSKAS, namą telefonas JU. 6198,

X BERŽIANSKIS ir X RINKEVIČIUS.

Latvis išgąsdino rusus 
StockholmeLatvių spauda rašo, jog SSSR karo laivynui vizituojant Švediją rusų jūrininkai draugiškai nusiteikę plandrinėjo sostinės gatvėse ir lengvai leidosi užkalbinanti. pabaltiečiai nekartą pasinaudojo. Vienas latvis pabėgėlis, baigęs mokslus carinėje Rusi joje, sti žino jo, jog Eskadros visi pabaltiečiai jūrininkai eskadrai; išplaukiant į Švediją buvo paleisti “atostogų”. Užklaustas kodėl jis negrįžtąs “namo”, latvis! atsakė, jog jis grįšiąs netrukus, bet ne vienas ir ginkluotas...
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Pavergtoje tėvynėje
pierįaus gamyklos veikia. Kai 
kuribk jų jflfet padidintos. Seniau 
jos patiekdavo popieriaus dau- 
giau, .krašto poreikiams rei
kėjo. Dėl kokios priežasties atsi
rado tpkę popieriaus badas? Nagi 
dėl tos, kad popierius, kaip ir 
kitos Lietuvos gėrybės, yra iš
vežamos į Rusiją; net ir didžioji 
Sovietų Rusijos enciklopedija 
atspausdinta ant lietuviško po
pieriaus. Todėl pasigyrimas, būk 
šiemet popieriaus būsią paga
minta trečdaliu daugiau, kaip 
pernai, -jokios paguodos lietuviui 
neteikia. Tokiu dalyku gali džiū
gauti tik rusai, na, ir lietuviškieji 
maskolbemiai, kad daugiau gė
rybių galės šiemet iš Lietuvos

Agitatoriai rugiapiūtėj
Rugiapiūtės laikui į kolchozus 

partija pasiuntė daugybę agita- 
torių. Tik ne padėti kolchozinin- 
kams javus kirsti. Vilniaus radi? 
jas liepos 25 d. pranešė, kad dau- 
giau kaip 100 agitatorių Prieku
lės rajono kolchozuose atlieka 
masinį politinį darbą pjūties me
tu”. Jie nagrinėja komunistų 
partijos ir jos pastatytosios vy
riausybės nutarimus, aiškina 
tarptautinę padėtį. Tai daro pie
tų pertraukos metu, trumpinda
mi ir be to neilgą kolchozininkų 
poilsį. Dažnai net ir vakare, po 
darbo, jie kolchozininkus vergi
na savo plepalais.

Ar bus daugiau popieriaus? , s -išplėšti. .

Pasigyrimai skurdą slepia.
Liepos 21 d. iš Vilniaus radijo 

buvo paskaitytas Kaniausko 
straipsnis, labai giriąs bolševiki- 
nę santvarką. Žodžių papliūpa 
klausytojams stengtasi sudaryti.

Liepos 15 d. Vilniaus radijas 
pasigyrė, >esą, plečiamos Lietu
voje esančios popieriaus gamyk
los. Girdi, Grigiškių popieriau^ 
fabrike jau įrengtas plataus var-' 
tojimo gaminių cechas, o Petra
šiūnų fabrike ruošiamasi paleisti 
naują popieriui dirbti mašiną, puikaus gyvenimo įspūdį. Dėl
Visos Lietuvos popieriaus ga
myklos šiemet išleisiančios 30% 
gaminių daugiau, kaip pernai 
Net ir tuo atveju, jei šis pažadas 
būtų tikrai teisėtas, tai ir tuomet 
vis dar būtų didelis popieriaus 
badas Lietuvoje. Popieriaus pa
vergtoje Lietuvoje visiems trūks 
ta: mokiniams, mokykloms, pri
vačiam naudojimui, o ypač pre
kybos įmonėms. Ar girdėtas da
lykas, kad Kaunui vyniojamojo 
popieriaus duoda tik šešias tonas 
metų ketvirčiui. Tai yra tik mi
kroskopiškas kiekis apie 200.000 
gyventojų turinčiam miestui. To
dėl jau nieko nestebina toks reiš
kinys, kad pavergtoje Lietuvoje 
parduotuvės prekes duoda pirkė
jams neįvyniotas. Pirkėjas turi 
atsinešti ne tik vyniojamąją me
džiagą, bet ir reikalingus indus.

Kur gi dingsta Lietuvos popie
rius? Juk visos prieškarinės po-

vaizdumo buvo pateikta ir kele
tas skaičių, kurie ir sugriovė pa
saką apie laimingą gyvenimą. 
“Draugas Kaniauskas” teigia, 
kad 1953 m. pavergtos Lietuvos 
gyventojams buvo parduota įvai
rių pramoninių ir maisto prekių 
už 319 milijonų rublių. Kiekvie
nam gyveiftojui tenka maždaug 
po 106 rublius, — po nepilnai 30 
kapeikų arba 7% cento dienai. 
Juk to ir maistui negali užtekti, 
nekalbant apie drabužius, avaly
nę ir kitus dalykus, kurie pa
vergtoje Lietuvoje yra labai 
brangūs. Ar daug ką gali už 106 
rublius nusipirkti, kai blogų ba
tų pora kaštuoja 250 r., cukraus 
klg. 10 r., paprasčiausios medvil
ninės medžiagos metrai 30 rubl., 
silkių kg. 23 rubliai? Tai yra 
toks pasibaisėtinas skurdas, ku
rio nepaslėpsi jokiais pasigyrimo 
žodžiais.

.Su

APSIRŪPINKITE KURU ŽIEMAI 
VASAROS KAINOMIS DABAR 

KAINŲ PAVYZDŽIAI:
ANTHRACITE (Stove) — $23.75 tona STOKER (Olga, hometeod) $16.75 tono 
ANTHRACITE (Egg, Nut) $23.45 tona MALKOS PRAKŪRIMUI — $4.25 už 
POCAHONTAS (Stove) . $20.75 tono 10 maišų.

Krosnies ir triūbų išvalymas $4.00.

UŽSAKYMUS TELEFONU LY. 0305 priima ir informacijas 
suteikia

Sigita ir Vytautas AUŠROTAI
atstovaują

DOMINION COAL & WOOD CO.
(keturi sandėliai Toronte klijentų patarnavimui)

Skambinkite telefonu: LY. 0305.

Garantuoti siuntinukai iš Anglijos į

kraštus už geležinės 
uždangos:

SSRS, Lenkiją, Gudiją ir kitur. 
Taip pat ir į Lietuvą.

persiuntimu kartu apmokamas ir
muitas. Gavėjas, atsiimdamas siuntinu
ką, nieko nemoka! Per šešius metus- ne
pražuvo nė vienas siuntinukas! Siuntė
jas gauna patvirtinimą iš gavėjo, atsi- 
ėmusio kiekvieną siuntinuką.

Užeikite arba rašykite į biurą.
Pigiausiai ir greičausiai padėsite 

savo giminėms!
Mūsų adresas:-

JANIQUE TRADING CO.,
Žinomos Anglijos firmos skyrius Kanadoje

835 QUEEN ST. WEST 
z Toronto, Ont.

Telefonas EM. 4-4025

ĮSIGYKITE

SUTAUPYSITE SK
Alyvos šildymas 

(oilburners) 
sumažintomis kainomis

SPECIALUS PASIŪLYMAS LIETUVIAMS:

★ FAIRBANKS-MORSE
★ FESS
★ GILBARCO
★ AERO 

Anksčiau
$395.00

★ TERRY
★ CHATKO
•t TORRIDHEAT

Anksčiau Dabar
$365.00 $300.00

Do bar

$315.00

• Įskaitant pilng instaliacija su kontrolės įtaisais ir 200 galionų alyvos tankiu
• Garantuojama 1 metams,
• Alyvos sutartis su Imperial Oil, Rogers, Fueloil Ltd. ir kt. kompanijomis,
• Mažas jmokėjimos ir išsimokėti per 2 metus. j

TAIP PAT ĮRENGIAME: naujas krosnis, ventiliaciją 
ir vandens šildymo įrengimus.

(Latvių kompanija, dirbanti virš 18 metų Toronte)

15 BARTON AVE., Toronto. - • Tdefenas ME. 2554

WELLAND Ont
Apylinkės rinkimų komisija
KLB Wellando apylinkės V-ba 

Rinkiminės komisijos pirminin
ku pakvietė Povilą Tamulėną, 
gyvenantį 92 State St., Welland, 
Ontario. ,

Primenama rinkimų taisyklės:
1. KLB Krašto Tarybos kandi- 

datų-sąrašą gali sudaryti ne ma
žiau kaip 30 rinkikų.

2. Sąraše negali būti daugiau 
kaip 30 kandidatų.

3. Kandidatų sąrašas sudaro
mas šia tvarka: eilės nr.; pavar
dė ir vardas; gimimo data; pro
fesija ir adresas. Tuojau seka 30-, 
ties tuos kandidatus pasiūliusių

pilnateisių lietuvių sąrašas, pa
žymint: eilės nr., pavardę ir var
dą; gimimo datą; adresą. Po 
kiekvieno turi būti savarankiš
kas siūlytoja parašas.

4. Drauge su kandidatų sąrašu 
įteikiami raštiniai sutikimai būti 
renkamais Tarybos nartais.

5. Kandidatų sąrašas į KLB 
Krašto Tarybą pristatomas Wel
lando apylinkės Rinkiminėj ko
misijos pirmininkui iki š. m. rug
pjūčio 29 d.

6. Kandidatai ir siūlytojai turi 
būti sumokėję solidarumo mo
kestį už 1954 m.

Wellando apyl Valdyba.

WINNIPEG Man.
Parapijos gegužinė įvyko rug- Januškos, Kazlauskas ir J. Bie- 

1 liūnas.
Atvykusius ūkininkų vardu 

pasveikino P. Liaukevieius. Win- 
nipegiečių vardu padėkojo J. Ja
nuška ir parapijos vardu — kle
bonas.

pjūčio 8 d., sekmadienį, 130 my
lių nuo Winnipego, Federal kal
nuose, Jono Liaukevičiaus ūky
je. Šiame kalnų uždarytame slė
nyje randasi 13 lietuviškų ūkių.

12 vai. Jono Liaukevičiaus so
dyboje atlaikytos šv. mišios, ku
rių metu lietuviška giesmė skam
bėjo tarp kalnų. Po pamaldų 
prasidėjo gegužinė. Vieta pa
rinkta įdomi, iš visų pusių ap
supta kalnų ųr miškų, uždara 
aikštelė, kurią gražiai sutvarkė 
šeimininkas Jonas Liaukevieius, 
padedant N. Balčiūnui ir J. But
kevičiui. Atrodė kaip didelė salė.

išsikerojusių medžių pavėsy
je Veikė turtingas, vietos ūkinin
kų sūaukotas bufetas, kurį tvar
kė Liaukevičienės, E. Januškie
nė, D. Vidžiūnienė ir D. Januš- 
kaitė. Vyriausia visos iškylos 
šeimininkė Ona Liaukevičienė 
bėgo kaip skruzdė, vis naujus ir 
šviežius produktus nešė. Netrūko 
nei lietuviškų barankų bei sū
rių. O šviežias pienas stiprino 
miestiečius.

Po kitu medžiu veikė J. Gra- 
bio, Leono ir Vytauto Radzevi
čių tvarkoma laiminga loterija, 
kuri neturėjo nė vieno tuščio bi
lieto.

Šokiams grojo Vincas ir Jurgis

Gegužinės metu gauta iŠ lote
rijos $60,26, iš bufeto $24,71, Pel
nas paskirtas bažnyčios statybos 
fondan.

— Rugpjūčio 8 d. pakrikštyta 
Stasės ir Vlado Vilkučių dukre
lė Ventos Monikos vardu. Krikš
tas įvyko jų ūkyje.

— Joną ir Česlovas Kurauskai 
susilaukė antrojo vaikučio, gra
žaus berniuko.

— Tadas Lukoševičius nusipir
ko didelius namus.

Vancouver, B.C.
f

Visuotinis susirinkimas. 1954 
m. rugpiūčio 29 d., sekmadienį, 
5 vai. p.p. jugoslavų salėje 767 
Keefęr Str., Vancouver, BC šau
kiamas Vancouverio ir apylinkės
lietuvių visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkėje ša
lia kitų punktų numatyta: Dipl. 
teisininko J. Juškaičio praneši
mas; KLB Vancouverio apylin
kės valdybos rinkimai.

Visi lietuviai širdingai kvie
čiami dalyvauti. Iniciatoriai.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBE

Kun. Ig. AlhavUius, Cicero, 
IU Šv. Antano parapijos klebo
nas, šv. Tėvo pakeltas prelatu.

Am. Liet. Mokytojų Sąjunga 
įsisteigė 1953 m. liepos 30 d., t.y. 
prieš metus. Centro Valdybą su
darė: pirm. B. Kulys, yicepirm. 
V. čižiūnas, sekr. J. Kiaunė, na
riai K. Mockus ir A. Divas. Da
bar Šioji valdyba pareigas per
davė Čikagos apygardos valdy
bai, kurios adresas yra: J. Kava
liūnas, 4716 So Marshfield Ave., 
Chicago 9, Ill. > .

Detroito Balto skyrius ruošiasi 
viešajai rinkliavai miesto gatvė
se spalio 2 d. Reikalingas gau
sus rinkėjų skaičius ir dętroitie- 
čiai turės gerokai pasistengti, 
kad rinkliavos rezultatai būtų 
visiškai patenkinami. Visi leidi
mai iš miesto įstaigų jau pjauti. 
Šia lietuviams padaryta graži 
išimtis, nes, išskyrus kai kurias 
veteranų organizacijas, mieste 
neleidžiamos jokios viešos rink
liavos.
VOKIETIJA
LB Vokietijas krašto Tarybos 

rinkimai
Rugpiūčio 1 d. Vak. Vokietijo

je įvyko rinkimai į Liet. Bend
ruomenės Krašto Tarybą. Suves
tiniais duomenimis gavo balsų ir 
skaitosi išrinkti į Krašto Tarybą 
šie asmens:

1) Kun. A. Keleris 1.251, 2) 
inž. Pr. Zunde l.HL 3) Tėv. Ber
natonis 996, 4) Vikt. Gailius 930, 
5) dr. J. Grinius 921, 6) E. Simo
naitis 883, 7) J. Glemža 832, 8) 
E. Žilius 814, 9) kun. Bunga 730, 
10) kun. Aviža670, 11) J. Venc
kus 670, 12) J. Kriščiūnas 669. 
Kandidatais išrinkti VI. Kaišys, 
Apyrubis ir J. Bataitis.

Rinkimuose dalyvavo palygi
namai augštas rinkikų nuošim
tis, tačiau didelė balsavusiųjų 
dalis nepasinaudojo savo teise 
rinkti 12 kandidatų ir įrašė į bal
savimo lakštelius tik po kelis, 
jiems labiausiai žinomus kandi
datus.

Organizuotų lietuvių Vokieti
joje yra 7.407 — 2.833 vyrai, 2379 
moterys ir 2.198 vaikai iki 18 m. 
amžiaus.

Didžiausias lietuvių skaičius 
susitelkęs Schleswig - Holsteino 
krašte, kur 39 vietovėse gyvena 
2.397 lietuviai. Žem. Saksonijoje 
yrą , 1.593, Bavarijoje — t.439, 
Wiirttembėrgė — 421, Nordrhein 
- Westfalijoje — 294, Hessene — 
266, Rheinland - Pfalze — 95 ir 
Badene 7 lietviai. Darbo ir sar
gybų kuopose yra 588 lietuviai, 
o pavieniai gyvenančių 307.

