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ANTROJI LIETUVIŲ DIENA Karo debesys aplink Formosa
Susiorganizavus Kanados Liet. B-nei kilo reikalas ieškoti if 

naujų pasireiškimo formų, apimančių visus Kanadoje gyvenan
čius lietuvius. Pirmasis mėginimas sutraukti didesnį lietuvių su
sibūrimą vienon vieton buvo padarytas praėjusiais metais Hamil
tone puikiai surengta ir praėjusia su dideliu pasisekimu Pirmąja 
Lietuvių Diena.

Tokiam didesniam lietuvių suplaukimui nepakanka vien pra
mogų. Reikia duoti ir idėjų. Traukdami didesnes lietuvių mases 
vienon vieton, rengėjai turi išmėginti ne vien savo jėgas organi
zuodami tų dienų pasisekimą, bet duoti pasireikšti ir mūsų poli
tikams, dirbantiems laisvinimo darbą ir mūsų menininkams pa
sirodyti su savo kūriniais. -

Šių metų II Liet. Dienos rengėjas yra KLB Toronto apyl. val
dyba. Ji atstovauja didžiausią koloniją Kanadoje su labai įvairių 
organizacijų kompleksu.
• Lietuvių Dienos idėja yra gili ir prasminga. Mūsų valstybė 
sugriauta, ekonominis ir kultūrinis lietuvių tautos gerbūvis su
naikintas. Trečdalis mūsų tautos geriausių sūnų ir dukterų bol- 
ševikipio okupanto sunaikinta, ar merdėja priverčiamojo darbo 
stovyklose. Naujoji karta auklėjama marksistinėje dvasioje. Ten' 
nėra nei įsitikinimų, nei spaudos laisvės. Todėl Kanados Lietuvių 
B-nė jungiasi kartu su kovojančia lietuvių tauta, miško broliais 
Lietuvoje ir su Vyriausiu Išlaisvinimo Komitetu.

Lietuvių Diena turi parodyti mūsų vieningumą ir ryžtingumą 
atkovoti savo tautai laisvę. Mes dar nepalūžome, nesuabejojome 

. ir siekiame galutino laimėjimo. Laisvinimo idėja mus jungia vie
non šeimcn ir Lietuvių Diena turi parodyti mūsų vieningumą ir 
solidarumą kitataučiams. Kiekviena tauta turi pritarti mūsų sie
kiams, nes visos pasaulio tautos nori "būti laisvos. Kanados Liet. 
B-nė džiaugiasi ir pritaria mūsų diplomatams, kada jie garbingai 
gina mūsų pavergtos tautos valstybines teises.-

Liėtuviškasis jaunimas Liet. Dienos metu turės daug pramogų, 
nes tuo pačiu laiku rugsėjo 4-5 d. įvyksta Toronte Šiaurės Ame
rikos Sporto Olimpiada. Be vietinių sporto pajėgų žaidynėms ir 
įvairiems turnyrams atvyksta iš tolimiausių JAV vietovių apie 
250 sportininkų ir daugybė svečių. Sporto klubai rungsis dėl lai
mėjimų taurių ir pirmenybių. Per sportą ir meną jaunimas jun
giasi į lietuviškas gretas.

Vises mūsų priešų pastatigos suskaldyti lietuvius turi būti su
trukdytos. Nuo mūsų visų pritarimo ir prisidėjimo priklausys 
Liet. Dienos pasisekimas, ęo šios Dienos lietuviai.Kanadoje turi 
turėti aiškų kelią Bendrucrnenės ir laisvinimo darbe.

Šiais metais minime Slfties metų spaudos grąžinimo sukaktį. 
Per 50-tį metų lietuvių tautos vyresnioji karta sukūrė labai daug. 
Mes išaugome-jų idealų šviesoje, matėme savo akimis atkurtą 
tėvynę ir vėl pergyvenome jos sunaikinimą. Mes esame gyvieji 
liudininkai bolševikinio teroro. Mes esame šaukliai į pasaulio są
žinę dėl mūsų tautai daromos skriaudos. Lietuviai laimėjo 40 
metų trukusią kovą su caristinės Rusijos raudonsiūliais žandarais. 
Daug aukų ir pasišventimo pareikalavo ši kova. Spaudos draudi
mo laikų mokykla buvo prie motinos ratelio ir slaptose mokyklo
se. Bet ji išaugino nepalaužiamos dvasios tautos veikėjus, kurių 
dėka buvo atkurta mūsų nepriklausoma valstybė.

Istorija kartojasi. Tik šiuo kartu yra didesniame pavojuje, nei 
kada nors praeityje. Vėl vargo mokyklos išaugins stiprius veikė
jus ir kovotojus. Vėl savo svajonėse matome gražų Vilniaus mies
tą, legendarinį geležinį vilką ir laisvai jojantį Vytį. Kol gyva lie
tuviška dvasia, tol lietuvių tauta nemirusi ir valstybės idėja tik
ra ir reali.

Lietuvių Dienų programa yra plati ir į vairi. Numatoma su
rengti spaudos parodą, kuri senesniems primintų draudžiamojo 
laikotarpio literatūrą, o jaunimas turėtų-progos susipažinti su la
bai įdomia mūsų raštijos praeitimi.

Didesnio susidomėjimo verta yra dailės paroda, ruošiama pir
mą kartą Toronte ir Kanadoje. Dailės parodos komisijos pirminin
kas T. Valius, nariai: J. Bakys.ir A. Dociųs. Paroda įvyks Lietu 
vių Namuose. Bus išstatyti tapybos, grafikos, skulptūros ir taiko
mosios dailės kūriniai daugumoje naujausių meno krypčių.

Rugsėjo 5 d. vakare didelėje koncertų salėje Massey Hall 
įvyks iškilmingas Liet. Dienos atidarymas ir didelis koncertas.

" Atidaromąją kalbą pasakys Lietuvos Konsulas Kanadoje min. 
Vytautas Gylys, žodį tars Kanados Krašto Valdybos pirm. Jonas 
Matulionis, Federalinės vyriausybės sveikatos ministeris Hon. 
Martin ir tai progai pritaikytą paskaitą skaitys svečias iš JAV 
ministeris Vaclovas Sidzikauskas.

Lietuvių Dienos proga yra leidžiamas informacinis leidinys, 
kuriame bus apibūdinta visų KLB apylinkių, jose esamų kitų 
erg-jų, bei meno, sporto ir ekonominių vienetų veikla. Jis bus 
gausiai iliustruotas organizacijų bei pavienių asemnų nuotrau
komis.

Leidinio redakcinė komisija sparčiai varo darbą pirmyn. Lei
dinį renka ir ofsetinei spaudai paruošia Spaudos B-vė “Žiburiai”. 
Spausdins Foto-Lith. Offset Printing Co., 1033 College Str., To
ronto. kurios savininkai yra lietuviai.

Koncerto vedėjas yra muzikas Stasys Gailevičius. Programoje 
solistai: Elžbieta Kardelienė iš Montrealio ir Paulionis iš Timins, 
Toronto lietuvių choras “Varpas”, dir. St. Gailevičiaus, orkestras 
“Trimitas”, vad. muz. A. Prielgausko ir St. Jokūbaičio. Orkestras 
ir choras be savo atskiro repetuaro duos vieną bendrą operos iš
trauką. diriguojant muz. St. Gailevičiui. Pogramoje dalyvaus ir 
tautinių šokių grupės.

Rugsėjo 4 d. vakare, šeštadienį įvyks grandiozinis šokių vaka
ras - balius U N F salėje su turtingu bufetu ir kitomis baliaus 
staigmenomis. Gros Toronto Lietuvių orkestras “Trimitas”.

Prašome lietuvių visuomenę, ypač iš tolimesnių Kanados ir 
JAV vietų, taip sutvarkyti ilgą trijų dienų savaitgalį, kad būtų 
progos atsilankyti Lietuvių Dienose Toronte.

Apylinkės Valdyba.

BOMBOMIS TAIKOS NELAIMĖSIM - EISENHOWERIS
Prez. Eisenhoweris pasakė įsi

dėmėtiną kalbą protestantinių 
bendruomenių kongrese Evan- 
stone, III., JAV. Kreipdamasis į 
juos, prezidentas pabrėžė: “Nė
ra įmanoma nuraminti pasaulio 
įtampos ginklais bei bombomis”. 
“Mes žinome, kad tiktai žmogaus 
dvasia bei mintis, persiėmusi 
tiesa ir teise gali ilgainiui įgalin
ti mus gyventi ramybėje, ir tai 
turėtų būti kMkvieno žmogaus 

turtas”. “Tūkstančiai patyrimų 
mane įtikino nepalikdami jokios 
abejonės. Jcad bendras ir karštas 
pasiaukojimas kilniam tikslui 
padaugina paskirų žmonių ir 
bendruomenių pajėgumą ir daro 
pasiekiama beveik kiekvieną sie
kį”. Prezidentas kvietė visus ti
kinčiuosius didžiajam taikos žy
giui, kuris reikalingas ne vien 
karių: “Tikinčiųjų vyrų ir mote
rų darbai praeityje yra šaukimas

JAV politikos vadovai sten
giasi apjungti visas galimas pa
jėgas prieš Azijoje plintantį ko
munizmą. Tam tikslui rugsėjo 6 
d; Filipinuose šaukiama Azijos 
konferencija. Deja, susodinti azi- 
atus prie vieno stalo nėra lengva. 
Iš viso Azijos žemyno konferen
cijoje dalyvauti pasižadėjo tiktai 
Tailandas ir Pakistanas. Pastara
sis sutiko būti tiktai stebėtoju. 
Mat, Azijos nekomunistiniai 
kraštai yra apsikrėtę “neutralu
mu”, kurį stipriausiai pabrėžia 
Indijos min. pirm. Nehru. Be to, 
Azija labai susiskaldžiusi: Nehru 
negali sėsti prie vieno stalo su 
Čiankaišeku arba S. Rhee. Aust
ralai ir Rhee nenorėtų vakarie
niauti drauge su japonais. Britai 
gi taip pat atsargūs — jie nesu
tinka, kad į pietr. Azijos gyny
bos sritį būtų įtraukta Formoza.

Jau nebepirmąkart raudonoji 
Kinija grąsina Formozai, norė
dama ir ją “išlaisvinti”. Dėl tų

MIRĖ DIDYSIS VALSTYBININKAS DE GASPERI
Rugpiūčio 19 d. savo tėviškėj 

Sella di Valsugana širdies smū
giu mirė didysis Italijos valsty
bininkas Alcide de Gasperi, su
laukęs 73 m. amžiaus. Vyriausy
bė jį pagerbė palaidodama Ro
mos Šv. Lauryno’ bazilikoj su 
valstvbinėmis iškilmėmis. Gedu
lingos pamaldos buvo atlaikytos 
Gęsų bažnyčioje^kgr.de Gasperi^ 
būdamas min.^pirminmlčū, dai
nai užeidavo pasimelsti. Specia
lus traukinys iš jo tėviškės at
vežė velionį sostinėn, pakeliui].', 
sustodamas kiekvienoj stoty. Bū
riai žmonių rinkosi jo pagerbti. 
Užuojautą velionio šeimai pa
reiškė visi vadovaujantieji Itali
jos asmenys, neišskyrus nė ko
munisto vado Togliatti. Laikraš
čiai išeido specialias laidas..

Žinia apie staigią de Gasperi 
mirtį sujaudino ir šv. Tėvą, ku
ris jo šeimai tuojau pareiškė 
užuojautą. Vatikane velionis bu
vo labai vertinamas už jo drąsią 
kovą prieš fašizmą. Dignitoriai 
pažinojo jį iš arti ypač karo me
tu, kai jis buvo slaptai prisiglau
dęs Vatikano bibliotekoje. Ve
lionis buvo pagerbtas 1949 m. 
Pijaus ordenu — kryžiumi, kuris 
yra laikomas vienu reikšmin
giausių atžymė j imu. Tai buvo šv.

BONNA LIETUVOS ATSTOVI PRIIMTŲ, JEI..
Paskutinėmis žiniomis iš, Vo

kietijos, Lietuvos atstovo prie 
Bonnos vyriausybės klausimas 
yra pakibęs ore. Kaip jau buvo 
skelbta, kai VLIKas paskyrė sa
vo delegatą Lietuvos respublikai 
atstovauti, p. Lozoraitis du kartu 
pareiškė protestą, teigdamas, jog 
VLIKui atstovų paskyrimas ne
priklausąs ir liepos 19 d. prane
šė skiriąs savo ryšininką dr. Ge
rutį. Vokiečių užsienių reikalų 
ministeriją toks lietuviškų orga
nų nevieningumas labai nustebi
no ir jos laikysenoje santykiuo
se su VLIKu nuo to meto pasi
reiškė tam tikro šaltumo. Kai po 
to į Bonną atvyko p. Lozoraitis 
su dr. Geručiu ir pareiškė, kad 
VLIKas neturįs skirti delegatą 
atstovauti Lietuvos valstybės. 
Tiems patiems pareigūnams, su 
kuriais palaiko ryšius VLIKo de
legatas, p. Loz. pareiškė kad Lie
tuvos konsulato atkūrimas Vo
kietijoje esąs nereikalingas, o dr. 
Gerutis tebusiąs jo — ne Lietu
vos — atstovu. Kai po šito į Bo
ną atvyko išsiaiškinti reikalų*VT 
pirmininkas p. Zaikauskas su 
URT valdytoju bei VLIKo dele

ir mums. Tikėjimas ištikro per
kėlė painus. Dabar gi yra vėl me
tas, kai didieji darbai turi būti 
išdrįstami tikėjimo dvasioje”. 
Taikos laimėjimas, anot jo, “ne
gali būti paliktas diplomatams ir 
kariams. Istorija yra pilna fak
tų apie jų pralaimėjimus, nežiū
rint ir labai išmanių bei nuošir
džių pastangų”. Užtat preziden
tas kvietė viso pasaulio tikin
čiuosius maldai už taiką.

pareiškimų tarp Vašingtono ir 
Londono eina diplomatiniai pasi
tarimai.

Attlee neseniai buvo pasiūlęs 
perduoti Formozos vyr. valdžią 
Jungt. Tautoms. Bet ir šis pasiū
lymas raudonajam premjerui Ču 
nepakeliui. Attlee vizito išvaka
rėse jisai pareiškė, kad Formo
za yra “nepažeidžiamai Kinijos 
žemė”. Nepagailėjo taip pat jisai 
grasinančių žodžių JAV už davi
mą ginklų Čiankaišekui: Tai di
dina karo pavojų”.

Ču mestus kaltinimus tęsia 
Peipingo radijas. Jisai pranešė, 
kad JAV lėktuvai ir laivai, drau
ge su Čiankaišeko pajėgomis, at
lieka žvalgybos veiksmus raud. 
Kinijos pakraščiuose. Anot Pei- 
pYngo, “JAV pajėgos rengia kinų 
tautai karinę provokaciją”.

Prez. Eisenhoweris pareiškė, 
kad Formozos puolimo atveju 
7-tasis JAV laivynas įsikištų. 
Gen. Kennedy, buvęs aviacijos

r

Tėvo dėkingumo pareiškimas už 
darbą krikščionybei.

Su A. de Gasperi mirtimi Ita
lija neteko didžiausio pokarinio 
meto valstybės vyro. Sunkiausiu 
laiku jis stovėjo prie krašto vai
ro beveik aštuonerius metus. Vi
są laiką jo politika pasižymėjo 

gatu prie Vokiečių vyriausybės 
dr. P. Karveliu, jiems buvo pa
reikšta, kad Lietuvos valstybės 
atstovą Vokiečių vyriausybė pri- 
imsianti, bet tokį kuris bus pri
statytas sutartinai VLIKo ir dip
lomatų vardu. Atseit, dabar tek
tų grįžti prie to paties, ką VL 
IKas buvo siūlęs p. Lozoraičiui 
— abiems pusėms susitarti. Ar 
tai bus įmanoma prie susidėju
sių santykių?

Konsulato įkūrimo klausimas 
betgi nėra numarintas, nes juo 
suinteresuota ir pati Vokietijos 
vyriausybė. Nors p. Lozoraitis 
buvo pareiškęs, *kad konsulatas 
nereikalingas, VT pirmininkui ir 
VLIKo delegatui Vokietijos už
sienių r. ministerijoje buvo pa
sakyta, kad konsulato atidarymo 
reikalu galima laukti teigiamo 
atsakymo. Vokietijos vyriausybė 
esą laukianti, kad konsulato at
kūrimo bus paprašyta ir Latvijos 
bei Estijos vardu. Latvijos vardu 
tokio konsulato atkūrimo jau pa
prašyta. Laukiama, kad Vokieti
jos vyriausybė sprendimą pada
rys apie rugsėjo pabaigą.

Visa šita santykių su Bonna 
istorija yra labai nemaloni ir 
kompromituojanti lietuvių var
dą, Daugiau negu liūdna, kad 
žmogus norįs kalbėti Lietuvos 
respublikos vardu, pareiškia sve
timai vyriausybei, jog nereikią 
nei diplomatinio atstovo, nei 
konsulato ir kad pakaksią vien 
jo asmeniško ryšininko, kuris, 
beto, Bonnoje net negyvens. Sa
koma, jog p. Lozoraitis padaręs 
dar daugiau: jis tuo reikalu pa
daręs demaršą JAV Augštojo 
Komisaro įstaigoje, prašydamas 
paveikti Vokietijos užsienių r. 

viršininku To. Rytuose I Pasaul. 
karo metu mano, kad 7-toji flo- 
tilija pralaimėtų, nes persilpna. 
“Aš manau, kiniečiams yra pate
kę keletas povandeninių laivų”. 
Be to, raudonieji turės jų su sve
timom įgulom, panašiai kaip 
šiaur. Korėjoj, kur lėktuvai buvo 
rusų perduoti korėjiečiams. Rau
donoji Kinija, pasak jo, yra su
siorganizavusi aviaciją, kuri savo 
pajėgumu turbūt yra ketvirtoji 
pasaulyje. Ji turinti 500-1000 
sprausminių bombonešių.

Gen. Kennedy nuomone, For- 
moza gali būti III karo pradžia: 
“Čia yra daug dinamito”.

Admirolas F. Stump, Ramiojo 
vandenyno laivyno vadas, pa
tvirtino prezidento Eisenhowerio 
ankstesnį pareiškimą dėl Formo- 
zos ir pridūrė, kad- jo vadavau- 
jamas laivynas yra pakankamai 
stiprus atremti komunistini puo
limą.

visuotinumu. Jis gerai matė, kad 
pokario Europa gali išlikti laisva 
tiktai susivienijusi bei pasiryžusi 
bendrai gintis. Užtat jis labai sie
lojosi Š. Atlanto Sąjunga ir ypač 
Europos Gynybos Bendruomene. 
Jo bičiuliai netgi mano, kad EG B 
ištikusi nesėkmė žymiai prisidė
jo prie jo mirties. Dvi dienas 
prieš mirtį velionis kalbėjo te- 

rio Scelba ir primygtinai, net 
ašarodamas, maldavo jį tvirtai 
laikytis EGB ir jos antvalstybi- 
nio pobūdžio. Ypač jaudino jį 
Prancūzijos nenoras dėtis Į EGB, 
dėl ko visa Europos gynyba pa
kibo ore.

De Gasperi buvo vienas .di
džiųjų naujosios Europos pradi
ninkų drauge su R. Schumanu ir 
dr. Adenaueriu. Deja, sumanytų 
planų jam nebeteko įvykdyti. 
Netekęs parlamente daugumos 
turėjo užleisti vietą kitiems. Kad 
ir būdamas nuošaliau nuo val
džios, visą laiką sekė Italijos, sa
vo krikšč. demokratų partijos ir 
Europos politiką. Jo nuomonė vi
sada buvo svari, o-jo asmuo — 
taikingas. Jo taktika — lyginti 
skirtumus tarp savosios partijos 
'sparnų ir siekti pusiausvyros 
Italijoj ir visoj Europoj.

ministeriją, kad VLIKo delegato 
paskyrimas nebūtų priimtas. Tas 
pat, esą, padaryta ir dar vienos 
didžiosios valstybės A. Komisaro 
įstaigoje.

Kai panašius pareiškimus pa
darydavo velionis Gabrys, jis bu
vo visų laikomas arba išgama ar
ba pablūdėliu, o p. L. dar gauna 
už tokią “veiklą” algą iš Lietu
vos valstybės pinigų likučių!”

Krizė VLIKe
Beabejo Lozoraičio byla buvo 

priežastis rugpiūčio 11 d. prasi
dėjusios krizės VLIKe. Kadangi 
tautininkų atstovas p. Šidiškis 
byloje buvo ir tebėra p. Lozorai
čio tarnyboje, nuolat važinėja su 
juo pasitarti ir pranešinėja jam 
apie VLIKo ir VT nutarimus, 
tai VLIKe susidarė nuomonė, 
kad p. šidiškiui, kaip opozicio
nieriui netinka būti vykdomajam 
organe — Vyk. Taryboje. Ir taip 
aname posėdy, p. Norkaičiui pa
siūlius mažinti VLIKo ir VT iš
laidas buvo pasiūlyta taupumo 
sumetimais panaikinti Tautos 
Fondo Valdytojo, Finansų Tar
nybos Valdytojo ir Bendrųjų 
Reikalų Tarnybos etatus. Pirmų
jų dviejų postų panaikinimas 
reiškia pašalinimą iš Vykd. Ta
rybos p. Šidiškio, kuris abu tuos 
postus valdė. Prieš siūlymą tuo- 
jaus pareiškė protestą pats Šidiš
kis, ūkininkų partijos atstovas 
Norkaitis ir socialdemokratų at
stovas Glemža, kurie posėdį ap
leido, bet likusieji 7 vienbalsiai 
tokį nutarimą padarė ir išrin
ko naują Tautos Fondo valdybą. 
Tuo tarpu p. Šidiškis, nežiūrint 
pakartotinų reikalavimų, atsisa
kė perduoti Tautos Fondo doku-

(Nukelta į 7 psl.)

Ar bus išgelbėta Europos gynyba? Tokį klausimą kėlė praėjusią 
savaitę visas--laisvasis pasaulis. Mat, Briusely — Belgijos sostinėje 
— buvo susirinkusios labai svarbaus posėdžio E. Gynybos Bend
ruomenės nariai — Belgija, Olandija, Liuksemburgas, V. Vokieti
ja, Prancūzija ir Italija. Prancūzijos min. pirm. Mendes - France iš
dėstė savo pasiūlymus pakeisti kaikuriuos sutarties punktus ir pa
brėžė — jei jo siūlymai atmetami, Pfancūzijos parlamentas balsuos 
prieš EGB ratifikavimą, ir tuo būdu visa gynybos sistema liks pa
laidota. Viši kiti nariai priešino-®—---- —----------------- ------ ----
si Mendes - France siūlomiems tūkstančių metų ir turinti pri-
pakeitimams. Dulles kreipėsi te
lefonu į Mendes - France prašy
damas neišardyti konferencijos, 
nes tai reikštų Vak. Vokietijos 
atidavimą Kremliaus įtakai. Į 
konferenciją kreipėsi ir prez. Ei- 
senhoweris, ragindamas eiti prie 
bendros gynybos, nes tai geriau
sia priemonė išlikti laisviems. 
Konferencijos pirm., belgų užs. 
r. ministeris P. H. Spaak, patei
kė keletą kompromisinių siūly
mų, bet irgi nesėkmingai. Stai
ga iš Paryžiaus atvyko Briuseliu 
JAV ambasadorius David K. 
Bruce, EGB klausimų žinovas, ir 
bandė derinti priešingumus. De
ja, konferencija išsiskirstė pa
skelbusi, kad negalėjo susitarti. 
Mendes - France kalbėjosi dar su 
kancl. Adenaueriu ir pirmadienį 
išskrido pas W. Churchillį. Čia 
taip pat atvyko min. Edenas. 
Svarstyti nauji planai V. Euro
pos gynybai organizuoti. Taip 
EGB kol kas pakibo ore.

Graikai reikalauja Kipro
Galan Pinu - nnsilnimn naudoja-

si ne; tik sovietai, bet ir mažosios 
tautos. Kai prancūzai, nebegalė
dami atlaikyti keliose vietose 
puolamų pozicijų, pažadėjo savi
valdą riaušes tebekeliančiam 
Tunisui, tuoj sukilo Marokas, rei
kalaudamas irgi didesnės laisvės. 
Kai egiptiečiams galų gale pavy
ko išjudinti britus iš Sueso kana
lo, sukruto ir Kipro salos gyven
tojai graikai, kurių ten yra apie 
400.000. Jau iš seno ten veikė są
jūdis, reikalaująs susijungimo su 
tėvyne Graikija. Pastaruoju me
tu jis tiek sustiprėjo, kad ėmė 
demonstruoti ir grasinti britų pa
reigūnams. Jiems į talką atėjo 
Graikijos tautiečiai — ir jie ėmė 
rengti didžiausias demonstraci
jas. Ypač buvo jos gausios Atė
nuose ir Salonikoj, kur dalyvavo 
apie 200.000 graikų, prie britų 
ahbasados ir konsulato šaukusių 
“Šalin britai”. Kai įsikišo polici
ja, kilo riaušės, per kurias buvo 
sužeisti 67 policininkai ir civiliai 
asmenys! Susirinkusioms mi
nioms žodį tarė ir Atėnų arki
vyskupas Spiridon, be kitko pa
reikšdamas: “...Tikimės, kad 
garbingasis Sir * Winston Chur
chill baigs savo politinę karjerą 
laisvės mostu ir sujungs Kiprą 
su Graikija”.

Visos šios demonstracijos buvo 
sukeltos paremti Graikijos vy
riausybės prašymui JT, kad šios 
pravestų plebiscitą Kipre. Pra
šyme, be kitko, sakoma, kad Kip
ro sala graikų gyvenama jau nuo

Lenkai verčia Zaleskį nuo sosto
Kai gen. Wl. Anders pareiškė 

Zaleskiui jo nepripažįstąs prezi
dentu, pastarasis atleido jį iš ge
neralinio kariuomenės inspekto
riaus pareigų ir jo vieton rugp. 
12 d. paskyrė gen. M. T. Tokar- 
zevvski - Karaszewicz, kuris bus 
kartu ir krašto apsaugos minis- 
teriu. Jo pavaduotoju paskirtas 
pulk. T. Munich.

Šie paskyrimai padaryti prezi
dento ir londioniškės lenkų vy
riausybės, kurios didžioji lenkiš
kos išeivijos dalis nepripažįsta. 
Kaip matyti iš lenkų spaudos, 
daugumas linksta į gen. Sosn- 
kowskio pusę, kuris birželio mėn. 
turėjo perimti iš Zaleskio prezi
dento pareigas. Kadangi šis su
sitarimas nebuvo įvykdytas, po
litinės partijos, pasirašiusios vad. 
“vienybės aktą”, sušaukė Londo
ne rugpjūčio pradžioje posėdį, 
kuriame išrinko trijų komisiją 
laikinai eiti Lenkijos prezidento 
pareigų. Tai gen. Wl. Anders, 
T. Arcizewski. ir E. Raczynski. 
Jie netrukus paskelbė atsišauki
mą į visus pasaulio lenkus, kvies- 
ami šiuo politiniu krizės metu 

klausyti Graikijai. Pastarosios 
vyriausybė pasižada nekliudyti 
D. Britanijai laikyti saloje kari
nes bazes tuo atveju, jei ji perei
tų Graikijos valdžion.

Britai spiriasi. Jų atstovas JT 
P. Dxon pareiškė, kad Britanija 
priešinsis Kipro klausimo iškėli
mui JT pilnaties posėdyje, nes 
tai esąs britų vidaus reikalas.

Atitraukia kariuomenę iš 
Korėjos

Demonstruoja ir korėjiečiai. 
Mat, JAV ir Kanada paskelbė 
atitraukiančios du trečdaliu savo 
kariuomenės iš piet. Korėjos. Ko
rėjiečiai pasijuto nesaugiai, nes 
jų pačių kariuomenė dar nėra 
pakankamai stipri. Prez. Rhee 
tuo didžiai nepatenkintas ir rei
kalauja dar prieš JAV divizijų 
pasitraukimą suorganizuoti nau
jas vietinių divizijas.

Dalinis karinių pajėgų atitrau
kimas iš Korėjos yra prez. Ei
senhowerio politikos padarinys. 
Jau gruodžio mėn. jis tai buvo 

ro atsKraukuRag* būva Isulaiky- „ 
tas. Dabar JAV divizijos Korė
joje bus išdėstytos salų grandi
nėje: Okinavoje, Havajuose ir 
kit. Galbūt tai daroma ryšium su 
paaštrėjusiu Formozos klausimu.

Pažymėtina, kad JAV 'politi
koje tonas yra pasikeitęs. Jau ne
bekalbama apie išlaisvinimą, o 
apie ekonominę pagalbą ir ka
riuomenės telkimą toliau nuo ko
munistinių karo pajėgų. Nuo pa
sipriešinimo agresijai neatsisa
koma, bet atsargumas kariniu 
požiūriu yra padidėjęs.

JAV Kongresas prieš 
kompartiją

Ir senatas, ir atstovų rūmai 
(305 - 2) balsavo už kompartijos 
panaikinimą. Prez. su savo vy
riausybe tam buvo priešingas, 
nes tuo būdu komunistai esą da
romi kankiniais ir paliečiami 
ankstyvesni saugumo įstatymai. 
Nuomonėms suvienodinti buvo 
sukviestas komitetas iš vyriausy-, 
bės ir kongreso atstovų, kuris pa
rengė visiems priimtiną formu
lę. Pagal ją, būti kompartijos na
riu nėra neteisėta, bet komunis
tai negali būti skiriami jokioms 
valstybinėms pareigoms jie ne
gali dirbti gynybos pramonėje ir 
gauti pasų; jie turi registruotis 
pas gen. valstybės prokurorą, 
jei rie — baudžiami 5 m. kalėji
mo ir $10.000. Be to, komunisti
nės darbo unijos neturės įstaty
mų globos, teikiamos kitoms 
unijoms.

paklusti šiai trijulei kaip augš- 
čiausiam laikiniam valstybės or
ganui. Taip pat jie išreiškia vil
tį, kad jų uždavinys nebus ilgas 
ir kad jie galės tas pareigas per
duoti tikrajam prezidentui, ku
riuo, pagal politinių grupių valią, 
turįs būti gen. K. Sosnkowski.

Politinės partijos, išrinkusios 
prezidentinę trijulę, yra sudariu
sios organą — Laikinę Tautinės . 
Vienybės Tarybą”, kurios pirmi
ninku išrinktas T. Bielecki. Be 
to, ji sudarė penkias komisijas: 
užsienio, vidaus, finansų, teisės 
ir kontrolės.

Zaleski su premjeru Cat - Mac
kiewicz laiko save ir toliau lega
lia valdžia ir “baudžia” nepalan
kiuosius. Antai, kai ambasado
rius E. Raczynski, įėjo į prezi
dentinę trijulę, premjeras prane- , 
šė atleidžiąs jį iš pareigų.

— Otava. — Kingston© kalėji
me įvyko didžiausias iki šiol Ka
nadoje kalinių sukilimas. Jų apie 
1000 bandė išsiveržti padegę ka
lėjimą, bet policijos ir kariuome
nės daliniai sukliudė!

kgr.de
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AKTUALIAIS BENDRUOMENĖS KLAUSIMAIS

KLB Tarybos Vyr. Rinkimą Komisijos
APLINKRAŠTIS APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJOMS

Vyr. Rinkimų Komisija savo 
1954 m. rugpjūčio 17 d. posėdyje 
padarė šiuos nutarimus:

1. Vyr. Rinkimų Komisija pa
reigomis pasiskirstė šiaip: Pir
mininkas — Kęstutis Grigaitis, 
vicepirm. — Vytautas Skrinskas, 
sekret. — Feliksas Valys, nariai: 
Jonas Novogrodskis jr Petras Vi- 
lutis.

2. Visos Apylinkių Rinkimų 
Komisijos, prieš siųsdamos kan
didatų sąrašus Vyr. Rinkimų Ko
misijai, turi patikrinti Apylinkių 
Valdybose pasirašiusiųjų solida
rumo mokesčio apsimokėjimą ir 
apie tai įsakmiai pažymėti.

3. Jeigu sąrašuose būtų kandi
datai arba siūlytojai iš skirtingų 
apylinkių, 'tai gavusioji sąrašą 
apylinkės Rinkimų Komisija pa-

šiušiųjų asmenų tinkamumą rin
kimų taisyklėms, po to sąrašą 
persiunčia tai apylinkės komisi
jai, kurioje gyvena kiti esantie
ji sąraše asmenys ir tik po to pa
staroji Komisija persiunčia kan
didatų sąrašą Vyr. Rinkimų Ko
misijai.

4. Apylinkių Rinkimų Komisi
jos prašomos ligi š.m. rugsėjo 5 d. 
pranešti Vyr. Rinkimų Komisijai 
kiek apytikriai bus reikalinga 
balsavimo kortelių.

5. Kandidatų sąrašai turi būti 
įteikti apylinkių Rinkimų Komi- 
misijoms ne vėliau š.m. rugpjū
čio mėn. 29 d. 24 vai.

Jeigu sąrašai siunčiami paštu, 
tai data pašto antspaudo ant vo
ko turi būti ne vėlesnė kaip rug
pjūčio mėn. 29 dienos.

tikrina savo apylinkėje pasira-1 Vyr. Rinkimų Komisija.

Komjaunimas domisi religija
Didieji laikraščiai paskelbė ži

nias, imtas iš sovietinės spaudos, 
kad Rusijoj komunistinis jauni
mas ima domėtis religiniais klau
simais. Antai, “Partijos gyveni
mas” — propagandinis laikraštis 
aiškiai paskelbęs: “Pastaruoju 
metu bažnyčia ir įvairios tikybi
nės sektos gerokai išplėtė savo 
veiklą ir stipriai skleidžia tikybi
nę ideologiją tarp atsilikusių 
liaudies elementų”. Tas pats 
laikraštis priduria, kad tikybinė 
veikla ypač kreipiasi į jaunimą. 
Bažnytinės iškilmės (pravosla
vų) esančios gražios, patrauklios, 
negailia pinigų geriems chorams 
ir labdarybei. Tai, esą, vei
kia žmones ir net kažkurie ko
munistai leidžia krikštyti savo 
vaikus.

