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Nauji mokslo metai
Vasaros atostogos pasibaigė ir jaunimas bei vaikučiai vėl su

plūdo į mokyklas.
Mes tikime, kad lietuviai tėvai savo vaikučių nuo mokslo ne 

tik nesulaikė, bet dar paskatino ir padrąsino jo siekti. Lietuvis 
neprivalo likti nemokša, neprivalo sau kelius skinti vien muskulų 
jėga. Lietuvis turi būti mintijantis žmogus, visapusiškai pasiruo
šęs gyvenimui. Kapitalų mes neturime. Šiame naujame krašte 
sau tinkamos vietos ir svorio mes galime pasiekti tik sulaukę 
savos inteligentijos ir augštų kvalifikacijų specialistų .Iki šiol 
deja, Kanados lietuviai mokslo vaidmens tinkamai neįvertino ir 
retai kurie jo savo vaikams suteikė. Keliasdešimtis metų išgyve
nę Kanadoje lietuviai mokslo pasiekusių sūnų bei dukrų mažai 
teturi. Tai labai apgailėtinas reiškinys ir jo reikėtų kuo greičiau 
atsikratyti. Mes turime sulaukti lietuvių veiklių visose gyvenimo 
srityse — ne vien fabrikų darbininkų tarpe, bet ir jų biuruose, 
ir technikiniame personale ir vadovybėje, ir mokslo pasaulyje, 
ir politikoje ir visur kitur. Atsiminkime, kad to reikalauja ir mūsų 
vaikų ateitis ir lietuvių tautos interesas. Įėjęs į plačiuosius sluogs- 
nius, lietuvis galės ir Lietuvą išpopuliarinti, ir jai patarnauti...

Tačiau tėvai ir augantis jaunimas neprivalo padaryti skau
džios pagrindinės klaidos — gaudydamiesi praktiškuosius inte
resus, neprivalo nutolti nuo lietuvybės. Lietuvis, pametęs savo 
tautinę sąmonę, būtų apgadintas žmogus, belytė asmenybė — nei 
lietuvis, nei kuries nors kitos tautos narys. O gyvenimas belyčių 
nepakenčia. Normalus mūsų amžiaus žmogus yra kurios nors 
tautos sąmoningas narys. Kas šitą žymę prarado, nebežino savo
sios vietos. Jis niekur nenueis, niekur nepritaps ir vienintelis jo 
kelias grįžti prie savųjų tautiečių, sąmoningai ir su visa siela 
prie jų pritapti.

Vargas būsimai mūsų šviesuomenei, jei ji nebeturėtų tautinės 
sąmonės, tautinio veido, jei nebežinotų savo tautos istorijos, ne
bemokėtų pakankamai tėvų kalbos, nežinotų nors pagrindinių 
dalykų apie Lietuvą. Išviršiniai ir šitokie žmonės kartais gali at
rodyti normaliais’visuomenės nariais, bet savo dvasioje jie yra 
tikri vargšai ir tą labai gerai jaučia, nes tai labai dažnai jiems 
primenama visokiausių aplinkybių.

Mūsų sąlygose jaunimui daug lituanistinių žinių įsigyti nėra 
lengva. Tačiau elementariausių dalykų jis gali sužinoti lituanis
tinėse mokyklose, kurių, ačiū Dievui, jau retoje didesnėje kolo
nijoje betrūksta. Daug ko išmokti ten neužtenka laiko, tačiau ten 
į jaunuolio sielą įsiskverbs dar vertesnis dalybas už patį žinojimą 
— lietuvybės jausmas-. Kiekvienas, ten pasijus^ narių, lietu5fiškos 
šeimos, o tai bus laidas, kad jis norės daugiau sužinoti ir apie 
Lietuvą, ir jos istoriją ir lietuvių kalbos geriau pramokti. O kai 
bus noro, kiekvienas ras būdų tam savo norui patenkinti.

Lietuviškosios šeštadieninės mokyklos po kurio laiko taip pat 
pradės veikti. Tėvų pareiga joms parodyti daugiau dėmesio. Tė
vai neprivalo užmiršti savo vaikų ateities, neprivalo pamiršti ir 
savos senatvės. Bus per vėlu gailėtis, kai senatvėje pajus nebeturį 
su savo vaikais nieko bendra, kai pajus, kad vaikai nebesidomi 
tėvų žeme, tuo kuo tėvai gyvena, kas jiems brangu.

Tėvai pagalvokim! Amžiais geležinė uždanga nestovės. Jai 
puolus daugelis iš pirmos dienos veršis prie tėviškės slenksčio. 
Pagalvokim — su vaikais ar be jų?... A.

II Kanados Liet. Diena Toronte
Hamiltono lietuvių kolonijos 

pernai pradėtos ruošti Lietuvių 
Dienos jau virsta tradicija. Šie
met tokias iškilmes suruošė To
ronto apylinkė, pabrėždama už
davinį įprasminantį šūkį: “Tė
vyne, mes Tavęs neužmiršom ir 
neleisime pasauliui Tave už
miršti!” Ir nežiūrint labai nepa
lankaus meto, kai čia Toronte 
viską nustelbia Tautinė Kanados 
paroda, kai neįmanoma gauti to
kioms iškilmėms tinkamos vie
tos, organizatorių pastangos da
vė neblogų vdisių.

Tris dienas — rugsėjo 4, 5, 6 — 
trukusi programa susidėjo iš ke
lių dalių. Pirmiausia laimingu 
sutapimu tuo pat metu Toronte 
vyko IV Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Sportinės Žaidynės, labai 
pagyvinusios lietuviškąjį sąjūdį 
Toronte ir patraukusios daug 
sportininkų bei sporto mėgėjų. 
Toliau tuo pat metu vyko jau 
LD organizatorių pastangomis 
sudaryto komiteto suorganizuo
ta meno paroda, nesant laisvų 
patalpų veikusi, deja, labai 
trumpai — sekmadienį ir pirma
dienį.

Sporto žaidynių atidarymas 
įvyko St. Michales High School 
didelėje gimnastikos salėje da
lyvaujant apie 400 žiūrovų. Lie
tuvos ir Kanados vėliavų veda
mi įžygiavo apie 100 sportinin- 
kų-ių. Sugiedojus Lietuvos him
ną, rengėjų kviečiami žodį tarė 
min. Vyt. Gylys, KLB Kr. V-bos 
pirm. J. Matulionis ir svečias iš 
Niujorko LLK pirm. V. Sidzi
kauskas. Visi jie pabrėžė sporto 
reikšmę tautos išsilaikymui ir 
lietuviško jaunimo ugdymui. 
Sportininkų priesaiką perskai
tė FASK narys V. Adamkavičius 
iš JAV. Joje pabrėžta lietuvių 
sportininkų ištikimybė Lietuvai, 
olimpinė sportininkų laikysena 
ir baigiasi žodžiais “Tepadeda 
mums Visagalis!”

Sportinių žaidynių apžvalgą ir 
davinius pateiksime kitame nu

mery, dad čia prisiminsime tik 
meno parodą ir LD iškilmingąjį 
aktą bei koncertą Massey Hall.

Dailės paroda buvo atidaryta 
sekmadienį Lietuvių Namuose. 
Prisirinkus pilnutėlei salei žmo
nių, parodos rengimo komiteto 
pirm. dail. T. Valius tarė žodį ir 
pakvietė svečią min. V. Sidzi
kauską parodą atidaryti. Jis pri
minė meno reikšmę mūsų gyvy
binėj kovoj už lietuvišką ateitį 
ir pasidžiaugė Kanados lietuvių 
dailininkų laimėjimais. T. Valius 
davė platesnius paaiškinimus 
apie kiekvieno dailininko išsta
tytus darbus. Parodoje dalyva
vo šie dailininkai: J. Akstinas, J. 
Bakis, V .Bričkus, Dagys, E. Do- 
cienė - Šidlaitė, G. K. Račkus, 
A. Tamošaitienė, A. Tamošaitis 
ir T. Valius. Iš viso išstatyta 41 
paveikslas. Neatsiuntė savo dar
bų dail. Šepetys iš Edmontono ir 
p. Žmuidzinavičienė iš Montre- 
alio. Parodos rengimo komitetą 
sudarė: T. Valius — pirm., J. Ba
kis, Alf. Docius, Iz. Matusevičiū
tė ir N. Kulpavičienė — nariai. 
Jury komisija: E. Docienė, J. 
Bakis ir T. Valius.
Iškilmingas aktas bei koncertas

LD centrinės iškilmės buvo 
sekmadienį, šeštadienį be spor
tinių žaidynių tebuvo suruošti 
du baliai — Masaryk Hali spor
tininkų ir UNF salėje apylinkės 
komiteto. Nors salės buvo nema
žos. tačiau abiejose vietos pri
trūko.

Sekmadienio 11 vai. pamaldos 
abiejose kat. parapijose buvo iš
kilmingos. šv. Jono Kr. parapi
jos bažnyčioje giedojo “Varpo” 
choras, o Prisikėlimo parapijos 
pamaldose — sol. L. Paulioniš ir 
savas choras. Be to, pamaldos čia 
ouvo filmuojamos ir užrašomos 
magnetofonu Amerikos Balso 
reikalui, lygiai kaip buvo užra
šomos bei filmuojamos sporto 
žaidynės, jų atidarymas ir iškil
mingas aktas bei koncertas Mas
sey Hall. Tuo reikalu buvo at-

Kasmetinės miliardinės su
mos, TSRS valdančios klikos 
skiriamos sukelti Vakaruose tiek 
protinę, tiek fizinę suirutę, duo
da nuostabias išdavas. Jei tikėti 
Stuart Chase knygai “Power of 
Words”, Maskvos pikto genijai, 
vien 1950 metais, buvo paskyrę 
$1.409.000.000: 1) skelbti pasau
lio revoliucijos idėjoms ir joms 
vykdyti laisvų šalių pogrindyje;
2) ardyti pavojingas sąjungas 
Rusijai, panaudojant sąjungi
ninkų tarpusavio nesutarimus;
3) silpninti Vakarų tautas sėjant 
tarp politikų nesantaiką; 4) pa- 
raližuoti Vakarų valią sklei
džiant pasaulyje Tarybų Sąjun
gos “nenugalimumą” ir jos “idė
jos”” didumą.. Politbiuras savo 
“taikingomis priemonėmis”, at
rodo, kur kas veiksmingiau ir 
sistematingiau siekė rusiškosios 
“miros” įgyvendinimo pasauly!.

Peržvelgus didžiąją NY spau
dą matyti, jog Amerikoje su
prantamas pavojus ir žinoma kas 
laukia Vakarų pasaulio, tačiau 
vis dar nebuvo asmenybės, kuri 
būtų drąsiai ryžusis skelbti 
šventąjį karą prieš piktąją tira- 
niją, pridengtą tariamo komu
nizmo idėja. •

Net pasaulio religinių bend
ruomenių tarpe buvo pastebi
mas pasyvumas ir net pataikavi
mas' Maskvos tironams (Protes
tantų Kongresas Evanstone, III., 
labai jau nepalankiai priėmė 
baltų liuterionių dalinamus pa
reiškimus kas dedasi Pabaltijy, 
aiškindamasis, jog jie-tai su po
litika nenorį turėti' ifiėko bend
ro...!). Tik katalikų kardinolas 
Spellman iš Niujorko Amerikos 
Legijono suvažiavime šaukė 
“Alas” politikai, kuri naujus mi
lijonus žmonių atidavė vergijai. 
“Tragiškas Lenkijos likimas, 
tiksliau sakant visos Rytų Euro
pos, Kinijos ir Korėjos, dabar iš
tiks tautą, kuri, nežiūrint visų 
jai suteiktų garantijų, turės pa
justi tikrąjį kūjo ir pjautuvo 
svorį... Prisiminę, kaip begė
diškai buvo apviltos po karo 

vykęs ir visose iškilmėse daly
vavo Am. Balso lietuviškos da
lies vedėjas dr. K. Jurgėla. ,

Pastarosios iškilmės sutraukė 
per 2000 dalyvių, kurie salėje 
prakaitavo... net puspenktos 
valandos — nuo 7 v.v. iki 11.30, 
taip, kad pagaliau ir entuziaz
mas atslūgo...

Iškilmes pradėjo TLChoras 
“Varpas” su TLO “Trimitu” ka
ralienės himnu. Apylinkės v-bos 
pirm. J. R. Simanavičius, pa
sveikinęs svečius bei susirinku
sius tautiečius pakvietė kalbėti 
Lietuvos gen. konsulą min. V. 
Gylį, po kurio trumpo sveikini
mo, kalbėjo federalinio parla
mento narys p. Paul Hellyer, at
stovavęs finansų min. Hon. W. 
Harris, kuris buvo kviestas kal
bėti kaip valdžios atstovas. Pa
reiškęs apgailestavimą, kad Mi- 
nisteriui atvykti neleido aplin
kybės, atstovas perdavė jo svei
kinimus, primindamas, kad lie
tuvių didelė dalis yra atvykę 
no 1945 m., atstovas visdėlto ne
prisiminė x priežasčių, kurios šią 
■nasę išbloškė iš tėvynės, kurios 
ir iki šiol tebėra jautriausias 
skaudulys lietuvio sieloje. Nau
juosius ateivius lietuvius p. at
stovas įvertino Kanados požiū
riu, nurodydamas tris teigiamy
bes: kad naujieji ateiviai pagy
vina ūkinį gyvenimą, kad atne
šė kultūrinių vertybių ir kad at
nešė daugiau žinių apie bolše
vizmą, kurio priespaudos buvo 
patys patyrę, ir kad šitomis savo 
žiniomis gali patarnauti kana
diečiams atsispirti bolševizmo 
pavojui.

Liet. Laisvės Komiteto pirm, 
min. V. Sidzikauskas, kviestas 
pagrindiniu dienos kalbėtoju, ži
noma, kalbėjo kiek ilgiau. Prisi
minęs istorinę lietuvių tautos 
praeitį, p. Minist pareiškė vil
ties, kad mūsų kova dėl laisvės 
pasibaigs laimėjimu. Priešas 
stiprus, bet mes kovojame ne 
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Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

Lenkijos ir kitų pavergtų tautų 
išsilaisvinimo viltys, mes visai 
neturime pagrindo pasitikėti Že
nevos pažadais Laos, Kambodi- 
jos ir Pietų Vietnamo valsty
bėms...” Tai buvo retas Vaka
rų politikos klaikumoje nuošir
džiai šaukiančio baldas.

Svarsto JAV-bių 
užsienių politiką'
NYTimes: “Europiečiai ir azi

jatai neutralistai be atvangos 
kritikuoja mūsų užsienių politi
ką. Girdi, mes esame nekantrūs, 
nelankstūs, pakvaišę anti-komu- 
nistai isterikai, užmiršę praktiš
kumą moralybės sąskaita“. Dien 
raštis todėl pirmiausia primena 
prezidento kalbą, kurioje jis sa
kė ruošiąs JAV visiems netikė
tumams. NYTimes toliau išvar
dina JAV-bių užsienių politikos 
keturias fazes: 1) naivus ir klai
dingas tikėjimas sovietų.gera va
lia; 2) pabudimas — Trumano 
doktrina, Berlyno blokada, Mar- 
shallo planas ir Š. Atlanto Są
junga. 3) Šiaurės Korėjos byla 
ir kraujas, Indokinija; 4) esame 
ketvirtosios vyksme — “perga
lės, taikingomis priemonėmis”, 
stiprinant be atvangos ir apskai
čiuotai JAV karinį pajėgumą. 
NYTimes užbaigia prezidento 
Eisenhowerio kalbos .citatą tvir
tindamas, jog jei ji būtų tiksliai 
suprasta abiejose geležinės už-

Į Vašingtoną 1 buvo atvykusi 
graikų tautinio komiteto delega
cija išdėstyti savo vargų JAV 
vyriausybei ir visuomenei. Ji 
kaltina D. Britaniją, kad ji at
šaukė duotus pažadus, dar pir
mojo karo metu, perleisti Kipro 
salą Graikijai: Per antrąjį karą 
Britanija vėl žadėjusi peržiūrėti 
klausimą, bet ir to neišpildžiusi. 
G. Melas, buv. Graikijos teisin
gumo ministeriu, pareiškė, kad 
1915 m. Britanija pažadėjusi ati
duoti Kiprą už Graikijos dalyva
vimą kare prieš vokiečius. 1942 
m. A. Edenas, užs. r. ministeris 
prašė Graikijos vyriausybę ne
kelti Kipro klausimo ir palikti jį 
pokario pasitarimams. Graikija 
kovojo anglų pusėje, nors vokie
čiai taip pat buvo žadėję Kipro 
salą Graikijai pergalės atyeju. 
Ligšioliniai pasitarimai su.britais 
nieko nedavę.