Mūsų ligoniai
Kantauskas Zenonas, Motuzas 

Stasys ir Šulcas Antanas Heili- 
' genhavene; Rakauskas Antanas 
i Wusterheide; Lingytė Vanda Sa- 
lėnburg; Kudžmaitė Genovaitė 
Delmenhorst; Petrauskaitė An
tanina, Svipstė Stefanija ir Svip-

stė Alfredas Hanover; Dubaus-
kaltė Teresė; Spogis Stasys ir 
Bizauskas Juozas Rickling; Iva
nauskas Jonas Ratzeburg; Povi
laitis Aleksas Heimfeld; Vaškys 
Vytautas Neustadt; Rastenytė 
Ona, Daukša Teodoras ir Kotkis 
Pranas. Lūbeck; Maceika Kazys 
ir dr.. Stelmokas Leonardas 
Rensburg; Bonckus Juozas Neu
munster; Lidkienė Marijona Le- 
benstedt; Audus Vyt. Geest
hacht.

Hamburgo lietuviai liepos 30 
d. Daitaleb tremtinių stovykloje, 
gražiai ir įspūdingai paminėjo 
lietuviškos spaudos atgavimo su
kaktį ir pagerbė mūsų transat
lantinius lakūnus Darių ir Girė- 
agt,.

Wohlde, Kr. Schleswig. Jau 
keleri nrtetai gyvena čia su savo 
mamyte pasižymėjęs savo laiku 
katalikų veikėjas Jokūbas Vy
tautas ‘Gerasimavičius - Rasimas. 
Apylinkėje yra nemaža lietuvių, 
kurie nepriklauso mūsų bend
ruomenei, nors jie yra dar pui
kūs lietuviai, kurie mielai pasi
skaito lietuvišką laikraštį ir nuo
širdžiai pasikalba bendrais mūsų 
reikalais.
AUSTRIJA

BALFo pirmininkas liepos 14- 
15 jd. aplankė Austriją. Su B AL 
Fo įgaliot. Mgr. K. Razminu lan
kėsi. Salzburge NCWC centre ir 
tarėsi lietuvių šalpos reikalais. 
Tarpininkaujant NCWC organi
zacijai. gautas pažadas perleisti 
BALFe dispozicijai 500 kg svies
to, kuris greitu laiku bus pada- 
lintos-įAūstrijos lietuviams. Ap
lankyta-taip pat visos įstaigos, 
kurios ‘rūpinasi tremtinių emi- 
grąętią ir USEP centre tartasi 
dėl ėmigrantų kelionių apmokė
jimo; Daug nuoširdaus susirūpi
nimo parodė USEP šefo sekreto
rė p. H. Peters, kuri yra Ameri
kos1 lietuvaitė ir gražiai kalba lie- 
tuvįškaL

Sekančią dieną kan. Končius 
informacijos tikslais vizitavo pa
bėgėlių lagerį Weise ir trumpai 
lankėsi Linze pasiinformuoda- 
mas apie potvynio padarytus 
nuostolius.
D. BRITANIJA

Anglijos LB yra apie 3000 lie
tuvių. Bendruomenę sudaro ne 
pavieniai nariai, bet organizaci
jos, kurių čia yra apie 17. Di
džiausia-iš-jų yra Did. Britani
jos Liet Sąjunga — DBLS — su 
40 skyrių ir apie 1000 narių, va
dovaujama M. Bajorino. Kitos 
didesnės or-jos yra Sporto Klu
bas, šv. Onos d-ja, Liet. Rezis
tencinė Santarvė, Lietuvių Klu
bas, Londono “Vaidila”^ skautai, 
žurnalistai ir k. Ekonominį pa
grindą sudaro Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovė su pagrindiniu 
kapitalu 7.000 svarų, turinti nuo
savus namus su klubu, sale, val
gykla, baru ir gyv. kambariais. 
Taip pat ji turi savo spaustuvę

ATEITININKAI LIET. KATALIKŲ GYVENIMEi

(Atkelta iš 2 psl.) 
jų bei vienuolijų leidžiamuose 
laikraščiuose. Savo ideologi
niams reikalams jie patys leido 
ir readagavo “Ateitį”, “Ateities 
Spindulius”, “Naująją Vaidilu
tę”, “Židinį” ir “Naująją Romu
vą”.

Uolesniųjų ateitininkų dėka 
ir Lietuvoje ėmė reikštis noras 
gilintis į tikėjimo tiesas, žadin
ti liturginį gyvenimą ir tobulin
ti savo asmenybę. Šį grynai re
liginį sąjūdį sukėlė prof. St. Šal
kauskis Gyvosios Dvasios vardu. 
Jis savo straipsniu “Jaunuome
nė ir gyvoji, dvasia“ paskelbė to 
sąjūdžio programą, ragindamas 
domėtis dvasinėmis vertybėmis, 
išlaikyti jaunos širdies skaistu
mą, skatindamas dalyvauti auk-* 
lėjimosi ir lavinųnosi rateliuose, 
įsigyventi į evangeliškąją religi
jos dvasią ir apskritai įsijungti į 
Gyvosios Dvasios Sąjūdį, pasta
tydamas asmeninį tobulinimąsi 
kaip kiekvienos pažangos pra
džią.

Šitokioje dvasioje auklėjami 
moksleiviai ateitininkai užsideg
davo Dievo meile ir noru apašta
lauti, dėlto daugelis ryždavosi 
net visus save ir savo gyvenimą 
paaukoti Dievo garbei ir jo kara
lystės plėtimui ir palaikymui sa
vo tautiečių širdyse. Ateitinin
kai duodavo kasmet didžiausį 
nuošimtį klierikų Lietuvos ku
nigų seminarijoms ir kandidatų 
bei kandidačių vienuolynams, 
kurie išaugę Nepriklausomoje 
Lietuvoje ir savo laikų dvasioje 
išauklėti, labiau artėjo prie liau
dies ir, senas palaikydami, kū
rė naujas lietuvių katalikų tra
dicijas.

Lietuvą užgrobus komunis
tams 1940 m., ateitininkai su jais 
nesibičiuliavo. Jie jau anksčiau 
buvo pripratę kovoti su savo 
krašto krikščioniškosios pasaulė
žiūros priešais, dėlto be kom
promisų perėjo į rezistenciją. Ne

maža ateitininkų vadų buvo de
portuota. Senuoju knygnešių ke
liu iškeliavo tremtin Dovydaitis, 
Bistras, Bizauskas, Ruginis, 
Skrupskelis, Penkauskas, Mont- 
vydas, Dogelis, Valatka ir dau
gelis kitų. ' .

Savo įsitikinimų ateitininkai 
neišdavė ir vokiečių okupacijos 
metais, nors jie tai apmokėjo 
kankinių krauju. Stūtthofe kaip 
kankiniai mirė: buvęs ^’Ateities” 
redaktorius A. Januškevičius ir 
buvęs ’’Ateities” ir “Židinio” re
daktorius K. Bauba. Žuvo taip 
pat ir veiklus ateitininkų dvasios 
vadas kun. Al. Lipniūnas ir stu
dentų at-kų Kauno pirmininkas 
Šapalas. Tik Apvaizdos dėka nuo 
mirties ištrūko kun. St. Yla ir 
dar vienas kitas sendraugis bei 
studentas.

Ateitininkai tremtyje
Naujosios komunistų olmpaei- 

jos metu ateitininkų šeima pasi
dalino: vieni liko tėvynėje už 
šventus savo idealus kovoti, o ki
ti tuo pačiu tikslu išvyko į lais
vąjį pasaulį. Būdami tremtyje, 
jie vėl susiorganizavę pradėjo 
tautinį ir religinį judėjimą. Nors 
naujai atsikūrusiuose ateitinin
kuose religinio uolumo .netrūko, 
tačiau buvo jaučiama ideologi
nio sąmoningumo stoka. Tai ma
tydama Vyriausioji At-kų Fed. 
Valdyba 1947 m. ragino visus at
kus uoliai atsidėti religinėms - 
ideologinėms studijoms, kurios 
dėl pastarųjų metų nenorįpalių 
sąlyga buvo apleistos. atsi
šaukimas rado atgarsį. Ateitinin
kai vėl pradėjo gilintis į 'savo 
ideologiją. Tam tikslui buvo pa
ruoštas vadovas su religine pro
grama ir leidžiasi specialūs lei
dinėliai. Ateitininkai ir tremtyje 
susirūpino katalikiška spauda. 
Jie redagavo “žiburius”, atgaivi
no “Ateitį”, leido kultūros žurna
lą “Aidus” ir daugelį kitų perijo- 
dinių ir neperiodinių leidinėlių.

Šiandieną ateitininkai veikia 
visame laisvame pasaulyje orga
nizuotai ir paskirai. Jų vienetų 
jra Vokietijoje, Austrijoje, Itali
joje, Prancūzijoje, Australijoje, 
Brazilijoje, Argentinoje ir Kana
doje, o daugiausia jų yra JAV, ir 
visur jie gražiai reiškiasi kaip 
katalikai. Amerikoje jie jau gra
žiai įsijungė ir į senosios kartos 
lietuvių katalikų veiklą. Jie ir 
čia redaguoja katalikų laikraš
čius, rengia religinius minėjimus 
ir skaito paskaitas. Savo ideolo
ginėmis studijomis ruošia prog
ramas ir leidžia specialius leidi
nius. Glaudesniam bendradar
biavimui šaukia suvažiavimus, 
studijų dienas ir rengia stovyk
las ir kongresus. Šiemet rugsėjo 
3-5 dd., Marijos Metų proga, šv. 
Pijaus X, ateitininkų šūkio “Vi
sa atnaujinti Kristuje” įkvėpėjo, 
šventuoju paskelbimo metais Či
kagoje rengia bendrą visos At-kų 
Federacijos Kongresą.

Tai taip atrodo ateitininkų 
darbai žvelgiant į juos iš katali
kiškosios pusės. Baigdamas dar 
noriu pabrėžti: 1. Ateitininkai į 
gyvenimą buvo pašaukti viena
šališkai tautiško lietuvių švie
suomenės sąjūdžio, kuris atme
tęs Dievą ir religiją, atskilo nuo 
religingo tautos kameino — liau
dies. 2. Ateitininkai, vadovauda
miesi šv. Pijaus šūkiu: “Visa at
naujinti Kristuje”, ryžosi save ir 
kitus atnaujinti Kristaus moks
lo dvasia. Iš čia ir išplaukia dau
geriopa at-kų veikla, visur turin
ti katalikiškumo žymę. 3. At-kai 
tiek Lietuvoje, tiek tremtyje bu
vo ir yra ta šviesuomenės dalis, 
kuria rėmėsi ir remiasi tiek Liet. 
Kat. Akcija, tiek katalikiška 
spauda, tiek Gyvosios Dvasios 
Sąjūdis, tiek ir katalikiškųjų po
litinių partijų veikla. Taigi atei
tininkai yra daug nusipelnę lie
tuvių katalikų gyvenime.

T. Viktoras Gidžiūnas, OFM.

“Nida”, prie kurios veikia “Ni
dos knygos klubas” leidžiantis 
knygas”. Liet, Namų B-vė lei
džia dabar ir “Europos Lietuvį” 
savaitinį laikraštį, bet kuris turi 
pemaža skolų dėl permažo skai
tytojų skaičiaus. (Austriją pasie
kia jo vos 6 egz.).
AUSTRALIJA

Visuotinis gyventojų surašy
mas Australijoje pravestas bir
želio 29 d. Įdomu, kiek bus už
rašyta lietuvių.

Newcastle lietuviai įsisteigė 
savaitgalio mokyklą. Mokyto
jauja studentės D. Bajalytė, R. 
Dumšaitė ir kun, S. Gaidelis.

Australijoje suorganizuoti ko- 
respondeųciniai lituanistikos kur 
sai. jų dalyviai bus supažindinti 
su lietuvių k., istorijos, literatū
ros ir. kt svarbiausiais dalykais.

MVD-istas Petrovas austra
lams išvardino pabaltiečius, ku
rie tariamai šnipinėję sovietams. 
Jų tarpe jis suminėjo žinomą lat
vių veikėją Friedenbergs. Pasta
rasis ginasi ir teisinasi nekaltas, 
bet latviai išmetė jį iš visų orga
nizacijų ir viename susirinkime 
jį apspiaudė ir iŠkoliojo. Gandai 
sako, jog Petrov jį išprovokavęs, 
sulaikydamas jo Latvijon sese
riai sunčiamą laišką ir grąsinda- 
mas sunaikinti seserį, jei jis at
sisakytų šnipinėti.

Vis daugiau australiečių lietu
vių persikelia į JAV ir gražiai

kuriasi, sustiprindami mūsų 
bendruomenę. Neseniai persikėlė 
J. Tininis, Raulinaičių šeima, 
Abramavičių šeima, kuri apsisto
jo Worchester, Mass. Šiuo metu 
pakeliui yra Erdvilas Masiulis, 
inžinierius architektas su šeima. 
Jie apsistos Čikagoje, kur gyve
no jo tėvai Boleslovas ir Kateri
na Masiuliai bei brolis Visvaldas 
su šeima.

Neprašo pilietybės. Tasmanijo- 
je Hobarto mieste buvo sukvies
ta 3 dienų konferencija, kurioje 
svarstyti Australijos imigrantų 
reikalai. Į konferenciją buvo pa
kviesti taip pat imigrantų atsto
vai, iš lietuvių dalyvavę Kružai. 
Konferencijoj paaiškėjo, kad po 
karo Australija įsilefdo apie 800.- 
000 imigrantų, kurių apie pusę 
sudaro britai. Nusiskusta, kad la
bai mažas imigrantų skaičius 
priima, Australijos pilietybę. 
Konferencija rūpinsis šią akciją 
visoj Australijoj pagyvinti ir 
praplėsti. Paskirtos stipendijos 
imigrantams studijuoti australų 
žemės ūkio ir verslo metodus. 
Tasmanijos valdžia planuoja 
skirti 1 mil. svarų žemei kulti
vuoti ir padėti imigrantams įsi
gyti ūkius.
KOLUMBIJA

Bogota. Kun. Dr. Vyt. Manke- 
liūnas prieš kiek laiko buvo pa
skirtas pastoraciniam darbui 
Fontibone, dabar vėl sugrįžo ir 
apsigyveno Bogotoje.

— Žymi mūsų kolonijos kul
tūrininkė Em. Petrauskaitė su 
nesenai iš Medellyno atvykusiu 
žurnalistu J. Bubelių aktyviai 
dalyvauja tautininkų Tėvynės 
Aido redakciniame kolektyve.

— Neseniai lietuviškuose na
muose įvyko šachmatų turnyras 
tarp Bogotos lietuvių. Kai kurie 
iš jų pasirodė gana stiprūs ir pa
jėgūs šachmatininkai.

— Š. m. birželio 6-9 d.d. Bogo
toje lankėsi kun. M. Tamošiū
nas iš Medellino. Pasirodo, Jis 
darė žygių, kad būtų paskirtas 
garbės konsulas lietuviams Me- 
delline. w

— Vaclovas Zlotkus su savo 
nemaža gražia šeimynėle suma
niai kuriasi nuosavam, didokam 
ūkyje — Lituania, Villavicencia. 
Kaimynai ispanai labai mėgsta 
šį mūsų dar visiškai jauną, ta
čiau labai darbštų ir visuomet 
linksmą, 'lietuvį ūkininką1.

— Š. m. kovo mėn. mirė mūsų 
kolonijos gyventojas T. Kazlaus
kas; jis paliko žmoną ir du dar 
nedidelius vaikučius. Velionio 
našlė su vaikais šioje jos taip di
delėje nelaimėje buvo gausiai 
mūsų geraširdžių tautiečių su
šelpta bei užjausta. Tikrai, tik 
nelaimėje pažinsi savo draugus 
bei prietelius. Bogotiškis.