Jei tai tiesa, visdėlto neužmirš
tina, kad komunizmas, kruvinai 
kovojęs prieš religiją Rusijoj iš
tisus tris dešimtmečius, lieka ir 
toliau priešingas religijai. Kaip 
pati “Komsomolskaja Pravda” 
sako, tėra tik kiek pasikeitusi 
taktika. Jos nuomone, tikintie
siems reikia išaiškinti jų prieta
rus “moksliniu” metodu ir taip 
vesti juos “švieson”. Esą reikia 
vartoti taiklius šūkius, pav. “jei 
tavo kišenė tuščia — kunigas — 
kurčias”; “vienuolis — ne kati
nas, jis geriau mėgsta vyną nei 
pieną”; “religija — nuodai, sau-

gok savo vaikus” ir pan.
Ryšium su augančiu susidomė

jimu relig. klausimais Rusijoj 
vėl sustiprinta antireliginė pro
paganda. Anot “Partijos gyveni
mo”, tokia propganda esanti rei
kalinga, nes religija Sov. Sąjun
goj ėmė stiprėti. Ką tik išleista 
tokio pobūdžio knyga vaikams: 
“Iš tamsos į šviesą”. Joje surinkti 
rašiniai prieštikybinėm temom 
šių autorių: Mark Twain, Bo- 
caccio, Čehov, Gorki, Prosper 
Merimee ir Majakovskio.

VIETA 
VASAROJIMUI

RAINBOWS END, 
Lake Shore Beach, Lake 
Simcoe, pusė mylios nuo 
z Keswick, Ont. .

Puiki vieta maudymuisi ir 
žvejojimui. Išnuomojami kam

bariai su virtuve.
Informacijų kreiptis pas 

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

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

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

LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”

Anksčiau buvusi Ossington Avė., prie Lietuvių Namų dabar 
PERSIKĖLĖ į 874 COLLEGE ST., tarp Ossington ir 
Dovercourt Rd.

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

874 COLLEGE STREET. TORONTO
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C&lvttt Žinios apie Kanadą
Tai vienas iš straipsnių serijos, parašytų specialiai neokanadiečiams.

KANADOS AKYS IR AUSYS
Jei kas nors įdomaus įvyksta Kanadoje, vietos laikraštis per valanda gaus 

"CP" pranešima. Jei pvz. Azjoje sausra, kitas vakarų Berlyno gyventojas vėl 
pradingo, jeigu Tokijo mieste užregistruotas naujas atominių bandymų laikas, 
ar sporto srityje kur nors pasaulyje įvyko naujos laimėjimas — tuojau "CP" 
apie tai praneš

"CP" pranešimos gali jus pasiekti trimis būdais: per laikraštį, radio ar tele
vizija."CP" ya inicialai, kuriuos jūs dažnai matote savo skaitomuose laikraš
čiuose anglų ir prancūzų kalboje. Koikada yra parašyto — "Canadian ■'Press", 
ši tarnyba (Steigta prieš 37 metus tikslu suteikti kanadiečiams pasaulinių ir 
vietos žinių. Ši agentūra vedama ir yra Kanados dienraščių sąjungos nuosavybė.

Per CP kiekvienas laikraštis, agentūros narys, suteikia kitom nariui tam tikros 
apylinkės žinios, kaip atpildų gaudomas anos apylinkės žinias.

Štai kaip tai atliekama. Pvz. prileiskime, kad jūs gyvenate mažame mieste
lyje ir pranešate, kad jūsų kieme rasta uronijaus. Tai, žinome, šieis laikais jau 
yra žinia. Po poros valandų ar vėliau, jau visa Kanada žinos apie tai, kadangi 
jūsų miestelio laikraštis bus jau patikrinęs šią žinią ir pasiuntęs telegrafu or pan. 
į savo artimiausia CP įstaigą. Ten ši žinia bus išleista ir (Jerduota j centrinę CP 
įstaigą Toronte. Čia gautos žinios tuojau teleprinterių pagalba perduodamos 
agentūros norioms — laikraščiams ir radio stotims’ visoje Kanadoje.

Bet tai dar ne viskas. Vėliau ši žinia apie uronijaus radimą perduodama j 
Londono ir Niujorko centrinių agentūrų įstaigas, iš kur jos pasiekia laikraščius 
visuose šešiuose kontinentuose. Už tai tos agentūros atsiunčia savo koresponden
tų žinios iš visų pasaulio kampų, šiais laikąis beveik visas pasaulis informuoja
mas apie paskutinius įvykius. Be to, CP turi savo korespondentus tokiuose svar
biuose centruose, kaip: Otava, Londonas, Niujorkas, siūčio savo atstovus j kiek
vieną svarbią pasaulinę konferenciją, kovos frontus, sporto rungtynes Ir tt.

Ir tai dar ne viskas su anksčiau minėtu pranešimu apie uranijų. Laikraščių 
skaitytojai nori pamatyti kaip atrodo dienos herojus. Tai atlieka CP foto tar
nyba. Jūsų paveikslas skubiai kabelio, foto ar oro poštu* pasiunčiamas agentū
ros norioms — laikraščiams visoje Kanadoje. *

Laikraščių, kurie išlaiko CP agentūrą, dėka, mes esame puikiai informuoti 
opie oasoulinius ir savo krašto paskutinius įvykius, galbūt geriau, negu kitų 
kraštų gyventojai. Drąsiai galima sakyti, kad "The Canadian Press’ yra Ka
nados, akys ir ausys.

CALVERT HOUSE mielai laukio jū«ų komentarų ir 
sumanymų dM mūsų sekančių straipsnių turinio. Juos 

praiome siųsti per žio laikraščio redaktorių.

DISTILLERS LIMITED
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Kai Hamiltono Lenkų S-gos 
vicepirmininkas prieš jų rengia
mą antikomunistinę demonstra
ciją kreipėsi į mane informacijų 
apie pravestą pabaltiečių viešą 
demonstraciją Hamiltone ir aš 
jam parodžiau atsišaukimus ang
lų kalba, nuotrauka^, leidinėlius 
(gauti iš p. Rimašausko), jis su 
pagarba atsakė: “Jūs lietuviai 
esate vieningi ir stipriai organi
zuoti. Tikrai galite būti pavyz
džiu kitoms Sov. Sąjungos oku
puotoms tautoms”.

Taip, Kanados lietuvių Bend
ruomenė, mūsų tautos dalis, 
tremtyje yra laikoma stipriausia 
savo organizaciniu aparatu. 5-ki 
su viršum metų kultūrinio bei 
tautinio darbo Kanadoje savo 
padarė. Lietuviai šiandien dides
nėse mūsų tautiečių susibūrimo 
vietovėse iškovojo sau atitinka
mą vietą šalia kitų šio krašto 
tautų gyventojų, Lietuva šian
dien yra pažįstama iš spaudos 
puslapių ir radio žinių. Visa tai 
atsiekta tik dėka mūsų gan pla
čiai išsivysčiusio organizacinio 
aparato, kuris po trumpų vasaros 
atostogų, žengia į 1954 m. antrą
ją darbo veiklos pusę. Tad pra
vartu būtų mesti žvilgsnį į šiuos 
jau nepilnus 4 pasilikusius darbo 
mėnesius, kurie ypatingai Kana
dos lietuviams bus reikšmingi. 
Artimiausias didesnis mūsų gy
venimo įvykis bus
II-oji Kanados Lietuvių Diena, 

rengiama šiemet Toronte. Be 
abejo, kaip ir praeitų metų LD 
Hamiltone turėjo savo tam tikrų 
minusų, nebus jų išvengta ir šie
met Toronte. Tačiau dirbant 
kiekvieną darbą, daug bus iš
mokstama, daug suklyštama, bet 
juo tolyn, tuo jis darosi tiksles
nis ir našesnis. LD reikalu vietos 
abiejuose laikraščiuose jau buvo 
pasisakyta, na ir kas svarbiausia, 
jau stovime ant jos slenksčio, tad 
kas ir taisytino būtų, vis vien 
yra per vėlu. Rengėjams tektų 
palinkėti ištvermės, o mūsų tau
tiečiams kuo gausingiausio atsi
lankymo rugsėjo 4-5-6 d.d. To
ronte. Montrėaliečiams (paslap
čia!) laikyti plačiai atvertas akis, 
stebėti ir kurti planus... III-jai 
KLD, nes pagal eilę, jos rengi
mas išpuls Montrealiui.

Antras, kiek tolimesnis, įvykis 
būtų

Krašto Tarybos rinkimai.
Nežinau, ar KV mėginimas į 

rinkimus eiti vienu sąrašu visai 
Kanadai yra tikslingas. Hamilto
no apyl. v-ba pasisakė vieningai 
prieš ir štai dėl kokių priežasčių: 
pav. kandidatas Z yra “darbo pe
lė” savo kolonijoje, plačiai žino
mas ir 1.1., bet kitose kolonijose, 
vienas antras jį tepažįsta. Ir štai 
išeinama balsavimui. Savo kolo
nijose jis gaus didelį skaičių bal
sų, tuo tarpu kitose — vieną, ant
rą. Suma summarum — darbin
gas ir energingas žmogus palieka 
ir toliau veikti gan siaurame 
apylinkės ratelyje. Tiesa ir tokie 
žmonės mums reikalingi,, bet ko
dėl neduoti jam plačiau pasi
reikšti? Gal būdamas augštesnė- 
je instancijoje jis dar daugiau 
nuveiktų ir iš jo dar daugiau 
mūšų gyvenimas turėtų naudos, 
negu kad apylinkėje. Linkėtina, 
kad š.m. KT rinkimai ir būtų 
paskutiniai panašia tvarka, grįž
tant prie apylinkių kandidatų 
sąrašo, arba blogiausiu atveju — 
apygardų. Ir dar vienu dideliu 
rinkimuose pastebėtu minusu 
yra nario mokesčio klausimas. 
Kad kandidatas būtų apsimokė
jęs tuos mažyčius 2 dol. — su
tinku, bet kad ir iš kandidatų 
siūlytojų to paties reikalaujama 
— atsiprašau, bet jau per daug 
griežtas paragrafas. Ir čia, esu 
tikras, su daugeliu sunkumų su
sidūrė ne viena japylinkė, ieško
dama parašų... tarpe apsimokė
jusių solidarumo mokestį. Ne 
vienam gal teko ir skambinti pas 
v-bos iždininką, prašant padik
tuoti iš kvitų knygelės pavardes. 
Jeigu balsuoti turi teisę ir neiš- 
pildęs to mažo KT nutarimo, ko
dėl būtinai reikalaujama to iš 
siūlytojų? Ar jie jau turi būti 
sąmoningesni lietuviai, gudresni 
už kitus?Mokesčių ieškotojų ne
turime ir kiekvienas šio krašto 
lietuvis (neprieštaraująs tam 
tikriems statuto paragraf.), su
mokėjęs ar nesumokėjęs solida
rumo mokestį, yra lygiateisis 
KLB narys. Solidarumo mokes
čio klausimą KV reikėjo iš
braukti.

Grįžtant prie pačios KT, tų 30 
busimųjų narių, peršasi į galvą 
dar viena nįiatis. tai jaunuoliško 
kraujo įliejimas į jų tarpą. Rei
kalingi yra ir mūsų veikėjai — 
veteranai, tačiau reikalingi yra 
kupini energijos, pasiryžimo 
(“nors ir per ugnį — bet turi bū
ti padaryta!”) žmonės. Atrodo 
(ir daugelis taip galvoja), kad 
KT vienam ar dviems suvažiavi
mams, užtenka žilagalvių, viso 
darbo gairių nustatymui, o pla
nams realizuoti... ach tegu ten

“jie” atlieka. Ne, ne! Ir į KT ly
giai kaip į KV turi patekti tie 
žmonės, kurie nebijo pakelti 
daugelio nemigo naktų, tikro 
(kartais fizinio) darbo. Pridėki
me prie krūtinės ranką ir pasa
kykime, bet atvirai: kiek kartų 
KT nariai aplankė apylinkių 
v-bas, pasikląusdami apie vyk
domą darbą, planus, kiek kartų 
jų dalyvauta apyl. v-bų posė
džiuose, kiek kartų tos pačios KV 
nariai aplankė apyl. v-bos posė
džius ar visuotinius susirinki
mus? Tikrai ant vienos rankos 
pirštų galima būtų suskaičiuoti. 
LaimiAgas yra Torontas (su KL 
B-nės centru), daliniai artimas 
Hamiltonas ir kt. netolimos nuo 
centro kolonijos, kurias aplanko 
KV pirm. J. Matulionis. Bet juk 
užregistruotų apylinkių berods 
esama 21 ir to ryšio palaikymui, 
mūsų visų dar stipresniam suce
mentavimui, kaip tik ir yra rei
kalingas nenutrūkstamas — ne 
raštais, bet gyvu žodžiu — ryšys 
su KT, KV, apylinkėm ir... se
niūnijomis, kurių atrodo Kana
doje nėra! Po keliasdešimtis iš
simėčiusių tautiečių, toje pačioje 
Ontario, Quebeco provincijoje 
tikrai esama. Ar pasistengta (jei
gu jie patys negali susiorgani
zuoti), juos aplankyti, pasikal
bėti, įsteigiant seniūnijas? Ne! 
Tiesa, KLB buvo organizacinėje 
stadijoje, bet jau 1955 m. ji pa
kankamai bus nusistovėjusi ir 
savo veikla galės užimti dar pla
tesnius barus. Šio gyvo ryšio pa
laikymui su Montrealiu, Otava 
ar kt. apylinkėmis reikalinga i£ 
laiko, nebijoti kelionės nuovar
gio. Kas visa tai gali pakelti (ir 
be jokio atlyginimo)? 60 m. am
žiaus žmogus, grįžęs po 5 dienų 
fizinio darbo? Tikrai ne! Ir to 
negalima iš jo reikalauti, nes 
laisvos dienos jam tikrai reika
lingos poilsiui. Užtenka, kad dar 
atsiranda tokių pasiryžėlių, ku
rie be darbo fabrike,'apie nuosa
vus namus (darželis, padažyti 
namelius) suranda vieną kitą va
landą visuomeniniams reika
lams. O visa tai atlikti gali, kaip 
jau minėjau, pilnas energijos, 
veržlumo asmuo (ar asmenys), 
kuriam nebaisi yra nemigo nak
tis, ėjimas tiesiog po kelionės į 
darbą. M .

Nors šiemet Kanadoje ir nesi
jaučia to priešrinkiminio “įkarš
čio”, kaip ankstyvesniais metais, 
tačiau reik tikėtis, kad rinkimuo
se dalyvaus didelis tautiečių 
skaičius, kuris ir bus geriausias 
mūsų visuomenės subrendimo 
barometras. Artinasi ruduo, o po 
jo ir šaltoji Kanados žiemužė. Po 
vasaros atostogų, įvairių geguži
nių, mūsų gyvenimas pereis į 

stipresnes , veiklos vėžes * 
uždarose patalpose. Minėjimai, 
koncertai, įvairūs pobūviai ir šo
kiai (ir tokių reikia!), visuotini 
susirinkimai, pasipils kaip iš 
gausybės rago skelbimais mūsų 
spaudoje. Vieni jų yra daugiau 
lankomi, kiti vėl mažiau; vieni 
jų iš mūsų visuomenės tarpo su
silaukia stipresnės kritikos, kiti 
vėl mažesnės. Bet visa tai tenka 
priimti tik už gerą pinigą, kaip 
įrodymą gyvos, viskuo besido
minčios LB. Dėl vienos kritikos, 
kuri yra visiškai bereikalinga, 
norėčiau čia pasisakyti. Tai yra 
gan opus mūsų parengimuose 
įėjimo bilieto kainos klausimas. 
“Plėšikai, kraujo ėdikai” (atsi
prašau) ne kartą tenka išgirsti 
prie įėjimo stovintiems v-bos 
nariams, prašant už bilietą $1 ar 
$1.50. Taip, Gerbiamieji, B-nės 
v-ba nenori Tamstų nuskriausti 
ir per posėdžius kalkuliuoja, kad 
kuo mažiausiai “ištraukti” iš Jū-

sų kišenės sunkiai uždirbto pini
go. Pobūvio pavyzdys: salės nuo
ma 100 dol., orkestras 70-80 dol., 
reklama ir kt. smulkios išlaidos 
30-40 dol. Viso išlaidų 220-200 
dol. Atsilanko 150-200 asmenų, 
tad vien tik įėjimo bilietais (pav. 
$1) padengiamos reikalingos iš
laidos. Kas lieka nuo bufeto, jau 
yra šioks toks pelnas. Nenorėki
me, kad v-bos nariai dirbtų vi
suomeninį darbą ir dar iš savo 
kišenės dengtų įvairias išlaidas, 
susijusias su minėjimais, de
monstracijom ir pan. Malonu.yra 
išgirsti iš svetimtaučių pusės 
gražių atsiliepimų apie pavyku
sią viešą demonstraciją, bet gal 
nemalonu yra išgirsti apie pa
dengimą jos nuostolių. Nario mo
kestis? Ne, Brangūs Tautiečiai, 
jo nebuvo niekuomet pakanka
mai surinkta kad per v-bos veik
los metus galima būtų užlopyti 
svarbiausias skyles. Ir čia į pa
galbą ateina tie bendri pobūviai, 
kuriuose po vieno antro stikliu
ko, kažkaip su lengvesne širdimi 
tautietis dalinai lyg ir paaukoja 

“ (pav. loterija) mūsų svarbiau
siems lietuviškiems reikalams 
reikalingą centą.

Nesitenkinama vien tik “šo
kiais ir žaidimais” — žmogui yra 
reikalinga ir dvasinio peno, augš- 
to lygio koncertų, vaidinimų ir 
pan. Bet iš anksto turiu pasakyti, 
kad jie yra labai ir labai nedė
kingi, (ypatingai mažesnėse ko
lonijose) kadangi prie jų daž
niausiai tenka pridėti ir šimtinę. 
Suprantamas dalykas: iš meni
ninko - solisto, kuris savo uždirb
tą pinigą atiduoda pamokoms, 
kelionei, negalime reikalauti 
dainavimo už kelis dolerius. Jei
gu didžiuojamės, kad štai N so
listas prilygsta Niujorko operos 
solistui, paremkime jį, nes jis yra 
taip pat mūsų tautos ambasado
rius — reprezentantas laisvės ko
voje. Tad, mieli Tautiečiai, pagal 
išgales remkime kiekvieną lietu
viškos organizacijos parengimą! 
Jūsų atiduotas centas eis tikrai į 
bendrą lietuvišką aruodą.

Baigiant, norėčiau trumpai 
mesti žvilgsnį į

mūsų jaunimą,
kuris penkias dienas savaitėje 
praleidžia mokykloje, gimnazi
joje ar darbe. Tas lietuvis jau- 
nuolis-ė, kaip jaunas berželis, 
palenkiamas lengvai tai į vieną, 
tai į kitą pusę. Žiūrėk, jau kai 
kurie tarp savęs angliškai kalba, 
gražūs lietuviški vardai pakeisti 
į John, Joe, Mike ir t.t. Lietuviš
ki pasilinksminimai, minėjimai, 
kai kuriems atrodo lyg svetimos 

(Nukelta į 3 psl.)

Užtenka
paskambinti

CRYSLERTO GAMYBOS AUTOMOBILIAI
PLYMOUTH ir CRYSLER. Skambinti Werner Graf

• MU. 8188, namų OL. 6166

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS 
“TĖVYNĖS PRISIMINIMAI” 

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

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

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

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 įmokėjimu.

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

JOSEF STRUNG Real Estate
2181 YONGE STREET, TORONTO - Tel. HU. 1-1166.

RUGPJŪČIO 
IŠPARDAVIMAS

Visokių rusių kailiniai, 
ypatingai karakulis prieš tai $650.00 

dabar išpardavimui $375
Išsimokėjimai pagal susitarimą.

Perfasonavimai Jūsų kailinių 
ui mažą kainą.

Princess Fashion Furs
506 QUEEN ST. W. TEL. EM. 3-8884 

arba 750 YONGE ST.

Karštojoje Venezueloje
(Pabaiga)

Lietuviai Venezueloje
Venezuela imigrantams atida

rė duris tik po šio karo. Pirmieji 
-lietuviai atvažiavo iš Prancūzi
jos, Šveicarijos ir Švedijos 1947 
m. pradžioje. Keliais mėnesiais 
vėliau atvyko gana didelis būrys 
iš Austrijos, o vėliau iš Vokieti
jos. Iš viso turėtų būti šiuo lai
ku apie 1000 lietuvių, kurie su 
keliomis išimtimis susimetė į 5 
miestus: Caracas, Maracay, Va
lencia, Barquissemento ir Mara
caibo. Iš šių vietovių pusiau pa
kenčiamą šiauriečiui klimatą te
turi tik Caracas. Valencijoje ne
paprastai karšta. Maracaibo, kur 
tebegyvena keliasdešlmts lietu
vių, yra dar karščiau. Inžinieriai, 
technikai, statybininkai ir kt. 
specialistai, ar šiaip apsukrūs, 
moką svetimas kalbas ir gerai is-

(KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI)

paniškai, gauna didžiulius atly
ginimus, pav., sutikau lietuvių 
gaunančių iki $2000 per mėnesį, 
bet paprasti darbininkai vos pra
gyvena. Be to, šiuo metu jau ir 
darbą sunku surasti. Moterys 
veik visos nedirba, neš lengvo
sios pramonės Venezueloje be
veik nėra. Tropikinis klimatas 
nemaža išmušė iš. vėžių; žymi 
dalis vyrų tapo nepataisomais 
alkoholikais ar šiaip tinginiais. 
Iš sutiktųjų apie 80% su nepa
prastu susidomėjimu klausinėjo 
apie Kanadą ir pareiškė norą čia 
imigruoti. Beveik visi iš jų su
sitaupę nemažas sumas ir apsi
mokėtų kelią bei turėtų pinigų 
įsikūrimui. Gaila, kad Kanados 
vyriausybė labai nepalankiai 
šiuo laiku žiūri į imigraciją iš

RELIGIJA KLIUVINYS SOVIETINIAME GYVENIME
Sovietinė spauda pradėjo nau

ją religijos puolimą. “Pravda” ir 
“Literaturnaja Gaseta” kaltina 
kolūkių darbininkus už tai, kad 
jie dalyvauja bažnytinėse iškil
mėse. Esą tai kenkia darbo na
šumui ir labai suvėlina derliaus 
nuėmimą. Kirovo prov. šiaurėje 
neseniai kolūkininkai nedirbo “iš
tisas tris dienas, nes dalyvavo 
tikybinėse iškilmėse. Javai, esą, 
pribrendę nesulaukė pjovėjų, o 
gyvulių nebuvę kam pagirdyti. 
Šventė tebuvusi tik proga išsi
gerti. Laikraščiai kaltina ir kom
partiją, kad ši davusi tokiai šven
tei leidimą. “Pravda” savo veda
majame kviečia komunistines 
organizacijas kovoti prieš religi
ją, sustiprinti “mokslinę” ir 
“ateistinę” propagandą “nežiū
rint tikinčiųjų jausmų”.

Kiek pasauly komunistu?
Sov. Sąjungoje išleistas vad. 

“Agitatoriaus bloknotas”, t.y. ki
šeninė informacijos knygutė agi
tatoriams, skelbia, kad pasaulyje 
esą 30 milijonų komunistų. Esą, 
Sov. Sąjungoje, turinčioje apie 
200 mil. gyventojų, komunistų 
partijos narių esą apie 7 milijo
nus; Kom. Kinijoje, turinčioje 
apie 600 mil. gyr., komunistų

esą apie 5.6 mil.; Rytų Europos 
satelitinėse valstybėse iš 200 mil. 
gyv. komunistų esą apie 7.4 mil.

Apie kolchozus ir nekalbėk
Komunistinė Lenkijos vyriau

sybė panoro pajungti savo pro
pagandos mašinai ir kunigus. Jei 
ne visus, tai bent vadinamuo
sius “patriotus”. Pasikvietęs jų 
galvą prof. J. Czuj, prezidentas 
Bierut įpareigojo kunigus pradė
ti propagandos kampaniją už 
įsijimgimą į kolchozus, už sėjos

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. <5 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Tororito 
Telef.: OL 8431 ir OL. 8432.

ASTHMA — BRONCHITIS 
Jokių vaittę! Jokio* dietotl 

Patikrinimo* veltai 
Informocijo* tol. 

OL 1390 - Toronto

įvykdymą, derliaus nuėmimą, 
duoklių valstybei atidavimą ir 
t.t. Bet kaip tik, kunigai “patrio
tai” pradėjo kalbinti ūkininkus 
dėl prisidėjimo prie kolchozų, 
valstiečių tarpe kilo toks pasi
piktinimas ir prasidėjo grasini
mai, kad net valdžia įspėjo tuos 
kunigus būti atsargiems.

Kolchozinis“ ūkis
Čekoslovakijos komunistų par

tijos suvažiavime ministeris pir
mininkas Šikory apgailestavo, 
kad po 6 metų komunistų valdy
mo kolchozinis žemės ūkis yra 
susmukęs.

“Mes nebepasiekiam prieška
rinio derliaus nei bulvių, nei li
nų, nei kukurūzų, nei cukrinių 
runkelių, nei visos eilės kitų kul
tūrų ... Su gėda tenka prisipa
žinti, kad gaunamas derlius yra 
mažesnis už prieškarinį... Pieno 
produkcija yra smukusi.. Ben
dras apsėjamos žemės plotas pa
lyginus su prieškariniu laikotar
piu yra sumažėjęs 10.000 ha... 
Daugeliu atvejų žemės ūkio ko
operatyvų gyvenimo sunkumų 
priežastys glūdi perdėtoje cent-

tinę iniciatyvą”.

Pietų Amerikos. Įsileidžia tik 
kanadiečių artimus gimines. Ma
nyčiau, kad visi galintieji, ypač 
giminės, turėtų padėti lietu
viams persikelti Kanadon. Lie
tuviui šiauriečiui tropikiniame 

. krašte, kur baltąjį žmogų išvi
so retai besutinki, yra svetima. 
Galbūt, italas, ispanas ar portu
galas jaučiasi čia vos ne namuo
se, tuo tarpu šiaurietis, mėgstąs 
gamtą, jaučiasi čia kaip kalėji
me, nes praktiškai visas gyveni
mas sukasi po namus. Į gamtą 
niekas čia neina, nes pilna viso
kių nuodingų vabzdžių; gyvačių, 
smauglių, upėse aligatorių ir kt. 
pabaisų. Visa augmenija, išsky
rus palmes, atrodo neįdomi ir 
slegianti. O gal mums, įpratu- 
siems matyti egles, pušis ir ber
žus, taip atrodo?

Venezuelos lietuviai susiorga
nizavę į Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę. Apylinkės valdybos 
veikia kiekviename didesniame 
mieste. Jokia politinė organiza
cija Venezueloje neleidžiama, to
dėl ir Bendruomenė vadinasi 
“Savišalpos Draugija”, skaūtai 
inkorporuoti į Venezuelos skau
tus. Organizaciniame gyvenime 
pradeda jaustis apsnūdimas. Bet 
ir nesistebiu — tokiuose karš
čiuose. Yra krepšinio komanda, 
laimėjusi nemaža rungtynių ir 
turinti keletą taurių. Skraidantis 
lietuvių kapelionas, buvęs Kini
jos misionierius salezietis Perku- 
mas kas savaitę vis kitoje kolo
nijoje laiko lietuviškas pamal
das. Turėjau progos dalyvauti 
pamaldose Valencijos saleziečių 
bažnyčioje. Susirinko veik visa 
kolonija in 
žmonių. Pag;
protį moterys atėjo su iki žemės 
ilgomis juodomis skaromis ir 
tamsiais rūbais. Vyrai tamsiais 
kostiumais. Be švarko bažnyčion 
eiti negalima. Ir čia aš tekinau 
prakaitą. Tikriausiai vieto 
stovėjau, paliko 
maldų visi susi 
kioskan ir nupi 
daug lietuviškų 
ginama su 
Amerikoje ar 1

• i

ore — apie 80 
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McCarthy reikalai mūsų spaudoje
Galbūt nusižiūrėję į ameriki-

nės spaudos puslapius, ir mūsų 
laikraščiai nemažai rašo, įvairūs 
bendradarbiai dažnai pateikia 
savo samprotavimus ir nuomo
nes, regis, taip visiems supranta
mu ir aiškiu Wisconsin© senato
riaus reikalu. Bet, neretai, kaip 
tik čia ir yra labai daug galimy- 

• bių suklysti ar bent kiek kryp- 
telti į šalį- O, tai tik todėl, kad iš 
pirmos pažiūros visa labai pui
kiai atrodo. Bet ar taip yra?

Faktas lieka neginčijamas, kad 
sen. McCarthy veikla savyje turi 
labai daug teigiamo, bet, kad ne 
viskas jau taip sklandžiai klojasi, 
rodo visa eilė kitų aplinkybių. 
Kodėl, pav., kuo toliau, tuo di
desnę opoziciją susilaukia Wis- 
consino senatorius ir tai, toli gra
žu, ne vien iš komunistų ar jų 
simpatikų pusės, ne vien iš opo
zicinės demokratų partijos, bet 
ir iš savosios partijos gretų, ko
dėl tokia stipri opozicija prieš jį 
vis didėja ne tik Vašingtone, bet 
ir jo rinkiminėje apylinkėje? Ar 
tą priešišką nusistatymą pakurs
to vien raudonieji? Norint bent 
dalinai į tai atsakyti, būtina pa
žinti, ir tai labai gerai pažinti, 
amerikiečio galvoseną, jo kas
dieninę aplinką, pątirti visas jo 
nuotaikas, išsikalbėti tuo klausi
mu ne su vienu, bet su visa eile 
įvairių pakraipų asmenų ir visas 
išvadas taryti ne vien tik ameri
kinės spaudos puslapius pavar
čius, bet tik visapusiškai pažinus 
amerikinę kasdienybę, jau gali
ma būtų drįsti tarti vieną kitą 
žodį tuo klausimu.

Užtat, beveik nusišypsoti ten
ka, užtikus mūsų spaudoje gan 
drąsių minčių, McCarthy prob
lemos atžvilgiu, ypač iš tokių 
asmenų, kurie gal ir visai nebu
vo ję Jungtinėse Valstybėse, ban
do daryti klaidinančias išvadas 
ir jas siūlyti už gryną pinigą. O 
pagaliau, pažinti amerikietį, rei
kia sutikti, vargu ar galima ir 
per penkerius metus. Bet, asme
niui, kasdien susiduriant ir gy
venant amerikinėje aplinkoje, 
jau kiek lengviau surinkti ame
rikinę nuomonę ir nuotaikas Mc 
Carthy atžvilgiu. Bet ir tos iš
vados, turėtų būti priimamos su 
tam tikrais rezervais, nes klau
simas yra per gilus ir platus^ kad 
vieno rašinio rėmai galėtu^ tal
pinti visą įmantrią problemą.

Ar lengva patikėti, kad pasku
tiniu laiku domintis McCarthy 
veikla ir virš dvidešimties pa
žįstamų įvairių profesijų ameri
kiečių pasiteiravus nuomonės 
McCarthy klausimu, nei vienas 
jų nepritarė senatoriui. Tuo la
biau, kad nei vienas užklaustųjų 
nėra ir nebuvo nei raudonųjų 
simpatikų ar užtarėju. Tad, iš 
kur tas nepritarimas, iš kur ta 
neapykanta?

Pripažinkime, kad amerikinės 
demokratijos sistemoje yra visa 
eilė negalavimų, bet lygiai turi
me pripažinti, kad savo laisvę, 
demokratinę laisvę, garantuotą 
konstitucijos ir papildomų įsta
tymų, amerikiečiai nepaprastai

myli ir brangina. O, brangina 
todėl, kad daug kraujo, daug 
kančių ir vargo kamavo ameri
kiečių tautai tos kilnios pastan
gos, kol, pagaliau, jie užsitikrino 
dabar turimas ir. puoselėjamas 
laisvės formas. Iš čia ir turėtume 
suprasti, kad bet kuri apraiška, 
bet kuris sąjūdis, kuris, jų nuo
mone, mažiau ar daugiau galįs 
pažeisti jų konstitucijos dvasią, 
susilaukia milžiniško ir sponta
niškai kylančio pasipriešinimo. 
Ir McCarthy sąjūdyje, visa eilė 
patriotų ir žymių amerikiečių, 
politikų, mokslininkų ir kitų vie
šojo gyvenimo asmenybių, įžiū
ri, kaip tik pirmuosius pradus 
asmeninės laisvės varžyme. Šiuo 
atveju, tuč tuoj aus užmirštama 
bolševizmo ir aplamai viso ko
munizmo grėsmė ir siaubas, taip 
pat tie metodai, kuriais raudo
nieji tvarko savo priešus, o’aky- 
se stojasi viena: kažkas siekia 
pažeisti tradicinę ir nusistovėju
sią amerikinę pažiūrą į laisvą ir 
nevaržomą žmogų. Girdi, jei 
šiandien viešai liepia pasisakyti 
ar esąs komunistas, rytoj gal jau 
vers ką nors prisipažinti priklau
sant vienam ar kitam tikėjimui 
ir pan. Užtat, daroma visos pa
stangos, kad bet kurį pasikėsi
nimą į asmeninę laisvę, užgniauž 
ti dar pačioje pradžioje. Tame, 
be abejo, proraudonųjų simpati- 
kai gavo gerą paramą ir, įdomu, 
dabar visą antimaccarthynė ak
cija vykdoma kaip tik ne raudo
nųjų, bet šiaip jau ramių ar ge- 
ra savo reputacija žinomų pilie
čių. Taikydamos prie krašto nuo
taikų, pagaliau, ir sostinės visa 
eilė pareigūnų jau ne vienu at
veju pareiškė savo nepasitenki
nimą ir nepritarimą McCarthy 
veiklai.

Pagaliau, jei jau visai atvirai 
kalbėti, ir pats sen. McCarthy, 
dalinai pradeda apvilti ir savo 
šalininkus. Iš kart stipri ir gan 
efektyvi jo veikla ir darbai, to
lydžio pradeda silpnėti. Jis pats, 
atrodo, neatsilaikė kitų ameri
kiečių politikierių stiliui ir akci
jos formai ir pereina į savotišką 
pigumą, nebrangų pasireklama- 
vimą. Ko verti, pav. iš anksto iš
kilmingi paskelbimai, kad ten, 
sakykim, už trijų dienų, vidudie
nį, sen. McCarthy atidengs di- 
deliausią sensaciją. Subėga re
porteriai, filmų ir televizijos ka
meros sušvinta, o iš didelio debe
sies gaunasi mažutis lietus. Iš 
laukiamos sensacijos, žymių ir 
veiklių komunistų pavardžių pa
skelbimo, sužinoma, kad kažkurį 
ten tarnaitė, valanti šiukšlių dė
žes, prięš 23 m. priklausiusi ko
munistų partijai ar paaukojusi 
rauonųjų piknike pusantro dole
rio ir pan. Gi tikrosios ir stam
biosios komunistinės žuvys arba 
ir toliau sau plaukioja po slap
čiausius JAV įstaigų stalčius, ar 
jau senai tyliai nuplaukusios 
šalį. Skelbiami įvairūs dokumen
tai, popieriniai nuorašai, bet kaž
kaip negalima prieiti ar atrasti 
originalius ir t.t. Matosi sen. Mc 
Carthy pervargimo, o gal ir iš
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sisėmimo žymės. Pagaliau, teisy
bės vardan, aišku, reikia tik jam 
ir dėkoti, kad pačios JAV svar
biosios institucijos jau žymiai 
sustiprino savo personalo apva
lymo1 darbus, įvesta žymiai di
desnė cenzūra, visur pagriežtin- 
tas budrumas. Čia, tai jau aiškūs 
McCarthy nuopelnai. Pagaliau, 
jei tikėti FBI biuro vyriausiųjų 
pareigūnų teigimams, McCarthy 
neatidengė nei vieno dalyko, ku
ris jiems nebūtų žinomas.