Graikija dėl Kipro yra kreipu
sis į JT. Britai šiam žygiui" yra

Pešasi, bet Vilniaus neužmiršta
Birželio mėn. kilusi lenkų iš

eivijoj krizė pastaruoju metu 
dar paaštrėjo. Kai prez. A. Za
leskis, pasibaigus jo kadencijai, 
nesutiko atsisakyti nuo pareigų 
ir paskirti savo įpėdiniu gen. 
Sosnkovskį, politinės partijos 
sudarė laikinę Tarybą, kuri ne
pripažįsta A. Zaleskio preziden
tu ir šio pareigoms eiti išrinko 
trijų žmonių komisiją. Pastaroji 
paskelbė sudaranti Vykdomąjį 
organą, kuris eis vyriausybės 
pareigas. Jos pirmininku pa
kviestas gen. R. Odzierzynski, 
buvęs premjeru iki 1953 metų 
gruodžio mėn., vicepirmininku 
— Ad. Ciolkosz. Be jų tarybon 
įeina dar penki nariai įvairioms 
tarnyboms. Tuo būdu Londone 
lenkai turi jau dvi vyriausybes. 
Laukiama atvykstant iš Kana
dos gen. Sosnkowskio, kuris tu
rįs perimti prezidento pareigas 
iš jas laikinai einančios trijulės. 
Nežiūrint politinių partijų spau
dimo A. Zaleskis “prezidentau
ja!’ ir toliau. Jam artimi sluogs- 
niai skelbia, kad jis ketinąs pa
skirti įpėdinį, bet ne Sosnkows- 
kį- ir ne Anders.

St. Mackiewicz, A. Zaleskio 
paskirtasis premjeras paskelbė 
sutinkąs atsistatydinti ir savo 
vietą perleisti gen. K. Sosnkows- 
ki dėl jo didelio populiarumo, jei 
šis priims sąlygas — pravesti iš
eivijoj rinkimus, nesikėsinti į 
konstituciją ir atsiriboti nuo as-
menų.^įsivėlusių į šnipinėjimo jų. Savo ganyt, laiškuose jis bu- 

vo ypač griežtas komunizmui,bylą (Bergo).

dangos pusėse (?) pasaulio augš- 
ta temperatūra tuoj atslūgtų: 
“Mes negalime pasitraukti izo- 
liacijon, nes tai reikštų veik viso 
pasaulio atidavimą komunis
tams ir mūsų pačių saugumo už- 
minavimą. Tačiau sąmoningai

Savaitės įvykiai

karą reikštų staigų sunaikinimą 
mūsų civilizacijos, kurią miesi 
trokštame išsaugoti”. (Preziden
tas, kalbėdamas tam pačiam 
Amerikos Legijonui sakėsi tikįs, 
kad laikas dirbąs laisvųjų nau
dai).
- “NYHerald Tribūne” žymusis 

Walter Lippman suirutės didžia 
priežastim laikė prezidento už
sienių politiką. Aklas pasitikėji
mas prancūzais EGB reikalu ir 
jų Navarre “planu”, kuriuo turė
jo būti “išlaisvinta” Indokinija, 
privedė pastaraisiais mėnesiais 
prie skaudžiausių pralaimėjimų. 
“Du kartus, lyg prisirišę prie 
stiebo, mes skendome kartu su 
jų laivais. Laimė, kad esame di
džiulė šalis ir, matyt, turime de
vynias gyvybes, tačiau” šitoks ne
susigaudymas ir nelankstumas 
yra neleistinas”.

“Ką veikia amerikiečiai 
Quemoy?”
Tai buvo Maskvos radijo šū

kis praėjusį savaitgalį. Politbiu- 
ras Maskvoje labai norėtų, kad 
Kom-Kinija susikibtų su JAV 
karo laivyno 7 eskadra. Iš to gal 
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priešingi. ’ Jų pusę palaiko 
Turkija.

ir

RUSŲ - ESTŲ GINČAS
Liudydamas prieš Kongreso 

komisiją, tyrinėjančią komuniz
mo agresiją, Estų generalinis 
konsulas Mr. Kaiv. nepagailėjo 
aštrių žodžių rusų imperializ
mui, išeinančiam dar iš caro lai
kų vestos politikos. Rusų imi
grantų, spauda dėlto krito isteri- 
kon. Neseniai keturi žymūs es
tai pasiuntė Itersteno komitetui 
memorandumą, kuriame nušvie
tė priežastis privedusias prie es
tų - baltųjų rusų susikirtimo, 
bolševikams sumušus gen. Jude- 
nič išlaisvinimo armiją prie Le
ningrado. Estai nurodė, jog Ju
deničiaus “laisvoji vyriausybė” 
buvusi nuo pradžios iki galo 
priešinga Pabaltijo tautų nepri
klausomybei ir dėl to estai vė
liau turėję visą Judeničiaus ar
miją internuoti.

London — (LAIC). — “Orzel 
Bialy” liepos 24 d. numery atpa
sakoja gen. W. Anders kalbą, ku
rią jis pasakė Hodgemoor, netoli 
London, lenkų skautų stovyklos 
atidarymo proga. Savo kalboje 
Andersas ragino lenkus kovoti 
už vadinamas atgautas - žemes, 
kurių ribą sudaro Oderis ir Nei
sė. Bet kartu pridūrė, kad lenkai 
taip pat kovosią už Vilnių ir Lvo
vą. Tačiau pats lenkų ekstremis
tų vadas, matyt, jaučia, jog to
kioms lenkų pretenzijoms jie ne
daug gali tikėtis pritarimo iš Va
karų politinių sluogsnių, tad ne
pasigailėjo nepalankaus žodžio 
tiems anglų ir amerikiečių politi
kams, kuriems “trumparegišku
mas” neleidžiąs matyti, jog nuo 
Lenkijos laisvės priklausanti ir 
visų Europos kraštų laisvė, lyg 
be Ukrainos ir Lietuvos- žemių 
Lenkija negalėtų būti laisva.

Mirė kardinolas Schuster
Sulaukęs 74 m. amžiaus mirė 

Milano arkivyskupas kardinolas 
Alfredo Ildefonso Schuster. Tai 
viena didžiųjų figūrų Katalikų 
Bažnyčioj. Buvo laikomas auto
ritetu religiniame mene, istori
joj, teologijoj ir archeologijoj. 
Būdamas benediktinu ypač do
mėjosi liturginiais klausimais. 
Vatikane buvo jis nariu net tri
jų kongregacijų (tarnybų) — 
vienuolijų, apeigų ir seminari-

Vakarų Europos gynyba suklupo, kai Prancūzijos parlamentas, 
tris dienas svarstęs EGB ratifikavimo klausimą, 319 balsų prieš 264 
pasisakė prieš. Tuo būdu Prancūzija palaidojo iki šiol puoselėtas 
viltis, kad Vakarų Europa pastatys, tvirtą pylimą prieš sovietinę 
grėsmę. Būdinga pažymėti, kad EGB sutartis atmesta daugiausia 
patriotiniais sumetimais. E. Herriot, parlamento pirmininkas, ra
dikalų šefas savo jausmingoje kalboje pabrėžė: “EGB ratifikavi
mas reikštų Prancūzijos galą”. Jis tuo išreiškė prancūzuose sly
pinčią vokiečių 'ginklo baimę. •------------------------ ----------- ——
Jie užtat labiau yra linkę kalbė
ti su rusais,, su kuriais, pasak 
Herriot, jie nėra turėję sunku
mų.. Tokia linija yra ypač pake
liui Prancūzijos komunistams, 
kurie kaip vienas (100 atstovų) 
balsavo prieš EGB.

Vyriausybės laikysena EGB 
klausimu buvo drungna. Min. 
pirm. Mendes-France norėjo vie
no — tai greito parlamento bal
savimo., Kadangi jis aiškiai ma
tė, kad parlamento balsavimas 
bus neigiamas, galima manyti, 
kad jis to ir siekė. Bidault, Rey- 
naud, Mayer ir Shuman siūlė 
balsavimą atidėti; min. pirm, 
pradžioje buvo sutikęs, bet kai 
išėjo kalbėti, siūlė parlamentui 
pasisakyti EGB klausimu nedel
siant — taip ar ne. Su pagieža 
kalbėjo apie Briuselio konferen
ciją, kur Prancūzija pasijuto 
stovinti viena prieš visą V. Eu
ropą. Esą, jam tenai buvę pasa
kyta: “Kai jums buvo pasiūly
tas Vokietijos apginklavimas, 
jūs prašėt pakeitimų. Jie buvo 
padaryti, ir jūs prašėt anksty
vesnių sąlygų... Gavote ir jas,, 
ir šiandieną jūs prašote vėl nau-

inm. pirm., ’vos ' Šesiėmš mėk.' 
praėjus, ir vėl prašys naujų pa
keitimų”. Tai karti tiesa pran
cūzams, kuri paakino Mendes - 
France parodyti Vakarams, kad 
šie, nepriimdami jo siūlymų, pa
tys yra “kalti” dėl EGB nesėk
mės. Tikrumoje gi, tie siūlymai 
praktiškai buvo tokie, kad juos 
priėmus EGB būtų iširusi.

Kas toliau?
Toks Prancūzijos mostas sukė

lė tarptautinę politinę krizę. Pa
čioj Prancūzijoj iš vyriausybės 
išėjo trys ministerial, protestuo
dami prieš premjero drungnumą 
EGB atžvilgiu. Sujaudinti EGB 
šalininkai parlamentarai reika
lavo debatų dėl užsienio politi
kos linijos, bet premjeras suge
bėjo nukelti juos vėlesniam lai
kui.

Žymiai didesnė krizė matyti 
tarptautinėj plotmėj, nes ilgai 
statytas EGB pastatas sugriuvo. 
Iš visų sostinių pasigirdo neigia
mi balsai Prancūzijos adresu. 
Ypač aštriai pasisakė J. F. Dul
les pareikšdamas, kad JAV po
litika bus peržiūrėta. Prancūzi
ja gali pasijusti izoliuota, nors 
ji negali būti ignoruojama: jos 
geografinė padėtis yra labai 
svarbi gynybai. Tai pagrindinė 
grandis tarp Atlanto ir Reino, 
kur yra įsikūręs ir Š. Atlanto S. 
štabas. Antra vertus, V. Euro-

Dviem generolam duota laisvė
Gen. Christian de Castries, did

vyriškai gynęs Indokinijoj Dien- 
Bien-Phu tvirtovę ir patekęs ko
munistų nelaisvėn, šiomis dieno
mis paleistas. Atvykęs į Hanoi 
pareiškė, kad nelaisvėje, buvo vi
siškai atskirtas ir negalėjo kal
bėtis su savo karininkais. Dien- 
Bien-Phu jisai gynė 57 dienas 
apsuptas raudonųjų kariuome
nės. Vienintelis ryšys su vyr. 
štabu ir žmona buvo įmanomas 
tiktai radijo'bangomis. Paskuti
nė jo telegrama buvo: “Kovosi
me iki galo. Sudiev, mano gene- 
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smerkė įvairius dorinius moder
niosios visuomenės nukrypimus 
neišskiriant nė nudizmo, kurį 
vadino “kūno pagonybe”. Kilme 
buvo vokietis, gimęs Romoj ir 
ten natūralizavęsis.

Dabartiniu metu kardinolu 
kolegijoje yra 68. Iki pilno sąsta
to trūksta 2. Pilnas kardinolų są 
statas buvo 1953 m., kai Piju? 
XII paskyrė 24 kardinolus. Tai 
buvo pirmas kartas per 200 me 
tų. Paprastai kardinolų kolegija 
būna nepilna.

pos gynyba neįmanoma be Vo
kietijos.-Nuo sugebėjimo sude
rinti Prancūzijos - Vokietijos in
teresus ir .priklausys V. Europos 
gynybos organizavimas. Šiuo 
metu tai bus juo sunkiau, nes at
metus prancūzams EGB, pakėlė 
reikalavimų? ir vokiečiai KancL 
Adenauerio min. kabinetas, ap
svarstęs naują padėtį, pareiškė, 
kad nuo šiol V. Vokietija reika
lausianti pilnos nepriklausomy
bės su teise ginkluotis. Ji sutik
sianti dalyvauti V. Europos gy
nimo sistemoje tiktai kaip lygia
teisis narys.

Organizuoti naujai gynybos 
sistemai Mendes - France siūlo 
praplėsti EGB ta prasme, kad D. 
Britanija dalyvautų joje ir kad 
paskirų kraštų suverenumas ne
būtų liečiamas. Britai šitokiam 
pasiūlymui nėra palankūs. Jie 
siūlo tuojau šaukti konferenciją 
EGB kraštų drauge su JAV ir 
Britanija. JAV ir Kanada yra 
linkusios šaukti Š. Atlanto Sąj. 
konferenciją, kūr dalyvautų visi 
14 narių ir svarstytų Vokietijos 
priėmimo klausimą.

Tol. Rytų rūpesčiai
• eijabuvo-at-
Pietryčių Sąjungai kurti. Mano
ma, bus priimtas JAV paruoštas 
projektas, kuris per neapsižiūrė
jimą buvo patekęs net Filipinų 
spaudon. Pagal jį, APS nariai 
imsis karinių priemonių, jei kils 
visiems bendras komunistinis 
pavojus.

Kaip visur, taip ir Maniloj ne
trūksta šnipų. Čia buvo suimtas 
vienas piet. Korėjos gydytojas, 
gavęs į rankas slaptus dokumen
tus, liečiančius pietr. Azijos kon
ferenciją.

JAV kelią rūpesčio kinų ko
munistų puldinėjimai Quemoy 
salos, kurią valdo nacionalistai. 
Jau yra ten užmušti du JAV ka
rininkai. Nacionalistų lėktuvai 
borribarduoja raudonųjų pakran
čių artileriją. Prez. Eisenhowe- 
ris pareiškė, kad 7 flotilija nuo 
savo pozicijų nesitraukia.

Santykius tarp Rusijos ir JAV 
vėl įtempė amerikiečių žvalgyb. 
lėktuvo pašovimas prie Sibiro 
japonų vandenyse. 9 įgulos na
riai išsigelbėjo, o vienas žuvd. 
Sovietai protestavo, esą, ameri
kiečiai pirmieji atidarę ugnį. 
Sen. Knowland reikalavo, kad 
JAV nutrauktų su Rusija dipl. 
santykius. Prez. Eisenhoweris 
pareiškė betgi, kad pastarasis 
incidentas nepakeis JAV laiky
senos.

role. Tegyvuoja Prancūzija’”. 
Savo paaugštinimą iš pulk. į ge
nerolus jis girdėjo tik per radiją.

Tai antroji de Castries nelais
vė. Pirmąkart jis buvo patekęs į 
vokiečių rankas, bet pavyko pa
bėgti.