Bugas miesto apylinkėje agr. 
dr. K. E. Balsevičius ir pieninin
kas A. Jurkšaitis turi įsteigę po-
midorų plantaciją. Šiais metais 
jiedu jau baigia parduoti Fruco 
fabrikui, su kuriuo turi sudarę 
sutartį, 40.000 dėžių, arba 1.000.- 
000 kg. pamidorų. Tame pačiame 
mieste dr. K. E. Balsevičius yra 
STAG bendrovės dalininkas, ku
ri turi kukurūzų ir pupelių di
deles plantacijas ir kartu aptar
nauja visą apylinkę piktžolių ir 
kenkėjų naikinimo technikiniam 
darbe. Ten pat yra apsigyvenusi 
ir jau prasimušusi ūkininkų Lu- 
kauskų šeima. Didžiausiame Ko
lumbijos cukraus fabrike Manu- 
elita, prie ^Palmiros miesto, dir
ba Konst. Sadauskas, buvęs Lie
tuvoje alaus bravoro vedėjas ir 
savininkas. Jis veda destiliScijos 
skyrių ir eina chemiko pareigas.

Būgos mieste valstybinėje že
mės ūkio ir gyvulininkystės pa
rodoje lietuviai agr. dr. K. E. 
Balsevičius ir pienininkas A. 
Jurkšaitis, pomidorų augintojai, 
laimėjo pirmąją premiją. Paro
dos metu buvo sukviesti visi 
Valles krašto lietuviai, kuriems 
Balsevičių šeima suruošė vaišes. 
Ta pačia proga kun. N. Saldukas 
atlaikė lietuviam^ pamaldas. Po 
pamaldų ir aplankę parodą lie
tuviai buvo pakviesti į Balsevi
čiaus ir Jurkšaičio ūkius.
VENECUELA

Venecuelos lietuvių vaikams 
mokyklinių atostogų metu orga
nizuojama vaikų stovykla.



A. A. prel. K. JASĖNAS “Ir kada, brangioji mama, tu surinksi mus” Laisvieji lietuviai filmininkai
Iš Latvijos gauta žinia, kad gi

lios senatvės sulaukęs Jelgavoj 
mirė katalikų parapijos klebo
nas, prel. Kazimieras Jasėnas. 
Dar jaunas kunigas persikėlė į 
Jelgavą, kur sukaupęs lėšų, Ka
talikų ir Annas gatvių kampe 
pastatė gotinio stiliaus bažnyčią. 
Prel. Jasėnas taip suaugo su sa
vo parapija ir Latvija, kad lat
viai ji laiko latvių patriotu.

1941 m. birželio mėn., kai rau
donosios armijos tankai įžygiavo 
į Jelgavą ir kovų ugnis naikino 
miestą, sudegė ir jo pastangomis 
pastatytoji bažnyčia ir kleboni
ja Akademijos gatvėj. Ugny žu
vo vertinga prelato biblioteka ir 
reti meno rinkiniai.

Velionis buvo taip pat meno 
istorikas. Jis yra parašęs plačią 
meno istoriją, kuri susilaukė 
įvertinimo ne tiktai Lietuvoje, 
bet ir Latvijoje. Kai parapijos 
ištikimajam ganytojui sukako 75 
metai, parapija nusprendė užsa
kyti jo bronzinį biustą ir jį pa
statyti bažnyčioj. Tam buvo rei
kalingas vyskupo leidimas. Šių 
eilučių rašytojas nuvyko į dva-

BRANDUS INTELEKTUALINIS ATŽALYNAS
Šiais metais lietuvių spauda 

suskaitė daugiau nei 100 asmenų, 
kurie išeivijoje gavo diplomus, 
magistro ar daktaro laipsnius.

Daktaro laipsnius gavo Elvyra 
Bendoraitytė — matematikė, 
Massachusetts Institute of Tech 
nolcgy; Teofilė Jurkūnaitė 
dantų chirurgiją, Chicago, Ill.; 
Stasys Jasaitis — medicinos gy
dytojas, Boston, Mass.; Pranas 
Luima — jėzuitas, fiziką, St. 
Louis, Mo.; Ričardas Masonas — 
medikas, St. Louis, Mo.; kun. Jo
nas Petraitis — teologiją, Grego- 
riam Universitetas, Roma, Itali
ja; LiLudmila Petrauskienė — 
dantų chirurgiją, Čikaga; Bro
nius Povilaitis — agronomija, Mc 
Gili, Montrealis; Ona Prunskytė 
— dantų chirurgija, Čikaga; Vy
tautas Rastas — veterinarija, 
Pennsilvanijos Un-tas, Philadel
phia; Elena Repšienė — dantų 
chirurgija, Čikaga; Vincas Sta- 
kutis — fizika, Brown Un-tas' 
Elena Vilčinskienė — dantų chi
rurgija, New York Un-tas; Bart- 
kevičiūtė-Žilinskienė — medici
nos sociologija, Melburnas, Aust
ralija; Algis Žukas — medikas, 
San Paulo Un-tas, Brazil.

Magistro laipsnį, gavo Vytau
tas Černius (buv. Lietuvos Res
publikos premjero sūnus) — 
elektros inžinerija, Dorthmouth 
College, New Hempshire; Anta
nas Melnikas — dailė, Detroit, 
Mich.; Aldona Šlepetytė (žinoma 
balerina) — filosofija, Columbi- 
jos Un-tas, New York; Vytautas 
Šliūpas — hidrotechnikas, Wis
consin© Un-tas; Liucija Valat
kaitė — muzika, Northwestern 
Un-tas, Ill.; vienuolė sesuo Ag
nietė Kalinauskaitė, Alfonsas 
Palaima, Povilas Kiršlys ir Ed
mundas Pečiukonis gavo magist
ro laipsnius Bostono Un-tete.

Diplomus gavo tiek daug spe
cialistų, jog juos suskirstysime 
sritimis: Inžineriją ir architek
tūrą laisvajame pasaulyje bai
gė šie pabėgėliai lietuviai: Al
fonsas Andrijauskas Wisconsin©, 
Kazys Astravas Toronte ,Juozas 
Bražinskas Niujorke, Tomas 
Dambrauskas Michigane, Romas 
Grabaliauskas Adelaidėj, Aust
ralijoje, Zigmas Jakimčius Pur
due un-te, Algirdas Kanauka 
(medicinos profesoriaus sūnus) 
Military Academy of S. Carolina, 
Justas Kibirkštis McGill un-te

LIETUVIŠKA 
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sinę seminariją pas vyskupus J. 
Rancaną ir S. Sloskaną. Vysku
pas J. Rancans pasakė tada: “Pa
prastai katalikų bažnyčiose būna 
šventųjų atvaizdai, bet jeigu pa
rapija nori parodyti savo ilga
mečiu! ganytojui tokią meilę, da
rykite”. Tam pritarė ir vyskupas 
S. Sloskans. Jasėno biustą kūrė 
skulptorius T. Zalkalns, bet ligi 
Jelgavos sunaikinimo spėta pa
daryti tik gipso liejinį.

Prelatas Jasėnas aktyviai dar
bavosi Lietuvių-Latvių vieny
bės draugijoje. Jo namuose lan
kėsi žymūs latvių ų- lietuvių baž
nyčios, kultūros ir visuomenės 
veikėjai Valionis buvo ir Jelga
vos miesto tarybos narys, moky
tojavo Jelgavos Hercogo Petro 
gimnazijoj ir dėstė dar keliose 
pradinėse mokyklose. Jis laisvai 
naudojo dešimt kalbų.

Po Jelgavos sudegimo, prel. 
Jasėnas kurį laiką gyveno Liepo
joj. Rygoj, vėliau vėl sugrįžo Jel- 
gavon. j

Amžinoji šviesa, Viešpatie, te
gul jam šviečia...

Montrealyje, Vytautas Krikščiū
nas Urbanos un-te,Ill., Matas 
Kvedaras, Vytautas Lapatinskas 
Urbana; Stepas Matusevičius 
Clevelande, Vytautas Petraus
kas Urbana, Antanas Ratas Ko
lumbijos un-tas Niujorke; Zeno
nas Rekašius Wayne un-tas Det
roite, Antanas Sabaliauskas St. 
Louis, Simas Simas Wayne, Al
binas Strazdas Northeastern un- 
te Bostone, Vytautas Sužiedėlis 
Bostone, Gytis Šernas Toronte, 
Apolinaras Trėinys Linkolno 
vardo Technologijos Kolegijoj, 
Arvydas Maciulevičius Worces
ter, Mass., Kazys Oželis (žinomo 
profesoriaus sūnus) Čikagoje.

Chemiją: Jonas Dėdinas, John 
Hopkins un-tas, Baltimorėj; Ni
jolė Dumbrytė, Baltimorėj; Mil
da Gulbinskaitė-LLenkauskįenė, 
Mundelein Kolegija, Čikagoj; 
Danutė Kutkaitė Šv. Pranciš
kaus" vardo Kolegija, Illinois; 
Benediktas Šulskis Oreighton 
un-tas Omahoj; Giedrė Tercijo- 
naitė (žinomo liet gydytojo duk
tė) Brooklyno Kolegija; Giedrė 
Zauniūtė (Min. Zauniaus — Vin
cės Jonuškaitės duktė) Mary- 
mount Kolegija, Niujorke.

Ekonominius mokslus: Algir
das Baužys, Sao Paulo, Brązilija; 
Regina Rauchaitė, Mundelein, 
Čikaga.

Biologijos mokslus: Irena Be- 
sonytė, Šv. Ksavero Čikagoje ko
legija, Irena Lozaitytė, Notre 
Dame Kolegija Baltimorėje; Ro
žė Sabulytė ir Rozalija Šomkai- 
tė, Šv. Jono Kolegija, Brooklyne; 
Vanda Bucevičiūtė-Malinauskie- 
nė, Winnipege, Kanadoje.

Diplomuotais muzikais tapo: 
Robertas Raynys, Cosmopolitan 
Kolegija Čikagoje; Ringoldas 
Kaufmanas, Danijos Karališką 
Akademija; Vytautas Rastenis - 
Rastapkavičius, Manhattan© Mu
zikos Kolegija Niujorke.

Pedagoginius mokslus užbaigė: 
Danutė Kasparaitytė, Milwau
kee, Wisconsin valstijoj; Floren
cija Zaleskaitė, Bostone, Mass., 
Ada Korsakaitė, Los Angeles, 
Californijoje ir D. Zoplytė Čika
goje. George Williams Kolegija 
suteikė meno istorijos diplomus 
broliams Kęstučiui ir Rimantui 
Lapinams.

Lietuviškoje laisvoje spaudoje 
suskaitėme dar šias baigusių pa
vardes: Aleksandra Andriųšaity-
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Antraštėje užrašytus žodžius 
paėmiau iš P. Alšėno beletristi
nio kūrinėlio “Tremtinio laiškas 
Motinai”, patalpinto jo išleista
me nevėlių rinkinyje “Talisma- 
nas .

“Ir kada, brangioji mama, tu 
vėl surinksi mus, kaip višta viš
telius po audros, po savuoju spar 
nu? Kada vėl mus glausi prie 
neišsenkama meile plakančios 
širdies? Ir kada vėl galėsime tu
rėti tą žmogų prieš akis, kurį ga
lėsime vadinti palaimintuoju pa
saulyje vardu — motina?...”

Taip. Motina — tikrai yra pa
laimintas ir šventas vardas pa-Į 
šauly. Tačiau mes visi be savo 
kraujo motinų dar turime sim
bolinę ir, kartu, nemažiau mielą 
ir brangią mqtiną — Tėvynę 
Lietuvą, kurios taipogi jau eilė 
metų esame netekę dėl žiaurios 
priešo okupacijos.

Ir todėl, gyvendami išplėšti iš
gimtosios žemes, dažnai ir daz- (įr bendradarbiui, ypač iš trem- nnn io muon l awxmoc _ _ . . T .nas iš mūsų, Tėvynės ilgesio ka
muojamas, pritrūksta energijos 
ir jėgų kūrybiniam ’ darbui. 
Lenktina galva prieš tuos žmo- 

tė, Bostone; Viktoras Bričkus, 
Toronte; Dalia Devenytė, Brown 
un-tas Rhode Island; Vincas Fid- 
leris,, geologas, Londone; Jonas 
Juškaitis, teisininkas, Toronte; 
Reimundas Ivaška,' Bostono ko
legija; Rūta Kardelytė Marquate 
Milwaukee; Vida Karosaitė, Bos
tone, Kęstutis Kudžųia, visuo
meninius mokslus Niujorke; Al
gimantas Kuprėnas, mechanika, 
Mary lando un-te; Arūnas Liule- 
vičius, Čikagoj; Vida Maciulevi
čienė, humanitarė, Detroite; Sta
sys Matulis, Montrealyje; Mar
garita Neimanaitė, prekybininkė 
Urbanoj; Tadas Rakštis, žurna
listika, Michigano un-te; Enata 
Skrupskelytė, Annhurst Kolegi
ja; Elena Viliūtė-Tumienė, ling
vistiką, Los Angeles; Mirga Ža- 
deikytė (Lietuvos min. Amerikai 
duktė) Georg Washington Uni
versitetas; Vera Žizniauskaitė, 
Bradley un-tas Peoria, Illinois; 
Česlava Šidlauskaitė, medicinos 
technologija, Bostone; Benedik
tas Mačiuika, magistro laipsnis 
iš Tarptautinių santykių, Čika
goj; Saulius Šimoliūnas, filoso
fija, Wayne un-te; Algimantas 
Šlepetys, chemijos inžinerija, 
Detroite;- Vytautas Milukas, 
elektrotechn., Brooklyne; Graži
na Frankaitė, vokiečių kalba, 
Michigane; Algimantas Gurec- 
kas, ekonomija, University of 
Connecticut; Zigmas Jakimavi
čius, oro transportacijos inžinie
rius, Purdue, Indiana; Stepas 
Malinauskas, popieriaus gamyba, 
Niujorke; Sofija Mažionytė, hu- 
manitar. mokslai, Merryhurst, 
Pennsilvanija; Ona Stankaitytė, 
menas, Narrath Kolegija, Michi
gane; Ed. Ragelis, chemija, Šv. 
Jono Kolegija Brooklyne; Jonas 
Šturas, mechanika, Čikagoj; Zig
mas Slažas, prekybininkas, Či
kagoj; Valerija Grigaitytė, hu
manitarė, Kolumbijos un-te; Al
gimantas Jurgėla,, ekonomija, 
Columbijos univ.; Antanina Me- 
nišytė, farmacija, Buenos Aires.

Redakcijai prisiųsta
Br. Daubaras, Duonos beieš

kant, Nidos knygų klubo leidi
nys Nr. 2, Nida Press London, 
122 psl.

“Literatūros lankų” Nr. 4 jau 
išėjo iš spaudos. Jame originalios 
ir verstinės kūrybos bei straips
nių duoda šie autoriai: Leonas 
Miškinas, Vytautas Mačernis, 
Georg Heym, Kazys Bradūnas, 
Juozas Kėkštas, Henri Kichaux, 
Salvatore Quasimodo, Vasco 
Frateloni, Renė Marill-Albėres, 
Marius Katiliškis, Konstantinas 
Ostrauskas, Algirdas J. Greimas, 
Pranas Budrys, Alina Pajaujytė 
- Staknienė, John Steinbeck.

Kaip visuomet gausų kritikos 
skyrių atidaro straipsnis “Pat
riotizmas ir poezija” (polemika 
su Br. Raila). Toliau recenzuoja
mos knygos: Alf. Nykos-Niliūno, 
Bern. Brazdžionio, J. Gliaudos, 
Č. Grincevičiaus ir Lietuvių En
ciklopedija. Pabaigoj duodama 
žinių apie svetimuosius autorius. 
Numeris iliustruotas K. Janulio, 
Marcel, Gromaire, Georg Braque 
ir Vytauto Virkaus darbais.

