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BENDRAS RYŽTAS TEVEDA MUS TĖVYNĖS PERGALĖN! '

Didžioji tautinio solidarumo šventė
NUO VYTAUTO DIDŽIOJO MUZIEJAUS SODELIO 

IKI KANADOS LIETUVIŲ DIENOS 
Z

Lietuviškos spaudos puslapiai ir riebios gausių reklamų raidės 
skelbia: Rugsėjo 4, 5 ir 6 dienomis Toronte įvyksta Kanados Lie
tuvių Diena. Bežiūrint į tuos skelbimus, prisimena mūsų senas 
mielas Kaunas, Tautos Šventovė — Vytauto Didžiojo muziejaus 
sodelis su nežinomo kareivio palaikais. Nepriklausomo gyvenimo 
dienomis ten suplaukdavo tūkstančiai lietuvių taūtinių švenčių 
proga pareikšti pagarbą tiems, kurie savo krauju mums buvo nu
pirkę laisvą gyvenimą. Okupacijų metais minios netilpdavo į so
delį. Tai būdavo mūsų tautinio solidarumo triumfas.

Mielas tautieti, Lietuvių Diena turi lygiai tą pačią mintį: pa
rodykim pasauliui, kad mes esame vieningi lietuviai, verti savo 
drąsiųjų protėvių vardo. Jeigu šiandien sovietinis okupantas mė
gina ištrinti Lietuvą iš Europos žemėlapio tas jam niekada nepa
vyks, kol mūsų širdyse bus gyva tautinio solidarumo ir kovos 
dvasia. Lietuvių Diena kaip tik ir yra puikiausia proga sucemen
tuoti tautiniam soidarumui ir atgaivinti pavargusiai dvasiai.

Mes keliame iš miego laisvojo pasaulio sąžinę.
Nūdienis pasaulis, gyvendamas nuolatinėje gresiančio atomi

nio karo baimėje, beviltiškai ir net kartais išdavikiškai mėgina 
užmiršti praeitį, nes ji jam per daug primena skambių pažadų, 
kurie niekada nebuvo ištęsėti. Diplomatai savo diplomatiškas są
žines ramina apgaulingos taikos naiviomis iliuzijomis: juk niekas 
niekur nešaudo, niekur bombos nesprogsta ... Taika, bet į tos tai
kos rūmų pamatus įkasti raudonojo komunizmo kalėjimo tamsūs 
labirintai. Ištisos tautos supasi kartuvių kilpose. Mūsų tauta taip 
pat eina kryžiaus kelius tuose raudonojo kalėjimo labirintuose. 
Todėl mūsų visų šventa pareiga būtų Lietuvių Dienos proga re
zoliucijų pagalba sušukti pasaulio likimą vairuojantiems diplo
matams: Ponai, nubuskite. taika ir teisybė eina ranka rankon. 
Kol nėra pasaulyje teisybės, tik bukapročiai gali džiaugtis taika.

Parodykime pasauliui, kad mes esame gyvi
Lietuvių Dienos metu mūsų kalbėtojų žodžiai, mūsų solistų ir 

chorų dainos dailininkų kūrinių paroda, pagaliau mūsų sportuo- 
” jančio jaunime-drat^ŽkhS-žaidynės/teparedo-pasauHai, kad Lie

tuva, nors ir okupuota, nėra mirusi. Kultūringų, tautiniai susi
pratusių tautų jokie diktatoriai neįstengia palaidoti, nors ir labai 
to norėtų.

“Kiti sako — Tu esi maža. Mūs tik saujelė”. Poetas Kazys 
Inčiūra kadaise dainavo labai prasmingus žodžius, todėl sušukime 
kartu su juo: “O man Tu didelė, didesnė už viską!” Tegu šį šūkį 
išgirsta visų laisvųjų valstybių sostinės, tegu jį išgirsta į raudo
nojo kalėjimo pogrindžius įmesta Lietuva ir tegu galingu perkū
nu sugriaudžia Kremliaus bokštų skliautuose.

Visi keliai veda į Torontą!
Todėl rugsėjo 4, 5 ir 6 dienomis visi keliai iš visų Kanados ir 

JAV kampų mus veda į Torontą. Tautinis solidarumas ir kenčian
ti Tėvynė tau, mielas tautieti, uždeda pareigą didžio susikaupimo, 
ryžto ir džiaugsmo ženkle apvaikščioti antrąją Kanados Lietuvių 
Dieną Toronte. Ji bus mūsų, tremtinių, didžioji vienybės, visiškos 
konsolidacijos, naujų įsipareigojimų šventė.

* “Tėvyne, mes tavęs neužmiršome ir pasauliui neleisime už
miršti”. Tai mūsų naujasis šūkis antrosios Lietuvių Dienos To
ronte proga. KLB Toronto Apylinkės Valdyba.
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Naujausi duomenys apie trėmimus
Užėmus sovietams Rytprūsius 

kilo badas. Daugelis vokiečių 
1945-47 m. traukė Lietuvon, kur 
išgyveno iki 1951 m. gegužės 
mėn. repatriacijos. Grįžusius Vo
kietijon lietuviai sistemingai ap
klausinėje ir “Elta” paskelbė su
vestinius duomenis. Pagal juos, 
masiniai trėmimai Lietuvoje bu
vo 1948 m. gegužės mėn. ir 1949 
m. kovo mėn. t.y. pradėjus ko- 
lektyvinti žemės ūkį. Buvo jų ir 
prieš, ir po, bet tai liečia arba 
paskirų asmenų suėmimus, arba 
tik kaikurias vietoves. 1945-51 m. 
laikotarpyje, pagal gana tikslius 
liudininkų parodymus, iš vieto
vių įvairiose Lietuvos vietose, gės, Telšių ir Ukmergės.

SIŪLO PRIEMONES NEDARBUI SUMAŽINTI

Savaites įvykiai

Pagal naujausią Darbo Minis
terijos pranešimą, Kanadoje lie
pos 22 d. buvo įregistruota 263- 
514 bedarbių. Palyginti su bir
želio mėn.. jų skaičius sumažėjo 
32.233, tačiau bendras jų skaičius 
yra 165.884 didesnis nei pernai 
tuo pačiu metu.

Didžiausias bedarbių skaičius 
po karo buvo š. m. kovo mėn. — 
570.000.

Darbininkų unijos spaudžia 
vyriausybę ir parlamentą kad 
imtųsi specialių priemonių su
mažinti nedarbui/ nes padėtis 
esanti šiemet blogesnė nei per
nai.

Ryšium su tuo, Kanados ama
tininkų ir darbininkų kongresas 
TLC atstovaująs 580.000 narių, 
vienoj rezoliucijoj pasisakė prieš 
imigracinę politiką. Jis pasiūlė 
vyriausybei sudaryti specialią 
komisiją, kurion įeitų vyriausy- 

Suvaržė imigraciją
Kanados konsulatai užsieniuo

se gavo iš Otavos imigracijos 
dept. nurodymus nebeduoti vizų 
tiems, kurie iki rugsėjo pabaigos 
negali atvykti Kanadon ir prieš 

bės, darbdavių ir darbininkų at- žiemą susirasti darbą. Iki atei-

kurių bendras gyventojų skai
čius siekia 55.188, ištremta 4.585 
asmenys. Tai sudaro 8.3% visų 
tų vietovių gyventojų. Kadangi 
liudininkų parodymai apima la
bai daug vietovių — kaimų ir 
miestų, — pagrįstai galima ma
nyti, kad tas nuošimtis tinka ir 
visai Lietuvos teritorijai. Skai
tant, kad Lietuvoje 1948-1949 m. 
buvo apie 2.800.000 gyv., tai1945 - 
1951 m. laikotarpyje ištremtųjų 
bei suimtųjų skaičius sieks 233.- 
000. Daugiausia paliesti buvo šie 
apskričiai: Alytaus, Kauno, Kė
dainių, Mariampolės, Panevėžio, 
Raseinių, Šakių, Šiaulių, Taura- 

stovai. Jos uždavinys būtų de
rinti ateivių įsileidimą į Kanadą 
pagal esamas darbo galimybes. 
Kongresas kaltino vyriausybę už 
praėjusios žiemos nedarbą ir •įsi
leidimą perdaug ateivių. Jisai 
siūlė imigracijos planavimą pa
vesti darbo ministerijai.

Sumažinti nedarbui kongresas 
siūlė vyriausybei plėsti viešuo
sius darbus, statant ligonines, 
mokyklas, pigius butus, tiesiant 
kelius, natūralinių dujų vamz
džius ir t.t. Jis reikalavo panai
kinti viršnormines darbo valan
das .atsisakyti nuo papildomų 
darbų, laisvu laiku.

&

KLB Toronto apylinkės valdyba II Kanados Lietuvių Dienų organizatoriai. Sėdi iš kairės: V. Vai
dotas, Iz. Matusevičiūtė, J. R. Simanavičius ir T. Placidas Barisa, OFM, stovi: inž. St. Šalkauskas, 
kun. dr. V. Skilandžiūnas ir inž. J. Jasinevičius. Nuotraukoje trūksta P. Budreikos ir L. Abramo- 
nio, o kun. dr. V. Skilandžiūnas iš Toronto yra išvykęs ir iš valdybos pasitraukęs.

BRAZILIJA PERGYVENA NERIMO DIENAS
BRAZILIJOS PREZIDENTAS VARGAS NUSIŽUDĖ

Visą Braziliją sujaudino žinia, 
kad prezidentas Getulio Vargas 
nusišovė prezidentūroje. Karo 
aviacijos vadai bei augštesnieji 
karininkai pareikalavo, kad pre
zidentas. arba atsistatydintų, ar
ba paimtų atostogų. Jis laikėsi 
kietai ir pareiškė, iš prezidentū
ros rūmų išeisiąs arba kaip kali
nys, arba kaip lavonas. Kai paty
rė, kad prie šio reikalavimo pri
sidėjo visi kariuomenės vadai, 
sutiko paimti atostogų. Po kelių 
valandų jis apsisprendė kitaip — 
paleido kulką į širdį. Paliko raš
telį: “Priešų nekenčiamas palie
ku testamentą — mirtį. Apgai
lestauju, kad negalėjau padaryti 
skriaudžiamiems tai, ko norė
jau”.

Jau prieš dvi savaites buvo 
pradėtas stiprus spaudimas prieš 
prezidentą. Kai įvyko pasikėsi
nimas prieš opozicijos laikraščio 
“Tribūna de Imprensa” leidėją 
Caros Lacerda, imta kaltinti pa
tį prezidentą. Esą, jo sūnus Lu- 
tero ir jo asmeninės sargybės ka
rininkas C. da Almeida, prezi
dento noru organizavę pasikėsi

nančios žiemos pabaigos bus 
duodamos vizos imigrantams, 
kurie: vyksta pas gimines, kurie 
turi darbo sutartį su kokia Kana
dos firma ir kurie priklauso 
kraštui reikalingų specialistų ka
tegorijai.

MAO TSETUNGO ARBATA DARBIEČIAMS
Attlee vadovaujama D. Brita

nijos darbiečių delegacija, aplan
kiusi min. pirm. Ču, buvo pa
kviesta ir pas raudonosios Kini
jos šefą Mao, gyvenantį buv. im
peratorių rūmuose. Sriubčioda
mi arbatą prie ilgo stalo, dele
gatai kalbėjosi su juo ištisas tris 
valandas. Attlee kvietė kinų ir 
rusų vadus aplankyti Britaniją. 
Mao gi buvo realesnis ir siūlė 
darbiečiams paveikti JAV, kad 
atitrauktų nuo Formozos 7-tąją 
flotilą, nustotų ginkluoti Japoni- 

nimą, per kurį Lacerda buvo 
lengvai sužeistas, o jį lydėjęs 
aviacijos majoras Rubens Vaz 
užmuštas. Pastarojo mirtis pa
stūmėjo aviacijos vadus reika
lauti prezidento atsistatydinimo. 
Po eilės pasikalbėjimų preziden
tūroje krizė buvo baigta Vargo 
savižudybe.

Šis įvykis labai sujaudino Bra
zilijos darbininkų mases, kurios 
Vargą laikė sau palankiu žmo
gumi. Jie ėmė demonstruoti gat
vėse, grumtis su policija ir net 
grasinti JAV ambasadai, many
dami, kad prie Vargo mirties 
prisidėjo ir JAV. .Per dvi dienas 
buvo užmušti 4 demonstrantai ir 
kelios dešimtys sužeistų visame 
krašte

Getulio Vargo kūnas buvo lėk
tuvu nugabentas tėviškėn—piet. 
Brazilijoj ir ten palaidotas labai 
kukliai, be bažnytinių apeigų. 
Šeima prašė vyriausybę nedaryti 
valstybinių iškilmių. Palydėti 
buv. prezidento į Rio de Žaneiro 
aerodromą buvo susirinkę apie 
500.000 žmonių.

Taip baigė savo ilgą politinę 
karjerą G. Vargas, sulaukęs 71 
m. amžiaus. Braziliją valdė jis 
nuo 1930 m., išskyrus 5 metus. 
Atėjo jis valdžion su kariuome
nės pagalba, ir išėjo iš jos tos pa
čios kariuomenės verčiamas.

Komunistams G. Vargas buvo 
kietas. Jų vadą Luiz Carlos Pres- 
tes, grįžusį iš Maskvos, uždarė 
kalėjiman ir išlaikė 10 m. Įgy
vendino nemaža socialinių re- 

ją ir V. Vokietiją ir apskritai su
stabdytų savo antikomunistinę 
politiką. Nesakoma ką darbiečių 
delegacija pažadėjo, bet jau sim
patijų savo kalbose nepagailėjo: 
ir Attlee, o ypač Bevinas liaupsi
no komunistinę Kiniją keldami 
taures už britų - kiniečių drau
gystę ir pasaulio taiką.

Tuo pačiu metu apie 40 kinų 
komunistų bandė pulti kinų - na
cionalistų valdomą salą Que- 
moy, kur nužudė 11 Čiankaišeko 
kareivių. Sala yra prie pat ko- 

formų, pagerino darbininkų būk
lę. Užtat susilaukė daugybės 
priešų iš didžiūnų pusės, o ma
sėse buvo populiarus.

Prezidento pareigas perėmė 
viceprez. Joan Cafe Filho. Jisai 
sudarė koalicinę vyriausybę, ku
ri siekia pirmiausia nuraminti 
sujaudintą kraštą. Yra pavojaus, 
kad gali prasidėti naujos riaušės.

Reformatų vyskupas šnipas?
Evanstone, JAV, įvykusiame 

protestantų ir pravoslavų bažny
čių kongrese dalyvavo Vengrijos 
reformatų vyskupas John Peter! 
JAV užs. r. ministerija pareiškė, 
kad jis yra įtariamas šnipinėji
me ir jam buvo leista gyventi 
tiktai Evanstone. Esą jis gaunąs 
iš komunistų specialų atlygini
mą už “pavojingus uždavinius”. 
Iki šiol tas vyskupas niekur baž
nytinėse pareigose nėra pasiro
dęs; nuo savo paskyrimo 1949 m. 
jis niekur nėra sakęs pamokslo. 
Jo svarbiausias uždavinys esąs 
palenkti kunigus komunistiniam 
valdymui.

PERSITVARKYMAI, UŽSIMOJIMAI
Į naują Tautos Fondo valdybą 

VLIKas išrinko J. Jaks-Tyrį, 
Vikt. Gailių ir A. Liutkų.

Lietuvos atstovavimo Bonnoje 
reikalams sutvarkyti VLIKas 
paskutiniam posėdy įpareigojo 
VLIKo ir VT pirmininkus imtis 
visų reikalingų žygių.

VLIKas paskyrė Vasario 16 d.

munistų valdomos teritorijos. 
Galimas daiktas,.panašūs puldi
nėjimai pasikartos. Mat, Peipin- 
gas nori, kaip Ču anksčiau pa
reiškė, pulti Formozos salą, kuri 
yra už 100 mylių ir kur yra apie 
600.000 Čiankaišeko kariuome
nės. Kietas tai riešutas, juoba, 
kad 7-ji JAV flotilija yra pasi
ruošusi. Neveltui Mao prašė dar- 
biečius prisidėti prie jos atitrau
kimo.

Vakarų Europos kryžkelė dar nepasibaigė.' Visą praėjusią savai
tę politiniuose centruose buvo svarstomas pakibęs Europos kariuo
menės klausimas. Nepasisekus Briuselio konferencijai, didžiųjų 
sostinių nuotaikos krito — po keturių metų laukimo, diskusijų 
visas planas ima irti. Ir tai dėl Prancūzijos užsispyrimo, kuri 1950 
m. tą planą pasiūlė! Visi kiti EGB nariai sutartį ratifikavo, išsky
rus Prancūziją ir Italiją. Pastaroji didelio pasipriešinimb nerodo, 
bet Prancūzija buvo visą laiką stabdžiu, kliudančiu naujosios Eu
ropos organizavimą. Kaip maty
ti iš min. pirm. endes-France 
pasiūlymų keisti EGB kaiku- 
riuos nuostatus, Prancūzija ne
nori atsisakyti nei dalies savo 
suverenumo: EGB turi būti se
no tipo junginys, neliečiąs daly
vių suverenumo ir labai apribo
jus vokiečių apginklavimą. Pa
siūlymai yra labai toli einantys, 
ir kiti EGB nariai negalėjo jų 
priimti. Mendes - France, nieko 
nelaimėjęs Briusely, pranašavo, 
kad Prancūzijos parlamentas 
EGB sutarties neratifikuos, kad 
vyriausybė kris ir po jos- ateis 
liaudies fronto vyriausybė, ku
ria džiaugsis Maskva. Visdėlto, 
grįžęs Paryžiun jis pateikė su
tartį svarstyti parlamentui, kaip 
buvo numatyta, t.y. šeštadienį, 
nors vyriausybės likimo su-j a ne
surišo. Jei parlamentas EGB su
tarties neratifikuos, vyriausybė 
vistiek pasiliksjpareigose. Buvo
baisų už tari/iSK ratifikavimą 
dar reikėtų palaukti ir tartis iš 
naujo su EGB nariais dėl pakei-' 
timų. Mendes - France betgi bu
vo nuomonės, pagaliau reikalin
gas aiškumas. Apsisprendimo 
stoką Prancūzijai prikišo ir J. F. 
Dulles. Galbūt šio priekaišto aki
namas min. pirm, pareiškė tau
tai savo radijo kalboj: “Didelė 
tauta negali kišti galvos smėlin, 
kai yra pastatyta prieš nemalo
nų pasirinkimą ... Ar galime vi
są laiką pasilikti miglose dėlto, 
kad Vokietijos apginklavimas 
mums yra skaudus, dėlto, kad at
sakyti taip yra sunku, atsakyti 
ne — nerealu?”

Galimas daiktas, Prancūzijos 
parlamentas, apsvarstęs EGB su
tartį, balsavimą atidės. Jei rati
fikuos, teks laukti dar senato 
balsavimo. Jei neratifikuos, ky
la problema — kas toliau? Mano
ma, kad tada bus šaukiama EGB 
narių konferencija drauge su 
JAV, D. Britanijos atstovais nau
jiems planams parengti. Mendes- 
France, kalbėdamas su Churchil- 
liu, siūlė naują organizaciją — 
“mažąją Š. Atlanto Sąjungą”, 
kurioje dalyvautų ir D. Britani
ja, Vokietijos kontrolė būtų su
stiprinta ir ji (Vokietija) būtų 
išskirta iš Š. Atlanto S.

Vokietija bus apginkluota
Vokiečiams, ypač kancl. Aden

auerio politikai, Prancūzijos lai
kysena yra smūgis. Iki šiol iš vo
kiečių pusės Prancūzijai buvo 

gimnazijai 8.253 DM ir jaunimo 
vasaros stovykloms 650 DM.

JAV yra sudaryta Lietuvos 
sienoms tirti speciali komisija, 
kuri nusistačiusi paruošti du to
mus specialių tyrinėjimų — vie
nas lies vakarines, antras rytines 
Lietuvos sienas. Atitinkami žmo
nės jau renka tam medžiagą. Įsi
kūrus šitai komisijai VLIKas nu
tarė, kad jo Bendrinių Reikalų 
Tarnyba jau nebereikalinga ir ją 
panaikino.

“Dirva” išspausdino Liet. Tau
tinės Sąj. vadovybės pareiški
mą, pasikalbėjimo forma, kuria
me teigiama, kad Finansų Tar
nybą VLIKas panaikinęs netei
sėtai. Teisėtas esąs nubraukimas 
atlyginimo, etato panaikinimas, 
bet pareigų perdavimo reikalavi
mas esąs neteisėtas. Tuo būdu p. 
Šidiškis tebesąs VT narys, turįs 
pareigos ir teisės dalyvauti VT 
posėdžiuose, o jo nekvietus su
šaukti posėdžiai “būtų neregulia
rūs”. Tautininkai nemaną, kad 

parodyta nemaža palankumo. 
Deja, istorinių priešų suartėji
mas nėra lengvas... Be to, dvie
jų augštų pareigūnų perėjimas 
pas sovietus prisidėjo prie Aden
auerio vyriausybės dalies pasiti
kėjimo praradimo. Tuo pasinau- 
dodama opozicija reikalauja 
keisti politikos liniją, t.y. atsipa
laiduoti nuo vakariečių, suartėti 
su sovietais ir siekti neutralumo. 
Tuo būdu, esą. bus įmanomas 
Vokietijos suvienijimas.

Tai mato Vakarų sąjunginin
kai ir yra pasiruošę duoti nepri
klausomybę Vokietijai ir teisę 
ginkluotis. Dėl apginklavimo, 
tiesa, yra dar abejonių, tačiau, 
jei Prancūzija neratifikuos EGB 
sutarties, dings ir paskutinės 
abejonės. Kad planai yfa paruoš
ti, matyti iš Schmidto-Wittmack
— parlamento nario, pabėgusio 
pas sovietus - - pareiškimo spau- 
<fai.
ja bus apginkluota EGB rėmuo
se ar šalia jų; kad planai yra pa
ruošti Š. Atlanto Sąjungos kari
nių pajėgų vado gen. Gruenthe- 
rio ir Adenauerio karinio pata
rėjo gen. Heusingerio; kad 
Wehrmachtas numatytas atgai
vinti lapkričio 1 d.

Visa tai kelia rūpesčio pran
cūzams, kurie dabar yra atsidū
rę tarp kūjo ir priekalo. Jie su
tinka duoti nepriklausomybę Vo
kietijai, bet bijo jai duoti ginklą 
į rankas.

Azijos pietryčių Sąjunga
Europai sunkiai sekasi su gy

nybos organizavimu — Azijoj 
taip pat. Ir čia ta pati nuotaika
— su gresiamu komunizmu tegu 
kovoja kiti, o mes žiūrėsime! An
tai Indijos min. pirm. Nehru net 
viešai kritikavo Manilos konfe
renciją, kuri rugsėjo 6 susirenka 
organizuoti Azijos Pietryčių Są
jungos. Indijos atstovas JT Kriš
na Menon dar griežčiau pasisa
kė: “Tai moderni protektorato 
rūšis, skirta ginti sritį prieš jos 
pačios valią”. D. Britanija' irgi 
stato sąlygas. Ji nesutinka, kad į 
APS būtų įtraukta Formoza, 
Hong-Kongas, nes perarti komu
nistinių kraštų, bet nori įjungti 
Singapūrą ir Malajų Federaciją.

Manilos konferencijoj daly
vauja: D. Brit, JAV, Prancūzija, 
Australija, N. Zelandija, Filipi
nai, Tailandija ir Pakistanas.

IR NUOMONĖS
jų atstovo buvimas VT esąs ab
soliučiai būtinas, tačiau jie ne
galį sutikti, kad jis būtų pašalin
tas neteisėtu keliu. Tam esanti 
numatyta procedūra — pareikšti 
priekaištus, išklausyti jo paaiški
nimų ir pareikšti nepasitikėjimą 

balsų dauguma. FT valdyto
jui dėl jo veiklos priekaištų ne
buvę niekad daroma, o taupumo 
sumetimais greičiau, esą, reikėtų 
naikinti ar apkaspyti kitus eta
tus, nes FT Valdytojas mažiau
siai kainuojąs. Etatas esąs panai
kintas ad hoc sudaryta daugu
ma. Naujoji finansų tvarkymo 
tvarka esanti neaiški, o TF val- 
dybon išrinkti visi VLIKo įstai
gos samdomi tarnautojai, jei dar 
VT pirmininkas būtų TF valdy
tojas, tai, esą, susidarytų keistas 
įspūdis visuomenėje. (Įdomu 
pav., kodėl nebuvo blogo įspū
džio, kai pav. J. Tūbelis buvo fi
nansų ministeriu ir premjeru? 
Red.) . .
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Lietuviu tautos likimo klausimu
Lietuvi, tu žinai, kad 15 amž. 
Lietuva turėjo tiek gyvento
jų (be rusiškų sričių), kiek 
ir Anglija.

Prof. kun. St. Yla 
(“Lietuva brangi”)

Rašo Venclova

ŠAUKSMAS IR PAREIGAIšvykęs iš savosios tėviškės, o pagaliau ir iš tėvynės žmogus pajunta skaudų vienišumo slogutį. Jr koks būna didelis išeivio džiaugsmas, kai po ilgos nerimo pilnos kelionės su svetimaisiais jis pagaliau sutinka pirmąjį tautietį, tokį patį išeivį kaip jis. Gali tai būti iki tol visai svetimas, niekad nematytas, negirdėtas žmogus, bet jis virstą dažnai brangesniu už giminę. Vienoda kilmė, ta pati kalba, tie patys papročiai, tokis pat vertinimas gyvenimo sujungia išeivius į tautines grupes, sucementuoja vienaty tiškas bendruomenes. Tik sa vųjų tarpe kiekvienas gali atsigauti po sunkių darbų, tik saviesiems tegali pasiguosti, tik su savaisiais pasitarti, pasidžiaugti, pasilinksminti, su savaisiais ir skausmą pakelti lengviau...Ir mes svetimųjų jūroje-gyvenantieji lietuviai tik savųjų tarpe tepa juntame gyvenimo pilnumą. Bet sieja į vienumą ne vien savojo žmogaus ilgesys, ne vien jusmas, bet ir perprantama pareiga. Mūsų siela trokšta lietuviškos aplinkos, trokšta lietuviško gyvenimo, o mūsų sąmonė nurodo mūsų pareigas šaukti, sakyti lietuvišką žodį, kalbėti už tautą, kuri pati kalbėti negali, kurios lūpos užčiauptos, kuri klumpa nuo čekisto smūgių.Šitos dvi tiesos — kad mes ilgimės savo lietuviško gyvenimo ir kad turime didelę pareigą savajai tautai — yra visų mūsų susibūrimų bei pasirodymų pagrindas ir varyklis. Ir mūsų Kanados Lietuv. Diena yra ne kam kitam, bet tik tam, kad mes patys veržiamės į būrį, kad norime susitikti, savoje lietuviškoje aplinkoje paskęsti ir kad turime pareigos daug ką pasakyti mūsų kaimynams, su kuriais gyvename, mūsų miestams, mūsų gyvenamo .krašto politikams ir visam pasauliui. Mes ^iŠoSe ^Šavo brolių ir .tėvų kančias tenai tėvynėje, žinome baisųjį likimą visų bolševizmo pavergtų tautų, suprantame didžiąją grėsmę visam kultūringajam demokratiškajam

ir krikščioniškajam pasauliui, suprantame pavojus dabartinio politinio žaidimo, tad turime visa tai pasakyti kitiems, kurių galvosena be patyrimo nepajėgia to perprasti. •Prisirinko mūsų Kanadoje per dvidešimts tūkstančių. Kiekvienas individualiai mes galime pasiguosti, kad, ačiū Dievui, turime progų savą žmogų susitikti. Tačiau, visos Kanados mastu imant, mūsų labai nedaug — pav. 20 kartų mažiau negu vokiečių arba ukrainiečių! Mes galime būti pastebėti, galime įspūdžio padaryti tik visi susibūrę. Jei absoliutiškai visiems susirinkti negalima, tai turėtume siekti, kad susirinktų bent dauguma iš artimesniųjų apylinkių...Žmogus visada ilgisi to, ko jis neturi, ko stinga. Gyvenant Lietuvoje jokių lietuvių dienų mums nereikėjo, nes lietuviškos buvo ir dienos ir naktys, lietuviški rytai ir vakarai. Šiandien ilgesys mus gena ir pareiga belstis į aklosios Teisybės duris verčia ten eiti. Bet ne vieni ten privalome eiti — ir su vaikais. Nes juk juose mes norime likti nemarūs, norime palikti juose gyva tai, kas mums buvo brangiausia, pavesti jiems baigti tą darbą, kurio mes, galbūt, nespėsime baigti. Nes veltui triustume, jei neturėtume kam viską perduoti. Tad vyresnioji karta privalo atminti, kad Lietuvių Diena yra ne vien jų, bet ir jaunimo. Lietuvių Diena ne vien savo paguodai ruošiama — ji turi suburti ir uždegti. Senimas sunkiai išjudinamas ir nepakeičiamas, bet jaunystė entuziazmo pilna ir vargas mums, jei tas entuziazmas neap- tvarkytai, idėjų neapvaldytas plasnos. Didelės idėjos jaunimą traukia. Mūsų visa tauta stovi didžios idėjos — teisės, žmoniškumo ir laisvės — fronte. Reikia tik, kad jaunimas tai pajustų ir jis liks amžinu*kovotoju. Jis neprivalo būti pamirštamas. Jaunimas niekad nepersiirfts tėvų dvasia, jei jis bus paliktas žaisti ar dykinėti, kai tėvai savo sielvartu ar džiaugsmu gyvens... A.
D ė m esi o ! Dėmes i o!

MARGIS VAISTINĖ 
NAUJOJE VIETOJE 

408 RONCESVALLES AVE. 
(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 
Telefonas LL. 1944

Jonas V. Margis, Phm. B.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
Tetef.x.OL. 8431 ir OL. 8432.

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

V. TIKUIŠIS
351 Dovercourt Rd., Toronto.

Tel. KE. 7824.