Paleistas iš kalėjimo ir vokie
čių SS gen. K. Meyer. Jis buvo 
nuteistas karinio Kanados teis
mo sušaudyti už leidimą nužu
dyti 18 kanadiečių karių 1944 m. 
Vėliau ši bausmė buvo pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos, pas
kui sumažinta iki 14 m. Atsėdėjo 
Kanadoj — Dorchester, N.B. ka
lėjime — 5% m., buvo pergaben
tas Vokietijon, kur britų saugo
mas išbuvo Werl kalėjime dar 
ketverius metus. Bausmė jam 
buvo sutrumpinta, pagal kalėji
mo taisykles, už gerą elgesį. 
Daug kanadiečių gen. Meyer pa
leidimu yra nepatenkinti.

— Maskva. — Izvestijos rug
sėjo 3 d. paskelbė, kad Sovietų 
Sąjungoje esą statoma 200.000 
naujų privačių namų. 26.000 esą 
šiemet baigti. Tai vis Malenkovo 
naujosios Unijos reklama.
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LietuviuJautos likimo klausimu

Svetimos motinos įsūnijimas
“...Sakaisi radęs deimančiu

kų mano laiške. Smagus pagyri
mas! Būta gi deimančiukų! Kal
bu ir rašau paprasta bendrine 
kalba, atidžiai žiūrėdamas, kad 
ji būtų taisyklinga. Taip visada 
darau, — darau, kad ją brangi
nu ir bėgai myliu. O mylėti ją 
reikia: ji yra didysis ramstis, ku
ris palaiko visą lietuvybę. Klau
simas, ar ją tiek moku, kiek pri
valu? Ak, daug man trūksta. 
Trūksta nevienai sąvokai iš
reikšti žodinių atitikmenų ir dar 
reikia kaiko. Kalbos gadintojų 
dabar pilni kampai, ir todėl net 
ir kalbą mokančiam reikia labai 
ir labai saugotis, kad jo ausis, vis 
girdėdama pagadintą, suterštą 
kalbą, su tuo neapsiprastų. Di
džiausi kalbos gadintojai yra 
mūsų laikraščiai. Tik pažiūrėk 
iškarpas: “Vienas vyras pagavo 
svetimą mašiną ir įvažiavo ki
tam žmogui į namą. Namas bu
vo tikrai sužalotas...”, arba ”Jų 
toms gamtinėms studijoms va
dovaus ...” arba “Lėktuvų strei
kas prie galo”, “Kipro salos bylą 
neša į Jungtines Tautas”... ir tt. 
Galas žino, kas čia darosi, kad 
mūsiškiai ima trūkti kalbos 
jausmo.

Vienas Tavo laiško dalykėlis 
ypač pagavo mano dėmesį. Ra
šai... “nostalgija, kuri ir manęs, 
nors jau JAV piliečio, niekaip 
neapleidžia”. Nors jau JAV pi
liečio ... Argi norėtum manyti, 
jog tremtiniui, išblokštam iš sa
vo gimtosios gūžtos ir prilipdy
tam prie svetimosios, turėtų tuo 
prilipdymu išblėsti širdyje atši-

• (Atkelta iš 1 pusi.) 
ir atsakantis karas tarp jų dviejų 
kiltų, neišvengiamai vedąs į to
limesnes Azijos katastrofas. 
Maskva viską. dą^ kądL- Amejj-

ir Dulles turbūt supranta, kad 
dabartinės suirutės autoriai yra 
nė Pekinge, bet... gal jų diplo
matiniai ir politiniai sugebėji
mai, juo labiau jų partinių pata
rėjų, riboti?

Bet ypač nuolaidų politika yra 
dabartinės suirutės priežastis. 
Darbietis premjeras Attlee, lan
kydamas Mao ir Ču, šiems pasiū
lius, kad jis patartų amerikie
čiams pakeisti užsienių politiką 
Maskvos norima linkme, papra
šęs, kad jie savo ruožtu patartų 
sovietams rusams neardyti kitų 
tautų gyvenimo,- suteikti sa
viems piliečiams daugiau laisvės 
ir pasitraukti iš užgrobtų kraš
tų. Net socialistas Attlee, beflir- 
tuodamas su komunistais pripa
žino, kur glūdi sovietinių tironų 
silpnybė ir ją aiškiai tėškė, bet 
pasinaudoti ja savo pergalei Va
karai nedrįsta.

“Išlaisvinimo” politika 
rinkimų arenoje
“Išlaisvinimo” politika vis ryš

kiau prakišama prasidedančiose 
JAV rinkiminėse kalbose, kurio
se šis klausimas užima pagrindi
nę vietą. Praėjusią savaitę JAV 
Demokratų partijos Centro Ko
mitetas puolė prezidentą Eisen- 
howerj, kad jo broliavimasis su 
respublikonais partijos dešiniojo 
sparno didvyriais, “neišmanė
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nešta iš Tėvynės žariją? Argi 
dėlto turėtų dingti visi jausmai 
tai mūsų žemei, kurioje mūsų 
tėvai ir protėviai tūkstančius 
metų yra išgyvenę ir kurią jie 
savo krauju gynė ir dabar ten 
likę mūsų broliai tebegyvena ?

Argi dėlto turėtų pranykti iš 
mūsų juslių'jose įsispaudę pėd
sakai: iš regos — kryžiai, su rū- 

— šilų, pievų ir šieno malonus 
kvapas, iš girdos — girių spau
dimas, lakštingalos giesmė, ge
gužės kukavimas, vieversių cho
ras? ... Svetimos motinos įsūni
jimas negali atvėsinti ir nuslo
pinti meile degančio ’ sūnaus 
jausmo savo -tikrajai motinai, 
nors jis, įsūnijimas, ir pakerta 
teisinius ryšius su šia pastarąja. 
O pakirtimas šių saitų, kad ir 
padaro šitokį tremtinį jau ne 
tremtiniu, bet dvasiškai bei mo
rališkai jis palieka, kaip buvęs 
tremtinys, atplėštas nuo to, kas 
jam brangu, istorijos nuskriaus
tas, gal dar su prisidėjusia nauja 
žaizda savo ir taip žaizdų suvars
tytoje širdyje... Tad nenuosta
bu, kad “nostalgija” Tavęs “nie
kaip neapleidžia. Nors nostalgi
ja yra sunki dvasinė liga, bet ji 
yra prakilni: ncstalgikas Tėvy
nės neatsižadės ir, kiek išgalė
damas, jai tarnaus. Ir aš džiau
giuosi, kad Tavo Tėvynės pasiil
gimas, Tavo paties žodžiais ta
riant, 
verčia 
reikalui visą poilsio laiką”.

(Iš patrioto privataus laiško) 
B. M. - A.

“yra tas variklis, kuris 
pasišvęsti lietuviškam

liais” — Knowland, McCarthy, 
Dirksen ir Jenner—stumiąs tau
tą į naują karą. Kaltino prezi
dento dabartinę politiką esant 
tik “šūkavimu” ir “burbuliavi
mu”, ir siūlė verčiau sugrįžti į 
buvusią “tikrąją containment” 
politiką. Savo žurnale “Demo- 

“rešpublikonal aiškiai vedą į ka
rą, ką patvirtina dažnai girdimi 
pareiškimai' apie “apsiginamojo 
puolimo” būtinumą”.

New Jersey politikas Howell, 
kandidatuojąs į JAV senatą dar 
aštriau puolė respublikonus; gir
di, “jie reklaminiais šūkiais norį 
padengti savo valstybingumo ir 
vienybės stoką”. Šūkaudami 
apie išlaisvinimą respublikonai 
leidę pavergti dar 13 milijonų 
katalikų indokiniečių. ’’Jie ne 
tik neišlaisvinę pavergtų Rytų 
Europos tautų, kaip žadėję, net 
nesugebėję įgyvendinti EGB”.

Jūsų bendradarbis prieš gerą 
pusmetį pastebėjo, jog daugu
mai naujakurių, gavus JAV pi
lietybę, teksią susiorganizuoti į 
vietines partijas, kad tuo būdu 
darbuotųsi JAV ir tėvynės la
bui. Tuo reikalu jis norėjo JAV 
abiejų partijų Centro Komitetų 
pasisakymų. Kreipėsi į respubli
konus ir pasikalbėjimą su jų 
partijos lietuvių komiteto pir
mininku V. Kvetkum paskelbė 
“LD” ir “TŽ”. Tuo pačiu metu 
buvo tris kartus kreiptasi į de
mokratus. Deja, sakoma kaiku- 
rių Amerikos lietuvių “demokra
tų” intervencijos dėka Demokra
tų Komiteto tautybių skyriaus 
ved. p. Michael Cieplinski, nors 
prižadėjęs, nesiteikė, gal ir kaip

« (Tęsinys iš praeito nr.) 

Tautinė gyvybė svečiose šalyse
Kadangi nutautėjimas yra 

įprastinis išeivių likimas, tai yrą 
didelė paguoda daug kam trauk
tis iš lietuvybės išlaikymo kovos 
arenos. Tačiaū istorija žmo atsi
tikimų, kada tautos dalis gyven
dama svetur neištauto. Klasiškas 
pavyzdys yra žydų tautos,, kuri 
ilgus amžius svetur gyvendama, 
savo tautos vadų, pranašų skati
nama, pasiliko ištikima savo tau
tai, jos tradicijoms ir sugrįžusi 
atstatė savo valstybę. Airiai net 
kelis šimtus metų kentėjo kruvi
nus religijos ir "tautinius perse
kiojimus ir to pasėkoj net tėvy
nėj buvo užmiršę seną savo kal
bą. Tačiau jie neprarado savo 
tautinės sąmonės ir išsikovojo 
nepriklausomybę, o dabar net 
grįžta prie savo senosios tėvų 
kalbos net išeivijoj (Amerika). 
Labai didelės reikšmės išeivijoj 
airių tautos palaikyme turi jų 
kunigai, ypač augštesnysis luo
mas. Nors jie neretai skiria į Ue- 
tuviškas parapijas ne. lietuvius 
kunigus, bet šv. Patriko dienoj 
katedros skęsta žalumynų spal
voj ir net ne airiams katalikams 
tą dieną duodama nuo pasninko 
dispensa. Būdinga yra ir su Ka
nados prancūzais: nedaug jų ten 
buvo prieš 180 metų, kada jie pa
teko anglų valdžion. Tačiau savo 
tautiniai susipratusių kunigų dė
ka, kurie kalė savo tautiečiams, 
kad prancūzu gimei, tai prancū- 
zi turi pasilikti, šiandien jie jau 
siekia 4 milijonus su ta pačia 
daugėjimo tendencija, su savo 
tautiniais papročiais, su savo 
pimta kalba.

Panašiai prancūzams lenkų 
kunigai elgiasi ir Dėdės Šamo že
mėj. Jiems pavyko lenkiškumas 
išlaikyti mokyklose augštokam 
laipsny, kad iš jų (Szkola Związ- 
kcwa, Cambridge Springs, Pa., 
Seminarium Polskie, Orchard 
Lake, Mich') kas metai išeina di-

“litvakam.s”, atsakyti. Šitokį ne
siskaitymą iš tos tautybės ame
rikiečių demokratų savo pasikal
bėjime minėjo ir p. Kvetkus, 
kaip priežastį, kodėl daugumas 
Amerikos lietuvių linkę į res
publikonus. Tačiau praėjusį ket
virtadienį, Niujorke, būrelisV - Z

O/ kad paujakurių, sukviestų architekto
A. Varno, pasiryžo laužti ledus ir 
organizuoti “visus lietuvius de
mokratų partijos eilėn”. Sudary
tas organizacinis komitetas: A. 
Varnas, A. Mačionis, R. Čerke- 
liūnas, Jurgis Valaitis ir Bar
bora Dar lis. Įžanginėje kalboje 
p. Varnas pažymėjo nepriklau
sęs jokioms partijoms, bet pasta
rieji lietuvių politinio gyvenimo 
įvykiai privertę ieškoti.būdų su
vienyti lietuvius bendrai kovai 
prieš tironus. Girdi, “jei mes 
trokštame, kad lietuvių tauta 
kuo daugiausia prie šios perga
lės prisidėtų”. P. Varnas Komi
teto pareiškime NY spaudai iš
vardino priežastis, kurios, jo 
nuomone, naujakurius ir senuo
sius lietuvius verčia pasirinkti 
demokratų, o ne respublikonų 
partiją.

“šalin karas!”
Rusijos karo ministeris, mar

šalas Nikolai A. Bulganin, viešė
damas Indonezijos atstovybėje, 
kur buvo minima Indonezijos 
nepriklausomybės diena, pasižy
mėjo gyvumu ir iškalbingumu. 
Jis gėrė vieną vodkos stiklelį po 
kito ir vis už taiką. “Šalin ka
ras!” — šaukė jis. “Aš tai sakau 
kaip Sovietų Sąjungos maršalas 
ir visų ginkluotų pajėgų vadas”. 
“Neseniai kalbėjau su Amerikos 
karo attache. Aš klausiau jį, ar 
JAV pasiruošusios karui. Jis at
sakė “taip”. Aš pareiškiau, kad 
mes taip pat esame pasiruošę. 
Klausiau jį tada ar JAV nori ka
ro. Jis atsakė “no”. Aš pasakiau, 
kad ir mes nenorime karo. Kaip 
karo ministeris kviečiu jus išger
ti už taiką”.

Staiga išsprūdo šampano kamš
tis ir pataikė Bulganinui į galvą. 
“Vartokime šiuos ginklus vietoj 
kanuolių” — juokėsi jis.

JAV komentatorius padarė iš
vadą: Bulganino pareiškimuose 
iš dalies atsispindi partijos lini
ja, iš dalies... alkoholis.

— Kopenhaga. — Danija tols
ta nuo Š. Atlanto Sąjungos įsipa
reigojimų. Ji yra pasirengusi su
trumpinti karo tarnybą, neleisti 
sąjungininkams steigti aviacijos 
bazių savo žemėj. Tai stato pa- 
vojun Baltijos srities gynybąfr 
tai tuo metu, kai Europos pieti
nė sritis, ratifikavus Balkanų ka
rinę sąjungą, yra sustiprinta.

* ~
Rašo Venclova

dokas skaičius gana lenkiškai su- 
supratusio jaunimo. Nors jie vei
kia toj pačioj, aplinkoj, bet jų 
parapijinėse pradžios mokyklose 
yra vietos lenkų kalbos.jr ri
jos dėstymui.

ketvirtasis Dievo įsakymas. Apie 
tai vienas iš žymiausių popiežių 
Leonas XIII savo enciklikoj taip 
nusako: “Taigi reikia mylėti sa
vo tėvynę, kurios labui esam ga
vę mirtingą -gyvybę” (143 p.). 
Net pats Kristus, būdamas Die
vas, prieš kančią, žiūrėdamas į 
savo Tėvynės sostinę Jeruzalę 
nuo Alyvų kalno ir žinodamas, 
kad joje nepasiliks akmens ant 
akmens, graudžiomis ašaromis iš 
meilės pravirko. O apie tautines 
parapijas vyskūpąs V. Brizgys 
(Aidų 7 nr. W51 m.) taip kon
statuoją: “Kanone 216 sakoma, 
kad tokioj parapijoj, kartą įstei
gus, negalima keisti, neatsiklau
sus šv. Sosto... Savo kalbos pa
rapijos ir bažnyčios leidžiamos 
ne tam, kad tokiomis vadintųsi, 
o kad ištikro tokiomis ir būtų..'. 
Jos pirmoj eilėj yra tam, kad jo
se tikintieji galėtų savo kalba 
girdėti Dievo žodį, kad jų vaikai 
religijos tiesų ten galėtų išmok
ti savo tėvų kalba, kad ten tikin
tieji savo kalbą atlikti išpažintį, 
gauti kitus religinius patarnavi
mus, kad ten galėtų savo kalba 
išmokti jiems deramų liturginių 
dalykų, maldų, giesmių ir 1.1. 
Tose parapijose savo kalba tu
rėtų būt daromi įvairūs skelbi
mai, leidžiamas parapijinis biu
letenis. Savo kalba turėtų būt 
laikomos visos prideramos pa
maldos... Tai nėra jokia malo
nė, o yra teisė, kad savo bažny
čiose ir sava kalba, ir savi reli
giniai papročiai, ir savas religi
nis menas jaustųsi ne kampinin
kai, o savi savuose namuose...”