Bet amerikinė viešoji opinija 
eina savo keliu. Ji turi savo for
mas ir nepajudinamus įsitikini
mus. Ir, kaip minėta, nereikia 
būti nei komunistu, nei kitokio 
totalizmo šalininku, kad paskel
bus “I don‘t like Joe”. O, paga
liau, visai neseniai žymusis ko- 
lumnistas Drew Pearson paskel
bė, kad Valstybės Departamen
tas tik neseniai atsiklausęs visų 
savo ambasadų užsieniuose, ko
dėl ir kaip paaiškinti tokį žymų 
amerikiečių prestižo nukritimą 
užjūriuose. Pearson žodžiais, Va
šingtone iš visur buvęs gautas 
vienodas ir tas pats atsakas — 
dėl McCarthy veiklos. Galimas 
dalykas, kad amerikinė propa
gandos mašina nėra tiek gabi, 
kad įtikinus užsieniečius tikro
mis McCarthy intencijomis ir 
norais, gi kitu atveju, užsienie
čiai ar tik nemato amerikinės 
demokratijos negalavimų, kur 
už savo įsitikinimus žmogus gali 
vienu ar kitu būdu būti perse
kiojamas. Kyla aiškus nepasiti
kėjimas amerikine demokratija. 
Gal būt čia prisideda ir komunis
tų ranka, klaidingai nušviečianti 
dalykų esmę, na, ir šiandien jau 
garsiai šaukiama, kad Ameriko
je žmonės persekiojami už savo 
politinius principus. Todėl mums 
ir atrodytų, kad nemažos dalies 
amerikiečių įsivaizduojamas mc- 
carthyzmo baubas yra žymiai 
perdėtas ir išpūstas, bet lygiai 
norėtųsi, kad gražiai pradėjęs 
raudonųjų medžioklę sen. Mc 
Carthy ir toliau ją tęstų visų. 
Jungtininų Valstybių labui, bet 
jau kitais būdais, kitomis prie
monėmis. Ar negeriau būtų veng 
ti reklamos, didelio triukšmo, o’ 
dirbti tyliai, bet prasmingai ir 
efektyviai? Tada ir prieš šau
kiančių bus žymiai mažiau ir vi
sas darbas kurkas rimčiau atro
dys. Nereikia ir abejoti geromis 
patriotingų amerikiečių intenci
jomis, kai jie pamatys, patirs ir 
Įsitikins sen. McCarthy darbo 
reikšme, tie patys šios dienos 
priešai, rytoj jau galės tapti iš
tikimiausiais senatoriaus drau
gais. Bet, kaip minėta, ameriki
nis įsitikinimas, charakteris ir 
visas būdas, sekdamas dabar siū
lomas McCarthy priemones, jam 
priešinasi visomis galimomis 
priemonėmis.

Nebūtinai ir šios mintys visu 
i 005 bus teisingai užfiksavusios 
amerikines nuotaikas ir pažiūras 
McCarthy požiūriu, bet vis dėlto, 
norėtųsi tikėti, kad jos šiek tiek 
daugiau šviesos įneš besidomin
tiems visa jautria problema. Gi 
pats reikalas, kaip šio str. pra
džioje buvo iškelta, yra tiek gi
lus ir banguotas, kad kiekvienam 
yra ganėtinai progų suklysti.

A-is

R. Vokietijos moterys kariniuose pratimuose

Liet Evangeliku susitvarkymas
Lietuvių Evangelikų Liuterio

nių Bažnyčios Vyr. Tarybos po
sėdis įvyko Čikagoj 1954 m. rug
pjūčio 1 d. Jame dalyvavo visi 
Amerikoj gyveną VBT nariai.

Gudaičio projektą, kuriuo siūlo
ma tvarkytis Lietuvos Evang. 
Liuter. Konsistorijos tęstinumo 
pagrindu. Samprotavimuose pa
sakyta: Lietuvos Evang. Liuter.
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Garantuoti siuntinukai iš Anglijos į

ir

kraštus už geležinės 
uždangos:

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

Su persiuntimu kartu apmokamas
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 Konodoje

835 QUEEN ST. WEST 
Toronto, Ont 

Telefonas EM. 4-4025

Asmeniškai dalyvavo: kun. Tra- 
kis, kun. dr. Kavolis ir Martynas 
Purvinąs. Korespondenciniu bū
du dalyvavo: gydyt, dr. Kristu
pas Gudaitis iš Čikagos, Adolfas 
Klemas iš Bostono ir dr. Otonas 
Stanaitis iš Northfield, Min.

Šioji Taryba rado, kad neįma
noma steigti lietuvių evangelikų 
liuterionių sinodo Amerikoj, ka
dangi trūksta pakankamo skai
čiaus savarankiškų parapijų ir 
kunigų, nėra finansinių sąlygų 
ir nesutarta su atskiromis gru
pėmis. Lutheran World Federa
tion ir VBT žinioj veikia kun. 
Trakio vadovaujama parapija 
Čikagoj. Be to, jis aptarnauja re
ligines. grupes Clevelande, Det
roite ir Omahoj. Panašia* linkme 
veikia kun. dr. Kavolio aptar
naujamos parapijos Montrealyje, 
Toronte ir Hamiltone. Skirtinga 
organizacine linkme veikia Mis
souri sinodo lietuvių misijos Či
kagoj (kun. Pauperas) ir Toron
te (kun. Kosticinas). Neaiškioj 
organizacinėj būklėj yra lietuv. 
liut. parapija Collinsvįlėj, III, ku
rią laikinai aptarnauja kun. Tra- 
kis. Visai svetimos tikybinės or
ganizacijos linkme veikia vad. 
lietuvių protestantų susivieniji
mai Bostone, Niujorke ir Toron
te, kuriuose kun. Dagys laiko ne- 
reguliarines pamaldas.

Sakytoji Taryba svarstė du 
skirtingus lietuvių liuterionių 
bažnytinio gyvenimo tvarkymo 
projektus. Ji pritarė VBT nario 
dipl. teis. Andriaus Gintauto pro
jektui, kuriuo norima tvarkytis 
Vyr. Bažn. Tarybos pagrindu. Ji 
atmetė VGT nario dr> Kristupo

Konsistorija, pagal iš caristinės 
Rusijos paveldėtą ir Lietuvoj 
taikytą rusų įstatymų santvarką, 
buvo Lietuvos valstybės švieti
mo ministerijos skyrius bažnyti- 
niems reikalams tvarkyti. Neį
manoma jį perkelti svetimon 
valstybėn. Konsistorijos prezi
dentas ir nariai buvo paskirti 
trims metams Lietuvos valdžios 
įsakymu iš lietuvių, vokiečių ir 
latvių sinodų rinktų kandidatų. 
Jų teisinis titulas buvo paremtas 
valstybės valdžios skiriamaisiais 
aktais, lygiai tuo pat konstituci
niu nuostatu kaip ir kitų valsty
bės pareigūnų atveju. Bet vals
tybės vidaus pareigūnų "funkci
jos baigiasi savo krašto sienomis. 
Beto, dr. Gudaitis, buvęs Konsis
torijos prezidentas, 1941 m. va
sario mėn. išvykdamas iš Lietu
vos Konsistorijos reikalų vado
vavimą perdavė ten likusiem dr. 
Otonui Stanaičiui ir kun. Leije- 
riui. Nuo to momento dr. Gudai
tis pasidarė privatinis asmuo, ne- 
beturįs bažnytinių funkcijų. Vė
liau tremtyje, lietuvių evangeli
kų liuterionių bažnytinio gyve
nimo tvarkymas perėjo Vyr. 
Bažnyčios Tarybai, kurią sudarė 
Lietuvių Evangelikų Liuterionių 
Sinodas tremtyje 1948 m., kurios 
pirmininku yra senjoras kun. 
Keleris. Tasai sinodas atmetė dr. 
Gudaičio siūlymą, tvarkytis 
tremtyje Lietuvos Evang. Liuter. 
Konsistorijos tęstinumo pagrin
du. Tuomet dr. Gudaitis su tuo 
sutiko, įleisdamas save rinkti 
VBT nariu. Negalima priimti dr.

KLIMKAIČIO
Pastaruoju metu tam tikroj 

vienos partijos ir jos satelitinėj 
spaudoj, lyg kokios piktos ran
kos diriguojama, varoma itin 
pikta antįvlikinę kampanija. Ka- 
binėjamasi prie visokių smulk
menų, kurios — sustambintos — 
stengiamasi pavaizduoti tokiais 
dalykais, lyg nuo jų priklausytų 
nei ir ne visas tėvynės Lietuvos 
likimas, tai bent žymia dalimi 
jau tikrai... Į “kovos areną” su 
stambiojom patrankom išžygia
vo šį kartą oficialiai ir V. Raste
nis. Kaip matyti iš .“Dirvos” net 
per porą numerių įdėtų praneši
mų, jis su savo štabu pradėjo tik
rą Klimkaičio medžioklę. Ir tegu 
— sumedžios, išgaus iš jo tiesą, 
gal tikrai tas turėjo slaptą inten
ciją per “Memeler Dampfboot” 
įsipiršti bolševikams ir tuo būdu 
suklaidinti ELTą, VLIKą etc., 
kad paskum už tai V. Rastenis 
galėtų, apsaugojęs lietuvių spau
dą nuo “bolševikinio” ir prona- 
cinio “kabliuko”, anuos sunieki
nęs, sau iškilmingai užsikabinti 
ordiną: jis bus tikrai to nusipel
nęs.

Šios visos nepaprastai svarbios 
“problemos” branduolį sudaro 
tai, kad prieš kiek laiko E. iš 
“MD” paskelbė žinutę, jog tū
las Klimkaitis su tariama ar tik
ra Australijos žurnaliste Miss 
June Thageny, kuri mokėjusi: 
lietuviškai, buvę Klaipėdos kraš
te etc. Toliau ir pasakojama, ką 
jie ten matę, kaip aprašyti jų 
įspūdžiai etc. Toji žinia nėra pla
čios ELTos, buvo nurodytas šal
tinis ir visa kita, kaip daugelio 
ir kitų panašiais atvejais daro
ma, kada žinia paskelbiama no
rint atkreipti į tai dėmesį — tegu 
tikrina, kas gali, tai tikras ar ne
tikras dalykas, ar iš viso tokie 
buvimai dabartinėmis sąlygomis 
Klaipėdos krašte įmanomi etc. 
Kas gauna E. biuletenius ar turi 
artimesnių ryšių su lietuviškųjų 
laikraščių redakcijomis, žino, 
kad taip daro ne tik viena E., 
kartais duodama daugiau “su
kramtytos” medžiagos, kartais 
“nesukramtytos”, pav. kad ir iš 
tos pačios bolševikinės “Tiesos”, 
Vilniaus radijo pranešimų ir kt. 
Visi žino, kokia tų pranešimų 
vertė: gavo ištrauką ar žinią — 
ir tegu komentuoja, ją apdoro
ja. Ir niekam nė į galvą neateiną, 
kad tai būtų sąmoningai meta
mas “bolševikinis kablis” lietu-

Gudaičio pakartotinai siūlomą 
projektą, nes nuo valstybės val
džios priklausoma bažnytinė va
dovybė bažnyčios teisės požiūriu 
demokratinėse šalyse nebeįma
noma. Vyr. Bažn. Taryba turi 
Lutheran World Federation su
tiktą pripažinimą, kurį suardytų 
naujai siūlomas projektas. Pa
starasis yra priešingas vieningai 
pareikštai Lietuvių Evangelikų 
Liuter. Sinodo 1948 m. valiai.

Be to, nutarta sudaryti Lietu
vių Evangelikų Liuterionių Ta
rybą Amerikoj su skyriais Jung
tinėse Valstybėse ir Kanadoje. 
Ją sudaro Amerikoj gyveną VBT 
nariai, lietuvių liuterionių kuni
gai ir parapijų tarybų pirminin
kai. A. Paulaitis.

MEDŽIOKLĖ
vių spaudai klaidinti, arba “Dir
vos” terminais tariant, “nuraši
nėti fantazijoms” šiuo atveju iš 
bolševikinės “Tiesos”, jų propa
gandinių pranešimų etc.

Nenoriu aš čia nei ginti, nei 
girti ELTos, — kur reikia, ji pa
ti kam reikiant paaiškins, o gal 
— nenorėdama prasidėti su peš
tukais, visai nekreips dėmesio į 
tokias ir panašias “reveliacijas”, 
tai jos reikalas. Tiesa, kad ir ji 
nėra be klaidų, neydinga, — na, 
bet kur tų klaidų bedirbant to
kiose sąlygose nepasitaiko. Ta
čiau nereikia nei ELTai, nei VL 
IKui, primesti to, apie ką jie nie
kad ir nesapnavo. Esą, reikalau
jama, kad E. žinios būtų laikraš
čių spausdinamos, kitaip, esą, 
priekaištaujama. O, girdi žiūrė
kit, kokias žinias duoda! Tik vi
soj toj ekvilibristikoj būtų įdo
mu sužinoti, kokie veiksnių 
žmonės, kada ir iš ko reikalavo, 
kad kaip tik šią žinią įdėtų, o ne
įdėjus, rūgojo Rastenio nurody
tais terminais ... Kiek iš prakti
kos žinoma, vilkinė E., kad ir su 
klaidomis, kad ir su defektais, 
vis dėlto, kaip atrodo, tai ne se
noji “neklaidingoji” VDV, kuri 
“įdėdavo straipsnį laikraščių ve
damuoju, plūstantį patį laikraš
tį, net neleidžiant pažymėti, kad 
tas straipsnis yra VDV arba bent 
ne redakcijos parašytas: nori — 
deda E. žinias, nenori — nededa. 
E. duoda medžiagą, o ją kaip no
ri laikraščių redakcijos, taip ir do 
roja, kiti net nepažymėdami, kad 
tai iš E. gauta medžiaga. Tik kai 
bėda, kaip šiuo atveju, tai net 
antraštėmis paties L Ž S pirmi
ninko paskelbiama, kad, girdi, 
“VLIKo ELTa ir lietuviškoji 
spauda pateko ant meškerės“;

LŽS valdyba jau kuris laikas 
rūpinasi žurnalistinės etikos pa
kėlimu. Todėl ar nebūtų geriau
sia, jog LŽS valdyba pradėtų tos 
rūšies reformas ne nuo “Pijušo” 
ar “Leonardo” (t.y. Grigaičio su 
Šimučiu) , bet nuo savęs ir savų-

Eiliniam piliečiui aišku: jei su
sekėte, kad Klimaitis — aferis
tas, gerai — duokite jam į kailį, 
bet kam stengtis fa proga ki
tiems įkasti. ELTa juk neturi nei 
priemonių, nei žmonių, nei laiko 
patikrinti, ką kuris pav. vokiškas 
laikraštis rašo. V. Rastenis tikri
na tai jau porą mėnesių turėda
mas visai kitas sąlygas, bet ir tai 
dar daug ko nežino ir gali tik pa
sidžiaugti, kad “VLIKo ELTa pa
teko ant meškerės!”

Daroma aliuzijų, kad ELTa vi
są išmintį semiasi iš “Memeler 
Dampfboot’’^ kaip vėliau reiškia
ma “skaitytojo nuomonė”, arba 
kad URT valdytojo “patikimiau
sias patarėjas”, ką Bonnoje, da
ryti ir ko nedaryti, esą ... dr. 
Schreiberis, Hitlerio pirmtakas 
Klaipėdoje”. Juk tai panašu į 
šmeižtelį, nors ir politinį. Mato
te, koks VLlKas! . . jei jo URT 
valdytojas “parduoda” Mažąją 
Lietuvą . . . Ar Rastenis su savo 
įstaiga ir “Dirva” neturi kuo 
svarbesniu Lietuvos laisvinimui 
apsiskardenti, kaip Klimkaičio 
medžiokle ir “dešifravimu”?

J. M.

Aktualiais Bendruomenės klausimais
(Atkelta iš 2 psl.) 

dvasios, kažin kokie keisti, nesi
girdi “bugi-wugi” džaso... Visa 
laimė, kad tokio “moderniško” 
lietuviško atžalyno esama labai 
nedaug. Ir jį grąžinti į tikrąjį 
kelią yra labai lengva, lengva, 
nes jis turi savo draugų, kurie 
dalyvauja ateitininkų, sportinin
kų ar skautų organizacijose. Štai 
kur ir atsidaro platūs veiklos 
akyračiai šioms trims mūsų jau
nimą auklėjamoms organizaci
joms. Eiti į jaunimą, nelaukti ka
da jis pas tave ateis; suteikti jam 
sąlygas gražaus laiko praleidimo 
kaip sekmadieniais kultūriniai 
filmai, įdomios paskaitos, nuotai
kingos skautiškos sueigos, ar 
įvairių sporto šakų (stalo teniso, 
šachmatų) turnyrai, aišku, su 
premijomis! Kiek daug kalbų, 
kiek daug net ir intrigų, garbės 
užgavimo, jaunuoliškoje sieloje 
sukelia įvairios gražios sportinės 
žaidynės. Ir taip nejučiomis jis 
praleidžia vakarą lietuviškoje 
atmosferoje, suranda daugiau 
pažinties savo bendramečių tar
pe, įsilieja į lietuviškąjį gyve
nimą.

Kaip minėjau, į jaunimą tenka 
eiti, eiti ir ieškoti jo. Jeigu pajė
giame aplankyti kiekvieną lie
tuvišką šeimą piniginėje rink
liavoje TFondui, Vasario 16 gim
nazijai, kodėl negalima aplanky
ti jaunuolio namuose, paaiškinti 
jam organizacijos tikslus, atvežti 
jį į sueigą, turnyrą ar pan.? Vie
nas antras gal atsisakys, bet tre
čias ateis, atsivesdamas sekantį 
kartą ir savo pažįstamą. Ir toks 
laimėtas narys organizacijai yra

brengesnis, negu gauta 1, 5, 10 
dol. vajaus metu.

Kiekviena tauta pasaulyje, di
džiausią dėmesį kreipia į jauni
mą. Kodėl mes, lietuviai, nu
skriausti okupantų žudynėmis, 
nukentėję nuo karo (žmonėmis 
po žydų daugiausiai pasaulyje), 
numojame dažnai ranka? Juk 
jaunimas — tautos ateitis! Seni 
visuomenės veikėjai vienas po 
antro pasitraukia iš šio pasaulio 
ir į jų vietas tenka statyti nau
jus, stiprius stulpus, kurių jokios 
audros, nei didžiausi upių po
tvyniai neišgriaus. K. Baronas.

"""mojJtreali?1"’""^
Su malonumu pranešame, kad šiuo 
metu galima pasiųsti

SIUNTINIUS - DOVANAS 
j SOYtfTŲ RUSIJĄ, UKRAINĄ, LAT

VIJĄ, LrtTUVĄ, ESTIJĄ ir tt.
Siuntiniai siunčiami iš mūsų sandėlių 
Danijoje ir visa persiuntimo procedūra 
atleikomo Danijoje. Tuo būdu Tams
tos esate laisvi nuo betkokių berei
kalingų išlaidų bei susirašinėjimo.
S4UNWAS GAUS PA1YMĖJIMĄ SU 
GAVĖJO PARAŠU, KAD SIUNTINYS 

JTCIKTAS, 
MŪSŲ PATARNAVIMAS VISIŠKAI 
GARANTUOTAS, JEI TIK DUODA

MAS TIKSLUS ADRESAS.
Mes siuntinių persiuntimu verčiomės 
daug metų ir esame gave tūkstančius 
padėkos laiškų iš Kanados ir JAV už 
mūsų sąžiningų darbo bei pagalbų 
vargstantiems giminėms ir draugams 
Europoje.
MŪSŲ KAINORAŠČIŲ IR SMULKES
NIŲ INFORMACIJŲ REIKALAUKITE 

ŠIUO ADRESU: 
INTERNATIONAL GIFT 

PARCEL SERVICE
1176 Sherbrooke S». W., Montreal 2, 

Quebec, Canada.
Populiariausia ir rimčiausia siuntinių 

persiuntimo firma Konodoje,

s\<

onto

KA REIŠKIA TOTEM POLE?

KANADOS 
PAPROTYS

Ankstyvesnieji Kanados gyventojai indėnai tu
rėjo daugelį keistų kasdieninio gyvenimo ir re
liginių papročių. Vienas iš žinomiausių tikėji
mų, kad kiekvieną indėnų gentį saugojanti 
jų nuosava dvasia, vad. “totem”. Ta dvasia 
buvusi panaši į kurį nors žvėrį.
Savo nuolankumo šioms “totem” įrodymui, • j 
kiekviena indėnų gentis iš kedrų pastaty- / 
davo augštus, net iki 90 pėdų stulpus, A 
ant kurių buvo išpiaustyta žvėries, at- A 
stovaujančio genties dvasią, veidas. A 
Stulpai paprastai būdavo nudažyti A 
ryškiomis spalvomis. Daugelį šių 
gražiai nudažytų stulpų galima JI 
pamatyti ir dabar Vakarų Ka- • 
nadoje. Kiti yra saugomi Ka-

nados muziejuose, kur ga-
Įima susipažinti su se- 

ftk nosios Kanados 
papročiais.
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Dailininkus jau išsiuntė 
į kolchozus . » 

Vilniaus radijas liepos 25 d. 
paskelbė, kad grupė tarybinių 
dailininkų jau išvykusi į kolcho
zus. Jie pagal partijos nurody
mus turės pavaizduoti tariamai 
laimingą kolchozininkų gyveni
mą. Kaip aiškėja iš minėto radi
jo pranešimo, kiekvienam išsiųs
tam dailininkui yra duotas už
davinys, ką jis turi atlikti. Taip 
skulptorius V. Žuklys' Obelių ra
jono kolchozuose turės pasiieško
ti pavyzdžių savo kompozicijai 
“Kolchozininkės”; tapytojas J. 
Švažas Troškūnų sovehoze turės 
nupiešti melžėjas; tapytojai Dil- 
ka, Tilinas ir skulptorė Viteikai- 
tė paveikslais ir lipdiniais turės 
atvaizduoti pajūrio žvejų gyve
nimą ir darbą. Dailininkas Klova 
jau grįžęs iš rugiapiūtės darbų ir 
pradėjęs mozaika vaizduoti 
“Derliaus nuėmimą”. Grafikas 
Galdikas, jau prieš išvykimą pa
sižymėjęs savo piešiniu, pava
dintu “O, jūs laukai, kolchozo 
laukeliai”, dar toliau vaizduo
siąs kolchozo gyvenimą. Net, ir 
keramikai: Rubliauskas, Mince
vičius ir kiti ant puodų turėsią 
pavaizduoti kolchozinį gyveni-

. • t , • , • derliui pervežti, ruošiami jau
Ot, bus juokų, o kai kam ir i nuo pat ^^0. Tam pat tiks

lui vagonai rikiuojami Vilniaus, 
Šiaulių ir Klaipėdos depuose. 
Klausimas/ kur pavergėjas nori 
Lietuvos grūdus išdangenti ir 
kodėl jis taip skuba?

baimės, kai maskolbernis Snieč
kus per sekantį partijos plenumą 
iš pykčio draskysis, pamatęs ant 
puodų ir paklodėse pavaizduotą 
kolchozų gyvenimą, dar biaures- 
nį už vergų senoviniame Egipte.

Vilniaus radijas liepos 25 d. 
paskelbė Akmolinsko srities Ma- 
rinovskio sovehozo komjaunuo
lės laišką, kviečiantį “važiuoti 
merginas pas mus į plėšinines 
žemes”. Esą, ten viskas nepa
prastai puiku. Pranešime pažy
mima, kad netrukus ten išvyks
ta iš Lietuvos naujas “nemažas 
jaunųjų patriočių būrys”, kurių 
viena, Genė Sabaitytė, skelbė 
ten esant reikalingas Kazachs
tano dirvonams plėšti mechani- 
zatores. statybininkes, milžėjas, 
gydytojas, med. seseris, net mo
kytojas su buhalterėmis. Vadi
nasi, rūpinamasi iš Lietuvos iš
siųsti juo daugiau į Sibirą jau.ir 
specialisčių moterų. Tuo tarpu 
Lietuvos dailininkai pasiųsti į 
kolchozus “semti sau įkvėpimo”.

Okup. Lietuvoje jau rodoma 
“nauja meninė dokumentinė fil
mą”, skirta lietuviu literatūros 
ir meno dekadai Maskvoje pa
vaizduoti. Vilniaus “išlaisvini
mui” atžymėti bolševikai ruošia 
spec, kino leidinį. Jo gamyboje 
dalyvauja rėžis. G. Levkoįevas, 
T. Tilvytis, “laureatas” Sokolo- 

< vas ir kt. “lietuviai operatoriai”, 
kaip Segalis, Talabuchovas etc. 
Leidinyje turės būti pavaizduo
tas “klestintis tarybinis Vilnius” 
visose srityse.

Bolševikai skelbia, kad B. Dva
rionas rašo pagal Balio Sruogos 
pjesę operą “Dalia”, Juozeliūnas 
operą “Tadas Blinda”-, jaunas 
muzikas Klovas kuria operą “Pi
lėnai”, J. Indra parašė naują ba
letą “Živilė”, Bielazaras “sukūrė 
pirmąją lietuvišką tarybinę ope

Kad padėjus naujiesiems ateiviams susipažinti su Kana
dos papročiais ir reikalavimais Pilietybės ir Imigracijos De
partamentas parengė naują knygelę “Handbook for New
comers”. Knygelėje išaiškinami pilietybės reikalavimai; 
bankų taisyklės; kaip įsigyti namą, prekybos įmonę arba 
ūkį; Kanados švietimo sistema; leidimų įsigijimas; darbai; 
Kanados pašto tarnyba; medicinos ir sveikatos tarnyba ir 
socialinio draudimo taisyklės. Be to, joje yra dar daugybė 
įvairių kitokių informacijų apie Kanadą ir jos papročius.

Knyga išleista penkiom kalbom — angliškai, prancūziš- - 
kai, vokiškai, olandiškai ir itališkai. Ją galima veltui gauti 
užpildžius žemiau pridedamą kuponą. Užpildžius pasiųsti: 
itizenship Branch, Dept, of Citizenship and Immigration, 
Ottawa. Nepamirštipažymėti kurios kalbos knygelę pagei
daujate. ‘

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS DEPARTAMENTAS 
šį pranešimą paskelbė, norėdamas patarnąuti 

naujiesiems kanadiečiams.
Hon. J. W. PICKERSGR1LL, P.C., M.P. Laval FORTIER, O.B.E., Q.C. 

Ministeris. Ministerio Pavaduotojas.

Citizenship Branch, , ■ V
W Department of Citizenship and Immigration k

OTTAWA. J

k Please send me. without charge, a copy in (put language here) of the “Handbook
for Newcomers” 3
Name .......     -.....—...... -•?...................    J
Street Address ................... ........ ........... ..............'.........    S

Municipality __________ _ ._____ —........................  —- ---------------- -•------------ -

retę kolūkine tematika”, pava
dintą “Auksinės marios”.

Liepos 25 d. Vilniaus radijas 
paskelbė LTSR Minist. Tarybos 
nutarimą “nuo 1954/55 mokslo 
metų įvesti respublikos mokyk
lose bendrą berniukų ir mergai
čių mokymą — pirmose dešim
tose klasėse įskaitytinai”. Vie
nuoliktose klasėse sekančiais 
metais nutarta bendro mokymo 
neįvesti.

Šiauliuose, kaip pranešė sovie
tinės Vokietijos valdžios išduotu 
pasu grįžusi rytprūsietė, gyvena 
dar apie 400 vokiečių, kurie po 
1945 m. atvyko į Lietuvą iš Ryt
prūsių, kada ten siautė badas. 
Šiauliuose atdaros dvi katalikų 
bažnyčios ir viena mažutė sta
čiatikių bažnyčia, kites bažny
čios uždarytos. Pačiuose Šiau
liuose gyvena lietuviai ir rusai, 
tačiau netoli. Šiaulių esą įkurdin
ta mongolų.

Kur veš Lietuvos grūdus?
Vilniaus radijas liepos 20 d. 

džiūgauja, esą, respublikos gele
žinkelininkai energingai ruošia 
vagonus naujojo derliaus grū
dams.' Kauno depo viršininkas 
radijo korespondentui išdavęs 
paslaptį, kad ten vagonai, skirti

1954 m. Š. Amerikos L. IV-jų 
sportinių žaidynių nuostatai

Bendrieji nuostatai
1. Visos varžybos pravedamos 

pagal Kanadoje veikiančias 
Amateur Athletic Union taisyk
les. kuries yra beveik tokios pat 
visoj Š. Amerikoje.

2. Visoms varžyboms jaunių 
gimimo datos riba yra 1936 m. 
sausio 1 d. .

3. Visos varžybos, be išimties, 
pravedamos vieno minuso siste
ma. Komandos varžyboms skirs
tomos burtų keliu prie tai pasi- 
skirstant stipresnes komandas ar 
pavienius dalyvius į tam tikras 
vietas varžybų lentelėje. “Seedi- 
nimas’-’ bus pravedamas vado
vaujantis praeitų žaidynių re
zultatais ir praėjusio sezono lai
mėjimais.

4. Trečių vietų laimėtojai bus 
išvedami iš pusfinalinėse rung
tynėse laimėtų taškų, setų ar 
įvarčių.

Krepšinis
1. Krepšinio varžybos prave

damos pagal 1953-54 m. sezono 
taisykles vyrų, jaunių ir moterų 
klasėse (moterų komandą suda
ro penkios žaidėjos).

2. Komandos registruoja po de
šimt žaidėjų.

3. Žaidžiama du kėliniai po 20 
min. vyrams ir jauniams ir du 
kėliniai po 15 min. moterims.

4. Rungtynes užbaigus lygio
mis jos pratęsiamos du kelinius

ŠTAI NAUJA KNYGELĖ, KURI JUMS
PADĖS KANADOJE

TF skyr. gegužinė laive/ sulau
kė 117 svečių ir davė $147.60 
nuostolio. Tai jau antras šios or
ganizacijos parengimas iš eilės 
davęs nuostolio.

Nors mes ir nemėgstame pa
stabų, bet šia proga norėčiau ties 
Tautos Fondo idėja stabtelti. Jei 
mes į šį reikalą numosime ran
ka tuo pačiu atimsime arba su
mažinsime "galimybę VLIKui jo 
darbe dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo. Turime viena 
tvirtai įsidėmėti — VLIKas at
stovauja visų mūsų nusiteikimus 
ir yra sudarytas demokratiniu 
principu. Į jį daugiausiai įeina 
žmonės, turį idealizmo ir pasiau
kojimo savo kraštui. VLIKo eg
zistavimas yra svarbus ir tuo, 
kad priduoda dinamizmo mūsų 
oficialioms įstaigoms, kurios dar 
naudojasi Lietuvos iždu, bet ne
beturi valdžios, kuri jų darbą 
skatintų ir kontroliuotų. Ogi mes 
kiekvienas puikiai matome prak
tikoj, kad darbininkas be “boso” 
— ne darbininkas.

Svarbiausia gi, kodėl mes re
miame VLIKą, tai mūsų daugu
mo noras matyti ateities nepri
klausomą Lietuvą ir jos valdžią 
demokratinę pilna šio žodžio 
prasme. Kad mes ar mūsų vaikai 
busimoj Lietuvoj turėtumėm 
dar didesnes laisves negu jas 
mes čia gyvendami turime (lais
vę į darbą, į socialinį teisingu
mą ir t.t.).

P-lė Pyragiūtė, žinomo lakūno 
duktė, į Hamiltoną atvykusi 
prieš metus, rengiasi vėl grįžti 
į Australiją. Reikia pažymėti, 
kad p. Pyragiūtė labai jautri mū

po 5 min. Po pratęsimo laimėto- 
jui neišryškėjus, tęsiamos iki 
pirmo pilno metimo.

Tinklinis « - -
1. Žaidžiama pagal 1953-54 m. laimėtojai išvedami iš 2 laimėtų

A.A.U. taisykles. ‘ -o—- -
2. Komandos registruoja po 8 

žaidėjus, vyrų ir moterų klasėse.
3. Rungtynių laimėtojas spren

džiamas iš 2 laimėtų setų.
Futbolas

1. Futbolo varžybos praveda
mos pagal Ontario taisykles.

2. Futbolo varžyboms koman
dos registruoja po 14 žaidėjų (1.1 
žaidėjų ir 3 atsarginiai).

3. Rungtynės bus žaidžiamos 
dviem kėliniais po 45 min. Per
trauka—10 min.

4. Žaidėjus keisti galima: susi
žeidus, laike pertraukos ir po ga
linio užribio.

5. Rungtynėms pasibaigus ly
giomis. jos pratęsiamos du kėli
nius po 15 min. Po pratęsimo nu
galėtojui nepaaiškėjus, jis iš
sprendžiamas, abiejų kovojančių 
pusių atstovams mušant po 3 
baudas iš 11 metrų atstumo.

Stalo tenisas
1. Žaidžiama pagal 1954 m. On

tario Table Tennis Assoc, vyrų, 
moterų ir jaunių klasėse indivi
dualinėse varžybose ir vyrų ir 
moterų klasėse — komandinėse 
varžvbose.

2. Dalyvių skaičius neribotas. 
Komandinėse varžybose vyrų 
komandą sudaro 3 žaidėjai ir mo-

k

sų lietuviškiems reikalams, ir jos 
eventualus išvykimas būtų dido
kas nuostolis mūsų kolonijai.

Tautinio pasididžiavimo sukė
lė jos gražus pavyzdys remiant 
mūsų knygą: per I knygų plati
nimo vajų ji įsigijo liet, knygų 
UŽ $14, nors pati tegauna kuklų 
atlyginimą.

P-lė P. šiuo savo gražiu pasi
elgimu tapo mūsų šio I vajaus 
karaliene, laimėjusi II-rą vietą. 
Daugiausia TF vajuje knygų nu
pirko J. Stonkus, 134 Market St. 
(Hamiltone yra 2 pp. Stonkai ir 
abu Juozai), už $16, tuo laimėjęs 
I vietą.

Vasario 16 gimnazijai rugpiū
čio 1 ld. pasiųsta $180. Tai Rė
mėjų Būrelių Nr. Nr. 212, 213 ir 
214 narių aukos už š. m. balandį, 
gegužį ir birželį;

Rugsėjo 1 d. sueina metai kai 
šie trys būreliai veikia. Vienas 
kitas rėmėjas jaučiasi pravargęs 
ir žada išstoti. Kreipiamės į ge
rąsias hamiltoniečių širdis pra
šydami registruotis vasario 16 ir 
saleziečių gimnazijų rėmėjais. 
Tuojau prašome skambinti St. 
Bakšiui, tel. JA. 9-4662 kasdien 
nuo 4 iki 6 vai. vak. Nors ir 25? 
mėnesinė auka šioms gimnazi
joms yra labai laukiama ir labai 
reikalinga. Rėmėjų įstojimo data 
bus skaitoma nuo rugsėjo 1 d.