Užtenka

ĮSIGYKITE 
DABAR! C <115 C 
SUTAUPYSITE S? M? MP

Alyvos šildymas 
(oilburners) 

sumažintomis kainomis
SPECIALUS PASIŪLYMAS LIETUVIAMS:

★ FAIRBANKS-MORSE ’
★ FESS
★ GILBARCO
★ AERO 

Anksčiou

$395.00
★ TERRY
★ CHATKO
★ TORRIDHEAT

Anksčiau Dabar
?365X)0 $300.00

Dabar

$315.00

• Įskaitant pilnq instaliacija su kontrolės įtaisais ir 200 galionų alyvos tanku,
• Garantuojama 1 metams,
JĮ Alyvos sutartis su Imperial Oil, Rogers, Fueloil Ltd. ir kt. kompanijomis,
• Mažas {mokėjimas ir išsimokėti per 2 metus. t

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

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

15 BARTON AVĖ, Toronto. - - Telefonas MR 2554

Šiuos žodžius turėtų įsikalti į širdį ir protą kiekvienas lietuvis, nes šiandien anglų pasaulyj pri- skaitoma netoli 100 milionų, pati Anglija virtusi Didžiąja Britanija, valdydama didžiulius plotus žemės rutulio, išugdžiusi savąsias stiprias tautines periferijas, kaip Australija, N. Zelandija ir kit., kurios esančios angliškesnės už pačią Angliją, o tuo tarpu Lietuva dabar neša svetimųjų jungą, ir net pati lietuvių tauta pastatyta ant bedugnės kranto — gręsia išnykimas.Be abejo, Anglijai daug padėjo jos palanki geopolitinė būklė ir su tuo susidėjusios palankios aplinkybės, bet daugiausia lėmė pačių anglų gilus tautinis susipratimas, jų vieningumas, pozityvinė konstitucinė kristalizacija, privedusi prie dviejų partijų valdymo sistemos (laimėjusi: partija valdo, gi kita ex oficio kontroliuoja valdžios darbus, ir kas gali geriau sukontroliuoti, jei ne opozicija). Tai sistemati- zavosi pagal anglų tradicijas, išplaukiant iš pačios anglų tautos sielos, be lemiančios ■ įtakos iš svetur.Anglas savo tautos interesus stato pirmoj eilėj, t.y. virš partijos etc. Kai buv. darbiečių užsienių reikalų ministeris Ernestas Bevinas buvo paklaustas parlamente, kodėl savo ministerijoj laiko tiek daug konservatorių, jis atsakė: “Visų pirma aš esu anglas, o paskiau eina partijos reikalai”. John Galsworthy, savo “Forsyte Zagoje” konstatuoja, kad reikia 40 kartų, kad nutaustų anglas. Anglui nesvarbu, kur jis gyventų, ir gali jo žmona būti svetimtautė — jo vaikai bus anglai.' .
Lietuvių politinis genijus, tiesa, labai galingai pasireiškė istorijoj,, pasiekęs savo zenito nevainikuoto Lietuvos valdovo Vytauto laikais, sukurdamas stipriausią valstybę Europos rytuose — nuo Baltijos ligi Juodųjų jūrų. Būdama palyginti nedidelė tauta, lietuviai sulaikė iaziatų barbarų gaujas, išgelbėdaih ~ ropos kultūrą, ir tuo pačiu laiku ties Žalgiriu sutriuškino kryžiuočių kardą. Vytautas pasidarė globėjas nepilnamečio Maskvos didžiojo kunigaikščio ir net čekai jam siūlė savo valdovystės vainiką. Anot XVI amžiaus kronikininko M. Strikowskio, Vytautas savo galybe viršyjęs romėnų, graikų, persų karžygius;^ jam viešpataujant, Lietuva žydėjusi garbe ir laime, gi jo tėvas Kęstutis tai “nesugriaunamas Lietuvos mūras,’stiprus bokštas prieš vokiečių puolimus, Lietuvos ir Žemaičių Achilas, Hektoras, Odisėjas, A j aksas ir Heraklis”.Tačiau mūsų didiesiems kunigaikščiams, kurie, anot prof. Onacevičiaus, sudarė Lietuvos didybę ir garbę, nepavyko pilnai sujungti visų lietuvių ir jų giminaičių: prūsų, latvių ir jotvingių žemių, o tuo pačiu tvirtai atsiremti į jūrą, gi kas valdo krašto išėjimus į jūras, tas turi didelio, kartais lemiančio poveikio ir visam krašto gyvenimui, o labiausia jo ekonominiam suklestėjimui, kaip tai atsitiko su D. Britanija etc.

Tautinio sąmoningumo • 
išblėsimasPriešingai Anglijai, Didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje stokojo etninio pagrindo,- t.y. tos atramos kuri labiausia stiprina ir cementuoja tautą. Lietuvio sąvoka buvo įgavusi valstybinę prasmę. Lietuviškas patriotizmas reiškėsi stipriomis pastangomis išlaikyti valstybinį Lietuvos savarankiškumą. Mūsų diduomenė, kaip Radvilos ir kiti, grūmojo lenkams už jų akiplėšiškumą išmesti juos iš Lietuvos pro langus, bet jie nekovojo su polonizacija, kuri tuo laiku taip stipriai brovėsi Lietuvon. Net savosios lietuviškos raštijos neturėta. Prof. M. Biržiška nurodo, kad Vytautas Didysis XV a. norėjęs lietuvių kalbą pakelti viešąja valstybine kalba, bet kiti jį atkalbėjo “kaip pagonišką”.

Kas liūdniausia 
įtakos neigiamai veikė Lietuvos 
gyvenimą, o pa’tiems lietuviams 
trūko vienytės: pradžioje kry
žiuočiai Jogailą kurstė prieš Kęs
tutį. paskiau lenkai padėjo nu
versti Švitrigailą, kuris visu 
smarkumu ėmėsi varyti Vytauto 
politiką — atgauti Lietuvai vi
sišką nepriklausomybę ir paga
liau svetimieji sukurstė pačius 
Lietuvos bajorus tarp savęs ko
voti (Augusto Sakso laikais). Už

ir išsklaidant po neaprėpiamas Sibiro erdves. Dėl to pačiai lie- blizgučius” (herbai Į tuvių tautai gręsia išnykimo pavojus, tuo labiau, kad mes čia išeivijoj visokiais būdais tirpsta- me (net piršlybomis: prieš porą metų spaudoj vienas musų profesorių džiaugėsi, kad galįs bųti vyriausiu piršliu, išleidžiant lietuvaitę už arabo).Nuostabiausia, kad mes paprastai laikomės, lyg tokio pavojaus vis dar nebūtų. Vietoj vieningo lietuviško veikimo mūsų politiniai veiksniai veda kovą dėl valdžios, kaip, anot dr. Girniaus “mūsų partinės rietenos ima taip įsisiūbuoti, kad atsiduria į pavojų sutarimas ir pačiais gyvybingiausiais reikalais”. Taip, daugiausia energijos pašvenčiama politikai,’ bet ir čia pasigendame nuoseklumo (nežinant tikrosios būklės, kurstymas pasilikusių Tėvynėj, arba diplomatų nereagavimas į įvairius apie Lietuvą iškreiptus faktus ar tai spaudoje ar kitur, o taįp pat nepasisakymas kad ir dėl mūsų skautų jungimosi prie vietinių skautų padalinių, tuo būdu netiesioginiai pripažįstant Lietuvos okupaciją).Todėl likosi apleistas lietuvybės išlaikymo baras, kas nedovanotina, nes mūsų tauta dabar gyvena patį tragiškiausią savo istorijoj momentą ir šis jos nelemtas likimas visus mus ligi vieno įpareigoja visas jėgas pašvęsti mūsų tautos gyvybei išlaikyti. Pagal tą patį dr. Girnių: “Esame per maža tauta, kad ir vieno žmogaus nutautėjimas n e reikštų skaudaus nuostolio. Per daug mūsų tauta gręsiama sunaikinti okupanto, kad galėtume savo nutautėjimą teisinti”.(Bus daugiau)

i Eu--

svetimos

lenkiškus “■ 
etc) mūsų diduomenė išdavė 
savo tautą, paniekindama savo 
kalbą (anot D. Poškos “liežuviu 
prigimtu visi kalbėt gėdis”) ir 
visa kas lietuviška laikė “pago
niška“. Mūsų rašytojas Simonas Stanevičius nusiskundžia ir mūsų dvasininkija: “Rašoma taigi, kaip mokama, idant nuo avių savo, apie kurių išganymą rūpinamės, suprantami būtumėm. Ta yra priežastis, dėl kurios kalba lietuviška Žemaičiuose, o dar labiau Lietuvoj taip nupuolė, jog nei jokiu puikiu ir išmitingu raštu, nei gražia ir taikia iškalba pasigirti negalima”. Ypač, kaip kan. Prapuolenis savo knygoj: “Lenkų apaštalavimas Lietuvoj” aprašo, lenkai kunigai labai smarkiai lenkino lietuvius. Ir taip sunyksta lietuvių tauta, kad jos kaimynai laiko ją mirštančia, ir susirūpina nors jos kultūrines vertybes išsaugoti ateičiai. Apie tai žymūs mokslininkai: A. Bezzenbergeris ir G. Nesselman- nas 1878 m. įsavo paskelbtame atsišaukime konstatavo: “Lietuvių kalba, viena iš svarbiausių kalbų mokslui, greit eina pražū- tin, vienu metu pasiduodama vokiečių, lenkų, rųšų ir latvių kalbų įtakai. Ji jau ilgai negyvens.- Drauge su ja žus ir savotiškumas tautos, kuri ilgą laiką viešpatavo Europos Rytuose, "žus taip pat papročiai, padavimai, mitai, žus ir jos poezija...”

Tačiau lietuvių tauta nemirė Jos liaudis pasiliko jai ištikima, kuri, užsidariusi .nuo svetimų įtakų savo kiaute po šiaudiniu stogu, išlaikė savo tėvų kalbą, senovinius jų sveikus tautinius papročius, liaudies kūrybą. Pagaliau ji išugdė naują lietuvių šviesuomenę (Daukantas ir kit.). Basanavičiaus “Aušra” buvo galima sakyti pirma tautinė deklaracija, kuri jau buvo padaryta šios šviesuomenės, kuri nutraukė ryšius su žalingomis unijos tradicijomis ir tuo padėjo lietuvių tautai tvirtus pamatus, pradėdama naują gyvenimo erą.Taip, “Aušros“ ir kitų skaidriųjų lietuviškų idealų šviesoj, susidėjus pasauly palankioms aplinkybėms, lietuviai 1918 m. pajėgė atstatyti savo nepriklausomą valstybę, Msiręiškusią gražiais kultūriniai ekonominiais ir kitais laimėjimais. Per palyginti labai trumjfą laiką Lietuva ne tik pasivijo, bet ir pralenkė (valiutos tvirtumas etc) kai kurias kitas' vakarų valstybes. Tačiau politiniame gyvenime buvo daug nesklandumų: viena, mūsų politinės partijos per daug persisotino svetimomis idėjomis ir tai nesiderino su lietuvių tautos interesais, antra, kitos politinės grupės,, kurios, atrodė, išaugusios iš pačios tautos sielos gelmių, neparodė reikiamos tolerancijos savo konkurentėms, be to, buvo per didelė šių veiksnių diferencija. Tokiu- būdu nebuvo atsiekta darnios politinės konstitucinės konsteliacijos, kuri pilnai atitiktų demokratiškam lietuviškam gyvenimui.
Dabarties tragikąAntras pasaulinis karas karas Lietuvai vėl atėmė laisvę, o lietuvių tauta dėl šiandieninio pasaulio moralinės krizės atiteko į žiauriausio budelio rankas. Dabar mūsų broliai ir sesers, pasilikę Tėvynėj, yra tėviškės laukuose medžiojamų gyvulių būklėj. Raudoni carai siekia pavergtuosius išnaikinti, juos išžudant

paskambinti
CRYSLERTO GAMYBOS AUTOMOBILIAI
PLYMOUTH ir CRYSLER. Skambinti Werner Graf

MU. 8188, namų OL. 6166
.....      N ■ o i I ............ . , !

LIETUVIŠKOS RADIJQ,PROGRAMOS
DDTCTjmTTM AT”

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

sekmadieniais 9.30 • JO vai. rytų
banga 1090 (Brampton CFJB)

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

RUGPJŪČIO 
IŠPARDAVIMASVisokių rūšių kailiniai, ypatingai karakulis,prieš tai $650.00

dabar išpardavimui $375
Išsimokė j imai pagal susitarimą.

Perfasonavimai. Jūsų kailinių 
už mažą kainą.

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

arba 750 YONGE ST.

PER KETURIAS VALSTYBESJau senai buvau pasiryžęs nuvykti į Lurdą, bet tik šiais metais susidarė tam tinkamos sąlygos. Bet gal tai ir gerai, nes tai Marijos Metai.
Puiki organizacijaMaldininkų ekskursijoms iš Vokietijos organizuoti yra specialus komitetas Mūncheno vyskupijos kurijoj, organizuojąs ekskursijas ne tik' į Lurdą, bet ir į Romą, Fatimą Portugalijoj ir į daugelį kitų maldininkų lankomų vietovių. Kaip tik su pirmąja šių metų tokia ekskursiją į Lurdą ir teko pakeliauti.Vokiečiai visur yra’ tvarkingi ir drausmingi. Jų ekskursijos pasižymi ypatingu tvarkingumu. Taip ir ši ekskursija į Lurdą buvo pravesta be priekaištų. Visi vokiečiai maldininkai minėto komiteto aprūpinami atitinkamais dokumentais ir raštiškai apie viską tiksliai informuojami. Įvairūs netikėtumai pramatyti iš anksto. Taip pav. pavėlavusiems į ekskursijos traukinį buvo pramatyti kiti traukiniai, kurie sudarė sąlygas prisivyti pagrindinį traukinį, kur maldininkai apsistoja nakvynei. Ir tokių atsitikimų buvo!Visą kelionės laiką maldininkai informuojami per garsiakalbius traukiny. Protarpiais duo-’ dama bažnytinė plokštelių muzika (važiuojant atgal, nuo Paryžiaus — ir pasaulietinė).Kelionė prasidėjo’ punktualiai nustatytu laiku: gegužės 6 d. 7 vai. rytą iš Mūncheno pagrindinės geležinkelio stoties.

GINČYTINOS SIENOS(C. Sc.) Vieną kartą Kanados istorijoje policininkai suėmė policininkus. Šią nepaprastą padėtį sudarė ginčas dėl sienos tarp Ontario ir Manitobos, o vietovė, kur tai atsitiko, buvo Rat Portage (dabar Kenora).Sieną tarp šių dviejų provincijų buvo sutvarkyta komisijos 1878 m. 1882 m. Rat Portage buvo inkorporuotas kaipo miestas pagal Ontario įstatymus. Jam buvo paskirtas burmistras, taryba, teismo valdininkai bei policija. Bet 1883 m. federalinė vyriausybė išplėtėt Manitobos sieną į rytus beveik iki Fort William, įterpiant Rat Portage Manitobos teritorijon. Tokiu būdu
Dėmesio Poniotm ir Panelėms!
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1883 m. buvo paskirtas1883 m. buvo paskirtas kitas burmistras, kita taryba, kitas teisėjas ir kita policijos pajėga Manitobos vyriausybės rėmuose.Vieną vakarą Manitobos policija suėmė “netvarkingus asmenis” Rat Portage, bet ji pati buvo apsupta Ontario policijos, suimta ir pasodinta Rat Portage kalėjimam Manitobos vyriausybė buvo taip įpykinta, kad ji nusiuntė stipresnę pajėgą į Rat Portage ir suėmė visus Ontario policininkus ir išgabeno juos į Winnipe- gą. Ontario premjeras Oliver Mowat labai supyko dėl šito smurto ir parašė Manitobos prem jerui John Norquay, kad “šitokie veiksmai būtų iššaukę karą nepriklausomų valstybių tarpe”.
Šios dvi provincijos tačiau at

sisakė nuo karo paskelbimo ir 
atidavė savo ginčą Valstybės Ta
rybos teismo komitetui. Kada 
1885 m. Mowat laimėjo ir Rat 
Portage buvo paskirtas Ontari- 
jai. Manitobos - Ontario siena 
buvo sutvarkyta taip, kaip ji 
-šiandieną yra. Rat Portage liko 
gyventi su vienu burmistru, vie
na taryba, vienu teisėju ir viena 
policijos pajėga.

MEČYS MUSTEIKIS

ĮSPŪDŽIAI iš kelionės 
Į LURD4

Kaip Panamos atstovas 
pasaulinėj olimpiadoj.Kiekvienas maldininkas galėjo galėjo pareikšti savo pageidavimus kelionei, ir, jei tik buvo galima, į juos buvo atsižvelgta. Pareiškiau įr alsavo kuklų pageidavimą pačiam maldininkų ekskursijų vyr. organizatoriui Monsinjorui Lang, kad viešbučiuose norėčiau nakvoti su lietuviu.— Deja, jūsų pageidavimo patenkint negalėsiu — atsakė monsinjoras — nes nei vieno lietuvio nėra daugiau užsiregistravusio. Jūs esate vienintelis iš lietuvių ir savo tautiečius Lurde atstovausite kaip vienas atstovavo Panamos valstybės sportininkus pasaulinėj sporto olimpiadoj Helsinky, kurs pats ir vėliavą nešė,.,. .t - ■Liūdnoka, bet tai suprantama — lietuviai yra neturtingi, o tokia kelionė labai daug kainuoja. Vokiečiams kiek pigiau — jiems už nustatytą sumą išrūpina ir visus reikalingus dokumentus, gi užsienėtis turi pats išsiimti reikalingas vizas o tai padidiną išlaidas. Ir man ši kelionė būtų buvusi beveik neįmanoma,, bet gerų žmonių pagalba kelionės išlaidas galėjau padengti be didelio vargo. Todėl bent šia proga drįstu pareikšti savo padėką visiems mane parėmusiems

Su lietuvišku pasu į
Austriją neįvažiuosiJau porą mėnesių prieš kelionę pradėjau rūpintis vizomis, nes tikėjausi sunkumų. Tą tvirtino ir maldininkų ekskurs. komitetas. Juo labiau, kad norėjau važiuoti ne su vokišku, bet su lietuvišku pasu, išduotu Lietuvos konsulato Čikagoje.Užpildęs atitinkamą anketą, su bičiuliu J. M. nuvykau pirmiausiai į prancūzų konsulatą. Vokiečių kalba išdėstęs kelionės tikslą, paprašiau vizos. Konsulato sekretorius labai oficialiai pareiškė, kad šiandien jau pervėlu (buvo po pietų) — reikią ateiti kitą dieną ir prieš piet. Buvau jau* beišeinąs, bet bičiulis tą patį reikalą išdėstė dar kartą, tik jau prancūzų kalba. Tai paveikė lyg burtų lazdelė: prancūzas pasidarė labai nuoširdus, šnekus ir paprašė truputį palaukti — tuoj ateisiąs šefas ir gal būt dar šiandien reikalas būsiąs sutvarkytas. Atėjęs šefas buvo taip pat labai

nuoširdus, apžiūrėjo pasą ir pareiškė, kad vizą galėtų išduoti be eilės ir per keletą minučių, nes tas pasas esąs puikiausias, bet lietuviškam pase esą dar reikalinga ir vokiška viza — leidimas atgal į Vokietiją sugrįžti, o mano pase to nebuvo.Nieko nepadarysi, teko pirma išgauti atitinkamą vizą savo apskrities viršininko (Landrato) įstaigoj, o po to be trugdymų gavau ir prancūzų vizą. Tiesa, vokiečiai siūlė atsisakyti nuo lietuviško paso, nes jis galįs sudaryti keblumų ir bereikalingų išlaidų, o su vokišku Fremdenpa- su viso to išvengčiau. Bet lietuviškas pasas mielesnis — geriau pasiryžau turėti keblumų...Taip pat lengvai išgavau ant to paties paso ir Šveicarijos pervažiavimo vizą. Bet daugiausiai nemalonumų patyriąu iš ten, iš kur mažiausiai tikėjausi: iš Austrijos konsulato. Kelionėje į Lurdą, važiuojant pro Šveicariją, reikia pravažiuoti ir siaurą Austrijos ruožą, pro Bregencą. Girdėjau, kad ten vizos nebūtinai reikalingos, bet kad būčiau tikras, nuvykau į Austrijos konsulatą pasiteirauti. Čia patyriau, kad vizos visgi reikalingos, bet ant lietuviško paso jų neduoda. Jokie prašymai negelbėjo. Gausiąs vizą, bet tik ant vokiško Frem- denpaso. Austrai taip pat išduotų vizą ant lietuviško (anksčiau ir išduodavo), bet jie nėra laisvi — priklauso nuo Kontrolinės Sąjungininkų Komisijos. O ten sėdi ir Sov. Sąjunga, kuri daugiur pareiškia savo veto — taip ir dėl vizų pabaltiečiams.Vėl nuvykau į Landratą, prašydamas Fremdenpaso. Sutinka išduoti, bet lietuvišką, kuriame jau turiu vizas, apštampuotų kaip negaliojantį, nes įstatymas neleidžiąs turėti du galiojančiu pasu. Tokiu atveju ne tik netekčiau lietuviško paso, bet turėčiau dar daugiau keblumų dėl gautų vizų. Nutariau važiuoti be austrų vizos, bet su lietuvišku pasu,— gal kaip pralysiu, o jei ne, nuo Austrijos sienos pasuksiu kitu keliu į Šveicariją.
Lietutis pila kaip iš kibiroVisą balandžio mėn. Vokietijoj siautė baisiai biaurus oras. Sniegas, lietus, vėjas, šaltis! Kitais metais šiuo laiku jau būdavo gražu, pavasariška, nors naktimis čia visad vėsoka.Porą pirmųjų gegužės mėn. dienų atrodė jau gražesnės, saulė užkaitino ir kai kurie medeliai (Nukelta į 3 psl.)
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Anksčiau buvusi Ossington Avė., prie Lietuvių Namų dabar 
PERSIKĖLE į 874 COLLEGE ST., tarp Ossington ir 
Dovercourt Rd.
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TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS STATYBA Į išdėstymo būdus, bet subtilume,Galutinai pašalinus visus užsitęsusius sunkumus miesto valdybos urbanistiniame skyriuje, pagaliau buvo gautas leidimas pradėti statyti pirmąjį Prisikėlimo parapijos pastatą. Tatai įgalino pradėti žemės darbus laikinosios bažnyčios ir parapijos salės pamatams, kurie prieš keletą dienų pilnu tempu buvo pradėti vykdyti.Nors dėl užsitęsusių formalinių sunkumų buvo prarasta didelė dalis statybinio sezono, bet tikimasi, jeigu klimato sąlygos leis, dar šią vasarą, statybos darbus gerokai pastūmėti pirmyn.Statybos pradėjimu yra žengiamas tolimesnis svarbus žingsnis, reikšmingas ne tik pastoraciniu, bet ir tautiniu požiūriu. Mūsų išeivijos istorija rodo, kad tautinė parapija, mūsų sąlygomis, galbūt ir lieka beveik vienintelė pastovesnė organizacinė formą, apie kurią gali koncentruotis gyvas religinis ir tautiškai -kultūrinis gyvenimas. Nenuostabu, kad kaikurie mūsų anksty-* vesnės išeivijos veikėjai skatino remti tautinių parapijų kūrimą ne vien iš meilės Bažnyčiai, bet ir patriotiniais sumetimais.Grįždami prie pradėtų statybos darbų, negalime nesistebėti T. Pranciškonų pasiektais darbo vaisiais per tolį trumpą laiką, be triukšmo, sakytume, net patylomis, kukliai — kaip ir pritinka jų vienuoliškam rūbui. Tik nesenai atvykę į Torontą, T. Pranciškonai sugebėjo įsigyti laikinojo vienuolyno pastatą, užpirkti didžiulį sklypą naujos bažnyčios statybai; šalia to — atlikti daugybę kelionių ir pašalinti kliūtis susijusias su statybos formalumais, pareikalavusiais net specialių išimčių iš miesto apstaty-• mo taisyklių.Kaip minėjome, statyba pradedama laikinosios bažnyčios ir parapijos pastatu. Tatai daroma dėl keleto priežasčių. Pirmiausia norima turėti patalpas, kurių panaudojimo skalė būtų kuo plačiausia. Kitaip sakant, pirmuoju Prisikėlimo parapijos pastatu, norima užpildyti spragą mūsų kolonijos patalpų klausyme. Turima Šv. Jono Kr. bažnyčia yra permaža sutalpinti keletą tūkstančių lietuvių, kurie, reikia pasidžiaugti, noriai lankosi į pamaldas. Prisikėlimo parapijos nuomojamos kino patalpos neatitinka, nei pamaldų nuotaikai nei minimaliniams techniškiems reikalavimams.Pagaliau neturėjimas padoresnės salės verčia mus kampininkauti pas kitas tautybes, o tatai sudaro daug nepatogumų, silpnina mūsų koloniją finansiškai ir mažu - mažiausia nedaro mums jokios garbės.*Jeigu kam kiltų klausimas, kodėl statyba nepradedama nuo bažnyčios pastato, tai Į tai būtų labai nesunku atsakyti. Bažnyčios statyba pirmiausia užtruktų žymiai ilgesnį laiko tarpą ir be abejonės pareikalautų daug didesnių finansinių išteklių, todėl jaunai nesusikonsolidavusiai parapijai, galbūt, būtų ir perdrą- sus žygis. Antras dalykas — bažnyčios pastatymu neišsprendžiamas daugelio kitų patalpų klausymas.Pradedant statybą nuo laikinosios bažnyčios ir parapijos salės ir manoma laikinai lyg ir atsakyti į mūsų “šios dienos” reikalavimus. Pirmame Prisikėlimo parapijos pastate, todėl ir numatoma viršutiniame augšte įrengti laikinąją bažnyčią, kuri yra taip suplanuota, kad pastačius nuolatinę bažnyčią, laikinoji būtų paversta į kitos paskirties patalpas. Apatiniame augšte numatoma įrengti parapijos salę su kitomis reikalingomis patalpomis kaip: scena, artistų kambariu, užkandine, dušais ir t.t.Šitokios sėkmės parapijos pastatų statyba nėra nauja, ji buvo praktikuojama ir kaikuriose JAV lietuvių parapijose ir pasirodė vispusiškai patogi.

Tėvas dr. Bernardinas Grauslys, 
OFM, Prisikėlimo parapijos kle
bonas.

Kalbant apie patį pastatų projektą, kaip apie architektūrihį sprendimą, reikia pripažinti, kad dr. S. Kudokas į šį darbą yra įdėjęs nepaprastai daug sielos. Beje, autorius nereikalingas pri- * statyti visuomenei — jis yra ge- I rai žinomas kaip vienas iš žy- ' miausių mūsų nepriklausomos i Lietuvos architektų. Nemaža dalis mūsų laikinosios sostinės viešųjų pastatų, daugybė mokyklų, j paminklų ir privačių namų yra i išplaukę iš jo kūrybinių pastangų-Kaipo profesorius ,dr. S. Kudokas yra išugdęs visą kartą jaunų architektų, spėjusių pasireikšti įvairiuose pasaulio kraštuose i ir pavergtoje Tėvynėje. Jo archi- tektųrą prisimename iš Lietuvos — kaip žaismingą ir turtingą kompozicijoje, modernią ir originalią idėjose, išradingą • ir iki precizijos logišką vidaus išplanavime. Naujosios Prisikėlimo bažnyčios architektūroje, tiesa, atpažįstame jo anksčiau vartotasPrisikėlimo bažnyčios, parapijos salės ir vienuolyno pastatų projektas, kaip jau- buvo skelbta spaudoje, buvo parinktas konkurso keliu. Konkurse dalyvavodauguma mūsų išeivijoje gyve-. nančių architektų. |Iš patiektų projektų, komisija rado arch. dr. S. Kudoko spren-; dimą geriausiai atitinkantį stato-1 miems reikalavimams būtent — i architektūriškai meistriškai at-' liktą, artimą lietuvių tremtinių nuotaikai ir aspiracijoms, bei pakeliamą ekonominiu požiūriu, todėl jam ir buvo pavesta paruošti reikiamus konstruktyvinius brėžinius ir koordinuoti statinius apskaičiavimus bei šildymo - vėdinimo ir elektros instaliacijos projektų sudarymą. Pastarųjų projektų paruošime dr. S. Kudokui talkininkauja Toronto lietuviai inžinieriai. Statybos
Arch. dr. G. Kudokas projekto 
autorius.

elegancijoje, detalių precizijoje bei tautinių stilistinių priemonių panaudojime, čia yra žengtas nemažas žingsnis pirmyn.Išaugęs italų architektūrinėje mokykloje, ankstyvesniuose projektuose jis vis lyg ir likdavo ištikimas jos tradicijoms, dabar begyvendamas svetimuose kraštuose, autorius, galbūt, paveiktas tėvynės ilgesio, mums patiekia nuostabiai, tiesiog graudinančiai iietuvišką kompoziciją.Teisingai traktuodamas aplinkinę statybą (žemi, primityvus pastatai), autorius neina nei į svaiginantį augštį, nei į monu- mentalines proporcijas. Rinkdamasis, sakytume, ramias formas, jis komponuoja moderuoto dydžio plokštumas, rišdamas ir puošdamas jas tautinių motyvų rozetėmis, herbais, nišomis, karnizais ir puskolonėmis, jungdamas visa tai į harmoningą visumą. Tautinio motyvo derinimas su konvencionaline gotikos arka ir skliautu, šiame jo darbe ytin verta dėmesio. Didelio masto kūrėjas yra visados kartu ir labai tautiškas. Todėl ir šiame jo darbe konvencionalinės formos lyg ir paskęsta nustelbtos lietuviškos koplytėlės ir gonkų motyvo, formuojančio artimą . mūsų sielai nuotaiką.Nepaprastai aštriu proporcijos ir formos jutimu ir gilia kūrybine intuicija dr. S. Kudokas patiekia mums kūrinį prilygstantį Listo muzikos precizijai ir Mo- zarto elegancijai.

KANADOJE VERGIJA 
PANAIKINTĄ PRIES 120 M.(C. Sc.) Ar Kanadoje kada nors buvo vergija? Deja, taip. Bet Kanada panaikino ją 40 metų prieš tai, kai Jungt. Valstybės tai darė. Š. m. rugpiūčio mėn. atžymėtos 120-sios vergų išlaisvinimo metinės Kanadoje.Negrų pavergimas buvo gan paprastas dalykas vakariniame pasaulyje iki 18 -19 šimtmečio, ir tie patys žmonės, kurie smarkiai kovojo už pirmenybę ir laisvę kaipo politinius idealus, nieko nesuderinamo nematė spalvotų žmonių pavergime. xAngliškai kalbančių tautų tarpe Britanija vadovavo vergijos panaikinime 1772 metais.Viršutinėje Kanadoje (dabart. Ontario) vergija buvo panaikinta 1793 m*, kiekvienam, ’kuris naujai buvo atgabentas į provinciją, bet vergija vis dar tęsėsi tiems, kurie*- jau priklausė savo ponams. 1833 m. buvo priimtas aktas britų parlamente, kuris po metų pradėjo veikti ir panaikino vergiją visiškai visoje britų imperijoje, apimant, žinoma, ir visą Kanadą.Junginės Valstybės panaikino vergiją tik 1865 m. Prancūzija — 1848 m., Olandija — 1863 m. ir Brazilija — 1888 m.