Naudodamiesi šia Bažnyčios 
teikiama privilegija, lietuviai ir 
kūrė parapijas išeivijoje (JAV 
priskaitoma apie 120) tam, kad 
jie galėtų melstis Dievui sava j a 
kalba, kad prie šių parapijų mo
kyklose jų vaikai būtų auklėja
mi religinėj ir tautinėj dvasioj. 
Tačiau, deja, priešingai airiams, 
lenkams ir kit. nedaug turėjome 
Burbų, Miliukų, Simonaičių ect., 
kurie ėjo visiS* širdimi su savo 
tauta. V. Čižiūnas nurodo, kad 
net katekizacija ir parengimas 
pirmajai komunijai retai kur at
liekamas lietuvių kalba. Ir kaip 
skaudu girdėti, kada lietuvis 
klebonas draudžia lietuvių kal
bą ir seselė lietuvaitė bruka lie
tuviukams svetima kalba mal- 
.daknygę.

Tokia daugumoj pasyvinė, o 
\kai kur net antilietuviška (“Žiū
rėk, čia pas mus visko apstu — 
ne taip, kaip Lietuvoj” etc.), 
dvasia prie mūsų parapijų ne
maža prisidėjo prie lietuvių nu
tautėjimo ir taip paskendo sve
timųjų jūron. Šiandien jie, nors 
žinodami esą lietuviai, nenori 
savęs vadintis lietuviais, nors 
mokėdami kalbą, nekalba lietu
viškai (net draudžia savo vai
kams su seneliais kalbėti lietu
viškai). Dar daugiau, kiti net 
pėdsakus su savo tauta panaiki
no, atsižadėdami savo gražiau
sių pavardžių (Mikulis pasidarė 
McCouley, Deraitis — DeRich- 
ter, Brazaitis — Brown, Muliolis 
— Mull, Kulvietis — Kelley ir 
tt). igr*

Svetimieji lietuvius iškelia
Keista gyvenimo ironija gau

bia mūsų tautą. Seniau mūsų 
bajorija gėdinosi savo kalbos ir 
visa kitą, kas primena lietuviš
ka, panašiai mes darome išeivi
joj. Gi dabar pažiūrėkim, ką ki
ti apie mūsų kalbą ir tautą by
loja. Prof. B. Dwight savo veika
le “Modern Philology” konsta
tuoja: “Lietuvių kalba-savo for
momis yra pati seniausia iš visų 
pasaulio kalbų”. Vienas žymiau
sių pasaulio geografų E. Rečius 
savo “Geographic Universalle” 
tvirtina: “Jei tautos vertė žmo-. 
nijos visumoj būtų' matuojama 
jos kalbos grožiu, tai lietuviai 
būtų pastatyti pirmon eilėn Eu
ropos gyventojų tarpe”. O gar
susis mokslininkas prof. dr. H. 
Benderis savo kapitaliniame vei
kale “The Home of Indo-Euro
peans” taip pažymi: “The plain 
of eastern central... in very 
heart of Indo-European terito- 
ry as we now know it. And with
in this plain live the Lithua
nians, who have preserved riiore 
faithfully than any othėr people 
on earth the language and cul
tural position assumed for the 
prehistoric Indo - Europeans... 
Ttkat Lithuanians have ever 
stirred from their present dwel
ling plane since Indo-European 
times. Indeed, ft has been made 
very probable on the grounds of 
linguistic, natural science and 

geography, that the Lithuanians 
has dwelt in its present location 
for at least five thousend years, 
which approximate the duration 
of Indo - European period so far 
as it is known”. Gi apie pačią 
lietuvių tautą buv. JAV Teisin
gumo ministeris McGrath šitaip 
Bako: “Atsimindami, ką Lietuva 
yra davusi pasauliui savo ilgoje 
istorijoje ir ką Lietuvos vyrai ir 
moters yra davę Amerikai, mes 
pripažįstame savo dvasinę ir 
kultūrinę skolą tai didžiai tau
tai”, o vienas iš įtakingiausių 
dabartinio kongreso (Amerikoj) 
senatorių M. Dirksen taip ‘nuro
do: “Vasario 16 d. mes pagerbėm 
tautą, kurios herojiška praeitis 
yra sena ir nepaprasta. Lietuvių 
tauta gali teisingai didžiuotis, 
nes ji išgyveno didžiuosius pasi
keitimus, kurie būtų sunaikinę 
menkesnės dvasios tautą”. Todėl 
visai teisingai prel. dr. D. Moze
ris konstatuoja: “Dabar yra susi
dariusi nuomonė ir nuotaika, 
kad mums yra garbė pasisakyti, 
jog esame kilę iš lietuvių”.

(Bus daugiau)

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

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

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

1 <513 BLOOR ST. WEST
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI 

Lietuviams nuolaida. 
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

a

PER KETURIAS VALSTYBES
(Tęsinys iš praeito nr.) 

ŠVEICARIJA

Be kontrolės į Šveicariją
Tuoj už Austrijos sienos, Švei

carijoj, St. Margarthe miestely
je traukinys sustojo kontrolei. 
Bet šveicarai kontrolės nedarė, 
tik atvykę jų specialūs pareigū
nai keitė vokiečių markes į švei
carų frankus santykiu 1:1. Kei
tė tiek, kiek kas norėjo. Bet mal
dininkai keitė tik mažas sumas, 
nes „Šveicarijoje apsistojama 
trumpam, be to, kiekvienas no
rėjo pasilaikyti kiek daugiau 
pinigų Prancūzijai: Lurdui, Pa
ryžiui. Vokiečiai važiuojantiems 
į užsienį leidžia pasiimti be jo
kių suvaržymų po 300 DM, bet 
atrodo, kad tiek pinigų mažai 
kas vežėsi: kada pinigas vertin
gas, tai mažai jo turima. (Vokie
čių finansai jau tiek sustiprėjo, 
kad greitu laiku žada panaikinti 
suvaržymus užsienio valiutai, ir 
leisti visiškai laisvai išsivežti į 
užsienį pinigų tiek, kiek nori).

Kur kiekviena žemės pėda 
žmogaus rankos paliesta

Ilgokai važiuojame palei Bo- 
deno ežerą ir tik prie Romans- 
horno traukinys pasuka į kairę 
nuo jo atsitolindamas. Važiuoja
me per nuolatinius sodus, pro 
mažus miestelius. Mūrai ir mū
rai — beveeik negali atskirti, 
kur prasideda ir kur baigiasi 
kaimas ar miestelis. Šveicarijoj 
matyti labai daug miškų. Žino
ma, tai daugiausia kalnų miškai. 
Didesnių kalnų čia dar nepaste
bėti. Bet tik peržengus Šveicari
jos sieną krinta į akis nepapras
ta švara ir žemės išnaudojimas; 
kiekvienas žemės gabalėlis iš
naudotas ir prižiūrimas; me
džiai, ypač sodų, atydžiai globo
jami daržininko rankos.

Šveicarai neturtingi. Žemė 
kalnuota ir labai tirštai apgy
venta. Tačiau šveicarų darbštu
mas ir mokėjimas pritraukti 
daugelį turistų, leido sukurti 
augštą pragyvenimo lygį ir taip 
pat labai stiprią valiutą. Išven
gimas II Pasaulinio karo švei
carų tautos ūkį dar labiau su
stiprino.

Šveicariją ir tarptautinė 
politika

Kiekviena vallstybė, didelė ar 
maža, turi savo specifinių politi
nių klausimų. Šveicarijai visą 
laiką, juo labiau dabar, labai ak
tualus neutralumo klausimas. 
Iki šiol pavykdavo neutralumą 
išsaugoti, nors praeito karo me
tu Hitleris buvo linkęs Šveicari
ją užimti. Ir, atrodo, tik šveica
rų pasiruošimas gintis vokiečius 
nuo šio žygio sulaikė. Kad ir ne
didelė valstybė, bet palankiose 
sąlygose gynimuisi, būtų parei
kalavusi iš vokiečių daug pa
stangų, laiko ir jėgų. O viso to 
reikėjo ir kituose frontuose. Tas 
ir išgelbėjo šveicarus. Todėl 
šveicarai ir dabar kariniai ruo
šiasi ir kiek galėdami ginkluoja-

MEČYS MUSTEIKIS

ĮSPŪDŽ1AI IŠ KELIONĖS 
Į LURDĄ

si (teko matyti ir pro traukinio 
langą išmūrytas gelžbetonines 
kliūtis tankams), tikėdamiesi ir 
naujo karo atveju išlikti nepa
liesti, juo labiau, kad Šveicarija 
randasi ne ant didžiojo kelio 
tarp Rytų ir Vakarų, kaip kad 
Lietuva. Bet kažin ar tas neutra
lumas yra tikslus kelias. Abejo
jančių balsų pasigirsta ir iš švei
carų žymesnių politikų. Šiuo lai
ku išlaikyti ginklavimosi tempą, 
be JAV pagalbos, yra tiesiog ne
įmanoma. Bet ir gerai apsigink
lavusi vargiai išliktų nepaliesta, 
jei naujo konflikto atveju sovie
tams pasisektų Europoje pasi
stūmėti pirmyn. Tokiu būdu 
(kaip išsireiškia J. Medaitis), 
Šveicarija liktų salele “raudono
joje jūroje”, ir neilgai trukus, 
jei ne tiesioginėse žemės kovose, 
tai sovietams pradėjus blokadą 
ir bombardavimus iš oro, turėtų 
kapituliuoti. Iš kitos pusės, Švei
carija jau dabar nelabai pajėgia 
išlaikyti savo neutralumą. Pa
vyzdžiui: nors nepriklauso vadi
namai Montano unijai,, kuri 
tvarko ir kontroliuoja geležies 
rūdos ir akmens anglių paskirs
tymą Vakarų Europoj (Vokieti
joj, Prancūzijoj, Belgijoj, Olan
dijoj, Italijoj, Luxemburge, ne
tiesioginiai ir Anglijoj) bet švei
carai nuo jos daug priklauso, 
nes 75% šių vertybių turi įsivež
ti. Šiuo laiku tai dar nėra tiesio
ginis neutralumo laužymas, nes 
tai apima tik ūkinę sritį. Bet jei 
vakariečiai apsijungtų, kaip pla
nuojama, ir politiškai, tuomet ir 
Montano Unija įgautų karinę 
reikšmę.

Panašiai yra ir su medžiago
mis, turinčiomis karinę reikšmę 
ir draudžiamomis parduoti So
vietų S-gai. Nors neoficialiai, bet 
šveicarai tokią prekybą veda. 
Tačiau labai jaudinasi, jei kur 
nors nugirsta, kad šveicarams

LIETUVIŠKA

motery kirpykla
JANETS 

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto.

Tel. OL. 6415. 

LIETUVIŠKA VYRU KEPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”

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

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

874 COLLEGE STREET. TORONTO

prikišamas neišlaikymas neutra
lumo?

Labdarybė ir lietuviai
Šveicarai, išvengę II Pasauli

nio karo, lyg savo dėkingumą 
rodydami, stengiasi pasireikšti 
karitatyvine veikla, kai kur net 
labai efektingai, kaip kad prieš 
pusantrų metų potvynių metu 
Olandijai. Tačiau savo paramą 
nukreipia daugiausiai ten, .kur 
jiems padaro gerą reklamą. 
Šveicarai rodo daug simpatijų 
lietuviams ir kartkartėmis ne
mažai padeda, kaip pav. parem
dami Vasario 16 liet, gimnaziją, 
priimdami vasaroti lietuviukus, 
priimdami keletą ligonių džiovi
ninkų į sanatorijas. Paremtų gal 
ir dar efektingiau, bet tos gera
darybės lietuviams pasaulis vis- 
tiek nepastebės, todėl maža iš
skaičiavimo remti...

Valandomis be sustojimo
Po pietų pasirodo jau ir sau

lė, dangus giedrėja, šilta. Trau
kinys lekią dideliu greičiu po 
kelias valandas nesustodamas 
(tarp St. Margaretheno, t. y. 
Austrijos pasienio ir Berno tik 
kartą tesustodamas). Pravažia
vus Žūrichą kalnai atrodo augš- 
tesni, bet sniego viršūnėse vis 
dar nematyti, tik kaip ir kitur, 
apaugę miškais. Stebint pro va
gono langą, matyti ne tik gražūs 
sodai, bet ir puikūs parkai, ypač 
važiuojant paupiu ties Aarau. 
Žmonių judėjimas labai mažas. 
Kai kur ūkininkai sėja laukus.

Važiuojant' per Šveicariją, 
kiekvieno dėmesį atkreipia įdo
mi namų statyba, charakteringa 
šveicarams. Tokių namų neteko 
niekur kitur matyti — su žemai 
nuleistais stogais ir su charak
teringu šveicarams išgaubimu.

Artėjant link Berno kiek re
čiau trobesių, bet gamta visur 
vienodai graži. Jau esant netoli 
Berno pasirodė ir augšti kalnai 
su baltom viršūnėm, nors dar 
toli, toli.

Šveicarijos sostinėj
Į Berną atvažiuojame 16.16 

(Nukelta i 7 psl.)
Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
■ ■

garantuojami
Šukuosenos pritaikomos kiekvienai 

' * individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Avo,. Taranto
■.............. '..................................-ii II bi mm ui i



MM
■ ■

KAIP VYKDOMI TRĖMIMAI?Ar “AB” pakankamai efektyvus?