TF Hamiltono sk. rugsėjo 25 d. 
ruošia puikiausią rudens, sezono 
— vieno pirmųjų — Jurginų Ba
lių. Jis įvyks labai gražioje Ro
yal Connaught viešbučio Nor
mandie salėje.

Norėdama, kad į šį pūikų ir 
nuotaikingai margą, įvairiaspal- 

terų komandą — 2 žaidėjos.
3. Žaidėjai privalo turėti tam

sius marškinėlius.
4. Iki baigminių susitikimų 

Da

ati-

setų. Baigminėse —iš 3 laimėtų 
setų.

Lauko tenisas
1. Žaidžiama pagal Ontario 

Lawn Tennis Assoc, taisykles 
1954 metams.

2. Varžybos pravedamos vyrų 
ir moterų klasėse. Dalyvių skai
čius neribotas. Pravedamos tik 
individualinės varžybos.

3. Žaidėjai privalo turėti baltą 
aprangą.*

4. Iki baigminių susitikimų lai
mėtojai išvedami iš 2 laimėtų se
tų. Baigminėse — iš 3 laimėtų 
setų.

Šachmatai
1. Šachmatų' varžybos vykdo

mos komandiniai ant 6 lentų. Ne
galint pravesti komandinių var
žybų, žaidynės bus pravestos in
dividualine sistema, kame daly
vių skaičius neribotas.

2. Komandinėms varžyboms 
klubai registruoja po 8 žaidėjus 
— 6 žaidėjai ir 2 atsarginiai.

Plaukimas
1. Plaukimo varžybos bus pra

vedamos pagal dalyvių, pagei
daujamą programą. Pravedamos 
tik individualinės varžybos, 
lyvių skaičius neribotas.

2. Dalyviai privalo turėti 
tinkamą plaukimo aprangą.
Lengvosios atletikos nuostatai 

/ 1. Lengvosios atletikos varžy
bos vykdomos pagal Amateur 
Athletic Union of Canada nuo
status, vyrų, moterų, jaunių ir 
mergaičių klasėse.

2. Jauniai ir mergaitės negali
dalyvauti vyrų ar moterų klasė
se. 1 '

Pastaba: jauniai ir mergaitės 
gali dalyvauti vyrų ir moterų 
klasėse tik tose rungtynėse, ku
rios nėra įtrauktos į jaunių ar 
mergaičių programą. Pav.t jau
niai turi teisę bėgti vyrų 4x100 
mtr. estafetės.

3. Jaunių ir mergaičių datos ri
ba yra 1936 m. sausio 1 d. Anks
čiau gimę-sios jaunių klasėse da
lyvauti negali.

4. Esant mažiau kaip dviems 
dalyviams arba dviems koman
doms kokioje nors rungtyje, to
ji rungtis išbraukiama iš lengv. 
atletikos programos.

5. Vyr. teisėjas gali pašalinti 
dalyvį iš atskiros rungties ar vi
sai is žaidynių, jei jis randa, kad 
dalyvis yra prasižengęs bendra
jai sportinei drausmei.

6. Ginčo ar nesusipratimo at
veju tarp dalyvio ir teisėjo suin
teresuotąjį atstovauja grupės va
dovas. Vyr. teisėjo sprendimas 
šiuo atveju yra galutinas.

7. Atkreipiamas visų sportinin
kų dėmesys, kad bus griežtai lai
komasi atskirų rungčių laiko pa
žymėto programoje ir vėlavima- 
sis nebus toleruojamas.

■ 8. Pavėluota dalyvių registra
cija rungtynių metu nebus pri
imama, jei tuomi-bus trukdoma 
rungtynių eigai. .

IV-jų SALS Žaidynių 
Varžybinis Komitetas.

Sporto klubų dėmesiui. Ry
šium su IV-mis Siaur. Amerikos 

(Nukelta į 6 psl.)

vį, kaip lietuvaitės darželio jur
ginai, balių suplauktų kuo dau
giausia svečių, v-ba nustatė įėji
mo bilietus tik $1. Taip pat pi
giau bus pardavinėjami ir gėri
mai.

Staliukus prašome iš anksto 
rezervuoti pas V. Kazlauską, 2 
Fife St., Hamilton, Ont., tel. LI. 
9-3796. Sk. St

Šv. Povilo liūterionių bažny
čioje, Gore ir Hughson gt. kam
pe, rugpjūčio 29 d., 1 vai. pp. lie
tuvių pamaldos.

Pamaldoms pasibaigus šaukia
mas parapijiečių susirinkimas 
parapijos tarybos apyskaitai ir 
sąmatai priimti, naujiems para
pijos organams rinkti ir eina
miems reikalams aptarti.

Kun. dr. M. Kavolis. 
Pranešu,

kad telefonas Hamiltono abonen
tų knygoje vardu Valaitis Ann, 
396 Bay N. yra ne mano. Prašau 
man skambinti tel. JA. 8-8275, 
57 Burris St., arba užmiršus, 
klausti informacijos.

Dr. Ona Valaitienė.

WELLAND, Ont
Wellando lietuviai savo skai

čiumi nėra gausus, bet veikloje 
nenori pasiduoti nei Torontui, 
nei Hamiltonui.

Neseniai įvyko skautų rėmėjų 
gražus pasilinksminimas. Žvejų 
ir medžiotojų konkursinis žuvų 
gaudymas, už didžiausią pagau
tą žuvį dovana. Jie taip pat su
ruošė šaunų parengimą.

Jungtinis parapijų komitetas 
sugebėjo sutraukti keletą šimtų 
asmenų ir duoti progos pasimels
ti ir pasilinksminti.

Wellando Tautos Fondo Atsto
vybė irgi norėdama pasirodyti 
vietos ir apylinkės lietuviams 
ruošia š. m. rugpiūčio 28 d. šeš
tadienį, Welland e. Port Robinson 
Rd. St. Stephens Hall tikrai jau
kų subuvimą.

L - Ši salė randasi pusantros my
lios į rytus nuo Wellando. Salė 
gražiai įrengta, miške, kas daly
vaujančius maloniai nuteiks.

Gros labai geras orkestras. Ži
noma, bufetas neapsileis — po 
sėdynių vežti neapsimoka.

Pradžia 6 valandą.
Ta iki pasimatymo rugpiūčio 

28 d. Wellande.
Wellando Tautos Fondo At-bė.

NIAGARA FALLS, Ont.
Didinga šventė. Rugpjūčio 15 

d., Žolinėje, šioje gražioje Nia
garos pusiasalio apylinkėje, įvy
ko didelės iškilmės skirtos pami
nėti Marijos jubiliejinius metus.

Nors tamsiai apsiniaukęs dan
gus ir protarpiais lietus nieko 
geronežadėjo, dar daug ką sulai
kė ir nuo didesnės kelionės, ta
čiau žmonių suplaukė iš toli
miausių apylinkių virš penkių 
šimtų. Bene bus rekordinis pa
rengimas, kuris sutraukė tiek 
daug publikos į Niagaros pusia
salį. .

Po atviru dangumi, tarp pla
čiašakių ąžuolų, skoningai buvo 
paruoštas altorius,, kurį puošė 
Aušros Vartų Švč. Marijos pa
veikslas. Per garsiakalbį prabilo 
Tėvas Barnabas Mikalauskas 
OFM, šios šventės siela, prašyda
mas susirinkusius burtis arčiau 
maldos vietos.

Iškilmingas giedotines mišias 
laikė svečias iš Toronto T. dr. V. 
Gidžiūnas, OFM, pasakydamas 
tai dienai gražų iki ašarų jaudi
nantį pamokslą. Rochesterio lie
tuvių choras, vadov. muz. P. Ar- 
mono, įspūdingai ir gražiai išpil
dė giedotas mišias.

Tuojau po mišių prasidėjo mū
sų žaliajam jaunimui skirtas 
sportas, kurį sumaniai ir gyvai 
pravedė P. Balsas, šios apylinkės 
skautų vadas. Svečiai turėjo gra
žaus juoko, o jaunieji sportinin
kai kramtė išloštus saldainius ir 
skaičiavo “sidabrinius”.

Toliau sekė KLB Krašto Val
dybos pirm. J. Matulionio giliai 
turininga patriotinėmis mintimis 
kalba. Ypatingai buvo pabrėžta 
lietuvybės išlaikymas priaugan-

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

A. Pranckevičius

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

Visokeriopas informacijas suteiks namų problemose ir patars.

Skambinkite ar užeikite į įstaigą

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

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

Kunigų Vienybės seimas įvyks 
Philadelphijoje rugpjūčio 25 d. 
Barclay viešbuty. Pagrindinę 
paskaitą “Parapija ir katalikiš
kos organizacijos” skaitys kun. 
dr. A. Deksnys.

Lietuvos Vyčių seimas įvyks' 
rugpiūčio 27-29 d. Pittsburg, Pa., 
Roosevelt viešbutyje. Vyr. kal
bėtoju pakviestas kun. A. Su- 
šinskas. Visos bažnytinės pamal
dos seimo metu vyks Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje.

Niujorko BALFo skyrius yra 
gavęs burmistro leidimą ir nuo 
rugsėjo 1 d. iki"spalio 1 d. vykdys 
rinkliavą visame mieste. Auku 
rinkėjai gaus įgaliojimus ir sąra
šus gyventojų su adresais, ku
riuos turės aplankyti mėnesio 
bėgyje*. Vajaus komitetas prašo, 
kas gali rinkliavoje talkininkau
ti, tuoj aus užsiregistruoti BALFo 
Centre.

Clevelando lietuvių ūkinė ko
misija ir Bendruomenės vadovy
bė iškėlė mintį lietuviams įkur
ti savą lietuvišką koloniją. Tam 
sugalvota įkurti bendr.ovę, kuri 
nupirktų didesnį plotą žemės 
ir jį paskirstytų lietuvių sody
boms kurti. Pagal planą kiekvie
nas bend rovės nary s turi įmokėti 
$100. Deja, į bendrovę stojančių 
tuo tarpu dar kibai mažai. Rug
pjūčio 7 d. sušaukus steigiamąjį 
susirinkimą įsirašiusių tebuvo 
19, o į Susirinkimą atėjo vos 13. 
Dėl to nuo bendrovės kūrimo tuo 
tarpu atsisakyta. Tačiau įsirašiu
sieji nutarė įsteigti- pasitikėjimo 
bendrovę, kuri tirtų sąlygas lie
tuviams kurtis bent viename 
miesto rajone. Siūloma kurtis 
apie naująją lietuvių bažnyčią.
VOKIETIJA

Vokietijoje yra 8060 registruo
tų lietuvių, iš kurių 2372 vaikai 
iki 18 metų, 3134 vyrai ir 2573 
moterys Iš jų pusė gyvena lage
riuose. kiti privačiai. Bendruo
menė skirstosi į 123 apylinkes ir 
seniūnijas, kurių didžiausia yra 
Wehnen su 390 liet., Memmingen 
su 330, Luebeck, Muenchen ir k. 
Įsikurti vokiečių ūkyje sunku, 
nes lietuviai per daug Įpratę Į 
pašalpas ir ne visi noriai dirba. 
US darbo kuopose randasi apie

Čibję kartoje. Po to sekė koncer
tinė dalis, kurią atliko Rocheste
rio lietuvių choras, ved. muz. P. 
Armono ir solistas A. Paulionis 
iš O’Brien. Choras labai gražiai 
pasirodė, jų dainos skambėjo 
darniai ir galingai, pelnydamos. 
publikos karštų plojimų. Puikiai 
dainavo solo A. Paulionis, žavė
damas susirinkusius galingu bo
so balsu. Po choro pasirodė tau
tinių šokių grupė iš Rochesterio, 
vadovaujama p. Ilgūno. Akorde
onu lydėjo P. Armėnas. Tauti
niai šokiai pelnė daug katučių.

Viską suglaudus, turime tik 
pasidžiaugti ir būti dėkingi kal
bėtojams ir menininkams už taip 
gražiai atliktą programą, .o ypa
tingai ačiū mūsų mylimam kle
bonui kun. B. Mikalauskui, ku
ris apjungiant šias keturias ne- 
skaitlaingas lietuvių kolonijas, 
savo darbu ir - pasiryžimu davė 
mums taip gražią šventę.

Parapijietis.

LONDON, Ont
Padėka

Nuoširdžiausiai dėkoju visiems-taip js 
pudingai mane prisiminusiems mano 80 
metų amžiaus sukakties proga:

pp. Pranui ir Domicėlei Rušinskams ir 
Andriui ir Grasildai. Mačiams už tokius 
iškilmingus pobūvius; M. Juodagolvienei, 
A. J uodega Ivytei, Drogūnevičiams, Pr. 
Kulvinskienei, Andriui Rušinskųi, Vyt. 
Močiui, R. Grigaiiūnui, Byroms, Budrei- 
kai, Choinauskams, Cieplienei, Greimie- 
nei, Liutkoms, Andriui, GraJIdoi, Jonui, 
Monikai ir Liudui Močioms, V. G. Mei- 
loms, Norbutaitienei, Petrašiūnams, J. 
G. Petrauskams, Rekščiams, Rozenblatui, 
Rudokams, Pranui, Domicėlei ir Vincui 
Rušinskams, Skėriams, M. Statkuvienei 
ir kt. už dovanas, kalbas ir gražius lin
kėjimus.

Visiems, visiems širdingas ačiū.
Uršulė Mačytė.

600 vyrų. Bedarbiai gauna pašal
pos 40 DM mėnesiui viengungiui 
ir 120 DM šeimoms prie ko gau
nama dar BALFo pašalpos bei 
kitos aukos. Vokietijoje veikia 
19 vargo mokyklų su 321 moki
nių ir Vasario 16 gimnazija su 
180 mokinių. Krašto Valdyba už
pirko gimnazijai namus, yra da
lininkė leidyklos “Bendrija”, lei
džia kas savaitę “Informacijas” 
ir plačiai reiškiasi kultūriniame, 
visuomeniniame bei politiniame 
gyvenime. Dvasinius reikalus 
tvarko Sielovada turinti apie 20 
liet, kunigų. Bendruomenei va
dovauja P. Zunde.

Iš Lebenstedto šiemet išvyko į 
vasaros stovyklas apie 30 vargo 
mokyklos mokinių. Vieni jų lei
džia atostogas gražioje Bavarijo
je — Augsburg - Holzhausen - 
Jugenheim, o kiti Vasario 16-tos 
gimnazijos nuosavoje kolonijoje.

Horstedte vyresniojo miškinin
ko pareigas eina A. Požėla, ku
ris labai gražiai augina du sūnų, 
nuoširdžiai rūpinasi lietuviškos 
gimnazijos reikalais, palaiko lie
tuvišką spaudą ir gyvai intere
suojasi tolimesne mūsų Tautos 
raida.

Dėlinenhorste (Vokietija) lie
tuvis H. Sterbys gyvai pasireiš
kia kaip gabus boksininkas. Ke
letą kartų sėkmingai apgynė sa
vo klubo spalvas net Olandijoje 
ir kitur. Savo tvarkingu gyveni
mu ir darbu pelno duoną savo 
pasenusiai motinai ir gražiai at
stovauja lietuvius svetimųjų tar
pe. Mėgsta spaudą ir domisi mū- . 
sų bendrais reikalais.
PRANCUZIJ/1

Prancūzijos lietuviai tik praei
tais metais persiorganizavo į 
bendruomenę apimančią apie 
1000 asmenų, kurių tarpe 785 su
augę ir 211 vaikai. Kelios dešim
tys liet, yra svetimšalių legijo- 
ne su kuriais sunku susisiekti. 
Uždarbiai menki ir pragyveni
mas sunkus, bet veikimas labai 
gyvas ir didelis, nes čia daug žy
mių'veikėjų ir inteligentų: Čia 
koncentruojasi įvairių sąjungų 
centrai, akademijos, sąjūdžiai 
visur' reprezentuodami Lietuvos 
varddyčia veikia ir Lietuvos at
stovybe, Katalikų Misija ir turi 
plačių užsimojimų.
ŠVEICARIJA

Šveicarijos LB yra 86 narfai, 
neskaitant apie 50 seselių seniau 
čia gyvenančių. Gyvena išsisklai
dę, bet labai veiklūs savitarpės 
pagalbos ir aukų organizavime 
ir turi gerą vardą. Vadovauja A. 
Paulaitis. ’I
ITALIJA

Italijos LB yra 178 nariai, ku
rių daugumą sudaro moksleiviai 
Saleziečių gimnazijoje Don Bos
co (58) ir apie 5(į dvasiškių studi
juojančių Romoje. Šv. Kazimeiro 
Kolegija ir Saleziečių gimnazija 
sudaro viso lietuvybės pasireiš
kimo pagrindą. Prie Vatikano 
veikia Lietuvos pasiuntinybė 
Per Vatikano radiją ir Romos ra
diją duodama lietuviškos valan
dėlės kasdien. Veikia BALFo at
stovybė ir labai veikli Bendruo
menės valdyba su pirm. kun. V. 
Mincevičium priekyje, kuri su
rengia įvairius minėjimus ir tik
rai gražiai reprezentuoja Lietu
vą. Ji leidžia ir ELTOS biuleter 
n i itališkai.
URUGVAJUS

Montevideo lapkričio mėnesį 
įvyks UNESCO konferencija. 
Lietuvos pasiuntinybė rengiasi 
tą progą panaudoti lietuviškai 
informacijai - propagandai.

Liet. Kultūros Draugia suren
gė Išeivių Dieųą. Paskaitoje K. 
Čibiras apžvelgė lietuvių išeivių 
vaidmenį mūsų tautos likime. 
Pabrėžė ypač išeivių spaudos 
reikšmę kovoje dėl tėvynės lais
vės ir Dariaus ir Girėno didvy
rišką žygį. Savo žodyje kun. V. 
Mikalauskas, SJ, nagrinėjo, ko
dėl Sovietai taip bijo išeivių bei 
tremtinių patriotinės veiklos ir 
kodėl jai visokiais būdais sten
giasi pakenkti. Aktas paįvairin
tas deklamacijomis ir Kult D-jos 
pirm. A. Brazio monologu.

WINNIPEG, Man
šalpos Fondo Komitetas Winnipeg© 

nuoširdžioj dėkojo visiems Winnipeg© 
lietuviams, aukojusiems tremtinių šalpai 
Vokietijoje, c taipgi ir vietos lietuvių, 
patekusiu j vorgq, paramai.

SF vajaus metu viso buvo surinkta 
$141.35, iš kurių $71.80 buvo pasiųsti 
ŠF Centro Komitetui persiųsti j Vokieti
ja ir $69.00, pagal aukotojų pogetdavi- 
mg, winnipegiečio lietuvio Motveiiiko 
šeiemi paremti.

Winnipeg© SF K-tas -eiškia padėk© 
o.P. P. Matulioniui, V. Šerkšniui ir J. 
Vaitiekūnui, talkininkavusiems aukų rin
kime. Winnipego iF K-te*.



AR SUBYRĖS ARABĮĮ LYGA? VAIZDAI Iš PAVERGTOSIOS LIETUVOS
Arabų Lygos nariai, perdare 

užimti nuosavais vargais, nieko 
neduoda bendram reikalui. Posė
džiai seka posėdžius, o padėtis 
lieka surizgusi. Visdėlto, nežiū
rint blogų pranašysčių atrodo, 
kad ji išliks, nes laikas dirba Ly
gos naudai.

Įkuita Kaire 1945 m. kovo 22 
d., Lyga atstovavo Jungt. Tauto
se arabų kraštus. Ją sudaro as
tuoni kraštai: Egiptas, Arabija, 
Saudi Arabija, Irakas. Syrija, Li
banas, Jordanas, Jemenas ir Ly
bi j a. Šis organizmas turi vieną 
generalinį ir du pagalbinius sek
retorius.

100 civilinių tarnautojų, pri
imtų i lygon įeinančius kadrus, 
yra užsiėmę sudėtingais klausi
mais, k.a. bendri politiniai reika
lai, tremtinių klausimas, Izraelio 
blokas. Šiaur. Afrikos'reikalai ir 
Mau - Mau, ekonomija, pinigų ir 
muitų klausimas, žemės ūkis ir 
pramonė. Lyga taip pat rūpinasi 
kultūriniais ir socialiniais, įsta- 
timdavystės ir finansiniais klau
simais. Kiekvienais metais ji 
stengiasi išleisti į pasaulį arabų 
propagandos programą, kad at
svertų Izraelio įtaką tarptauti
nėje spaudoje.

Ligi šiai dienai Lyga mažai ką 
teįgyvendino. Ji padėjo Libanui 
ir Syrijai išsikovoti pilną nepri
klausom v bę. Lyga sukliudė revo
liuciją Yemene. JT organizaci
joje Lyga yra pakankamai stipri 
savo reikalavimuose. Ji betgi 
yra atsakinga už Palestinos pra
radimą. Generalinio exsekreto- 
riaus dėka Lyga metėsi į Pales
tinos avantiūrą visai nepasiruo
šusi. ,

Lyga nesugebėjo įgyvendinti 
daugumos projektų, kurie taip 
svarbūs arabų kraštams. Kas li
ko iš kolektyvinio saugumo pak
to? Kur muitų* vizų bei pasų pa
naikinimas tarp arabų kraštų? 
Kur vieno tautinio arabų banko 
projektas. Kur įsteigimas - augš- 
čiausio teismo Hagos pavyzdžiu?

Arabų Sąjunga — utopija 
ar tikrovė?

Lyga turėjo būti pirmas žings
nis į arabų kraštų sujungimą, bet 
kiekvienas jai vadovaujantis sie
kė pasinaudoti ja savo krašto 
naudai. Egiptas ir Jordanas, dėl 
jų ambicijų ir lenktyniavimo, 
dažnai pastatytdavo Lygą į pa
vojus. ypač valdant Faroukui ir 
Abdullah. Pačioje Lygoje iškyla 
įvairūs blokai. Tik Libanas ėfnėsi 
taikytojo vaidmens. Taigi tarpi
ninko vaidmuo, bet jis dažnai at
sitrenkia į kitų kaimynų užma
čias.

Kiekvienas arabų kraštas ieš
ko broliškų kraštų vienybės. Ši 
vienybė egzistavo prieš keletą 
šimtmečių. Kas iš jos bepaliko? 
Naujas federacijos projektas, pa
tiektas Irako ministerio pirm. M. 
Fadel Jam ai i, Lygos narių buvo 
greitai palaidotai dėl to. kad Ira
kas yra susirišęs su svetima vals- 

/ tybe — D. Britanija.
Saudi Arabija ir Egiptas. Syri

ja ir Libanas nenori nei hašemi- 
tų nei anglų valdymo, remiamo 
Jordano ii' Irako.

Nepaisant šių skirtumų arabai 
turi faktišką vienybę. Jei vienas 
jų kraštas yra ištinkamas pavo
jaus, nuo Atlanto iki Indijos van
denyno arabų civilizacijos kraš
tai yra pasiruošę padėti nelaimės 
ištiktam. 1948 m. Įvykiai Palesti
noje buvo pajusti Pakistane ir 
Š. Afrikoje. Maroko ir Tuniso 
reikalai sujaudino Damaską ir 
visas arabų Artimų Rytų sosti
nes. *

J. Tautose arabai visuomet 
randa bendrą kalbą; Krikščionis 
libanietis Karolis Malik kalba iš 
tribūnos ne tik Libano, bet ir 40 
mil. arabų vardu. Tas pat yra su 
musulmonu Mohamed Naguib, 

ĮSIGYKITE
DABAR! -
SUTAUPYSITE

Alyvos šildymas 
(oilburners) 

sumažintomis kainomis
SPECIALUS PASIŪLYMAS LIETUVIAMS:

★ FAIRBANKS-MORSE
★ FESS
★ GILBARCO
★ AERO 

Anksčiou

$395.00
★ TERRY
★ CHATKO
★ TORRIDHEAT

A^ksčiou Dohar
$365.00 $300.00

Do bar

$315.00

• Įskaitant pilna instofiocija su kontrolės įtaisais ir 200 galionų alyvos tanku,
S Garantuojama 1 metams,
• Alwos sutartis su Imperial Oil, Rogers, Fueloil Ltd. ir kt. kompanijomis,
• Mažos jmokėjimas ir išsimokėti per 2 metus.

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

GARNEY & COMPANY 
(Latvių kompanija, dirbanti virš 18 metų Toronte)

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

kuris kalba ne vien Eginto var
du.

Šis 40 mil. arabų pasaulis dar 
iš 13 a. turi garbingą ir bendrą 
istoriją bei seną kultūrą, ir ne 
kas kita kaip tik valdančių am
bicijos bei rungtynės skaldo ara
bus. Arabų unija egzistavo dar 
7 a. ir jų imperija tęsėsi nuo In
dijos iki Pirenėjų. Arabai turėjo 
priemonių išlaikyti tėvų pavel
dėjimui, nors arabai išbuvo ke
turis šimtmečius turkų ir kitų 
svetimtaučių vergijoj.

19. a. pradžioje arabai bandė 
išsivaduoti iš otomanų jungo. 
Albanas Mėhėmet Ali, vadovau
jąs stipriai armijai, išvyko užka
riauti Palestinos ir Syrijos. Iš 
Egipto Mėhėmet Ali kariai atvy
ko prie Istambulo. Jo pralaimėji
mas buvo anglų darbas, nes šie 
stengėsi apsaugoti savo kelius 
Indijon.

20 a. Libano ir Syrijos patrio
tai bandė pamosuoti sukilimo 
vėliava. Jie susirinko Paryžiuje 
paruošti planą Turkijai pulti 
Atėjo D. karas, o su -juo — oto
manų imperijos kritimas ir už
gimimas arabų valstybių. Slapti 
Sykes - Picot susitarimai padarė 
galą Hašemitų ir Lawrence sva
jonėms sukurti arabų Imperiją.

Paskutinis karas davė gerą 
progą daugumai arabų valstybių, 
Valdomų pagal mandatą, atgauti 
nepriklausomybę ir išsikovoti 
pilną savistovumą. Izraelio vals
tybės gimimas skaudžiai apvylė 
arabus, kurie už tai kaltina buv. 
sąjungininkus — vakariečius.

Dažnai pasitaiko, kad atsakin
gi arabai apkaltina Vakarų vals
tybes esant jų nelaimių priežas
timi. “Svetimieji mus skaldo” — 
jie sako. Bet ir šie atsakingieji 
užmiršta daugeli dalykų. Jie už
merkia akis prieš savas neišma
tuojamas ambicijas. Kol vado
vaujantiems arabams trūks rea
listinės dvasios, kol jie nepajėgs 
paaukoti savų interesų bendram 
labui, tol jie negalės apsieiti be 
svetimų valstybių įtakos, jų ar
mijų, pramonės ir kredito. Dėl 
šių priežasčių kiekvienas unijos 
ar federacijos planas yra pa
smerktas nepasisekimui.

8 kraštai — 8 politikos
Astuoni arabų kraštai, kurie 

sudaro Lygą, nėra pasiruošę kon
federacijai. Irakas ir Jordanas 
yra surišti sutartimi su D. Bri
tanija. Taip pat hašemitai nėra 
laisvi savo ėjimuose. Libanas ir 
Syrija, kurie jokia sutartimi ne
surišti su užsieniu, nenori prisi
dėti prie hašemitų kraštų nega
lavimų. Egiptas, kuris seniai nu
traukė 1936 m. sutartį su Britais, 
nėra dar visiškai laisvas nuo jų 
okupacijos ir ši sutartis dar te
begalioja. Saudi Arabija mano, 
kad ji turinti pataikauti JAV —- 
žibalo Rlijentui, iš kurio ji daug 
pasipelno. Lybija, nepaisant Ly
gos blogų atsiliepimų, visiškai 
palinko į vakariečių pusę. Jeme
nas politiškai neturi didelės 
reikšmės kitų broliškų valstybių 
akyse.

Saudi Arabija ir Jemenas yra 
absoliutinės monarchijos. Irakas 
ir Jordanas turi demokratiškas 
konstitucijas. Lybija neseniai iš
sikovojo nepriklausomybę. Egip
tas ir Syrija, dvi karštos dikta
tūros, neturi pastovaus valdymo. 
Pagaliau Libanas turi specialią 
konstituciją ir yra respublika. Ir 
kas imsis jiems vadovauti?

Šiuo metu svetimos valstybės 
bando išplėsti savo įtaką ... Taip 
Artimi Rytai yra suskilę, nors 
visi nori tikros arabų pasaulio 
vienybės. Galima dar sakyti, 
“musulmonų pasaulio” vienybės, 
nes Islamas yra taip pat už tokią 
uniją ... jei nebūtų tiek daug ne
sutarimų tarp musulmonų vadų.

Paruošė J. B.

Niujorko praėjusi savaitė ne- 
kvaršino augštosios politikos 
antraštėmis; džiaugdamiesi vėsia 
vasara, niujorkiečiai gyvai dis
kutavo ir piktinosi keturiais pus
berniais žydukais, kurie “just for 
fun” žudė valkatas, apatiškai se
kė žinias iš Briuselio, kur pran
cūzai, tarytum bolševikų pasam
dyti, iš paskutiniųjų ardė Euro,- 
pos kariuomenės idėją. 83 JAV 
Kongresas, pravedęs didelę dalį 
prezidento Eisenhowerio pasiū
lytų įstatymų, išlakstė atostogų, 
o paskui juos ir pats prezidentas 
su savo žavia “Mamie”. Lėktu
vu skrisdamas į žaviąją Colorado 
valstybę, Ike projektavo turėsi
mas prakalbas. (NYTimes sako, 
jog atostogaudamas prezidentas 
turėsiąs pasirašyti dar apie 500 
įstatymų!). Bet teisybę sakant, 
prezidAitas neatrodė labai džiu
giai nusiteikęs. Ar slėgė jo “drau
go” maršalo Žukovo įkopimas į 
Kompartijos Centrinį Komitetą 
Maskvoje lygiai tuo metu, kai jis 
neatsidžiaugė ano “draugišku
mu”, ar gal jį kamavo dr. Otto 
John, vokiečių saugumo virši
ninko pareiškimas, esą, preziden
tas Eisenhoweris melavęs saky
damas, jog Amerika nesiruošia 
pulti galvažudžius Maskvoje.

Komunistai per visus radijus 
transliavo John kalbą, kurioje jis 
tvirtino, kad Armijos žvalgybos 
štabo viršininko pav. gen. Wil
liams jį užtikrinęs, jog “Amerika 
yra pasiruošusi karui prieš Ry
tus”. (Gen. Williams Vašingtone 
juokdamasis šias “nesąmones” 
aišku, paneigė, o visas pasaulis 
džiaugiasi manydamas, jog Ame
rika tikrai ruošias sustabdyti so
vietinę agresiją). Pats dr. John 
pastebėjo, jog Amerikos visuo
menė žino. apie ruošimąsi karui. 
(Jis nepasakė ar žino bolševikų 
visuomenė ). Jis gyrėsi, jog lan
kydamasis Amerikoje prieš porą 
mėnesių pietavęs su Allen Dul-

KLB šalpos Fondo 
C. Komitetas

Šalpos Fondo Apylinkių Ko
mitetams ir įgaliotiniams.
Kadangi šį kartą tenka vien 

KLB šalpos Fondo .pinigais siųs
ti taukus Vokietijoj likusiems 
lietuviams sušelpti, tai mums, 
kanadiečiams reikia sudaryti 
stambią sumą, kad tai galėtu
mėm įvykdyti. O jau laikas tau
kus siųsti, nes jau senai tam ruo
šėmės ir didžioji dalis pinigų 
tam jau surinkta. Be to, jau bū
tinai reikia siųsti pinigų Vokie
tijoj esamoms vargo mokykloms, 
nes jos liko be pinigų. * 

Todėl prašome apyl. komitetus 
ir įgaliotinius ar jų pareigas at
liekančias bendr. apyl. valdybas
tuojau, savaitės bėgyje atsiųsti 
C. Komitetui — 202 St. Clarens 
Avė., Toronto, Ont. visus turi
mus pinigus, nežiūrint kiek jų 
turima, nors rinkliava nebūtų 
dar baigta. Vėliau surinktus pi
nigus bus galima sunaudoti šal
pai pinigais Vokietijoj likusių ir, 
kur reikalinga vietoje gyvenan
čių tautiečių, taip pat ir Vokiet. 
esamoms vargo mokykloms. Ta 
pat proga prašome nepamiršti 
atsiųsti, kaip aplinkraštyje Nr. 7, 
§5 buvo nurodyta, veiklos apy
skaitas.

Dėkodami už lig šiol parodytą 
pasiaukojimą, linkime ir toliau 
ištvermės bei pasisekimo.

Š. Fondo C. Komitetas.

Bonna Lietuvos atstovą priimtų, jei
(Atkelta iš 1 pusi.) 

mentus bei jo turimus pinigus ir 
raktus nuo seifų. Jis vietoje to 
prisiuntė gydytojo pažymėjimą, 
kad sunkiai sergąs, o anksčiau 
buvo pranešęs kad pasiimąs atos
togų. Tuo tarpu kiti 
valdybos nariai savo 
perdavė naujiesiems.

Akyvaizdoje tokios 
VLI Ko pirmininkas 
Kontrolės Komisiją TF lėšoms 
ir atskaitomybei patikrinti. P. 
šidiškio teisės disponuoti TF lė-

buvę TF 
pareigas

padėties 
sukvietė

šomis yra atšauktos. Tikimasi, 
kad ryšy su tuo TF lėšoms jokio 
pavojaus nėra.

Šita istorija iššaukė dar vieną 
naują reiškinį. Laisvės Kovotojų 
atstovas p. Miglinas gavęs iš sa
vo centro telegramą, jog jis esąs 
atšaukiamas iš VLIKo, mat, jis 
balsavo už VLIKo priimtą rezo
liuciją, pasmerkiančią p. Lozo
raičio veiksmus ir net prisidėjęs 
prie jo suredagavimo. Betgi VL 
IKo pirmininkui apie p. Miglino 
atšaukimą ir paskyrimą naujo 
atstovo (sakoma advokato Bal- 
taičio, kuris šiuo metu Švedijoje 
gydosi) nieko nepranešta. O pri
simintina, kad p. Miglinas anks
čiau taip pat buvo p. Lozoraičio 
rėmėjas.

Reikia dar pastebėti, jog visoje 
šitoje balsavimų bei protestų is-

Didvyriški baltai
Niujorko bendradarbio

ALMAUS

les, Amerikos saugumo šefu, E. 
Hoover, FBI šefu ir kitais, o šie 
patvirtinę, kad JAV karui pasi
ruošus!