Indija siūlo Portugalijai tartisIndijos premjeras Nehru nekartą reiškė pretenzijas į portugalų kolonijas Indijoje. Jo palaikomi Goa nacionalistai rugpjūčio 15 d. — per Indijos nepriklau- mybės šventė — bandė jėga užimti portugalų nedideles kolonijas. Jiems pavyko užimti vieną kitą vietovę, kurias vėliau portugalai atsiėmė. Ten žuvo vienas inaas, kuris bandė sukliudyti portugalų kareiviams nuimti Indijos vėliavą nuo tvirtovės, ir buvo keletas sužeistų.Indijos vyriausybė pasiūlė Portugalijai tartis dėl ginčijamų kolonijų New Delhi mieste. Jau paskirti atstovai iš abiejų pusių, ir pasitarimai pradėti.Anksčiau portugalai siūlė Indijos vyriausybei sudaryti tarptautinę komisiją, kuri stebėtų įvykius. Indija sutiko, bet su sąlyga, kad ta komisija veiks tiktai portugalų pusėje. Portugalai su tuo, žinoma, nesutiko, ir dabar, po eilės riaušių, bandoma tartis naujais pagrindais.Min. pirmininkas Nehru, ramindamas portugalų kolonijų gyventojus, pareiškė, kad Indija įkėlusi koją į tas sritis gerbtų krikšionių tikybą ir jos šventoves. Šv. Pranciškaus Ksavero pa

laikai, kurie dabar portugalų rūpestingai saugomi, būtų leisti laisvai lankyti maldininkams.Indijoje yra 357 mil. gyv., kurių 8 mil. yra krikščionys^ 303 mil. — hindųsai, 35 mil — maho- metonys ir 6 mil. — siks; likusieji — jainistai, budistai, žydai ir paršai. Yra tautinis indų sąjūdis, reikalaująs išvyti 3000 protestantų ir 2000 katalikų misijonierių.
MAŽĖJA OLANDŲ IMPERIJAPo šio karo kaikurios imperijos ėmė gana greitai mažėti. Ypač tai greit pajuto olandai. Indonezija, turinti 78 mil. gyv., pasiskelbė nepriklausoma ketvirtą dieną po japonijos kapituliacijos. Tai buvo didžiausia ir turtingiausia olandų kolonija. 1949 m. olandai, JAV patariami, pripažino Indonezijos suverenumą beveik visose turėtose Ramiojo vandenyno salose. Indonezijos vyriausybė iš savo pusės sutiko sudaryti politinę unją su Olandija. Praėjusią savaitę nutrūko ir tas paskutinis politinis ryšys: Hagoje Indonezijos ir Olandijos atstovai pasirašė protokolą, kuriuo nutraukiama turėta unija, ir Indonezija tampa visiškai nepriklausoma. Olandai turėjo pasitenkinti vie-

darbus vykdo lietuviška statybos firma.
Tikime, kad kaip institucija Prisikėlimo bažnyčia atneš daug moralinės paguodos dvasiškai išvargusiems tremtiniams, o kaipo archtektūrinis kūrinys tinkamai reprezentuos mūsų tautos kūrybinį genijų. Inž. A. K.

Prisikėlimo bažnyčios, pranciškonų vienuolynyo ir kitų pastatų vaizdas (projektas).

KOLYMA, Iš KURIOS RETAI KAS TEGRĮŽTAIš baisiųjų sovietinių darbo stovyklų pačios baisiausios yra Kolymoje. Kolyma yra baisesnė ir už hitlerinę Dachau, ir už Bu- chenwaldą, ir už visa kita. Kolyma yra visai nekalta upė šiaurės rytų Sibire. Jos kairiajame krante yra rasti dideli aukso klodai, kurie sudaro vieną iš sovietinių turtinių pagrindų. Norėdami juo daugiau išgauti aukso, bolševikai ten ir siunčia darbo vergus. NKVD Dalstroi — tolimųjų statybų — “lagerių” imperija čia apima apie 2 mil. žmonių, kurių didžiąją dalį sudaro darbo vergai, nuteisti nuo 3 iki 25 metų priverčiamųjų darbų. Darbams vadovauja centrinė būstinė Magadane. Šalutinės kontrolinės įstaigos yra Vladivostoke, Cha- barovske, Irkutske, Krasnojarske, Sverdlovske ir kt.Pati Dalstroi sistema sudaryta tokiu būdu: jos vadovybę sudaro po vieną MVD atstovas, partijos ck ir vyriausybės (TSRS arba

KOMUNISTINĖS KAVALKADOS(C. Sc.) Kanados komunistai gauna įsakymus iš Komunistų pasaul. vyriausios būstinės kiek tai liečia propagandos kryptį,kurią jie seka ir metodus, kuriuos vartoja perduodant savo propagandą. Dabartinė technika Kremliaus idėjų skleidimui yra “Motor Cavalcade” arba “Caravan”. 1Automobilių vilkstinės, suorganizuotos Labour Progressive Party (Maskvos politinio fronto Kanadoje), aprūpintais garsiakalbiais, komunistine literatūra ir apmokintais propagandistais, apkeliauja Kanados kraštą.Kitose pasaulio dalyse komunistai daro tą patį dalyką. Oficialus komunistu savaitraštis, ku- ris leidžiamas Bukarešte daugeliu kalbų, aprašo liepos 16 d. leidinyje, kaip Italijoje “taikos karavanas” aplankė visas Mantua provincijos vietoves ir paaiškino

kaimo gyventojams, “ypač moterims”, komunistų partijos liniją- .Taip pat komunistai ir Kanadoje stengiasi ypatingai laimėti Kanados kaimo gyventojus ir “Kavalkada” yra viena iš priemonių savo tikslui atsiekti, t.y. įtikinti kanadiečius, kad jie tikėtų tuo, ką Kremlius skelbia.
VIETA 

VASAROJIMUI
RAINBOWS END, 

Lake Shore Beach, Lake 
Simcoe, pusė mylios nuo 

Keswick, Ont.Puiki vieta maudymuisi ir žvejojimui. Išnuomojami kambariai su virtuve.Informacijų kreiptis pas 
Linartus, 376 Crawford St., 

Toronto, tel. LL. 5990.

nintele nuolaida, kad jų ūkiniai interesai nebus pažeisti. Iki šiol jie ten įdėjo bilijoną dolerių.- čLiko neišspręstas dar vienas politinis- klausimas, kuris kelia rūpesčio Olandijai ir Indonezijai, — tai Naujosios Gvinėjos. Indonezija įteikė Jungt. Tautoms reikalavimą priskirti N. Gvienė- ją Indonezijai. Olandija tam priešinasi, sakydama, kad Indonezija tiek turinti teisės į N. Gv., kiek į Kanarų salas; nei religiniu, nei rasiniu, nei kalbiniu požiūriu ji nesanti artima N. Gvinėjai. t '■N. Gvinėja, antra po Grenlandijos sala savo plotu dabar yra valdoma Olandijos ir Australijos. Olandai valdo vakarinę jos dalį, kuri yra arčiau Indonezijos.
— Hamiltonas. — Rugpiūčio 15 d. Hamiltono lenkai suruošė didelę antikomunistinę manifestaciją. Be pačių lenkų ir miesto burmistro atstovo kalbėjo dar • ukrainiečių atstovai.

BANKO 
GALVOSŪKIS KURIAM TIKSLUI 

REIKIA IŠSINUOMOTI 
SEIFO DĖŽUTĘ?

Sovo vertybės popieriams, draudimo pažymėjimams, svarbiems dokumen
tams, brangenybėms ir kt. vertybėms saugoti nuo ugnies ar vagystės. Tai 
kainuoja mažiau negu 2c j dieną Dominion Banke. Banko darbo valando
mis Jus vienas, visiškai slaptai, galite atsidaryti šią dėžutę ir patikrinti no
rimus dalykus. Patarimo ar pagalbos asmeniniais ar verslo piniginiais rei
kalais kreipkis j artimiausio Dominion Bank skyraus vedėją, čia bus Jums 
draugiškai patarta.

kurios nors “federacinės respublikos”). Pats Dalstroi turi 5 administracinius skvrius, kuriu vienas apima aukso kasimą. Auksas turi būti kasamas šūkiu: “juo daugiau brangiojo metalo tėvynei”. Faktiškai ten darbo sąlygos, kaip jas aprašo vokiečių įtakingas sa^ąįtraštis “Rheinischer Merkur” Nr. 26/54, tokios sunkios, jog žmonės krinta kaip musės. Net ir stipriausieji vyrai veikiai pasidaro invalidai. Oficialiai darbo diena turi 11 vai., tačiau faktiškai darbo vergai turi nekartą per dieną išdirbti po 16 vai. Labai retai kam iš Kolymos tenka grįžti atgal į civilinį gyvenimą. Žydų tautybės daktaro J. Margolino, dabar gyvenančio Tel Avie, Izraelyje, pareiškimu, ten buvo 1940 m. pasiųsta ir visa eilė Lenkijos žydų. Jų gyvenimo sąlygos primena garsiąją Maksimo Gorkio sceną,' pavadintą “Nakties prieglobstis”. Jis pats sakosi pirmąjį matracą gavęs tik po pusantrų metų nuo atvykimo į stovyklą, o ir tą patį “matracą” sudarė tuščias maišas. Belaisvių masė turi dėvėti dvokiančius drabužius ir atrodo tiesiog baisiai. Politinius kalinius terorizuoja kriminalistai ir banditai. Kasdien pasitaiko vagysčių ir plėšimų. Stovyklų vadovybė net ir norėdama negalėtų gyvenimo

džiama, tačiau žiaurios gyvenimo sąlygos verčia moteris, neturint kitos išeities, ieškotis “užtarėjų” tarp stovyklos “aristokratijos”. Kiekvienoje stovykloje užtiksite 12-15 metų paauglių, nubaustų civilinio teismo už vagystes ar panašius nusikaltimus ilgametėmis bausmėmis. O stovyklinis gyvenimas juos dar daugiau pastūmėja į kriminalinius nusikaltimus.Pabėgęs iš Kolymos darbo vergų stovyklos technikas M. Romanenko Mūnchene prisiekė, kad buvo GPU Chabarovske už tariamą špionažą Kinijos naudai nuteistas 10 metų koncentracijos stovyklos. Faktiškai Sovietų kone, stovyklose jis išbuvo 11 metų. Praktika parodė, kad iš- nudodama darbo vergų pajėgas, Sov. Sąjunga gauna nepaprastai didelį pelną. Darbo vergų stovyklos NKVD sudaro dideles finansines pajamas. Užsakymus NKVD šiems darbams priima net ir iš kitų žinybų. Kad vietoj iš mirusių ar nepajėgių darbo jėgų būtų prisistatyta naujų, tuo rūpinasi NKVD stovyklų skyrius, vad. Gulag. Jungtinių Tautų duomenimis, vergų skaičius siekia nuo 12 ligi 14 mil.’Ir jie yra bolševikiniam saugumui savo kruvinu prakaitu ir gyvybėmis uždirbę milijardus.

BANK
83 METUS TARNAUJA KANADOS ŽMONĖMS

sąlygas padaryti žmoniškesnes. Yra žmonių, kurie ten jau sėdi nuo 1924 metų. Apskritai, vidutinės sveikatos žmogus ten negali ilgiau išlaikyti kaip 5 metus. Tačiau net ir didžiausi sovietinės sistemos priešai yra priversti rodyti bolševikinį “entuziazmą”, nes priešingu atveju jie negali tikėtis būsią kada nors paleisti. Jis pats sudžiūvo kaip šienas ir iš 78 kg ištirpo iki 45, ir tai lyg per stebuklą išlikęs gyvas. Vyrams eiti į moterų skyrių drau-

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.— Regina. — Čia vykęs TLC darbo unijos kongresas pasisakė prieš įsileidimą į Kanadą naujų imigrantų. Kaikurie delegatai stačiai priekaištavo, kad vyriausybė imigrantų pagalba tyčia sudaranti bedarbių rezervuarą.

(Atkelta iš 2 psl.) pradėjo Įleisti lupučius. Bet kai atėjo kelionės diena, vėl pradėjo lietus pilti, kaip iš kibiro. Beabe- jo, toks oras mažino kelionės džiaugsmą, nes vietoj gražių vaizdų gali matyti tik barškantį lietų į vagono langus. Gal taip pat kelionės nuotaikai atsiliepia ir žmonių sąstatas: važiuoja daugiausiai senesnio amžiaus ir labai mažai vyrų. Nors Vokietijoj religinis gyvenimas patenkinamam lygyje, bet jaunimas lieka jaunimu: jie važiuoja ^geriau su sportininkais, kaip su maldininkais. ■Nuo Kempteno oras pradėjo gerėti, o gamtos vaizdai gražėti. Iš kairės prasideda kalnų virtinės, viršūnėse baltos, snieguotos. Papėdėje daugybė mažų ežerėlių; kai kur vingiuoja upės vaga.Artėjant link Lindau, kalnai ir ežerėliai pranyksta, bet sodai jau šiek tiek žalesnį, kai kurie medžiai jau žydi; pievų žolė vešesnė — čia pavasario gamta jau ryškesnė, kaip prie Mūncheno.
AUSTRIJAPaverčiamas “sekretorium” •Kai pasiekiam Lindau, o tuo pačiu ir garsųjį savo grožiu ir didumu Bodeno ežerą, čia atrandam pavasarį jau didėsnėj gražybėj. Bet atsirado ir naujų rūpesčių, nes nuo čia prasidės jau Austrų kontrolė, o mano pase nėra vizos. Pasisakiau savo rūpestį ekskursijos vadovui Jis mane pilnai suprato ir kad išvengčiau komplikuota aiškinimosi, pavertė mane savo “sekretoriumi”. liepė sėsti vadovybės raštinėje (traukiny) prie staliuko ir vartyti bylas, kol kontrolė praeis. Esą, tikriausiai raštinės personalo nekontroliuos, o tuo pačiu ir manęs. Taip ir buvo. Kai atvyko austrų kontrolė, uolusis “sekretorius” atydžiai vartė bylas, o kontrolierius tik žvilgterėjo ir nuėjo, nenorėdamas trukdyti “dirbančių”...Aplamai, vokiečiams važiuoti į kitas valstybes labai patogu Jau keliolika Europos valstybių, jų tarpe Prancūzija, Austrija, Italija, Belgija, Olandija, Skandinavų valstybės ir kiti kraštai, pagal abipusį susitarimą, nereikalauja įvažiavimo vizų — gali važiuoti kur nori ir gyventi iki 3-jų mėnesių kaip savo krašte. Bet benamių tremtinių gyvenimas ir Vokietijoj nepavydėtinas: be savo namų ir be laisvės.

Sovietų “išlaisvinimo” 
vaisiusKai po šio karo buvo pasirašomos taikos sutartys su Balka

PER KETURIAS VALSTYBESnų valstybėmis, buvo įtrauktas vienas sovietai^s labai palankus punktas, kad sovietų kariuomenė tose valstybėse pasilieka — ji pasitrauks tik po trijų mėnesių pasirašius taikos sutartį su Austrija... Vakariečiai nesupratę tuomet, kad tie “trys mėnesiai” yra labai reliatyųūs, puolėsi tuojau tartis su sovietais dėl sutarties su Austrija. Šie statė labai sunkias sąlygas. Vakariečiai, norėdami kartą šias derybas užbaigti, beveik visur sovietams nusileido, tikėdamiesi, kad pagaliau Austrija bus išlaisvinta nuo okupac. kariuomenių ir liks suvereni valstybė. Bet turėjo skaudžiai apsirikti: beveik po dešimtmečio derybų, kai jau beveik visi pagrindiniai punktai buvo sutarti taip, kaip pageidavo sovietai — pastarieji pasiųlė pradėti derybas iš naujo — kitu pagrindu ... Ir kai šių metų vasario mėn. Berlyno konferencijoj sąjungininkai pasiūlė sovietams dar likusiuose nesutartuose punk tuose nusileisti taip, kaip sovietai pageidauja, su sąlyga, kad pagaliau su Austrija būtų pasirašyta taikos sutartis ir atitrauktos svetimos kariuomenė?, tai sovietai buvo priversti aiškiai pasisakyti ir pasisakė: pirma taikos sutartis su Vokietija ir tik po to su Austrija... Taigi kariuomenę iš Balkanų sovietai atitrauks, kai bus sudaryta taikos sutartis su Austrija; su Austrija susitars kai bus pasirašyta taikos sutartis su Vokietija; su Vokietija su

sitars, kai bus sujungta Vakarų ir Rytų Vokietija;.Vakarų ir Rytų Vokietijai susijungti sovietai' leis tik tuomet, kai ir Vakaru Vokietija šustiks likti sovietų satelitu...Austrai po Berlyno konferencijos pamatę savo beviltišką būklę, pradėjo desperatiškai šiauštis prieš sovietus. Tuoj po konferencijos, su Austrijos vyriausybės sutikimu, buvo paskleisti po visą kraštą plakatai, kuriuose buvo pageidaujama, kad austrai nešvęstų išlaisvinimo šventės, nes Austrija, dėl sovietų kaltės, iki šiol esanti ne laisva, o pavergta valstybė.>Nors sovietai austrams jau buvo davę vidaus' laisvę ir savo zonoj, bet tų plakatų iškabinti neleido. Austrai dėl to bandė protestuoti Kontr. Komisijoj, bet veltui. Šitokie ir panašūs įvykiai sovietus labai erzina. Dėl to jų komendantas nelabai seniai pareikalavo, kad iš austrų vyriausybės būtų pašalintas vidaus reikalų ministeris. Austrų vyriausybė atsisakė tai padaryti.Lietuviai, kurių Austrijoje yra apie 200, jaučiasi neramiai ir norėtų Austriją palikti. Vakariečių pasiūlytos nuolaidos Berlyno konferencijoj dėl nesutartų 5-kių punktų, būtų nemaloniai palietę ir mūsų tautiečius, nes kalbama, kad pagal tas nuolaidas sovietai būtų gavę teisę lankytis pas tremtinius Austrijoje ir reikalauti juos grįžti atgal į savo kraštus. Būtų neapsiėję ir be tęroro.(Bus daugiau) -
Lietuvio teisininko įstaiga

NEIMAN & BISSETT
ADVOKATAS — NOTARAS ~

38 KING STREET WEST, TORONTO 
Suite 46

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

F. SENKUS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

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

P. DAMBRAUSKAS, namų telefonas JU. 6198, 
J. BERŽIANSKIS ir J. RINKEVIČIUS.
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HAMILTON, OntPavergtoje tėvynėje
“Tiesa“ skundžiasi, kad “yra 

daug nesklandumų komplekuo- 
jant mokytojų kadrus”. Žiežma
rių rajone naujas švietimo sk. 
vedėjas Malažinskas elgiasi šei
myniškai ir savo nuožiūra atlei
dinėja mokytojus. Daug esą trū
kumų taip pat Marijampolės ir 
kituose rajonuose. Trakų rajone 
iki liepos pradžios nebuvo atre
montuota nė viena mokykla. Tik 
5 mokyklos aprūpintos kuru. Nė 
vieno rublio neišleista mokyklų 
paruošimui Šeduvos rajone. 
Anot “Tiesos”, labai lėtais tem
pais ir ne kokybiškai vykdo mo
kyklų statybą kolūkiuose vyr. 
kolūkių statybinė valdyba. Taip 
daroma okup. Lietuvoje, nors 
“partija pasmerkė bet kokį švais- 
tymąsi kadrais, jų nereikalingą 
kilnojimą, atleidinėjimą”.

Užprojektavo žaginius
Liepos mėn. paskutinėmis die

nomis jau visoje pavergtoje Lie
tuvoje buvo prasidėjusi rugia- 
piūtė. Komunistai, vykdydami 
Maskvos įsakymus greičiau iš
reikalauti iš kolchozų žemės ūkio 
gaminius, ragino kolchozininkus 
kiek galima spartinti derlius nU- 

ištisai giedras oras, dažnai paly- 
davo.

Nepilnai prinokę javai, ir dar 
šlapi surišti, greit pradėjo kaisti .
ir gesti. Rugiapiūtės darbams rkaip atrodo Paneyė-
varovavę komunistų pareigūnai 
sujudo: žlugs planas! Maskva ne
gaus duoklių. Kas daryti? Kaip 
išeitį jų partijos organas “Tiesa“ 
liepos 28 d. pasiūlė nukirstus ja
vus džiovinti žaginiuose. Girdi, 
lietingam orui esant, viena svar
biausių priemonių yra javų 
džiovinimas žaginiuose. Girdi, 
tarybiniai organai. MTS vadovai 
ir kiti pareigūnai turi imtis vi
sų priemonių, kad nedelsiant 
kiekvienas kolchozas pasigamin
tų žaginių javams džiovinti, kad 
jis būtų pasiruošęs derlių nuim-

, ti bet kokiomis oro sąlygomis.
Kaimo korespondentus moko 

varovais
Vilniuje buvo sušauktas kom. 

kaimo korespondentų pasitari-

! mas. Jis truko dvi dienas. Daly
vavo per 500 žmonių. Iš kolchozų 
susirinkusiems kalbas sakė kom
partijos ir MGB pareigūnai. Jie 
mokė korespondentus, kaip kol
chozininkus paveikti, kad jie 
greičiau dirbdami daugiau paga
mintų ir kokias naudoti poveikio 
priemones. Viena tokių poveikio 
priemonių yra sieninis ir "rajoni
nis laikraštis. Pasitarimo metu 
buvo surengta sieninių laikraš
čių paroda. Kompartijos specia- I šalpą $10.000. Tuo atveju, jei jis 
listai aiškino, kurie laikraščiai mirtų šio amžiaus nesulaukęs, 
yra kovingi, kurie ne. Anot jų, I minėtą sumą gauna jo giminės, 
kovingas sieninis laikraštis turi Paleidžiant J. S. brolį iš kariuo- 
turėti du pagrindinius dalykus: Į menės, buvo sudarytas doku- 
pagyrimą ir kaltinimą. Girdi, iš mentas, kuriame jis šiuos pini- 
vienos pusės turi būti pagyrimas, gus užrašė tėvui, o jei šis būtų 
o iš kitos — keliama baimė. Tik miręs — vyriausiam broliui.
tomis priemonėmis esą galima Praėjo daug laiko. J. S. brolis 
išvystyti tikrą kolchozininkų vedė, sulaukė dukters, kuri šiuo 
lenktyniavimą ir darbo planų metu yra 17 m. Praėjusiais me

tais J. S. brolis mirė širdies liga, 
pilnai neišgyvenęs 60 m. Jam 
truko tik apie 2 savaičių ir "jis 
jau būtų galėjęs jam numatytą 
pašalpą atsiimti.

Šiais metais hamiltonietis J. S., 
sutvarkęs reikalingus formalu
mus, gavo pranešimą iš Vašing
tono, kad jis .paveldi $10.000. Rei
kėjo tik, kad šį paveldėjimą pa
tvirtintų teismas. 7

J. S. pasijautė moraliai netu
rįs teisės į šį paveldėjimą ir, pa
dedant Hamiltono advokatui, 
perrašė šį palikimą velionies 
dukrai, įnešdamas sąlygą, kad 
$5000 būtų išmokėta, sulaukus 
jai 21 metų, o kiti $5000 — suka
kus 25 metams. J. S. atsisakė pa
likimo samprotaudamas, kad bro 
lis, turėdamas savo šeimą, ir da
rydamas panašų sprendimą prieš 
savo mirtį, šių pinigų jam nebū
tų užrašęs. J. S. nuomone, šis 
paveldėjimas atiteko jam tik to
dėl, kad velionis neprisirengė 
dokumentų perrašyti.

Tai klasiškas pavyzdys broliš
kos meilės! J. S. nors ir žinojo, 
kad jo brolis savo šeimai paliko 
$17.000 banke, jis gi tuo tarpu 
tėra bepradedąs įsikurti tremti
nys — visdėlto nedvejodamas 
atsisakė nuo tų pinigų, kurie jo

pirma laiko įvykdymą.
Augštąsias mokyklas šiemet 

baigę apie 2000 studentų. Daugu
mas jų siunčiami į ‘ broliškas 
respublikas” kur turės išbūti 3 
metus praktikantais.

Pasak Vilniaus radijo 1500 stu
dentų “aiškins istorinius partijos

ėmimą. Javapjūtės metu nebuvo ir vyriausybės nutarimus dėl to-
lesnio žemės ūkio išvystymo” ir 
t.t - "• ■/

A. Smėlis “T” Nr. 81754 pa-

žio baldų fabriko pirmos rūšies 
kėdės. Kai jas nusipirko krautu
vėje, atrodė “nieko* sau”. Kai 
parsinešė namo — pasirodė, kad 
jos yra suskilusios, įlūžusios, o 
plyšiai užtepti klijais ir dažais... 
Kėdes teko sukūrenti, nes jos iš
iro, išskyrus vieną. Taip bolševi
kiniai planuotojai “pirmos rūšies 
broką" paverčia “pirmos rūšies 
gaminiais"’.

G. Chochlovas toliau aprašo, 
kaip hplšęvikinėi statyboje vyk
domi planai. Dūkšto rajono keli 
kolūkiai nutarė pastatyti “tarp- 
kclūkinę plytinę”. Buvo suvež
tos plytos, statybos kontora net 
atsiuntė mūrininką kamino su- 
mūrinti. Kaminas tikrai buvo 
pastatytas, bet plytinės nėra ligi 
šiol. .. i nuomone priklauso brolio duk-
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Jis juokina kanadiečius

U

■ Aaugel puikių talentų yra šiame pasaulyje, bet 
l "pats brangiausias iš jų yra tas, kurio pagalba 

prajuokinami žmonės.
Šis talentas priklauso George Feyer. Ma

žas nepralenkiamas neokanadietis su judriomis 
akimis šiandien yra vienas iš gabiausių Kanados 
karikatūristų. Jo darbai pasirodo laikraščiuose ir 
žurnaluose. Kadangi jis yra tiek gabus, kad gali 
piešti tokiu greičiu kaip žmonės kalba, jis net da
lyvauja televizijos programose.

Tik 1948 metais George Feyer atvyko iš Buda-

pešte Kanadon. Jis su viltim įžiūrėjo į savo ateitį 
naujai pasirinktame krašte, nes Kanada jam buvo 
galimybių kraštas, kraštas laisvių, kurių jis buvo 
taip ištroškęs. . ,

Atsidėkodamas už tai, George Feyer linksmi
na kanadiečius. Kanada visuomet laukia tokių 
žmonių, kaip George Feyer. Jų talentai padeda 
mums pasidaryti didele valstybe — gerbiama visų 
ne vien tik už jos turtingumą, bet daug svarbiau 
— kad turi puikių piliečių.

Šis straipsnis yra vienas iš serijos, spausdinamų 
George Weston, Limited, geresniam Kanados ir 
jos pilietybės supratimui.

AUGŠTOS KOKYBĖS BISKVITŲ, DUONQS, TORTŲJR SALDAINIŲ GAMINTOJAI . .

Šį sekmadienį, ryšy su Čikago
je vykstančiu ateitininkų kon
gresu, Aušros Vartų bažnyčioje 
bus mišios ir bendra šv. Komu
nija 9 vai. rytą.

Retas kilnumo pavyzdys. Ha- 
miltonietis lietuvis J. S. tremti
nys, turėjo JAV brolį, kuris iš 
Lietuvos išvyko dar prieš I Pa
saulinį karą. To karo metu jis 
tarnavo Amerikos armijoj ir 
fronte neteko kojos. Kaip invali
dui vadžia paskyrė jam pensiją 
iki gyvos galvos su teise sulau
kus 60 m. gauti vienkartinę pa

rai, o ne jam.
Šią savaitę J. S. atostogauja ir 

yra išvykęs į JAV pas brolio šei
mą. {domu, kaip ųž šį kilnų J. S. 
pasielgimą atsilygins jo brolienė 
su dukra?

Būrelis hamiltoniečių sutiko 
talkininkauti TF Ii knygų plati
nimo vajuje. Kviečiame tautie
čius pasinaudoti šia proga ir 
spaudos sukaktuvįpių metų pa
gerbimui įsigyti po keletą lietu
viškų knygų. Knygbs platinamos 
lengviausiomis sąlygomis, duo
dant jas išsimokėjimui arba kre
ditan. Sk. St.

Pranešu, kad telefonas Hamil
tono abonentų knygoje vardu 
Valaitis Ann, 396 Bay N. yra ne 
mano. Prašau man skambinti tel. 
JA. 8-8275, 57 Burris St., arba už
miršus, klausti informacijos.

Dr. Ona Valaitienė.

DUNNVILLE, Ont.
Lietuviški ūkiai. Ateitininkų 

vasaros stovyklas proga' teko ap
lankyti Erie ežero-pakrantę Dun- 
ville rajone. Čia- prie Ęor Mait
land, gražiame ežero krante yra 
lietuvio ūkininko, ūkis.. Ponai 
Daubarai yra žanaičiai, į Kana
dą atvyko 1939 ĮrC;vasarą ir tuo
jau pat nusipi^^; minėtąjį ūkį
— 250 akrų'.^Ženįė prieina prie
ežere, nuo jo atsįtiila "tik vienos 
vasarnamių juostos, -išparduotos 
dar ankstyvesnio" savininko, pa
likus betgi ganą, platų/priėjimą 
ir ūkio savininkams. Sodyba pa
čiame ežero krąntė, aūgštai pa
kilusi, tad iš jbs puikus ežero 
vaizdas. Sodyba sodnu, tad la
bai primenanti lietuviškas sody
bas. Žemė, atrodo, gera, visur 
graži lyguma, o;-priedo ūkyje 
randama degančių dujų, kurios 
imamos išgręžtais šuliniais ir 
parduodamos dujų sunaudojimo 
firmai. Trobos didelės ir gražios, 
o šeimininkai tokie malonūs, kad 
miela pas juos paviešėti. Pasiro
do, jie ir Tėv. Žiburių prenume
ratoriai. - y ;"

Visą didžiulį ūkį p. Daubarai
— jau pagyvenę tėvai ir.sūnus —
apdirba patys. Tad darbo nema
žai. Tiesa, jie turi ar dukterį, ku
ri betgi gyvena Toronte. •* - ■
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JA VALSTYBES

JAV Liet. Bendruomenė ruo
šiasi Krašto Tarybos rinkimams. 
Jau sudaryta vyr. rinkiminė ko
misija, į kurią įeina: adv. S. 
Briedis, K. Kručinskas, J. Ma- 
-kauskis, A. Sodaitis, J. Šlepetys, 
V. Vaitiekūnas, O. Valaitienė, 
Pavaduotojai: J. Boley ir dr. A. 
Šliupaitė.

Apylinkėse rinkimines komi
sijas išrinks apylinkių susirinki
mai. Rinkimų taisykles priėmė 
LOK, o vyr. rinkiminė komisija 
išleis instrukcijas. Pagal taisyk
les balsuoti galės, kas bent už 
antrąjį 1954 m. pusmetį bus su
mokėjęs solidarumo mokestį.

Kun. dr. J. Prunskis, “Draugo” 
redaktorius, yra išskridęs į ilges
nę kelionę: į Guatemalą, San 
Salvadorą, Hondūrą, Nicaraguą,

Pastaruoju metu pas p. Dau
barus bavo ypatingai linksma ir 
gyva, nes jų ūkyje stovyklavo 
ateitininkai, ištempę savo palapi
nes gražioje gojelio kalvoje. Bet 
jie apie savo džiaugsmus ir ma
lonią p. Daubarų globą gal pa
tys parašys.

Dunnville valsčiuje, pasirodo, 
yra dar vienas lietuviškas ūkis 
prie kelio RR4. Tai jau pokari-, 
nio ateivio F. Lackaus kurį jis 
nusistatęs parduoti ar išnuomoti 
ir persįkelti gyventi į miestą. 
Šiame ūkyje taip pat randama 
dujų ir yra vienas naudojamas 
šulinys. Ūkis • betgi yra mažes
nis — 56 akrų. Jis yra, beto, to
liau nuo ežero, tik prie upės — 
Grand River.

LONDON, Ont
Rugsėjo 26-27-28 d.d. įvyksta 

antroji metinė Londono vysku
pijos Katalikų Socialinio Gyve
nimo konferencija, kurios moto 
yra “Atidarykime savo širdis ir 
kraštus naujiems imigrantams”
— (Popiež. Pijaus XII žodžiai).

Todėl Katalikų Imigracijos 
Centras pakvietė visus Londono 
vyskupijoj pastoracinį darbą dir
bančius imigrantus kunigus, o 
per juos visus jųjų parapijiečius
— naujus ateivius katalikus, 
gausiai toje konferencijoje daly
vauti. Paskaitų pagrindinė min
tis — “Imigracija ir naujas įsi
kūrimo kraštas”.

Konferencijoj dalyvaus J. Em. 
Toronto Kardinolas, šv. Sosto 
Delegatas Kanadai, J. E. Londo
no Vyskupas, daug augštų dva
siškių, žymių pasauliečių, žur
nalistų, filmuotojų ir kt.