Montrealio Aušros Vartų bažnyčios statyba.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Knados lietuviai turi kur kas 
daugiau progų pasiklausyti 
“Voice of America” transliacijų 
negu JAV gyveną tautiečiai. O 
tai tik dėl to, kad Kanadoje yra 
žymiai daugiau išsiplatinę radi
jo aparatai su trumpųjų bangų 
skale. JAV lietuviai daugumoje 
turi tik paprastus, standartinės 
juostos priimtuvus. Todėl ir ne
nuostabu, kad > Kanadoje turi
mas beveik didesnis supratimas 
ir apie “Amerikos Balso” pro
gramas, nei pčioje'Amerikoje.Bet šiuo kart, mus daugiau domintų klausimas ne vien tik apie lietuviškąsias, bet ir aplamai, apie visas “Amerikos Balso” transliacijas, kurios vyksta 24 vai., t.y. visą parą ir net 34 atskirom kalbom. Ar tie perdavimai, ar amerikinė informacija pasiekia tuos, kam ji skirta, ar ji yra efektyvi?Ilgą laiką amerikiečių įstaigas labai vargino tie klausimai, o pesimistai- ir įvairūs programos priešininkai nuolat teigė, kad kraštuose už geležinės uždangos žmonės labai mažai turi radijo aparatų, mažai kas jų ir klauso, o ir turintieji bijo rizikuoti ir niekas nekreipia dėmesio į JAV pastangas, kurios tiek daug pi- - nigo atsieinančios amerikiečių mokesčių mokėtojų kišenei. Vyravo įvairios nuomonės ir nuotaikos, kol, pagaliau, vieną kartą buvo neatšaukiamai įsitikinta- “Amerikos Balso” pakankamai efektyvia veikla. Tam tikrais keliais, šio kontinento informacijos įstaigas pasiekė žinios, kad raudonoji vengrų valdžia ruošiasi pinigų reformai. Aišku, visa daroma tylutėliai, paslapty, kad žmonės nieko nenujaustų, kad ' neprasidėtų panika. “Amerikos Balsas” tada nutarė išbandyti savo įtaką. Per visus vengrų perdavimus pradėta garsiai ir įtikinamai šaukti ir raginti vengrus atitinkamai susitvarkyti, kad tik išgelbėjus dar savo turimus pinigus, nes pinigų reformos metu jie bus nuvertinti, žmonės neteks paskutinio skatiko. Ir kas galėjo patikėti? Vengrai pasiklausę “Amerikos Balso” įspėjimų, gandą perdavė kits kitam per tokį trumpą laiką, kad viso krašto krautuvės buvo tuoj apgultos, norinčių paskutinį kartą pasinaudoti savo turimais senais pinigais. Nieko nepadėjo ir gandų paneigimai, oficialūs vengrų įstaigų dementavimai. Žmonės geriau tikėjo amerikiečiams. Ir neapsigavo. Tikrai, atėjus numatytai dienai, staiga buvo paskelbta, kad senieji pinigai nuvertinami, įvedama nauja valiuta.

i Pagaliau, ar nėra geru atsaku 
ir faktas, kad “AB” susilaukia 
net 150.000 laiškų per metus, ku
rių didelė dalis randa būdus atkeliauti ir iš sovietų dominuojamų kraštų. Visi gėrisi ir dėkoja Amerikai ir prašo ir toliau tiekti tiesą, žinias, informaciją, pranešinėti apie Vakarų daromas pastangas pavergtuosius išlaisvinti. Pagaliau, ir visi bėgliai, lyg susitarę, teigia, kad jų bėgimą paskatino tik nuolatinis “Voice of America” transliacijų klausimas. O ar ne tiesa, kad ir mūsų trys pabėgę Klaipėdos žvejai pasakojo, jog ir jie klausę ir kiti tautiečiai slapta bandę užsisukti radijo rodyklėje Vakarus ir išgirsti tiesos ir paguodos žodį. Nepaslaptis, kad ir sovietai sukiša daugiau pinigo į įvairių trukdytuvų pastatymą, nei patiems amerikiečiams kaštuoja transliacijų perdavimas. Reiškia, pataikyta į tikrai gerą vietą. Išvengti rusų trukdymams, kai tik patiriama, bndoma tuoj pakeisti transliacijos bangą, o klausytojui telieka skalę pasukinėti į vieną ar kitą pusę ir vėl susirasti amerikiečių radiją. Praeina kiek laiko, kol' rusai savuosius aparatus pataiko ant amerikinės bangos, tada ir vėl bandoma “bėgti” į šalį.Visa toji programa JAV kainuoja 20 mil. dol. mętams, Jbęt. tie pinigai, tikima, yra labai geram ir naudingam tikslui išleidžiami, nes jie patarnauja vilties ir geresnių dienų pragiedrulių palaikymui prislėgtųjų širdyse. Šiandien ir pati “VoA” sistema yra kiek patvarkyta — ji yra išimta iš Valstybės Departamento žinybos ir pavesta tvarkyti T. C. Streibert, kuris jau yra atsakingas tiesiogiai pačiam prezidentui. Trhautojai tai įstaigai parenkami nepaprastu kruopštumu ir atsidėjimu. Visi kandidatai turi pereiti ypatingus FBI tyrimus- ir tik pilną pasitikėjimą turį ar įrodą asmenys, gali tikėtis tarnybos “Voice of America” programoje. Gi' patį geriausią pripažinimą ir komplimentą tam radijui yra pareiškęs ne kas kitas, kaip šiandieninis raud. Kinijos diktatorius Mao Tse Tung, kuris, viena proga vis dėlto nepabijojęs atvirai išsireikšti tardamas, kad “Voice yra toks instrumentas, kuris net 10.000 kartų yra galingesnis už atominę bombą!” Raudonųjų lyderis žinojo, ką kalbąs, bet tai kartu ir yra. geriausias atsakas į mūsų antraštinį klausimą: Ar “Amerikos Balsas” yra pakankamai efektyvus? A-is.
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ELTA paskelbė santrauką iš Lietuvos grįžusių vokiečių parodymų apie lietuvių trėmimus. Iš patiektųjų pasakojimų pavyzdžių pora čia išspausdiname.Hilda P., .26 metų, Lietuvoje gyvenusi nuo 1947 m. apie Bu
belius, pasakoja apie jos šeimininko kaimynų Ruckų kaime, Vikšrio šeimos išvežimą.

— 1948 m. žiemą iš Gedvilų 
km. prie Raseinių buvo išvežtas 
Jonas Bargaila su šeima. Bargai
los ūkis buvo didžiausias kaime, 
nors žemės jis paskutiniuoju lai
ku turėjo nedaugau kaip 30 ha. 
Pas Bargailas jau dirbau beveik 

! visus metus, tad šitą šeimą gerai 
1 pažinojau. Vežimo metu buvau 

namuose ir buvau liudininke,
— 1949 metais naktimis pra- kdip visa tai įvyko. Kadangi 

sidėjo išvežimai. Vieną naktį, Bargaila kaime buvo turtingiau- 
kai mes visi miegojome, staiga sias ūkininkas, tai buvo aišku, :

KUR GLŪDI KARO PAVOJAI?Ypatingai šiuo metu nei Vakarai, nei Rytai karo nenori. Vakarų sąjungininkuose karo nenoras turi nevienodas priežastis. Jeigu Amerika, turėdama ramią sąžinę prieš kitus pasaulio kraštus bent kokio dominavimo atžvilgiu, karo nehori tik šiaip, kaip neturinčios ribų blogybės, tai jos partneriai demokratiniam sparne — anglai su prancūzais jau turi visiškai kitokius išskaičiavimus. Jų sąžines graužia kolonializmo slogutis. Ypatingai anglai, savo laiku turėję gausybę kolonijų visame plačiame pasauly, tačiau II Pasaulinio karo metu .didžios dąlies jų nustoję, bijo, kad III-sis karas nepaliktų jų vien tik savo metropolinėj saloj, galbūt, ir toj priešo bombų ir raketinių sviedinių apgriautoj. .. Panašūs reikalai yra ir su prancūzais. Prancūzijoj, be abejonės, dar itin svarbią rolę vaidina didelis skaičius komunistų, kurių nemaža yra ir valdžios aparate bei parlamento atstovų

George DARTEN 
AKORDEONO MOKYKLA 

1129 DUNDAS ST. WEST 
Telef. OR. 6486 

(prodedontiems ir pažengusiems) 
(kampas Ossington) 

(Lietuvių Nomai)

AKMENYS LIUDYS KOLCHOZU BAUDŽIAVĄŠiuo laiku komunistai daug plepa pavergtoje Lietuvoje apie akmeninių pastatų statybą kolchozuose. Iš ilgo ir sukto jų aiškinimo išryškėja ,kad dauguma kolchozų vis dar neturi tvartų gyvuliams, atimtiems iš ūkininkų, įvedant kolchozinę baudžiavą Lietuvoje. Greitomis padarytose pašiūrėse gyvuliai žiemą šąla, skursta ir nyksta. Dėl šios priežasties karvės žiemą užtruksią.Kol nėra tinkamų tvartų kolchozuose, išmintingai galvojant, nereikėjo gyvulių imti iš ūkininkų. Taip padaryta, remiantis komunistiniais santvarkos planais, o ne išmintim ir gyvenimo patirtimi. Pagal tuos planus, be pasigailėjimo kankinami žmonės ir gyvuliai.Jau kelinti metai, kai vasarą, vos pasibaigus pavasarinei sėjai, komunistai ragina kolchozus statyti tvartus. Tačiau vadovavimo vaisiai buvo menki. Kolchozinin-

kai maža ką padarė, nes nėra kam nė iš ko tvartus statyti. Trūksta statybinės medžiagos, reikalingiausių įrankių, o svarbiausia — žmonių. Kolchozuose jau taip maža žmonių, dar iš jų bėga, kas tik gali ištrūkti.Rusai komunistai, užuot dabartinę būklę lengvinę, dar sunkesnę naštą krauna ant kolcho- zininko pečių. Girdi, jei statybinės medžiagos nėra, tai tvartus reikia statyti iš akmenų. Liepos 16 d. “Tiesa” kolchozininkams pataria, akmenų paieškoti laukuose. Tuo būdu, girdi, būsią gauta ne vien pigios ir vertingos statybinės medžiagos, bet dar būsią ir kolchozų laukai apvalyti. Diėnraštis pataria akmenis jungti ne cemento skiediniu, bet kalkėmis, atseit, patys išsidekit...Pateikusi tokį patarimą, “Tiesa” išbara kolchozų pirmininkus, kurie, užuot organizavę akmeninę statybą, daug laiko gaištą ieškodami plytų kituose rajonuose.

Ko šie varovai tokiais patarimais siekia? Neabejotinai užkrauti kolchozininkams sunkesnę vargo.naštą ir kartu parodyti, kad jie negali tikėtis jokios rimtesnės paramos, net ir statybinės medžiagos kolchozams. O visa, net ir kalkes, turi patys pasigaminti, kaip žiloje senovėje. Už gėrybes, pagrobtas iš kolchozų, rusai nei cemento neduoda. Tuo tarpu Akmenės cemento fabrikas daug cemento pagamina ir vis dar gamybą plečia, bet ten pagamintas cementas išvežamas į Rusiją.

kėdėse. Gi komunistas, nežiūrint kuriam krašte begyventų, visuomet šoks taip, kaip Kremliaus muzikantai gros. Jie žino, kad šiuo metu Maskva karo nenori, tad jie ir savo kraštuose visomis gerklėmis šaukia už “taiką”...O Kremliaus raudoniesiems tūzams šiuo metu karo norėjimas, kada ir be jokio šūvio taip puikiai sekasi grobti kraštą po krašto, valstybę po valstybės, būtų tikrai didžiausia beprotybė.
Visdėlto karas gali kilti 
kiekvienu metuGal bus bent kiek keista — kodėl?JAV šiuo metu yra susirišu- sios su daugeliu laisvųjų kraštų reikiamomis sutartimis. Tų sutarčių dar vis siekiama pasirašyti kuo daugiau. Dabartiniu metu norima reikiamai pasiruošti ir su visa eile valstybių pasirašyti Azijos gynimo sutartį. Taipogi Amerika turi įsirengusi begaliniai daug oro bazių. Jų'yra visur, visuose kraštuose ir visuose kontinentuose. Pasižiūrėjus į JAV oro bazių tinklą, kiekvienam aiškiai matosi, jog jos supa bolševikinę imperiją tarytum stipriu gęležįijju žiedu. Be abejonės, reikalui atėjus tas žiedas ims veržti raudonuosius, tarytum kietomis replėmis ...Raudonieji tai dar geriau už mus žino, nes tai yra jų gyvybės ar mirties reikalas ...Yra sakoma, jog bevalgant apetitas didėja. Savaime aišku, toks “apetito didėjimas” ir pas raudonuosius yra reikiamai įsisiūbavęs begrebiant vis naujus ir naujus kraštus. Nežiūrint, kad' JAV ir kitos laisvos valstvbės yra sudariusios daugybę sutarčių bendrai gynybai vystyti Europoje, o dabar ruošiamasi pasirašyti panaši sutartis ir Azijai ginti, visvien raudonieji neiškęs ir dar mėgins kur nors ir ką nors pasigrobti, nes, kaip minėjome, tas jų begalinis “apetitas” jiems neleis ramiai sustoti vietoj. Gi taip reikalams besivystant, ateis laikas, kada bus tikrai pažeisti JAV ir jų sąjungininkų gyvybiniai interesai ir tuomet galės karas kilti kiekvienu metu.“New York Times” rašo, jog prez. Eisenhoweris, lygiai kaip
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Štai keletas faktų apie ją.Formoza yra sala apie 90 mylių nuo kontinento ir apie 250 mylių nuo Filipinų salyno. Jos paviršius turi apie 21.620 kv. kilometrų. Joje gyvena apie 6 milijonai kiniečių kilmės žmonių. Nuo 1895 m. ją valdė japonai. Pats žodis yra kilęs iš lotynų kalbos, reiškia gražus.1943 m. Kairo susitarimu sala atiduota teikiama munistų įvykdyti Čiang-Kai-Šek, praradęs žemyną, persikėlė į Formozą ir ją laiko. Tarptautiniuose santykiuose jis pripažįstamas, kaip Kinijos valdovas.
1949 m. JAV nutraukė Čiang - 

Kai-Šekui paramą. Tačiau jau 
1950 m. vėl suteikė ne tik para
mą, bet Amerikos laivynas ją 
saugo nuo raudonųjų įsiveržimo. 
D. Britanija ir Kanada tam ak
tui nepritarė, tačiau Churchillis 
pareiškė, Amerikos ir D. Br. par
lamentuose, kad Amerika pasi
elgė teisingai, neleisdama pra
lieti liaują bereikalingai. Pats 
Čiang pareiškė, kad jis valdys 
salą taikiai ir palaikys gerus 
santykius su JT. Tuo tarpu rau
donoji Kinija padarė pasaulinį 
nusikaltimą kai užpuolė korėjie
čius ir sudrumstė pasaulio ra
mybę. Dabar nesilaikoma Kairo 
sutarties dėl to, kad bijoma rau- i mu. Išbuvęs trejus metus kalėji- 

‘ donosios Kinijos įsigalėjimo Pa-1 me Sanders buvo paleistas.

kinams, o Korėjai su- nepriklausomybė. Ko- Kinija vengė ligi šiol įsiveržimą. Tuo tarpu

cifike, ‘kuri yra S. Rusijos kontroliuojama ir grąso pasaulio taikai ., Palazdijokas.
0

JAV keičia karinės prievolės 
įstatymąJAV dabar veikiančio karinės prievolės įstatymo galia pasibaigs 1955 m. Dėl to gynybos ministerija yra jau paruošusi naują įstatymą. Pasitraukęs iš pareigų gynybos viceministeris Hannah spaudos konferencijoje pareiškė, kad naujasis įstatymas paruoštas išeinant iš prielaidos, kad JAV teks kariauti su Sovietų Sąjunga, dėl to įstatymas įvedąs visuotinę-karinę prievolę ir atsargos pajėgas, sudaromas iš atitarnavusių kareivių. Visi sutinką, kad karo su Sovietais atvejui turį būti atsargos pajėgos. Jokio kitokio karo neprileidžiama.