Didvyriški baltai
LIFUI išspausdinus MGB pul

kininko Burlatckij istoriją apie 
partizanų kovą prieš pavergėjus 
Lietuvoje, angliškai skaitanti 
visuomenė buvo giliai paveikta. 
Aiškiai šito straipsnio įtakoje, 
daugelis laikraščių ir kitų žur
nalistų minėjo Lietuvos vardą. 
Prieš porą savaičių antrasis sa
vo turiniu Niujorko laikraštis 
“New York Herald Tribune” iš
spausdino Henry Wolfe panašaus 
turinio straipsnį, kurį pavėluotai 
minėjo ir mūsų spauda. Įdomu 
buvo skaityti šio dienraščio skai
tytojų pasisakymus. Štai vienas 
jų: “Prieš savaitę skaičiau su di
deliu susidomėjimu ir malonumu 
NYHT rugp. 5 dienos straipsnį 
apie lietuvius ir latvius. Mano 
pagyrimas priklauso tiek straips
nio autoriui, tiek laikraščio lei
dėjui ... Sunku būtų pasakyti, 
kiek gero atsiekiama šitokių fak
tų paskelbimu. Niekas taip neįti
kina,^ kaip nuoširdžiai paprastas 
baltų didvyriško pasipriešinimo 
aprašymas ... Šitokie straipsniai 
palaiko šių kilnių ir kenčiančų 
(afflicted) žmonių viltis”. Pasi
rašė Robert N. Wilkin iš Vašing
tono, D.C.

Abejojama lietuvių kelių 
politikierių didvyriškumu
Jei Niujorke vienoj vadavimo 

įstaigoj kaikurie lietuviai politi
kai — partijų lyderiai, triumfa
vo, paskutiniosios žinios, liečian- 

,čios Europoje esančių lietuviškų 
veiksnių kivirčą, daugeliui mir
tingųjų lietuvių buvo skaudžiai 
nemalonios ir žeminančios mūsų 
.tautos garbę svetimtaučių ir sa
vųjų akyse. Masėmis priimdami 
Amerikos pilietybę, pasiskaitę ši
tokias sensacingas ir neįtikimas 
naujienas, lietuviai tremtiniai 
prieš 10 metų verkdami palikę 
gimtąją žemę, nuoširdžiai prisie
kinėjo JAV teisėjams atsisaką 
betkokių ryšių su “betkurios ki
tos valstybės suverenumą atsto
vaujančiais veiksniais”. Kaikas 
sakė, jog atsižvelgiant į šių die
nų civilizacijos tempą, politikos 
centrų pasikeitimą; Europos lie
tuviškų laisvinimo įstaigų veikė
jų toks bendras “sumenkėjimas” 
esąs normalus. Taip, girdi, gal tik 
kiek lėtesniu tempu, atsitiko ir 
1831 ir 1863 metų pabėgėliams, 
1914 m. rusų aristokratams, 1939 
m. lenkams. Sekdami lenkų “tar
pusavio kovas už laisvę”, šie as

Vėl nunešė paslaptis sovietams
Nespėjo vokiečiai užmiršti sa

vo saugumo policijos šefo John 
išdavimo€ kai antras augštas pa
reigūnas su žmona ir dukrele 
perėjo pas sovietus. Tai K. F. 
Schmidt - Wittmack, parlamen
to narys, priklausęs dviems svar
biems komitetams—Eurojx>s gy
nybos ir Vokietijos suvienijimo. 
Čia buvo svarstomi labai slapti 
klausimai. Suprantama, šios pa
slaptys dabar perduotos sovie
tams. Jau John pabėgimas gero
kai sukrėtė pasitikėjimą Aden
auerio valdžia, o šis antrasis — 
dar daugiau. Pabėgėlis, įtakingas 
protestonų veikėjas, priklausė 
krikščionių demokratų partijai ir 
parlamente atstovavo Hamburgo

torijoje nesuprantamiausia yra 
p. Glemžos, socialdemokratų at
stovo, laikysena — jo asmeniška 
“koalicija” su tautininkais. Arba 
socialdemokratai yra nenuošir
dūs savo pareiškimuose, arba jų 
atstovas veda savo atskirą politi
ką, o kad “Dirva” linkusi kvešti- 
jonuoti VLIKo nutarimo teisėtu
mą, nenuostabu. Tik ar ne geriam 
tautininkai padarytų, jei pakeis
tų savo atstovą ne ligotu asme
niu?. .. St.

Buvusiems politiniams kaliniams
Lietuvos Rezistencijos buvusių 

politinių kalinių Sąjungos Cent
ro Valdyba praneša visiems lie
tuviams, buvusiems politiniams 
kaliniams, kad šį rudenį bus ren-
* > i ■ ■ į
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menys sakė, jog netrukus lietu
viški veiksniai tarptautinėje are
noje būsią vadinami “tiksliau”: 
“Krupavičiaus lietuviai”. “Zai
kausko”, “Rastenio (Lozoraičio) 
lietuviai”, “Staneikos” ar “Sidzi
kausko lietuviai”. Praėjusią sa
vaitę, gal visai be reikalo, “The 
Polish American Journal” pikti
nosi, kad JAV užsienio r. min. 
John Foster Dulles savo laiške 
senatoriui Homer Ferguson, kal
bėdamas apie lenkų ginkluotų 
pajėgų veteranus Anglijoje, va
dino juos trumpai “Anderso len
kais”. Žurnalas todėl labai nuo
širdžiai aiškino ponui Dulles, kad 
nesą “Anderso lenkų”, “Zales
kio” ar ’’Bieruto”. Esančios tik 
dvi kategorijos: laisvi ir pavergti 
lenkai. Jie, girdi, gyvendami de
mokratijoje, turį pilną teisę pa
sirinkti vieną ar kitą vadą. Gir
di, amerikiečiai remią Eisenho- 
werį nėra vadinami “Eisenhowe
rio jankiais”, bet “amerikiečiais 
už “Ej,genhowerį”.

“Grigaitis” informuoja kaip 
lietuviai riejasi į
“Laiks”, įdomus ir visad gerai 

informuotas latvių dvisavaitinis 
Niujorke, rugpjūčio 18 d. nume
ryje įsidėjo ryškią antraštę — 
“Lietuvių Egzilinė Vyriausybė 
Nepripažinta. Gyva veikla lietu
vių politiniuose veiksniuose”. 
Straipsnyje rašoma, jog estų sa
vaitraštis Niujorke “Vaba Eesti 
Soona” įsidėjo dr. St. Grigaičio 
ilgą straipsnį apie “Lietuvių po
litinę veiklą”. Girdi, pp. Krupa
vičiui ir Zaikauskui atvykus į 
Ameriką, lietuvių politinė veikla 
pasiekusi savo augščiausią tašką. 
Prelatas Krupavičius nuvykęs 
Valstybės Departamentan pa
prašęs, kad pastarasis pripažin
tų VLIKą, kaip laisvosios Lietu
vos vyriausybę, į kurį gavęs ka
tegorišką ne. Grigaitis sako, jog 
šitoks atsakymas nebuvęs jokia 
staigmena platesnio akiračio lie
tuviams. Toliau jis aiškina VLI 
Ko sudėtį. Esą, jame diktatoriš
kai tvarkosi krikščionys demo
kratai. VLIKo didžiausia negero
vė, jog jis neapimąs visų lietuviš
kų politinių organizacijų. “Gri
gaitis” išvardina visas šias orga
nizacijas, sumaišydamas vieną 
su “Vilniaus Latvių Centru”, ku
rie esą reikalaują būti priimti į 
VLIKą (Korektūros klaida?). 
Pagal Grigaitį, lietuvių dauguma 
buvusi. \ priešinga pastarai am 
Krupavičiaus demaršui Vašing
tone ir iš lietuviškos spaudos tai 
tik “Draugas” tepalaikęs VLIKo 
pusę, o “Vienybė””, “Dirva” ir 
“Laisvoji Lietuva” buvusios tam 
priešingos (!). VLIKas dabar esąs

(Nukelta į 6 psl.)

miestą. Partijos vadovybė tuo
jau paskelbė išmetusi jį iš narių. 
Policija turėjo padaryti kratą jo 
namuose, bet negalėjo, nes kaip 
parlamento narys naudojasi ne
liečiamybe. Reikėjo, kad parla
mentas paskelbtų atimąs jam tą 
privilegiją.

Schmidt - Wittmack pabėgimo 
priežastis nėra žinoma. Manoma, 
kad jis susijęs su Otto John pa
bėgimu. Kai prasidėjo V." Vokie
tijoje tardymai, galimas daiktas 
Schmidt pasijuto nesaugiai. Spe
cialiųjų reikalų ministeris Fr. 
Joseph Strauss pareiškė, kad jo 
pabėgimas yra sietinas su Briu
selio konferencijos nesėkme.

Tepasilieka Attiee Kinijoj
Britų darbiečių delegacija Pęi- 

pinge, be kitko, buvo pavaišinta 
lotuso šaknimis. JAV kongreso 
narys Robert Hale, atstovų rū
muose pasakė: “... Tikiuosi, kad 
lotuso gėlė turės tą pačią įtaką 
britų darbiečių delegacijai, kaip 
ir Homero epe minimo Odisėjo 
bendrakeleiviams — jie jausis 
patenkinti, ir pasiliks komunisti
nėj Kinijoj”.

Homero “Iliadoj” minimi keli 
Odisėjo draugai, nuvykę į užbur
tą kraštą. Ten jie valgė lotusą ir. 
užmiršę namus bei draugus, nu
sprendė pašiliktr lotuso šalyje.

karna nauja Sąjungos Centro 
Valdyba. Rinkimai įvyks kores
pondencijos keliu. Rinkimuos! 
dalyvauja visame pasaulyje gy
veną sąjungos nariai, kalėję bol
ševikų ar nacių kalėjimuose bei 
koncentracijos stovyklose. Tuo 
reikalu visiems Sąjungos na
riams laiškais išsiuntinėsime rin
kimų taisykles ir balsavimo kor
teles. Šiuo sykiu visų politinių 
kalinių prašome pranešti savo 
adresus ir nuomonę, kuriame 
JAV mieste turėtų būti Sąjungos 
centro valdyba. Prašome atsi
liepti iki š. m. rugsėjo 15 d. šiuo 
adresu: Rev. Vytautas Pikturna, 
213 So. 4th St. Brooklyn 11. NY.

- LRBPK S-gos Centro V-ba.

Darbo jėgos Lietuvoje reika
linga visose srityse. Štai š. m. 
balandžio 9 d. “Tiesoje” Vilniaus 
miesto vykd. komiteto pirminin
ko pavad. S. Jurčenko meta šū
kį: “Gyvenamųjų namų statybai 
— platesnį užmojį”. Jis konsta
tuoja, kad “iš visų poreikių Vil
niaus miesto gyventojams ašt
riausias dabar yra butų porei
kis”. Deja... Kaip statomi Vil
niuje gyventojams butai, toliau 
aprašo tas pats Jurčenko, nuro
dydamas, kad tik per pirmąjį 
šių metų ketvirtį miesto vykd. 
komitetas gavo daugiau kaip 
1000 skundų ir pareiškimų su 
prašymais suteikti butus, juos 
atremontuoti etc. Pats vykd. ko
mitetas neteisingai planavo gyv. 
namų statybą, o specialiai mies
tui atstatyti sudaryta statybinė 
organizacija — Vilniaus statybos 
trestas — per pastaruosius 4 me
tus tepastatė ir perdavė eksploa
tuoti vos vieną nedidelį namą. Ir 
par artimiausius 3-4 metus vykd. 
komitetas pastatys gyv. namų 
tik 170 butų — net pagal planą! 
LTSR plataus vartojimo pramo
ninių prekių ministerija turi 
Vilniuje daug pramonės įmonių, 
kuriose dirba tūkstančiai žmo
nių. Deja, ir ši ministerija per 8 
metus pastatė “Lelijos” siuvimo 
fabrikui tik vieną gyv. namą. Ne 
kiek negeresnė padėtis ir kitose 
ministerijose. Jurčenko šaukia, 
kad “nepakankamai gyv. namų 
statybos vertinimui būtina pa
daryti galą”. Ir tokie dalykai de
dasi. sostinėje! O rašo taip pati 
“Tiesa”. Tuo tarpu gegužės 1 d. 
demonstracijos metu per radiją 
šaukta: “Kiek daug pastatyta 
per pastaruosius metus. Nerasi 
šiandien Vilniuje tokio kvartalo, i 
tokios gatvės, kur žvilgsnio ne
džiugintų dailus naujo namo fa
sadas”...

Panaši bolševikinė “tvarka” 
pačių bolševikų konstatuojama 
ir kitose gyvenimo srityse. Toje 
pačioje “Tiesoje” Br. Jakštonis 
ir Z. Zalepūga aprašo, kaip pav. 
Mažeikių rajonas, prieš trejus 
metus buvęs vienas iš pirmau
jančių respublikoje, pasidarė 
vienu iš daugiausiai' atsilikusių. 
Nė vienas kolūkis pernai neįvyk
dė gyvulininkystės išvystymo 
plano, o kiaulių skaičius rajone 
nuo 1951 m. pradžios sumažėjo 
net 6,2%. Partijos rajono sėkre- 
torius Švėja dažniau buvojo Ry
goje ir Kaliningrade, negu rajo
no kolūkiuose,- o kitas seekreto- 
rius, Bitkinas, toliau už savo ka
bineto durų iš viso nieko nema-- 
tė, Susmukdęs “Šviesos kėliu” 
kolūkį, jo pirmininkas Idas buvo 
iškeltas krakmolo fabriko direk
torium ir vadovauja net kolūkio 
“Už taiką” partinei organizaci-

Tokių ir panašių pavyzdžių 
nemažą. Pati “T” pripažįsta, kad 
“kolūkiu” nirmininkais buvo iš
renkami įvairūs perėjūnai, gir
tuokliai, kurie padarydavo jiems 
neišskaičiuojamų nuostolių”. Dėl 
to daugelis kolūkių buvo visiš
kai sužlugdyti, juose nėra sėk
los, kolūkiečiai mažai gauna už į 
darbadienius. Ir šiemet nė vie
nas rajono kolūkis nepasiruošė

pavasario sėjai, tik 4 iš 21 tesu
darė gamybinius planus. Parti
jos rajono sekretoriai susitelkė 
apie save grupę pataikūnų, že
mos moralės žmonių, kaip Mura- 
čiovas ir eilė kitų, kurie, anpt 
“Tiesos”, kompromituoja rajono 
komitetą”.

Tokia yra faktiškoji tikrovė. 
Tuo tarpu kom. spauda ir propa
ganda šaukia apie “didžiausius 
laimėjimus” žemės ūky ir kitur...

M. Petrovas ir J. Rimša “T” 
Nr. 84/54 aprašo, kaip Alytaus 
pirties direktorius Kovalenka ' 
per 1953 m. aštuonis mėnesius 
padarė valstybei su savo pirtimi 
daugiau kaip 14.000 rb. nuosto
lių, 1952 m. 15.000 rb. nuostolių 
etc. Neretai pirtyje vanduo buvo 
toks, kad lankytojai gavo tekini 
bėgti iš pirties, tačiau sąskaitose 
figūravo tokios apkūrenimo iš
laidos, jog atrodė, kad ji turi už
sidegti. Kai prokuratūra už tai 
iškėlė Kovalenkai bylą, tai šis, 
savo draugų, o ypač vyr. komi- • 
teto pirm, pavad. Šaimardanovo, 
padedamas, buvo paskirtas Aly
taus m. komunalinio ūkio sky
riaus vedėju...'

“Kur gauti skudučiams gai
dų?”, teiraujasi Kauno 17 vld. 
mokyklos mokytojas A. Ločeris, 
išvaikščiojęs visas žinomas Kau
ne įstaigas, bet jų niekur nesu
radęs. Tuo tarpu tiesiog šimta
tūkstantiniu tiražu spausdinama 
ir visiems brukama politinė lite
ratūra, todėl sovietinėj tėvynėj 
skudučiais, o ypač jų gaidomis, 
pasirūpinti niekam neateina ir į 
galvą. “Kodėl naikinamas Žaga
rės parkas?”, klausia studentai 
V. Gladas ir R. Gustaitis, tary
tum nepažindami bolševikiškos

> “tvarkos”. Parko ribose įsikūrę 
tarybinio ūkio vadovai iškirto iš
tisus plotus su maumedžiais, ke- 
drinėmis pušimis. “Dėl ko nu
smuko “Gerbūvio” kolūkis?” tei
raujasi per “T” A. Rudzinskas, 
negalėdamas suprasti, kaip šis 
Šakių rajono tokiu skambiu var
du pasivadinęs kolchozas, “nie? 
kaip negali pakilti iš atsilikimo”. 
Dėl to už darbadienį pernai te
išėjo po pusę kg. grūdų ir nė ka
peikos pinigais. Kolūkiečiai ne
gavo nei pašarų, nei kraiko savo 
gyvuliams”. Be abejo, tokių kol
ūkių yra ne vienas — ir jie pa
rodo tikrą Lietuvos žemės ūkio 
vaizdą, kuris toli gražu nesideri
na su oficialiai skelbiamais sta
tistikos duomenimis arba kad ir

. paties A. Sniečkaus pasigyrimais 
apie tariam u s “laimėjimus” 
Augščiausios Tarybos posėdy 
Maskvoje

“Kada pradės veikti vaikų 
darželis?”, teiraujasi per kom. 
spaudą L. Lukauskienė. Mat, to
je Panevėžio m. dalyje, kur yra 
daugiausiai įmonių, veikė vaikų 
darželis Nr. 1. Vėliau buvo nu
tarta jį iškelti Į naują butą. Tik 
dėl bolševikiškos “tvarkos” ne
beliko senų patalpų, o naujos 
nėra įrengtos. Taip darželis bu- . 
vo priverstas visai dingti. Pana
šių trūkumų, konstatuojamų pa
čių bolševikų viešai, sąrašą būtų 
galima tęsti toliau. Tik reikia 
manyti, kad jis ilgai nesibaigtų.

ATGAUK PUSIAUSVYRA... 
ATSIGAIVINK SIT COKE

Spotuojant ar dirbant 
visur Kanadoje tinka tradicinis 
gėrimas— šaltas Coca-Cola butelis. 
Jis turi būti puikus, v?
nes taip plačiai ]
visur žinomas.

“COKE” yra registruotas ženklas. COCA-COLA LTD.



SPORTAS

''Dvidešimts du miestai keliauja 30.000 mylių, įgydami 
draugų Kanadai".

L'Ossenratore Romano, Rome

"Rodyda-ni šveicarų tautai, ateities kraštų — Kanadą".

Feuille D'Avis Neuchatel, Geneva

"Kiekvienam reikėtų pamatyti šių parodų. Ji suteiks 
jums puikių nuotaikų".

Dagens Nyheter, Stockholm

0.0*0 0-00 0 0 00 0 0 0

Visame pasaulyje jie kalba
r •

apie Kanadę

Norėdamas parodyti kitų valstybių žmo
nėms, kaip atrodo Kanados miestai, The 
House of Seagram paprašė žinomus Kanados 
dailininkus nupiešti 22 Kanados miestų pa
veikslus. Šie paveikslai apskrido aplink pa
saulį ir buvo parodyti daugiau negu ketvir
čiui milijono žmonių.

Visur, kur tik įvyko ši paroda, spauda pa
minėjo ją didelėmis raidėmis. Žmonės, kurie 
pamatė šią parodą, susipažino su Kanados 
augančiais mieštais, mūsų didele ateitimi ir 
mūsų laisve. Laikraščiai išspausdino tūkstan
čius straipsnių apie mūsų kraštą, apie paski
rus paveikslus buvo diskutuojama radio ir 
televizijos programose. Taigi, kur tik atkelia
vo Seagrams paveikslai, jie laimėjo naujų 
draugų ir geresnio supratimo apie Kanadą.

Seagramo kolekcija dabar sugrąžinta Ka- 
nadon ir rodoma, kad kanadiečiai pamatytų 
paveikslu, kurie privertė 15 svetimų vals
tybių žmones kalbėti su pasigerėjimu apie 

' Kanadą.

Che JHousc d f Seagram

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS 
“District Estate Brokers”

NAMAI PARDAVIMUI: į
Rosemounte:
Trijų šeimų. 1 -— 6 kambarių ir 2 — Į 
po 3 kambarius. Visai atskiras, cent- 
ralinis šildymas, naujas. - įmokėti 
$12.000.

I Ville St. Michel:
Dviejų Šeimų po 5 kambarius. Naujas.
Kaina $15.000.
Centre:
Henri Jullien St. Trijų šeimų po 5 ir 
6 kambarius. Rūsys. Namas gerame 
stovy. Kaina $ 11.500.
Verdune:
Dviejų šeimų po 4J/2 ir 5 kambarius 
pusiau atskiras, naujas. Kaina $16.-

■ 500. ■

ŽEMĖ PARDAVIMUI:
Rosemounte 36 Avė. 75 x 90. Kaina 
$4.400.
Jean Mance St. 25 x 83. Kaina 
$9.000.
Ville Ema rd. 50x 90. Kaina $2.000 
ant Eagan St.

VASARVIETĖS PARDAVIMUI
Square Lake. Laurentians. 60 mylių 
nuo Montreal io. 2 pastatai, nauji po 
4 kambarius su baldais ir dideliu že
mės sklypu. Prie pat ežero.* Kaina 
$4.500.

PASKOLOS NAMAMS:
iš 5V2% netoli užbaigimo ir iš 6% 
statybos eigoje. 5096 namo vertės, 

Taip pat dveji "mortgage".
Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į pirmąją Montrealyje 

lietuvių Real Estate įstaigą.
Agentai:

A. GRAŽYS, RA. 1-3148 A. PUZARAUSKAS, DO. 8507
5725 16 Ave., Rosemount. 5559 Esplanade St.

A. MARKEVIČIUS, OR. 1. 9816
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

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

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

LIETUVIŠKA 

moterų kirpykla 
JANETS 

BEAUTY SALON 
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto.

Tel. OL. 6415.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

(Atkelta iš 4 psi.) 
Lietuvių Sportinėmis Žaidynė
mis, kad išvengus nesusipratimų 
dėl paskirų sportininkų registra
cijos ir starto teisės formalumų, 
Vyr. FASK-tas praneša:

1. Sporto klubų vadovybės iki' 
rugpiučio 25 d. atitinkamose 
sporto apygardose, privalo at
likti visus nustatytus sportinin
ko registracijos formalumus.

2. Sporto apygardų vadovybės 
įpareigojamos nevėliau rugpjū
čio 31 d. Vyr. FASK-tui’ adresu 
Ed. Vengianskas, 6100 So Peoria 
Str., Chicago 21, Ill. pristatyti 
apygardoje registruotų sporti
ninkų vardinius sąrašus, nuro
dant sporto klubą ir registraci
jos kertelės Nf.'Nr.

3. Žaidynių metu, išdilus abe
jonių dėl sportininko starto ar 
registracijos teisės, pagrindu bus 
imami Vyr. FASK-te turimi da
viniai š. m. rugsėjo mėn. 4 d.

x FASK-tas.
Ko laukiama iš torontiškių.
Artėja lietuvių' sporto žaidy

nės, kurios vyks bent tris dienas 
čia pat Toronte. Tai didelis įvy
kis. Torontas juk ir pradžią davė 
toms lietuvių sporto šventėms — 
dabar jos antrą kartą vyks čia.- 
Sporto klubui Toronte yra dide
lis ir sunkus uždavinys tinkamai 
ir gražiai šį įvykį suorganizuoti 
ir pravesti. Pirmoji šventė, kaip 
kitos, vykusios kaimynystėj 
Amerikoje, turėjo įvairiausių 
trūkumų bei netikslumų. Mūsų 
-klubas ypač vadovybė turėjo 
gražaus laiko ir progų stebėti ir 
dalyvauti, todėl ši šventė turėtų 
neturėti priekaištų — tai didelis 
ir sunkus bei atsakingas organi
zacinio šventės komiteto darbas, 
kuriam turėtų visi tuose reika
luose nusimanantieji talkinin
kauti. -

Be to,' svarbus mūsų sportinin
kų, kaip šeimininkų ir kaip spor
to vieneto tinkamas ir ypatingai 
gausus ir aktyvus dalyvavimas 
žaidynėse. Ankstesnėms šven
tėms vykstant Amerikoje, dau
gelis buvo nepatenkinti, kad ne
galėjo išvykti ir dalyvauti. Tai 
gi dabar mūsų torontiškiams 
sportininkams vyrams ir mergi
noms nebus jokio pasiteisinimo 
nedalyvavus. Turime daug spor
tuojančio jaunimo, ir jeigu jis ■ 
nepasirodys aikštėse skaitlingai, 
bus didelė gėda ir ne klubui, bet 
sportininkams —- jaunimui, nes 
sąlygos yra sudarytos pakanka
mai geros pasiruošimui ir daly
vavimui. Kaipo šeimininkai, To
rontas privalėtų išstatyti visuose 
pravedamose rungtynėse kiek 
galint daugiau dalyvių — tai yra 
torontiškių pareiga. O kad tai 
galime padaryti — nėra abejo
nės.

Dar ko laukiama — tai tinka
mo spalvų atstovavimo, nevien 
kultūringumu, bet ir pasekmė
mis. Abu atvejai yra galimi ir 
lauktini, nes jei šeimininkai tu
rėtų daugumą taškų atiduoti 
Svečiams, nebūtų perdaug pasi
teisinimo turint visas pirmeny
bes: ir tinkamą prieinamą pa
siruošimą ir savas aikštes ir po
ilsi ir savo žiūrovus, kurie rei
kia tikėtis, bus gausūs ir daug 
prisidės moraliniam mūsų ^atsto
vų lygiui pakelti..

Torontiškiai, iš jūsų daug tiki
masi ir laukiama, tad neapvilki
te mūsų ir tų lietuvių visuome
nės žmonių bei grupių, kurie 
yra tiek malonūs skirdami dau
gybę ir vertingų dovanų mūsų 
išeivijos sportui pakelti bei iš
laikyti. Tai didelė garbė jiems už 
įvairiausios rūšies paskatinimus 
ir pagalbą, o atsidėkojant — 
sportininkų tinkamas pasirody
mas įvertinant ir įrodant visuo
menes dedamas i sportininkus 
viltis — išugdyti jaunimą augš- 
to fiziniai kultūrinio išsilavini
mo ir ištobulinti jaunesniosios 
lietuvių kartos vieningumo idė
ją, nes jie bus Lietuvos atstaty
mo branduolys. K. Lukošius.

Apie artėjančias IV-sias Š.
Amerikos Lietuvių Sportines 

Žaidynes
Pažvelgus į žemiau parodomus 

skaičius iš anksto tėnka konsta
tuoti, kad šios Žaidynės bus pa
čios skaitlingiausios ir gal būt 
pačies įspūdingiausios. Iki dabar 
yra užsiregistravę Žaidynėms šie 
klubai su apie 300 sportininkų:, 
iš N&jorko — Lietuvių Atletų* 
Klubas, Lietuvių Klubas, Tau
ras; iš Čikagos — ASK Lituani- 
ca, LSK Gintaras, LSK Perkū
nas; Detroito Kovas; Clevelando 
Žaibas; Montrealio Tauras; Ha
miltono Kovas; pavieniai sporti
ninkai iš Londono ir tikimasi 
svečių iš Rochesterio.

• Toks didelis skaičius dalyvių 
kelia didelį susirūpinimą rengė
jams, kurie dar kartą kreipiasi į 
visuomenę prašydami priimti 
bent po vieną sportininką nak
vynei.

Pačios įdomiausios bus krep
šinio rungtynės — kurių nugalė

tojais galimi Niujorko Lietuvių 
Atletų Klubas, Čikagos ASK Li- 
tuanica ir Toronto Vytis. Iš viso 
yra 8 vyrų krepšinio komandos, 
5 jaunių ir 2 moterų. Tinklinį 
žais 3 vyrų ir 3 moterų koman
dos, taip pat bus ir futbolo 3 vie
nuolikės. Dar tikimasi sulaukti 
futbolininkų iš Clevelando. Lau
ko tenisininkų susidarys virš 20, 
stalo tenisininkų apie 40 ir apie 
100 lengvaatletų. Šachmatinin
kai turės tik dvi komandas ir dėl. 
dalyvių stokos plaukimas dar pa
liktas atviru klausimu. Rungty
nėms pravesti gautos geriausios 
patalpos bei aikštės — kaip St. 
Michael High School salė, East 
York stadionas. Žiūrovų patogu
mui visos aikštės ir salės grupuo
jasi apie St. Clair gatvę išskyrus 
East York stadioną, kuris pasie
kiamas važiuojant Bloor - Dan
forth tramvajumi į rytus iki 
Coxwell ir iš čia autobusu į šiau
rę iki Cosburn gatvės.- Galima ir 
pėsčiom — apie 5 min. kelionės.

šeštadienį vakare didžiulėj ir 
erdvioj Masaryk salėje, talpinan
čioje 1000 asmenų, įvyks gran
diozinis šokių vakaras skirtas 
sportininkų susipažinimui. Sek
madienį 8 vai. vak. Masey Hali, 
prieš Lietuvių Dienos koncertinę 
programą įvyks Žaidynių užda
rymas ir dovanų įteikimas.

Be DŠ St. Lozoraičio dovanos 
skirtos tarpklubiniam nugalėto
jui vyrų ir moterų klasėje ir FA 
SK-to skirtos jaunių klasės tarp
klubiniam nugalėtojui dar yra 
gauta labai gražių dovanų, perei
namų ir vienkartinių, iš Tėvų 
Pranciškonų, Šv. Jono Krikšty
tojo parapijos, Krašto Bendruo
menės, Paramos, Lietuvių Namų, 
dr. Pacevičiaus, dr. Valatkos, J. 
V. Margio, A. Garbenio, B. Ser
gančio, J. Demikio ir kitų.

Tikimasi, kad ši viena iš di
džiausių lietuviško jaunimo de
monstracijų, praeis pakeltoje 
nuotaikoje ir paliks geriausius 
prisiminimus ir sportininkams ir 
stebėtojams. A. S.

Toronto “Vyčio” gegužinė
Šį šeštadienį prie V. Narušio 

ūkio gegužinė praėjo gražiausioj 
nuotaikoj su lietuviška daina, 
sportiniais parengimais ir grožio 
karalienės rinkimais.

Futbolo rungtynėse Old Stars 
nugalėjo atkakliai kovojančius 
jaunuosius futbolininkus 1:0. 
Žaisdami daugumoj su krepšinio 
batukais, bet apsišarvavę techni
ka ir prityrimu “olds” beveik vi
są žaidimą laikė savo kontrolėje 
dar palikdami daugybę neišnau
dotų progų.

Grožio karalienę renkant šo
kių metu iš gausaus būrio jaunų 
lietuvaičių, pagal neseniai iš 
Prancūzijos atkeliavusio žinomo 
krepšininko Grybausko patarimą 
(ir paryžietišką skonį), karalie
nės vainikas atiteko Danutei Ra- 
tinskaitei iš Hamiltono.

A* s.
Britų Imperijos žaidynės, šio 

mėn. pirmoje savaitėje Vancou- 
veris, turbūt, pirmą kartą savo 
istorijoje, sutraukė tūkstančius 
sportininkų ir pergyveno spal
vingiausi momentą. Ten vyko 
Britų Iinper. (Commonwealth) 
sportinės žaidynės. Čia buvo su
sirinkęs britų tautų bendruome
nės sportuojantis jaunimas pa
demonstruoti savo sugebėjimus 
sporto aikštėse. Toks įvykis pa
budino apsnūdusį miestą, kur 
susirinko kelios dešimtys tūks
tančių žiūrovų iš viso kontinen
to, taipgi masės atostogaujančių 
svečių, kurių tarpe buvo Angli
jos krašto apsaugos ministeris, 
Lordas Aleksanderis, atidaręs 
žaidynes, o žiūrovų tarpe — be
sisvečiuojąs Kanadoje Karalie
nės vyras Philipas,

Kulminacinis žaidynių momen 
tas buvo 1 rrtylios bėgimas, kur 
susitiko 2 pasaulinio masto ga
liūnai: J. Landy — australietis, 
turįs mylios rekordą (3:58) ir R. 
Bannister — anglas — irgi suko
ręs mylią mažesniu negu 4 min. 
laiku. Šis susitikimas, galima sa
kyti, ir sutraukė kelias dešimt 
tūkstančių žiūrovų į žaidynes. 
Visi spekuliavo ir laukė naujo 
pasaulinio rekordo. Svečiams te
ko iš dalies nusivilti, nes rekor
das nebuvo sutriuškintas, tačiau 
mylią prabėgo abu trumpesniu 
laiku negu 4 min. Daugumo nu
stebimui ir lūkesčiams Landy, 
kaipo favoritas, turėjo pasiten
kinti antra vieta. Bannister pra
bėgo per 3:58.8, Landy per 3:59.6. 
Didelę staigmeną šiame bėgime 
padarė kanadietis Ferguson, at- 
bė ręs trečias per 4:06 — naujas 
K.'nalcs' rekordas, palikdamas 
užpal.aly kelis pagarsėjusius bė
gikus. kaip Halberg ir kt. Kaip 
po žaidynių paaiškėjo, Landy bė
gęs su sužeista koja; tas ,žinoma, 
atsiliepė į pasekmę, o gal ir į pir
mos vietos bei naujo pasaulinio 
rekordo galimybę.

Širs žaidynes laimėjo Angli
jos sportininkai, surinkę dau
giausia taškų. Taškai buvo skai-

Didvyriški baltai
(Atkelta iš 5 psl.) 

išsigimęs, silpnas. “Grigaitis” 
toliau pereina prie ambasado- 
rystės pavergtai Vokietijai. Pre
zidentas Smetona padaręs Lozo
raitį savo įpėdiniu, o Lietuvos 
vyriausybė jį paskyrusi Lietuvos 
Diplomatijos šefu. Mr. Lozoraitis 
turįs todėl tokį pat statusą kaip 
ir Latvijos ministeris Zarinš 
Londone. Antruoju po Lozorai
čio Lietuvos suverenumą atsto
vauja min. Balutis Londone, tre
čiuoju min. Žadeikis, Vašingto
ne. Lietuvių savitarpio peštynės 
buvusios iškeltos tarptautinėn 
viešumon, po to kai VLIKas už
simanė paskirti pasiuntinį Bon- 
nos vyriausybei. Todėl VLIKas 
pralaimėjęs dviem punktais: I) 
Nebuvo pripažintas Vašingtone;

. Sovietų šnipas prisiglaudi 
JAValstybėse

Juri A. Rostovarov, 34 m. am
žiaus., buvęs rusų šnipu Japoni
joj, sausio mėn. pabėgo iš slapto
sios tarnybos ir gavo politinę 
prieglaudą JAV. Sakoma, jisai 
buvęs sušaudyto Beri jos šalinin
kas. todėl nebegalėjęs pasilikti 
sovietų tarnyboj. Ikišiol gyveno 
JAV, bet nebuvo žinomas. Net 
sovietų ambasadorius Zarubin 
apie tai nežinojo, nors ir buvo 
teiravęsis Valst. Departamente. 
Tiktai dabar, kai vak. Vokietijos 
saugumo šefas John perbėgo pas 
sovietus ir pasirodė gausioje 
spaudos konferencijoje, ameri
kiečiai iškėlė viešumon Rostovo
ro va, pristatydami jį laikraščių 
atstovams. Rostovarovas pareiš
kė pabėgęs nuo raudonųjų, nes 
norėjęs “gyventi kaip žmogus ... 
tai neįmanoma pas komunistus”. 
Valst. Departamento tvirtinimu, 
Rosovarovas vadovavęs rusų šni
pų šakai Tol. Rytuose ir žinojo 
dar apie tris kitas. Jo parodymai 
padėję likviduoti daugelį rusų 
šnipų.