Visais žurnalo reikalais rašyti: 
Kazys Bradūnas, 1127 Bayard St. 
Baltimore 23. Md. USA’

Vasarvietė 
atostogoms

arba savalfgaliait attUaakykite j 
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Randasi graiioja vietoje prie Simcoe 
ežero, 1 mylia i žiauru nuo KESWICK, 
Ont. čia Knuomojami leiveltoi žuva- 
\ vimui, kabino* ir kambariai.

109 Orchard Beach.
Telef. Roches Point 184 M

Savininkas Pr. Krilavičius.

nes, kurie, ir tremtyje gyvenda
mi, nepalūžo, bet veikė, kūrė ir 
tebekuria.

Vienam iš tokios pagarbos ver
tų žmonių, geram mano bičiuliui 

ties laikų Vokietijoje, žurnalis
tui Pranui Alšėnui, šiemet su
kanka dvidešimt penki metai 
nuo pirmojo jo rašinio pasirody
mo lietuviškoj spaudoj.

Neprikl. Lietuvoje Sukaktuvi
ninkas uoliai ir našiai bendra
darbiavo visoj eilėj savaitraščių, 
žurnalų ir dienraščių, kaip: “Ry
tų Lietuvoj”, “Mūsų Laikrašty
je”, ’’Trimite”, “Lietuvos Aide”, 
“Karyje”, “Ūkininko Patarėju
je”, “Vilniaus Balse”, “Tėviškė
je”, “Žemaičių Žemėje” ir kit.

Gyvenimo audrai nubloškus į 
tremtį — Vokietijon ir sulaukus 
II Pasaulinio karo pabaigos, P. 
Alšėnas apsigyveno UNRRA’os 
išlaikomoj Bambergo lietuvių

Uncle Tom“ gyveno Kanadoje
(C.Sc.) “Uncle Tom’s Qabin” 

(Dėdės Tomo trobelė), išleistos 
1852 m. išėjo daugiau kaip 3.500.- 
000 egzempliorių, t.y. daugiau 
negu kokia nors kita apysaka. 
Ji buvo išversta Į 37 kalbas. Ab
raham Lincoln dėlto kartą pasa
kė autorei, Harriet . Beecher 
Stowe, kad ji buvo atsakinga dėl 
Amerikos Civilinio Karo, pasi
baigusio Union (šiaurinių) vals
tijų laimėjimu, kurios nugalėjo 
Confederacy (pietines valstijas), 
ir dėl vergų išlaisvinimo.

Margaret K. Zipman Mac 
Lean’s Magazine iškelia, kad 
centrine figūra “Uucle Tom’o” 
netiksliai atvaizduota. Mrs. H. B. 
Stowe Uncle Tom parodė nusiže
minusį, paklusnų asmenį. Tik
rasis Uncle Tom, nors būdamas 
vergu ir parodė nemažai paklus
numo bei krikščioniškos dvasios,- 
tačiau buvo ambicingas, buklaus 
proto vyras, kuris daug nuveikė 
padėdamas kitiems vergams pa
bėgti iš Jungt. Valstybių į Kana
dą, kai jis galutinai nusprendė, 
kad vergija yra blogis.

Tikrojo Uncle Tom vardas bu
vo Josiah Henson. Jis pabėgo su 
žmona ir šeima iš Jungt. Valsty
bių į Kanadą 1830 m., t.y. 22 mt. 
prieš Mrs. Stowe knygos pasiro
dymą. Nors rašyti ir skaityti iš
moko tik būdamas 50 m. am
žiaus, jis buvo labai inteligentiš
kas vyras. '

Jis pasidarė ūkio darbininku 
netoli Dresdeno, Ont., ir greitu 
laiku įsigijo savo nuosavą ūkį. 
Jis aplankė keletą kartų Naujo
sios Anglijos valstijas, kalbėda
mas grupėms žmonių, kurie pa
geidavo vergijos panaikinimo ir 
keliavo dar tris kartus per sieną 
atgabenti pabėgusių vergų Ka- 
nadon. Jis buvo British - Ameri
can’ Institute Dawne, kaimely 
netoli Dresdeno, steigėjas. Ta4 
buvo kooperatyvinis ūkis, kur 
pabėgę Bergai susirinkdavo ir 
galėjo gyventi tol, kol jie galėjo 
patys išsilaikyti.

Hehson pasidarė Methodist - 
Episcopal Bažnyčios kunigu. Ke
letą kartų jis aplankė Angliją ir 
patraukė savo kalbomis dideles 
minias klausytojų. Jis buvo kar
tą priimtas karalienės Viktorijos.

Bet didžiausias įvykis Henso- 
no gyvenime, turbūt, buvo tada, 
kai prezidentas Hayes ir jo žmo
na jį priėmė Baltuose Rūmuose. 
Union laimėjimas Civiliniame 
Kare padarė kooperatyvinį ins
titutą Dawne nebereikalingu ir 
Henson pasitraukė į savo namus 
netoli Dresdeno, kur jis išgyve-
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stovykloj, kur ir vėl griebėsi 
plunksnos. Kurį laiką dirbo sto
vyklos rotatorinio laikraštėlio 
“Naujienos” redakciniame ko
lektyve, o vėliau — keletą mė
nesių pats redagavo ir leido die
nos žinių biuletenį “Radio ban
gomis”. Atsiradus spaustuvėj 
spausdinamiems laikraščiams, 
daug rašė į “Tėviškės Garsą”, 
“Mūsų Kelią”, “Žiburius”, “Min
tį”, “Lietuvių Žodį”, “Naująjį 
Gyvenimą”, “Žingsnius”, “Ap- 
žvelgą”, Mūsų Viltį” ir kit. Jo 
straipsniai pasiekdavo ir Angli
joj leidžiamą “Britanijos Lietu
vį”, Kanadoje — “Nepriklauso
mą Lietuvą”, Uragvajuje — 
“Laisvąją Lietuvą”, Švedijoje — 
“Spindulius”, o taip pat JAV, 
Argentinos ir kitų kraštų lietu
višką spaudą. Tai tikrai retos 
energijos ir darbštumo pavyz
dys!
„ Prof. Vaclovas Biržiška “Lie
tuvių Rašytojų Kalendoriuje” 
sukaktuvininką apibūdina kaip 
publicistą, novelistą. Liet. Enci
klopedijoj taipogi randame jo 
pavardę ir veiklos bruožus bei 
biografiją.

Šiuo metu Sukaktuvininkas 
jau šešerius metus gyvena Kana
doje, Ir tenai jo plunksną neguli, 
is nuolatinis bendradarbis iš Ka
nados dienraštyje “Draugas”, 
daugiau metų “Darbininke” tu
rėjęs nuolatinę skiltį “Dabarties 
pastabos”, daug rašo “Tėviškės 
Žiburiuose”, be to, bendradar
biavęs “Amerikoj”, “Vienybėj”, 
“Žvaigždėje”, “Varpelyje” ir ei
lėje kitų laikraščių JAV ir ki
tuose kraštuose. Jo straipsnių 
yra tilpusių ir angliškoj spaudoj.

Dr. J. Januškevičius.

no iki 94 metų amžiaus. Jo kapas 
yra nurodomas turistams, kurie 
aplanko miestelius ir jo senieji 
namai yra paversti muziejų.

Nors jis nelankė jokios mo
kyklos, tačiau buvo vertinamas 
kaip išsilavinęs, ir kultūringas 
vyras. Canterbury arkivyskupas 
kartą jį paklausė, kokį universi
tetą jis yra lankęs. Henson atsa
kė: “University of Adversity”! 
Jis buvo daug iškentėjęs. Kai 
kurie jo kentėjimai buvo tokie 
baisūs, kaip ir Mrs. Stowe pri
skirtieji Uncle Tomui. Kartą jis 
buvo mušamas per galvą, kol 
kraujas bėgo į jo akis; kitą kar
tą buvo mušamas tvoros kuolu, 
kol jo peties kaulai buvo sulau
žyti. Jie taip ir pasiliko nesusta- 
tyti ir po to jis niekuomet ne
galėjo pakelti savo rankos ąugš- 
čiau savo galvos.

Kanadiečiu andagumas
Kanadoje mes keliame tostą už vienas kitą, bet

Šiandien pakelti tostą kviestų svečių tarpe, atrodo, nėra 
nieko nepaprasto ir neįspūdinga palyginus su kitų kontinentų 
papročiais šimtmečių bėgyje. Europoje, kraštuose, kurių sienos 
susisiekia, papročiai labai panšūs kiekviename krašte. Bruderšaf
tas, vokiečių išgėrimo paprotys, kilo universiteto studentų korpo
racijų ir karo akademijos kadetų subuvimuose. Tai atliekama 
susikabinant dešinėmis rankomis, išgeriant vienas už kitą ir vienas 
kitam prisiekiant ištikimybę iki mirties. Šiandien d>ar daugelis 
europiečių pildo šį paprotį, bet tai daugiau linksmybės, negu 
rimties paprotys.

Rusų paprotys sumušti stiklą po tosto skaitomas pagarbos 
ir nuolankumo gestu — kad šio stiklo daugiau niekas nepavartotų 
kitam tostui. Bet kadangi stiklas nėra pigus, Šis paprotys liko 
praeities atsiminimu ir būtų skaitoma šiek tiek barbariška, jei 
kas jį dabar įvykdytų.

Visais laikais buvo vartojama įvairiausi gėrimo indai, bet 
tik vienas išsilaikė iki šių dienų — tai pilkas švininis ąsotis, var
tojamas daugelyje kraštų, ir dabar vėl pradėjęs pasirodyti Kana
doje. Vokiečių akmeninis ąsotis alui, kurį dar daugelis šio konti
nento žmonių skaito keistu, yra tačiau vartojamas savo gimtajam 
krašte, yra labai spalvingas — ir malonus, kai pripildytas pilnas.

Mes kanadiečiai vis dar keliame stiklą ir išgeriame svečių 
garbei, kaip ir ankstyvesnės generacijos darydavo. Maloni ir 
sena tradicija dar nemirė.

VLIKe ne tik politikuojama, 
bet ir plačios apimties darbas va
romas nesireklamojant, nesipu- 
čiant. Specialistus maloniai ste
bina VT Infor. Vadybos, radio 
skyriaus vad. G. Galvos pažanga 
ir veikla. Šis skyrius teikia pro
gramą lietuviškai kalbantiems 
Europos radiofonams, štai viena 
Toronte nugirsta Romos radio 
programa—paruošta radio bend
radarbio Niujorke:

“Bolševikinės Kultūros minis
terijos, kinematografijos vyriau
siosios vald. viršininkas draugas 
Julius Mikalauskas neseniai kal
bėjo per Vilniaus radiją į užsie
nio lietuvius. Girdi, kino menas 
Lietuvoje taip toli pažengęs, kad 
apie jį anksčiau negalima buvo 
nė svajoti. Tiesa, kad laisvoje 
Lietuvoje šioje srityje nebuvo 
suspėta pasireikšti, bet jei ne 
bolševikų vergija šioje srityje 
būtų buvę daug atsiekta. Dabar, 
pas bolševikus, jei tikėti Vilniaus 
radijui, esą sukurta “visai gra
žių filmų”, tik visa bėda, jog 
Maskva jų neišleidžia į laisvą pa? 
šaulį. Visi bandymai gauti iš pa
vergto krašto naujienų kronikas 
ir tas filmas atsimušė į kieta 
Maskvos “niet”. Kodėl? Laisvieji 
lietuviai aišku džiaugiasi lietuj 
vių filmininkų sugebėjimais ir 
apgailestauja, jog jų menas, prie
vartaujamas pavergėjo naudai.

NEUKITE 
BE 

VADOVĖLIŲ I
NAUJIESIEMS MOKSLO 

METAMS.

A. Rinkūno 
“KREGŽDUTĖ”

I dalis — elementorius ir pir
mieji skaitymai. Kaina $1.50.
II dalis — skaitymai, aplinkos 
ir tėvynės pažinimas, II - IV

skyriui. Kaina $2.75.

J. Ambrazevičiaus, V. Vaičiu
laičio ir Skrupskelienės 

“NAUJIEJI SKAITYMAI”
’ V-VI skyriui. Kaina $2.50.

•
Be to, turime lietuviškų kla
sių žurnalų po 75f ir mokinio 

pažymių knygučių po 10f.

Spaudos Bendrovė 
“ŽIBURIAI”

941 Dundas Street West 
Toronto, Ont.

BRFWMtS SIMCfc

Laisvajame pasaulyje iš filmi
ninkų iškilo dvi lietuviškos pa
jėgos. Tai broliai Adolfas ir Jo
nas Mekai, biržiečiai, 1944 m. pa
sitraukę iš krašto, pasinaudoda
mi fronto suirimu. Mekai, žinomi 
lietuvių visuomenei kaip žadą 
rašytojai, o Jonas paskutiniu lai
ku ir įrodė “Aiduose” išspausdin
damas “Semeniškių Idiles”. P» 
uolių studijų broliai Mekai išdrį
so steigti Niujorke filmų sostinė
je draugiją .vardu “Filmo Foru
mas”. Adolfas Mekas yra šios 
draugijos sekretorius, o Jonas — 
programų direktorius. Dr-ja taip 
rimtai prisistatė, jog lietuvių 
filmininkų užsimojimas susilau
kia vis didesnio dėmesio. Apie 
ją minėjo NYTimes ir kita spau
da. Draugija persikėlė į miesto 
centrą priešais garsiąją koncertų 
salę “Carnegie Hali”, o į ruošia
mas paskaitas susirenka vis gau
sesni būriai amerikiečių filmi
ninkų. Liepos 22 d. brolių Mekų 
draugijos susirinkime dalyvavo 
keturi žymūs amerikiečiai filmi
ninkai. Susirinkime buvo labai 
gyvai diskutuojamas reikalas fil- 
moms suteikti naują formą, ku
riame filmo autorius galėtų tiks
liau išreikšti savo idėjas ir sva
jas. Minėti keturi filmininkdi, 
kiekvienas pademonstravo savų 
filmų ištraukas ir atpasakojo sa
vo nuomonę naujojo formato 
reikalu.

Broliai Mekai, prisistatydami 
visur kaip Lietuvos filmininkai 
ne tik kad atsiekė nepaprastai 
daug lietuviškos filmos menui 
per tokį trumpą laiką, taip sun
kiomis sąlygomis, bet su savo 
idėjomis išėjo į laisvą pasaulį ir 
buvo pripažinti krašte, kuris pra
dėjo ir tebevadovauja filmų pa
sauliui. A. T.

Dar numuš švietimo lygį
(LAIC) Dabartinėse sąlygose 

švietimo lygis okupuotoje Lietu
voje ir šiaip yra labai kritęs. Bet 
jis dar turės smukti, nes, esamo
mis žiniomis, vidurinėse mokyk
lose mokslas numatoma metais 
sutrumpinti. Dabartinė vidurinė 
mokykla turi 11 klasių; 4 pra
džios mokyklos kursui, 3 vidu
riniam kursui ir 4 — aukštes
niam. Bet esą numatoma ir 
augštesniam kursui palikti'tik 3 
metus.

Voko laiškui tris valandas ieš
kojo. VienoVilniuješiais metais., 
buvusio asmens liudijimu, ten 
jaučiamas didelis prekių trūku
mas. Norėdamas voką nusipirkti, 
jis pats sutruko tris valandas, 
kol jų surado ir gavo nupirkti.



B. SER GAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER 

870 College StM (tarp Osstngfon ir Dovercourt)

x Telef.: OL. 6381, OL. 6382, KE. 7593

Maisto krautuvė - Self Serve. Ronces- 
voiles Ave. Savaitinė apyvarta 
$2.000. Nauji ir modernūs įren
gimai. Didele krautuvė su di
deliu kambariu. Skubiai parduo
dama. Kaina ne mažiau $15.000 

$16.000. Indian Cresc. Atskiras, ge
rų plytų, 8 komb., 3 didelės ir 
šviesios virtuvės, nepereinami k., 
alyva šildomas. Garažas, {mo
kėti $5.800.