Britų prekės komunistinei 
Vengrijai

D. Britanija pasirašė naują 
prekybos sutartį su Vengrija. 
Pagal ją, britai eksportuos už 
5.300.000 sv. sterlingų įvairių pre
kių, neišskiriant nė mašinų. Ko
munistinė Vengrija gi parduos 
britams gėrybių 530.000 sv. dau
giau nei britai vengrams. Britai 
buvo nutraukę prekybinius san
tykius su Vengrija 1949 m., kai 
ši suėmė britų prekybininką E. 
Sanders ir apkaltino šnipinėji-

savo laiku buvęs prez. Truma- nas, prezidentauti jau pramoko. Prez. Eisenhoweris' dabartinį savo darbą netgi pamėgęs, taip bent maną daugelis JAV laikraštininkų. Iš tikrųjų taip ir yra. Juk visi, kas bent kiek atydžiau seką politiką, mato, jog prez. EL senhoweris daug naujenybių yra iškovojęs iš Amerikos Kongreso. Pav. Kongresas yra visiškai pritaręs Prežidento minčiai, kad priešui mėginant pažeisti JAV interesus arba fizinius amerikiečių individus, reikia atsakyti taip, kad būtų “dantis už dantį, akis už akį”... Panašiai jau buvo su raudonosios Kinijos 2 lėktuvų nuleidimu į jūrą, taip būsią ir ateityje, net priešui karo paskelbimo atveju. Jeigu tik bus užkliudyti JAV interesai, bus duodamas smūgis atgal, nelaukiant atskiro kongreso ar senato nutarimo. Ir bendrai, Amerika jau pradeda kiečiau elgtis su raudonaisiais. Tai rodo pav. ir antikomunistinio įstatymo toks greitas praėjimas per kongresą ir Prezidento jo pasirašymas. Yra ir daugiau tokių ženklų, kurie rodo, jog Amerikai jau .nusibodo žaisti* nuolaidų politikos žaislais i..
Kokios priežastys gali 
priversti sovietus pradėti 
karą?Tokių priežasčių yra gana daug. Pirmiausia, reikia manyti, kad sovietai tuojau pradėtų karą prieš demokratinius Vakarus tuomet, jeigu jie matytų, kad jiems nebesiseka kaišioti pagalių į Vakariečių vienybės vežimą ir kad pas Vakariečius reikaJ lai eina taip, kad jie darosi stiprūs savo vienybe.Kremlius deda visas pastangas, kad sukliudytų Vak. Vokietijos apginklavimą. Jie visokiausiais būdais, įvairiausiais pasiūlymais stengiasi sutrugdyti Europos armijos steigimą ir įvairiais manevrais padaryti kaip galint didesnį plyšį tarp D. Britanijos ir JAV draugiškumo. Štai, žiūrėkime, su kokia didele pompa Kremliaus didikai priėmė Anglijos ‘'darbo žmonių” vadus su Attlee ir Bevanu priešaky. O dar nespėjus nutilti skambinamų taurių aidams, Kremlius jau pasiūlė atvykti ir daugiau D. Britanijos oficialių asmenų į Maskvą su vizitu. Visokiomis priemonėmis raudonieji stengiasi sukliudyti Vakarų pasaulio vienybę, jų susicemen- tavimą ir sudarymą tokio kumščio prieš raudonuosius, kurio jiems tektų tikrai nusigąsti.Kremlius ypatingai bijo apginkluotos Vokietijos. Raudonieji didikai gerai žino, jog Vokieti jos smūgiai tikrai kieti. Taip pat jiems nėra paslaptis, kad III Pasaulinio karo atvejy JAV kariaus nebe Sovietų, bet Vokiečių pusėj...
Taigi, raudonieji šiuo metu 

veda dvigubą politiką: “taikiu 
būdu” grobti vis naujų žemių ir 
mulkinti Vak. Sąjungininkus. 
Abi tos politikos rūšys ligi šiol 
jiems gana gerai sekasi. Kai ne
besiseks — reikalai galės keistis 
kita kryptimi...

Ypatingai raudonuosius galė
tų išvesti iš lygsvaros, jeigu Va
kariečiams pradėtų sektis, tarpu
savio itin glaudaus bendradar
biavimo srityje ir jeigu jie ma
tytų, kad Vokietijos apginklavi
mo ir jos armijos įsteigimo rei
kalas virsta tikrove, o ne tuščia
žodžiavimu* kaip ligi šiol buvo 
pas Vakariečius... Pr. Alšėnas.

— Haaga. — Olandai nustebo, 
kad į šachmatų turnyrą Amster
dame JAV komanda neatvyks 
dėl stokos lėšų. Jiems nuostabu, 
kad ir amerikiečiams dolerių 
stinga.

/A

lauke pasigirdo balsai. Atėjo stribis ir dar vienas valdininkas iš milicijos. Jie stukseno į langą ir šaukė: “Keršuli, įleisk, kas ten yra!” Keršulis — tai buvo mano šeimininkas, pas kurį aš dirbau — atsikėlė. “Keršuli, ar turi dvejus arklius?” Viena kumelė buvo kumelinga. “Tai važiuok su vienu, kinkyk!” Šeimininkas išskubėjo. “Mes tuoj sugrįšime! Važiuojame pas Vikšrį ...” pasakė išvykstant stribis. Atsikėlėme ir mes moterys. Tuo tarpu prašvito. Vikšrio sodyba buvo netoli. Keršulis*padėjo nešti į vežimą maišus su maistu.ir rūbais. Vikšrys visą vieną vežimą pakrovė, Keršulis nuvežė juos į Kudirkos Naumeistį. Mano šeimininkas, tiesa, sugrįžo namo,' bet sekančios dienos buvo labai liūdnos. Mes gyvenome prie pat vieškelio. Dieną ir nak
tį, kokią visą savaitę, vežė žmones. Nuo Slavikų ir Sintautų vis važiavo Kudirkos Naumiesčio link mašinos ir vežimai su tremtiniais. Tremtiniai mašinose sė
dėjo ir stovėjo kartu su savo 
daiktais, labai mojavo ir verkė, 
ir mes, kurie stovėjome prie ke
lio ,irgi mojavome ir verkėme. Važiavo vis mažomis kolonomis, po 4 ar 5 mašinas; per dieną tokių kolonų pro mus pravažiuodavo apie 20. Taip vežė visą savaitę.Pasiimti bendrai buvo galima nemaža, bet ne visur vienodai. Buvo kalbama, kad rusai kareiviai kartais buvo geresni už lietuvius “stribius”. Kaikurie rusai net ragindavo, kad žmonės pasiimtų daugiau maisto, nes Sibire nebūsią, rusai tai žinojo. O lietuviai stribiai tik varydavo greičiau pakuotis, kaikurios šeimos dėl jų kaltės nieko nespėjo pa
siimti ir į mašiną buvo įkrautos 
kaip stov.i< Kurie dar galėdavo, stribius pavaišinti šnapsu, tai šitiems jie buvo nuolaidesni. Kiek ko galima su savim imti nesakydavo, drausdavo tik imti kviečių ir bulvių. Išvežė tokiu būdu visus vad. “buožes”, tai yra visus tuos, kurie turėjo daugiau žemės, nors “buožės” paskutiniais metais ir taip pat buvo labai prispausti, tiek daug turėdavo atiduoti valdžiai, kad kaikurie patys neturėdavo ką valgyti.Irmgard M., 23 metų, Lietuvoje gyvenusi nuo 1947 m. apie Raseinius ir Tauragę, pasakoja:

kad jį išveš. Kai pasklido gandas, kad prasidėjo išvežimai, Bargailos išvežimo laukė ir tam ruošėsi. Rusai juos užklupo vieną popietę — atvyko būrys enkavedistų su mėlynai raudonomis kepurėmis, visi buvo rusai, «■ jų tarpe buvo ir mongolų, tik vienas mokytojas buvo lietuvis kaip vertėjas. Ruoštis davė tris •valandas laiko, tuo tarpu kareiviai-enkavedistai lauke saugojo apsupę namą, jų stovėjo kieme gal dešimtis. Pati padėjau pakuoti Rusai ir mane tardė. Su Burgailomis kalbėjo grubiai, girdėjosi žodis “buožė”, bet mušti nemušė. Niekas iš Burgailų šeimos neverkė ir net stengėsi rusams neparodyti jokio susijaudinimo. Geriausius baldus rusai tuojau konfiskavo ir paskiau išvežė, bet visa kita buvo leista išdalinti, o ko neišdalino, vėliau kaimynai patys išnešiojo. Gyvuliai — jų tada dar buvo keturios karvės, 10 avių, tiek pat kiaulių ir du arkliai — buvo paskirti į sovchozą prie Liuolių. Pati dar variau gyvulius į tą sovchozą.Johann Z., 40 metu, nuo 1946 m. gyvenęs Kaltinėnų apylinkėse, pasakoja:— Radiškių kaime trėmimus 1948 m. žiemą mačiau. Kaltinėnų apylinkėse tada buvo išvežta virš 40 šeimų. Atvažiavę mašinomis prie kaimo, rusai staiga išstatė visur savo postus ir suėmė nekurias šeimas. Žmonės 
buvo į Kaltinėnus ne vežami, 
bet varomi, kaip belaisviai iš 
abiejų pusių saugomi sargybi
nių, tik Kaltinėnuose juos jau pasodino i sunkvežimius. Kaiku- riems pasisekė iš kaimo pabėgti. Žmonės buvo labai nusigandę, verkė. Giminėms buvo uždrausta prie suimtųjų prieiti ir su jaiskariškose uniformose.
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Daugiausia imigruoja į Ontario(C. Sc.) Ontarijos provincija, kurios gyventojų skaičius peržengė penkių milijonų ribą, pritraukia didžiausią imigrantų dalį Kanadoje. “Gyventojai pritraukia gyventojus”. Ir Ontario prov., kuri turi didesnį skaičių gyventojų negu bet kuri kita provincija, priėmė 1953 m. maždaug 47% visų imigrantų. Ir maždaug pusė šių imigrantų — arba vienas iš keturių, kurie atvyko Kanadon — apsigyveno Toronto srityje.Britų Kolumbija, kuri dabar pakilo savo milžiniškais projektais dykumoje, priėmė 17%. Trys Prerijos provincijos — Manitoba, Saskatchewan ir Alberta — kurios šio šimtmečio pradžioje pritraukė didžiausią naujų ateivių dalį, priėmė bendrai tik 17%. Didžiausia dalis likučio — maždaug imigrantų penktadalis — apsigyveno Quebec arba Pajūrio

provincijose. Ši paskutinė provincijų grupė gauna mažiausią dalį, nors ji ir yra arčiausiai Europos.
Naujos žuvavimo taisyklėsOntario provincijoje paskelbtos naujos žuvavimo taisyklės. Dabar meškeriotojui draudžiama turėti prie savęs daugiau kaip 50 mažų žuvyčių, kabinamų ant meškerės kaip masalas. Iki šiol jokio apribojimo nebuvo.Be to, dar yra sunormuota, kur galima kokias žuvytes masalui naudoti. Pav. mažyčius karpius masalais galima naudoti tik tuose ežeruose, kur jų yra, kad jų neužsiveistų ten, kur iki šiol jų nebuvo.

— Londonas. — D. Britanijos 
lėktuvų pramonė gavo užsaky
mų pagaminti Hawker Hunter 
sprausminių kovos lėktuvų už 
336 mil. dol

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 Dloor St. West
(prie Indian Rd.)

TELEFONAS KE. 8212
avimo reikalais jums mielai ir 
i patarnaus:

P. DAMBRAUSKAS, narnų telefonas JU. 6198,

Visais turto

. J. "I
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Paverg toje tėvynėje
Vilniaus geležinkelio techni

kumą šiemet baigė U6 jaunuo. 
liai. Kaip Vilniaus radijas prane
ša, 20 studentų mokslą baigę la
bai gerai. Netrukus jaunieji tech
nikai pradėsią dirbti. Keletas 
baigiusiųjų paskirti į Lietuvos 
geležinkelio tarnybą, o likusieji
— į “plačiosios tėvynės” geležin
kelius. Iš Lietuvos globia ne tik 
prekes, bet ir žmones.

Pertvarko rąųdon. kampelius
“Tiesą” įdėjo pavergtosios Lie

tuvos kultūros ministerio pava
duotojo Grigalavičiaus straipsnį 
apie kultūros ir švietimo įstaigų 
vaidmenį. Suminėjęs bibliotekų 
skaičių, šis pareigūnas pažymi, 
kąd kultūros darbas kaime turįs 
būti sustiprintas. Kokiu būdu?
— nepasako. Jis tik giriasi, ka<f 
tokios įstaigos dabar pertvarko
mos. Kadangi kaime, kuriam da
bar atstovauja kolchozas, retai 
kur yrą šįokia tokia bibliotekė
lė, bet daugiausia tik vadinamie
ji “raudonieji kąmpelįai”, dėl to 
įr jų pertvarkymas didesnio 
vaidmens nevaidins, kaip iki šiol.

Pravoslavija Vilniuje
Kaip žinia, dar Stalinas iškėlė 

Maskvos patriarchą Aleksiejų, 
padarydamas jį ir jo valdomą 
pravoslavų bažnyčią savo įran
kiu. Ypač naujai pagrobtuose

kraštuose pravoslavų bažnyčia 
bei dvasininkai yra naudojami 
rusiškąją! įtakai plėsti. Paverg
tame Vilniuje pravoslavija taip 
pat iškeliama kaip rusiškas 
veiksnys. Maskvos patriarchato 
organas “Zurnąl Maskovskoj Pa
triarchu” 1953 m. išspausdino 
pravoslavų šventiko J. Dzikovs- 
kio straipsnį “Šventos Dvasios 
parapiją Vilniuje”, kuriame pir
miausią kelia rusų “nuopelnus” 
Vilniui

Esą, į pagoniškąją Lietuvą 
krikščionybė atėjusi pirmiausia 
iš Rusijos, Lietuvos kunigaikš
čiai vedę rusų kunigaikšty tes su 
kuriomis atvykdavę rusų krikš
čionių. Kunigaikštienės jiems 
stačiusios cerkves. Taip 14 a. 
Vilniuje buvę 20 pravoslavų baž
nyčių su 30.000 tikinčiųjų. Dabar 
Vilniuje esą 7 pravoslavų koply
čios, bet tik viena Šv. Dvasios 
parapija. Maskvos patriarcho 
Aleksiejaus patvarkymu kasmet 
per šv. Trejybės šventę Šv. Dva
sios pąrąpijoję esą didelės iškil
mės. 1953 m. tą dieną į Vilnių 
atvykęs Rygos arkivyskupas Fi
laretas, kuris dabar valdąs ir 
Vilniaus vyskupystę. Filareto 
laikomose pamaldose asistavę 18 
dvasininkų įr 4 dijakonąi. Daly
vavę du chorai.

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

į SOVIETU RUSIJA, UKRAINĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, 
. , : ESTIJĄ įr 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 įteiktas. 
Mūsų patarnavimas visiškai garantuo
jamas, jei tik duodamas tikslus adresas.

Mes siuntinių persiuntimu verčiamės daug metų ir esame gavę 
tūkstančius padėkos laiškų iš Kanados ir JAV už sąžiningą dar
bą bei pagalbą vargstantiems giminėms ir draugams Europoje.

Mūsų kainoraščių ir smulkesnių informacijų reikalaukite 
šiuo adresu:

INTERNATIONAL £IFT PARCEL 
SERVICE

1176 Sherbrooke St W-, Montreal 2, Quębeę, Canada 
Populiariausia ir rimčiausia siuntinių persiuntimo firma Kanadoje.

• »- •- --—v - ’ » ą ‘

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
“District Estate Brokers”

NAMAI PARDAVIMUI:
Ahuntsic:
1. Valdžios planu 6kamb.,- vandens 

Šildymas, atskiras. Įmokėti $2.195, 
kaina $ 12.402.

2. Šešių šeimų po 3 kambarius, su 
elektrinėmis krosnimis, šaldytuvais, 
namas atskiras. Pajamų per me
tus $4.440. Kaina $25.000.

Rosemounte:
1. Dviejų; šeimų po 4^2 kamb., gara- ' 

žas, naujas. Kaina $15.500.
St. Michel:
1. Dviejų šeimų po 5 kamb., nešildo

mas, naujas. Kaina $15.000.

Ville LaSalle:
]. Dviejų šeimų po 4 Yz kambario vie

nu metu. Pusiau atskiras. Kaina 
$15.000.

Bizniai:
St. Laurent, batų krautuvė, su taisy

mo mašinomis, iš«trijų kamb. Butas 
pirmame augšte, garažas ir 5 k. 
antrame. Savininkas 15 metų biz
nyje. Prašoma kaina $21.000.

Žepije:
N.D.G. West Hill 50 ant 96, kaina 

$3.000.
Rosemount Beaubien 136 ant 101, 

kaina 60c kv. pėdo
Masson St. 26 ant 85, kaina $2.200.

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

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

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

ŽEME — PASKOLOS — DRAUDIMAS

L 8507

NAMAI
IŠTAIGA: 177 Sherbrooke St. W., kambarys 5, Montreal, Que. 

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

HAMILTON Ont galbos ir prašydama mūsų darbe
£

padienį, rugsėjo 12 d. šia tvąr

11 vai. ryto Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje pamaldos su 
Libera už visus žuvusius knyg
nešius;

Crystal salėję iškilmingas minė
jimo aktas su ALTo sekretoriaus 
dr. P. Grigaičio paskaita ir me
ninę programos dalimi atlieka
ma Aūikuro yąd. E. Dauguviety
tei - Kudabienei.

Visi Hamiltono ir apylinkių 
lietuviai prašomi dalyvauti šia
me minėjime.