Kur gyvena Rostovarovaę, nie
kas nežino. Tuoj po spaudos kon
ferencijos jis su Valst. Departa
mento pareigūnais dingo. Jo 
žmona su 8 metų sūnumi likusi 
Rusijoje. Žinių apie juos negau
ta. Jo motina yra mirusi, o tėvas 
gyveno Maskvoj.

2) Nebuvo pripažintas Bonnoje. 
Be to, VLIKas netekęs lietuvių 
daugumos pasitikėjimo, — rašo 
toliau “dr. St. Grigaitis” iš 
Brooklyn©. Todėl lietuvių tarpe 
manoma, jog dabartiniai VLIKo 
vadovai turėsią pasitraukti se
kančiuose rinkimuose.

VLIKas ir tarptautinė 
reprezentacija 
“Nepriklausomos Lietuvos” lie

tuvių politikos žinovas Niujor
ke prieš porą savaičių pranaša
vo, jog VLIKas turėsiąs susirieti 
ir su Lietuvių Laisvės Komitetu, 
kai šis be įgaliojimų ėmęsis at
stovauti lietuvių tautą amerikie
čių specialiai išeiviams politi
kams gelbėti įsteigtoj organiza
cijoj UNCCE—Jungtiniai Trem
ties Tautiniai Komitetai ir Ta
rybos. Darbas, kaip ir visur, kai 
turima reikalo su žmonėmis ku
rie daug kalba, bet nedirba, 
vykstąs labai sunkiai. Tačiau 
miela, kad lietuvaitę vedęs ir 
gražiai lietuviškai kalbąs latvių 
komiteto pirmininkas V. Masens, 
išrinktas pirmuoju šios organiza
cijos pirmininku trims mėne
siams, energingai ėmėsi “vieni
jimo” pastangų. Sakoma, jog 
veik visos tautybės čia turinčios 
panašias bėdas kaip lietuviai.

Įdomus bandymas
Gautomis iš svetimtaučių žur

nalistų žiniomis, praėjusią savai
tę buvo konkrečiai pradėta orga
nizuoti “United Oppressed Na
tions”. Sudarytam komitetui va
dovauja tas pats V. Masens. Pa
vergtieji savo Jungtines Tautas 
įsitaisę priešais JT Amerikos te
ritorijoje esančiuose rūmuose, 
pradėsią savo sesijas tuo pačiu 
laiku kaip ir pasaulio Jungtinės 
Tauįos. Galbūt tuo norima pasi
ruošti Kersteno rezoliucijos pra- 
vedimui JT, kuria bus reikalau
jama pašalinti sovietus iš pasau
lio taikos organizacijos?

Įsidėmėtinos Pakšto mintys
Profesorius Pakštas “Drauge” 

metė šūkį, kad ‘lietuviai pirktų 
naujai išleistus gimtojo krašto 
žemėlapius ir nors kelis egzemp
liorius pasiųstų vietinėms įstai
goms, mokykloms, laikraščiams, 
radijams, televizijos stotims. 
Kiekvienas lietuvis turįs užsisa
kyti J. Andriaus Lietuvos žemė
lapį pas J. Kapočių “ Lietuvių 
Enciklopedijos” leidėją Bosto
ne ir propagandai dar labiau tin
kamą trijų Baltijos valstybių — 
pas P. Mantnieks, Institute Car- 
tographique, 44 rue Van Eryck, 
Bruxelles, Belgique. Reikia ti
kėtis, jog šiais žemėlapiais tik jau 
apsirūpins ir kitus aprūpins Lie
tuvos diplomatinės ir informaci
nės įstaigos.

Eisenhoweris ragina padėti
tremtiniams

Prez. Eisenhoweris kreipėsi į
valstij ų gubernatorius, prašyda
mas organizuoti vietinius komi
tetus ir tuo būdu apgyvendinti 
JAV 190.000 komunistų perse
kiojimo aukų. Pirmasis atsiliepė 
Niujorko gub. Dewey. Preziden
tas atskiru laišku pasveikino jį.

Preziderito atsišaukimas išleis
tas ryšium su metinėmis tremti
nių įstatymo, priimto 1953 m. 
Pagal jį iki 1956 m. galo gali at
vykti į JAV 214.000 tremtinių, 
netekėsiu tėvynės dėl komunistų 
persekiojimo, karinių veiksmų 
ar gamtos nelaimių. Ikišiol iš
duota 8000 vizų Italijoj, Graiki
joj, Vokietijoj, Austrijoj, Olandi
joj ir Japonijoj. Vizai gauti rei
kia JAV piliečių garantijų. Jų 
surinkta per privat. organizaci
jas vos apie 14.000.

IŠTARIAMA: FEIS-ELL

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

čiuojami: Iv. — 10t.; II ■— 5; III 
_ 4; IV — 3; V — 2; VI — lt

Iv, Anglija — 514% taškų; II 
v. Australija — 363^4 t.; III v. 
Kanada — 339; IV v. P. Afrika 
— 2604^; V v. N. Zelandija — 
1643/4; ir 1.1.

Bendrai žaidynės praėjo su di
dele pompa ir spalvingumu kaip 
iš rengėjų pusės, taip ir iš sve
čių, o svarbiausia iš dalyvių, nes 
dalyvavo įvairiausių tautų bei 
rasių sportininkai. K. L.

Buenos Aires stadione tarp 
Havajaus krepšininkų žaidė 2 
Amerikos lietuviai, B. Lukštą ir 
E. Greičius. Su minimąja Hava
jaus komanda jie jau yra žaidę 
Australijoje ir Brazilijoje. Jiems 
apmokamos visos kelionės išlai
dos ir po $1000 mėn. algos. Grį
žęs į JAV, Lukštą eis dėstyti fi
zinės kultūros į gimnaziją, o 
Greičius dai* ir toliau skraidys 
su savo komanda po pasaulį.

JONAS MEKAS

žmogus po rugpjūčio dangumi
Žmogus gulėjo vidury rugių lauko. Naktį lijo ir žemė buvo mo

lina, ir visi jo drabužiai buvo molini ir sulipę. Jis gulėjo augštiei- 
ninkas ir žiūrėjo į dangų. Dangus dabar buvo mėlynas ir grynas. 
Alano vaikystės dangus, galvojo žmogus, šitoks buvo mano vaikys
tės dangus, kai aš gulėdavau augštielnirikas ganydamas karves, 
krūmų atokaitoje, ir žiūrėdavau į debesis.

Žmogus atsisėdo ir pradėjo autis kojas. Jo dideli, kareiviški 
batai buvo suplyšę ir vieni skutai Jis padėjo juos šalia ir ėmė 
vynioti autus. Jie buvo purvini ir skarmalai. Jis atsargiai juos iš
vyniojo ir dabar žiūrėjo į savo sutinusias ir žaizdotas kojas. Jis 
čiupinėjo jas pirštais ir jos skaudėjo. Tačiau saulė’ buvo joms gerai. 
Saulė gerai kojoms, galvojo žmogus. Saulė geriausias vaistas.

Aplinkui buvo tik rugiai ir begalinė tyla. Kaimo rugiai ėjo iš
ilgai visą slėni, kaip didelė žalia jūra. Turėjo būti jau liepos mė- 
nesis, ar rugpiūčio pradžia. Žmogus čiupinėjo rugius, jų koteliai 
buvo švelnūs ir geri. Kaip motina, galvojo žmogus.

Tačiau jis buvo išvargęs ir alkanas ir be miego, po visos nakties 
ėįimOvJis ėjo naktimis, nesuskaičiuojamomis naktimis, o dienomis 
jis miegojo krūmuose, javų laukuose ir balų švendrėse, jis mie
gojo iki pusės vandeny ir įsikasęs į paežerės smėlį, jis miegojo at
virom akim, kaip žvėris, ir jis mito kaip žvėris, žolių lapais ir ža
liais laukų vaisiais, ir viskuo, kas pasitaikė po ranka — jis buvo 
pusiau gyvulys savo pūliuojančiomis žaizdomis ir savo vienu gy
vulišku traukimu ir aistra tolyn. Tačiau jis buvo visai išvargęs ir 
jis dabar miegojo. Žmogus gulėjo vidury rugių lauko ir miegojo, 
veidu i dangų.

[*■■■■.• < i'-' ..

Naktis buvo vėsi ir gera. Ir lietus nelijo, ir viskas buvo išdžiuvę. 
Jis išbrido iš rugių i r dabar jis ėjo palauke, retkarčiais sustodamas 
ir pasiklausydamas. Tačiau jis girdėjo tik šaukiant putpeles ru
giuose. Naktiniai vabzdžiai atsimušdavo į jo veidą ir krisdavo ant 
žemės. Į dešinę, toli, matėsi- kaimo ir vienkiemių šviesos. Tačiau 
žmogus ėjo palauke vis tolyn. Dabar matėsi žvaigždės. Žvaigždės 
jau antras mėnesis buvo jo vienintelis kelio vedėjas. Jis nebuvo 
karalius, tačiau jis buvo vienas ir žvaigždė buvo viena. Žvaigždė 
todėl buvo vienintelis jc šitų bėgimo naktų draugas, vienintelis jo 
laisvės draugas, vienintelis, kam jis galėjo pasitikėti, ir vienintelis, 
kas jį matė ir neišdavė jo. Jis nebebuvo žmogus, kuris galėjo 
kreiptis į žmones. Jis buvo dabar pusiau žvėris. Jis buvo gamtos 
dalis, jo elgsena buvo laukinio žvėries. Jis bėgo nuo žmonių, kaip 
žvėrys bėga. Žmonės buvo, kurie ji atplėšė, kurie jį išvežė, kurie 
jį persekiojo, kurie jo nesuprato. Žmonės, ne laukai, ir ne medžiai, 
ir ne gyvuliai. Dabar jis pasitikėjo tik gamtai. Jis atgydavo tik 
naktimis, kaip visa gyvūnija, ir dienomis jis užmigdavo ir pasi
slėpdavo ir miegodavo, taip pat budriomis ir nemiegančiomis aki
mis, kaip visa gyvūnija.

Iš kaimo jis dabar girdėjo muziką. Jis turėjo praeiti pro vien
kiemius. Jis turėjo praeiti pro kaimą, pakluonėmis ir pro laukus. 
Jis dabar girdėjo muziką, jie grojo, ir matėsi šokant. Kažkas dai
navo. Daina nebuvo labai linksma, bet jie dainavo. Žmogus va-. 
landėte sustojo ir klausėsi. Jam atrodė, kad turėtų būti sekmadie
nio vakaras. O gal subatvakaris, galvojo žmogus. Jam visos dienos 
jau seniai buvo vienodos ir visvienna. Gamtoje nėra švenčių ir 
nėra subatvakarių. Gamtoje yra naktis ir diena. Tačiau kartais 
naktį jam tekdavo stebėti šokant ir dainuojant. Jis kaip vilkas 
žiūrėjo iš tamsos Į apšviestą vienkiemio kiemą, trobesius, ir ga
lėjo įžiūrėti žmones. Jis žiūrėjo į naktį ir klausėsi mūžikos. Jis 
galvojo apie savo vaikystę. Muzika jam daug ką priminė, lyg pri
kėlė ilgesį žmogiško gyvenimo, jame daug kas kilo ir slūgo, kilo ir 
slūgo, prisiminimai, veidai ir vietos, ir jis sustingęs ir nejudėda
mas žiūrėje iš tamsos į šviesos ratą Ar ne visi naktiniai žvėrys tą 
patį jaučia, ar nepergyvena, jie to paties vienišumo, žiūrėdami 
naktimis savo spinksinčiomis iš tamsos akimis į kaimus ir sodybas? 
Jis žiūrėjo be pykčio ir grobuoniškų tikslų, bet tik šiaip, ilgesin
gom žvėries akim, kuriam visa tai nebėra prieinamą. Jis nepavy
dėjo, dabar jis nebeturėjo pavydo nei keršto, visa tai jame išbluko. 
Jis tik pasyviai žiūrėjo ir po truputį klausėsi, ir jis galėjo tuo net 
džiaugtis. Jaro net rodėsi, kad visos tos žmogiškos aistros, kerštas, 
pavydas, nuosavybė, tebuvo tik žmogiškos aįstros, ir gyvulys buvo 
laisvas nuo jų (r nepriklausomas.

Tačiau jis turėjo eiti kur veda žvaigždė. Jis apsuko lanką aplin-' 
kui ir dabar ėjo tiesiai į miško pusę. Jam šitas miškas rodėsi lyg 
pažįstamas savo juoda linija, savo juodom viršūnėm. Visi miškai 
jam naktį rodėsi lyg pažįstami, visos sodybos. Tačiau dieną žiūrė
damas jis rasdavos vėl svetimose vietose, ir jis vėl ėjo visą naktį • 
į prieki. Jis žinojo, kad jis turi dar daug eiti. Bet jis ėjo jau tiek 
daug, kad jis prarado visą laiko ir vietos supratimą. Jis dabar tik 
ėjo, kad turėjo eiti, kad jis negalėjo likti vietoje, ir žvaigždė-buvo 
dar toli ir nepasiekiama. Jį traukė ta pati gamta, kuri rudenį iš
veda ir pavasarį parveda paukščius.

Užu kaimo jis priėjo tvenkinį, ir jis ilgai sėdėjo ir ilsėjosi. Jis 
dabar jautėsi pavargęs, ir naktis dar buvo nepriėjusi. Dabar išėjo 
mėnulis. Ir naktis buvo šilta ir šviesi vasaros naktis. Naktis, kai 
žmonės negali miegoti ir ilgai neina gulti. Tačiau žmogus jau ži
nojo užtektinai atsargumo, jo ausys ir akys budėjo pačios, kaip 
visų laukinių žvėrių. Jis atsigulė ant upelio kranto ir išsitraukė 
pora vėžių. Jis buvo alkanas po ilgo ėjimo, ir pavargęs. Todėl jis 
dabar sėdėjo prie upelio ir valgė upės Vėžius.

Tris sekančias dienas ir naktis lijo. Vėl lijo, ir merkė ir merkė 
kaip iš kibiro. Jo drabužiai buvo kiaurai perlyti, šlapi ir prilipę.
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Iš floros, kuri tokia įvairi, nuo
stabi, ir paslaptinga, atsižvel
giantį dydį, amžių bei grožį, nie
kas negali prilygti miškų ben
druomenės atskiriems nariams— 
medžiams. Štai mūsų didingi, pa
garbūs senoliai ąžuolai, — jei 
okupantas paskutinių jų neiškir- 
to — jau šimtmečius žaliuoja. 
Jie praleido Mindaugo — Vytau
to laikus, matė įvairių karų ir 
marų, liudijo kitus džiaugsmin
gų ir tautos vergijos metų. Toks 
buvo Dionizo Poškos tūkstant
metis ąžuolas Baublys, panašus 
Stelmužės, Imbrados vi., ąžuo
las ir daugelis kitų, mūsų apdai
nuotų, plačiai šakas išskėtusių, 
girios milžinų. Tokie milžinai, 
kirvių nepaliesti, gali siekti iki 
2000 metų. Tai, rodos, ilgas am
žius, o vienok pasaulyje yra me
džių, kurie ir šiandien žaliuoja 
ir viršūnes virš visko iškėlę 
triumfuoja, nors jie žvaliai jau
ni stiebėsi į viršų jau tuo laiku, 
kada Egipto faraonai statė augš- 
tąsias piramides. Tokių egzemp
liorių rasime Sierra Nevada kal
nuose ir Kalifornijos. Ramiojo 
vandenyno pakraštyje. Tai raus
vos žieės ir medienos spygliuo
čiai, vadinami raudonmedžiais 
arba Sequoios. Tie milžinai sie
kia ligi 112 metrų augščio ir 11 
metrų skersmens, o amžius skai
čiuojamas iki 4000 metų. Taip, jei

Jis vis ėjo, tačiau dienomis jis gulėjo po karklų krūmais, ir jie 
buvo šlapi, ir kai ateidavo naktis, jis buvo toks pat šlapias, kaip 
ir iš ryto. Lietus nebuvo šaltas, ir balos ant laukų einant buvo 
šiltos ir mėgėsi kojoms. Jis ėjo palengva, taikydamas savo skau
dančias kojas ir įtempęs visus savo žvėries pojūčius, kiekvieną 
momentą pasirengęs šokti ir bėgti. Tačiau visą laiką lijo ir, atrodė, 
visi triūsė aplink namus ir mažai kas rodėsi laukuose. Daugelį 
kartų jis vos neužėjo ant žmonių, bet dabar, kai žvaigždė atrodė 
jau taip arti, kai jis jau buvo ėjęs taip ilgai, jo budrumas buvo 
dar didesnis. Jis buvo visas skauduliai ir nuovargis, ir alkis, ir 
žaizda, tačiau žvėries instinktas ir ištvermė laikė jį įtempime ir 
jis ėjo ir ėjo į priekį. Žiūrėk, galvojo žmogus, aš niekados nebuvau 
galvojęs, kad žmogus gali turėti tiek ištvermės. Žmogų nėra labai 
lengva užmušti. Aš mačiau, kaip žmones muša ir piausto, ir degina, 
ir bado. Tačiau jie ištveria. Jie gyvena, be rankų ir be kojų jie 
gyvena, jie gyvena žaizduotom rankom, ištraukytom gyslom ir 
sulaužytais sąnariais, jie gyvena. Jie žino, kad žmogų nelengva 
užmušti, jie žino, kaip žmogus gali daug ištverti, todėl tai jie jį 
taip daug bando. Jie jį bando kančia. Tačiau aš ištvėriau, aš irgi 
ištvėriau. Viltis ištrūkti ir pragare palaiko. Aš nežinau, kur mano 
draugai, pabėgę kartu, bet aš tikiu, kad jie irgi ištvers, jie visi 
turi tą žvėries troškulį ir atsparą ištverti. Visi tie, išbadytom akim, 
sulaužytom nugarom, nuplėšytais sąnariais, mėsos, žaizdų ir so
pulių mazgai — visi jie turi savo žvaigždę, kuri juos veda. Aš 
turiu savo žvaigždę, aš turiu irgi savo žvaigždę, galvojo žmogus.

Lietus vis lijo, ir jis vis ėjb ir ėjo. Dabar nebuvo matyti jokių 
žvaigždžių, dabar buvo tik viena pilka masė jam priešais ir vienas 
vanduo, ir jo kojos lipo ir dubo į lauko molį, kai jis ėjo, ir jis 
sunkiai jas vilko į priekį ir į priekį. Dabar nebuvo matyti jokių 
žvaigždžių, dabar buvo tik viena pilkuma, tačiau jis žinojo, kad 
lietus nustos ir jis vėl pamatys savo žvaigždę. Jis žinojo, kad ji 
jo nepames, žvaigždės žmonių nepalieka, jos surištos su jais vienu 
likimu. Ji vėl pasirodys. Ir jis ėjo ir ėjo, nieko negalvodamas ir 
nejausdanias, vieno gyvybės ir laisvės troškulio, instinkto ar iner
cijos, vedamas.

Vieną naktį jis išėjo į pažįstamus laukus. Staiga visame laukų 
akiraty jam viskas rodėsi lyg pažįstama. Jis išėjo iš miško ir žiū
rėjo į naktinį akiratį. Buvo jau rugpiūčio pradžia, turėjo būti jau 
rugpiūtis. Jis pažįsta šitas vasaras, šitas rugpiūčio naktis, šitą šil
tumą ir žiogų čirpėjimą žolėse, jis pažįsta iš nupjauto šieno ir ru
gių gubų laukuose. Jis stovėjo krūmų pakrašty, kaip naktį iš girios 
išėjęs vilkas, žiūrėjo savo liepsnojančiomis akimis į laukus ir matė, 
kaip jam viskas buvo pažįstama. Kaimo linija, ir medžių viršūnės. 
Ten toliau turi būti upelis. Ir kai jis ėjo, upelis tikrai buvo ten, ir 
jis švietė mėnesienoje ir jo vanduo buvo pilnas žvaigždžių ir buvo 
toks geras. Jis atsisėdo ant upelio kranto ir leido plauti purvinas 
ir subraižytas kojas. Upelio vanduo jam rodėsi toks senas, pažįs
tamas, kaip motina.
• Kaime buvo tylu. Jis žiūrėjo į žvaigždes, jos buvo dar. pačiame 
dangaus vidury. Ir jo žvaigždė stovėjo pačiame dangaus vidury 

. ir degė visu savo skaidrumu.
Jis brido pačiu laukų viduriu. Aplinkui buvo dobilai, tokie pat, 

kaip ir visada. Jis čiupinėjo jų drėgnas galvas. Tada jis žiūrėjo 
aplinkui. Kaimas buvo visai čia pat. Jis matė ir medžių linijas, 
pažįstamos, ir šunų lojimas. Kairėje baltavo naujų sodybų pastatai, 
viršūhes, ir girdėjo sapnuojančių šunų retą Jojimą. Viršūnės buvo 
ir ten jau buvo keletas medžių. Jų ten nebuvo, kai jis paliko. Kai
mas buvo miegantis ir ramus dabar, naktį. Tačiau dabar jis buvo 
jau namuos. Dabar jam jau buvo visviena. Jis atsisėdo palaukėje, 
po pat medžiais, ir žiūrėjo. Jis staiga juto tokį didelį nuovargį, ir 
jo visas kūnas skaudėjo, visi jo sąnariai buvo vienas skaudulys. 
Ir jis staiga jautėsi toks pavargęs, po visos šitos begalinės kelionės. 
Bet jis žiūrėjo į kaimą, į medžius, ir jis jautėsi namuose. Jis nebe
žiūrėjo dabar kaip žvėris, jis nebežiūrėjo tomis pilkomis atsargos 
ir budėjimo akimis, kaip visą savo ėjimo laiką. Viskas staiga nu
krito nuo jo, visas didžiulis jį slėgęs svoris. Jo tikslas buvo pa
siektas, jam niekur nebebuvo kur toliau eiti, jam nebereikėjo jokių 
pastangų ir jokio įsitempimo. Žiūrėk, galvojo žmogus, aš visą šitą 
laiką ėjau ir nemačiau, koks esu silpnas ir pavargęs. Aš jaučiu, 
kad mano mirtis yra čia pat. Aš galiu numirti bet kurią minutę, 
kada tik aš panorėsiu, kada tik aš atleisiu paskutines savo raumenų 
pastangas. Mirti-' yra mano paties rankose, galvojo žmogus, mirtis 
man negali nieko padaryti. Ar ne aš išėjau laimėtojas iš jos, ar 
ne mirtis man pralaimėjo? Jie mane degino ir tampė, jie mane 
kankino ir laužė. Tačiau ji man nieko negalėjo padaryti, mirtis 
buvo mano rankose, ji buvo bejėgė pakirsti mane pakeliui, kol aš 
nebuvau pasiekęs savo tikslo. Dabar mano žvaigždė yra virš mano 
galvos, šuo yra vėl prie savo durų, ištikimas ir toks pat, kaip visa
dos. Ištikimas savo vaikystės žvaigždei. Mano gyvenimas man yra 
daugiau nebereikalingas, ir aš galiu pasirinkti mirtį. Ne mirtis 
mane, bet,aš mirtį, kaip lygus su lygiu.

Jis gulėjo po medžiais, prie dobilų lauko, ir žiūrėjo į dangų. 
Žvaigždė tebedegė. Ir graži rugpiūčio naktis buvo aplinkui, pilna 
žiogelių čirškėjimo. Jam buvo ramu ir gera. Jis buvo pilnas žvaigž
džių, šitas rugpjūčio dangus, jis buvo geras ir pažįstamas, jo vai
kystės metų dangus. Jis liko man ištikimas, galvojo žmogus, 
žvaigždės yra tos pačios ir nesikeičia.

Jis paskutinį kartą pasižiūrėjo į rugpiūčio dangų ir užmerkė 
akis. Jis jautė, kaip palengva jo gyslomis ėjo miegas, kaip mirtis 
palengva ėmė prisivyti, vis arčiau ir vis arčiau. Jis sustojo ir tru
putį palaukė, dar dar, ir dabar jie ėjo visai greta, vienas šalia kito. 
Ir jis nusišypsojo. Jis gulėjo šypsodamasis, ir veidu į rugpiūčio 
dangų. Augštai aplinkui degė jo vaikystės žvaigždės.

Autoriaus prierašas: šita novelė yra dedikuota 
Almui, kuris prašė parašyti apie “Sugrįžimą”.

JEI MEDŽIAI PRAŠNEKĖTĮI
jie prašnekėtų, daug mums pa
sakytų ...

Tokių medžių atstovų, senų, 
storų, bet vis žaliuojančių, atra
sime beveik visose pasaulio daly
se. Va, šio Kanados krašto Doug
las, lot. Pseudotsuga taxifolia, 
čia vadinama douglas fir, augan
tis Vancouverio saloje, o žemy
ne — pakraščiu Ramiojo vande
nyno, išauga ligi 92 - 94 metrų ir 
4^5 metrų storio. Kai tarp tokių 
tūkstantmečių milžinų žmogus 
užklysti, nejučiomis susimąstai 
apie. Tvėrėjo stebuklingą ir ga
lingą ranką, o akys ir širdis ne
siliauja gėrėtis tuo neįprastu 
gamtovaizdžiu.

Kaip matome abu suminėti 
milžinai pasirinko sau ‘ 
kalnų pašlaites bei vandenį. Mat, 
šios medžių veislės reikalauja 
vienodai šilto ir drėgno klimato 
ir daug vandens, ko šiose vieto
se ir netrūksta (vandenynas ir 
kalnai). Metų laike čia" iškrenta 
ligi 127 cm kritulių, kai tuo tar
pu Lietuvoje ligi 78 cm.

Persikelkime į tolimą Austra
liją. Ten vėl rasime augštuosius, 
prie sausrų prisitaikiusius, stat
menai augančius, viršūnes į sau
lę atkišusius, siaurais, vašku pa
dengtais lapais pasipuošusius 
Eukaliptus. Ir šie milžinai nere
tai išauga iki 120 metrų augščio. 
Eukalyptai turi apie 100 skilčių.

kalnus ir

Jie su akacijomis būdingi Aust
ralijos miškams.

Nepraleiskime nepaminėję sub 
tropinių ir tropinių kraštų, ypač 
Brazilijos ir Argentinos, vertingą 
miško atstovą, nors ir netokį di
dingą kaip paminėtieji, amžinai 
žaliuojančią Araukariją. Tropi
nių miškų medžių veislės retai 
tinkamos ūkiškam panaudoji
mui, bet araukarija—išimtis. Tų 
kraštų masyviuose miškuose jos 
ištekliai dideli. Kaip mūsų balt- 
alksnis panašiai araukarija la
bai sparčiai auga, per 25 metus 
pasiekia 50 metrų augščio ir 50 
cm storio. Tokį spartų augimą 
pralenkia tik javinių šeimos me
džiai — bambukas (Kinijoje ir 
kitur), augąs krūmiškai po 20-25 
ūglius ir išaugdamas iki 25-30 
metrų augščio. Jauni bambukai 
palankiose sąlygose per valandą 
užauga 24 mm. Prie to tenka pa
žymėti, kad senosios araukarijos 
formos jau Karbono laikmedžio 
farmacijos sluogsniuose užtin
kamos, taigi istoriškai bus vienas 
iš seniausių spygliuočių atstovų.

Mėginome susipažinti su ke
liais didžiųjų pasaulio miškų 
medžiais. O kokių jų esama! Pri
siminkime, miškai sudaro 27% 
viso bendro žemės ploto, tik dėl 
įvairių priežasčių nevienodai iš
sidalinę. Pvz. Kanadoje ir Aust
rijoje miškai sudaro 37% viso 
žemės ploto, Argentinoje pana
šiai, Vokietijoje 27%, Lietuvoje 
17%, Anglijoje ir Kinijoje ligi 
5%4 o Airijoje 1,5%. Bet vienodai 
visus miškus išskirsčius, tai kiek
vienam pasaulio gyventojpi tek
tų 1,1 ha produktyvaus miško. 
Taigi, būdami miško dalininkais, 
susidomėkime ir susipažinkime 
su jais. Vyt. Barisas.

Vasarvietė 
atostogoms ?

orbo savaitgaliais atsilankykite i 

"MERCURY LODGE".

Randasi gražioje vietoje prie Simcoe 
ežero, 1 mylia į šiaurę nuo KESWICK, 
Ont. Čia išnuomojami laiveliai žūva- 

vimui, kabinos ir kambariai.
109 Orchard Beach.

Telef. Roches Point 184 M
Savininkas Pr. Krilavičius.

NAUJOS
Paulius Jurkus, PAVASARIS PRIE 

' VARDUVOS. Iliustravo dail. R. Viesu
las. Išleido Liet. Knygos Klubas 1954 
m. Spaudė /zDraugor? spaustuvė, Chi
cago, III., 176 psl. Kaina $2.50 

Paulius Jurkus lietuvių litera
tūroje ne naujokas, nors su rin
kiniu pasirodė pirmą kartą. 
Anksčiau jis reiškėsi periodinė
je spaudoje — ir netik beletristi
koje, bet ir poezijoje, kurios rin
kinį buvo paruošęs. Bet karo ir 
tremties metais, kuriais rašyto
jas susiformavo, juk nelengva 
buvo spausdinti. _

Varduva žemaičio P. Jurkaus 
gimtoji upė, ir visi penki šio rin
kinio pasakojimai surišti su ja — 
ir persunkti tikrai pavasariška 
nuotaika, nors gamtoje ten ne 
visur pavasaris. Tai romantikas, 
svajotojas su tamtikra misticiz
mo doze veda skaitytoją į mūsų 
ir knygos herojų išsiilgtą tėvynę. 
Veda ne su banaliom deklama
cijom, bet su giliu jausmu, sklan
džia kalba ir gražiu stilių. Tik 
pirmasis pasakojimas “Auksinis 
paveikslas” šiek tiek dvelktelia 
patriotiniu didaktizmu. Šiaip 
kiekvienas knygos puslapis skai
tomas su pasigėrėjimu, o kiek
vienas pasakojimas gali būti 
skaitomas ir vėl skaitomas, kiek
vieną kartą ten užtinkant ką 
nauja.

Esteto rašytojo knyga išleista

Ateitininkų kongreso išvakarėse
Kiekviena organizacija ar są

jūdis karts nuo karto renkasi 
bendran būrin, kur aptariami 
įvairūs veikimo klausimai, nu
statomos ateities gairės, atnauji
namos senos bei sukuriamos 
naujos pažintys, prisimenami 
mirusieji ir dalyvauti negalintie
ji nariai. Šie susibūrimai vadi
nami visokiais vardais: konfe
rencijomis, seimais, suvažiavi
mais, kongresais.

Ir š. m. rugsėjo mėn. 3-5 d.d. 
Čikagoje įvyks garbingos ateiti
ninkų organizacijos penktasis 
kongresas. Visa ateitininkija ak
tyviai ruošiasi tai šventei, kuri, 
be abejo, sutrauks nemažą ateiti- 
ninkiškosios šeimos sūnų bei 
dukrų vienon pastogėn.

Tai pirmasis kongresas, vyks
tąs svetimoje šalyje, toli nuo 
gimtosios tėviškės padangės. To
dėl jis bus ar prasmingesnis, ar
timesnis, nes tuo metu viso pa
saulio at-kai susijungs vienan 
būrin. Nei geležinė uždanga, nei 
žvarbūs Sibiro vėjai nepajėgs 
sulaikyti vieningo širdžių plaki
mo. Tėvynėje likę broliai bei se
sės pajus, jog jie ne vieni toje 
gyvybinėje kovoje, gi Vakarų 
pasaulio priglaustieji dar tvir
čiau pasiryš tęsti kovą iki per
galės. “Dalyvauti žūtbūtinėje ko
voje už Lietuvos laisvę yra pats 
didžiausias imperatyvas visiems 
lietuviams. Niekas negali tos ko
vos išvengti nepasidaręs niekšu. 
Ta kova gi bus tik tada sėkmin
ga, kai kovojantieji bus vienin
gi. Istorija nežino nei vieno at
vejo, kad kuri nors kovojanti, 
bet suskilusi pusė būtų laimėju
si. Todėl kas griauna vieningu
mą. tas išduoda šventą reikalą. 
Čikagos kongresas stipriai pa
brėš vienybės būtinumą ir griež
tai įspės tuos elementus, kurie 
tai vienybei kenktų” (S. Lūšys).

Šiemet yra šventieji Marijos 
metai. Jie kongrese bus tinkamai 
paminėti. “Šventieji Marijos me
tai yra surišti su paskelbimu Ne
kalto prasidėjimo dogmos, jos 
šimtamete sukaktimi. Ši sukaktis 
iš naujo atkreipia visų dėmesį į 
Marijos Nekalto Prasidėjimo tie
są. Ji taip pat kiekvienam prime
na pareigą išlaikyti savo širdies 
skaistumą; tai būtina sąlyga dva-

KNYGOS
gražiai, gražiai ir rūpestingai 
iliustruota dail. Romo Viesulo, 
prasmingu piešiniu perteikusio 
perteikusio pavasariškąjį Vardu
vos kraštą.

Viktoras Gidžiūnas, OFM, Legenda- 
riškieji pranciškonų kankiniai Vilniu
je; atspaudas iš "Aidų" 1954 m. 
Nr. 3-4, 46 psl.