$13.500. Prie St. Clair - Oakwood. 
Rug plytų, 6 dideli ir gražūs k., 
dvi virtuves, vandeniu šildomas, 
garažas. įmokėti $3.500.

$11.000, Dundas - Howard Pork, pu
siau atskiras, 6 kamb., gerų ply
tų namas, moderni virtuvė, la
bai gerame stovyje.

$13.500, Marguaretto - Bloor, 7 k., 
vandeniu - alyva šildomas, dvi
gubas garažas.

$15.700, Dundas - Dovercourt, pu
siau atskiras, mūrinis, 8 kamb., 
didelis namas, garažas, alyva 
Šildomas.

$11.000, St. Čiurens - College, 6 k., 
atskiras narnos, vieta garažui.

$16.000, Lansdowne - St. Clair, 8 k., 
atskiros, 2-jų ougštų, alyva šil
domas, narnos gražioje vietoje, 
garažas, lengvas išmokėjimas.

$14.000, 7 kamb., 2-jų ougštų, raup
lėtų plytų namas, alyva šildo
mas; įmokėti $3.000, būtinai 
uparduoti Šią savaitę.

$15.500, Oakwood - Eglinton, 6 k., 
atskiras, ruplėtų plytų namas, 
moderni virtuvė, didelis kiemas, 
šoninis įvažiavimas, vandeniu 
šildomas, nedidelis jmokėjim., 1 
atviras 10 metų morgičius ba
lansui.

$25.000, College - Dovercourt, biznis 
ir 12 kamb. mūro namas, kaina 
numušta 5-kiais tūkstančiais, 
nes savininkas turi šį namą šią 
savaitę parduoti.

$13.500, Mimico - Etobicoke, alyva 
šildomas, ruplėtų plytų namas; 
įmokėti $3.000. Išmokėjimui 
morgičius 20-čioi metų. Skam
binti Marijošiui.

Mann & Martel
J 245 Bloor St'. W? T °- * 5 Tel. OL. 8481

Prie Lansdowne

Namų telefonai:
J. TAMULIONIS—OL. 8074. Z. UMBRAŽUNAS—ME. 0667

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

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

S. Jucevičius, J. Kaškelis, P. Krilavičius 
A. Marcis, B. Marijošius, A. Peleckis

NAUJAI ATIDARYTAS SKYRIUS-
B. SERGAUTIS REAL ESTATE

107 Orchard Beeach, Keswick, prie Simcoe ežero, 
Telefonas Roches Point 184 M.

Čia yra ypač didelis pasirinkimas ūkių, vilų, sklypų 
prie ežero kranto ir apylinkėj.

$1.500 įmokėti, Bathurst - Queen, 6 
k., mūrinis, vandens ir alyvos 
Šildymas. Viso kaina $8.500. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

$2.500 įmokėti. College - Morgueret- 
ta. 8 k. per 2 augštus, 2 moder
nios virtuves, balansui atviras 
morgičius 10 metų. Visa kaina 
$13.500. Skambinti Z. Umbra
žūnui.

$2.500 įmokėti, Show - Bloor 7 kam- 
2-jų ougštų namas, modernus 
vidus, kietos grindys, vandens - 
alyvos šildymas, 2 garažai. Ge
ras pirkinys. Sk. Tarnuiioniui.

$3.500 įmokėti. Parkdale. 9 k., at
skiras, 2 modernios virtuvės,, ne
pereinami k., alyvos šildymas, 
garažas, vieta antram. Viso kai
no $15.500. Skambinti J. Um
bražūnui.

$3.500 įmokėti, Bloor - Windermere, 
6 kamb. atskiras mūrinis namas,

dideli kambariai, prie krautuvių 
ir susisiekimo; yra garažas. Sk. 
Tamulioniui.

$5.500 įmokėti. Paikdale. 11 k., mū 
rinis, 3 virtuves, 2 garažai su 
privačiu įvažiavimu, alyvos ir 
vandens šildymas, daug baldų, 2 
šaldytuvai, 3 elektrines krosnys 
ir tt. eina į kainą. Vienas mor
gičius balansui 10 metų. Gal 
eis už $17.500. Skambinti Z. 
Umbražūnui.

$5.000 įmokėti,*Salem - Bloor, 8 di
delių kambarių atskiras mūrinis 
namas, 2 virtuves, alyvos šildy
mas; 2 garažai. Paskubėkit! Sk. 
Tamulioniui.

$6.000 įmokėti, Indian Rd. - High 
Park, 15 kambarių, 3 modernūs 
butai po 5 kambarius, vandens - 
alyvos šildymas, viena skola ba
lansui 10-čioi metų. Retenybe! 
Sk. Tamulioniui.

A, Mor kis
1077 BLOOR ST. West 

(prie Dufferin) 
REAL ESTATE

Telefonas OL. 8459
$2.500, 6 komb'., mūrinis frontas, 

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

$3 000, Lansdowne - Bloor, 6 kamb, 
solidus mūrinis, alyvos šildymas, 
virtuve, thru hall planas. Viso 
$11.900.

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

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107 

f 
Telefonas EM. 6-4182

Toronto
DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!

*

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

t mums pabandyti parduoti Jūsų namą.

J. KARPIS
REAL ESTATE

_ 1609 DUNDAS ST. W. TEL. OL. 7996, OL. 7997
Didžiausia ir patikimiausia lietuviška namų pardavimo įstaiga 
Toronte. Perkant ar parduodant namus pirmiausia paskambin-

■ kite mums, nes:
1. Suteikiame visas informacijas veltui, 

/ 2. Atliekame visas morgičių operacijas,
3. Parūpiname paskolas.

{mokėti tik $3.800. Vakarų Toronte 
ypatingai gero mūro, apie 12 m. 
senumo, atskiras, kvadr. planas, 
privatus įvožiovimos, lobai dide
lis kiemos, vandeniu šildomos,* 
visiškai be morgičių. Vieno ot- 
skira skola 10 metų.

Pilna kaina tik $11.930. Mimico, vi
siškai naujas, vos vienų metų se
numo, puikus bangolow, priva
tus įvažiavimas, garažas, dide
lis kiemas, kaip vasarvietė.
Skambinti VYT. LUNYS.

High Park rajone. $14.900 pilna kai
no, visiškai atskiras, 7 k., labai 
gerame stovyje, gero mūro na
mas. Vertos ypatingo dėmesio.

High Pork rajone. $3.500 įmokėti, 6 
neperein. kamb. mūrinis, alyva 
šild. namas. Didelis kiemas ir 
vieta garažui. Skubus pardavi
mas.

Skambinti J. BALTAKYS.

$19.000. High Park rajone, loboi ge
ro mūro, atskiros, keturkampio 
plono, 9 kambarių ir saulės k., 
var$deniu - alyva šildomos, įva
žiavimas į kiemą, du garažai. 
Skambinti V. PLIOPLYS, telef. 
OL. 7996, namų tel. RO. 3345.

$5.500 įmokėti. Parkdole, atskiras, 9 
nepereinamų komb. mūrinis na
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.

Skambinti V. PLIOPLYS, OL. 7996

$14.500, McKenzie, pilna kaino, 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. Koina $14.500.

Skambinti B. P0Š1US.

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:

2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto
575 Queen Street West, Toronto <

. 1294 King Street East, Hamilton

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

Nepamirškit manęs!

■?. IWCNAS
R. TESLIA

REAL ESTATE AND INSURANCE
1294 KING ŠT. EAST, HAMILTON. ONTARIO 

Telefonas: 9-3558

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

$4.000 Įmokėti, mūrinis, otskiroš, įvožiovimos, alyvos šildymas, 1 1 kambarių 
namas. Dundos ir Gladstone rajone. Geros pajamos.

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

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

Gera proga įsigyti namą su tuščia krautuve. Krautuve naujai išdekoruota 
24 x 12 pėdų dyd'k>, gali būti dar padidinto dvigubai. Krautuvė, 5 kam
bariai ir 2 .saulės kambariai tik $14.900. Dundas - Bloor rajone.

1675 BLOOR STREET WEST

Mn
ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJĄ LIETUVIS

ntanas E. Mičiūnas
ĮSTAIGOS TEL. KE. 7941 • NAMŲ TEL. LA. 2143

KEN WILES REAL ESTATE
Mes dirbame 24 valandas

Musų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. 

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM 3-1618

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

-Suite 410
394 Bąy St., Toronto, Ont.
' Telcf.: EM.4-9912

$2.000 įmokėti, Dundos - Brock, 6 
kamb. mūrinis, alyva šildomos, 
kietos grindys, labai švarus; pil
na kaina $10.500.
Skambinti L. ZIGMANTAS.

OL. 7997. ■- >

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

OL. 7997.

$8.000 įmokėti, Indian Rd., atskiras, 
tikras 1 I kamb. per 2 ougštus 
dupleksas, vond. šild., 3 mod.

, virtuvės, garažas. Balansui vie
na 10 metų skola.

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

Skambinti B. KRAUČELIŪNAS

Moksleiviai neranda darbo
Nedarbo draudimo komisija 

praneša, kad šiemet daugelis 
moksleivių ir studentų nebega
lėjo gauti darbo, nes vasarvietė
se, turistinėse įmonėse ir žemės 
ūky, kur kitais metais mokslei
viai dažniausiai gaudavo vasaros 
metu darbo, šiemet stojo dirbti

tų apylinkių bedarbiai. O šiemet 
pav. Ontario provincijoj bedar
bių birželio pabaigoje buvo net 
95.253,. t.y. 97% daugiau negu 
pernai šiuo metu.

Daugelis moksleivių, kurie jau 
nebesiruošė toliau mokytis, ne
galėdami gauti darbo, tęsia 
mokslą toliau.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

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

\ rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

WESTMORELAND - DUPONT.
$13.300, įmokėti apie $3.000, 
lobui gružus, beveik noujos 6 di
delių kambarių, tikro mūro nu
mos. Visai naujo krosnis, dide
lė, moderni virtuvė, kietmedžio 
grindys. Geros kiemas. Skam
binti P. Molišouskos, OL. 6321. 

GALLEY AVE. - RONCESVALLES.
$18.900, įmokėti $6.000. Visai 
atskiras, labai gero mūro — 
gražiausios namas gatvėje. 9 di
deli kambariai, vandeniu Šildo
mas, geros kietmedžio grindys, 
dvi modernios virtuvės. Geros 
mokėjimo sąlygos. Skambinti P. 
Mališauskas, OL. 6321.

GEOFFREY - RONCESVALLES . 
$19.900, įmokėti apie $7.500. 
Visai atskiras, 9 kamb., square 
plono, gerų plytų namas. Van
deniu - alyva Šildomas, geros 
kietmedžio grindys, didelis kie
mas, garažas. Balansui viena 
atviro skola. Skambinti P. Mali
šauskas, OL. 6321.

SHAW - COLLEGE. $16.900, ,$6.000 
įmokėti. Gero muro, pusiau at
skiras, 8 kamb. namas. 2 moder
nios virtuvės, garažas, labai ge
ri morgičiai. Dalis baldų įeinb 
į namo kainą. Skambinti P. Gry
bas, ME. 2471.

INDIAN RD CREST. - ANNETTE.
$15.500, įmokėti $5.000. Visai 
atskiros, gero muro, 7 kambarių 
namas, kvadratinis plonas, garo-
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žos, labai didelis kiemas. Skam
binti P. Grybas, ME. 2471.

SYMINGTON - BLOOR. $11.500, 
$2.500 įmokėti. Mūrinis, pu
siau atskiras, 6 nepereinamų k. 
namas, vieta garažui, geras kie
mas. Galima tuojau užimti. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

GLADSTONE - COLLEGE. $4.500 
įmokėti, 8 kamb., pusiau atski
ras mūrinis namas, kietmedžio 
grindys, namas puikiame sto
vyje, vieta garažui. Skambinti 
P. Kerberis, ME. 2471.

BERESFORD - BLOOfc. $4.500 Įmo- 
keti, 8 komb. per du ougštus, 
atskiros mūrinis nomas, kvadra
tinis planas, karštu vandeniu 
šildomas, kietm. grindys, gara
žas, užėmimas tuojau. Puikus 
kiemas su vaismedžiais. Savinin
kas išvyksta. Skambinti P. Ker
beris, ME. 2471.

LAWS - HIGH PARK. $14.500, C k., 
pusiau atskiros, gražus mūrinis 
namas, kietmedžio grindys, ne
pereinami kambariai, du gara
žai. Labai geras pirkinys, sku
bus pardavimas. Skambinti P. 
Kerberis, ME. 2471.

PARKDALE. $2.500 įmokėti, 10 k., 
atskiros mūrinis namas. Kiet
medžio grindys, nepereinami k., 
užėmimas tuojau, 8 metų atda
ras morgičius. Pajamų namas. 
Skamb. P. Kerberis, ML 2471.

m

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

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

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

—Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u:

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

motorus.
Be to, opimu namus pilnom instalia
vimui ar pokeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYN N E AVĖ., TORONTO

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ
■ • ’ * i . ■ ■ '

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 įrengtos 
bungalovos, garažas, priv. įva
žiavimas. Kaina $17.000. Viena 
skola balansui. Lengvos mokėji
mo sąlygos.

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

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

$3.000 įmokėti, Jane - Brockside, 6 
komb., atskiras, mūrinis, gara
žas. Kaina $13.000.

{mokėti $25.000. Prie Simcoe ežero 
z'General Store7' 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. 
atsk., lobai gero mūro duplek
sas, vandeniu šild., didelis kie
mas, 2 muro garažai, privatus 
įvažiavimas. Kaina $25.000.

$8.000 įmokėti, Rusholme Rd., 13 k. 
per 2 augštu, atskiros dupleksas, 
vandeniu šildomos, 2 mūro ga
ražai, privot. įvažiavimas. Vieno 
skola 10 metų. Kaina $24.000.

Turime daugelį kitų labai gerų Ir

F. Jonynas
Telefonas įstaigos OL. 8444 

Namų OL. 2972.

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

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

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

$4.500 įmokėti, Ossington - Bloor, 8 
k. mūrinis, pusiau atskiras, ne
pereinami kambariai, balansui 
vieno skola, garažas. Pilpa 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 Rd.
6 k. pus. atskiras, mūrinis, ne
pereinami kambariai, vend. Šil
dymas, 2 garažai, 2 mod. vir
tuves. Pilno kaina. $14.500.

$6-7.000 įmokėti. Movety - Annette.
9 k., atskiras, mūrinis, kvad
ratinis plonos, olyvo šildomos 
nomos. 2 virtuvės, privatus įva
žiavimas, gorožos. Pilno kaino 
$19.000.

įvairiomis kainomis bei (mokėjimais namų, kurių

Rūta Kuprevičienė 
Nom* Mt 3929 

Vladas Paliulis
M OL. UU

$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. atskiros, mūrinis, 2 virtuvės, 
naujas šildymas, didelis kiemas, 
galimybė garažui. Pilrxr koina 
$14.500.

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

$6.000 įmokėti, High Park Ave. - 
. Bloor, 10 k. atskiras, mūrinis, 

dupleksas, vandens šildymas, at
viro skola 9 metams, garažas, 
šoninis privažiavimas. Pilna koi- 
nb $23.500.

$10.000 įmokėti, Rusholme Rood - 
, Dundos, 9 k. atskiros, aštrių ply

tų, kvodr. planas, 2 virtuves, 2 
vonios, vond. šildym., garažas. 
Pilna kaino $24.000.

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

dėl vietos stokos nejmonomo paskelbti.

V. Jučas
Biznio OL. 8444
Nam' toUf. OL. 6718

A. W. EARL1NGER
Real Estate Ltd.

587 BLOOR STREET WEST
Seniausia pirkimo — pardavimo įstaiga Toronte, 

turi ofisus visos^ miesto dalyse

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$20.000 pilna kaina, Bloor - High Pork Ave., atskiras, mūrinis, 10 kambarių, 3 
virtuvės, 2 vonios, alyva šildomas, erdvus Įvažiavimas, nepaprastai di- 
delis kiemas, parduodamas su baldais.