Konferencijos rengėjai, norė
dami parodyti naujųjų ateivių 
dvasinius turtus bei sugebėji
mus, minėtomis dienomis konfe
rencijos patalpose (520 Rich
mond St.) atidaro visų pakvies
tų etninių grupių meno, tapybos, 
medžio raižinių, rankdarbių ir 
kt. parodą.

Londono lietuviai per savo ko
lonijos kapelioną kun. J. Danie
lių yra pakviesti dalyvauti šioje 
konferencijoje ir įrengti atitin
kamą savo skyrių minėtoje paro
doje. Kun. Danielius nuoširdžiai 
prašo visų tautiečių jam patalki
ninkauti, nes norima reikiamai 
reprezentuotis minėtoje konfe
rencijoje bei parodoje. Visų, kas 
turi tinkamų eksponatų, prašom 
pranešti kun. Danieliai, o kon
ferencijai atėjus gausiai joje da
lyvauti. L. E-tas.

Red. pastaba: Ar nebūtų tikslu 
ten perkelti bent dalį Toronte 
Lietuvių Dienos metu vyksian- 
čios parodos?

Vasarvietė 
atostogoms 

arba savaitgaliais atsilankykite i

"MERCURY LODGE".

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

vimui, kabinos ir kambariai.
109 Orchard Beach.

Telef. Roches Point 184 M
Savininkas Pr. Krilavičius.

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

A. Pranckevičius

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

" ......... ' ' ... —

Visokeriopas informacijas suteiks namų problemose ir patars.

Skambinkite ar užeikite į įstaigą

913 Main Si. E., Hamilton, Tel. U. 9-4121

Lietuviai pasaulyje

- Radeckės, “Užmigo

Costa Ricą. “TŽ” redakcija yra 
gavusi jo sveikinimą iš New Or
leans.

BALFas vaikų stovykloms Vo
kietijoje yra surinkęs $1070,15.

V. Alseika, dirbąs VT informa
cijos tarnyboje, yra atvykęs . 
JAV. Susitvarkęs reikalus, jis 
vėl grįš į Europą.

Evanstone prie Čikagos vyks
tančiame pasaulinės protestantų 
- stačiatikių bažnyčių tarybos su
važiavime Lietuvai atstovauja 
evangelikų - reformatų kun. Da
gys. Suvažiavimo proga lietuviai 
evangel. - reformatai yra išleidę 
anglų kalba brošiūrą “The Evan
gelical Reformed Church of Li
thuania”, kurioje pateikia ir 
bendrų žinių apie Lietuvą. Tik 
gaila, leidinyje visai nepaliesta 
evangel, reformatų bažnyčios pa
dėtis okupuotoje Lietuvoje.

Tarybos generaliniam sekre
toriui kun. dr. W. A. Visser t Hoft 
buvo įteiktas bendras Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos protestantų ir 
stačiatikių vardu memorandu
mas, kurio nuorašai išdalyti su
važiavimo dalyviams. Memoran
dumas primena dabartinę padė
tį okupuotuose Pabaltijo kraš
tuose, deportacijas, prievartinę 
komunistinę jaunimo indoktrini- 
zaciją, sovietines pastangas baž
nyčią paversti savo politikos 
įrankiu, sovietinės taikos propa
gandos apgaulingumą.
VOKIETIJA

Memmingeno lietuvių choras 
“Darna” vėl koncertavo vokie
čiams, šį kartą Trunkelsberge. 
Prieš pradedant koncertą, kun. 
Bunga trumpai papasakojo apie 
Lietuvą ir paminėjo gerus lie
tuvių tremtinių santykius su vo
kiečiais. M. Budriūno vadovau
jamas choras daina po dainos vis 
labiau domino klausytojus ir 
ypač juos patraukė baigiamojoje 
koncerto dalyje, kada buvo atlik
ta vokiška daina “Aus der Ju- 
gendzeit” —- Radeckės, “Užmigo 
žemė” — Sasnausko ir “Stikliu- 
kėlis” — Karoso. Publika taip 
pat gėrėjosi tautiniais šokiais ir 
lietuvių poezijos pavyzdžiais, 
perteiktais vokiečių kalba. Pasi
baigus programai, vietos bur
mistras dėkojo už koncertą ir lin
kėjo lietuviams geros kloties vo
kiečių žemėje iki galės grįžti į 
savo mylimą Tėvynę. Dirigentas 
buvo apdovapotas gėlėmis.

Kielio ligoninėje birželio 20 d. 
mirė Eckernfdrdės apyl. valdy
bes pirmininkas Ansas šiuišelis, 
vadovavęs tai apylinkei jau 5 
metus. Apylinkės vadovavimą, 
iki išrenkant naują pirmininką, 
perėmė Jokūbas Mozūras.

A.a. Ansas Šiuišelis buvo susi
pratęs lietuvis, gimęs 1887. I. 22. 
Katkuose, Klaipėdos krašte, lie
tuvio ūkininko šeimoje. Pasi
traukęs iš ūkio dirbo Klaipėdos 
Alaus Akc. B-vėje, o susitaupęs 
pinigų, išmoko prekybos amato, 
vėliau Klaipėdoje, Malūnų Var
tų g-vė j e Nr. 11 nusipirko namus 
ir pasiturinčiai gyveno iki 1944 
m. Klaipėdoje a.a. šiuišelis buvo 
lietuv. ekonominių organizacijų 
narys, o tremtyje atsidėjęs dirbo 
lietuvių bendruomenės labui. Li
ko žmona ir dukra, gyvenanti 
Anglijoje.

Bendruomenės atstovas prie 
Baden-Wurttembergo vyriausy
bės. Į benamių užsieniečių reika
lams prie Baden - Wurttembergo 
vyriausybės sudarytąją komisiją 
lietuvių bendruomenės atstovu 
Vokietijos Kr. Valdyba paskyrė 
Tūbingeno apyl. v-bos pirminin
ką J. Jaks-Tyrį.

Edinburgo Universiteto sans
krito kalbos profesoriaus Smith 
kviečiami, į Angliją išvyksta vie
nam mėnesiui du “Aušros” tun
to skautai, Vasario 16 gimnazijos 
IX-tos klasės mokiniai, M. Kelpa 
ir V. Raišys.

Prof. Smith priima šiuos lie
tuvius skautus vienam mėnesiui 
svečiais, nes pageidauja išgirsti 
gyvu žodžiu sanskritų kalbai 
tiek giminingos lietuvių kalbos 
garsus ir tos kalbos pramokti.

Vokietijos tremtinių sąlygose 

žymioms kelionės išlaidoms pa
dengti dalį lėšų duoda tuntas, 
dalį Vokietijos Kr. V-ba. Keli 
gimnazijos mokytojai prisidėjo 
savo aukomis tai kelionei pa
dengti, o senas skautininkas Leo* 
nardas Knopfmileris iš Čikagos 
pasižada irgi tą kelionę paremti.

Ingolstadte rugsėjo 6 d. prasi
deda naujieji profesinio lavini
mosi kursai pabėgėliams ir bena
miams užsieniečiams. Ten veda
mi kursai pagrindiniam profesi
niam išsilavinimui vieneriems 
metams ir specialūs kursai pusei 
metų. ‘

Kursais norima ypačiai patar
nauti norintiems emigruoti. .Mo
koma -šių profesijų: autoelektri- 
kų, automechanikų, statybos dai- 
lydžių, elektromechanikų, mūri
ninkų, įvairių rūšių metalo ap
dirbimo, radiomechanikų, stalių, 
šaltkalvių, siuvėjų, šveisuotojų, 
braižytojų, tepliorių ir t.t.

Už mokslą ir pragyvenimą in
ternate skaitoma 4.50 DM die
nai. Socialinės globos ar darbo 
įstaigos gali už nepasiturintį 
kandidatą pačios atsiskaityti pa
gal Entschl. dės BStMdI.
D. BRITANIJA

D. Br. Lietuvių Bendruomenė 
yra sudaryta ne iš pavienių as
menų, bet iš tame krašte veikian
čių 17 organizacijų (visuomeni
nių. kultūrinių, profesinių, spor
to ir pan.), kurios yra Bendruo
menės nariai. Organizacijos mo
ka Krašto Valdybai nario mokes
tį po 6 penus nuo nario per me
tus.

Bendruomenei priklauso apie 
1500 lietuvių. Krašto Valdybos 
pajamų apie 35-40 svarų per me
tus jos vidaus veiklai užtenka. 
Kada Kr. Valdyba imasi atlikti- 
kokį specialų uždavinį, ji lėšas 
gauna iš savo narių ar tam rei
kalui surinktų aukų. Kr. Valdy
ba kiekvienais metais padeda 
suorganizuoti skautų ir jaunimo 
vasaros stovyklas, ruošiasi steig
ti vargo mokyklą Londone, kvie
čia organizacijų valdybų bend
rus posėdžius ir atstovauja Didž. 
Britanijos lietuvius tarptauti
niuose lietuvių suėjimuose. Lie
tuvių reprezentaciją svetimtau
čių tarpe vykdo Didž. Britanijos 
Lietuvių Sąjunga (DBLS).

DBLS. Didžiausia ir aktyviau
sia lietuvių organizacija Britani
joje turi apie 40 skyrių su apie 
1000 narių. Šiais skyriais remiasi 
didžiausia mūsų lietuviškos veik
los dalis. DBLS finansai dabar 
yra apgailėtinoj būklėj dėl įsi
skolinimo, leidžiant “Europos 
Lietuvį. Sąjunga dabar neturi nė 
vieno apmokamo tarnautojo.

Škotijoje yra mažiau naujųjų 
ateivių ir gyvai tebeveikia seno
sios išeivijos lietuvių organiza
cijos, sūsibūrusios į vieną Škoti
jos Lietuvių Tarybą. Škotijos lie
tuviai gyvai remia ir palaiko lie
tuvišką veiklą. Leidžia savaitraš 
tį “Išeivių Draugą” ir veikia dū 
pajėgūs lietuvių chorai.

Religinis gyvenimas. Londone 
yra lietuvių Šv. Kazimiero kata
likų bažnyčia, kurią aptarnauja 
du kunigai - marijonai. Škotijo
je irgi yra du kunigai. Lietuviai 
kunigai taip pat reziduoja Brad- 
forde ir Manchesteryje. Visi ku
nigai, kiek pajėgia, aplanko ir 
kitas lietuvių kolonijas.

Įsikūrimas. Lietuviai yra gana 
patenkinamai įsikūrę. Yra labai 
sunku gauti darbo savo specialy
bėse ir dauguma lietuvių tebe
dirba fabrikuose, anglių kasyk
lose ir žemės ūkyje. Yra nema
žai turinčių savus namus, kiti jau 
verčiasi savarankiškai — turi 
fabrikėlius, krautuves, siuvyk
las. Praktiškų profesijų asmenys, 
kaip inžinieriai ir gydytojai, dir
ba savo profesijoje.

Švietimo ir lietuvybės palai* 
kymo sritis kelia didžiausio su
sirūpinimo ir labai sunku rasti 
patenkinamą išeitį. Veikia kelios 
vargo mokyklos, kur yra kon
centruotas lietuvių šeimų gyve
nimas, bet vis daugiau lietuviai 
išsiskirsto pavieniui ir pasidaro 
labai, sunku vaikus suburti į mo
kyklas.

Lietu v. Namų Akc. Bendrovė. 
Tai ekonominė organizacija, ku
ri sudaro materialinį pagrindą, 
ant kurio lietuviška veikla Didž. 
Britanijoje vystosi. LN Akcinė 
B-vė buvo sukurta pačių lietuvių 
sudėtais pinigais, jos kapitalas 
siekia virš 7000 svarų. B-vė savo 
nuosavybėj turi Lietuvių Na
mus, nuosavą spaustuvę “Nida”. 
Prie spaustuvės veikia Nidos 
Knygų Klubas. Lietuvių Namų 
B-vė dabar laidžia “Europos Lie
tuvį.

DBLS konferencija įvyko Lon
done liepos 31 — rugpjūčio 2 d. 
Buvo svarstyta ar bent paliesti 
organizacijos ir platesni politi
niai reikalai. Kiekvienam daly
kui paskiriant po 1 vai. laiko. 
Taip klausimai liko neišspręsti, 
nes kaikurie referentai kalbėjo 
veik visą valandą.
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Kanados Lietuvių Dienų Toronte 
IŠKILMIŲ TVARKA

Organizacinis komitetas IV-toms Šiaurės Amerikos Lietuvių Spor
tinėms Žaidynėms ruošti skelbia šių metų rugsėjo 4-6 d.d. Toronte 

įvykstančių žaidynių PROGRAMĄ:

Šeštadienį, rugsėjo mėn. 4 dieną:
2 vai. po pietų IV-tųjų Siaurės Amerikos Lietuvių Sportinių Žaidynių ati

darymas St. Michael's College, Bathurst ir St. Clair kampos.
7 vai. vak. BALIUS - ŠOKIAI UNF soleje, 297 College St. Gros Toronto 

Lietuvių Orkestras "Trimitos" Linksmieji Broliai ir kitos staigmenos.

Sekmadienį, rugsėjo mėn. 5 dieną:
11 vol. ryto iškilmingos pomoldos visose lietuvių bažnyčiose.

12.30 vai. Pirmosios Kanados Lietuvių Dailės Parodos atidarymas Toronto 
Lietuvių Namuose, 235 Ossington Avė.

7 vai. vak. iškilmingas Kanados Lietuvių Dienos atidarymas, Sportinių
laimėtojams iškilmingos dovanų įteikimas ir koncertas Massey Holl 
salėje, 178 Victoria St.

Pirmadienį, rugsėjo mėn. 6 dieną:
Toronto Lietuvių ^Namuose, 235 Ossington Avė.

10 vai. ryto iki 6 vai. vok. veikia Kanados Lietuvių Dailės Paroda.
8 vol. vak. KLB. Krašto Valdybos ir Apylinkių Pirmininkų posėdis.
9 vai. vak. šokiai bei alutis.

Visi Lietuvių Dienų dalyviai bus nufilmuoti spalvotame filme, kuris bus rodo
mas visur, kur gyvena lietuvių. CBC radijo stotis įrašys į juostas viską, kas vyks 
Massey Hall salėje laike iškilmingo akto ir koncerto. Vėliau tos juostos bus trans
liuojamos per CBC radijo tinklą ir į aną pusę geležinės uždangos.

KLB Toronto Apylinkės Valdyba.

Šeštadienis, 1954. IX. 4 d.
St. Michael High School, St.
Clair - Bathurst gatvių kampas.

9-10 vai,
10- 11 vai
10 -11 vai
11- 12 vai
11 - 13 vai,
13 -14 vai.
14 -15 vai.

jaunių krepšinis, 
vyrų krepšinis, 
moterų tinklinis, 
vyrų tinklinis, — • 
j aunių krepšinis, 
yyrų krepšinis, 
iškilmingas žaidy

nių atidarymas, 
15-17 vai. vyrų Krepšinis.

East York Stadium, Danforth - 
Coxwell.

10 -13 vai. lengv. atletika,
16 -19 vai. lengv. atletika.

Earlscourt Park, St. Clair ir 
Lansdown gatvių kampas.

9-19 vai. ‘lauko tenisas,
17.30 - 19 vai. futbolas.

Toronto Table Tennis Centre, 
898 St. Clair W.

9 -19 vai. stalo tenisas.
Toronto Lietuvių Namai, Dun
das ir Ossington gatvių kampas. 

15 - 19 vai. šachmatai.

KAI VALDINYS SAVO ŠEFĄ ĮGALIOJA
K. ŠKIRPA BONNOS ATSTOVO REIKALU

Kadaise buvęs kariškis, gene
ralinio štabo karininkas ir net 
štabo viršininkas, vėliau virtęs 
diplomatu ir buvęs paskutinės 
nepriklausomos Lietuvos atsto
vas Berlyne, p. K. Škirpa pasta
raisiais metais jau nebe pirmą 
kartą pasirodo su viešais pareiš
kimais lietuviškos politikos 
klausimais, dažniausiai norėda
mas pastatyti tašką ant i, kuris 
betgi paprastai kažkur toli nuo 
tos i nukrypsta. Rugpjūčio 24 d. 
“Naujienose“, “Vienybėje” ir 
“Dirvoje”, Nr. 34, p. Š. pasisako 
Lietuvos atstovavimo Bonnoje 
klausimu.

Iš pat pirmo sakinio pasisakęs, 
kad VLIKo URT valdytojo “pa
skleistos” žinios apie VLIKo de
legato priėmimą Bonnoje esą 
tendencingos, “kurias dementuo- 
ja(!) dr. A. Geručio priėmimas 
vokiečių užsienio ministerijoje”, 
p. Š. savaip nupasakoja visą šio 
klausimo kėlimo eigą, į pirmą 
vietą išstumdamas save^patį, iš
vesdamas, kad ir p. Ložoraitįs 
net jo paties įgaliojimu Bonnos 
reikalus tvarkąs. Esą, jis — p. Š. 
— jau 1949 m., susitaręs su p. L. 
pasiuntęs kancleriui Adenaue
riui sveikinimo telegramą ir ga
vęs atsakymą. Taip pat gavęs at
sakymą ir 1952 m. pasveikinęs 
Bonnos sutarčių sudarymo pro
ga. P. Loz. 1952 m. apsilankęs 
Bonnoje, kur jo buvę sutarta, 
kad “ligi naujo patvarkymo” 
Lietuvos reikalais Bonnoje rū
pinsis p. L. Toks vokiečių užs. r. 
m. nusistatymas buvęs patvirtin
tas 1952. I. 29 d. raštu, adresuo-

ir

JANIQUE TRADING CO 
žinomos Anglijos firmos skyrius Kanadoje 

835 QUEEN ST. WEST 
Toronto, Ont 

Telefonas EM. 4-4025

Masaryk Hall, 212 Cowan, Queen 
ir Cowan gatvių kampas.

19 - 24 vai. grandiozinis šokių 
vakaras.

Sekmadienis, 1954. IX. 5 d.
St. Michael High School, St. 
Clafr~' Bathurst gatvių kampas. 

9-11 vai. vyrų krepšinis, 
11-13 yal. pamaldos,
13- .14 vai. jaunių krepš. finai.,
13 - 14 vaj. moterų tinklin. fin.,
14 - 14.45 moterų krepš. finai., 
14 - 14.45 vyrų tinklinio finalas 
14.45 -15.45 vyrų krepš. finai.

Earlscourt Park, Lansdowne ir 
St. Clair gatvių kampas.

14- 16 lauko teniso finalą), 
16 - 18 futbolo finalas. Pertrau

kos metu estafetinis bė
gimas 3 x 1000 mtr.

Toronto Table Tennis Centre, 
898 St. Clair.

9 11 stalo teniso finalai. 
Massey Hall, 178 Victoria Str.

20 vai. iškilmingas uždarymo 
aktas ir dovanų įteikimas.

Žaidynių metu bus sukama spalvota filmą. Filmavimas vyks: St. Michael High 
School, East York Stadium, Earfscourt Pork, Toronto Table Tennis Centre ir svečių 
įvairumui šokių vakaro metu Masaryk Memorial Half.

Kreipiame Kanados ir Amerikos lietuvių visuomenės dėmesį, kad etose žaidy
nėse susitiks geriausios Šiaurės Amerikos lietuvių sportinės jėgos. «>

Žaidynių Organizacinis Komitetas.

tu p. L. Toliau p. Š. kaltina: “Tuo 
metu, kai mes su S. Lozoraičiu, 
kaip kas galėdamas, darėme dip
lomatinių pastangų, VLIKo žmo
nės, be mūsų žinios ir pritarimo, 
kaip atsakingų Lietuvos pareik 
gūnų užsienyje, padarė 1950 ir 
1952 m. Bonnoje savo nuožiūra 
ėjimų, kurie nesiderino su lega
lios Lietuvos pasiuntinybės at
kūrimo siekimu ir kurie buvo 
nukreipti prieš S. Lozoraitį ir 
mane”.

1953. I. 25. raštu VT pirminin
kui Žalklauskui p. Š. pareiškęs, 
“kad kaip Lietuvos pasiuntinys 
Vokietijoje, nesutinku, kad bū
tų siekiama sudaryti Bonnoje 
kažkokį Lietuvos atstovavimo 
erzacą, o ne legalią Lietuvos pa
siuntinybę atkurti, priešaky su 
jos teisėtu šefu”. Esą, tai būtina 
norint sustiprinti Lietuvos vals
tybės tęstinumą tarptautinės tei
sės požiūriu. Dėlo jis tada siūlęs 
“užbaigti intrigas” prieš Lozo
raitį ir jį kaip neatšauktą Lietu
vos pasiuntinį, atšaukti Bonno
je VT padarytus pareiškimus 
prieš DŠ, duoti S. Lozoraičiui 
“raštą su visais grupių parašais”, 
įteikti Bonnoje, kad pasiuntiny
bės klausimu visi veiksniai vie
ningai nusistatę, o visą reikalą 
centralizuoti “diplomatijos šefo 
rankose ir be jo žinios nedaryti 
jokių ėjimų”. VLIKas p. Š. su
gestijomis nepasinaudojęs.

1953. III. 24. p. Š. per Vokiečių 
diplomatinę misiją Vašingtone 
pasiuntęs Bonnos vyriausybei 
raštą, kuriame išdėstęs, kad Lie
tuvos valstybė teisiškai dar te-

Garantuoti siuntinukai iš Anglijos į 

kraštus už geležinės 
iiždangos:

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

Su persiuntėnu 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.} biurą.
Pigiausiai ir greičausiai padėsite 

savo giminėms!
Mūsų adresas:

Sovietinės “pažangos” epochos
Rusiškąjį mužiką Leninas viliojo gražios ateities pažadais, Stalinas ant jo jojo paprasčiau
siai į pakaušį įrėmęs pistoletą, o Malenkovas iškėlė masalą — batą, simbolizuojantį gyve
nimo lygio pakėlimą. Tačiau tas mužikas jau siekia akmens .. Iš “Latvija”.

X

VLIKo radijo skyriaus, kurio 
paruoštas programas pertrans
liuoja Lietuvon Europos ir Ame
rikos lietuviškai kalbą radiofo
nai, korespondentas, ruošdamas 

.nuoseklias Amerikos ir Kanados 
lietuviškos spaudos apžvalgas 
džiaugėsi Kanados Lietuvių Ant
rąja Diena 4r jos proga mestais 
šūkiais. Sakė, kad vedamieji šiuo 
reikalu bei “Draugo” ir kitų kul
tūrinės kronikos buvo viskas ką 
iš laisvosios lietuviškos spaudos 
jis galėjo pranešti pavergton tė
vynėn. Du kartus koresponden
tas pabraukė KLB Kr. Vadybos 
užtikrinimą, kad

Kanados Lietuvių Bendruo
menė yra pasišventusi kovo
ti dėl tėvynės išlaisvinimo 
kartu su visa lietuvių tauta, 
miško broliais Lietuvoj, Vy
riausiu Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetu Europoje... 
Kanados lietuviai įrodys sa
vo vieningumą ir ryžtingu-- 
mą atkovoti tautai laisvę. Jie 
nepalūš, nesuabejos, iki lais
vė bus atsiekta”.

Radijo korespondentas toliau 
Lietuvai pranešė, jog kanadie
čių vieningumas ir ryžtingumas 
tampa pavyzdžiu ir šaukliu JAV 

' lietuviams. (Jis, žinoma, nega- 
lėjo būti visai atviras ir pasiskųs
ti Lietuvai, kad JAV lietuviai 
net nepajėgia Lietuvai Bendruo- 

bėra ir kad jis tebesąs teisėtas 
pasiuntinys Vokietijai. “Gyven
damas toli nuo Vokietijos, pra
nešiau, jog konkretiems pasikal
bėjimams ir eventualiam susita
rimui pasiuntinybės reikalu su 
Vokiečių vyriausybe yra kom- 
petetingas S. Lozoraitis j kaip' le
galus likusios užsienyje Lietuvos 
diplomatijos šefas” .... “Patvir
tindama šios mano notos gavi
mą“, vok? užsienių r. min. per sa
vo misiją Vašingtone pranešusi, 
“kad kol kas dar negali paten
kinti mūsų pageidavimų pasiun
tinybės klausimu, bet ji neturi 
prieš, jei lietuviškos organizaci
jos Vokietijoje palaikytų ryšids 
su federaline vyriausybe Lietu
vos piliečių kultūriniais, karita- 
tyviniais, ir teisinės darbo glo
bos reikalais, ir kad užsienio rei
kalų ministerija ir kitos vokie
čių įstaigos mielai priims sumi
nėtų organizacijų atstovus (mū
sų pabraukta) ir palankiai svars
tys jų pagidavimus”,

Apie gautą atsakymą p. Š. pa
informavęs VLIKą, o 1953. VIII. 
25. “sugestijonavau S. Lozorai
čiui siekti minėtų reikalų atsto
vavimą centralizuoti vieno as
mens rankose, legitimūoto dip
lomatijos šefo arba mano raštu 
Bonnai. Konkrečiai pasiūliau p. 
dr. A. Geručio kandidatūrą, ma
nydamas, kad ji bus priimtina 
minėtoms organizacijoms ir pa
čiai vokiečių užsienio r. min.”...

1953 m. spalio 14 d. VT pirm, 
p. Zaikauskui siūlęs susitarti su 
vokiečiais, kad Gerutis būtų pri
statytas jo, t.y. p. Š., raštu, tačiau 
VT šia sugestija nesutikusi pasi
naudoti ir toliau spaudusi Lozo
raitį.

Baigdamas p. Š. teigia, kad p. 
Loz. pasielgęs visai teisingai su
sitardamas Bonnoje dėl dr. Ge
ručio, nes VLIKas nebojęs “ma
no čia suminėtų praktiškų pa
siūlymų”. *

Šis laiškas reikalingas keletos 
pastabų:

1) Šiuo laišku p. Š. skelbia, jog 
“ir aš ariau”, nurodo eilę faktų, 
iš kurių išeina, jog jis — šefui 
subordinuotas valdininkas — ta
riasi perleidęs savo teises Vokie
tijoje atstovauti Lietuvos reika
lus tam pačiam šefui. Jei taip 
buvo, tai kodėl tada p. Lozoraitis 
niekad nei savo raštuose, nei pa
reiškimuose šito neprisiminė. 
Gal p. š. būtų logiškas ir pada
rytų akivaizdžią išvadą, kad tas

J

Pasenusi politika
Niujorko bendradarbio 

ALMAUS
vedė pasaulį į naujas skerdynes, 
ignoruodami generolo - “išlais
vintojo” pagarsintą formulę už
tikrinti pasauliui taiką “taikin
gomis priemonėmis”. O gal tas 
šūkavimas apie “taikingas prie
mones” privertė europiečius des
peratiškai mestis į flirtą su Mas
kva, kad ši juos pataupytų pul
dama pačią Ameriką?

Amerikos nenoras (gal nesu
gebėjimas) “geležine ranka” va
dovauti laisvojo pasaulio politi
kams ir egzilams iš pastarųjų 
reikalauja nepaprastai daug ge
ros valios ir valstybingumo. Po
litikai yra “chroniški ligonys”, 
nors turi pakankamai išminties 
ir savo profesijos pažinimo. (NY 
Times “politiką” vadina mokslo 
šaka!) Jų ligos požymys iki pas
kutiniųjų “laikytis savo”, kol iš
tinka katastrofa — karas, ar ver
gija— tada ryžtamasi vieningai 
kovai iki sekančios galimybės 
tarpusavyje susirieti. Jei, neduok 
Dieve, sovietinė armija per ke
lias dienas užimtų Europą, įsi
jungę gerbtinon “Free Europe” 
egzilų politikų prieglaudon ne 
tik prancūzai, bet ir lietuviai ir 
toliau tęstų ginčus, kas turėjo 
būti Lietuvos respublikos atsto
vu prie nesamos Vokietijos Bon
nos vyriausybės? Tuo tarpu pa
skutinysis (neatšauktas) Lietu- 

jio ; leulQ4. ^1a0^g§<^ ^posmas^: vos mlpistegis^Berlyne, šiuo me-

menės įsteigti).
Niujorke buvo apgailima, kad 

tuo metu, kada JAV ir TSRS 
lenktyniauja katra pirmiau išleis 
dirbtinas planetas, JAV lietuviai 
važinėja kur sau mandagiai at
siprašydami: “Čia tai socialde
mokratai; o- čia tai ateitininkai, 
ten vyčiai, o už kampo — nepri
klausomi”. Niujorke nebuvo tiki
ma galimybe visuotino lietuvių 
suvažiavimo krašte, kurio veiks
niai, seni ir nauji, susitaisę “va
davimo įstaigose” yra įtariami 
besą “Europos veiksnių” kiršin
tojais. Niujorke, Bostone ir Či
kagoje daugelis gūdžiai regėjo, 
kad nesą net mažiausios vilties, 
jog balsuotojų ir Seimo nesaisto
mi lietuviški politikai ir valdi
ninkai, JAV ir Europoje, sutartų 
kompromisą. Šimtų tūkstančių 
Lietuvos ištremtųjų likimas, par
tizanų auka (vis plačiau pripa
žįstama pasaulyje) rodės politi
kams menku dalyku prieš jų as
meniškus ar partinius išskaičia
vimus. Lietuviai paskutiniai pri
sijungė prie kitų tautybių susi
skaldžiusių egzilų politikierių, 
taipgi gyvenančių iš kitų išmal
dos.

Taip neseniai juokėmės iš len
kų, o dabar ar mums netinka vie- 

xTjaisvr|jų^-ieftip^rineiodramai’.- 
Tuo metu kai Lenkijai grąso at- 
sigaūnąs vokiečių“ pavojus ir ji 
yra draskoma raudonosios tironi
jos, laisvieji lenkai, ar bent dau
guma jų politinių vadų, yra vi
siškai pasinėrę kvailiausiose rie
tenose; visiškai nesirūpindami 
tėvynės Lenkijos reikalais. - Iš- 
tįkrųjų. laisvieji lenkai yra taip 
susiskaldę dėl išsireiškimų ar pa
reiškimų, - jog visa f laisvinimo 
veikla tėra‘liūdnas, spektaklis ir 
visiškas" sustingimas”... : Dar kar
tą įrodytas lietuvių - lenkų gi
miniškumas!

Pasauliniame forume — '
tas pats
Minėdami 15 metų nuo II Pa

saulinio Karo pradžios (Ar at
simenat, kaip tą vakarą saulė lyg 
kruvina leidosi Nemunan?), pa
saulio ’ politikai, informuojami 
jog JAV-bių atominių ir hidro- 
Btominių bombų skaičius siekia 
jau keturženklį, kai TSRS “tik” 
triženklį — jie tarytum apsvaigę 

A. A. LIDIJAI MAKŪNAITEI - KARALIENEI mirus, 
vyrui ir visoms giminėms gilią užuojautą reiškia hamilto- 
nieciai: < .. '■

• a K. Baronas, G. Indreika, J. Jonikas, A. Tėvelis.

jo šefas nevertina ir nepripažįs
ta jo tezės apie jo teises Vokieti
joje, o jaučiasi veikiąs savo au
toritetu.

2) Jei jau p. Š. pradėjo kalbė
ti apie savo teises, tai gal vertė
tų prisiminti ir pareigas, kurios 
išplaukia iš tos pačios padėties. 
Ar p. Š. nesijaučia savo pareigas 
apleidęs ir iš posto dezertyra
vęs? Istorija žino daug atvejų, 
kada sosto pretendentai prakal
ba iš užsienio, bet kad būdamas 
už vandenyno, ten išvykęs savo 
valia, kas jaustųsi tebeatstovau- 
jąs savo valstybę, tai gal pirmas 
toks atvejis. P. š. gal galėjo jau 

kad neapleidusiems savo posto 
kaikuriems mūsų diplomatams 
šio to pasiekti pasisekė. Aplei
dusiam netiktų tą pamiršti.