Kartų pranešame, kad dr. P. 
Grigaitis pęr lietuvišką radijo 
pusvalandį (Brampton bąngą 
1090) sekmadienį, rugsėjo 12 d. 
9.30 vai rytą kalbės aktualiais 
mūsų gyvenimo klausimais.

KLB Hamiltono apyl. V-ba.

Vysk. M. Valančiaus vardo 
šeštadienio prad. mokykloje 1954 
-55 mokslo metai pradedami 
rugsėjo 11 d. 10 vai. ryto St. 
Marry mokyklos patalpose, Mul
berry ir Park g-vių kampe, ten 
pat, kur įr visą laiką dirbama.

Sekmadienį, ugsėjo 12 d. 11 v. 
AV parapijos bažnyčioje bus iš
kilmingos pamaldos mokslo me
tų pradžios progą.

Visi tėvai prašomi šeštadienį, 
rugsėjo 11 d. atsiųsti visus mo
kyklinio amžiaus vaikus į mo
kyklą.

Taipgi sekmadienį kviečiami 
skaitlingai dalyvauti pamaldose. 
Visi mokiniai dalyvaus organi
zuotai. Jie prieš pamaldąs 20 
min. anksčiau susirenka į salę, 
po bažnyčia.

Tenelieka nei vieno vaiko ne
lankančio šeštadieninės lietuvių 
mokyklos.

Mokyklos ved. ir Tėvų k-tas.
Ketvirtieji metai

Jau ketvirtą kartą pamečiui 
mūsų skyriaus valdyba kreipiasi 
į Tamstas, malonūs Hamiltono 
Lietuviai, prašydama Tautos 
Findui aukų. Per praėjusius tris 
metus mūsų prašymas davė 
šiuos gražius rezultatus:

1951 m. . ........ $569.00
1952m. $822.00
1953 m........... . $944.50

Didėjanti mūsų. Tėvynei ver
gijos metų našta vis daugiau pa
reigų ir iš mūsų paprašo. Tad ir 
ši mūsų rinkliava Tautos Fondui 
šįmet bus ketvirtoji iš eilės — 
jau buvo šiais metais Vasario 16 
gimnazijai, Bendruomenės v-bos 
nario mokesčio rinkimas ir Šal
pos Fondo Vajus.

Dėlto mes jaučiame, kad, 
kreipdamiesi Į Tamstas, galime 
būti sutikti su abejingumu ir su 
aukojimo nuovargio žymėmis. 
Mes pilnai sutinkame, bet vis- 
dėlto norime pasidalinti kelio
mis mintimis, kurios, manome, 
sustiprins mūsų lietuvišką dva
sią ir sutelks ryžtingumo šią 
juntamą apatiją Tautos reika
lams nugalėti.

Pirmiausia mes prašome tuos 
tautiečius, kurie turi Br. Dauba
ro knygą “Duonos beieškant”, 
pasiūlyti perskaityti ją savo pa
žįstamiems. Joje nupasakotas 
Dzūkijos Naujųjų Kirtimų kai
mo sukolchozinimas ir gyveni
mas jame iki 1952 m. sukelia 
kiekvienam tauriam lietuviui 
tiek užuojautos, o kartu ir tiek 
pagiežos okupantui, kad stumte 
stumia kiekvieną mūsų daryti 
visa, ką mes pajėgiame, kad ka
da nors drąsiai galėtume jiems 
pasakyti: „“Mes jūsų neužmir
šom”!

į priekaištą, esą mes jų vargų 
nesumažinsim ir jiems tiesiogi
niai padėti negalime, norėtume

PASIRINKITE PHILLIPS MIEGAMĄJA SOFA
{vairiausių kainų po 549.95 ir brangesnių.

Pirkite pa* PHILLIPS, kur geriausi gaminiai 
už pigiausių kainų! Tik Phillip* gali parduo- 
už rakių ŽEMĄ kainų, ne* jus turite reikalų 
tiesiog su fabriku.

ATIDARYTA KIEKVIENĄ VAKARĄ

HM SUTAUPYSITE 
pirkdami fabriko 
kainomis.
šio* gerai otradančio* miegamąsias safes yra 
dvigubo* paskirtie* ... dieag papuošia jūsų 
kambarį, o naktį atstoja įovg. Ir kaip leng
va ja* perstatyti. Puikias pripildytų spyruok
lių konstrukcijas, gera medžio rėmai — 
tikras komfortas. Galite pasirinkti raudonas, 
pilkos ar žalio* spalvas su gėlėmis.

Su afro mo m it

atsakyti: mes nepajėgūs būsime 
juos sušelpti ir ateity, nes esame 
tik saujelė prieš likusius ten 3

kai jungiamės į bendrą k°v4 ir 
ją sąvyję ištisai palaikome gyvą. 
Gi mūsų pastangas ir norus iš
reiškia Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo K-tąs, nuolatos rū- 
pįndamasis Lietuvos byla.

Mūsų prašymas Tamstoms — 
patįėkimę jąm mPTaįiaį ijr mate
rialiai. Daug kartelio mums su
kelia VLIKo įr S. Lozoraičio 
nuolatinė ir niekad nesibaigianti 
tarpusavio kova,, ypatingai pą- 
aštrėjusi paskutiniu laiku dėl 
Bonuos įvykių. Palikdami šią 
mums labai skaudžią ir žalingą 
augštųjų veiksnių tarpusavę 
trintį istorijai, mes viena norė
tumėm pastebėti, kad partijų 
^ovą ėjo ir eis.- Valdžios troški
mas yra natūralūs mujns vi
siems, tad nenuostabu, kad dėl 
jos taip kovoja tie, kuriems jau 
rodosį ji ranka pasiekiama.

Mūsų gi lietuviškos visuome
nės pareiga šioje kovoje dėl val
džios, visiems aktyviai dalyvau
ti. Jei mes būsime veiklūs — 
valdžia atiteks žmonėms, ku
riuos tauta visada demokratiniu 
keliu galės pakeisti.

Jei į viską numosime ranka — 
sudarysime palankiausią dirvą 
autoritetiniams rėžimams. Juk 
ir Rusijoj 1917 m. valdžią paėmė 
keliasdešimt tūkstančių komu
nistų, išnaudoję plačiųjų masių 
nuovargį ir visišką abuojumą 
politinei kovai.

Tad ir 4-jį metinį vajų TF 
sutikime visa širdimi ir duoki
me, 'kiek kas galime.

Vajų pradėsime š. m. spalio 1 
d. ir baigsime lapkričio 1 d. Au
kų rinkėjai aplankys Tamstas 
namuose. Maloniai prašome mie
luosius Hamiltoniečius šįmet sa
vo aukas nors šiek tiek padidinti.

Vajaus metu norime pravesti 
ir lietuvių surašymą. Manome, 
kad visi susidūrėme su klausi
mu, kiek Hamiltone lietuvių? 
Atsivertę TFA Kanadoje Hamil
tono sk. metraštį, mes galime jį 
atsakyti iki smulkmenų ir net 
pamečiui. Nieko panašaus netu
ri, kol kas, kitos didesnės lietu
vių kolonijos.

Tikėdamasi Augščiausiojo pa-

Fort William, Port Arthur, Ont

ramos, mes tariam* 
liai nuoširdų ačiū!

Naują Steko sutartis su CJO 
unijos 1005 skyriumi pasirašyta 
rugsėjo 1 d. 2 vai. 30 min. po pas
kutinio unijos ir bendrovės po-

valandų. Abiem šalim tarpinin
kavo darbo ministerijos atsto
vas p. Fine.

Pagal naują sutartį, kuri vei
kią nuo 1954 m. balandžio 1 d. iki

kuri vęi

gavo 5 centų valandai pakėlimą 
ir 2 centų valandai priedą geres
niam sveikatos draudimo pla
nui, kuris apims dirbančiuosius 
ir jų šeimas. Tokių būdu pradi
nis atlyginimas dabar sieks $1.48 
ir pusė cento valandai.

Nąųjąsįs sveikatos draudirno 
planas kainuos 6,2 cento yąląn-^ 
dai, kurių 3,3 cento papkės b-yė, 
o 2,9 ęęųto — darbiųjų)^, Pa
gal senąjį draudimo planą, dar
bininkas mokėjo 88c už 10 die
nų arba 80 valandų, atseit 1,1c 
valandai, t.y. ateity bus papildo
mai atskaitoma dar 1,8c vai.

Už praėjusį laiką kiekvienas 
darbininkas gaus apie $45 vien
kartinį išmokėjimą angliškai va
dinamą “retroactive pay”.

Šiame fabrike dirba apie 250 
Hamiltono lietuvių.

Apylinkės valdyba rugsėjo 11 
d. rengia smagius šokius Roberts 
Restaurant, tięš King ir Sanford 
gatvių sankryža. -

Rugsėjo 12 d. Royal Conn
aught viešbuty ruošiamas lietu
viškos spaudos atgavimo 50 m. 
sukakties ir Tautos šventės mi-i 
nė j imas, dalyvaujant iš Čikagos 
“Naujienų” redaktoriui p. Gri
gaičiui. Dėl smulkesnių informa- ■ 
ei jų prašome ' žiūrėti skelbimą 
8 puslapy.

Tautos Fondo ruošiamas jur
ginų balius įvyks rugsėjo 25 d. 
Royal Connaught viešbučio Nor
mandie salėje.

Pasinaudokime progą gražiai 
ir maloniai praleisti savaitgalį 
savųjų tarpe. Tuojau pat prašo
me rezervuoti staliukus pas V. 
Kazlauską, 2 Fife St., telef.. JLI. 
9-3796. Įėjimas tik $1.

Jau pradėtas TF II knygų pla
tinimo vajus. Šia proga kviečia
me visus įsigyti puikių lietuviš
kų knygų. Sk. St.

Lietuviai pasaulyje

PHILLIPS CHESTERFIELD
Wi DundM st W. - T.L EM. 3-1S11

Rugpjūčio 9-15 d., įvyko me
tinė kanadiečių abiejų miestų 
paroda. KLB Fort William apy
linkė turėjo savo skyrių su už
rašu “Lithuanian Display”. Už
ėmė 25 pėdų plotą (pernai tik 
15 pėdų). Buvo išstatyta Įvairių 
ir brangių rankdarbių. Puikiai 
išdėstyta, gerai sugrupuota. Čia 
buvo aprengtas manikėnaš gra
žiu suvalkietišku liet, kostiumu 
su keliom eilėm gintaro karolių. 
Lietuviškos' lėlės. Čia buvo pa
dėta Lietuvos vytis, liet., pašto 
ženklų albumas ir liet, pinigų 
rinkinys. Daug gražių austų 
juostų. Įvairaus tipo liet, raštais 
staltiesėlių. Gintaro išdirbiniai 
turtino mūsų skyrių. Parodos 
ruošime daug dirbo p.p. Mitalai, 
p. Raminskienė, p. Jonaitienė su 
dukra, p. Druktenienė, Polė Ja
sevičių tė, p.p..Bružai, H. Poškus, 
V. Sibulis, P.4Cajutis, Leo Druk- 
tenis.

Jiems visiems nuoširdus ačiū!
• Šiose mūsų sąlygose tokios pa

rodos geriausias būdas reprezen
tuoti mūsų kraštą Lietuvą.
"Teko stebėti, kad žmonės įdo- 

mavosi labai. O parodos vado
vybė atsiuntė mums padėką, ku
rioje rašo:

On behalf of our Officers and Mem
bers, I wish to thank you yery much, 
indeed, for arranging to have the Na
tional Display of your work at our re
cent Exhibition. The work attracted a 
great deal of attention and was beauti
fully done. Undoubtedly the work mode 
one of the very interesting features in 
our Women's Deportment, and we want 
you to know that we sincerly appreciate 
your kindness. \

Yours truly, 
CANADIAN LAKĖHEAD EXHIBITION, 

W. Walker,
Secretory - Manager.

P.p. Druktenių bute rugpjūčio 
7 dieną suruošta priešvestuvinė 
staigmena p.p. Bruže sūnui mo
kytojui Leo Bružui. Jauniesiems 
palinkėta laimingiausio šeimy
ninio gyvenimo ir įteikta graži 
dovanėlė — rašomasis stalas.

Organizuojant daug pasidar
bavo H. Poškus, V. Cibulis, p. 
Druktenienė, p. Jonaitienė su 
dukra.

Jaunojo mokyt. Lų. Bružo tėvai 
yra dideli lietuvių veikėjai. .

Mūsų ligoniai: H. Poškus su
sižeidęs koją gydėsi Port Arthur 
gen. Hospital. V. Kvietelaitis lai
ke sunkaus darbo susirgo plau
čių uždegimu. Abu pagerėję ato
stogauja. P. Suslavičius jaučia
si žymiai geriau ir vakar grįžo 
iš ligoninės. Jurgis Danėnąs, su
žeistas miško darbuose, gydosi

- ' — - ligoninėj.
geriausios

sveikatos. ,
Zigmas Ramanauskas persikė

lė į JAV, Filadelfijon pas savo 
brolį.

Simonaičiai susilaukė dukrelę. 
Jie turi jau mokyklinio amžiaus 
du sūnų. Abu tėvai džiaugiasi 
šeimos prieaugliu. Vietos lietu
viai sveikina juos nuoširdžiau
siai.

P.p. Druktenienė ir Kamins
kienė dalyvavo gėlių parodos 
skyriuj su savo gėlėmis. E. J.

Padėka
Mūsų parodos ruošime, kuri yra pasi

sekus gana gerai, labai daug padėjo:
Nekalto Prasidėjimo vienuolyno vyr. 

sės. Apolinara, p. Tomošaitienė audi
niais, p. Motušis gražiais gintaro išdir
biniais, p. Valiulienė gražiais rankdar
biais, p. JagėJa liet, pašto ženklais ir 
liet, pinigų rinkiniu.

Mūsų apylinkės lietuvių vardu nuo
širdžiai dėkojame už Jūsų talkų.

Apylinkės Valdyba.

KLB Fort William, Ont. apylinkės lie
tuviai aukojo vasario 16 d. gimnazijai:

po $12 — Kazys Kaminskas, A. Mi
talas, dr. E. Jasevičiūtė;

$6 — Petras Karutis.
Likusiems lietuviams Vokietijoje au

kojo:
po $5 — Henrikas Poškus, Antanas 

Tvarijonavičius, A. Mitalas, dr. E Ja
sevičiūtė;

$3 — Vincas Bružas;
$2 — Petras Rajutis;
$1.50 — Polė Jasevičiūtė;
po $1 — M. Jonaitis, p. Giedraitis, 

A. Kaminskienė, F. Druktenis, J. Jurku- 
lionis, Bacinskas, Balčytis, Jonas Simo
naitis.

Apylinkės Valdyba ir šalpos reika
lams atstovė labai nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams. Jūsų sunkiai už
dirbtas ir paaukotos centb^ palengvins 
vargų nešti žmonėms, kurie tos pagal
bos yra tikrai reikalingi. J.

JA VALSTYBES
Vysk. Brizgys išvyksta į Ko

lumbiją. Galimas dalykas, kad 
ąpįankys ir Venezuelos lietuvius

KųųĮgų Vienybės seimas įvy
ko Philadelphijoje rugpjūčio 25 
d. Valdyba palikta ta pati: pirm, 
kųn. P. Katauskas, vicepirm. 
kun. Kuprevičius MIC, sekr. 
kun. dr. A. Juška, ižd. kun. J. 
Makaras, vald. narys kun. Ma
linauskas.

Nepriklausomųjų studentų su
važiavimas šaukiamas rugsėjo 8- 
10 Id, Tabor Farmoje. Suvažiavi
me - stovykloje numatyta visa 
eilė referatų bei organizacinių 
pranešimų.

Tėv. Klemensas Žalalis, OFM, 
rugsėjų 9 d. išplaukė iš Niujorko 
į Romą šv. Rašto studijų tiks
lais. Apsigyvens šv. Antano uni
versitete — Via Merulana 124, 
Roma (541), Italy.