$3.500 įmokėti, 6 komb. rauplėtų plytų, atskiras namas, 3 garažai; Mar- 
guaretta - Bloor.

$3.500 įmokėti, 8 kamb., vandeniu apšildomos; viena skola balansui Elm - 
College.

$3.500 įmokėti, 8 komb., olyvo šildomos, arti transporto ir krautuvių, 2 vo
nios ir 2 virtuvės; DeTeware - Bloor

$ 17.000 prašoma kaina, 9 kambarių namas ir garažas; įmokėti apie $4.500, 
Dovercourt - Bloor.

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

$11.700 pilno kaino, 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.

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

$3.000 įmokėti. Mūrinis, 7 k. per du ougštus, dvi mod. virtuvės, garažas.
$7.000 įmokėti. Lietuvių mėgiamom rajone, atskiras, mbūrinis, 13 kambarių.

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

aliejumi šildomas.

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

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

' TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
{rengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į noujos, moderniškos alyva, apšildomas ir pilnai automatiškos.

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senos 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. LL 92035.

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

SARA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT.
Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga- 
15 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 išdirbiniu 
ir kitų dalykų bei dovanų iš Vokjetijos, Šveicarijds, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų. s



TBVISKĖS ŽIBURIAI

872 BLOOR STREET WEST (prie Ossington Avė.)

Yra plačiai žinoma, jog dabar
tinis amerikietis gyvena ilgiau, 
nei ankstyvesnės generacijos. 
Ryškiausiai tai įrodo “Metropo
litam Life Insurance Co” statis-

Dabar amerikietis gyvena ilgiau

t. High Pork 6 dideli kamb. mūrinis 
narnos, moderni virtuvė, svarus 
kam- {mokėti $2.900.

2. Grenadier Rd. — Roncesvales 6 
J kombor. gero muro, labai didelis

kiemas ir garažas. įmokėti $3.900.

3. High Park - Roncesvales 6 dideli 
kam. mūrinis, alyva šildomas, kie
mas ir garažas, {mokėti $4.500.

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

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

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms, 
nuojame parduodamas nuosavybes.

V. BUTRIMAS J. K. BALSYS

Vasarai artėjant parduodami 1
pigiomis kainomis V 1/t/

7 kub. pėdų šaldytuvas su (H* 1 /[į
5 metų garantija tik...... <Įp JL 03

Turime ir kitų šaldytuvų dužiausią 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

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision

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

LAIKDODINiNKA
turintį 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

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.
Block South of St. Clair
TORONTO, ONT.

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

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

Tel. LL. 3222.

Lietuvis siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

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

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų modemiško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda ta 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

VASIS - Vasiliauskas
Real Estate and Business Broker

Telefonai: ME. 4605 - 4606

6. Parkdole —- Jameson 10 didelių 
kamb. mūrinis atskiros, alyva šil
domos, garažas, geras pajamų na
mas. įmokėtu $5.000 ir viena at
vira skola balansui.

7. Bloor * Dundas 6 didelių komb. 
ir garažas, {mokėti $2.900.

8. Dundas - Dovercourt Rd. 8 didelių 
komb. mūrinis atskiros, vandeniu - 
alyva šildomas, 2 virtuvės ir 2 ga
ražai, prašoma kaina $14.900.

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

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

Sudarome paskolas, įkai- 
Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.

V. VASIS (Vasiliauskas)

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

Sav. G. KERAITIS

■ 1 ■................ ■ ■■ i nOBF

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

11. Bloor - Delevore Ave. 8 komb. 
gero mūro otskiros, labai didelis 
kiemas, įmokėti $4.500.

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

13. High Park Blvd. - Sunnyside Ave.
11 didelių kamb.7 (2 butai 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 
planas, privatus įvažiavimas, 3 
mūriniai garažai. Namas be sko
lų, įmokėti $9.000 ir viena sko
la balansui 10 metų.

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

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 Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. TeL 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak.

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

$3.500 įmokėti. Ronccsvalles-rajone, 
6 kambarių mūrinis namas. Ge
ras pirkinys.

$4.000 įmokėti. Ossington - Bloor, 7 
kamb., mūrinis, atskiras namas, 
modernus alyvos šildymas, mod. 
virtuvė.

$4.500 įmokėti. Bloor - Bathurst. 7 
k., mūrinis, pusiau atskiras na
mas, alyvos šildymas, kvadrati
nis planas, moderni virtuvė ir 4 
gabalų vonia, kilimai nuo sie
nos iki sienos ir dar daug bran
giu priedu. Bendra kaina tik 
$13.000.

$3.000 įmokėti, 6 kambarių namas, 
Brock Ave., alyvos šildymas, ga
limybė garažui.

OL. 5176 - OL. 1793
j. RiiKš

106! BLOOR ST. W.

Dėmesio!
Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus

'* Pranešu klijentams savo naują adresą:

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

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
_____________firmai:

138-46 CLAREMONT STR. - TELEF. EM. 8-4557
39 metų valymo patyrimai

OYfe
WOnKS MnHed

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių y__ < • .

tiniai biuleteniai •
Pagal juos 1950 m. eilinio ame

rikiečio amžiaus vidurkis buvo
68.4 metai. Lyginant su 1900 m. 
statistiniais duomenimis jo gyve
nimas pailgėjo 20 mėty. Prieš 
tai — nuo 1850 iki 1900 — gyve
nimas tepailgėjo vos septyniais 
metais; dar anksčiau žmonės gy
veno dar trumpiau.

Tiek žymus gyvenimo pailgė
jimas paskutinėje amžiaus pusė
je'turi visą eilę priežasčių. Svar
biausia jų medicinos mokslo pa
žanga, įskaitant stebuklinguosius 
vaistus, kaip penicilinas, aureo- 
mycinas, sulfa vaistai. Tuo pačiu 
laiku Viešosios sveikatos įstaigos 
(federalinės, valstybės ir vieti
nės) žymiai išplėtė savo veiklą, 
pav.: vandens kontrolė, kanali
zacijos sistemos priežiūra, išnai
kinimas vabzdžių ir žiurkių, ku
rios nešioja epidemijas, tuomi 
sumažinus ligomis apsfkrėtimo 
pavojų. Didelė pažanga buvo at
siekta užtikrinant darbininkams 
tinkamas saugumo ir sveikatos 
sąlygas darbovietėje.

Prie amžiaus pailginimo daug 
prisidėjo jo poilsio valandų pa
ilginimas ir atostogų įvedimas; 
pagerėjęs susisiekimas, automo
biliui sutaupant didelę dalį dir
bančiųjų energijos. Darbą tau
pančių mašinų išradimas, pa
lengvinant darbą tiek namuose, 
žemės ūkyje, ir pramonės srity
je, ir visi kiti patobulinimai, ku
rie padarė gyvenimą ne tik leng
vesnį, bet ir patogesnį.

Dėl to eilinis 25 metų ameri
kietis prieš akis turi lygiai tiek 
pat metų, kiek 1900 m., ką tik už
gimęs kūdikis. Įdomiausia 1950 
m. statistikos vieta, jog baltoji 
moteris gali tikėtis išgyvensianti
72.4 metus. Sulaukusi 25 metų 
amžiaus, ji dar prieš akis turi 50 
m.; sulaukus 50 jai dar lieka vi
dutiniškai išgyventi 27 metus, o 
išgyvenus 60 metų ji gali tikėtis 
išgyvensianti dar 19 metų.

1950 m. gimusiems baltosios 
rasės vyriškos lyties kūdikiams 
“Metr. Ins. Co” spėja 66,6 m. am
žių, 5,8 m. trumpesnį nei mote
rims. Šis skirtumas mažėja pa
mažu jiems senstant. Vyrams 
sulaukus 23 metų, amžiaus skir
tumas sumažėja iki'5 metų; 51 
m. — skirtumas pasidaro 4 m., o 
60 m: — vos~3 metai. " ----------

Kitų rasių amerikiečiai gimę 
1950 m. gali tikėtis; išgyvensią 
59,2 m.; moterys 63,2 m. Jų sta
tistiniai duomenvs žvmiai skiria
si nuo baltųjų.

Apie 1900 m. gimę kūdikiai 66- 
iš 100 (neatsižvelgiant jų lyties 
ar rasės), buvo tikima, išgyvens

F. N. PREBBLE
REALTOR

$3.000 įmokėti. Bloor - Brock, 6 k., 
mūrinis, pusiau atskiras namas. 
Alyvos Šildymas, vieta garažui. 
Bendra kaina $11.500.

$3.000 įmokėti. Keele - Annette, 6 k. 
mūrinis, atskiras namas, išilgi
nis koridorius, garažas ir priva
tus įvažiavimas. Prašo $13.500.

$7.000 įmokėti. Bloor - High Park, 9 
kamb., mūrinis, atskiras namas, 
alyvos šildymas, kvadr. plonas, 2 
virtuvės, mūrinis garažas ir šo
ninis įvažiavimas.

$8.000 įmokėti, Rusholme Rd. - Dun
das, apartamentų narnos 6 butų 
po 4 kamb. Kiekvienam karšto 
vandens šildymas; viena atviro 
skola balansui.

4

iki 40 m. amžiaus. Tačiau išgy
venus jiems iki tiek, jų likęs am
žiaus vidurkis buvo skaičiuoja
mas 28,3 m. 1950 m. gi buvo ap
skaičiuojama, jog 92 iš 100 gimu
sių dagyvens iki 40 m. Sulaukus 
šio amžiaus buvo tikima, kad iš
gyvens dar 33,1 metus. Panašiai, 
galimybės išgyventi nuo 40 iki 
65 m. pakilo nuo 62 iki 74%, gi 
galimybė, jog žmogus sulaukęs 
65 m. dar gyvens nuo 11,9 iki 14,1 
metų, pagerėjo.

Pagal “The Metropolitain Life 
Insurance Co” nepanašu, jog se
kančią Amžiaus pusę amerikiečių 
gyvenimas taip žymiai pailgėtų. 
Tačiau medicinos nuolatinis pro
gresas ir vis gerėjančios gyveni
mo sąlygos, tikima, atsieks, jog 
netrukus amerikiečio gyvenimo 
vidurkis bus 70 metų. C. C.

Gali “svarstyti”, bet negali 
nieko nuspręst

Žinomas Sovietams pataikau
jantis Švedijos užsienių reikalų 
ministeris Unden dešimtį, dienų 
lankėsi Sovietuose. Ta proga jis 
lankęsis vienoje automobilių 
dirbtuvėje ir specialiai domėję
sis darbo sąlygomis. Tą jo smal
sumą patenkinę jo vadovai^ de
taliai painformuodami, jog dar
bininkai turi įtakos svarstant at
lyginimus. Taip pat jie galį su 
fabriko vadovais svarstyti darbo 
sąlygas. Tačiau... jokių spren
dimų jie negali tais savo reika
lais daryti. Streikuoti taip pat 
negali. “Sugestijom” visa jų ta
riama įtaka ir pasibaigia. Taigi 
net _ Sovietams pataikaujantis 
Švedijos Undenas pripažįsta tai, 
ką neseniai Tarptautinės Darbo 
Organizacijos sesijos proga iškė
lė Lietuvos ir kitų pavergtų 
kraštų laisvajame pasauly esą 
darbininkijos veikėjai — kad 
Sovietai darbininkiją yra paver
gę ir kad ta darbininkija yra 
grynai priklausoma nuo sovieti
nių biurokratų bei išnaudotojų 
malonės.

Paieškojimai
Paieškoma Agota BUDRYTĖ, 

anksčiau gyvenusi 781 Waterloo 
St., London, Ont. Atsiliepti arba 
pranešti: Jonas Valaitis. 741 
Wilde, Detroit 9, Mich. USA.

Dr. V. P. Baltrušaitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1554A BLOOR ST. W., TORONTO 
(kampos Dundas - Bloor) 

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. vok. Kitu laiku pagal 

susitarimų.

SU

$8.000 įmokėti. Rusholme Rd. - Dun
das, 6 butų po 4 kamb., atskiras 
namas, karšto vand. - alyvos šil
dymas, 6 visai atskiri butai, 1 
atvira 10 metų skola balansui. 
Prašo $38.000.

$6.000 įmokėti, 7 kambarių šiurkščių 
plytų atskir. namas geram High 
Park rajone; karšto vandens - 
alyvos šildymas, garažas ir šoni
nis įvažiavimas.

$4.000 įmokėti, Ossington - Bloor, 7 
kamb. mūrinis atskiros namas, 
modernus alyvos šildymas, oir- 
condition, išilginis koridorius, 
moderni virtuvė.

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

. Advokatai, Notarai
91 Yonge St, Toronto 

Telef. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ ‘

Laikrodininkas
Taisau visu rūšių laikrodžius sąžinin
gai Ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Glashuette laikrodininkų mo
kyk^. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti ii provincijos reg. laišku.

STANLEY SHOE STORE
Augičiousios rūšies moterų, vaikų Jr 
vyrų botai, normalaus dydžio Ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

prie Gladstone

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St West Toronto
Tel. KE. 3881

Dantistė 
NINA ČERNAVSKIS,^ D0S

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir trečiadieniais naa 2-9 vaL vak.; ketvirta- 
dieniai* ir penktadieniais nuo 9-5 vai. po pietų.

6M BROADVIEW AVE., TORONTO. - TEL Rl. 4643

Dr. M. Arštikaltytė 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 • - 
' Toronto

Priima iš anksto susitarus 
Telef.: affiso WA. 1-3584 

namų WA. 3-5555

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.

Dr. A. Pacevičlus
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINK 
314 BATHURST ST.

Toronto
telef. kabinėtos EM. 6-2696 

Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYS1OTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)
(

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

p.p. arba pagal susitarimą.
Telefonas LO. 1794

Toronto

Dr. 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. M. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

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

WA. 1-0219 '
249 HOWLAND AVE., TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

NUO RUGPJŪČIO 14 IKI 

28 DIENOS NEDIRBS — 

IŠVYKSTA ATOSTOGŲ.

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais Ir* šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556

namų LL. 5228.

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

PERKĖLĖ 
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. 
Telef. EM. 8-2646

Bernhard & Scott 
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių. Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

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

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

Dr. Sylvia UZANS
Vaikų ir odos ligos

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

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

" Tel. GL. 2892.

Dr. A. Ratinow
LM.C.C.

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

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

TeL WA. 1-6708
....................  — ■■■ i m*

• - _ _ - ___________ _ ________ ' i »- Į

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
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., kitulaiku pagal susi
tarimų.

Telefonas OL. 6851
, , »

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

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

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

Dr.John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
262 St. Ctarr Ave.,-Tbronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas

■ x ... 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 Eucl’d Avė.

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

A|cių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto 
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Bttrte aklų nervus, kurie daž 
nei sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kolbomis
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924
------------------- ■ - -

Dr. WILLIAM J. ZINCIIESIN
BX.M.D., L.M.C.G 
GYDYTOJAS ir

CHIRURGAS
MtataM ūaL: 2-4.30 Ir 7-9 vai. pp. 

Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344
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TORONTO, Cnt.
Lietuvių Dienos artėja

Nepamirškime, kad.. rugsėjo 
. len. 4-6 d. Toronte bus Lietuvių 
Dienos. Čia suplauks tūkstančiai 
lietuvių iš Kanados ir Amerikos. 
J ų tarpe rasis kiekvieno giminių 
ir daugelis pažįstamų. Jau šian
dien pagalvokim, kaip juos pri
imsim ir ką jiem£ parodysim. 
Nuo mūsų nuoširdaus svečių pri
ėmimo, daug pareis ir Lietuvių 
Dienų sėkmingumas. Dėl to mes 
kviečiame visus Toronto lietu
vius ruoštis tinkamam svečių 
priėmimui, o svečius prašome 
nepamiršti savo pažįstamų ir gi
minių Toronte ir juos Lietuvių 
Dienų proga atlankyti. Ypač 
svarbu priminti, kad tomis die
nomis vyksta ir didžiausia Ame
rikos kontinente metinė paroda 
(Exhibition) Toronte.