3) P. 6. džiaugiasi gavęs iš 
Bonnos atsakymų. Tai labai pri
mena istoriją iš prieš 40 metų, 
kai vienas lietuvis taip pat gavo 
imperatorišką laišką su “knia- 
ziaus” titulu ir panaudojo tai sa
vo bylai senate dėl kunigaikščio 
titulo. P. S. rašo, kad tie jo svei
kinimai buvę pasiųsti sutarus 
su p. Loz. Nejaugi mūsų ponai 
diplomatai tik šitokiai “diploma
tijai” tetikę? Juk mūsų eilinių 

jerą JAV fedėralinėje administ
racijoje Vašingtone, turbūt dėl 
■juoko, savo laiškais spaudai “eu
ropiečiams” lietuviškus veiks
nius dar labiau pakiršino.

■ ' j■ (Nukelta į 6 psl.)

Toronto Lietuvių Namai
Kam teko šiuos namus matyti 

tik juos nupirkus, šiandieną var
giai juos beatpažins. Ypač jų 
vaizdas pasikeitė vidaus sutvar
kyme.-Be anksčiau atliktų stam
bių remontų, paskutiniu metu 
pertvarkyta ir padidinta viršuti
nė salė, įtaisytas vėsintuvas ir 
prie salės įrengta moderni virtu
vė. Dabar šioje salėje yra virš 
100 vietų pobūviams. Apatinėje 
salėje įrengtos naujos šviesos ir 
pastatytas antras galingas vėsin
tuvas. Taigi, pobūvininkams, kad 
ir vasaros karščiuose nebeteks

•žmonelių tarpe yra nemažai to
kių, kurie yra gavę atsakymų iš 
ministerių ir premjerų, tai kas 
čia nuostabu.

4) P. Š. rašo gavęs 1953. VII. 
13. raštą, kuriame Vokiečių už
sienių reikalų ministerija prane
šusi, jog ji tegalinti priimti vien 
Vokietijoje esančių lietuviškų 
organizacijų atstovą. Tą patį juk 
paskelbė VLIKas, kuris ir tokį 
delegatą paskyrė, o kokia logika 
rėmėsi p. Š. po ano vokiečių at
sakymo psiūlydamas p. Lozorai
čiui paskirti p. Gerutį, tai vargu 
ar kas supras.

5) Savo laiške p. Š. primena, 
kad 1952 m. pradžioje p. Lozorai
tis buvęs Bonnoje ir toliau kalti
na VLIKą, kam jis, nebodamas 
tų pastangų, 1950 ir 1952 m. krei
pęsis į Bonnos vyriausybę. Ka
žin ar nereikėtų klausimo ap
versti kitaip, ko ten brovėsi p. 
L., kai žinojo, kad VLIKas jau 
prieš kelis metus yra užmezgęs 
ryšius? P. Š., turbūt, sutiks, kad 
1950 m. buvo prieš 1952 m.?

6) Kad ELTOS paskelbtas ži
nias apie VLIKo delegato pri
ėmimą “dementuoja dr. Geručio 
priėmimas vokiečių ministerijo
je”, turbūt, tik vienam p. Š. 
aišku.

Ateitininkų vasaros stovykla
Ateitininkų stovykla, vykusi 

J. Daubario ūkyje prie Erie eže
ro, netoli Port Maitland, galima 
skaityti viena iš įdomiausių jau
nimo stovyklų Kanados lietuvių 
gyvenime, šia stovykla ateitinin
kai pasirodė kaip pajėgus susi
gyvenęs ir kultūringas vienetas, 
žadąs įnešti naują įnašą tiek mū
sų jaunuomenėn, tiek vyresnių
jų tarpan.

Nuo rugpjūčio 21 ligi 29 d. šia
me žaliame gojelyje viešpatavo 
mažutė “Lietuva” su mūsų giliai 
tikinčio lietuviško kaimo tradi
cijomis. Čia skambėjo giesmės, 
kurias daugelis yra primiršę, gir
dėjosi gražus harmoningas rink
tinių dainų dainavimas, vaidini
mai, deklamacijos, dailiojo skai
tymo bei kalbėjimo varžybos ir 
tt. Čia skambėjo lietuviškas žo
dis pačia gražiausia savo muzi
ka ir visa tvarkinga, kultūringa, 
darni stovyklos atmosfera aiškiai 
liudijo, kad čia stovyklauja kul
tūringas idealistinis jaunimas 
prityrusių vadovų tvarkomas. 
Nuopelnas dėl to tenka Tėvui 
Viktorui Gidžiūnui, OFM, Atei
tininkų Federacijos dvasios va
dui, kuris visu pranciškonišku 
uolumu tvarkė ne tiktai dvasi
nius stovyklautojų reikalus, bet 
patsai statė palapines bei kalė 
stalus — ir sukalė gerai. Neatsili
ko ir at-kų CK pirm. Jonas And
riulis, uolusis stovyklos viršinin
kas. '.

Atvykusį čia sveikino ■ “Kerna
vė”, “Vilnius”, “Kybartai”, lenk
tyniavo uolumu bei sporte augš- 
taičiai, žemaičiai ir suvalkiečiai. 

*Čia meldėsi už tėvynę, už kovo
jančius bei žuvusius mūsų bro
lius gražiose, įspūdingose vaka
ro procesijose.

Maudymosi, sporto bei poilsio 
protarpiuose, jaunimes su dėme
siu klausėsi atsilankančių svečių 
paskaitų — idealoginiais klausi
mais kun. Pr. Gaidamivičaus, in
teligentiškumo — Manglico, at- 
kų istorijos — S. Prapuolenytės.

Stovyklos metu įvyko du. at-kų 
metiniai suvažiavimai: mokslei
vių ir vyresniųjų, kurie išklausė 
.metinių pranešimų ir išrinko 
valdybas ateinantiems metams.

Jaunesnieji at-kai penktadienį 
į C. Valdybą išrinko Ankudavi- 
čių Algį ir Staškevičių Joną; vy
resnieji šeštadienį į C. Valdybą 
išrinko: Kostą Astravą, Antaną 
Pabedinską^k S.; PrąpuoĮėnytę.^

Stovykląaplarikė visa ėifgat- 
kų sendraugių ir bičiulių, kele
tas iš JAV. KLB pirm. J. Matu
lionis dviem progom pasakė gra
žias, turiningas, patriotines kal
bas. Su pamaldomis talkininkavo 
Hamiltono klebonas kun. J. Ta- 
darauskas ir iš Toronto kun. J.

prakaituoti. Nudažyta ir namo 
išorė. Įdėtos namo pagerinimui 
palyginti nemažos sumos pilnai 
.pasiteisina, nes namo patalpos 
visų noriai nuomojamos, o dar 
daugiau kitataučių. Žinoma, L. 
Namai savo patalpų ankštumu 
nepatenkina tokios didelės kolo
nijos, kaip Torontas; lietuvių rei
kalavimų ir didesniems susibūri
mams tenka ieškoti patalpų pas 
kitataučius ir iš lietuvių kišenių 
išmesti nemažas susnas. Tačiau, 
šiandieną būtų sunku įsivaizduo
ti, kaip lietuvių kultūrinis, vi
suomeninis bei ekonominis gyve
nimo ratas suktųsi, jei šių, kad 
ir ankštų, namų nebūtų?

Kadangi namai gerai verčiasi, 
Valdyba, sudarydama naujas pa
talpų nuomavimo taksas, savo 
nariams — šeimininkams,' ruo
šiant Liet. Namuose šeimyninius 
pobūvius, o taip pat lietuvių kul
tūrinėms bei visuomeninėms or
ganizacijoms, ruošiant nepasi- 
pelnymo tikslais arbatėles, pami
nėjimus ir 1.1., nutarė duoti 25%. 
nuolaidos, o reikalui esant, imti 
tik faktiškas išlaidas arba visai 
veltui. Bs.

Su malonumu pranešame, kad šiuo metu galima pasiųsti
SIUNTINIUS - DOVANAS

į SOVIETŲ RUSIJĄ,'UKRAINĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, 
ESTIJĄ ir tt

Siuntiniai siunčiami iš mūsų sandėlių Danijoje ir visa persiunti
mo procedūra atliekama Danijoje. Tuo būdu Tamstos esate laisvi 

nuo betkokių bereikalingų išlaidų bei susirašinėjimo.
Siuntėjas gaus pažymėjimą su gavėjo 
parašu, kad siuntinys j te i kJ a s. 
Mūsų patarnavimas visiškai garantuo
jamas, jei tik duodamas tikslus adresas.

siuntinių persiuntimu verčiamės daug metų ir esame gavęMes i 
tūkstančius padėkos laiškų iš Kanados ir JAV už sąžiningą ^ar* 
bą bei pagalbą vargstantiems giminėms ir draugams Europoje.

Mūsų kainoraščių ir smulkesnių informacijų reikalaukite 
šiuo adresu: ‘

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

1176 Sherbrooke St W., Montreal 2, Quebec, Canada 
Popuiioriausio ir rimčiausio siuntinių persiuntimo firma Kanadoje.

Gaidamavičius, kuris pavadavo 
Tėvą V. Gidžiūną.

Stovyklai be minėtų vadova
vo: Stasys Verbickas — stovyk
los komendantas, Liudas Januš
ka — berniukų vadovas, Irena 
Goceitaitė — mergaičių vadovė.

Stovyklos metu-vyko įvairūs 
konkursai: skaitymo, deklamavi
mo, iškalbos ir tt. Laimėtojai bu
vo apdovanoti knygomis. Sto
vyklą puošiant ypatingai pasižy
mėjo ir daug dirbo Jonas Staš
kevičius, paveikslais pailiustra
vęs rožančiaus paslaptis ir nupie
šęs paveikslą vaizduojantį parti
zanų sušaudymą.

Stovykloje pasirodė vienas nu
meris laikraštėlio “Kibirkštis”, 
kurį redagavo A. Ankudayičius 
ir J. Staškevičius. ’

Bendrai, stovykla patenkinta 
ir vadovybė ir stovyklautojai. 
Puiki sausa vieta po medžiais, 
čia pat gražus ežeras, kurio šil-. 
tas vanduo ir lygus smėlėtas dug
nas tiek daug džiaugsmo teikė, 
pasitaikęs puikus oras, geras 
maistas stovyklautojams paliko 
neužmirštamų įspūdžių ir pasi
ryžimo kitais metais vėl suplauk
ti į stovyklą. (Apie p. Daubarių 
ūkį žiūrėk atskirą koresponden
ciją 4 psl.).

Didžiosios stovyklos šventės 
buvo paskutinės dvi dienos — 
šeštadienis ir sekmadienis, šeš
tadienį čia įvyko vyr. ateitinin
kų suvažiavimas, o vakare Tėvy
nės Vakaras su įspūdinga prog
rama prie specialiai įrengto au
kuro ir partizano kapo, palikusi 
gilaus įspūdžio ne tik patiems 
stovyklautojams, bet ir gausiems 
svečiams. Sekmadienį jau į sto
vyklos pamaldas 11 vai. atvyko 
keletas dešimtų svečių iš Toron
to ir Hamiltono — daugiausia 
ateitininkų ir stovyklautojų tė
velių, atvykusių jų parsivežti. 
Atvyko ūkio savininkai pp. Dau
bariai ir jų kaimynai ir net kele
tas nelietuvių katalikų, gyvenan
čių šioje apylinkėje.

Svečiai sekmadienį gausėjo iki 
pat vakaro, o kiti net pavėlavo, 
atvyko jau po 6 vai., kai stovyk
lautojai jau buvo išvažinėję, pa
silikę su stovyklos viršininku vos 
keletas vyrukų stovyklos likvi
davimo darbams baigti jau pir
madienį.

Stovykla buvo užbaigta spe
cialia programa, paskutinį kartą 
yėlįavg^, nuleidimų jr tautos bei 

pravedė' stovyklos komendantas 
Verbickas, kalbėjo KLK Fed. 
pirm. dr. A. Šapoka, Ateitininkų 
Fed. dvasios vadas T. dr. Vikto
ras Gidžiūnas, OFM, kuris taip 
oat išdalino laimėtojams jau mi
nėtas dovanas - knygas, paskum 
dar atsisveikino ir visiems pagel- 
bėjusiems bei parėmusiems (sve
čiai sumetė $140), o taip pat pp. 
Daubariams už priėmimą savo 
ūky ir globą nuoširdžiai dėkojo 
stovyklos viršininkas J. Andriu
lis. J'

Stovykla pasibaigė, bet jos da
lyviai dar ilgai prisimins ir mie
ląjį Erie ežerą, ir gražųjį pp. 
Daubarių ūkį jo krante, ir tas 
džiaugsmų pilnas valandas sto
vykloje, ir per tas dienas užsi
mezgusią ar sutvirtintą drau- 
gystę. ’ P. A.

I

NUOMOK 
PILNĄ 
VESTUVINĮ 
RŪBŲ 
KOMPLEKTĄ 
VYRAMS IR 
MOTERIMS.

WEDDING CLOTHES RENTALS 
256 COLLEGE at Spodina 
556 YONGE at Wellesley.
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•• SPORTAS •—
Sportinėmis aktualijomis

Kiekvienam yra žinoma sporto 
reikšmė jaunimui fizinio lavini
mosi bei auklėjimo atžvilgiu. 
Betgi mums, esantiems toli nuo 
savo gimtųjų krantų, svetimoj 
žemėj, sportas turėtų dar Būti ir 
tas veiksnys, kuris neleistų ati
trūkti nuo kamieno priaugančiai 
jaunuomenei. Vadovaudamiesi 
tuo principu, turime suburti jau
nąją kartą į lietuviškus sporto 
klubus, neleisdami jiems išsi
blaškyti po svetimas organizaci
jas.

Šiame pasiryžime beabejo pir
moj eilėj, turėtų pasireikšti spor
to klubai. Iki šiol atskiri sporto 
vienetai tikrai mažai kreipė dė
mesio į priaugančią kartą, -tuomi 
prarasdami jiems taip reikalingą 
prieauglį, atstumdami ją nuo lie
tuviškojo sporto ir lietuvybės. 
Sporto klubai turėtų daugiau su
sirūpinti jaunių bei jaunučių 
sekcijomis: ruošti jiems daugiau 
rungtynių, turnyrų bei sporto 
švenčių. Bet- visų pirmiausiai 
klubai turėtų įsipareigoti: nei 
vieno sporto klubo Kanadoje be 
jaunųjų sekcijos.

Be abejo vienoks ar kitoks 
sportinis judėjimas būtų neįma
nomas be mūsų visuomenės pri
tarimo bei paramos. Ruošdami 
piknikus galėtumėm programas 
paįvairinti žaidimais mūsų jau
niesiems, komišku sportu, begi
ntais ir panašiai. Tas įpratintų 
jaunuosius sportuoti lietuviškoj 
aplinkoj. Toliau — ar negalima 
būtų įgyvendinti tam*tikras, lie
tuviškam jaunimui artimas tra
dicijas, kad ir skiriant dovanas 
pasižymėjusiems sportininkams 
bei komandoms, pagal išanksto 
nustatytas, lietuvišką jaunimą 
patraukiančias prie lietuviškojo 
sporto, taisykles. Ar negalima 
būtų paskirti dovaną kasmet ge
riausiam lietuviui sportininkui 
Kanadoje, pasižymėjusiam tiek 
sportinėmis pergalėmis tiek spor 
tiškumu bei lietuviškumu. Neuž

mirškime jaunųjų krepšininkų, 
stalo tenisininkų ir kitų, skirda
mi jiems vienkartines ar perei
namas dovanas suruoštų rungty
nių ar sporto švenčių metu.

Mūsų sportojantis jaunimas 
yra išanksto dėkingas mūsų gar
bingiems asmenims, organizaci
joms, prekybininkams ir kitiems.

Kas turėtų kokių pasiūlymų ar 
konkrečiai norėtų prisidėti prie 
paramos sportuojančiam jauni
mui, prašau kreiptis pas Kanados 
sporto apygardos vadovą šiuo 
adresu: A. Supronas, 263 Indian 
Rd. Toronto, Ont., tel. OL. 8266.

Sportininkų nedalyvaujančių 
žaidynėse žiniai

Toronto sporto klubo “Vytis” 
valdyba praneša, kad sportinin
kai, kurie neturės dalyvio starto 
kortelės į visas žaidynes priva
lės mokėti pilną įėjimo mokestį.

“Vyties” valdyba.

Pr. Gyildys Toronto meisteris
Praėjusią savaitę viešame sta

lo teniso turnyre Pr. Gvildys su
kirto visus oponentus, kurių bu
vo per kelias dešimtis, apgynė 
praeitų metų meisterio titulą ir 
vėl liko meisteriu.

Moterų susitikime'viršūnę pa
siekė Jessop, nugalėjusi pernykš
čių metų meisterę latvę.

Kanados šachmatų komanda 
išvyko į tarptaut. turnyrą Ams
terdame. Komandoje dalyvauja 
mūsų Povilas Vaitonis ir Fox, 
Anderson, Divinsky, Yanowsky 
ir Bahatirchuk, kuris prie ko
mandos prisijungė pakelyje, nes 
buvo išvydęs Anglijon. Kana
dos spalvų gynėjams linkime ge
ros sėkmės.

VOKIETIS KIRPĖJAS

249 OSS1NGTON AVĖ.
(arti Lietuviu Namų)

ATIDARĖ KIRPYKLĄ. 
Rūpestingas patarnavimas.

R. ŽULYS
■ —Real Estate -

Tel. EM. 3-6711, ME. 2072

Didžiausia pasaulyje

PARODA
plačiai atidaro savo vartus!

J.K.D. KENTO KUNIGAIKŠTIENĖ 1954 M. PARODĄ OFI
CIALIAI ATIDARĖ PENKTADIENI, RUGPJŪČIO MĖN. 27 D.

GARSUSIS IRISH GUARDS OKEŠTRAS 
TIESIOG IS ANGLUOS

ROY ROGERS
“KOVBOJŲ KARALIUS” J.

su DALE EVANS, visa trupe ir žirgu “TRIGGER”

POPIETINĖS IR VAKARINĖS PROGRAMOS 
DIDŽIOJOJE SCENOJE

Tai paroda Jums — nepraleiskite neaplankę! 
350 akrų plote — juokas, nuotykiai ir pramo
gos visiems šeimos nariams. Pažiūrėkite, kaip 
“Kanada žygiuoja“ 1954 metų Kanados Tau
tinėje Parodoje.

Dviejų rūšių nepaprastos pramogos!

Pasaulio moterų mados. Žemės ūkis, gyvuliai, vaisiai,
Maistas, Baldai, - Daržovės, Javai,
Maisto produktai už $1.500.00 Tautinė arklių paroda
Statyba, nuo rugpjūčio 27 iki rugsėjo 1 d.,
Juokų aruodas — Midway, Visų rūšių sportas, Lenktynės,
Nuostabusis Rotor — vandens ir pagal bendrų Kanados
Šokantieji vandenys, olimpinį pasiruošimo planų.

CANADIAN NATIONAL 
EXHIBITION Augfflio&ptll

TORONTO- CANADA
R. H. Scur.dcrs, C.B.F.. Q.C.--President Hiram E. McCall^rn>—Ger.ero! Monoger

Pasenusi politika
(Atkelta iš ,5 psL)

Rūpina Kersteno 
perrinkimas
Maskva gerai žino JAV demo

kratinės santvarkos žmogišką 
silpnumą. Turimomis žiniomis, 
JAV “išlaisvinimo politikai” bū
tų trenktas didžiulis smūgis, jei 
Charles J. Kersten, respubliko
nas iš Wisconsino, būtų neper
rinktas taip uoliai ir įžūliai puo
lamas Milwaukee vieno iš dvie
jų dienraščių. Klykaujama, kad 
Kerstenui daugiau rūpinti kata
likybė, nei Wisconsino piliečiai, 
lietuviai ar kokie .ten baltai, nei 
garbingi pilnateisiai Milwaukee 
piliečiai. Bijomasi, jog Kerste
no perrinkimo šansai esą silpni, 
jei tuom nepasirūpins pati res
publikonų partija ar pats pre
zidentas. Sunku pasakyti, kas ta
da atsitiktų su visu Kersteno ko- 
mitetu’"komunizmo agresijai ty-

TF vajaus metu Montrealio apyl. aukojo:
Po $5 — B. A. Šimonėliai, J. Adomai

tis, V. Kočergius, G. Rukšėnas, P. Žu
kauskas;

Po $3 — D. Norkel tūnos, St. Daukša, 
L. V. Balsiai, V. L. Giriūnai;

Po $2 — St. K. Griciai, A. Budriūnas, 
C. Repšys, B. Kasperavičius, J. Gražys, 
J.J. Blauzdžiūnai, A. Naujokas, P. Ki- 
zerskis, P. Šukys, M. Žilinsimas, L. Belai- 
šis, J. Mališka, Pr. Montvila, M. Adomai
tienė, J. Kardelis, Pr. Rudinskas, B. Staš
kevičius, A. Matulis, P. Juškevičienė, Ch. 
Bubelis, S. Zemlickienė, E. PikŠrienė, V. 
Petrauskas, J. Gargas, J. Dabkus, P. Paš
kevičius, A. Mikalajūnas, A. Naujokas, 
V. Jansevičius, P. Kalpokas, Pr. Berno
tas, J. Daniliauskas, K. Vilčinskas, J. 
Gaudzė;

Po $1 — A. Žukas, F. Jurgutavičius, 
J. Gorys, Iz. Gorys, L. Ptašinskienė, V. 
Mečelis, A. Keblys, J. Suščevičius, V. 
Markauskas, A. Žilinskienė, A. Vitkaus
kas, B. Papurėlis, S. Jankauskas, J. Sars- 
kas, V. Mackevičius, M. Murauskas, J. 
Mešitas, A. GoČionis, V. Povėlius, T. C., 
E. Dalmotienė, P. Girnius, L. Grigelis, J. 
Jurgutis, J. Mozūraites, J. Laimikis, G. 
Alinauskas, J. Glaveckas, J. Oscils, Pr. 
Paukštaitis, J. Skučas, J. Nevardauskas, 
J. Jukonis, P. Adomonis, K. Veselka, M. 
Pusarauskas, M. Petrauskas, P. Gaputis, 
St. Baltauskas, J. Parojus, B. Tamutis, 
V. Lukauskas, J. Vasiliauskienė, A. Va
zai inskas, J. Knystautas, K. Otto, J. La- 
dyga, Iz. Mališka, Šimelaitis, A. Ališaus
kas, V. Kličius, Gasiūnas, A. Urbonas, 
A. Sutkaitis, B. Abramonis, B. Kisielius, 
V. Jakonis, O. Baliūnoitė, J. Gricius, Ge- 
čionis, J. Cibas, A. Mikalajūnas, J. Va
liulis, M. Šulmistras, K. Leipus, E. Šul- 
mistraitė, O. Voroninkaitierrė, S. Vaiš
vilienė;

Po $0.50 — P. Botyrius, J. Paznokai- 
tis, D. Milius, Ox £itkcuskienė, A. Sala- 
džius, M. Vapsva, Iz. Jonušas, Tarasevi
čius, Valinskas, Julius, Masandukas, C. 
Mitchell.

TF vajaus metu parduota TF ženklų
$10— P. Peleckas; $3 — J. Paniš

ka; po $2 — S. Jankauskas, D. Krujals- 
kytė, I. Šliogerytė; po $1 — T. Lauraitis, 
A. Latraitis, Z. Rimša, B Rinkevičius, P. 
Mickus, S. Bulauskas; $0.50 — VI. Ja
nušauskas; $0.25 — J. Ambrozaitis.

rinėti. Gal perimtų katras iš da
bartinių narių, tačiau gaila jei 
ALT su LAIC prarastų visas tu
rėtas pretenzijas. Pastarosiomis 
savaitėmis šis svarbus Komite
tas susilaukė visuotino Niujor
ko spaudos dėmesio, kai pirmąja 
liudininke buvo pakviesta žino
moji filmų ir TV artistė Ilona 
Massay, o po jos gražių kojų nuo
trauka buvo pažymėta “Rusai 
norėjo ją kankinti”. Publikai dar 
labiau patiko, kai kiti laikraščiai 
smulkmeniškai aprašė vienos 
vengrės pergyvenimus su ’’did
vyriškais” rusų kariais...

Prezidento nebedomina
golfas
NY politiniuose suogsniuose 

buvo gyvai komentuojamas pra
nešimas iš Denver, Colorado, jog 
prezidentas Eisenhoweris nebe
galįs susikoncentruoti žaisdamas 
golfą, nors ranka, girdi, dar nie
kad nebuvusi taip smagi. New 
Jersey senatorius Aleksis Smith 
užklausęs: “Prezidente, ar Jūs 
kartais nemintijat Cambodijos ar 
panašių vietų?”. Prezidentas at
sakė: “That‘s right”. Drįstume 
spėlioti, jog ne Cambodija rūpė
jo prezidentui,, bet galutinis nuo
sprendis, ką bedaryti su EGB. 
Užtektų jo brūkštelėjimo ir tuoj 
pat prasidėtų šaukimas vokie
čių rekrutų, vėliau tam pritartų 
vienbalsiai suvažiavę 8 ministe
rial. (Pabėgęs vokiečių parla
mentaras Karl Franz Schmidt- 
Wittmack komunistų spaudos 
konferencijoje nurodė,^og Vaka
rų Vokietija planuojanti 24 ak
tyvias divizijas, 24 rezervo, stip
rią karo aviaciją ir parašiutinin
kų dalinius. Visa karinė šarvuo- 
tė esanti jau Kaiserslautene).

Jungtinės Tautos pergyvena 
kryzę
Tautų Sąjunga ir pačios Vaka

rų Tautos 1939 m. buvo braves- 
n ės. V ienų iš pasku t in ių j ų aktų 
buvo TSRS išmetimas iš Tautų 
Sąjungos, o Pabaltijo valstybės 
iki paskutinio meto išliko na

riais. Jungtinės Tautos, betgi pa
darė TSRS vienu pagrindinių 
partnerių, o jos užpuldinėtųjų nė 
į kiemą neįsileido, nežiūrint, kad 
jau tada susiskaldę Amerikos 
lietuviai ir rods net Gabrys Par- 
šaitis iš Europos — savo atskiras 
delegacijas į San Francisko bu
vo susiuntę. Dabar įžvalgusis Da
vid Lawrence “News & World 
Report” klausia, kodėl JT seniai 
neiškabina pasidavimo baltos vė
liavos? Juk iki šiol tetarnavo ru
sų interesams ir net užpuolikas 
Korėjoje nebuvo nubaustas, o In
dokinijoje buvo aiškiai pasiduo
ta. Išvis su JT niekas nesiskaitą.

Dar blogiau, kas prasidės rug
sėjo 21. Ar gali būti blogiau, ka
da pradės jos narius pavergtųjų 
ar užmuštųjų šmėklos sekioti! 
“Free Europe” informacijos sky
rius (jų leidiniais nesidomi ame
rikiečiai, o jų negauna pabėgė
liai) pranešė, kad rugsėjo 21 d; 
posėdžius pradės “Assemby of 
Captive Europe Nations”, naujai 
įsisteigusios! pastovios Jungtinių 
Pavergtųjų Tautų laisvinimo 
Komitetų ir Tarybų organizaci
jos, tarytum seimas, kurio pa
grindinė pareiga bus išprotinti 
Višinskį. Asemblėjoje kiekviena 
tauta bus atstovaujama 16 atsto
vų. Iš vis Niujorko veiksniuose 
jaučiamas aktyvumas vykstant 
persitvarkymams, kai eibės pi
liečių ir pabėgėlių trinasi aplink 
tikėdamiesi “rolės” Lietuvos lais
vinimo veikloje, tiek JAV, tiek 
“išlaisvinimo” įstaigose.

— Teheranas. — Iranas galuti
nai susitarė su D. Britanija dėl 
žibalo versmių. Irano žibalas bus 
pradėtas pardavinėti pasaulinėj 
rinkoj spalio 1 d. Tada atplauks į 
Abadano valyklas tarptautiniai 
tanklaiviai, kuriuos pasitiks vy
riausybės atstovas. Nuo 1951 m. 
birželio Irano žibalo gamyba bu
vo sustojusi.

I4K

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 DUNDAS ST.W. TeL LA-9547
J. Beržinskas. 

Užsakymai priimami ir paštu.

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
JANETS

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave.
Toronto.

Tel. OL. 6415.

ASTHMA — BRONCHITIS 
Jokių vaistų! Jokios dietos! 

Patikrinimas veltui 
Informacijos tel. 

OL. 1390 - Toronto

SD\ GER
PERTAISYTOS

NEŠIOJAMOS ELEKTRINĖS
SIUVIMO MAŠINOS4 ' • A I * T ■ • >

Pilna kaina

Garantija 
5-kiems metams 

M-

* Nauja iviesa * Naujas dangtis
★ Naujas motoras* Nauja kojinė
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ALB. BARANAUSKAS

Kirpyklos apgulimas
Nuostabus, keist atrytas! ,
Ant sienų geltonuoja spinduliai, medis lauke pilnas čiulbėjimo, 

visame name tuščia ir tylu. Bokšto laikrodis abejingai, lyg iš nuo
bodumo, skambina valandą. Kelinta? Niekam šiandien neąteina 
galvon skaityti jo dūžius. Grindiniu važiuoja ūkininkai, sukdami 
pro kampą į prekyvietę — turgaus diena. Pirmadienis ar trečiadie
nis? Tačiau koks skirtumas? Kalendorius šiandien apsuktas veidu 
į sieną. Dygėdamas storai, kaip kamanė, atrieda autobusas ir su
stoja aikštelėje prie klebonijos. Ar ne paskutinis šį rytą? Tegul... 
Tadukas apsiverčia ant šono ir užsikloja galvą; autobusas vėl dūz
gia ir atsitolina, neradęs savo kasdieninio keleivio. .

Šiandien pirmoji diena ilgo, šviesaus laikotarpio, trijų mėnesių, 
iki rugsėjo, kada Tadukas, išeidamas laisvėn, davė garbės žodį vėl 
sugrįžti tarp mokyklos sienų; pirmoji atostogų dienai

Butas tuščias, visi išsivaikščiojo, net Birutė su Gražina, kurios 
ir pei* atostogas turi reikalų. Vakar vakare Tadukas pro miegus 
girdėjo nuobodų pokalbį gretimame kambaryje: seserys “plana
vo”, ką veiks per atostogas. Šitas laisvės metas joms yra nereikalin
ga dovana. Mergaitėms ųeturi būti atostogų; vieton to, jas reikia 
padvigubinti berniukams. Tadas nieko “neplanuoja”, jam ir galvon 
neatėjo, ką veiks per atostogas. Atostogos yra tam, kad per jas. 
nieko neveiktum.

Atsikėlęs jis ėmė bastytis po kambarius, nekreipdamas dėme
sio į nieką, išskyrus savo laimę, kuri jam nuolat smagiu šiurpuliu 
primindavo apie save. Tadukas prausėsi lygiai pusvalandį, mui
luotu veidu bėgdamas prie lango žiūrėti, kaip dengia bažnyčios 
bakštą, taškydamasis vandenyje ir ieškodamas indaujoje cukraus. 
Pusryčiai buvo šiltai padėti ant krosnies. Jis padengė sau stalą 
svečių kambaryje, atsinešęs naująją staltiesę ir servyzą. Valgy
damas jis nuolat bėgo virtuvėn tai druskos, tai atsiriekti duonos; 
užtikęs indą su nuvytusiais žiedais, jį atvilko sau ant stalo. Pusry
čiai užtruko taip pat pusvalandį, tačiau viskas buvo skaniau ir 
įdomiau čia, su blizgančiais padėklais ir gėlėmis.