Senųjų kronikų pasakojimai 
apie Vilniuje Gedimino ir Algir
do laikais nukankintus pranciš
konus jau ne kartą minėti ir lie
tuviškoje raštijoje. Prieš ketvir
tį amžiaus tas legendas kritiškai 
panągrinėjo lenkas K. Chodynic- 
ki, radęs jas visiškai neistoriško
mis. Tėvas Viktoras G. 1950 m. 
paskelbtoje savo daktaro diser
tacijoje De Fratribus Minoribus 
in Lituania šito kankinių klausi
mo visiškai nepalietė. Šioje savo 
studijoje jis papildo Chadynickio 
samprotavimus naujais pranciš
koniškais šaltiniais, prieidamas 
išvados, kad Gedimino laikais du 
čekų provincijos pranciškonai 
misijonieriai Lietuvoje buvę pa
smerkti mirti, o pasakojimai apie 
14 ar net 36 kitus kankinius yra 
16-17 a. kronikininkų išmislas, 
kai pirmųjų dviejų kankinių 
mirtis yra liudijama Cronica 
XXIV Generalium, parašytos 
1370 m., t.y. vos maždaug 30 me
tų po įvykio.

sios didybei ir jos kuriamajai 
galiai išsiskleisti. Dėl to ateiti
ninkų organizacija, kurios vienas 
iš pagrindinių siekimų yra pa
ruošti jaunimą tauriam gyveni
mui, kreipia savo narių ypatingą 
dėmesį į kovą su piktu. Kai daž
nas ateitininkas gyvena dabar 
tokioje aplinkoje, kuri įsunkia 
labai atlaidžias žmogaus nesan- 
tūrumui pažiūras, reikia didelių 
pastangų išlikti Dievo įstatymų 
saike. Kongrese bus išryškinta, 
jog tik tąs lengviau išsilaiko do
ras ir skaistus, kuris išlaiko gyvą 
ryšį su Nekaltai Pradėtąja ir Jos 
Sūnumi — Kristumi”. (Iš Vyr. 
At-kų Feder. Valdybos atsišau
kimo).

Laimingu supuolimu šiais me
tais popiežius Pijus X buvo pa
skelbtas šventuoju. Jis yra dva
sinis ateitininkijos tėvas, jo as
muo — mums idealas. Kongrese 
bus svarstoma; “kiek šventojo 
Pijaus pavyzdys ir jo skatintos 
priemonės gali mums padėti vi
suomeniškame katalikiškos akci
jos darbe, kuris pirmiausia pra
sideda nuo savo aplinkos ir savo 
tautos”. (Iš Vyr. At. Fed. V-bos 
atsišaukimo).

1954 metais sueina 50 metų 
nuo spaudos laisvės atgavimo. 
Ateitininkai visais laikais buvo 
uolūs spaudos darbuotojai bei jos 
rėmėjai. Jiems ši sukaktis tuo la
biau yra artima ir brangi-, kas 
bus ir kongreso užakcentuota.

Bet nevisi galės suvažiuoti Či
kagon, nes atstumai, valstybių 
sienos bei kitos kliūtis neleis to 
įvykdyti. Vyr. Federacijos V-ba 
tai suprasdama rugsėjo 5 d. pa
skelbė viso pasaulio ateitininkų 
diena. Ši proga reikalinga tinka
mai paminėti. Iškilmingi susirin
kimai ar suvažiavimai, šventės 
ir pamaldos turėtų vykti kiek
vienoje didesnėje Kanados vie
tovėje. Faktas, jog nedaug Kana
dos ateitininkų galės dalyvauti 
kongrese. Tcdėl jų pareiga tą 
dieną kaip galima iškilmingiau 
atšvęsti savo būreliuose. Lai rug
sėjo mėn. 5 dieną viso pasaulio 
ateitininkai susiburia vienon di- 
džiulėn šeimon su viltimi neužil
go suplaukti į šeštąjį kongresą 
laisvoje Tėvynėje! Vac. Klęiza.

Kanados baletų krizė
Kanadoje yra dvi žymiausios 

baleto kompanijos —’ National 
Ballet Co Toronte ir The Royal 
Winnipeg Ballet. Torontiškis ba
letas, suorganizuotas prieš 4 me
tus, finansiniuose sunkumuose 
yra jau keletas mėnesių ir savo 
veiklą apribojo, kol bus sudary
tas kitas fondas. Winnipego ba
leto finansiniai reikalai yra kiek 
geresni, tačiau ir jis turi arti 
$50.000 deficito. Be to, didelį 
smūgį jam sudavė didelis Win
nipego gaisras birželio mėnesį, 
kai sudegė visi kostiumai bei bu
taforiją, net dokumentai ir iš
karpų knygos.

Ar šios kompanijos atsigaus, 
priklausys nuo to ar atsiras do- 
natorių fondams sudaryti.

Tenka pastebėti, kad abiejuo
se baletuose, o ypač winnipegis- 
kiame, yra nemažai ir naujųjų 
ateivių šokėjų.

Liet. Rašytojų D-jos valdybon 
slaptu narių balsavimu išrinkti: 
Benys Babrauskas — 65, Povilas 
Gaučys 50, Vincas Ramonas 49, 
Albinas Valentinas 43, Sofija To- 
marienė 42; kandidatai — Kleo- 
fas Jurgelionis 39, Stasys Tamu- 
laitis 34. Revizijos komisija: Alė 
Rūta-Nakaitė 58, Julius Kaupas 
53, Balys Gražulis 51; kandidatas 
Medardas Bavarskas 38. Garbės 
Teismas: J. Augustaitytė - Vai
čiūnienė 58, Petronėlė Orintaitė 
56, Leonardas Šimutis 45; kandi
datas Juozas Švaistas 44.

Valdomieji organai renkami 
dvejiems metams; pareigas pra
dės eiti po visuotinio LRD susi
rinkimo, įvykstančio rugsėjo 26 
d. Čikagoje. Balsavo 70 rašytojų, 
t.y. 75% draugijos narių. Balsų 
tikrinimo komisiją sudarė: J. 
Švaistas-Balčiūnas, B. Babraus
kas ir J. A. Vaičiūnienė.

Liet. Rašytojų D-jos narių su
važiavimas įvyks Čikagoje rug
sėjo 26 d. Liet. Auditorijoje. Ta 
proga didžiojoje auditorijos salė
je įvyks literatūros vakaras, ku
riame rašytojai paskaitas savo 
kūrybos.

“Draugas” paskelbė eilėraščio 
konkursą, skirdamas premijas 
už 3 geriausius eilėraščius — 
$50, $30 ir $20. Paskutinis termi
nas eilėraščiams prisiųsti — š. m. 
lapkričio 15 d. Premijos yra su
dėtos 3 biznierių.

Algirdas Landsbergis, gyvenąs 
Niujorke, 1953 m. “Draugo” lite-: 
ratūrinės premijos laureatas, 
šiuo metu ruošiasi doktoratui 
Columbijos un-tė. Jo premijuo
toji knyga “Kelionė” jau pasiro
dė knygų rinkoje. Autorius šią 

'knygą perrašo angliškai. Lietu
vių kalboje yra parašęs dramą 
i rkomediją, kurias taip pat nu
mato perrašyti ir pateikti Ame
rikos knygų rinkai. Šio žadančio 
30 metų amžiaus lietuvių literato 
bičiuliai sako, jog Landsbergis 
yra pakviestas dėstyti garsiaja
me Amerikos un-te. (aim)

Adolfas Mekas, jauniausios 
kartos rašytojas, vienas literatū
ros žurnalo “Proza” leidėjų, ne
seniai baigė Televizijos mokyklą 
gaudamas aukso medalį.

Adolfas Mekas šiuo metu, kar
tu su broliu Jonu, vadovauja jų 
Įsteigtai draugijai “Film Forum”, 
krrį reguliariai kas savaitė ruo- 
šia turiningas paskaitas Niujor
ko centre.

Donatas Šulaitis, žinomas lie
tuvių fotografas, baigęs braižy
tojų vakarinius kursus, vėl atsi- 
deda fotografijai.

Med. gyd. Nijolė Bražėnaitė 
šiuo metu dirbanti Mount Ver
non, New York, ligoninėje ne
trukus persikels stažuoti į gar
siąją “Doctors” Hospital pačia
me didmiestyje. Prieš atvykda- 
ma 1953 m. Amerikon, Paryžiuje 
ji dirbo kraujo transfuzijos cent
ro tyrimų laboratorijoje jr vėžio 
instituto bakteriologijos'skyriu
je. Kurį laiką buvo VLIKo Vyk
domojoje Taryboje sekretore.

Europoj 60 budistų parapijų
Vak. ir centrinėj Europoj yra 

per 60 budistų parapijų. Lapkri
čio mėn. kviečiamas VI jų kon
gresas, kuriame be kitko numa
tytas specialus posėdis budizmo 
plėtimui Amerikoj ir Europoj. 
Kongrese dalyvaus budistai iš 
Australijos, Amerikos ir V. Eu
ropos. Didžiausia budistų bend
ruomenė yra Berlyne.- Frehnau. 
Ji turi 150 narių ir mažą švento
vę, kur kasmet mini su didelėm 
iškilmėm Gautama Buddos mir
ties sukaktį.

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Sol. A. Brazis yra pakviestas į 

naujai kuriamą Čikagos operą — 
The Lyric Theater of Chicago. 
Ši opera sezoną pradės lapkričio 
1 dieną.

Amerikos lietuvaitės iniciaty
va Miami prieš kurį laiką susi
organizavo pabaltiečių daininin
kių trio, kuris sėkmingai popu-, 
liarina Pabaltijo tautų liaudies 
dainas Floridos kurorto dažnuo
se muzikiniuose festivaliuose.

Australijos lietuviai katalikai 
pasiuntė J.E. arkivyskupui Skvi
reckui albumą, kuriame nuo
traukomis ir menininkų paveiks- ' 
lais dokumentuota J.E. 80 metų 
sukakties paminėjimo iškilmės. 
Paveikslai piešti dailininkų: A. 
Janavičienės, V. Meškėno, K.- 
Gilandžio, A. Vaičaičio, J. Firi- 
nausko, A. Rūkštelės ir V. Rato. 
Žemėlapiai piešti E. Slonskio. 
Albumas pasirašytas kapelionų.

NELIKITE
- BE 

VADOVĖLIŲ !
NAUJIESIEMS MOKSLO 

METAMS.

A. Rinkūno 
“KREGŽDUTĖ” 

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 75c ir mokinio 

pažymių knygučių po lOė.

Spaudos Bendrovė 
“ŽIBURIAI” 

941 Dundas Street West 
Toronto, Ont.

Pabaltijo vokiečių laikraščiai 
“Baltische Rundschau” ir “Bal
tische Briefe” susijungė ir dabar 
Marburge eina bendru pavadini- 
mu “Baltische Briefe”. . \

“Vokiečių tėviškė Rytuose
Tokiu pavadinimu Gbttingene 

buvo atidaryta paroda, vaizduo
janti vokiečius ir jų anksčiau 
gyventas sritis praeityje ir da
bartyje. Istoriniame skyriuje ro
domi įvairūs seni dokumentai, 
tarpe jų ir 1398 m. Salyno sutar
tis su Didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu Vytautu, ir šiaip doku
mentai iš vokiečių ordeno laikų.

Redakcijai prisiųsta
A. Landsbergis, Kelionė, pre

mijuotas romanas. Draugo Bend
radarbių Klubo leidinys, 1954 m., 
Chicago, 260 psl. Kaina $2.50.

MARGIS VAISTINĖ
NAUJOJE VIETOJE!!

408 RONCESVALLES AVĖ. (kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė.
KOSMETIKA: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

Skubiai paimame receptus iš namų ir 
pristatome vaistus veltui.

Skubiam pristatymui į namus

Telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Phm. B
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B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER 

870 College St., <ton> Ossington ir Dovercourt)

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

Maisto krautuvė - Self Serve. Ronces- 
valles Avė. Savaitinėj apyvarta 

’ $2.000. jNauji ir modernūs įren
gimai. Didele krautuvė su di
deliu kambariu. Skubiai parduo
dama. Kaina ne mažiau $15.000

$14.000. Indian Cresc. Atskiros, ge
rų plytų, 8 kamb., 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 virtuvės, vandeniu šildomas, 
garažas. Įmokėti $3.500.

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

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

$75.700, Dundas - Dovercourt, pu
siau atskiras, mūrinis, 8 kamb., 
didelis namas, garažas, alyva 
šildomas.

$11.000, St. Clarens - College, 6 k., 
atskiras namas, vieta garažui.

$16.000, Lansdowne - St. Clair, 8 k., 
atskiras, 2-jų augštų, alyva šil
domas, namas gražioje vietoje, 
garažas, lengvas išmokėjimas.

$14.000, 7 kamb., 2-jų augštų, 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 įmokėjim., 1 
atviras 10 metų morgičius ba
lansui. '

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

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

Mann & Martel
REALTORS

1245 Bloor St. W. . Tel. OL. 8481
Prie Lansdowne

Namų telefonai:
J. TAMULIONIS—-OL. 8074. Z. UMBRAŽŪNAS—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 įmokėjimu 
ir įvairiose miesto dalyse visokiausių namų ir vęrslamonių. Tamstoms mielai pa
rodysime, suteiksime sąžiningai visas informacijas ir patarnausime tinkamoms 
sąlygoms paskolų įmokėjme, morgičių užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose.

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

NAUJAI ATIDARYTAS SKYRIUS-
B. SERGAUTIS REAL ESTATE

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

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

$1.500 įmokėti, Bloor - Jone, 6 kam. 
barių mūrinis namas, kietmedžio 
grindys, neperein. kambariai,*tik 
$11.900. Skamb. J. Tomulioniui

$2.500 įmokėti. Netoli naujos liet, 
bažnyčios, 8 k., tvirtos mūras, 2 
virtuvės, garažas, alyva šildo
mas. Namas reikalingos aptvar- 
kymo. Skomb. Z. Umbražūnui.

2.500 įmokėti, Hallam - Dovercourt, 
8 kamb., mūrinis priekis, geri 
kambariai, alyvos šildymas, vieta 
garažui. Skamb. J. Tomulioniui.

$2.500 įmokėti, Centriniame rajone, 
12 k., kelios virtuves, garažai. 
Pajamų ar investavimo namas. 
Reikalingas aptvarkymo. Gal eis 
už $12.500. Sk. Z. Umbražūnui.

$2.900 įmokėti, Ossington - Bloor, 9 
k., atskiras, 2 didelės modernios 
virtuvės, apšildymas alyva, dide
lis sodas su vieta 3 garažams. 
Visa kaina $11.900. Skambinti 
Z. Umbražūnui.

$3.900 įmokėti. High Park - Ronces- 
volles, 8 k. per 2 augštus, gra
žaus mūro namas; alyva šildo
mos; moderni virtuve, didelis so
das, garažas. Visa kaina tik 
$15.900. Sk. Z. Umbražūnui.

$4.500 įmokėti, Windermere - Bloor, 
6 k., mūrinis, alyvos Šildymas, 
gražioje vietoje, sodas, garažas, 
šoninis įvažiavimas. Skambinti 
Z. Umbražūnui.

$5.000 įmokėti, 2 tripleksai: vienas 
High Pork kitos Exhibition rajo
ne, 15 modernių kamb. kiekvie
nas. Paskubinkite! Skambinti J. 
Tomulioniui.

$7.000 įmokėti, High Park - Bloor, 
10 modernių kambarių, atskiros 
mūrinis namas, kietos grindys, 
vandens šildymas, 2 garažai; vie
nas atskiras morgičius balanse. 
Skambinti J. Tomulioniui.

A, Morkis
1077 BLOOR ST. West 

(prie Dufferin) 
REAL ESTATE

Telefonas OL 8459
$3.000, Bloor - Lansdowne, 6 kamb.,, 

pusiau atskiros, gerai dekoruo
tas, garažas. Savininkai pirko 
noują namą. Kaina $12.900. *

$4.500, St. Clair, 9 kamb., mūrinis, 
2 modernios virtuvės, naujas air 
conditioning, alyvos šildymas; 
įvažiavimas. Pilna kaina $15.- 
900.

$3.000, Rusholme - Bloor, 7 kamb., 
mūrinis, durys iš Bloor, užėmi
mas per 60 dienų; labai didelis 
kiemas. Pilno kaina $12.000.

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!

E. ERE N AS
REAL ESTATE AND INSURANCE

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

Atidengs Jaltos paslaptis
JAV Valstybės Departamentas 

uošia visos serijos tomų leidinį, 
uriame bus paskelbti Teherano,

kų iš Roosevelto ir Trumano lai
kų. Respublikonai jau nuo pat 
savo valdymo pradžios pasmer-

altos ir Potsdamo konferencijų
_______ _ ___ _2—"---J

omas lies Jaltos konferenciją ir
okumentai. Pirmasis rinkinio

įasirodys dar ši rudenį — spalio
mėnesį.
Paskelbsimi dokumentai be-

kė anas konferencijas ir reikala
vo, kad būtų viešumai paskelbta
viskas, kas ten buvo sutarta. Jal
tos konferencijos dokumentai 
pasirodys kaip tik prieš rinki-
mus. Reikia manyti, kad demo

bejo atidengs daug naujų daly- i, kų.
kratam ten bus nemalonių daly-

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. ME. 2471
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams mūsų firma yra įsigijusi 
gerą vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai augo bei plečiasi, atidarydama vis 
naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba 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, 
labai gražus, beveik naujas 6 di
delių kambarių, tikro mūro na
mas. Visai nouja krosnis, dide
lė, moderni virtuvė, kietmedžio 
grindys. Geros kiemas. Skam
binti P. Mališauskas, OL. 6321. 

GALLEY AVE. - RONCESVALLES.
$18.900, įmokėti $6.000. Visai 
atskiras, laboi gero mūro — 
gražiausias narnos gatvėje. 9 di
deli kambariai, vandeniu šildo
mas, geros kietmedžio grindys, 
dvi modernios virtuvės. Geros 

4 mokėjimo sąlygos. Skambinti P. 
Mališauskas, OL. 6321.

GEOFFREY - RONCESVALLES . 
$19.900, įmokėti apie $7.500. 
Visai atskiras, 9 kamb., square 
plano, gerų plytų namas. Van
deniu - olyva šildomas, geros 
kietmedžio grindys, didelis kie
mas, garažas. Balansui viena 
atvira skola. Skambinti P. Moli- 
Šauskos, OL. 6121.

SHAW - COLLEGE. $16.900, $6.000 
įmokėti. Gero mūro, pusiau at
skiras, 8 kamb. narnos. 2 moder
nios virtuvės, garažas, lobai ge
ri morgičiai. Dalis baldų įeina 
j namo koinq. Skambinti P. Gry
bas, ME. 2471.

INDIAN RD CREST. - ANNETTE.
$15 500, įmokėti $5.000. Visai 
atskiras, gero mūro, 7 kambarių 
namas, kvadratinis planas, goro-

žas, lobai 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 narnos, kietmedžio 
grindys, namas puikiame sto
vyje, vieta garažui. Skambinti 
P. Kerberis, ME. 2471.

BERESFORD - BLOOR. $4.500 įmo
kėti, 8 kamb. per du augštus, 
atskiros mūrinis namas, kvadra
tinis plonos, 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, 8 k., 
pusiau atskiros, gražus mūrinis 
namas, kietmedžio grindys, ne
pereinami kambariai, du gara
žai. Lobai geras pirkinys, sku
bus pardavimas. Skambinti P. 
Kerberis, ME. 2471.

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

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.

$15.900, High Park rajone puikus 
atskiras presuotų raudonų* plytų 
kvadratinio plano 9 kamb. na
mas. Labai didelis kiemas, alyva 
Šildymas. Kiek apleistas viduje; 
atremontuotas vertas $18.000. 
Skubus pardavimas, nes savinin
kas JAV-se.

$10.000 įmokėti, 6 apartmentų 30 
kamb. namas. Vandens šildymas, 
garažas; pajamų šiuo metu apie 
$500 j mėnesį. Iškėlus senus 
nuomininkus galima būtų pakel
ti pajamos iki 7-800 į mėnesį. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Gazolino stotis labai judrioje gatvių 
sankryžoje su visu įrengimu. Pa
jamų į metus virš $15.000. Pra
šoma kaina apie $40.000.
Skambinti VYT. LUNYS.

$7.000 įmokėti, High Park rajone 10 
kamb. atskiras mūrinis namas, 
keturkampio plano, vandeniu - 
alyvos šildymas. 3 virtuvėj įva
žiavimas į kiemą, garažas. Tik
ras pajamų namas.

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

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

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

Skambinti V. PLIOPLYS, OL. 7996

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

mums pabandyti parduoti Jūsų namą.
...  .................... I. ■ ■ ■ ■■ ............ I 1 ■■■■ '

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

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

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

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

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

1675 BLOOR STREET WEST
ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

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

KEN WILES REAL ESTATE
Mes dirbame 24 valandas

I
THE VICTORY FLORIST

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

Tel. RI. 5804 Į| Tel. EM. 3-1618
...............................  ■" ------- limirti

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBE

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir 11..

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont

Telef.: EM.4-9912

$14.900, Willard Ave., beveik naujas 
rauplėtų plytų namas, vandeniu - 
alyva šildymas, labai turtingas 
viduje dekoruotos, didelis kiemas 
su įvažiavimu. Skubiai parsiduo
da dėl išvykimo. Vienas morgi
čius 10 metų.

High Park rajone. $14.900 pilna kai
na, visiškai atskiras, 7 k., labai 
gerame stovyje, gero mūrcr'na- 
mas. Vertas 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.

$5.000 įmokėti, High Park rajone 
9y/z kamb. atskiras, apynaujis 
narnos. Labai šviesus iš vidaus ir 
lauko. Skubiai parduoda nes jau 
nusipirko Otavoje namus.

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

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

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

Skambinti B. POŠIUS.

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 
perstatau:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444

Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 
Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

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

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
įmokėti $2.500. 9 nepercinomų did. 

kambarių, labai gero mūro na
mas, alyva šildomos, didelis kie
mas, 2 garažams vieta, greitas 

z užėmimas. Bloor - Harbord ra
jonas.

įmokėti $3.000. 7 k., mūrinis, atski
ros, vandeniu - alyva šildomos, 
garažas, didelis gražus kiemas, 
vieno skola balansui. Kaina tik 
$12.500. Rusholme - College.

įmokėti $3.500. 7 k., mūrinis, olyva 
šildomas, garažui vieta. Viena 
skola balansui. Kaino $11.300. 
Morguoretta - College rajonas.

įmokėti $4.500. 8 k., mūrinis, vand.- 
olyva šildomos, garotos, kieto 
medžio grindys, atviras morgi
čius 10 metų Mokant kas metų 
ketvirtį $125. Rusholme - Do
vercourt rajonas.

įmokėti $5.000. 9 k., mūrinis, alyva 
šildomas, kietmedžio grindys, ga
ražas, šoninis įvažiavimas. At
viras morgičius 10 metų, mo
kant $125 kas ketvirtį metų. 
Bloor - Dovercourt rajonas.

$8.000 įmokėti, Evelyn Ave., 12 k. 
otsk., labai gero mūro duplek
sas, vandeniu šild., didelis kie
mas, 2 mūro garažai, privatus 
įvažiavimas.

$8.000 įmokėti, Rusholme Rd., 13 k. 
per 2 augŠtu, atskiros dupleksas, 
vandeniu šildomas, 2 mūro ga
ražai, privat. įvažiavimas. Vieno 
skola . 10 metų.

$5.000 įmokėti, Windermere - Bloor, 
6 k. atskiras aštrių plytų, kv. 
plonas, garažas; užėmimas tuo
jau. Pilna kaina $15.500.

$7.500 pilna kaina, 3 sklypai Port - 
Credite, 5 minutes nuo Queen 
Elizabeth kelio. Tinkami tuč - 
tuojau pradėti statybą. Dydis 
40 x 100. Pavieni kaino $2.500.

$3.500 įmokėti, 7 kamb. mūrinis, at
skiras, 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. Pilna kaino $12.700.

$4000 įmokėti, Gorden - Sorauren, 7 
k. mūrinis, pustau atskiras, aly
va šild. 2 modernios virtuvės, 
garažas. Pilnai kaino $13.500.

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

$2.500 įmokėti, Silverthorn - Rogers, 
5 k. mūrinis, pus. atskiros, šo
ninis privažiavimas. Pilna kaino 
$12.000.

$5.000 įmokėti, Vaughan Rd. - St. 
Clair, 6 k. mūrinis, pus. atskiros, 
vand. olyva šildymas, privažia
vimas. Pilno kaino $14.700.

$3.500 įmokėti, Grenadier - Ronces- 
volles, 7 k. mūrinis, pus. atski
ros stiprus pastotos. Pilna kaina 
$14.000.

$3.500 įmokėti, Montrose - College, 
7. k. atskiros, olyva šild., moder
ni virtuvė, garažas. Pilna kaino 
$13.000.

$4.200 įmokėti, Euclid - Queen, 10 
k.,' mūrinis, pus. atskiros, 2 virt. 
Pajamų namas. Pilno koina 
$16.500.

$4.000 įmokėti, Clinton - College, 8 
k. pus. atskiros, mūrinis, alyva 
Šildymas, 2 virtuvės. Privažiavi
mas. Reikalingas vidaus remon
to. Pilna kaina $16.000.

$9.000 įmokėti, Glendowyne Rd. - 
Bloor, 7 k. mūrinis atskiros, kv. 
plonos, mod. virtuve, garažas. 
$16.000 pilna kaino.

$5.000 įmokėti, Dovercourt - College, 
8 k. mūrinis, pus. atskiras, ga
ražas, užėmimas tuojau. Pilna 
kaina $16.000.

Turime daugelį kitų labai gerų Ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietas stokos neįmanomo paskelbti.

F. Jonynas
Telefonas Įstaigos OL. 8444 

Nomg OL 2972.

J. IVANAUSKAS
Įstaigos tel. OL. 8443 
Nemg tel. LO. 9023

Rūta Kuprevičienė
Namą telef. ME. 3929

Vladas Paliulis
Įstaigas telef. OL. 2324

V. Jučas
Biznio tel. OL. 2324 

Nomg telef. OL. 4718

V. IVANAUSKAS
Įstaigos tol. OL. 2325

A. W. fARLl]\GER
Real Estate Ltd.

587 BLOOR STREET WEST
Seniausia pirkimo — pardavimo įstaiga Toronte, 

turi ofisus visose miesto dalyse

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

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

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

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

$3.500 įmokėti, 8 kamb., alyva šildomas, arti transporto ir krautuvių, 2 vo
nios ir 2 virtuvės, Dejeware - Bloor

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

$5.000 įmokėti, Bloor - Dovercourt Rd., mūrinis11, atskiras, 1 1 k., 2 virtuvės, 
dvi vonios, vandeniu ir aliejumi šildomas, 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, atskiros, 8 k., įvažiavimas j 
kiemą

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

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

aliejumi šildomas.
■ • ♦ •’

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

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

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

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

įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burnerioi) į senas krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 
' žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

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

SABA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT.
Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga* 
Alinti Kanadai

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

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

(priešais šv. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčią)
Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kitų dalykų bei dovanų iš Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų. .4
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V. V ASIS - Vasiliauskas
Real Estate and Business Broker

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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 9 PUlk
=

1. High Park 6 dideli kamb. mūrinis 
namas, moderni virtuvė, svarūs 
kam- jmoketi $2.900.

2. Grenadier Rd. — Ronęesvales 6 
kambar. gero mūro, labai didelis 
kiemas ir garažas. įmokėti $3.900.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. BUTRIMAS J. K. BALSYS

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

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

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

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

1

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

V. VASIS (Vasiliauskas)

O ką darytų
Dvi pagyvenusios ponios Ber- 

mudoje užėjo į kavinę. Po kurio 
laiko prie jų staliuko priėjo žmo
gutis siūlydamas pirkti arklių 
lenktynių bilietų. Nupirko jos 
kiekviena už du dolerius.

Vakare viena iš jų pasirodė la
bai susirūpinusi ar jos laimės ar 
ne. Antroji pagaliau sako:

— Na, jei ir nelalimėsime, nie
ko bloga. Juk tai vos du doleriai.

— Jei nelaimėsime tai nieko. 
Bet ką mudvi darytume, jei lai
mėtume arklį?...

£
Ką tėvelis pasirinktų?

Tėvai vakare išeina į svečius. 
Tėvas klausia vnažąjį Jonuką:

— Na, Jonuk, ką tu šį vakarą 
darysi: žaisi su savo vežimėliais 
ar pabūsi su aukle?

— O ką tėvelis pasirinktum?— 
pasiteiravo berniukas...

NINA ČERNAVSKIS, o o s
DARBO VALANDOS: pirmadieniais b trečiadieniais nua 2-9 vai. vak.; ketvirta- 

dieniais ir penktadieniais nua 9-5 vai. po piety.
660 BROADVIEW AVE.. TORONTO. TEL. Ri. 4643

Vasarai artėjant parduodami 1
pigiomis kainomis y

7 kub. pėdų šaldytuvas su dtj 1 CJ
5 metų garantija tik..«... <Įp JL O O

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

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

PASAULYJE 
GARSIOS 

VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS. 

Lietuviškos ir 
vokiškos 
patefono 

plokštelės.
DOVANOS 

su lietuviškais 
motyvais ir 
importuotos.

i

vokiečių kos
metikos prekės.

WALTER
KOPPEL

609 YON GE ST.
TORONTO 

Tel. WA. 4-4596

— Na, kaip tau negėda taip 
mokytis. Napoleonas tavo metų 
būdamas buvo geriausias moki
nys visoje mokykloje.

— Taip, tėveli, bet tavo metų 
būdamas jis buvo jau Prancūzi
jos imperatorius.

Paslaptis
Geležinkelio stotyje ūkininkė, 

prisiartinusi prie langelio, prašo 
bilieto. Tarnautojas gi skubiai 
užklausia:

— Į kur?
— O kas Tamstai galvoj? Tai 

mano reikalas.

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

LAIKRODININK
turintį 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO 

■fili BTlfi PR INF—-I litu IIIBJTMF IMI

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

BW

1613 BLOOR ST. WEST
Tel. LO. 6480 

‘ VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI

Lietuviams nuolaida.
Sav. P. BAIKAUSK1ENĖ

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Ccllisicn
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

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

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

Galingas
— Tegu nesigiria Marciano sa

vo jėga. Aš galiu nemažiau už jį: 
galiu sulaikyti greitąjį traukinį 
viena ranka.

— Kaip tai?
— Labai paprastai: patraukei 

pavojaus rankeną — skambutį, 
ir... stop!

Mandagus laiškas
Viena stambios firmos tarnau

toja savo bendradarbei parašė 
kartą tokį mielą laiškutį:

“O tu, supuvusi žiurke! Tu no
ri paglemžti mano vyrą. Palauk, 
aš tave pačiupinėsiu, tu keverza! 
Aš išrausiu visus tavo galvos 
plaukus ir išplėšiu akis.

Tavo nuoširdi Elena.
P.S. Labai atsiprašau, kad ra

šau pieštuku.
Išsiblaškęs

— Sutrenkiau galvą virtuvėje 
į dujų pervagį (kraną) būdamas 
išsiblaškęs.

. —Keistą turi Tamsta priemo
nę išsiblaškyti.

Logiškai galvoja
Petrutė, mesdama kėdutę, nu

laužė koją.
sako:

— Dabar 
stovėti!?

— Žinoma.
kad ji tik tris kojas teturi, — 
aiškina mama.

— Bet aš turiu tik dvi kojas ir 
gerai stoviu!

Nesusikalbėjo su tėvu
Airijos suomis Svėn Joffs su

sitiko su savo tėvu 15 m. nesima
tę ir negalėjo susikalbėti. Sven, 
33 m. amžiaus, atplaukė septy
nių tonų kuteriu Atea iš Niujor
ko. Jo tėvas, 70 m. amžiaus, Ra- 
faelis Joffs, atvyko iš Helsinkio 
— Suomijos pasitikti savo sū
naus. Deja, sūnus per tiek metų 
užmiršo suomių kalbą, o 'tėvas 
angliškai vos kelis žodžius temo
kėjo. - -i

Po 30 m. grįžo tėvynėn
Calgary išgyvenusi 30 m. Mrs. 

Laura Myhill grįžo Anglijon, nes 
ją kankino tėvynės ilgesys. Ji 
buvo emigravusi Kanadon 1924 
m. su savo vyru. Calgary jie bu
vo įsigiję didelį ūkį ir išaugino 6 
vaikus. Jos vyras mirė 1936 m., o 
vaikai sukūrė savo šeimas. Liku
si viena nusprendė dar kartą 
“emigruoti”, nors vaikai bandė 
ją atkalbinėti. Grįžusi Anglijon 
apsiėmė būti slauge; nors turi 70 
metų amžiaus.

Pirmieji liepsnosvaidžiai
Pirmuosius liepsnosvaidžius, 

tą žiaurųjį pėstininkų ginklą, 
sėkmingai pirmieji panaudojo 
vokiečiai, I Pasaulinio karo me
tu, žiemos laiku. Šios rūšies 
ginklai šiandien yra dar toliau 
pažengę ir gaminami kurkas di
desnės naikinimo galios.

EUROPIETĖ GYDYTOJA

DR. IRENA COOPERSMITH
turinti ilgametę praktikę Europos* ir 
Kanados klinikose. Bendroji praktika, 

akušerija - ginekologija.

358 LABADIE 
(kampas 5136 Park Avenue) 

Montreal, P. Q.

Priėmimo vol.: 1-3 ir 7-8 ketvirtadie
niais ir šeštadieniais — 1 -3, taip pat 

susitarus tęl. DO. 1965.

Nustebusi žiūri ir

kėdutė nebegalės

negalės. Juk matai

Dr. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Bendroji praktika, moterų ligos ?su 
gimdymo pagalba specialiai. 

Kabineto tel. LL. 9184 
Namų WA. 1-0537

Priėmimo vaL: 1.30 - 3.30 po pietų, 
5.30-8 vai. vak. Kitu laiku pagal 

susitarimę.

F. N. PREBBLE
VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

Tel. LL. 3222.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715 ’

REALTOR

Lietuvis siuvėjas

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

Labai reta proga!
Rusholme Rd. g-vėje, 6 butų po 4 

kamb. kiekvienas, atskiras mūro 
namas, karšto vandens šildymas, 
kiekvienas butas yra visai atski
ras su vonia ir prausykla. Paja
mas galima padidinti žymiai ga
le metų. Jpatingei žemas į mokė
jimas, tik $6.000. Viena atvira

• skola balansui. Iš viso $38.000. 
Ypatingo dėmesio vertas pirki
nys.

$3.000 įmokėti, 6 kambarių namas, 
alyvos šildymas, galimybė gara
žui. Bloor - Brock, 6 kambarių, 
mūrinis, pusiau atskiras namas. 
Alyvos šildymas, vieta garažui. 
Bendra kaina $ 1 1.500.

S4.000 įmokėti, $1 1.200 pilna kaina, 
6 kamb. pusiau atskiras namas, 
Emerson gatvėje, galimybė už
imti per 2 savaites.

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

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

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

J. RUKŠA

$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. planas, 2 
virtuvės, mūrinis garažas ir šo
ninis įvažiavimas.

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

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

1061 BLOOR ST.W.

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9
Toronto

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

namų WA. 3-5555

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. 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.

Dr. A. Ratinow
L.M.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

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

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

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST

Advokatai, Notarai 
91 Yonge St, Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

Dr. A. Pacevičlus
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

Telef. kabinetas 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 ligps 
251 CRAWFORD STREET, TORONTO 

Telefonas LL. 5739 
KASDIEN: 6-9 vai. p.p. 

šeštadieniais: 2-7 vai. p.p.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priėmimo valandos: 1-2 ir 6-8 vai. v. 
Šeštadieniais 11-2 vaL 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. MORRIS
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. dair Ave. W.
Darbo vai. 2-7 vol. pp. ir pagal 

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556

namų LL. 5228.

KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 
TORONTO

(įėjimos iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančios 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 
202 Št.'Člair Avė., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-4 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS 

838 Dundas St W. Toronto 
kampos Euclid Ave.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderaisho stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda surtaipiais 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 vaL vak.

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

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

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

' Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 CLAREMONT STR.

30 metų valymo patyrimas

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:

TELEF. EM. 8-4557

Laikrodininkas
Taisau visų rūšių laikrodžius sąžinin
gai Ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Glashvette loikrodminkų mo
kyklą. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti » provincijos reg. laišku.

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

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

PERKĖLĖ 
savo biurą j

21 DUNDAS SQUARE
Suite 501 — Herman Building 

Toronto
Telefonas EM. 6-1681-2 

' Ketvirtadienio vakarais: i 
575 Queen St W. - 6-8 val. v.

Telef. EM. 8-2646

Dr. ELIAS WACHNA
Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmodle- 
niois, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St Toronto
Tel EM. 4-65*15

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam Ištiria akių nervus, kurie dai 
noi sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomh.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

1438 Dundas St W. Toronto 
prie Gladstone

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dwndas St. West. Toronto

Bernhard & Scott 
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide Si. W^ Toronto

Dr. WILLIAM J. ZINCIIESIN 
8.A, M.D., LM.C.C. 
GYDYTOJAS Ir

Lietuviikai kalbančius praioma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 anfr., ketv. 

ir Seštad. 10-1 va. o.d.
Office CM. 6-5679. Rm. ML 0636.

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344



TORONTO. Out.
Žuvusiems paminklas

Toronto Karių Sąjunga ir Šau
lių Klubas, pritariant šv. Jono 
Kr. parapijos vadovybei, nutarė 
Toronto sv. Jono Kr. liet, persta
tytoje bažnyčioje pastatyti pa
minklą žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės. Projektą gamina archit. 
dr. A. Kulpavičius. Projekto idė
ja: moteris laiko mirštantį karį, 
kurio gęstąs, žvilgsnis nukreiptas 
į kryžių. Paminklą puoš Gedimi
no stulpai ir gausi lietuviška tau
tinė ornamentika. Prie paminklo 
bus įtaisyta lempa degti amžina
jai šviesai, o taip pat patalpinti 
vainikui. Pats paminklas bus iš- 
piaustytas medyje.

Iniciatoriai, ėmęsi šio gražaus 
sumanymo, tikisi, kad lietuvių 
visuomenė nuoširdžiai parems šį 
kilnų sumanymą — paminklu 
įamžinti žuvusius Lietuvos did
vyrius. Iniciatoriai.

» v

Muz. Stasys Gailevičius
Šv. Jono Kr. liet, parap. klebo

no yra pakviestas sekmadieniais 
• vargonuoti naujaisiais bažnyčios 

vargonais. Muz. Gailevičius kvie- 
timą-priėmė, ir kiekvieną sekma
dienį 11 vai., 0 nuo rudenio ir 
12 vai. vargonuos šv. Jono Kr. 
lietuvių bažnyčioje.

Muz. S. Gailevičius yra stipri 
meninė pajėga: jis 15 metų buvo 
chormeisteriu Kauno operoje, ir 
kurį laiką Vilniaus operos diri
gentu. Tremtyje muz. Gailevi
čius vadovauja chorams. Šiuo 
metu sėkmingai vadovauja To
ronto “Varpo” chorui. Kaip kom
pozitorius muzikas yra sukūręs 
gražių lietuviškų dainų ir gies-

■ mių. ...

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rugpiūčio 26 d., 7.30 vai. pp. 

klebonijos patalpose įvyks fantų 
lietus — arbatėlė parapijos baza- 
rui praturtinti. Jį rengia PBRM 
Būrelis. Torontiečiai kviečiami 
atsilankyti vienuolynan ir prisi
dėti prie bazaro praturtinimo. 
Fantus po namus renka tas pat: 
Būrelis. Juos galima atnešti ii 
sekmadienį pamaldų salėn. Baza- 
ras įvyks Lietuvių Namuose rug
sėjo 4 ir 6 d.d.

— Automobilio traukimas 
įvyks rugsėjo 5 d. College teatro 
salėje po 11 vai. pamaldų. Auto
mobilio bazarui gauta S6.331.25. 
Torontiečiai kviečiami baigti 
platinti bilietų knygutes ir tuo 
būdu prisidėti prie bažnyčios 
statybos fondo, kuriame yra $29.- 
072.52. Pirmiems trims, daugiau
siai išplatinusiems bilietų kny
gučių, kartu su traukimu bus 
teikiamcs premijos.

— Praeitą sekmadienį sumą 
laikė kun. K. Balčys, o pamoks
lą sakė kun. P. Jonaitis, abu iš 
Amsterdam, N. Y. Vienuolvne 
kuriam laikui apsistojo kun. V. 
Karalevičius iš Bayonne. N.Y.

— Padėką reiškiame J. P. Ur
bonams.- kurie naujai bažnyčiai 
padovanojo du gražius figuso 
medžius.

Svečiai
Pereitą savaitę keletą dienų 

Toronte viešėjo ir “TŽ” redakci
ją aplankė rašytojas kan. Vait
kus, Otavoj aplankęs savo bičiu
lius prof. Paplauskus - Ramūnus.

Tuo pat metu Toronte viešėjo 
Edmontono lietuvių kapelionas 

' kun. Jurkšas, savo atostogas pra
leidžiąs keliaudamas automobi
liu. Į Torontą jis atvyko iš Sud
bury. kur praleidęs taip pat ke
letą dienų, ir išvyko i Čikagą, iš 
kur pradės kelią atgal.

Taip pat pereitą savaitę savo 
bičiulius atlankyti keletai dienų į 
Torontą buvo atvykę svečių iš 
Niujorko: LLK narys dr. Trijna- 
kas su ponia ir dr. A. Starkus. Jie 
taip pat išvyko dar į Čikagą.

Viešnia iš Venecuelos
Penia I. Barmienė su dukrele 

atvyko iš Caracas, Venecuelos. 
Kanadon ir lankėsi “TŽ” redak
cijoje. Ponia B. labai patenkinta 
Kanada, ypač jos puikiu klima
tu, tikisi gauti leidimą apsigy
venti nuolatos Kanadoje ir at
siimti likusius šeimos narius iš 
Venecuelos.

TL Choras “Varpas” 
šį rudenį numato vykti su gast
rolėmis į Čikagą. Yra numatomi 
bent du koncertai Lietuvių Au
ditorijoje.

KLB Toronto apylinkės Rinkimų 
Komisijos sudėtis

Pirmininkas — A. Peleckis, 870 
College St., tel. OL. 6381;

Vicepirm. — A. Pabedinskas, 
287 Indian Rd., tel. LY. 0074;

Sekretorius — E. Senkuvienė, 
21 Lumber vale Ave., LL. 2625;

Nariai: inž. B. Buntinas, Eve
lyn Cres., tel. JU. 0688 ir L. Vek- 
teris, 871 Barthurst St., tel. ME. 
3768.

Kandidatų sąrašų į Krašto Ta
rybą pristatymo terminas yra 
rugpjūčio 29 d. 24 vai. Iki to lai- 
ko kandidatų sąrašus prašome 
siųsti Rinkiminės K-jos pirm. A. 
Peleckiui, 870 College St., Toron
to. Toronto apyl. Rink. K-ja.

Liet. Namų bibliotekos vedėjas 
praneša, kai jis savo atostogų 
metu išvyksta iš Toronto ir dėlto 
rugpjūčio 27 d. — penktadienį, ir 
rugpjūčio 31 d. — antradienį, 
Knygos nebus keičiamos.

“Dainos” grupės narių 
susirinkimas įvyks rugpjūčio 27 
d., PENKTADIENĮ, 7.30 vai. v., 
11 Hewitt Ave., pas narę dr. A. 
Užupienę. Valdyba.

Solistas Vac.' Verikaitis 
rugpjūčio 31 d. 5.45 vai. dainuos 
parodos muzikos amfiteatre Ka
rališkosios konservatorijos orga
nizuojamųjų rečitalių eilėje. Jo 
rečitalis truks pusę valandos.

Rugsėjo 26 d. V. Verikaičio re
čitalis bus transliuojamas per 
CBC visai Kanadai. Tai bus vie
nas iš sekmadienių rytais 10 vai. 
30 min. CBC, banga 740, trans
liuojamų rečitalių.

Įvertinta lietuvaitė
Toronto konservatorijos šių 

metų egzaminų rezultatuose Da
nutė Zubrickaitė yra atžymėta 
;aip geriausiai išlaikiusi egzami
nus visoje Ontario prėvincijoje. 
.konservatorijai rekomenduojant 
lietuvaitei yra pasiūlyta stipen- 
iija. Panelė Zubrickaitė šiemet 
.aikė egzaminus iš septintosios 
muzikos klasės. Muzikos pamo
kas ji lanko pas pijanistę Danutę 
Rautinš.

Ateinantį sekmadienį, rugpiū
čio 29 d. šv. Jono Kr. liet, bažny
čioje daroma bažnyčios remonto 
reikalams

Iš darboviečių
Radio ir TV “Crossley” fabri

kas (Weston. 1 Wright Ave.) tik 
ką pastatytas ir pradėjo veikti; 
Jau pašaukė visus senus darbi
ninkus, apie 400. Už savaitės, ar 
kiek vėliau, atidarys naują radio 
liniją, todėl priims šiek tiek dar
bininkų, ypač moterų. Moterims 
pradinis’ talyginimas $1, o po 6 
mėn. $1.20, vyrams dešimt centų 
daugiau.

Ta pačia proga primename, 
kad “Crossley” fabriko radio 
technikas P. Vįlutis gali parduo
ti augščiausios kokybės ir gra
žiausios išvaizdos “Crosslev” ra
dio ir televizijos aparatus su 25% 
nuolaida. Jis taip pat pataiso 
įvairių rūšių aparatus. Skambin
ti vakarais MU. 8583.

CARE įstaiga Toronte
Pereito karo metu įsisteigusi 

CARE organizacija siuntiniams 
į nuo karo nukentėjusius kraštus 
siųsti plačiai veikia JAV ir Ka
nadoje. Jos centras Kanadoje yra 
Otavoje, bet pastaruoju laiku yra 
įkurtas skyrius ir Toronte — 28 
Wellesley St. E. Skyrių veda 
Miss Jeanine Locke.

Siuntiniai siunčiami į visą Eu
ropą ir į kaikuriuos Azijos kraš
tus. bet nesiunčiami už geleži
nės uždangos.

Polio Toronte
Kaip pranešama oficialiai, po

lio ligos pasireiškimas šiemet 
Toronte yra didesnis kaip šiuo 
metu pernai, bet nėra bauginan
tis. Iki rugpiūčio 10 d. Toronte 
buvo 11 susirgimų su 1 mirtimi. 
Iš ne Toronto gyventojų Toronto 
ligoninėse buvo 25 ligonys, iš ku
rių 3 mirė.

Ateitininkų vasaros stovykla 
pradėjo veikti praeitą šeštadienį. 
Prie Erie ežero p. Daubarų ūky- 
e, netoli Dunville, gražioje me

džiais apaugusioje kalvoje išau
go palapinės, kurios prisipildė 
ižiūgaujančio jaunimo. Ir kaip 
ledžiūgauti? Veik porą savaičių 
buvo blogas oras, šalta, o kai rei
kia stovyklauti — puikiausias. 
Čia pat ežeras su gražiu smėlio 
dugnu, kuriame taip malonu pa- 
plaukyti!

Stovyklos gyvenimas vyksta 
visu tempu — jau pirmosiomis 
dienomis, greta apsitvarkymo, 
žaidimų ir maudymosi, vyksta 
rimti pratimai bei pasiruošimai 
varžyboms ir pasirodymams. Jau 
pereitą šeštadienį stovykloje pa
sirodė pirmieji lankytojai - sve
čiai iš Toronto ir Hamiltono. Šį 
savaitgalį stovykloje laukiama 
daug svečių, nes ruošiamasi di
delėms iškilmėms.

Šį šeštadienį, rugpjūčio 28 d., 
8 vai. vak. ruošiamas Tėvynės 
Vakaras su pritaikinta programa 
prie partizano kapo. Tėvynės 
Vakaro kalbėtoju yra pakviestas 
KLB Krašto Valdybos pirminin
kas J. Matulionis. Lietuviškoji 
visuomenė maloniai kviečiama 
gausiai atsilankyti.

. Sekmadienis bus paskutinė 
stovyklavimo diena. Svečiai 
kviečiami iš pat ryto. 11 vai. čia 
bus pamaldos, o 3 vai. pp. oficia
lus stovyklos uždarymas su pri
taikinta programa.

Stovyklą rasti nesunku: Dun- 
ville yra pažymėta visuose kelių 
žemėlapiuose. Nuo Dunville rei
kia važiuoti dar trejetą mylių 
Port Maitland kryptimi. Perva
žiavus tiltą per plačiąją upę, gre
ta rodyklių į Port Maitland jau- 

• matyti užrašų “Į stovykla”. Sto
vyklos gojelis matosi nuo kelio, 
nors privažiuoti reikia aplink ar
ba per p. Daubarų sodybą.

į .. . Otava. — CBC atsisakius į 
savo televizijos tinklą įjungti 
vyskupo F. Sheen programą 
“Gyventi verta”, iš visur pasipy
lė protestai. Vien iš Sųdbury tuo 
reikalu gauta beveik 1000 laiškų.

PRANEŠIMAS
Gerb. klijentoms pranešame, kad nuo 

šios dienos mūsų krautuvė "Green Val
ley" Meat Market, 996 Dundas St. W., 
TELEF. ME. 7462, pradėjo prekių pri
statymą į namus pagal užsakymą.

Savininkai VL. GERMANAVIČIUS, 
JULIUS SINKEVIČIUS.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su bal
dais apat. augšte. Porai ar dviems mer
ginoms. Langemarck Ave. Tel. LO. 4334, 
po 5 vai., vok.

Išnuomojamas didelis, gražus frontinis 
kambarys ir virtuvė dviems suaugusiems 
ll-me augšte. Skambinti betkuriuo laiku 
ttl. EM. 8-0948. 53 GoreVale Avė.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė lll-me 
augšte. Tinka suaugusiu porai arba 2 
viengungiams. Tel. L Y. 2349. :j

Išnuomojamos frontinis kambarys lll-me 
ouašte vyrui ar mergaitei. 693 Dover- 
court Rd. Tel. LO. 8951.

Pigiai išnuomojami 2 kambariai lll-me
augšte vedusių porai arba viengungiams* 
ėms, netoli T-ietuvių Namų. Telef. KE. 
4370, po 6 vai. vak.

Išnuomojamos frontinis kambarys ll-me 
augšte vyrui ar moteriai. LO. 8268.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė High 
Pork rajone. JU. 0558, po 6 vai. vak.

Nebrangiai išnuomojamos kambarys ir 
virtuvė su baldais, dviems mėnesiams. 
Tel. LA. 5296, nuo 6-1G vai; vak.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte vienam ar dviem asmenims. Tel. 
OL. 5039.

Išnuomojami 2 kambariai šeimai arba 
pavieniai su baldais. Galima naudotis 
virtuve. Tel. OL. 5485.

Išnuomojamas kambarys su saulės kam
bariu, kuriame galima virti. Tinka mote
riai. Tel. JU. 2647, po 6 vai. vak.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ll-me 
augšte. Tel. LL. 0811.
V _ - ________ __________________________________________________________________________ ______

DĖMESIO!
Dirbu virtuvėms spinteles pa
gal užsakymą ir atlieku įvai
rius medžio darbų pataisymus.

V. TIKUIŠIS
351 Dovercourt Rd., Toronto.

Tel. KE. 7824.

NEPAMIRŠK IR KITAM PRIMINK! MONTREAL, Cue

Paieškojimai
Jonas Jukna, kilęs iš Rokiškio 

apskr., Panemunės vi., Dirvoniš- 
kii) kaimo, ieško savo giminių ir 
pažįstamų. Atsiliepti: Jonas Juk
na, Stewart Valley, Box 3, Sask.

VOKIETIS KIRPĖJAS

249 OSSINGTON AVĖ* 
(arti Lietuvių Namų)

ATIDARĖ KIRPYKLĄ.
.Rūpestingas patarnavimas.

TLNamai iš išorės nudarymo ir naujo vėsintuvo įvedimo proga 
ateinantį šeštadienį, t.y, rugpjūčio 28 d. 6 vai. vak., rengia

nepaprastai linksmus šokius.
Groja TLO “Trimitas’’^ Šokiai vyks abiejose salėse. Ištroškę 
galės atsigaivinti įvairiais gėrimais, o išalkę pasistiprinti ska
niais lietuviškais valgiąis.

'Tad visi, seni ir jauni, maloniai kviečiami bent kartą pasinerti 
lietuviškų meliodijų bangose ir nuotaikingai praleisti šeštadie
nio vakarą. Įėjimas tik 50 cntų.

Toronto Lietuvių Namai

Kūrėjų - savanoriu žiniai
Rugpjūčio 28 d., šeštadienį, 7 

vai. vak. Toronto Lietuvių Na
muose (įėjimas iš Dundas gat
vės), šaukiamas Toronte ir jo ra
jone gyvenančių kūrėjų - sava
norių susirinkimas. Visus kūrė
jus - savanarius kviečiame da
lyvauti. Organizacinė grupė.

Evangelikų dėmesiui
Pirmoji Liet. Evangelikų Liut. 

parapija Toronte pranęga evan
gelikų visuomenei, kad lygiai po 
4 išgyventų metų šv. Jono bažny
čioje ji dabar keliasi į savo nuo
savą dievnamį, kuris randasi 
1420 Davenport Rd., prie Duffe
rin St. Pirmos pamaldos naujos 
bažnyčios rūsy įvyks šį sekma
dienį, rugpjūčio 29 d., 9.45 vak 
rytą. Naujos bažnyčios iškilmin
gas šventinimas įvyks už 6 sa
vaičių. Kun. L. Kostizenas.

Lietuvių Ev. Liut. Synodas
Rugpiūčio 21 ir 22 d.d. susirin

kę JAV ir Kanados didesniųjų 
parapijų > atstovai ir dvasininkai 
svarstydami lietuvių Ev. Liut. 
bažnytinius reikalus nutarė 
įsteigti JAV ir Kanados bendrą 
Lietuvių Ev. Liut. Synodą.

Synodas rinktis nutarė kas 
metai. Taip pat nutarė išrinkti 
Valdybą iš 3 dvasininkų, 3 pa
sauliečių ir 2 Lietuvos Ev. Liut. 
Konsistorijos pareigūnų, kurie 
palaikys tęstinumą Lietuvos Ev. 
Liut. bažnyčios: kun. P Dagį, 
kun. J. Pauperą ir viena dvasiš
kio vieta paliko laisva, į kurią 
nutarta kviesti kun. A. Trakį Iš 
pasauliečių išrinko G. Borcher- 
tą, Čikagos Ziono parap. pirm., 
J. Preikšaitį, Toronto Susivieni
jimo parapijos pirmininką ir R. 
Braką, Niujorko parapijos atsto- 
vą.Lietuvos Ev. Bažnyčios tęsti
numui palaikyti išrinkti į Val
dybą paskutinis Lietuvos Ev. 
Liut. Konsistorijos prezidentas 
dr. K. Gudaitis ir vice senjoras 
kun. J. Pauperas. Jie buvo Lie
tuvos Valstybės prezidento pa
tvirtinti šioms pareigoms. Taip 
pat pripažįstamas, kaip teisės 
autoritetas teisės reikalams pas
kutinis Lietuvos Ev. Liut. Kon
sistorijos prokuroras, taip pat 
skirtas Valst. Prezidento prof. K. 
Žalkauskas. ; .

Naujai išrinktoji Valdyba pa
reigomis dar nepasiskirstė. Ka
dangi kun. J. Pauperas ir kun. P. 
Dagys atsisakė kandidatuoti į 
senjorus, todėl, kun. P. Dagiui 
pasiūlius, nutarta palikti < visus 
vadybos dvasiškius be titulų, nes 
dažnai dėl titulų būna nesusipra
timų.

Šis Synodas neliečia Vokieti
jos, Anglijos ar kitų kraštų Ev. 
liuteronų susitvarkymo ir palie
ka jiems teises savystoviai tvar
kytis. Synodas užgyrė kun. Kele- 
rio atstovavimą lietuvių reikalų 
Pasaulinėje Ev. Liuteronų Są
jungoje.

Synodui pirmininkavo kun. P. 
Dagys. Garbės prezidiumą suda
rė: dr. K. Gudaitis, A. Brakas, 
kun. Skrodelis, kun. J. Pauperas, 
kun. P. Dagys, P. Šernas ir G. 
Borchertas. Sekretoriatą: L. No- 
vogrodskienė, A. Grigaitytė ir J.

Preikšaitis, Jr. Pirmasis Lietuvių 
Ev, Liut. Synodas tuom tarpu 
apjungė nors ne visas parapijas, 
o tik kelias didesniąsias su neto
li 2000 narių. Kor.

Nubaudė už dvipatystę
Toronto teisėjas F. C. Gullen 

nubaudė John Omeniuką, 47 m. 
vyrą,. 4 mėn. kalėjimo už tai, kad 
1942 m. vedė Kanadoj, nors Len
kijoj buvo palikęs žmoną su vie
nu vaiku. Ta proga teisėjas pa
reiškė: “Kai žmonės palieka savo 
gimtuosius kraštus, nepasiimda- 
mi savo žmonų ir vaikų, ir pas
kui tampa šio krašto piliečiais, 
turi neužmiršti, kad pirmojo 
krašto santuokos įstatymai vi
suose kituose kraštuose yra pri
pažįstami”. • —

Prof. V. Krėvės - Mickevičiaus 
minėjimas, dėl montrealiečių iš
važinėj imo savaitgaliais, neįvy
ko ir atidėtas vėlesniam laikui.

Apylinkės valdyba.
AV parapijos gegužinė šį sek 

madienį, rugpjūčio 29 d. pas pp 
Skruibius — važiuoti 17 kėlu 
Otav.os kryptimi, 6 mylios už Ri 
gaud miestelio. Ji bus įdomi: gra 
zi loterija, šokiai, valgiai, žaidi 
tnai. Greičiausiai ji bus pasku 
tinė šių metų gegužinė. Oras da 
rosi šaltesnis, tad pasinaudokime 
paskutinėmis vasaros dienomis. 
Klebonas ir parapijos komitetas 
labai nuoširdžiai kviečia apsilan
kyti šioje gegužinėje bei mugėje. 
Autobusas išeina nuo Aušros V. 
bažnyčios 8.45 vai. rytą po pir
mų mišių.

AV parapijos choro gegužinė, 
kaip ir kiekvienais metais; pir
moj eilėj yra choro dalyviam, 
padėkos pareiškimas. Bažnyčiom 
komiteto nutarimu ir klebono rū 
pėsčiu nusamdomas autobusas ii 
po ankstyvų mišių choras išvyks 
ta kasmet vis į naują vietą pra
leisti sekmadienį. Taip pat yra 
kviečiami ir visi parapijiečiai 
prisijungti prie iškylos. Šiais me
tais į choro gegužinę nelauktai 
daug suplūdo svečių. Vieta buvo 
tikrai vykusiai parinkta, būtent, 
pp. Skruibių ūkis ant 17 kelio ir 
Ottawa upės pakrantėje. Į gegu
žinės vietą atplaukė jūrų skautų

burinis laivas, kuris svyrinėjo į 
abi puses pakrautas besimaudan
čio jaunimo ir vis karts nuo kar
te pavėžindamas būrį vaikų su 
drąsesnėmis mamomis.

Visų kitų įdomybių netenka 
vardinti jau vien dėl to, kad se
kantį sekmadienį toj pačioj vie
toj įvyks AV parapijos gegužinė 
ir bus proga susiburti ir vieta 
pasigrožėti.

Pabaigai, norėtųsi priminti pa
stebėtą grynai praktinį reikalą, 

‘būtent, kad rengėjai patys, iš 
anksto susitartų su šeimininkais, 
išrinktų su vieta susijusias išlai- 
ds. Taip bene yra labiausiai 
įprasta, priimta ir paprasta.

AV bažnyčios sienos ir bokš
tas auga. Be skelbtųjų dar užsa
kė Kryžiaus Kelių stacijas: Kry
žiaus nešimas — pp. Genaičiai; 
Puolimas po kryžiumi—pp. Vin
cas ir Alfonsas Mileriai; pp. Jur- 
kai užsakė staciją šv. Veronika 
nušluosto Kristaus veidą. Dar 
užsakė vieną suolą p. Bendžiū- 
nienė.

Montrealio universitetas 1954Z. 
55 metais įveda naują kursą Ba
chelor of Arts mokslo laipsniui 
įsigyti. Norintieji gauti smulkes
nių informacijų prašomi kreiptis 
į Montrealio’ universitetą. Slavų 
studijų centra: kambarvs B-402, 
telef. RE. 8-9451, local 3'4,

Seler.iai pakrikštijo savo duk
relę Lydi j a Ona.

SKAITYTOJO LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didžiai gerb 
Priešpaskut.

laidoje tūlo skaitytojo laiške pri
menama, kaip vienas asmuo sau 
leido “savarankiškai” švaistytis 
— griauti seimo priimtą žemės 
reformos įstatymą, tautos fondo 
žemę išdalino dvarininkams, pa
gal besikaitaliojančias “tautos 
vado” nuotaikas pridėdamas 150. 
250 ha, gi “kažkodėl” gerajam 
Taujėnų Radvilai — 500 ha, o 

-Baisogalos Komarui 750 ha. Pra
šau čia leisti pareikšti, kad šis 
sąrašas tik dalinis — nepilnas, 
nes jis turėjo būti pratęstas iki 
triženklio skaičiaus, padaręs tau
tai nuostolių už daug šimtų tūks
tančių dolerių. Kas kaltas ir kam 
krinta atsakomybė už sauvališką 
tautos turto eikvojimą, jei tarp 
civilizuotų tautų — įstatymą, 
kurį priėmė parlamentas, panai
kinti ar pakeisti gali tik kitas 
parlamentas. Su rimtais dalykais

p. Redaktoriau, 
Jūsų laikraščio

J. BERžINSKAS
1212 Dundas Street West. Toronto 

Telefonas LA. 9547
čio pot galimo užsisakyti loivoms motorus bei 

jvoirius medžioklinius šoutuvus.

ŽUKLAVIMO
ir įvarius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik BALTIC CARTAGE & 
MOVERS , 

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON ST., Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.

a.

tautai nieko negausi, ypač iš kai- demokratų, socialdemokratų ir e 
mynų geriau žinančių vietos rei- valst. liaudininkų) dėl jos vardu 
kalus. Nė amerikonai neis vaduo- išduoto bet kurio nario vekselio 
ti Ęabaltijo vien dėl to. Žinoma, ar parduotos prekės. Kaip gerai 
ilgalaikėje kovoję pati tauta bei ;sau prekiauja “nepartinių” var- 
jos atskiri nariai, vrikėiai rali į du komunistų partija, priimda

ma tokius po savo sparnu, dar 
neužmiršome. Kaip juos gudriai 
pamėgdžioti bando dabar vadis- 
tiniai sąjūdžiai, patys matome, 
nesiūlydami aiškios programos, 
net ekonominės, atseit, pažiūrė
sime -— vekselį imkite be para
šo! Kalbėdami apie Vakarų Eu
ropą. užmirštame, kad 10 tautų 
gali nešioti tą garbę ir nei vienos 
jų tarpe nėra “tautos vado” tipo, 
antidemokratinės. Gi parlamen
tai visada sudaryti iš partijų, tik 
totalistų (komunistų, fašistų),— 
vos iš vienos, neužmirštant parė
kauti, dangstantis “nepartiniais”. 
Ir mūsų VLIKą, atseit, Vyriausią 
Išlaisvinimo Komitetą, galima 
laikyti pilnai laikinąja Tautos 
atstovybę, kaip centralizuotą ir 
sutartą visų mūšų didžiųjų polit: 
partijų, iš kurių bus sudaryti ir 
ateity lietuvių tautos parlamen
tai, ners gal kita — šiandien 
mums, deja nespėlietina — pro
porcija. S. B.

jos atskiri nariai. ■ 
daug padaryti. Ir JAV į lietuvius 
daugiau atsižiūri todėl, kad ten 
gyvena virš milijono mūsų tau
tiečių, gražiai pasireiškiančių, o 
ne todėl, kad tebesėdi samdyti, 
apmokami mūsų verslo diploma
tai.

Dėl partijų (atseit centralizuo
tų polit. organizacijų) baubo, kai 
keno jaučiamo, siūlant geriau 
viską pirktis pas “nepartinius” 
(atseit, pas pavienius gatvių par
davėjus) kurie pasiūlą pigiau — 
deimantus, aukso gaminius ir 
“bet ką”, tai šiek tiėk'pagalvojus 
pasirinkimas aiškus. O jei pasi
jusi apsivylęs ar net apgautas, 
praeinantį, palaidą gatvės preky
bininką — ar besugaudysi? Ne- 

pįeštas 
kvitas, net vekselis, kai tuo tar
pu visada rasi namus — tos polit. 
organizacijos (partijos), tikru
moje juk kooperatinio sambūrio, 
su renkamais vadovais, kuri gy
vuoja 45-50 metų (lietuvių tauta 
tokių turi vos tris: krikščionių

niekur nežaidžiama, juo labiau»j daug padės ir jo gražiai 
su tautos pinigais, ar jos turtu.

Toli gražu ne komiška operetė 
“Tautos vadas”, kurios tik vienas 
veiksmas buvo žemės reformos 
fondo žemių išdalinimas dvari
ninkams, lietuvių tautai labai 
brangiai kainavo, tad dar ir šian
dien atsiranda totalistų, kurie 
sapnuoja atgaivinti senuosius 
vadistinius santykius, kai pilnos 
ar dalinės vadovybės jiems pa
vedimas prilygtų į komandos til
telį įleidimui kažkokių jūrinin
kų, jau vieną laivą nuskandinu
sių ir išgarsėjusių beatodairišku 
sauvaliavimu — nesiskaitymu.

Jei jau be vad. dipl. šefo Lietu
vos vadavimas neįmanomas, tai 
ar tuo nenorima pasakyti, kad 
jiems visiems kitiems čia nėra 
ko nagus kišti? Kaip gi tas ponas 
visą Lietuvą išvaduos, kad nepa
jėgia net savos turėtos kėdutės 
atgauti. Ar tai nerodo italų nepa
lankumo vadistiniam svečiui?

Kaip išvada, mums reikia grei
čiau užbaigti “diplomatų šefo” 
komėdiją ir nejuokinti Vakarų 
Europos p. Lozoraičio, besisavi- 
nančio sau ir prezidento kėdę, 
“žygdarbiais”. Iš esmės, diploma
tai tėra — geri telegrafistai tarp 
dviejų tautų. Visai už dyką savo

Gabena Vietnamo pabėgėlius

LIETUVIO GAZOLINO STOTIS
Atliekame mažesnius auto remonto darbus, parduodame 

padangas, baterijas ir kt. auto reikmenis.
—- SKUBUS PATARNAVIMAS -----

<

Darbą atlieka du prityrę licencijuoti auto mechanikai.

WHITE ROSE GAS STATION 
35 Scarlett Road 
(baigiantis St. Clair gatvei) 

Telefonas MU. 6591
Savininkai Broliai DUNDŽIAI

R. ŽULYS
, Real Estate

Tel. EM. 3-6711, ME. 2072

Pagal Ženevos susitarimą, Š. 
Vietnamas ir Raudonosios upės 
delta atitenka komunistams. 
Apie 220.000 civilinių pabėgėlių 
ir 200.000 kariuomenės reikia 
perkelti į piėt. Vietnamą. JAV 
pasiuntė 41 laivą į Haifongo uos
tą, kur telkiasi pabėgėliai. Pir
mosios jų grupės jau pergaben
tos į prancūzų valdomą Saigono 
miestą.

Vietnamiečiai iš Raudonosios 
upės deltos, daugumoje katali
kai, ūkininkai, renkasi Į pabėgė
lių stovyklas. Daugelis jų niekad 
nėra matę miesto. Jauni vyrai 
neša ant kupros savo senelius, 
seneles į laukiančius sunkveži
mius. Atvykę į Saigoną pabėgė
liai stebisi miesto šviesomis ir 
mažai domisi sumuštiniais, bana
nais ir oranžadu, kuriuos duoda 
Raud. Kryžius.

Kasdien amerikiečių laivai 
pergabena 2000-4000 pabėgėlių, o 
prancūzų lėktuvai — apie 2500. 
60 lėktuvų kasdien pakyla iš 
Gialam aerodromo prie Hanoi 
miesto. Pats Hanoi miestas yra 
gerokai pakrikęs — kaikurie tar-

nautojai nebeina pareigų, krau
tuvės daugumoje uždarytos, o 
dalis savininkų išpardavinėja 
nuosavybes, matyt, ruošdamiesi 
prisitaikyti būsimai komunistt-* 
nei santvarkai, kuri toj srity bus 
įvesta lapkričio pradžioj. Didieji 
restoranai, kavinės, šokių salės 
atidarytos, ners lankytojų skai
čius sumažėjęs. Paliaubų komi
sija įsikūrė didžiausiame Hanoi 
viešbutyje “Metropol”. Daug kur 
iškelti šūkiai: “Eiti į pietus, reiš
kia pasirinkti laisvę”, “Šalin Ho - 
Či - Minh” ir pan.

Kanadoj virš 15.000.000 gyv.
Statistikos biuro žiniomis, š.m. 

birželio 1 d. Kanadoje buvo 15.- 
195.000 gyventojų. Palyginus su 
praėjusiais metais, gyv. padau
gėjo 414.000.

Ontario skaitlingiausia visų 
provincijų, dabar turinti 5.046.- 
000. Quebecas — 4.388.000. Pa
didėjo gyv. skaičius visose pro
vincijose. išskyrus Princo Edvar
do salą, kur gyventojų skaičius 

■ buvo 106.000, o dabar — 105.000.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Gorden - Roncesvolles, $14.500, 7 komb., geros plvtų nomas, neperein. komb., 
vandens - olyvos šildymas, nėra garažo. Įmokėti apie $4.000.

Louder - St. Clair, $14.900, 8 kamb., plytų namas, arti St. Clair g-vės; Įmokėti 
tik $3.000

Emmerson - Bloor, $15.900, atskiros, mūrinis namas, 2 garažai, aro šildymas; 
Įmokėti $5.000 ir vienas atviros morgiėius 10-ėioi metu balanse.

Kennedy - Bloor, $19.000, 7 kambarių per du augštus, vandens - olyvos šildy
mas, 2 garažai; Įmokėti $6.000.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 

Telefonui: LO. 2738, LA. 8772. Vokarsh HU. 9-1543.

Visai* turtu pirkimo ar pardavimo reikalais kreipkitės viri nurodytu adrese.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