Kanados Lietuvių Dienos visi 
dalyviai bus nufilmuoti ir ta gra
ži, istorinė, spalvota filmą bus 
rodoma po visą pasaulį, kur tik 
gyvena lietuvių. _ ., • ~

Taigi nusistatykime būti tos 
filmos dalyviais, atvykdami 
Kanados Lietuvių Dieną.

KLB Toronto apyL'V-ba.
Šalpos - labdaros komiteto 

“Caritas” pranešimas
Sumažėjus darbo pasiūlai ir 

dažniau aplankant mūsų koloni
jos tautiečius įvairioms nelai
mėms, atsirado didesnis skaičius 
šelptinųjų. Jau kuris laikas yra 
numatyta sušelpti keletu šeimų, 
bet mūsų ištekliai neleidžia to 
padaryti.

Artinasi žiema, kurios metu 
paprastai šelptinųjų skaičius dar 
padidėja.

Komitetas prašo anksčiau su
šelptųjų, kurių materialinė pa
dėtis yra pagerėjusi, atsiteisti su 
komitetu, kad galėtume sušelpti 
kitus, kurie šiuo metu yra tokio
je padėtyje, kokioje Jūs buvote 
šelpiamuoju laiku. Komitetas ar
timiausiu metu yra numatęs su
rengti .du ..parengimus;, .rugsėjo 
25 -d., šeštadienį, šv. Jono Krikš
tytojo parapijos salėje ir spalio 
23 d., šeštadienį, UNF salėje. Ko
mitetas prašo' organizacijų šio
mis datomis nerengti parengimų, 
gi visuomenę prašo savo atsilan
kymu paremti šalpos darbą.

A. a. Albino Sidaravičiaus šei
mai paremti liepos 31 d. šv. Jono 
Kr. parapijos bažnyčioje pamal
dų metu surinkta $85.52.

“Caritas”.
Sv. Andriaus liuterionių baž

nyčioje, Carlton ir Jarvis gatvių 
kampe, rugpjūčio 22 d., 9.30 vai. 
ryte, lietuvių pamaldos.

Pamaldom pasibaigus, ten pat 
bažnyčios salėje, šaukiamas pa
rapijiečių susirinkimas eina
miems bažnytiniams reikalams 
aptarti.

Kun. dr. M. Kavolis.
Toronto vytiečių futbolas. Vy- ! 

čio futbolininkai rugpiūčio 13 d. 
Earlscourt Parke sužaidė rung
tynes su Vikings. Rungtynės su
žaistos rezultatu 2 : 2. Įvarčius 
įmušė Jonas Vėlyvis.

Sekančios futbolo rungtynės 
įvyks rugpiūčio 18 d. Greenwood 
Parke, 6.45 vai. su Vikings.

Pasinaudokite proga, nes 
duo jau čia pat. .

Svečiai
Vasarą pravažiuojančių ir 

mines bei bičiulius lankančių lie
tuvių Toronte nuolat gaust#. Taip 
iš Garry palipi Čikagą pas pp. 
Užupius vieši operos sol. p. S. 
Adomaitienė, pereitą savaitę lan
kėsi Toronte Z. Kungys iš Ne
wark, N.J., V. Žvirzdys iš Čika
gos, kun. Patlaba iš Baltimores.

i

ru

gi

x Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Žolinės šventėje gražiai pa

minėta Liet Kat Moterų D-jos 
metinė šventė: 10 vai draugijos 
intencija parapijos bažnyčioje 
atlaikytos pamaldos, o po to — 
bendri pusryčiai parapijos salėje.

— Ateinantį sekmadienį, rug
pjūčio J2 d., bažnyčioje rinklia
va misijų reikalu šiaurinėje Ka
nadoje. Z

— Sį sekmadienį 10 ir 11 vai. 
pamaldose vargonuoja muz. St 
Gailevičius.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė: Juozas Bakis ir Ilona Ka
thy tė; Aleksandras Masaitis ir 
Anelė Pumerytė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rugpjūčio. 4 d. Toronto liet, 

pranciškonų vienuolyne įvyku
siame Liet, pranciškonų vyriau
sios vadovybės posėdyje ir rug
pjūčio 10 d. parapijos komiteto 
posėdyje buvo nuspręsta paimti 
J. Augustinavičiaus lietuvišką- 
statybos bendrovę įvykdyti para
pijos statybą. J. Augustinavičius 
atvyko iš Clevelando Torontan 
rugpjūčio 15 d. ir jau pradėjo pa
ruošiamuosius statybos darbus.

— Parapijos statybos architek
tas dr. St. Kudokas yra apsisto
jęs pas pranciškonus Toronte ir 
prižiūrės pačią statybą.

— Parapijos komiteto pirm. J. 
R. Simanavičius su šeima išvyko 
į JAV dalyvauti savo brolio 
pranciškono Fr. Augustino įža
duose. Ta pačia proga dalyvavo 
Amerikos lietuvių Marijos metų 
kongrese, kuris rugpjūčio 13-15 
d. vyko centriniame Liet, pran
ciškonų vienuolyne, Kennebunk
port, Maine.

— Rugpjūčio 20-22 d. “Cenacle 
Retreat House”, 318 Lawrence 
Ave. E., įvyks moterims uždaros 
rekolekcijos lietuviškai. Reko
lekcijas praves T. Bernardinas. 
Jos prasideda penktadienio va
karą 7 vai. ir baigiasi sekmadie
nį- po pietų/Tas- dw-’didna^^e'- 
kolektantės pasilieka tame vie-' 
nuolyne maldoje, apmąstymuo
se ir dvasiniuose lavinimuose. 
Užsiregistruoti ir gauti informa
cijų galima klebonijoje iki ket
virtadienio.

— Ateinantį sekmadienį yra 
Marijos Nekalčiausios Širdies 
šventė. Po parapijos pasiaukoji
mo Marijos Nekalčiausiai Šir
džiai ši šventė bus švenčiama 
ypatingai iškilmingu būdu. Tą 
sekmadienį antroji rinkliava ku
rijos potvarkiu daroma misijoms.

— Parapijos bazaras . įvyks 
rugsėjo 4-6 d. Lietuvių Namuose. 
Fantus bazarui galima atnešti 
sekmadienį po 11 vai. pamaldų 
salėn ir klebonijon betkuriuo 
metu. Be to, PBRM Būrelio na
rės eina per namus, rinkdamos 
juos. Daug gražių lietuviškų iš
dirbinių yra gauta bazarui. Fan
tų lietus - kavutė įvyks rugpjū
čio 26 d., 7.30 vai. pp. klebonijos 
patalpose, kurį rengia tas pats 
būrelis. Torontiečiai kviečiami 
ta proga aplankyti vienuolyną ir 
pasidžiaugti gražia būrelio veik
la. Didžią padėką reiškiame Mrs. 
I. Mankus, būrelio pirmininkei, 
kuri taip sumaniai vadovauja

— Automobilio bazarui, kurio 
traukimas įvyks rugsėjo 5 d. po 
11 vai. pamaldų, gauta $6.005,25. 
Tenka pastebėti, kad iš Ameri
kos pranciškonų geradarių pėr 
provincijos raštinę gauta $2.000. 
Torontiečiai prašomi skubiai 
platinti bazaro knygutes, nes jau 
netoli traukimo laikas.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Juozas Bakša ir Eugenija 
Skibaitė.

• .

RUGPJŪČIO 21 DIENĄ, š{ ŠEŠTADIENJ, V. NARUŠIO ŪKYJE, PRIE MEDAD EŽERO, 
. TORONTO SPORTO KLUBAS “VYTIS” RUOŠIA

gegužinę su sportine programa
, ■ * ‘ u v - . > «. s <• ♦ it* X

Programoje futbolo rungtynės “Old Stars” — “Vytis”, lengvoji atletika ir GROŽIO KARA
LIENĖS RINKIMAI z . -T ... ,

Veiks bufetas su visais gėrimais, gros JoePitaro orkestras.

* - * • . , 4
Pradžia 4 vai. po pietų iki 12 vaL nakties. Visus Toronto, Hamiltono ir apylinkių lietuvius 
maloniai kviečiame. “Vyčio” klubo valdyba.

Vykstantiems į ateitininkų i 
stovyklą.

Pakartotinai pranešame, kad 
kiekvienas stovyklautojau pasi-: 
ima su savim patalinę (nes mie
gama palapinėse), dantų valymo 
bei maudymosi priemones, lėkš
tę, puoduką, peilį, šakutę ir 
šaukštą. Toronte esantieji sto
vyklautojai šeštadienį, rugpjūčio 
21 d. renkasi prie šv. Jono Krikš
tytojo lietuvių parapijos bažny
čios 10 vai. rytą. Iš ten važiuo
jama į stovyklą. Prašome susi
rinkti- punktualiai.

Stovyklavimo metu, penkta- 
dienį,Higpūčio 27 d., yra šaukia
mas Kanados moksleivių ateiti
ninkų suvažiavimas.

Šeštadienį, rugpjūčio 28 d. 2 
vai. pp. punktualiai įvyks vyr. 
ateitininkų metinis suvažiavi
mas. Prašome suvažiavime skait
lingai dalyvauti. Tą pačią dieną 
vakare bus ruošiamas Tėvynės 
Vakaras su pritaikinta prie par
tizano kapo programa. Kalbės J. 
Matulionis, KLB Krašto V-bos 
pirmininkas.

Sekmadienį, rugpjūčio 29 d. 4 
vai. pp. stovyklos uždarymas. 
Taip pąt bus atatinkama progra
ma. Kalbės dr. Šapoka, K. Lietu
vių Katalikų Federacijos v-bos 
pirmininkas,.. ............ . -.. . ~ .

f Tėvynės' VaKaYą' ir ’stovyklos' 
uždarymą maloniai yra- kviečia
ma atsilankyti gerb. visuomenė.

Stovyklos vieta pasiekiama: iš 
Hamiltono 6-ju keliu važiuoti iki 
Caledonia, nuo čia sukti į 54-jį 
kelią ir važiuoti į pietryčius iki 
Cayuga. Nuo šios vietovės 3-čiuo- 
ju keliu važiuoti į rytus iki Dun- 
villės. Dunnville miestelyje per
važiavus tiltą sukti į kairę Port 
Maitland kryptimi ir šios kryp
ties laikytis iki stovyklos vietos. 
Bus nurodyti nuo čia ir ženklai. 
P. Daubario ūkis, kuriame įvyks 
'stovykla, kaip tik ir yra visai ne
toli nuo Port Maitland. Port 
Maitland yra pažymėtas Ontario 
kelių žemėlapyje.

Iš Toronto važiuojant galima 
naudotis aprašytu keliu arba iš 
Burlingtono sukti į 20- j į kelią ir 
važiuoti iki 56-tojo kelio. 56-ju 
keliu važiuoti iki Dunville. Nuo 
čia naudotis duotu aprašymu.

K. At-kų C. V-ba.

Mielai dainietei
dr.

jos mamytei 
reiškia

MONTREAL, Que

ARENA GARDENS
60 Mutual St.

, arti Dundos Subway stoties 
Speciali outomobil. vietaavskai* own th» •>« t®* 

Kiss MelKate »* <1
Pradedant rugpjūčio 16 d., visą savaitę, 

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

Sekančią savaitę 
SHOWBOAT

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

ŽUKLAVIMO
ir įvarius kitus

J. BERžINSKAS
1212 Dundas Streęt West. Toronto 

Telefonas LA. 9547
čio Dot galima užsisakyti laivams motorus bei 

jvoirius medžioklinius Joutuvus.

Toronto Lietuvių Namai 
rugpjūčio 20 cL,6 vai vak., rengia

LINKSMUS ŠOKIUS
Vs *“ ' "‘t*' ' ‘ .

Šokiai vyks visos trijose salėse. Bufetas su tauriais gėrimais. 
Jūsų patogumui — juodd kavutė, kaldūnai, žuvis, sumuštiniai.
Senus ir jaunus Iinksmin/;šaunus ITALO CANADIAN orkestras.

Įėjiihąs' tik 500 asmeniui.
VISI MALONIAI KVIEČJĄMĮ.

t TL Namų Valdyba.
. ----

“Aušros” stovykla Ingelwoode
Toronto Šatrijos ir Rambyno 

tuntų vadovybės1 suorganizavo 
skautams ir norinčiam sujais sto
vyklauti lietuviškam jaunimui 
dešimties dienų stovyklą, įvyku
sią liepos 24 — rugpjūčio 2 d. In
gelwood, Ont. Minint 50 metų 
nuo spaudos atgavimo sukaktį,

atlikti praktiniai darbai, daugiau 
susipažinta su skautų ideologija. 
Stovyklavę ne skautai pajuto 
skautiškų stovyklų tvarką ir, rei
kia tikėtis, jie visi kitais metais 
stovyklaus jau kaip skautai. Sto
vyklai baigiantis, vyko pat. laips
nių egzaminai. Keturios skautės 
davė vyr. skaučių įžodį. 28 skau- 

stovykla pavadinta “Aušros” Į tai-ės, išlaikę vilkiukų, jaun. 
vardu. Pati stovyklavietė — ra- ■ skaučių ar III pat. laipsnio egza- 
mus nuo pasaulio atsiskyręs minus, davė skautų įžodį.

Stovyklą kasdien lankydavo 
nemaža svečių iš Toronto, Ha
miltono ir kitų vietovių, bet dau
giausia jų — apie 200 — suvažia
vo stovyklos uždarymo dieną, 
riTgpjffŠČ d;' Įspūdingos stovy k?-“ 
los uždarymo iškilmės vyko vė
liavų aikštėje prie pastatyto žu
vusioms už Lietuvos laisvę ak
meninio aukuro. Išsirikiavus 
gražioms uniformuotų skautų- 
čių gretoms ir įnešus tautinę vė
liavą, buvo skaitomi abiejų sto
vyklų įsakymai. Davusius Įžodį 
pasveikino Brolijos Vyr. Skauti
ninkas prof. Stp. Kairys. Laimė
ję stovykloje skautiško pažangu
mo konkursą skautai ir skautės 
buvo apdovanoti dovanėlėmis. 
Uždegus aukurą, Lietuvos did
vyrių prisiminimo žodį tarė dva-

mus nuo pasaulio atsiskyręs 
kampelis prie laukais ir miške
liais vingiuojančios Credit upės; 
Šita patraukli ir stovyklavimui 
patogi vieta sutraukė apie 150 

_.nuolatimų. stovyklautojų. Dar 
' apie 50 ‘ stovyklauto jų 'suvažiavo 
paskutines tris dienas. Daugu
mas stovyklautojų buvo iš To
ronto, bet keliolika stovyklą pa
pildė iš Hamiltono, Wellando, 
Woodstocko, net iš Clevelando. 
Buvo įkurtos dvi viena salio ki
tos atskiros skaučių ir skautų 
stovyklos.. Pirmajai vadovavo 
tuntininkė s. O. Kalendrięnė, 
antrajai — ps. J. Pažėra. Abiems 
stovykloms dvasipį patarnavimą 
teikė Rambyno tunto dvasios va
dovas kun. klebzP. Ažubalis, su 
skautais stovyklavęs visą laiką, 
kasdien stovykloje laikydamas 
šv. mišias, sakydamas pamokslė
lius, klausydamas išpažinčių ir 
užsiėmimų metu pravesdamas 
pašnekesius. Stovyklavimo prog
rama buvo vykdoma pagal iš 
anksto nustatytą darbotvarkę, 
kurios buvo griežtai laikomasi. 
Skautiškam jaunimui stovykla 
buvo nepamainoma mokykla. 
Čia eitos pat. laipsnių programos,

mirus, liūdesio valandoje gilią užuojautą

Toronto Liet. Moterų Šalpos Grupė “Daina”.