Seserys šį rytą, aišku, pabudo apimtos baimės, kad nereikia eiti 
mokyklon; ko griebtis, ką pradėti? Jis gi, pavalgęs pusryčius, per
sivertė kūliu iš pasitenkinimo — dabar tikrai nebebuvo ko veikti, 
nieko, o nieko! Tadukas apsivilko švarkelį. Kur eiti? Visur ir 
niekur!

Lauke kvepėjo akacijomis. Stogdengiai ant bažnyčios bokšto, 
apsiraišioję per liemenį virvėmis, buvo smulkūs, kaip skruzdės. 
Gatvės šiandien.neturėjo pavadinimų — jos nevedė niekur. Eida
mas, visur galėjai rasti tą patį — atostogas. Gedimino gatvėje galė
jai atsistoti prie šulinio ir pumpuoti vandenį tol, kol policininkas 
iš tolo pagrūmuos pirštu. Dariaus - Girėno gatvėje galėjai traukyti 
tokios pat pumpos rankeną valandą, dvi ar ilgiau, nes policininko 
ten nebuvo. Galėjai stovėti kiaurą dieną pas kiną ir žiūrėti prasi
žiojusių artistų, pirma prie “Lyros”, paskum prie “Forumo”, niekur 
neskubėdamas ir nieko nepaisydamas.

Tuščiame vaisvandenių skersgatvyje pro atdaras kirpyklos du
ris padvelkė odekolonu ir putomis. Tadukas krūptelėjo nuo staiga 
atėjusios minties. Ligšiol kirpykla jam buvo vargas, nuobodus lai
ko eikvojimas, kurio jis vengė ir atidėliodavo, kiek leido aplinky
bės. Šiandien tačiau viskas nustojo nemalonaus pareigos skonio. 
Tadukas paglostė čiupryną ir įžengė vidun, plakančia širdimi, nu
taręs pamėginti gyvenimo naštą iš kitos, lengvesnės pusės.

Kaip tik buvo kerpamas banko buhalteris Rankelė, puošeiva 
ir ilganosis.

— Na, prašom pažiūrėti dabar.
— O kodėl taip nuleidote ties ausimis?
— Kur nuleista? Jūsų vaizduotėje! Ant viršugalvio sutrumpint?
— Trumpinkit, žinokitės... _ ' v
Kitoje’ kėdėje kirpėjo Smiliaus vaikas triūsėsi prie lieso, baikš

taus gimnazisto.
— Labas, Taduk, — tarė kirpėjas.
Lauke už pravirų durų judėjo šakos. Vėjas buvo vėsus. Tadu

kas ėmė žiūrinėti paveikslus laikraštyje, tyčiomis vengdamas skai
tyti, ką jie vaizduoja, ir džiaugdamasis visais savo snūduriuojan
čiais sąnariais. Čeksėjo žirklės, šnarėjo mašinėlė, niekas netarė nė 
žodžio. Laikas atrodė sustojęs; ijėra geresnės vietos praleisti atos
togas, kaip kirpykla!

Pro duris dusyk praslinko šešėlis, pirmyn ir atgal, užstodamas 
saulės spindulį. Kirpėjas pakėlė akis ir neramiai tarė sūnui:
,— Butegeidi... , x

Tačiau uždaryti buvo pervėlu, nes šešėlis išdygo trečią kartą ir 
padėjo koją ant slenksčio. Tadukas pažino Žiemkentį. Kirpėjas 
nuleido akis, apsimesdamas nieko nepastebėjęs. Žiemkentis šian
dien atrodė sotus, patenkintas gerbūviu ir išsiilgęs paįvairinimo 
gyvenime. Tokiais atvejais jis būdavo pavojingas. Tadukas padėjo 
laikraštį ir susidomėjęs įsmeigė akis į skarmalių, svirduliuojantį 
ant liesų, kaip šeivos, kojų. Žiemkentis pastatė kampe lazdelę, 
kilsterėjo kepurę ir maloniai pasiteiravo:

— Dovanokite už paklausimą: ar ne čia skerdykla?
Tadukas šypterėjo ir pasitaisė kėdėje, nujausdamas pramogą, 

tačiau visų kitų veidai liko apsiniaukę, lyg artinantis audrai. Bu
halteris paslėpė kišenėje savo sidabrinę papirosinę, gulėjusią prieš 
jį ant lentynėlės. Smiliaus vaikas švystelėjo drobulėmis ir nusi
lenkė nedrąsiam, gimnazistui.

— Prašau. ' ,
Šiam vos pakilus, jo vieton įsibrovė Žiemkentis, niekam nespė

jus pasipriešinti. Jis atsisegiojo apikaklę ir sukikeno plonu balsu.
—> Klausyk, Žiemkenti, — atsiliepė Smilius, sustabdęs ore žirk

les, kirčiuodamas kiekvieną sakinį. — Nešdinkis, sakau gražiuoju! 
Nenorėk turėt reikalų su policija.

Žiemkenčio veidas pasiliko toks pats linksmas ir patenkintas. 
Tadukas vėl krustelėjo kėdėje iš susidomėjimo. Žiūrėdamas pro 
duris gatvėn, kur nebuvo nė gyvos dvasios, Žiemkentis paprašė 
apsimestu moterišku balsu, tokiu skirtingu nuo jo tikrojo gvergž- 
dimo:

— Ponas Smiliau, malonėkite... Prašau bangas... Bangeles!
Ir nusiėmė skylėtą kepurę, pasidėdamas ją šalia ant lentynėlės. 

Veidrodyje atsimušė rausvas kupolas, plikė be plaukelio, be dė
mės, su dviem raukšlėm per pakaušį. Joje turėjo dėtis negeri da
lykai. Gimnazistas skubiai užmokėjo ir išsinešdino, buhalteris nu
davė nieko negirdįs ir nematąs..

— Turėsim jį mest jėga... — neryžtingai atsiduso Smilius, žiū
rėdamas į savo naujus veidrodžius; jo pečiai bejėgiškai nusmuko 
po baltu chalatu. Žiemkentis parodė pirštu sau smilkinį.

— Čia prašysiu garbanėlę, chi, chi, chi...
Tadukas nurijo seilę: pramoga pačią pirmąją dieną, iš pat ryto, 

o dar trys mėnesiai prieš akis!
Pačiu blogiausiu metu, kai Žiemkentis jau pradėjo nekantriai 

zulintis, visų dėmesį patraukė nepaprastas girgždėjimas korido
riuje už sienos. Sutraškėjo lubų pakraštys, sudrebėjo veidrodžiai, 
ant laiptų'pasigirdo sunkus alsavimas. Sudejavo viršutinė pakopa, 
paskum antra ir trečia, kai tuo tarpu pirmoji atsitiesė, pokšterė- 
dama iš palengvėjimo. Atrodė, laiptais buvo žemyn ritama sunki 
statinė.

— Smilgų dėdė! — vienbalsiai sušuko Smilius su sūnumi, nu
švitę iš džiaugmo.

Trenksmas pamažu leidosi prie grindų; kirpykloje pasieniais iš 
plyšiukų kilo dulkės. Kirpėjas prišokęs atidarė duris.

■— Dėdė!
Iš patamsio atsakė liūdnas, kvapą gaudąs balsas:
— Nori kiaušinukų? Žukaitienei atnešiau kiaušinukų ir sūrelį. 

Dar liko pintinukė vežime, jeigu tu nori.
Žiemkentis, kuris valandėlę sėdėjo suglaustomis ausimis, išgir

dęs verkšlenantį senio balsą, nusijuokė ir purkštelėjo sau ant krū
tinės odekolono. Tarpduryje pasirodė melsvas Smilgų dėdės vei
das, apaugęs senai skusta ražiena, su iš senatvės ašarojančiomis 
akutėmis. Žiemkentis atsisuko ir patraukė Smilių už rankovės.

— Nepirk nuo jo kiaušinių — užperėti!
u— Ką, ką? — žiopterėjo netekęs kvapo Smilgų dėdė, ir jo vei

das visai pamėlynavo. Po ilgesnių pastangų kirpyklon įvirto visas 
jo stuomuo. Smilius nusišypsojo, o Žiemkentis neteko žado: tdkio 
pečių platumo, tokio liemens ir tokių milžiniškų plaštakų jis tik
riausiai dar nebuvo matęs savo nuotykingame gyvenime.

— Kas čia toksai? Kieno jis? — pasiteiravo pykčio dusinamas 
dėdė, pirštu rodydamas Žiemkentį.

— Pasaulio perėjūnas ir, pasakysiu, vėjo botagas, — skėsterė- 
jo rankomis Smilius. — Įkrito ir reikalauja, kad jam uždėtume 
bangas.

— Aš jam kirviu uždėsiu bangas! — paniekinančiai nusispiovė 
Smilgų dėdė.

Staiga jis nutilo ir prisimerkė iš nuostabos. Išsitraukęs nosinu- 
ką, dėdė nusišluostė akis, paskum iš kitos kišenės išsiėmė dėžutę 
su mažais, suskilusiais akiniais. Juos' drebančiais pirštais užtupdęs 
sau ant nosies, dėdė subangavo visu liemeniu, ir jo kūnas pradėjo 
artintis prie Žiemkenčio.

— Bangas? — atsiduso jis tyliai ir pakėlė nustebusias akis į 
kirpėją. — Nenugirdau, kaip sakei...

— Nor, kad uždėtume bangas.
— Nugi jis plikas!
Dar abejodamas ir nepasitikėdamas, Smilgų dėdė ištiesė platų, 

kietą, kaip ragas, delną ir pačiupinėjo Žiemkenčio plikę. Baimės 
apimtas skarmalius ūmai pakilo ir išnyko pro duris, tarsi ištrauktas 
skersvėjo .Dėdė visai sumišo, stovėdamas ištiesta ranka ir nesu
prasdamas, kur dingo plikė.

— Ačiū, dėde! — sušuko Smilius. — Nusirito akmuo nuo krūti
nės, išgelbėjote!

Jis draugišku žvilgsniu pasveikino savo veidrodžius.
— Sėskit, nemokamai apskųsime.
Maža ką tesuprasdamas, vmilgų dėdė griežtai atsisakė.
— Skųst, tai ne. Bijau, kai ne pats — šėtonas ranką stukterėtų, 

ar ką .s.
Kirpėjas iš dėkingumo įspraudė jam rankon pokelį papirosų,- 

ir Smilgų dėdė tyliai pasitraukė atgal į koridorių.,Smiliaus vaikas 
nusilenkė žiopsančiam Tadukui. j /

— Prašau. • /
Tadukas nustebo, atsiminęs, kad atėjo kirptis plaukų. Jte pato

giai atsisėdo, ištiesdamas kojas, nosyje maloniai virpant odekolono 
garams. Pirštai, kurie vikriai kamšė už apikaklės drobulę, pa
siuntė nugara lengvutį šiurpulį, po kurio jis nusižiovavo ir atsilošė, 
pasiduodamas snauduliui, ilsėdamasis po tokių jaudinančių ir dė
mesio vertų pergyvenimų. Buhalteris Rankelė atsiskaitė ir išėjo; 
Smilius atsistojo pas langą, skaičiuodamas saujoje arbatpinigius’ 
Tadukui pakaušiu nuvažiavo šukos, ore sučirškėjo žirklės, ta&au 
joms dar nespėjus nusileisti ant galvos, Smilius pažvelgė pro langa 
ir šoko užtrenkti durų. , • -
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LIETUVIO KELIAS Į ŠVENTUOSIUS
Pasikalbėjimas su arkiv. Jurgįo Matulaičio beatifikacijos bylos 

postuliątorium kun. K; Rėklaičiu, Romoje

Iš spaudos žinių paaiškėjo, kad 
Romoje yra pradėta arkiv. Jur
gio Matulaičio beatifikacijos by
la. Manome, kad “TŽ” skaityto
jams bus jdomu, koks yra beati
fikacijos ir kanonizacijos kelias. 
Todėl redakcija kreipėsi į arkiv. 
J. Matulaičio bylos postuliatorių, 
pateikdama jam kaikuriuos 
klausimus.

— Jums pavesta rūpintis arki
vyskupo Jurgio Matulaičio kano
nizaciją- Ar negalėtumėte pasa
kyti, kas iškėlė tą mintį ir nuo 
kada imta tam ruoštis?

— Mintis rūpintis arkiv. J. Ma
tulaičio beatifikacija ir kanoni
zacija kilo tuojau po jo mirties 
(1927. I. 27.). Savaime supranta
ma, kad tas dalykas pirmiausia 
rūpėjo patiems marijonams, bet 
ir šiaip katalikiškoji Lietuvos.vi- 

- suomenė (ir ne vien tik Lietu
vos) ėmė kalbėti, kad arkiv. J. 
M. yra vertas altoriaus garbės. 
Ypačiai ši mintis sustiprėjo, kai 
1934 m. arkiv. Jurgio kūnas bu
vo iškilmingai perkeltas iš Kau
no į Marijampolę, dalyvaujant 8 
vyskupams, daugybei dvasininkų 
ir nesuskaitomai tikinčiųjų mi
niai. Tada šv. atminties Telšių 
vyskupas Justinas Staugaitis, 
kuris Matulevičių pažino nuo 
jaunystės ir buvo ilgus metus jo 
draugas, savo pamoksle pabrėžė 
viltį susilaukti to laiko, kada bus 
meldžiamasi ne už arkiv. Jurgį, 
bet į jį prašant jo užtarymo dan
guje. Kapo lankymas Marijam
polėje, tenai žmonių patiriamos, 
kaip jie tvirtino, per jo užtary
mą malonės, vis labiau sustipri
no mintį, kad netrukus reikalin
ga pradėti visus tuos dalykus 
tirti, kitaip tariant, pradėti for
malinę beatifikacijos bylą.

193(6 m. jau pasireiškė konkre
tus nutarimas Marianapolio Ko
legijos Rėmėjų Seime, kuriame 
minint 10 metų nuo arkiv. Jurgio 
mirties, buvo padarytas nutari
mas “gyvai susirūpinti tauriojo 
Bažnyčios ir Tautos Vado švento 
atminimo arkiv. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos byla”.

Pagaliau 1939 m. Marijonų 
Vienuolijos Generalinė Kapitula, 
įvykusi Romoje, tarp kita ko nu
tarė,'kad būtų'kiek galima grei
čiau- pradėtas beatifikacijos pro
cesas ir pačiai bylai vesti paskir
tas postuliatorius (vedėjas). Bet 
netrukus kilęs II Pasaulinis ka
ras šio nutarimo įvykdyti nelei
do. Tik 1952 m. gale marijonų 
vienuolijos vadovybė galėjo aną 
nutarimą įvykdyti ir tam tikslui

paskyrė asmenį, kuris bylą ves- 
ų, kitaip tariant beatifikacijos 

bylos postuliatorių.
-i- Kokia yra, praktiškai imant, 

kanonizacijos procedūra?
— Beatifikacijos bei kanoniza- 

:ijos procedūra yra nustatyta 
Bažnyčios kanonų ir apima dvi 
skirtingas sritis: informacinę ir 
sprendžiamąją, kitaip tariant: 
.ardymą ir sprendimą.

Informacinė dalis — surinkti 
Medžiagą arba duomenis kandi
dato šventumui įrodyti. Tie duo
menys yra: jo gyvenimas bei 
darbai (tą turi paliudyti asme
nys pažinę kandidatą į šventuo
sius), jo raštai, pagaliau tyrinė
simas, ar kartais nebuvo tikinčių* 
jų teikiamas kandidatui dirbti
nis viešas kultas, kitaip tariant, 
ar nebuvo dar (prieš Bažnyčios 
sprendimą imtas garbinti kaip 
šventasis ir tuo būdu sudaryta 
viešoji opinija. Šią informacinę 
dalį atlieka vietos vyskupas, kur 
kandidatas į šventuosius, yra mi
ręs, bet pats vyskupas- nedaro jo
kio sprendimo, o tik surinktą 
medžiagą pasiunčia Šv. Sostui, 
kuris vienas turi teisę peržiūrė
ti surinktus duomenis ir pripa
žinti kandidatui šventojo aureo
lę. . ■'

Sprendžiamoji dalis yra sudė
tinga ir apima daug dalykų. Čia 
Šv. Sostas veikia per Šv. Apeigų 
Kongregaciją, kuri, gavusi iš vie
tos vyskupo bylos medžiagą, pir
miausia peržiūri kandidato raš
tus. Jei juose nėra nieko, kas ga
lėtų kelti abejonių dėl kandida
to tikėjimo grynumo, tada duo
damas dekretas, aprobuojąs mi
nimus raštus. Tolįau seka svars
tymas, ar pristatytieji duomenys 
yra tiek vertingi, kad būtų ga
lima beatifikacijos bylą pradėti 
Apaštalų Sosto tribunole. Čia jau 
turi darbo advokatai, kurie pa
ruošia raštu kandidato gynimą 
ir atsako į priekaištus, daromus 
Tikėjimo Gynėjo (“Velnio Advo
katas”). Jei viskas yra tvarkoje, 
išleidžiamas dekretas, kuriuo lei
džiama bylą įvesdinti į Šv. Sosto 
kompetenęiją. Tai atlikus, svars
toma, ar nebuvo reiškiamas kan
didatui netinkamas viešas kultas 
ir šiuo reikalu irgi išleidžiamas 
dekretas.-

Gavus šiuos tris dekretus, ga
lima prašyti popiežių, kad leistų 
pradėti Apaštališkąjį Procesą, 
kuris apima tiek kandidato šven
tumo garsą, tiek jo dorybes bei 
stebuklus. Atlikus šį procesą, ku
ris turi užtrukti ne ilgiau kaip

— Jau jis vėl šičia!
Sūnus pribėgo prie lango, o paskui jį ir Tadukas, nusimetęs 

drobulę, žvalus, pasiruošęs visam kam. Skersai gatvės kirpyklos 
pusėn ėjo Žiemkentis; pamatęs uždarant duris, jis leidosi bėgti, 
Saukdamas ir mosuodamas ranka.

— Butegeidi, laikykimės! — sukomandavo kirpėjas, paremda
mas pečiais duris.

Žiemkentis prispaudė burną prie lango stiklo, kažką rėkdamas 
girgždančiu balsu. Matydamas jų pasiryžimą gintis, jis piktai pa
grūmojo kumštimi, ir įsibėgėjęs trenkė pečiais į duris, net sudre
bėjo siena. Jo veidas pasidarė kreivas ir išblyškęs, šūksmai nežmo
niški, šiurpulingi. Taduką apėmė siaubas; jis šoko pagalbon ir taip 
Įsirėmė, kad veidai paraudo ir iš marškinių ištrūko saga. Smūgiai 
kūlė duris, kaip spragilais. Žiemkentis sukosi gatvėje, nuolat įsi
bėgėdamas ir puldamas visa jėga, tysčiodamas kojomis, kaip su 
žiurke kovojąs katinas. Kartais durys prasiverdavo, ir jie ant pra
kaituojančių veidų pajusdavo skersvėjį. Tadas kaupė paskutines 
jėgas, neabejodamas, kad įsiveržus priešui, jų visų likimas būtų 
vienodas. Vaizduotėje jam pasirodė mokykla, tokia rami ir tokia 
tolima — saulėta klasė, mokytojas ir linksmi draugų veidai... 
Paskum — tie patys veidai rikiuotėje pakeliui į kapus, su vainikais 
rankose, tėvai gedule, mokyklos vedėjo prakalba ant duobės 
kranto...

>— Paduok kėdę, paduok kėdę... — išstenėjo Smilius. — Pa
remsiu duris...

Tačiau Tadukas nesitraukė, neabejodamas, kad be jo pagalbos 
kirpykla neišlaikys. Jo tuštybė pražudė juos visus. Kirpėjas ištiesė 
dešiniąją ranką, siekdamas kėdės, ir staiga...

Trokšt!
Durys atsitrenkė į sieną, primušdamos Smiliaus vaikui melsvą 

antakį. Papūtė vėjas, ir su juo įlėkė purvinas skarmalų kamuolys 
— kraujo ištroškęs Žiemkentis.

Kirpėjo sūnus užsidengė akis, Smilius iškėlė kėdę, o Tadukas 
susigūžė kampe, nustojusia plakti širdimi. Žiemkentis, užsigavęs 
koją, šokinėjo viduaslyje, pirštu rodydamas Smilių.

— Vagie! Vagie! Norėjai pavogt mano kepurę? Paduosiu į teis
mą, visi čia būsit liudininkai!

Jis griebė ant lentynėlės užmirštą savo kepurę ir tučtuojau iš
vokavo laukan, nelaukdamas, kol Smilius nuleis jam ant nugaros 
kėdę.

— Tave paduosiu už įsilaužimą! — tespėjo atsikirsti kirpėjas. 
Jie visi buvo sušilę ir prakaituoti, tačiau kirpykla yra kirpykla —

Smiliaus vaikas pakėlė nuo grindų drobulę ir išskleidė ją ore.
— Prašau...
— Sėsti ir kirptis po tokių baisenybių? Ko jis čia, galų gale, 

atėjo?
Nebuvo ką daryti, kaip tik sukąsti dantis ir kęsti iki galo. Kir

pėjas ėmė šluoti kirpyklą, vaikas užkamšė drobulę, nemaloniai 
kutendamas kaklą, ir pervažiavo šukomis, priversdamas Taduką 
sudrebėti ir susiraukti. Jis papurtė galvą ir pažvelgė kampan.

.Kampe stovėjo užmiršta Žiemkenčio lazda!
Tadas metė drobulę ir leidosi lauk pro duris, baimės pilnomis 

akimis dairydamasis, ar dar neateina žiemkentis, galutinai išves
ta \ iš kantrybės, reikalauti savo turto. Jis sulėtino žingsnį tiktai 
Gedimino gatvėje, prie žmonių, kur sustojo pas pompą atsigaivinti. 
Saulė baigė slėptis debesyse, vėjas pažeme nešiojo dulkes, tolu
moje sugriaudė perkūnija. Taduko širdis dar tebešokinėjo iš iš
gąsčio; visas linksmumas, visas pasitenkinimas laisve buvo išgara
vęs, kaip ryto rasa.

Atostogos
Štai, kas dedasi jau pirmąją dieną, o kur dar trys mėnesiai?

dvejus metus, einama prie svars
tymo Dievo Tarno dorybių did
vyriškumo. Pripažinus, kad kari-
didato dorybės buvo didvyriškos 
(sprendimą daro pats popiežius), 
kandidatas gali <būti vadinamas 
Venerabilis Servus Dei (Garbus 
Dievo Tarnas). Lieka dar svars
tymas stebuklų, tariamai įvyku
sių per Dievo Tarno užtarymą. 
Pripažinus bent du stebuklu tik
rais, jau yra viskas paruošta bea
tifikacijai. Dar reikalingas kom
petentingų organų arba komisi
jų sprendimas, ar galima saugiai 
(tuto) eiti prie paskelbimo kan
didato palaimintuoju. Šis svars
tymas ir sprendimas vyksta po
piežiui dalyvaujant. Esant tei
giamam sprendimui ir popiežiui 
pritarus, paskelbiamas dekretas, 
vadinamas “Tuto”,- ir tada jau 
įvyksta iškilmingas beatifikaci
jos aktas šv. Petro bazilikoje, ku
riuo pripažįstama Garbiam Die
vo Tarnui Palaimintojo titulas.

Kad būtų galima Palaiminta
jam pradėti kanonizacijos’ bylą, 
reikia dviejų naujų stebuklų, 
įvykusių po jo beatifikacijos. Jei 
tokie stebuklai yra ir jie atitin
kamų komisijų pripažinti, tada 
pats popiežius pasirašo dekretą, 
kuriuo leidžiama eiti prie kano
nizacijos bylos. Popiežius, iš
klausęs kardinolų ir ekspertų 
nuomonės, nusprendžia, kad ga
lima saugiai (tuto) eiti prie pa
laimintojo kanonizacijos, kuri 
įvyksta iškilmingomis apeigomis. 
Jose popiežius savo neklaidingu 
autoritetu pripažįsta kandidatui 
Šventojo titulą.

— Ko reikia, kad kas nors ga
lėtų būti paskelbtas šventuoju?

— Iš to, kas anksčiau pasakyta, 
jau yra atsakymas į Jūsų klausi
mą. Trumpai suglaudus reikia: 
1) kad kandidato gyvenimas ir 
darbai būtų tikrai nepaprasti 
šventi; 2) kad jo šventumo gar
sas būtų likęs žmonių atmintyje, 
kitaip tariant, kad žmonės kandi
datą laikytu šventu ir tai paliu
dytų; 3) kad jo raštuose nebūtų 
nieko, kas yra priešinga Bažny
čios mokslui; 4) kad nebūtų bu
vę dirbtinio, netinkamo viešo 
kulto; 5) kad įvyktų stebuklų 
per kandidato užtarimą.

— Esate paskirtas arkiv. Jur
gio Matulaičio kanonizacijos by
los postuliątorium. Ką reiškia šį 
pareiga ir kas Jums talkina šios 
rūšies darbuose?

— Reikia žinoti, kad pati Baž
nyčios vyriausybė nesiima pra
dėti beatifikacijos bylų; Inicia
tyva turi išeiti iš tikinčiųjų, ku
riems rūpi, kad jų numatytas 
asmuo būtų Bažnyčios pripažin
tas palaimintu ar šventuoju. As
muo, kuris savo ar tikinčiųjų 
sambūrio vardu užveda beatifi
kacijos bylą, vadinamas Postu
liatorium. Jis yra visos bylos ve
dėjas įvairiose instancijose ir tri
bunoluose. Konkrečiai jo parei
gos yra šios: 1) vesti bylą kom
petentingose institucijose,- 2) 
rinkti lėšas, reikalingas bylai 
vesti, 3) paruošti ir pristatyti Ti
kėjimo Gynėjui vadinamus “Ar
tikulus” arba teigimus, pagal ku
riuos liudininkai apklausinėjami.

Kaip matyti, tai yra sudėtinga 
pareiga ir vienam asmeniui var
gu būtų galima ją atlikti. Reika
lingi tad pagalbininkai. Vieni jų 
yra lyg vidaus padėjėjai (mano 
atveju marijonų vienuolijos va
dovybės ir Romos namo nariai), 
kiti išorės: advokatai ir kiti eks
pertai, kurie yra priskirti prie 
Šv. Apeigų Kongregacijos. Jie 
savo patarimais ir darbu teikia 
postuliatoriui svarbios pagalbos. 
Išorės pagalbininkai yra tie as
mens, kuriuos postuliatorius ski
ria kaikurioms pareigoms atlikti 
už Romos: rinkti aukas, daryti 
pranešimus spaudoje, sudaryti 
papildomus liudininkų apklausi
nėjimus ir pan. Toks pagalbinin
kas, postuliatoriaus skiriamas, 
vadinasi vice-postuliatorium ar
ba delegatu. Tokiu vice-postulia- 
torium arkiv. Jurgio Matulaičio 
byloje yra nesenai paskirtas kun. 
K. Matulaitis, MIC JAV ir Ka
nadoje.

; —Ar jau toli esate pažengę su 
byla? Kada, Jūsų nuomone, ga
lėtume sulaukti galutinės Bažny
čios ištarmės?

— Dievo Tarno arkiv. Jurgio 
beatifikacijos byla yra dar tik 
pirmoje stadijoje, reiškia, tik 
vietos vyskupo kompetencijoje. 
Pradėta Romos Vikarijate 1953. 
V. 15 d. Kartu vedami visi trys 
ordinariniai procesai: renkami 
Dievo Tarno raštai, negrinėjama 
jo šventumo garsas per liudinin
kus ir svarstoma, ar nebuvo jam 
teikiamas netinkamas viešas kul
tas. Bet nė vienas jų dar nėra 
baigtas.

!j Raštų rinkimas jau eina prie 
galo. Gyvų liudininkų apklausi
nėjimas jau gerokai įpusėjęs: iš 
16 asmenų, jau apklausinėta 10. 
Vasaros metu Romos Tribunolas 
neveikia, tai darbas prasidės vėl 
tik spalio men. Apie nebuvimą 
netinkamo viešo kulto procesas

s:

Arkivyskupas 
Jurgis 

Matulaitis 
g. 1871. IV. 13. 
m. 1927. I. 27.

ATEITININKU DIENOS
Šiuo metu po visą pasaulį iš

blaškyti ateitininkai savo viene
tų valdybų posėdžiuose, susirin
kimuose, stovyklose ar kitokio 
pobūdžio susibūrimuose kalba 
apie artėjantį Penktąjį Ateiti
ninkų Kongresą, kuris šaukia
mas Čikagoje rugsėjo 4-5 d.d. 
Renkami į kongresą atstovai, ap
tariamos kelionės priemonės, 
ruošiamasi pranešimams apie 
vietovių veiklą ir t.t. Atstovų, 
jau yra atvykusių iš tolimosios 
Australijos, iš Italijos, P. Ameri
kos ir kt. Gal daugiausia kongre
sas rūpesčio sudaro JAV ir Ka
nados ateitininkams, nes iš šiose 
valstybėse gyvenančių ateitinin
kų kongrese daugiausia daly
vaus. Vienok, ir iš čia į kongresą 
nuvažiuos tik atstovai, ypač iš 
tolimesnių vietovių. Kongreso 
rengimo komitetas ir Federaci
jos Valdyba jaučia didelį susido
mėjimą kongresu ir laukia daug 
svečių ir atstovų, bet didžioji 
at-kų dalis liks namuose. Tik Či-. 
kagos at-kai turės galimybės ir 
laimės kongrese visi dalyvauti.

Federacijos Valdyba norėda
ma, kad visi ateitininkai tomis 
dienomis gyventų kongreso min
timis, melstųsi ir aukotų šv. ko-

logas a.a. prof. St. Šalkauskio gy
vosios dvasios idėja,, jo taurių 
mokinių, o mūsų idėjos draugų, 
kraujo ir vargo aukos sudėtos už 
šių idealų įgyvendinimą, įparei
goja mus būti drausmingais. Vi
si mus seką ir matą mūsų dar
bus, temato mūsų vieningą nusi
statymą dėl idėjos paaukoti savo 
asmeninius interesus, bei dienos 
malonumus. Devyniolika metų 
tarpas skiria mus nuo paskuti
niojo ateitininkų kongreso Tel
šiuose. LAikas audringas ir nera
mus. Vienok mes įrodykime, kad 
mūsų dvasia ir mūsų idėjos lai
ko audrose išliko tvirtos ir pasto
vios. Dvasia tebevadovauja me
džiagai, o praktiškasis kasdieni
nis gyvenimas tvarkomas vado
vaujantis kilniaisiais mūsų idea
lais. Tą mes įrodysime kai rug
sėjo 5 d. visuose dideliuose ar 
mažuose at-kų vienetuose likę 
namuose ateitininkai dalyvaus 
savo bažnyčiose, visi iki vieno, 
pamaldose ir eis bendrai šv. ko
munijos, susirinkime nagrinės 
tuos klausimus ir mintis, kurias 
yra iškėlusi Federacijos Valdyba 
savo atsišaukime kongreso .rei
kalu ir jungsis visi savo minti
mis su kongreso dalyviais. Idė-

pradėtas* tik š. m. birželio 19 d. 
Čia bus tik 4 liudininkai ir jų 
apklausinėjimas prasidės rudenį.

Kada sulauksime galutinės 
Bažnyčios ištarmės? Iš to kas pa
sakyta apie beatifikacijos ir ka
nonizacijos procedūrą, aišku, kad 
paskelbimo arkiv. Jurgio šven
tuoju teks ilgokai palaukti. Or
dinarinis procesas, kaip tikimės, 
pasibaigs 1955 m. Kai byla per
eis į Šv. Sosto komptenciją, pro
cesas gali dar ilgiau užsitęsti, kol 
galų gale kandidatas į šventuo
sius bus paskelbtas palaimintuo
ju. Pav. šv. Pijaus X procesas. 
Jis mirė 1914 m. Ordinarinis pro
cesas užbaigtas prieš pat karą. 
Raštai aprobuoti tik 1940 m. Vė
liau per 11 metų byla buvo svars
toma Šv. Sosto kompetencijoje, 
ir tai skubotumo keliu, ir tik 
1951 m. paskelbtas palaimintuo
ju. Trims metams praslinkus — 
šventuoju. Skaitoma, kad šv. Pi
jaus X byla ėjo greitai, nes jo 
šventumo garsas plito po visą pa
saulį, stebuklų buvo daug ir tai 
nepaprastų, — o ir tai nuo mir
ties iki Šventojo4>raėjo 40 mėtų.. 
Tikėkimės, kad ir mūsiškio Die
vo Tarno byla neužsitęs perdaug 
ilgai.

— Ko laukiate šiame darbe iš 
liet, tikinčiųjų visuomenės?

— Visokiariopos talkos ir pa
galbos. Beatifikacijos proceso 
trumpumas ar ilgumas priklau
sys nuo mūsų lietuvių pastangų, 
dėmesio, rūpesčio, aukų, o ypa
čiai maldų. Patsai arkiv. Jurgis, 
kaip tikimės, nėra reikalingas 
šventojo aureolės ant žemės. Ji 
reikalinga yra mums. Mums rei
kalingas neklaidingas Bažnyčios 
sprenimas, kad mes tikrai turime 
danguje savo užtarėją ir kilnų 
šventumo pavyzdį. Juk jis kilęs 
iš mūsų, lietuvių tarpo, gyveno 
mūsų tarpe, dirbo mūsų naudai. 
Tai buvo didelė Dievo malonė, 
kurios galime tik nuoširdžiomis 
ir nepaliaujamomis maldomis Iš
prašyti iš Dievo.

Iš katalikiškos spaudos lauk
čiau didesnio susidomėjimo ve
dama Dievo Tarno Jurgio beati
fikacijos byla, informuojant vi
suomenę ne tik apie pačią bylą, 
bet ir apie kilnią arkiv. Jurgio 
asmenybę, žadinant susidomėji
mą, pažinimą, įsitikinimą jo 
šventumu. Tik tada, kai tarp mū
sų žmonių ir arkiv. Jurgio pasi
darys -tampresnis , antgamtinis 
ryšys — dvasinis bendradarbia
vimas,’—- tuomet tik susilauksim 
laukiamų malonių. O tada ir pati 
byla žengs sparčiau.

muniją už mūsų augščiausįus 
troškimus: žuvusius idėjos bro
lius, už tėvynės laisvę, už išsilai
kymą savo principuose ir tėvy
nės meilėje, kviečia viso pasau
lio ateitininkus, visose vietovėse 
rugsėjo 5 du švęsti ateitininkų 
šventę.

Didžios dvasios šv. Pijus X, 
kurio šūkiu “Visa atnaujinti 
Kristuje” vadovaudamies, siekia
me savo tikslų; ateitininkų ideo-

jos ir bendri siekimai nugali erd
ves. Kas kad esame skiriami 
tūkstančių mylių, bet mes esame 
gerai organizuoti, tvirtai surišti 
idėjiniais ryšiais ir tą dieną su-, 
darysime stiprų dvasinį vienetą 
savo gyvenimo būdu, malda ir 
darbais siekiantį “Visa- atnaujin- 
tį Kristuje”.

Kun. Vikt. Dabušis, 
Generalinis sekretorius.

Iš kultūros ir knygy pasaulio

Redakcijai prisiysta
Lietuvių Dienos, rugsėjis, 1954.
Šiame numeryje rašo: Ig. Šei

nius, dr. inž. Damušis, A. Simu
tis, Alė Rūta, B.Auginas ir kit. 
Lietuviškoje dalyje duodamas 
pašnekesys su V. Beliajumi, lie
tuviškų tautinių šokių žinovu ir 
populiarizatoriumi kitataučių 
tarpe bei angliško lituanistikos 
ir folkloro žurnalo “Viltis” re
daktoriumi ir leidėju. Angliškoje 
dalyje duodamas pasikalbėjimas 
su M. Stark, V. Ramono “Kry
žių” vertėju į anglų kalbą. Tel
pa virš 50 nuotraukų iš viso pa
saulio lietuvių gyvenimo, nema
ža yra ir iš Kanados. Metinė pre
numerata $4.00. Administracijos 
adresas: 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif., USA.

Saleziečių Balsas, Marijos Me
tai 1954, Nr. 3 (15), 34 psl.

Igor. Guzenko, atsimetęs nuo 
sovietų buvęs sovietų ambasados 
Otavoje tarnautojas, išspausdi
no savo antrąją knygą - romaną 
“Thė Fall of Titan” (British 
Book Service, 680 psi., $3.75), ku-

NELIKITE 
BE 

VADOVĖLIŲ !
NAUJIESIEMS MOKSLO 

METAMS.

’ A. Rinkūno '•
“KREGŽDUTĖ.”

I dalis — elementorius ir pir
mieji skaitymai. Kaina $1.50. 

■II dalis — skaitymai, aplinkos 
ir tėvynės pažinimas, II - IV 

skyriui. Kaina $2.75.

J. Ambrazevičiaus, V. Vaičiu
laičio ir Skrupskelienės 

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

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

pažymių knygučių po 10<.•
Spaudos Bendrovė 

“ŽIBURIAI” 
941 Dundas Street West 

Toronto, Ont

riame meistriškai pavaizduoja 
komunistinį gyvenimą. Romano 
centre yra Gorin, ištikrųjų M. 
Gorkis, kurį pagaliau nužudo, 
gavęs įsakymą, universiteto rek
torius.

Pigųjį Knygų 
Mėnesį

nuo rugsėjo 1 iki 30 d. paskelbė 
leidykla Gabija. Per šį mėnesį, 
knygas išrašant tiesiog iš leidyk
los, jos gaunamos su 25% iki 70% 
nuolaidos. Atpigintų knygų sąra
šas gaunamas leidykloje, para
šant šiuo adresu: Gabija, 335 
Union Ave., Brooklyn 11, N.Y.

A.a. Jonas Maskevičius, dai- 
lininkąs; mirė Šveicarijoje, kur 
gyveno pastaruosius 3 mt. per
sikėlęs iš Vokietijos.

Dailininkas J. Mackevičius gi
mė 1872 m. birželio 18 d. Ragu
voje, baigė Petrapilio imperato
rišką dailės akademiją, I pasau
linį karą praleido Italijoje, iš kur 
grįžo vos 1929 m. ir buvo Kau
no meno mokyklos mokytoju bei 
įsijungė į čionykštį meno gyve
nimą.

Šv. Pijaus X paveikslėliai, su 
specialiu Ateitininkų kongresui 
atsiminti įrašu, yra užsakyti Ro
moje ir kiekvienas kongreso da
lyvis gaus veltui. Atstovai galės 
parvežti ir visiems savo vieneto 
ateitininkams.

“Ateitininkų Ideologijos” ant
roji ir papildyta laida jau bai
giama ruošti ir iki kongreso bus 
atspausta. Knygą leidžia prel. P. 
Juras.

Kongreso bibliotekoje Vašing
tone dabar dirba jau 14 lietuvių. 
Iš jų 12 yra federalinės valdžios 
tarnautojai, o du apmokami kitų 
mokslo įstaigų.

Sovietinę Lenkijos istoriją pa
ruošė Maskvos mokslų akademi
ja. Tai bus oficialus Lenkijos is
torijos kursas visiems bolševikų 
valdžioje esantiems kraštams. 
Pirmasis tomas jau išėjo. Jis bai
giamas 18 a. Antrasis tomas ap
ims 19 a. ir 20 a. iki komunisti
nės revoliucijos, tretysis tomas 
apirusias laikotarpį nuo bolševi
ku revoliucijos iki naujausių lai
kų.

Venancijų Alisą Liet. Rašyto
jų D-ja paskyrė savo atstovu į 
Sao Paulo vykstantį tarptautinį 
rašytojų kongresą.

Dr. Literskis, naujasis Vasario 
16 gimnazijos direktorius, 1940 
m. baigė Vytauto D. Un-to Ma
tematikos - Gamtos fak. biologi
jos skyriaus geologijos - geogra
fijos ciklo ‘geografinės grupės 
mokslus, labai gerai išlaikęs vi
sus egzaminus ir gerai atlikęs 
_dipįomįnį dar b ą “Šventosios 
nuotakis ties Ukmerge”. Be to, 
dr. Literskis Teologijos Filosofi
jos fak. išklausė kursus ir išlaikė 
egzaminus iš psichologijos, peda
gogikos, mokyklų higienos, eks
perimentinės pedagogikos ir kt. 
pedagoginių šakų ir atliko bend
rosios mokslinio darbo metodi
kos pratybas.

Dr. Literskis 1938-44 m. VDU 
Technologijos fakultete vyr. asi
stento teisėmis dėstė “Techniš
kąją mikrobiologiją. F-tetas pri< 
ėmė jo disertaciją “Citrininė- 
fermentacija”, bet, nors jau buvo, 
išlaikyti doktorato egzaminai, jos; 
gynimą nutraukė karas. Iki. 
tremties mokytojavo Kauno Su
augusiųjų Gimnazijoje, o trem
tyje mokytojavo Greveno Augšt.. 
Prekybos mokykloje ir gimnazi
joje, paskui Blombergo ir Au- 
gustdorfo gimnazijose. 1945 - 47" 
m. studijavo Gottingeno un-te 
mikrobiologiją ir geografiją, oi. 
1948 m. lįjinsterio un-tas suteikė_ 
Dr. rer. nat. promociją.

Dega Gružto kluonas, pa
degtas Kreivėno.

Dailininko Stp. Ma- 
karevičiaus “Kryžių” 
iliustracija.

Vinco Ramono romanas 
“Kryžiai” angliškai jau 
paširodė spaudos rinkoje. 
Tai pirmas lietuviškas 
romanas anglų kalboje. 
Romaną išvertė “Lietu
vių Dienų” angliškos da
lies redaktorius Milton 
Stark, o išleido A. Ski
rias, “Lietuvių Dienų” 
leidėjas. Knyga įrišta kie
tais viršeliais, kainuoja 4 
dol. Galima gauti pas 
spaudos platintojus ir “L. 
Dienų” leidykloje, 9204 S. 
Broadway, Los Angeles 
3, Calif.
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SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER

870 College St., <«orp Ossington ir Dovercourt)

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

$11.900, Glenloke - High Pork, 6 
kambarių mūro namas, vieta 
garažui..

$12.900, Dundas - Ossington, 5 kam
barių, krautuve, mūrinis pasta
tas, nedid. įmokėjimas. Krautu

vė tinka betkokiam bizniui.
$13.900, Anette - Runnemyde, 8 

kamb. mūrinis,, atskiras, gerų 
plytų namas; vieta garažui.

$13.900, Oakwood, į šiaurę nuo St. 
Clair, 6 kamb. mūrinis — rug- 
brick namas, vandens šildymas, 
2 virtuvės, mažas įmokėjimas.

14.200, Bloor — Oakmount 6 kamb., 
mūrinis namas, labai geram sto
vy, įmokėti $4.000.

14.800, High Park - Roncesvalles, 9 
kamb. atskiros mūro namas, rei
kalingas remonto, tinkamos biz
niui, didelis kiemas, platus pri
važiavimas, geras mūras.

$16.500, Oakwood - Davenport, *9 
kamb., mūrinis namas, duplek
sas, labai geram stovy. Tikras 
biznio nomas.

$14.900, College - Ossington, 8 kam
barių atskiras mūro namas, van
dens - alyvos šildymas, mūro ga
ražas; įkainuotas labai greitam 
pardavimui.

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

$16.000. Indian Cresc. Atskiras, ge
rų plytų, 8 kamb., 3 didelės ir 
šviesios virtuvės, nepcreinami k., 
alyva šildomas. Garažas. įmo
kėti $5.800.

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

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

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

Be iių nuosavybių mes turime didelį pasirinkimą įvairia kaina, įvairiu įmokėjimu 
ir įvairiose miesto dalyse visokiausių namų ir verslamonių. 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. Marcis, B. Marijošius, A. Peleckis

NAUJAI ATIDARYTAS SKYRIUS* 
B. SERGAUTIS REAL ESTATE 

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

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

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

East, Hamilton1294 King Street

MIELI HAMILT0NIEČ1AI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

E. rCCNAS
REAL ESTATE AND INSURANCE

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

, —Kopenhaga. — Į Daniją pa
spruko trys, lenkai — du atplau
kė mažu laiveliu per Baltijos jū
rą iš Lenkijos, o trečias nušoko 
nuo praplaukiančio keleivinio 
laivo “Batory” J iš nušoko nuo 
savo laivo ir priplaukė prie loco 
laivo, kurio įgula jį ištraukė iš 
vandens.

— Bonna. — Mirė sulaukęs 86 
metų garsusis vokiečių dr. Hugo 
Eckener, cepelinų statytojas. 
1929 m. jis apskrido pasaulį su 
“Graf Zeppelin’’ per 288 vai. 14 
min. 1948 m. prancūzų buvo nu
baustas 100.000 DM už palanku
mą naciams.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. ME. 2471 
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams mūsų firma yra įsigijusi 
gerą vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis 
naujus skyrius. Šiuo, metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. 1 dieną 
gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasi

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

McGREGOR-RUNNYMEDE-ANNETTE, 
$13.900, įmokėti apie $3.500, 
loboi gero mūro, 6 did. kambarių 
namas, 2 modernios virtuvės, ge
ros kietmedŽio grindys, garažas, 
gražus iš lauko ir iš vidaus*. 
Skambinti P. Mališauskas, OL. 
6321.

GALfctY AVĖ. - RONCESVALLES.
$18.900, įmokėti $6.000. Visai 
atskiras, loboi gero mūro — 
gražiausias namas gatvėje. 9 di
deli kambariai, vandeniu šildo
mas, geros kietmedžio grindys, 
dvi modernios virtuvės. Geros 
mokėjimo sąlygos. Skambinti P. 
Mališauskas, OL. 6321.

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

GLADSTONE - BLOOR, pusiau
< ros, 6 lobai grožių kambarių na

mas, 2 virtuvės, labai gražus 
kiemas. Arti susisiekimo, didžių
jų krautuvių ir mokyklos. Lobai 
gero vieta išnuomavimui. Visa 
karna tik $11.900. Skambinti 
P. Grybas ME. 247 L

RUNNYMEDE - ANETTE, pusiau at
skiras gero mūro 6 kambarių 
namas, lobai švarus vkk/s, gra-

viena 
Mali-

otski-

Mann & Martel
1245 Bloor St. W. - Tel. OL. 8481

Prie Lansdowne

Namų telefonai:
J. TAMULIONIS—UL- 8074. Z. UMBRAŽČNAS—ME. 0667

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

$1.500 įmokėti, Bloor - Jone, 6 kom. 
bortų mūrinis nomos, kietmedžio 
grindys, neperein. komborioi, tik 
$11.900. Skomb. J. Tomulioniui

$2.500 įmokėti. Netoli naujos liet 
bažnyčios, 8 k., tvirtas mūras, 2 
virtuves, garažas, alyva šildo
mas. Narnos reikalingas aptvor- 
kymo. Skamb. Z. Umbražūnui.

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

$2.500 įmokėti, Centriniame rajone, 
12 k., kelios virtuves, garažai. 
Pajamų ar investavimo namas. 
Reikalingos 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 $ 1 1.900. Skambinti 

‘ Zw. Umbražūnui.

$3.900 įmokėti. High Pork - Ronces
valles, 8 k. per 2 ęugštus, gro- 
zous 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 triplcksai: vienas 
High Park kitas Exhibition rajo
ne, 15 modernių kamb. kiekvie
nas. Paskubinkite! Skambinti J. 
Tamulioniui.

$7.000 įmokėti, High Park - BIoog 
10 modernių kambarių, atskiras 
mūrinis narnos, kietos grindys, 
vandens šildymas, 2 garažai; vie
nos atskiras morgičius balanse. 
Skambinti J. Tamulioniui.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS !
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6 - 8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augstu Įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

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

$4.000 įmokėti, pusiau atskiros, mūrinis, su garažu, 10 metų senumo, 6 kam
barių namas. Randasi Runnymede - Annette rajone.

$5.000 įmokėti, atskiras, 9 kambarių, vandeniu šildomas, mūrinis namas. Ran
dasi Parkdale rajone -

$6.000 įmokėti, mūrinis, 8 kambarių su trim moderniom virtuvėm ir garažu na
mas. Randasi Indian Rd.-gatvėj prie Bloor.

$16.500 pilna kaina, 6 kambarių ir apšildomo saulės kambario, atskiros, mū
rinis, ketvirtainio plano, karštu vandeniu - alyva šildomas, dvigubas ga
ražas, vertingas namas. Randasi gražioje Westmount gatvėje prie St. Clair.

1675 BLOOR STREET WEST
IŠTAIGOJ atstovauja lietuvis

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

KEN WILES REAL ESTATE
Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618
749 QUEEN ST. E. 

Tcl. RI. 5804

A.Morkis
1077 BLOOR ST. West 

(prie Dufferin) 
REAL ESTATE

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

pusiau atskiros, gerai dekoruo
tos, garažas. Savininkai pirko 
naują namą. Kaina $12.900.

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

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

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

Advokatas — Notaras

160 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182 - * i
Toronto

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410

394 Bay St., Toronto, Ont.
Telef.: EM.4-9912

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

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

, Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u: 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti tdeF. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

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

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

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

J. KARPIS
REAL ESTATE

1609 DUNDAS ST. W,
Didžiausia ir patikimiausia lietuviška nainų 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 į mėnesį. Iškėlus senus 
nuomininkus galima būtų pakel
ti pajamos iki 7-800 į mėnesį. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

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

$15.000, 8 kamb. dupleksas, 3 vir
tuvės ir 2 vonios, prie naujos lie
tuvių bažnyčios, mūrinis, pusiau 
atskiras, turi būti 7000 grynais. 

$17.500, Btorr - St. Clarens,.8 neper
einamų kamb. mūrinis, atskiras 
su garažu namas, greitas užėmi
mas, lengvi, ilgi morąičiai; pra
šoma $5.000 grynais. įmokėti.

$35.000, High Parke, vienoj iš gra
žiausių Toronto gatvių,t 19 dide
lių kamb. tripleksas, 3 vonios, 
3 virtuvės, atskiras, puikaus mū
ro. Privatus įvažiavimas su 3 
mūriniais garažais, didelis pui
kus kiemas. Gerų pajamų namas. 
Tik $8.000 grynais ir viena sko
la 10 metu.
Skambinti J. BALTAKYS.

TEL. OL. 7996, OL. 7997

$7.000 įmokėti, High Park rajone 10 
kamb. atskiros mūrinis namas, 
keturkampio plano, vandeniu - 
alyvos šildymas. 3 virtuves, įva
žiavimas į kiemę, garažas. Tik’ 
ros pajamų namas.

$5.500 įmokėti. Parkdale, atskiras, 9 
nepereiriamų 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 gėros pirki
mas.

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

x pilna kaina $14.500.
Skambinti V. PLIOPLYS, OL. 7996

$5.000 Įmokėti, High Park rajone 
9/2 kemb. atskiras, apynaujis 
namas. 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 kaino, o ] 
gal ir pigiau. 10 kamb. mūrinis 
namas su baldais, augštos paja
mos. '.

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

Skambinti B. POŠIUS.

A. W. fARLINGER
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: j

$20.000 pilno koino, Bloor - High Pork Ave., atskiros, mūrinis, 10 komborių, 3 
virtuvės, 2 vonios, alyva šildomos, 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 virtuves, Delaware - Bloor

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

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

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

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

$12.900 pilna kaina, Quebec - Annette, mūrinis, atskiras, 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 šildomas, didelis kiemas.
$8.000 įmokėti. Indian Rd. - Bloor, mūrinis, atskiras, 11 k., 3 virtuvės, vand. 

aliejumi šildomas.

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

virtuvės, Delaware - Bloor

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

žios kietmedžio grindys, nomos 
rondosi loboi grožioj vietoj ir ga
limo tuojau užimti. Visa kaina 
tik $11.800. Skambinti P. Gry
bas ME. 2471.

ST. CLAIR - Oakwood, $28.000 su 
didesniu įmokėjimu. Visai atski
ras loboi gero mūro, 10 puikių 
kambarių namas, moderni virtu
vė, 2 vonios, žaidimų kambarys 
skiepe. Tikrai vertos dėmesio na
mas. Sk. P. Grybas ME. 2471.

BARTLETT - BLOOR, $3.000 įmokė
ti. Atskiros 7 kambarių namas, 
kietmedžio grindys, kvadratinis 
plonos, karštu vandeniu šildo
mas, 2 virtuves, loboi didelis 
kiemas ’su vaismedžiais. Skubus 
pardavimas. Skambinti P. Ker- 
beris ME. 2471,

CONCORD - COLLEGE, $4.000 įmo
kėti. 8 kambarių mūrinis^namos, 
kietmedžio grindys, naujas aly
vos šildymas, 2 modernios vir
tuvės, viduje ir iš laiko švarus. 
Vieno atviro skola 10 metų. Tik
rai puikus pajamų nomos. Skam
binti P. Kerberis, ME. 2471.

GEOFFREY - SUNNYSIDE, $6.000 
įmokėti. 9 kambarių puikus at
skiros namas, kietmedfio grindys, 
korštu vandeniu olyvo šildomas, 
nepereinami dideli kambariai, di
džiulis sklypas. Skubus pardavi
mas, Šeimininkas išvyksta — 
puikus pirkinys, geros pajamos. 
Skambinti P. Kerberis ME. 2471.

Įmokėti $2.500. 9 nepereinamų did. 
kambarių, labai gero mūro na
mas, alyva šildomas, didelis kie
mas, 2 garažams vieta, greitas 
užėmimas. Bloor - Harbord ra
jonas.

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

Įmokėti $3.500. 7 k., mūrinis, alyva 
šildomos, garažui vieta. Viena 
skola balansui. Kaina $11.300. 
Morguoretta - College rajonas.

(mokėti $4.500. 8 k., mūrinis, vand.- 
alyvo Šildomas, garotos, kieto 
medžio grindys, atviras morgi
čius 10 metų Mokant kas metų 
ketvirtį $125. Rusholme - Do- 
vercourt rajonas.

(mokėti $5.000. 9 k., mūrinis, alyva 
Šildomas, kietmedžio grindys, ga 
ražas, Šoninis įvažiavimas. At 
viras morgičius 10 metų, mo
kant $ 125 kas ketvirtį mjtų. 
Bloor - Dovercourt rajonas.

$8.000 įmokėti, Evelyn Avė., 12 k. 
otsk., lobai gero mūro duplek
sas, vandeniu šild., dtddis kie
mas, 2 muro garažai, privatus 
įvažiavimas.

$8.000 Įmokėti, Rusholme Rd., 13 k. 
per 2 ougštu, atskiros dupleksas, 
vandeniu šildomos, 2 mūro ga
ražai, privat. įvažiavimas. Viena 
skola 10 metų.

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

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

$3.500 įmokėti, 7 kamb. mūrinis, at
skiras, mod. virtuvė, didelis kic- 

• mas. Dovercourt - Davenport ra- 
fone. Pilna kaina $15.500.

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

$4000 įmokėti,, Gorden - Sorauran, 7 
k. mūrinis, pusiau atskiras, oly
va šild. 2 modernios virtuvės, 
garažas. Pilnai kaina $13.500.

$5.000 įmokėti, tl k. originalui dup
leksas, 3 mod. virtuvės, olyv. 
vandeniu šildomos, doli^ybė 
įrengti biznį rūsyje, duoda pa
jamų $185 mėn. plius 2 k. ir vir
tuves butas sou. Nuosavybė be 
skolų. Pilna kaino $21.000.

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

$5.000 įmokėti, Vaughan Rd. - St. 
Clair, 6 k. mūrinis, pus. atskiras, 
vand. alyva šildymas, privažia
vimas. Pilna kaina $14.700.

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

$3.500 įmokėti, Montrose - College, 
7. k. atskiras, alyva šild., moder
ni virtuvė, goražas. Pilna kaina 
$13.000. /

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

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

$9.000 įmokėti, Glendowyne Rd. - 
Bloor, 7 k. mūrinis atskiras, kv. 
plonos, mod. virtuvė, garažas. 
$16.000 pilna kaina.

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

Turime daugelį kitų labai gerų ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

F. Jonynas
TdefoMt OL. 8444

Hemą OL 1972.

J. IVANAUSKAS
įstaigos tel. OL 8443 •
Namj tel. LO. 9023

Rūta Kuprevičienė
įstaigos telef. OL. 2324

Vladas Paliulis
Įstaigos telef. OL. 2324

V. Jučas
Biznio tcl. OL. 2324 

Namų telef. OL. 6718

V. IVANAUSKAS
įstaigos tai. OL 2325

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
{rengiami nauji visų rūšių namu apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškos 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,

f‘ « *

į t tdtij Em

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

SABA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

J Specialiai paga
minti Kanadai 

Atvykite, pademonstruosime veltui. Garantuoti pataisymai, 
atliekami specialistų radijo 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.

■MM A
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V. VASIS-Vasiliauskas
Real Estate and Business Broker

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

PARDUODAMA:
1. High Park 6 dideli komb. mūrinis- 

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

2. Grenadier Rd. —r Roncesvales 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 komb. 2-jų augštų mūrinis 
gtskiras 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, garažps, geras pajamų na
mas. Įmokėti $5.000 Ir viena at
vira skola balansui.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. BUTRIMAS - J. K. BALSYS V. VASIS (Vasiliauskas)

aldyluvaiVasarai artėjant parduodami 
pigiomis kainomis

7 kub. pėdų šaldytuvas su fljį 1 /S EJ
5 metų garantija tik......’ <J> _L 03

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

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

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

PASAULYJE 
GARSIOS 

VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS 

Lietuviškos ir 
vokiškos 
patefono 

plokštelės.
DOVANOS 

su lietuviškais 
motyvais ir 
importuotos.

4711
• vokiečių kos
metikos prekės.

WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ST. 
TORONTO 

Tel. WA. 4-4596

Loterija — pavojingas dalykas
Širdies ligomis sergantiems 

betkoks aštresnis susijaudinimas 
pavojingas. Vienas tokių silpna- 
širdžių laimėjo loterijoj 2.500.000 
frankų, Niekas iš artimųjų neap
siėmė pranešti jam tos žinios — 
gali ko gero mirti iš susijaudini
mo. Ta pareiga teko šeimos gy
dytojui. Atėjo pastarasis ir sako:

— Ką Tamsta many tumei apie 
kelionę į pietus? Tiesa, kelionė 
brangi, bet Tamsta turėtum pir
miau išlošti pinigų loterijoj. Įsi
vaizduokime, kad rytoj Tamsta 
gauniM00.000 frankų!

— Tiip atveju, daktare, važiuo
čiau.

— O jeigu tai būtų milijonas?
— Tada pirkčiau ten namus ir 

nebegrįščiau.
— Prileiskime, kad Tamsta lai

mėjai 2.500.000.
— Tuo atveju, mielas daktare, 

tuč-tuojau atiduočiau Tamstai 
500.000 frankų.

Gydytojas stipriai riktelėjo, 
suaimanavo ir krito negyvas. 
Mat, jis irgi buvo silpnaširdis.

Atsargi
Mokykloje:
— Kodėl neišmokai geografi

jos pamokos?
■—Panele mokytoja, juk Jūs 

sakėt būti atsargioms. Mano tė
velis vakar pasakojo, kad esame 
didelių pasaulio įvykių išvakarė
se, kurie pakeis žemės veidą. Aš 
nusprendžiau geriau jų palaukti.

Įstaiga neatsako
Jaunas tarnautojas kreipiasi į 

savo šefą ir prašo pakelti algą, 
nes jis dabar kaip tik veda. Še
fas, nustūmęs liežuviu gumą į 
kitą burnos pusę, apgailestavo: 
z — Mielai, gerbiamasis, bet ma
tai, už nelaimes, įvykstančias ne 
įstaigoje, mes neatsakome.

Lengvi darbai
— Maniau, kad meisteris dar 

serga, o pasirodo, šiandien jis jau 
vaikus prilupo.

— Na, gydytojas jau leido jam 
lengvus namų darbus.

Perdaug reikalauja
'— Mano brangioji, jei jau mu

du esam vedę, tai norėčiau tave 
prašyti, kad rengtumeisi tik pa
gal mano finansines išgales.

. — Bet juk tai negalima, bran
gusis. Kaip gi atrodys, kai aš vie
nais marškiniais bėgiosiu.

Kanados Fordo įmonėms 50 m.
Ford Motor Company of Can

ada, Ltd. inkorporuota Windso
re 1904 m. rugpjūčio 17 d. Įmonė 
pirmaisiais metais teturėjo 17 
tarnautojų ir pagamino 117 au
tomobilių. 1910 m. metinė pro
dukcija pakilo tik iki 1000, o 1926 
m. jau iki 100.000 per metus. Iki 
‘1927 m. buvo gaminami automo
biliai vad. T modelių ir išviso jų 
pagaminta daugiau kaip 750.000. 
A modelio 1928-1932 m. Kanado-

Dantistė
NINA CERNAVSKIS,

DARBO VALANDOS: pirmadieniois ir trečiadieniais nuo 2-9 vai. vak.; ketvirta
dieniais ir penktadieniais nuo 9-5 vai. po pietų.

660 BROADVIEW AVE., TORONTO. - TEL. Rl. 4643

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima H 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.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Ccllisicn
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

1613 BLOOR ST. WEST 
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI 

Lietuviams nuolaida. 
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėlio! apdrausti. Augštos palūka
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Te1. 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vok.

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

Rinkimai
Vienas kandidatas praėjus rin- 

•kimams sako savo žmonai:
— Nesuprantu, kas čia pasida

rė. Rodos, ištisos minios rinkėjų 
žadėjo balsuoti už mane, o dabar 
— vos vieną vienintelį balsą ga
vau!-..'

— Na, matai! Pats esi kaltas: 
visur savo rinkiminėse prakal
bose raginai, kad visi balsuotų 
kaip vienas.

Panašumas
Tetos žavis kūdikiu.
— Va, jo akys — kaip tikras 

tėvas.
— O nosytė palinkus kaip ma

mos. .
Tai girdėdama, sesytė dar to

liau palygino:
, — O dantukų _ neturi lygiai 
kaip senelis.

Silpniausia vieta
— Blogai su manim. Galvoje 

taip ūžia. Turbūt, bus gripas. 
Kad tik neįsimestų į galvą — 
skundėsi rašytojas.