Vyčio susirinkimas dėl įvyks
tančių rugpiūčio 23 d. futbolo 
rungtynių nukeliamas į rugpiū
čio 25 d. Susirinkimas įvyks 
anksčiau skelbta dienotvarke ir 
tuo pat laiku — 8 vai. vak. To
ronto Lietuvių Namuose.

“Vytis”1 valdyba.

Liet. Ev. Liuterionių Tarybos 
Kanados skyriaus pareiškimas
Keletas privatinių asmenų ir 

du kunigai, priklausą įvairiom 
skirtingom tikybinėm organiza
cijom, paskelbė, kad jie šaukią 
suvažiavimą Toronte, jų vadina
mą “Lietuvių Evangelikų Liu
terionių Sinodas”.

Lietuvių Evangelikų Liuterio
nių Bažnyčios reikalai tremtyje 
yra tvarkomi Lietuvių Evangeli
kų Liuterionių Bažnyčios Vyr. 
Tarybos, kurią išrinko pirmas 
Lietuvių Liuterionių Sinodas 
tremtyje 1948 m. Vien tik šioji 
Taryba lietuvius evangelikus 
liuterionis atstovauja Lutheran 
World Federation ir atskiri} 
kraštų bažnytiniame gyvenime. 
Vien tik šioji Taryba galėtų 
šaukti Lietuvių Evangelikų Liu
terionių Sinodą.

Niekas kitas negali kalbėti lie
tuvių evangelikų liuterionių baž
nytiniu reikalu ir “šaukti Sino
dą”. Bažnytinės 'galios neturinčių 
asmenų šaukiamieji suvažiavi
mai bažnytinės teisės pobūdžiu 
lieka privatiniais susirinkimais, 
kurie neturi bažnytinio suvažia
vimo reikšmės ir galios. .

Lietuvių Evangelikų Liūte* 
rionių Taryba Kanados sk.

VOKIETIS KIRPĖJAS

249 OSSINGTON AVĖ. 
Jarti Lietimų Namų)

atioArė Kirpyklą.
Rūpestingas patarnavimas:

, ,i , ,ii „ra.——■„ i , 
PRANEŠIMAS

Gerb. klientams pranešame, kad nuo 
šios dienos mūsų krautuvė "Green Val
ley" Meat Market, 996 Dundas St. W., 
TELEF. ME. 7462, pradėjo prekių pri
statymu į namus pagal užsakymą. /

Savininkai VL. GERMANAVIČIUS,
* JULIUS SINKEVIČIUS.

’•........... .......... .........
({nuomojamas kambary* III augite, gali
ma naudoti* virtuve. TeL LO. 4566.
------------------------------------- --—:------------- ----------------  
({nuomojama*' butas i{ 2 kambarių, vir
tuvės ir saulė* kambario, be baldų ll-me 
augite. Tai. WA. 2-0579 po 6 vai. vak.

linuomojamas kambary* II augite poniai 
ar panelei, galima naudoti* virtuve. Tel. 
LO. 7593.

({nuomojama* kambary* *u baldais ll-me 
augite. Tel. KE. 6663.

({nuomojamo* kambary* ll-me augite *u 
baldai* ir 2 kambariai lll-me augite be 
baldų. 315 Brock Ave. Teirautis telef. 
LO. 8835 nuo 6-8 vai. vok.

Ižnuomajama* kambarys II augitg, 45 
Lakeview, tel. LL. 0793.

I{nuomojomo* kambary* vienam asme
niui II aug{te. 20 Shannon St.

Atitaisoma klaida dėl kandida
tų sąrašų pristatymo į KLB Kr. ; 
Tarybą sekančiai: Sąrašų prista
tymo terminas — rugpjūčio 29 d. I 
24 vai.

Montr. apyL Rinkimų K-ja.
Pranešimas. A.a. prof. Krėvės- 

Mickevičiaus minėjimas Mont- 
realyje įvyks rugpjūčio 22 d., 4 
val.’pp. D‘Arcy McGee salėje.

Apylinkės v-ba.
Organizacijų pirmininkų pasita
rimas dėl bendro kandidatų sąra
šo sudarymo į KLB Krašto Tary
bą iš Montrealio apylinkės įvy
ko sekmadienį, tuoj po pamaldų 
A parapijos salėje. Kadangi ne 
visų organizacijų pirmininkai 
dalyvavo, tai tuo tarpu buvo pa
duoti tik penki kandidatai. Ga
lutiniam sąrašo sudarymui ir pa
rašų surinkimui sudaryta" komi
sija iš trijų asmenų — L. Balza- 
ro, A. Navikėno ir L. Lukoševi- 
čiūtės.

Kandidatų sąrašas turįs būti 
užbaigtas iki sekančio sekmadie
nio, kadangi tada būsią pradėti 
rinkti parašai.

Malonų popietį praleido visi, 
kurie atvyko į Liet. Kat. Moterų 
D-jos gegužinę p. Staniulių va
sarvietėje, Laurentian kalnuose.

Oras buvo puikus, vietos daug, 
vandens sporto mėgėjams — gra
ži upė, o norintiems pašokti — 
gana erdvi salė. Priedu ska
nūs, švieži užkandžiai, įvairūs 
gėrimai ir greitas aptarnavimas. 
Tatai galėjo patenkinti net ir iš
lepinto vasarotojo skonį. .

Gegužinė tęsėsi nuo ryto ligi 
vėlyvo akaro. Daugumas buvo 
atvykę lengvomis mašinomis, 
tačiau ir vienas autobusas, iš 
Montrealio atvykęs 9 va L ryto, 
buvo pilnas. Gegužinę atlankė 
visi AV parapijos kunigai ir daug 
svečių. Daugiausiai darbo įdėjo, 
kaip paprastai, pati D-jos valdy
ba, kurią sudaro O. Lukošienė —- 
pirm., A. Šegamogienė, A. Ma- 
liškienė, A. Piešinienė ir Strė-

LK Moterų D-jos Montrealio 
skyriaus valdyba dėkoja pp. 
Staniuliams maloniai sutiku
siems leisti surengti gegužinę sa
vo vasarvietėje, Laurentian kal
nuose. Taip pat atsiprašo visus 
keleivius važiavusius autobusu 
už Įvykusius nemalonumus. į

Gegužinės pelnas — $52, iš jų 
$30 paskirta šalpos reikalams.

Skyriaus v-ba.
Nekalčiausios Dievo Motinos 

Širdies, šventė' AV bažnyčioje 
s švenčiama rugpjūčio 22 d. Para- 
piliečiai kviečiami skaitlingai

V - y JL, A v V F-' A. AVAA4 A A A > A A A A XZ X-A A VM-*- "M w A V v e '

sios vadovas kun. kleb. P. Ažu- dalyvauti šventose mišiose ir pri- 
balis. Po to. galingai skambant j šv. komuniją, m_ i"_______ 2 t___ : __

AV parapijos choro gegužinė 
įvyks šį sekmadienį pp. Skruibių 
ūkyje.. Šv. mišios bus kaip ir 
kiekvieną sekmadienį. Autobu
sas išeina 8.45 vai. rytą nuo AV 
bažnyčios.

t
AV bažnyčios statybos reikalai 

juda. Ateinančią savaitę jau bus 
pradėtas dėti stogas.

Visiems planams reikia fun
datorių. Viena kryžiaus kelių 
stacija kainuoja $100, o vienas 
suolas kainuos $200. Fundato
riaus ar jo šeimos vardas bus pri
dėtas prie suolo, bet tai nereiškia, 
kad jis galės tą suolą vienas nau
doti. Tai sudarytų labai daug ne- 
lonumų ir kartais net nesusipra
timų. Toks asmuo paliks visiems 
laikams fundatorium ir atskirais 
atsitikimais, kai vietos bus nu
meruotos, turės pilną teisę užim
ti savo suolą, pranešdamas tatai 
iš anksto.

Dar vis ieškomi didž. altoriaus 
ir taip pat vieno šoninio altoriaus* 
fundatoriai. Didž. altorius kai
nuos $3.000, o šoninis $1.500. Ieš
komi lietuviai fundatoriai, nes 
jie turi pirmą teisę būti savo 
bažnyčios geradariais. Būtų vi
siems nepatogu, jeigu surastu- ■ 
mėm svetimtaučius geradarius. 
Prapij iečiai, kurie dar nėra su
mokėję šimto dolerių bažnyčios 
statybai, turėtų tatai tuojau pa
daryti. Kiekvienas parapijieti* 
turėtų jausti šią atsakomybę, nes 
būtų netiksliu sustabdyti bažny
čios statybą dėl savo nerangu
mo ar nesolidarumo.

Mirė. Praėjusį penktadienį po 
ilgos ligos mirė Balys Maciulevi
čius, palikdamas žmoną ir dukte
rį su trimis vaikučiais. Jo žmona 
ligonė, neturte ir varge. Būtų ge
rai, jei kas galėtų ištiesti pagal
bos ranką p. Maciulevičienei.

Praėjusį penktadienį mirė Juo
zas Sadauskas, Gen. Hospital,

Šv. Jono iiuteronių bažnyčios 
patalpose rugpjūčio 15 d. po pa
maldi} Įvyko lietuvių parapijos 
visuotinis susirinkimas. Jame 
pranešta apie Lietuvių Evang. 
Liuter. Bažnyčios Vyr. Tarybos 
rugpjūčio 1 d. nutarimą, kad 
Amerikoj nėra sąlygų steigti sa-. 
varankišką lietuvių Iiuteronių 
sinodą. Pasisakius šiuo klausimu 
už ir prieš, susirinkimas vien
balsiai pritarė tam nutarimui. 
Susirinkimas pasidžiaugė Liet. 
Evang. Liuter. Tarybos Ameri
koj sudarymu, kuri veiks sakytos 
Vyr. Bažnyčios Tarybos ir Lu
theran World Federation žinioj.

Kor.
Tautos himnui, buvo nuleistos 
vėliavos. Paskutinis laužas buvo 
itin įdomus savo programa, gau
siais dalyviais ir paties laužo 
pravedimu. Laužą vedė iš JAV 
atvykęs Vyr. Brolijos laužave- 
dys s. V. Bražėnas - Bražvilius.

Stovyklos gyvenimo nuotru
pos buvo fiksuojamos leidžiama
me sieniniame stovyklos laikraš
tėlyje “Liepsnelė”. To laikraštė
lio išėjo viso 9 nr. Laikraštėlis 
iliustruotas gausiomis iliustraci- i 
jomis, linksmo, skautiško turi
nio. Jame nuotaikingai atsispin
di visas stovyklavimo laikas. Ne
tolimoje ateityje laikraštėlis bus 
multiplikuotas ir išsiuntinėtas 
stovyklauto  j ams.

Ši stovykla vispusiškai sustip
rino skautus-es, juos sujungė į 
dar glaudesnes gretas žygiui už 
Dievo, tėvynės ir artimo tarny
bos idealus. —SKS—

Padėka
Rombyno ir Šatrijos skautų - skaučių 

tuntai reiškia nuoširdžią padėką: Brolijos 
Vadui Vyr. Skautininkui Kairiui už lan
kymą ir dalyvavimą stovyklos gyvenime 
nuo liepos 24 d. iki rugpiūčio 1 d.; Šv. 
Jono parapijos klebonui, skautų Dvasios 
Vadui, kun. Ažubaliui už tiekimą dvasi
nių patarnavimų stovyklos metu; ponioms 
Jakubauskienei ir Liormanienei už tvar
kymą stovyklos maitinimo; ponams Au- 
gustinavičiui, Greičiūnui ir "Mohawk 
Furniture" krautuvės savininkams už su
teikimą transporto priemdnių stovyklos 
reikalams; visiems skautų - skaučių tė
vams ir globėjoms lankiusiems stovyklą 
ir ją rėmusiems.

Rambyno ir Šatrijos tuntų Tuntininkai. 
Padėka

Nuoširdžiai dėkojome DG Prisikėlimo 
parapijos klebonui T. Bernardinui, su
jungus mus moterystės ryšiais; sol. V. Ve- 
rikaičiui, gražiai pagiedojus šv. mišių 
metu; p. J. Simanavičiui, sveikinus mus 
radio bangomis; p. M. B. Stundžioms, p. 
Budvydaitei. p. Valatkų šeimai, p. Gir- 
čienei, p. E. V. Abramovičiams, p. V. K. 
Žaroms ir J. Lukoševičiui už gražiai pa
ruoštas vaišes; pabroliams ir pamergėms 
už malonų asistavimą; tėvams pranciško
nams, Prisikėlimo parapijai, PBR Moterų 
Būreliui ir visiems kitiems už gausios 
dovanos ir sveikinimus.

Teresė ir Vlados Šienini.

■{nuomojame* frontin'* kambary* *u bal
dai* l-me augite ra galimybe K* iv irt i; 
kambary* ra mažo virtuvėle ll-me augi
te ra baldai* arba be ir ger&ės. 301 
Clinton St. “s

({nuomojom! du kambariai ir virtuvė II 
augite *u baldai*. Dunda* - Dupont ra
jone. Skambinti tai. LT. 6705.

Ižmromojame* front!"!* kambary* lll-me 
augite vyrui ar mergaitei. 693 Dover- 
court Rd. Tel. LO. 8951.

Mielą Bičiulę : /
Aldoną Statkevičiūtę - Užupienę.

dėl mylimos mamytės a.a. M. STATKEVIčIENĖS mirties, 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Vitalija ir Ladas Giriūnai.

— Londonas. — Amerikoniška 
' oro susisiekimo firma užsakė 
Anglijoje 40 keturmotorių turbo- 
propelerinių lėktuvų — Vickers 
Viscount, — skirtų vidutinio at
stumo tarnybai, kainuosiančių 
$45.000.000. Europoje šitokie lėk
tuvai kelevius vežioja jau pus-

Nuoširdžioi dėkotu kun. P. Ažubaliui 
už atlaikytas gedulingos mišias mono 
vyro o o. A. Sidoravičious intencija, kun. 
8. PoceviČiui už poloidoįimg,'ypoi daug 
padėjusioj laidotuvių metu poniai Gvoz- 
doitienei, o taip pp. Klemkai ir Skirgai
lai, velionį veltui gydžiusiam dr. Yčui, li
goje lankiusiems dr. K aveliui Ir TT Pran
ciškonams. materialiai mane sušelpu- 

j siems: šv. Jono Krikštytojo parapijai, p. 
Į Labanauskui, pp. Bleizgiams, skautų or

ganizacijai Toronte, o taip pat visiems 
lietuviams dalyvavusiems laidotuvėse.

> Ida Sidaravičienė ir dukrelė*.

antrų metų. Jie veža 40 iki 82 
kelevių.

— Strasburgas — Lenkt} trem
tinių delegacija Įteikė Europos 
Tarybai memorandumą su sąra
šu 15 Slenku vyskupų ir 1000 ku
nigų, kalinamų komunstinėj 
Lenkijoj.

R. ŽULYS
>

Real Estate
X

Tel. EM. 3-6711, ME. 2072

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

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

Rushdme Pork - College, $3.500 įmokėti. 8 nepereinami kambariai, plytų na
mas, alyva šildomos, 2 virtuvės, pilno kaino $14.500.

Fem - Koncesvolles, $6.000 įmokėti, 10 komb., gražus plytų namas, vandeniu 
- alyva šildomos, lobai geroje vietoje, geros pajamos, nėra garažo. Viso 
kaino $17.500.

AL GARDENS
REAL ESTATE 

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO

Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Voters'* HU. 9-1543.

Viral* turte pirkim# er pardavimo reikolai* kreipkitės viri nurodyta edreaa. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