Draugas jam pritarė:-
— Reikia labai apsižiūrėti, nes ( 

mikrobai mėgsta įsimesti į silp
niausią vietą.

j e pagaminta per 250.000. Kana
dos Fordas savo milijoninį auto
mobilį pagamino 1932 m. kovo 
mėn., o antrą milijoną užbaigė 
1946 m. rugpjūčio mėn.

II Pasaulinio Karo metu Ka
nados Fordas pagamino 370.000 
karinių vežimų, jų tarpe 34.000 
šarvuočių.

Kanados Fordas per tą 50 me
tų savo .gyvavimo yra pardavęs 
mašinų už 3% bilijono dolerių— 
maždaug už pusę tos sumos par
duota paskutiniais 8 metais. Dau
giau kaip 2 iš kiekvienų 5 Kana
doje pagamintų automobilių bu
vo pagaminti Kanados Fordo 
įmonių. Jei per pirmus 12 mėne
sių Kanados Fordas pagamino 
tik 117 automobilių, tai dabar jis 
tiek pagamina mažiau kaip per 
2 valandas..... .... .

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

susitarimų.

561 - 567 KEELE ST.
• .1% Block South of St. Clair 

TORONTO, ONT.

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

Sav. G. KERAITIS

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

Tel. LL. 3222.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas,, šepečiai, terpentinas 
Sfcy’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

F. N. PREBBLE
REALTOR j'-K

Lietuvis siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

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

kamb. kiekvienas, atskiras mūro 
t namas, karšto vandens šildymas, 

kiekvienas butas yra visai atski
ras su vonia ir prausykla. Paja
mas galima padidinti žymiai ga
le metų. Į patinga i žemas įmolęė- 
jimos, 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.

$4.000 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 otskir. namas geram High 
Park rajone; karšto vandens - 
alyvos šildymas, garažas ir šoni
nis įvažiavimas.

$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 
komb. mūrinis atskiras namas, 
modernus alyvos šildymas, air- 
condition, išilginis koridorius,, 
moderni virtuvė.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)

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

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

Telef. kabinėtos EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
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 gimdyvės 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vidaus ir moterų ligos 
251 CRAWFORD STREET, TORONTO 

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

šeštadieniais: 2-7 Vat.’ p.p'. ‘

Dr.J. J. VINGILIS
♦ VIDAUS LIGOS

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

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVE., TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

NUO RUGPJŪČIO 14 IKI 

28 DIENOS NEDIRBS — 

IŠVYKSTA ATOSTOGŲ.

Dr. A. Rati now
LM.C.C.

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

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

TeL WA. 1-6708

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

TORONTO
(Įėjimas iš 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

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

sDf. michaei^balkany
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimq

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. Chas. OKUH
DANTISTAS

838 Dundas-St. W. Toronto 
kampas Eucl’d Ave.

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

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

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. JUOZAPA1TIS

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

1061 BLOOR ST. W.

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advokatai, Notarai
91 Yonge St, Toronto 

Telef. EM.6 5255
Pfašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

Laikrodininkas
Taisau visų rūiių iaikradiius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Glashuette laikrodininkų mo
kyklų. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti H provincijos reg. laHku.

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

1 ..... .. ' -----------

Dr. Alexander SZATMARI
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

susitarimq.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
O» QUEEN ST. W. (prie Spedina). Tel EM. «^PM

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių Užuolaidų.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-455?
36 metų valymo patyrimas

STANLEY SHOE STORE
Augičiausios rūšies moterų, voikų h 
vyrų batai, normalaus dydžio ir plotus 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

. prie Gladstone
-.7". ■■ .r, ■" - • i ; asssssss.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus E E—EEE dydžio.

1414 Dundas St West Toronto
TeL KE. IMI

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

PERKĖLĖ •
• savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 — Herman Building 

Toronto
Telefonas EM. 6-1681-2
Ketvirtadienio vakarais: i 

575 Queen St W. - 6-8 vai. v. I 
Telef. EM. 8-2646

________________ 1

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant Liudžius

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių į 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškoi kolbončius prošoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeštod. 10-1 vo. p.p.
Office EM. 6^5679. Res. ME. 0636.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

v386 Bathurst St Toronto 
TeL EM. 4-6515

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

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. HHrta akių nervus, kurie dož 
noi sukelia golvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kolba slavų kolbomis
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924.

Dr. WILLIAM J. ZINCIIESIN 
8.A., M t>„ L.M.C.C. 
GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS
MtathDO vaL: 2-4.30 ir 7-9 vol. pp. 

386 Bathurst S^ Toronto 
Telef. EM. 8-1344



į Ljy Šiaurės Amerikos Lietuviu Sportinių Žaidynių Organizacinis Komitetas kviečia visus Kanados lietuvius ir svečius atsilankyti į J
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S GRANDIOZINI, ŠOKIU, VAKARA, J
J 's '* . ' . k
J šį šeštadienį, rugsėjo 4 dieną, 7 vai. v. MASARYK MEMORIAL HALL, 212 Cowan-Queen gatvių kampas.
3 >■ - k

Vakaro metu veiks turtingas bufetas, gros didelio sąstato kapela ir dainuos dar niekad Toronte negirdėti solistai.
9 Šio vakaro svečiai bus nufilmuoti. Vakare dalyvaus 400 lietuvių sportininkų iš Jungtinių Amerikos Valstybių.
įĮ^ w

Smulki IV ŠAL Sportinių Žaidynių programa 5 psl. Žaidynių Organizacinis Komitetas. L
, • -k . . , « y Cj

TORONTO, Cnt
Kiekvieno lietuvio pareiga 

dalyvauti Lietuvių Dienų iškil
mėse ir taip pat Toronte vyks
tančiose IV Š. Amerikos Sporti
nėse Žaidynėse. Visų iškilmių 
programos 5 psl.

Kiekvienas gailėsis, 
kas pavėluos ar neatvyks į Lie
tuvių Dienų grandiozinį balių 
šeštadienio vakarą, 7 vai. į UNF 
žinomą salę, kur tarp kitų staig
menų Toronto Linksmieji Bro
liai apdainuos kiekvieną lietuvį 
tremtinį, kur tik jis gyventų šia
me gražiame pasaulyje. Jie ne
pamirš nei garsių prezidentų, ka
ralių ir karalienių. Kas juos ma
tys ir girdės, tas iki ašarų juoksis. 

Rūta Kilmonytė, kylanti Holi- 
wcodo žvaigždė, pasirodys sce
noje su baleto šokiais ir lietuviš
ka daina. Baliuje bus ir kitos 
staigmenos.

Sekmadieni 7 vai. vak. ištai
gingoje Masey Hali salėje visi 
koncerto dalyviai bus nufilmuoti 
spalvotame filme, kuris bus ro
domas visur, kur tik gyveną lie
tuviai. Kita staigmena bus ta, 
kad koncerto dainos ir oficialios 
dalies kalbės CBC radijo b-vės 
Toronte ir Voice of America iš t _ __
Niujorko bus užrekorduotos ir ■ re bus traukiamas loterijoje 1954 
greitu laikus per jų radijo tink-J m. automobilis “Pontiac”. Lai- 
lus bus transliuojamos po visą ! mingojo bilieto savininkas galės 
pasauli, o svarbiausia į anapus! pasirinkti automobilio spalvą 
geležinės uždangos — į mūsų vi- ■ Anderson Buick Pontiac Toronto 
sų mylimą tėvynę Lietuvą. bendrovėje ir nusipirkti jį už $1.

Taip pat Voice <jf America už- Torontiečiai kviečiami ‘ baigti 
rašys i plokšteles iškilmingas L. platinti bilietus ir jų šakneles 
Dienai pritaikintas pamaldas Pri i grąžinti iki šeštadienio pietų. Po 
sikėlimo parapijos bažnyčioje loterijos traukimo bus teikiamos 
sekmadienį 11 vai. ir iškilmingą dovanos daugiausiai išplatinu- 
meno parodos atidarymą 12.30 
vai. Lietuvių Namuose.

Įėjimas į‘ Lietuvių Dienų kon
certą Masey'Hall salėje tik turin
tiems Liet. Dienų leidinį - prog
ramą, kurį iš anksto galima bus 
gauti Lietuvių Namuose ir kitur, 
todėl, kad išvengti didelio susi
grūdimo prie įėjimo į salę, To
ronto apylinkės valdyba primyg
tinai prašo įsigyti leidinį iš anks
to. Toronto apyl. v-ba.

CBL lietuviška programa
CBL radijo stotis, banga 740 

kas penktadienį 9.30 vai. vakaro 
transliuoja pakaitomis įvairių 
tautų muzikes programą vadina
mą “Songs of My People”. Lietu
vių Dienos proga, šį penktadienį, 
rugsėjo 3 d., lietuviams pasvei
kinti pateiks lietuvišką progra
mą. Orkestras pagros keletą lie
tuviškų šokių, o sol. V. Verikai- 
tis padainuos solo. Programa 
transliuojama visai Kanadai.

Programai vadovauja Ivan Ro
manoff, kuris veda kitą panašią 
CBG programą. Jo “Continental” 
quintetas K. T. Parodoje gros 
rugsėjo 1, 7 ir 11 d.d.

Kanados T. Paroda 
prasidėjo pereitą penktadienį ir 
lankoma labai gausiai. Šiemet 

nė- 
nei

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Nuo šio sekmadienio para

pijos bažnyčioje sekmadieniais 
pamaldos pradedamos laikyti ru
dens tvarka: 9.30, 11 ir 12 vai. 
9.30 vai. pamaldos jungiamos su 
palaiminimu Švenčiausiuoju

— Kanados Lietuvių Dienos 
proga Toronte šį sekmadienį II 
vai. iškilmingų pamaldų metu 
bažnyčioje giedos Toronto cho
ras “Varpas”, vadov. muziko S. 
Gailevičiaus.

— Ateinantis penktadienis ir 
sekmadienis yra pirmieji rugsė
jo mėnesį. Tikintieji, ypač jau
nimas, kviečiami pasinaudoti 
sakramentais.

—■ Parapijos choro repeticijos 
vyksta: moterų balsams pirma
dienį 7.30 vai. ir vyrų balsams— 
trečiadienį 7.30 vai.

— Parapijos bažnyčioje su
tuokta: Vilius Fidleris ir Danute 
Zubrickaitė, Juozas Spreinaitis 
ir Aldona Špakauskaitė.

Pakrikštyta: Violeta Ona Pili- 
pavičiūtė ir Everestas Emanue
lis Havlik.

Prisikėlimo parapijos žinios
Šį sekmadienį,' rugsėjo 5 d., 

po 11 vai. pamaldų College teat-

DĖMESIO! DĖMESIO!
PENKTADIENĮ, rugsėjo 3 dieną ir kiekvieną sekantį penktadienį 

UNF Auditorijoje, 297 College St. W.
■ ‘j-'v y k s _ - ■ - -

R U D EN S SEZONO

ŠOKIAI
PUIKUS ORKESTRAS, BUFETAS, ALUTIS.

Įėjimas tik 50c ponioms ir panelėms ir 75c vyrams.
LAS

MONTREAL. Que.

jcje lietuviai nedalyvauja — 
ra nei lietuviško skyriaus, 
jokių meniškų pasirodymų.

Toronto estų visuomenė 
rugpjūčio 21 d. suruošė savo kon
sulo p. Markaus 70 m. sukakties 
gražų paminėjimą. Buvo ypatin
gai atžymėta p. Markaus sėkmin
ga ir nuoširdi veikla estų tautos 
gerovei. Lietuvių visuomenės ir 
Baltų Federacijos vardu p. kon
sulą pasveikino inž. J. Sližys.

siems bilietų. Automobilio lote
rija jau davė $7.846.75.

— Šį sekmadienį yra rinkliava 
BS Fondui. Parapijiečiai prašo
mi paaukoti vienos dienos už
darbį.-

— Praeitą sekmadienį ligo- 
! niams ir neturtingiems sušelpti 
gauta $136.13.

— Rugpiūčio 27 d., Šv. Juoza- 
po ligoninėje, po ilgos ir sunkios 
ligos, aprūpinta ligonių sakra
mentais mirė a.a. Lidija Karalie
nė. Palaidota rųgpiūčio 30 d. iš 
Šv. Agnietės bažnyčios.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Juozas Bakša ir Eugenija 
Skibaitė.

— Pakrikštyti: Audra Liucija 
Dudaitė irReimondas Vincas 
Stulgys.

Šv. Andriaus liuter. bažnyčioje 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, rug
sėjo 5 d., 9.30 vai. lietuvių pa
maldos. Kun. dr. M. Kavolis.

Prof. Stp. Kolupaila atostogų 
kelionės metu pereitą šeštadienį 
kartu su žentu inž. Bulota lan
kėsi Toronte. Aplankė taip pat 
ir “TŽ” redakciją. Profesorius 
tebėra toks pat budrus, kupinas 
energijos ir pasiryžimo dirbti.

Nuomų kontrolė
Toronte turėtų pasibaigti šį ket
virtadienį, rugsėjo 2 d. Tačiau 
nuomininkų sąjungai reikalau
jant ir grupei tarybos narių pa
prašius burmistrą sušaukti spe
cialų tam posėdį, klausimas bus 
dar sprendžiamas rugsėjo 1 d. ta
rybos posėdy. ,

Šj penktadienį VYKSTU LENGVA MAŠI
NA ČIKAGON. Grįšiu maždaug už ta
vo it ės. Skambinti "TŽ" administraciįon.

Ateitininkų dienos
Ateinančią savaitę, rugsėjo 4-5 

d.d. Čikagoje įvyksta ateitinin
kų Kongresas. Tame Kongrese 
bus minimi Marijos Metai, šv. 
Pijaus X paskelbimas šventuo
ju ir 50 metų spaudos laisvės su
kaktis. Kongresas yra visuotinio 
pobūdžio ta prasme, kad negalin
tieji jame dalyvauti rengia savo 
apygardų, kuopų, draugovių ir 
skyrių kongresėlius ar minėji
mus ir nagrinėja juose tuos pa
čius dalykus, kaip ir kongresas 
Čikagoje. Toronto ateitininkai 
moksleiviai ir studentai tą dieną 
dalyvauja 11 vai. šv. mišiose ir 
priima šv. komuniją,-o(,po pamal
dų renkasi į Prisikėlimo parapi
jos kleboniją, kur turės užkan
džius ir atitinkamą minėjimą, o 
po šio minėjimo dalyvaus ir Ka
nados Lietuvių dienų iškilmėse. 
Kartu su torontiečiais Ateitinin
kų Dienos minėjime dalyvaus ir 
Hamiltono ateitininkai.

Kreipiasi į torontiečius
IV Šiaurės Amerikos Sporti

nių Žaidynių komitetas dar kar
tą kreipiasi į Toronto visuomenę, 
prašydamas suteikti nakvynių 
atvykstantiems sportininkams.

Taip pat prašome tų, kurie tu
ri mašinas penktadienio vakare, 
t.y. rugsėjo 3 d., atvažiuoti į To
ronto Lietuvių Namus ir padėti 
išvežioti amerikiečius į nakvy- 

i nių vietas, nes svetimame mieste 
ne taip lengva tramvajais susi
gaudyti.

Visais žaidynių reikalais gali
ma skambinti kiekvieną dieną 
nuo 17 iki 19 vai. vakaro Pranui 
Berneckui, tel. OL. 8010.

Žaidynių Organizacnis K-tas.

RETA PROGA!

25% 
Gyvulių ūkis 
Kur bokūžė somonoto 
Kazimieras Sapiega .............
Kolektyvinė prausykla .. .....
Naujasis testamentas ...........
Princas ir elgeta .....................
Pabučiavimas . .....
Strėlė danguje 
Šventųjų gyvenimas .................
Vai lėkite dainos ...P...... .

L- ' • ■ ■ ■ .15% ■" ■;
Anglų kalbos gramatika ......
Būkite sveiki 
Išblokštasis žmogus .... ....... 
Konradas Valenrodas 
Kaip jie mus sušaudė ............
Loreta ....... ................................
Sename dvare ......:.....
Už spygliuotų vielų ..............
Valentina ...... ......
Viltrakių vaikai .......  ..... ......

10%
Atsiminimai ir mintys ...........
Coscoto Cristalina ..................
Debesys plaukia požemiu 
Dulkės raudonam saulėleidy . 
Didžiosios atgailos ..................
Don Comiliaus maž. pasauli* 
Eldorado ................... •......... .
Nuo Imsrės iki Orinoko .....
Nepriklausomos Lietuvos pinigai 5.00 
Šventoji Lietuva .............................. 3.00
Vilnius ........... 2.50

Šios knygos galite gauti su pažymėto 
nuolaida "Tėviškės Žiburių" knygyne šį 
sekmadienį, rugsėjo 5 d.

1.00 
2.00 
2.50 
1.00 
3.00 
1.20 
1.50 
2.00 
2.00 
1.00

0.60 
2.00 
2.25 
1.50 
R80 
1.80 
2.00 
2.25 
2.00 
1.40

2.00
. 3.50

2.50
. 3.00

3.50
. 3.50
. 1.80
. 2.50

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI Lietuvių Dienos išvakarėse, t.y. 
ŠĮ PENKTADIENĮ, rugsėjo 3 d. 7 vai. vak. rengia

NEPAPRASTAI LINKSMUS

Groja šaunus ITALO CANADIAN orkestras.
— Šokiai vyks visose trijose salėse —

Ištroškę galės atsigaivinti tauriais gėrimais, o išalkę — pasistip
rinti lietuviškais patiekalais. Tad visi, seni ir jauni, maloniai 
kviečiami pasigrožėti žavingos muzikos garsais ir nuotaikingai 

praleisti penktadienio vakarą.
. Įėjimas nemokamas.-^ , TL Namai.

. DARBO. DIENOS šventės ir Lietuvių Dienų užbaigimui 
Toronte, PIRMADIENĮ, rugsėjo 6 d>. 7 vai. vak., šv. Jono 
Krikštytojo parapijos salėje (Dundas - Gorevale gt.)

TLO “TRIMITAS” RENGIA PUIKŲ

ŠOKIUS
su alučiu ir kitais įvairumais.

Puiki proga, atsisveikinant su svečiais - dalyviais Lietuvių Die
nų, linksmai praleisti laiką.

TLO “Trimitas”.

J. ŽEMAITIS
Real Estate

113 Norfolk St., Simcoe, Ont. 
Telefonas I243-M.

Mišrūs ūkiai pardavimui:
$3.000 įmokėti, 100 okry, 8 komborių mūrinis nemos/ noujo bornė, netoli mo

kyklos, prie gero kelio, pilno koino — $10.500.

$5.000 įmokėti, 80 okrų, geri torbesioi, prie upus, 3 mylios nuo Tillsonburgo, 
• pilno koino — $14.000. * <

$6.000 įmokėti, 100 okrų, loboi geri trobesioi, lygus loukoi, prie 3-Čio High- 
woy, vieto tinko bizniui koip: stotyti Motei, kobinoms, gozolino sto
tims ir pon., pilno koino — $20.000,

$5.000 jmokčti, 90 okrų, vklutinioi trobesioi, prie osfoltuoto kelio, prie didžio
sios Coledoniįos upės, vieto ir žemė tinko doržininkystei, pilno koino 
— $12.000.

Turime didelj pasirinkimu mišrių bei tabako ūkių.

. Turtingas baząras ir.loterija
Toronto liet. Prisikėlimo para

pijos bažnyčios. .Foncįo^, moterų 
rėmėjų būrelis rugsėjo 4 ir 6 die
nomis >rengia, didžiulį bazarą - lo
teriją Lietuvių Namuose, 235 Os- 
šington Avė. Rugsėjo 4 d. baza- 
ras atidarytas' nuo 10 vai. ryto 
iki .12 vai. vakaro, o rugsėjo 6 d. 
nuo 10 vai. ryto iki 10 vai? vak.

Šiam turtingam bazarui būre
lis labai rūpestingai ruošėsi jau 
prieš pusę metų. Suaukoti daik
tai yra pačių moterų lietuvių 
rankdarbiai ir šiaip namų apy
vokos nauji ir vertingi dalykai. 
Čia matomos puikios juostos, 
raštuotos staltiesės,, pagalvėlės, 
lietuviškos lėlės, megztos vilno
nės ir šilkinės skaros, skryne
lės ir kitos įvairios dovanos.

Iš prekybininkų gauta virtu
vinių indų ir šiaip apyvokos 
daiktų, ■ '

Bazarui. ir loterijai vadovauja 
būrelio pirmininkė, žinoma vi
suomenininke Ieva Monkuvienė. 
Jai talkininkauja specialiM>ažfe£p 
komisija. » . ‘ J

Atėję į bazarą Lietuvių Na
muose, pasijusite kaip marginau 
krautuvėje. Ūž visai neaiigstą 
kainą bus galima įsigyti vertin
gų daiktų. ' ;.v „•

Toronto lietuvių visuomenė ir 
mieli svečiai iš tolimesnių Kana
dos ir JAV-bių vietovių, atvykę 
į II-ją Kanados Lietuvių Dieną ir 
IV-sias Šiaurės Amerikos Lietu
vių Sportines Žaidynes, prašomi 
atsilankyti bazare ir išmėginti 
savo laimę. Jūs įsigysite prisimi
nimui šių dienų puikių suvenirų.

Bazaro pelnas skiriamas labai 
kilniam tikslui — Toronto lietu
vių Prisikėlimo parapijos baznj/-’ 
čios statymo fondui. .•

Būrelio valdyba.

PRANEŠIMAS
Gerb. kiiįėntams pranešame, kad nuo 

šias 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.

8-tos rugsėjo šventės minėji
mas bus švenčiamas rugsėjo 12 
d., sekmadienį. Tą dieną AV ir 
šv. Kazimiero bažnyčiose bus iš
kilmingos pamaldos, kuriose da
lyvauti kviečiamos visos organi
zacijos su vėliavomis. Smulkes
nė programa bus paskelbta vė
liau.

Visose mokyklose darbas pra
sideda rugsėjo mėnesį. Kaip ir 
praėjusiais metais veiks trys šeš
tadieninės mokyklos: Verdune, 
Rosemounte ir Longueuil. Mo
kyklų vedėjai: p. Lukoševičienė 
— Verdune, p. Rimkevičienė — 
Rošemdunte. Blogiau su Lon
gueuil. Ponia Efertienė, taip gra
žiai dirbusi, nebegalės dirbti 
šiais mokslo metais.

Apylinkės pirm. L. Balzaras 
išvyksta atostogų nuo rugsėjo 1 
iki 21 d. Pirmininko pareigas eis 
vicepirm. A. Gražys.

Profesorius S. Kolupaila su inž. 
J. Bulotos šeima savo atostogų 
kelionėje atsilankė Montrealyje. 
Ta proga Pasaulio liet. inž. ir ar
chitektų sąjungos Montrėalio sk. 
turėjo susirinkimą Vytauto klu
be, kuriame mielai sutiko daly
vauti prof. S. Kolupaila ir pasi
dalinti mintimis su savo buvu
siais studentais ir jaunesniaisiais 
kolegomis. Džiugu prisiminti, 
kad Vytauto Didžiojo un-to pro
fesorius, daugelio mokslinių dar
bų ir aktualių straipsnių auto
rius, Lietuvos upių upelių ir eže
rų žinovas, baidarių ekskursijų 
Lietuvos vandenimis vadovas, 
jaunimo bičiulis, paskutinio tra
giškojo dešimtmečio ne tik ne
buvo palaužtas, bet ir nepakeis
tas ir dar su didesne energija 
dirba Lietuvai naudingą moks
linį ir enciklopedinį darbą.

Prof. S. Kolupaila nuo 1949 m. 
profesoriauja Notre Dame un-te, 
Indiana, JAV.

A V bažnyčios komiteto posė
dis įvyks šį penktadienį po vaka
rinių pamaldų. Dalyvavimas bū
tinas.

Bažnyčios statyba einą pirmyn.

Kryžiaus Kelių stacijas dar už
sakė: J. Paulauskas, Gyv. Ro
žančiaus dr-ja, Iz. Gorys, p. Lu- 
kaitienė, J. Ūsai ir VI. Ūsai, p. 
Jokubauskai. Labai nuoširdus

Rūta Kilmonytė išvyko
Rųgpiūčio 23 d. Kanadoje gi

musi lietuvaitė Rūta Kilmonytė, 
kuri neseniai vaidino filme “Se
ven Brides for Seven Brothers” 
(Rūta Lee vardu) paliko gimtą
jį Montrealį ir per Niujorką iš
vyko atgal į Hollywoodą. Išvyks
tančiai artistei jos teta p. Vili
mienė suruošė išleistuves, kur 
teko su Rūta šių eilučių autoriui 
pakalbėti.

Rūta yra pavyzdys mūsų jau
nimui, kaip galima gražiai lietu
viškai kalbėti kad ir svetimame 
krašte užaugus. Aktorė turinti 
grįžti, nes kaip pradedančiai fil
mų karjerą, reikia būti pasiren
gusiai Holly woodo netikėtu
mams. Jai labai džiugu buvę su
sitikti senus draugus ir pažįsta
mus, ypač lietuvius, kurie jds žo
džiais, tokie geri ir nuoširdūs jai 
buvę. Kalbant apie nuoširdumą, 
tai pačiai artistei jo irgi netrūks
ta, nes jos tėveliai kaip tik kilę 
iš savo nuoširdumo garsios Dzū
kijos. Apgailestavo, kad negalin
ti dalyvauti Lietuvių Dienoje 
Toronte, bet tikisi, kad kada nors 
proga pasitaikys.

Išvykstančiai artistei palinkė- 
tina geriasios sėkmės ir ryžto jos 
pasirinktame kelyje. Ab.

Neokanadiečių stovykla
Neokanadiečių įstaiga prie ka

talikų švietimo valdybos šiemet 
buvo suruošusi vasaros stovyk
lą netoli Montrėalio, prie Vand- 
renil. Stovyklą buvo tvarkoma 
Kanados skautų metodais. Sto
vykloje, kaip matyti iš spaudos, 
dalyvavo belgų, prancūzų (euro
pinių). slovakų, vengrų, gudų, 
italų ir vokiečių junuoliai. Šių 
pastarųjų buvo daugiausia — 11 
ir trys administracijoje. Lietu
vių nebuvo.

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.

Išnuomojomos kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte. 73 Gorevcle Avė. Skambinti tel. 
EM. 6-4869 po 5 vai. vak.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. 68 
Coolmine Rd. Tel. ME. 7017 po 6 vai. v.

Išnuomojamas kambarys vienam asme
niui l-me augšte. Tel. OL. 7159, po 6 vv.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte. High Parko ra j. Tel. OL. 8934.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ll-me 
augšte be baldų suaugusiems arba su vie
nu didesniu vaiku. 83 Medland Cres., 
tel. JU. 9726.

Išnuomojami 2 kambariai ll-me augšte 
šeimai arba pavieniai. Be baldų. Galima 
naudotis virtuve. Yra garažas. KE. 3073.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė lll-me 
augšte. 14 Shannon St. Tel. LA. 3960.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė be 
baldų dviem asmenims. Tel. LA. 8577.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, Bloor 
- Lansdowne, tel. OL. 8109, po 3 vai. pp.

Išnuomojamos' kambarys ir virtuvė su 
baldais. 12 Golden Ave., tel. LA. 0417.

Išnuomojamas kambarys I augšte vienam 
asmeniui, su baldais; galima naudotis 
virtuve. Concord prie Bloor, Telef. LA.- 
7888, po 6 vai. vakaro.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais apatin. augšte. Porai ar dviems 
merginoms. Langemarck Avė., telef. LO.- 
4334, po 5 vai. vakaro.

Parduodamas arba išmainomas į namą 
Toronte arba Hamiltone ūkis — "Green 
Farm" — su gyvu ir negyvu inventorių. 
Mūrinis namas 9 kambarių, du tvartai. 
Mokykla prie pat ūkio. Žemės 56 akrai. 
Yra natūralių dujų šulinys, kuris duoda 
$50 pajamų j metus. Savininkas F. 
Lackus, Dunnville, Ont., RR4, tel. 46-22.

Kandidatai I^r. Tarybos 
rinkimams*

Pasiteiravę Toronto apylinkės 
rinkimų komisijoje sužinojome, 
kad iki nustatyto termino Kr. 
Tarybos rinkimams yra įteikta 
du sąrašai. Iš jų viename 19 kan
didatų, o antrame 7. Tik šff pa
starojo sąrašo sudarytojai nėra 
išpildę taisyklių nustatytų for
malumų. Rinkiminė komisija ža
da posėdžio' susirinkiti apie ket
virtadienį. Tada ir bus nuspręs
tas to sąrašo likimas, greičiausia 
jis bus duotas per savaitę patai
syti.

Kiek teko patirti, kitose apy
linkėse pastatyta dar 21 kandi
datas: Hamiltone 10, Montrealy 
7, Rodney 2, Windsore 1.

WELLAND, Ont
Pamaldų nebus. . Lietuviams 

Wellande rugsėjo 5 d., sekmadie
nį, pamaldų nebus. Sekančios pa
maldos įvyks rugsėjo 19 d. — tre
čią sekmadienį.

Kun. B. Mikalauskas, OFM.

Gydytojas prieš ateivių 
asimiliaciją

Psichinės sveikatos kongrese, 
Toronte, apie ateivius kalbėjo dr. 
Abraomas Weinberg, Izraelitų 
psichinės sveikatos instituto di
rektorius. Jisai atkreipė dėmesį 
į pavojų pergreitai asimiliuoti 
ateivius. Toks pavojus ypač esą 
pastebimas JAV, kur norima 
greito amerikonėjimd ir kur pei
kiamas spyrimasis prieš jį. Anot 
gydytojo, “tokia laikysena ver
čia ateivį užsidaryti savo grupės 
ghetto ir susidaryti tautinį išdi
dumą. kuris atsvertų jo nesaugu
mą”. Geriau esą leisti ateiviui 
laisvai dairytis aplinkoje ir tuo 
būdu ruoštis naujam vaidmeniui 
visuomenėj. Tai įmanoma, kai 
ateiviai įsikuria grupėmis arba 
arti seniau įsikūrusių tautiečių. 
Tada jie galį steigti savo draugi
jas, leisti bei skaityti laikraščius 
savo gimtąja kalba.

Dr. Weinberg palietė ir ateivių 
nusikaltimus, nurodydamas, kad 
jų nuošimtis kartais netgi mažes
nis už vietinių gyventojų.

A. Garbenis

UKLAVIMO
i ir įvarius kitus

• 1 SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis

UIJGP' gausite tik '

J. BERŽINSKAS
1212 Dundas Street West. Toronto 

Telefonas LA. 9547
Cio oot galimo užsišbkyti laivėms’ motorus bei 

jvoirius medžioklinius šautuvus.

REKOMENDUOJA
Gorden - Roncesvelles, $14.500, 7 komb., geros plvtų nemos, neoerein. komb., 

vondens - olyvos Šildymos, nėro gorožo. Įmokėti opie $4.000.
* 9

Louder - St. Cloir, $14.900, 8 komb., plytų nomas, orti St. Cloir g-vės; įmokėti 
tik $3 000.

Emmerson - Bloor, $15.900, otskiros, mūrinis nomos^2 gorožoi, oro šildymas; 
įmokėti $5.000 ir vienos atviros morgičius 10-čioi metų balanse.

Kennedy • Bloor, $19.000, 7 komborių per du ougštus, vandens - olyvos Šildy
mas, 2 gorožoi; įmokėti $6.000.

AL GARBENS
REAL ESTATE 

1811 BLOCR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO

Ttefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vakarsh HU. 9-1943.

Vitai, turto pirkimo or perdovimo reikalai* kreipkite »H nurodyto adreso. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