Suvažiavimai. Pereitą savait
galį Valst. liaudininkų suvažia
vimas įvyko Clevelande, o so
cialdemokratai posėdžiavo Niu
jorke.

Sunkiai serga lietuvių 
veikėjai - kultūrininkai

Turimomis žiniomis labai pa
vojingai susirgę dvi lietuviško 
gyvenimo stambios figūros. Tai 
didelių gabumų architektas ir 
tapytojas Petras Kiaulėnas, ku
ris gulį vienoje Niujorko ligo
ninių ir Juozas Laučka, katali
kų veikėjas, laikraštininkas, vie
nas “Amerikos Balso” lietuviško 
radiofono organizatorių, vėliau 
“AB” lietuviško skyriaus vedė
jas Muenchene. Jis yra taip sun
kiai susirgęs širdies liga, jog gy- 
dytoįaj draudžia net ryžtis ke
lionei į namus. Jo pareigas, kaip 
jau anksčiau. “TŽ” pranešė, per
ėmė dr. Pr. Padalis, 1941 m. su
kilimo prieš bolševikus vienas 
organizatorių.
VOKIETIJA

Kai Vokietijoje lietuvių gyve
no per 50.000 ir kai jų tarpe bu
vo daugybė intelektualų, rašyto
jų, dailininkų, dainos ir muzikos 
meno žmonių, tai tas nedarbo 
laikas mokėta išnaudoti ar tai 
ruošiant įvairiausius kursus, su
buriant ansamblius,chorus, ku
rių pasirodymai žavėjo kitatau
čius ir buvo paguoda ir pasidi
džiavimas lietuviui. Šiandien, 
kai palikę mažesnio išsilavinimo 
žmonės ir išsklaidyti po visą Va
karų Vokietiją mažomis grupe
lėmis kultūriniai reikštis nėra 
sąlygų.' Perskaitomi giminių ar 
draugų atsiunčiami Amerikos 
lietuvių laikraščiai, retai užklys
tanti lietuviška knyga eina iš 
rankų į rankas.’ Susirenkama 
tautinių švenčių ar kitų lietuvių 
tautai reikšmingų įvykių pami
nėti, kurių metu mokyklos vai
kučiai pavaduoja dainininkų ir 
šokėjų ansamblius. Dvasios rei
kalams aptarnauti sekmadie
niais atvykstą kapelionas.

Taip slenka dienos, mėnesiai, 
metai. Stovykloje nieko naujo. 
Tie patys veidai, tie patys bara
kai, tie patys rūpesčiai, ta pati 
skurdi pašalpa, alkis, šaltis, li
gos, tas pats laukimas iš giminės 
draugo ar BALFo pakietėlio ar 
ar kelių markių ... Tas pats sle
giantis ūpas, kad atmetus nuo 
emigracijos, iškrista iš kūrybi
nio gyvenimo, ta pati nežinoma 
ateitis ir baimės jausmas dėl sa
vo likimo.

(Iš BALFO įgaliotinio rašto/
BALFo centras rugpjūčio mė

nesį iš Kanajdos aukų gavo $J0 — 
V. Taraškevičius iš Edmontono. 
Vasario 16 gimnazijai gavo $137,- 
25 — $91 iš St. Catharines, $20 
Toronto būrelis Nr. 63 ir $26,25 
iš Verdun, Qus. Drabužių iš Ka-

nados negauta.
Išviso BALFo centras rugpjū

čio mėn. yra gavęs aukų $132,15, 
Vasario 16 gimnazijai — $1857, 
drabužių ir kitų laiktų 1994 sv.

Vyčiai Pittsburgh© seime iš
rinko kitiems metams valdybą: 
pirm. Al. Vasiliauskas, vicepirm. 
Ed. Daniels ir J. Sakevičius, sek- 
ret. Diane Šatas, fin. sekr. T. Ge- 
rulienė, iždin. W. Količius, iždo 
globėjai F. Vaškas ir J. Daniels, 
ritualo kom. pirm. L. Švelnią, 
liet, reikalų kom. pirm. Pr. Gu
delis.
raginti apylinkių valdybas orga
nizuoti lietuviškos spaudos 50 
metų laisvės atgavimo sukaktu
vių minėjimus. Tarybos atstovų 
suvažiavimas bus šaukiamas 
gruodžio 29-31 d.d. Atstovai į tą 
suvažiavimą turi būti išrinkti iki 
spalio 1 d.
AUSTRALIJA

Austrai. LB Krašto Tarybos 
rinkimai Kr. Valdybos nutarimu 
turi būti įvykdyti iki spalio 15 d. 
Tarybos suvažiavimas šaukia
mas Melbourne gruodžio 29-31 d. 
ALB Krašto valdyba nutarė pa-

LK Kūrėjai savanoriai susior
ganizavo neseniai Sydnejuje. Į 
valdybą išrinkti: pirm. Vaclovas 
Šliogeris, ižd. Juozas Kapočius 
ir sekr. Vytautas Moras. Skyriui 
dar priklauso: Garolis, Migevi- 
čius, V. Juzėnas, K. Keželis ir 
O. Šalkauskas.

Atrodo, kad skyrius galėtų su
sidaryti ir W. Australijoje, Per- 
the, kur taip pat yra nemažai k. 
savanorių.

“Australijos Lietuvio” leidžia
mas Marijos Radzevičiūtės ro
manas “Žemelė šventoji” (apie 
Žemaitijos knygnešius) jau 
spausdinamas.

Wollongongo katedroje liepos 
25 d. buvo pirmos liet, pamaldos. 
Pasigirdo lietuviškos giesmės ir 
J. Kėdienės solo, vargonais ly
dint Alg. Plūkui. Leidimas lietu
viškoms pamaldoms katedroje 
išrūpintas kun. P. Butkaus.
BRAZILIJA ■

Brazilijoje lietuvių priskaito- 
ma apie 43.000, jų tarpe apie 
1.000 naujųjų ateivių. Sao Paulo 
mieste eina “Žinios” ir “Mūsų 
Lietuva”.

Kun. M. Valukevičius rugpjū
čio 22 d. įšventintas Sao Louren- 
co bažnyčioje Niteroi mieste. Jo 
primicijos įvyko rugpjūčio 29 d. 
Vila Zelinoje. 

PRATURTINSI SAVO GYVENIMĄ 
PADIDINDAMAS SAVO UŽDARBI

Anglų kalbos kursai 
pradedantiems ir pažengusiems prade
dant' rugsėju antradieniais ir trečia
dieniais.

Kvalifikuotas, patyręs mokytojas.
40 savaičių — $40.00 plius registra

cijos mokestis.
Geros sęlygos. Centrinės klasės. 
Taip pat: pavienis ar grupinis moky
mas visų dalykų. Visų kalbų vertimai.

Vedėjas John Duffie, B.Sc., Ph.D.
106 Adelaide W. EM. 3-7700

Sioux Lookout, Ont 
Visiems linkime

. PL! .... ■MW.gJL -JL I............................

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

pr televizijos skyrių.
TAISAU RADIO APARATUS 
tyafcu skambinti ME. 1602, kasdien 
mio 6 vai. iki 9 vaL vakaro ir žežta- 
dįeniais nvo 9 yal. iki 12 vol. ryto.

y. . ... .......U '."'T ■■■ 1 ■■■■■
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.

Specialiai paga
minti Kanadai 

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

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St, ML, Toranto ■ EM. 4-1633

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

• t

► s?

SUDBURY Ont.
— Remeikiai pakrikštijo savo 

ketvirtąjį vaiką Gedimino An
tano vardais. Kūmai buvo M. 
Pranckūnas ir J. Gatautienė.

— Labuckai pakrikštijo taip 
pat ketvirtąjį savo vaiką Ričardo 
Antano vardais. Kūmai buvo B. 
Daukša ir B. Lukoševičienė.

— Labai daug svečių iš Kana
dos ir JAV šįmet praleido atos
togas Sudbury. Kurį laiką atos
togavo Edmontono lietuvių ka
pelionas kun. B. Jurkšas ir pa
sakė po mišių gražų patriotinį 
pamokslą.

L. Kriaučiūnienė iš Hamiltono 
su savo giminaičiu aplankė 
Rakščius ir kitus draugus. Čika- 
giškiai A. Kriaučeliūnas ir K. 
Sidabras atostogavo pas Kriau- 
čeliūnus.

— Pamaldos Tautos šventės 
proga bus rugsėjo 12 d., sekma- 

.dienį, o minėjimas įvyks Kroatų 
salėje rugsėjo 18 d., šeštadienį. 
Pradžia 7 vai. vak .

— Rugsėjo 19 d. lietuviams 
specialių pamaldų nebus, nes 12 
d. rugsėjo kun. A. Sabas išva
žiuoja atostogų į JAV. Grįš rug- 
sėjo 25 d. vakare.____________

i
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ŽIEDAI IR VAISIAI
Ateitininkų Sąjunga, būdama 

trilypė federacija, savo narių 
- tarpe turi du trečdalius jaunimo. 
Jaunime yra organizacijos ga
jumas. Jį patraukia idealai, jam 
natūralūs yra troškimas lavin
tis, augti, siekti, stiebtis į viršų. 
Gerai išnaudoti jaunystės metai 
yra tvirčiausias pamatas laimin
gam gyvenimui.

Tačiau pravartu yra laikas 
nuo laiko prisiminti, kad jaunys
tė tėra koridorius per kurį kiek
vienas pereina, bet kuriame nė 
vienas neapsigyvena. Praeina 
amžius žaidimo su lėlėmis, pra
eina jaunuoliški brendimo metai 
ir, atėję į metus jaunuoliai per
eina į suaugusių eiles.

Kartais išgirsti kalbant, kad 
jaunystės metai esą buvę “mano 
laimingiausi, gražiausi metai vi
sam gyvenime” ir kyla klausi
mas, kaip žmogus yra gyvenęs? 
Kiekvienas gyvenimo laikotar
pis atveria naujus horizontus, 
atskleidžia naujus turtus ir ten
ka sutikti su “Gulivero kelionių” 
autoriumi, kad “joks išmintingas 
žmogus nenorėjo būti jaunu”. 

-Pajėgus, tvirtas dvasia ir kūnu 
—taip, bet jaunu, kaip tos pa

sakos Petriukas Panas, kuris at
sisakė užaugti? Peraugusi jau
natvė, kaip ir perilgai užsitęsusi

vaikystė yra negatyvi apraiška.
O tačiau tos organizacijos, ku

rių daugumą sudaro jaunimas, 
turi budėti kad jos nepasiliktų 
žydėjimo stovyje, bet neštų vai
sių, kurie ne kas kita, kai su
augusiųjų darbai įvairiose gyve
nimo vagose.

Išnešę ateitininkijos uždavi
nius ligi augščiausių žmogui pa
siekiamų augštumų, patys mūsų 
formuotojai susirūpino: ar už
teks ateitininkams ryžto juos 
vykdyti. Ateitininkai, kaip ir vi
si kiti žemės keliautojai yra ri
šami tų pačių žemės rūpesčių.

Su nemeluotu entuziazmu 
perėjus ateitininkų gretose jau
natvės koridoriais, įsijungus į 
šeimą, profesiją ir visuomeninį 
gyvenimą, sendraugių gretos ro
dė tendencijos retėti ir vietomis 
visai išnykti. Tas itin ryšku emi
gracijoje. Nei šeimoje, nei vieša
me gyvenime atęitininkiškas ži
bintas šiandien. neteikia pakan
kamai šviesos: Ne kartą buvome 
barami dėl to prof. Dovydaičio, 
matėme prof. Šalkauskio susirū
pinimą, kuris dar 1930 m. ragino 
“susiprasti, susiorganizuoti, kur
ti ir kovoti”.

Tas raginimas šiandien yra 
toks pat aktualus, kaip ir prieš 
dvidešimt su viršumi metų.

S. Prapųolenytė.

Už religiją universitetuose
Buvęs protestantiškojo Toron

to universiteto rektorius Sidney 
Smith, kalbėdamas kartą Londo
ne, pareiškė pągeidavimą, kad 
visi universitetai turėtų būti ap
rūpinti religijos mokymu:

“Mes nuėjome pertoli Univer
sitetų nureliginimo kelyje. Libe- 
ralistiniame auklėjime susidarė 
spragą visuose angliškai kalban
čiuose un-tetuose, išmetant, ig
noruojant ar prieštaraujant reli- 
gijo mokymui. Toji spraga yra 
apverktina ir neatleistina”.

Toji pat mintis buvo išreikšta 
ir Queen’s un-to rektoriaus dr. 
Mackintosh, kuris pabrėžė, kad 
“non-denominątional” nėrą sino
nimas “non-religioųs”. Religijos 
mokymas yra būtinas, kad kiek
vienas studentas būtų gerai in
formuotas ir. aktyvus savo tikė
jimo praktikavime”.

Šie ir daugelis kitų nekatalikų 
auklėtojų pagaliau suprato ir 
įvertino katalikų ginamą tiesą, 
kad jokis akademinis išsilavini
mas nėra pilnas be savo religijos 
žinojimo, bei praktikavimo. Yra 
aišku, kad charakterio ugdymas 
yra svarbesnis, negu grynai tech
ninis - profesinis vyrų bei mo
terų paruošimas gyvenimui. Jie 
jaučia taip pat, kad nėra galimas 
sveikas žmogaus išauklėjimas be 
religijos.

Dr. Smith sako, kad patys stu
dentai jaučia reikalą, troškimą 
mokytis religijos ir dažnai to 
reikalauja. Iš bendravimo su stu
dentais žinome, kad juose yra 
sveikas susidomėjimas religija 
per daugelį metų ir kad daugelis 
nuoširdžiai ieško antgamtinės 
tiesos.

. Visi bereliginiai universitetai 
turėtų būti aprūpinti religijos 
dėstymų pasiruošusiais profeso
riais įvairių bažnyčių. Kąiku- 
riuose un-tuose tai jau daromą

Smith. - '
Reikia tikėtis, kad šis iškeltas 

trūkumas Kanados un-tuose at
kreips dėmesį ir kitų vadovau
jančių akademikų ir bus imtasi 
priemonių duoti studentams pil
ną išauklėjimą. V. Sk.

NELIKITE 
BE 

VADOVĖLIŲ !
NAUJIESIEMS MOKSLO 

METAMS.

Iš kultūros ir knygy pasaulio
Rašytojų D-ja kvietė, pasižadėjo 
užsiprenumeruoti jau nemažas 
būrys lietuvių. LRD-ja prašo vi
sus savo sutikimą pranešti grei
čiau, kad galima būtų greičiau 
nustatyti leidimo sąlygas ir pra
dėti darbą. Rašyti: B. Babraus- 
kas, 1436 So 50th Avė., Cicero, 
Iii.

Liet, rašytojų metraštis spau
dos laisvei 50 metų sukakčiai pa
minėti jau renkamas. Metrašty 
dalyvauja kelios dešimtys rašy
tojų, redaguoja J. Aistis ir Stp. 
Zcbarskas.

Lietuvių teatro almanachas, 
redaguojamas St. Pilkos, jau

stovyklautojai buvo apdovanoti

PAVOJINGASIS NUODINGAS VIJOKLIS

A. Rinkūjio 
“KREGŽDUTĖ”

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

skyriui. Kaina $2.75.
Vasaros metas išvilioja visus vėlyvo rudens bei žiemos metu, 

iš miesto. Atostogų metu arba 
savaitgaliais kiekvienas nori iš
trūkti iš dulkėto ir fabrikų bei 
daugybės automobilių dūmais 
persunkto miesto. Tačiau čia, 
Kanadoje, vasarotojus kartais iš
tinka labai nemalonus netikėtu
mas, kokio, pav., Lietuvoj niekad 
nepasitaikydavo. Tai susidūri
mas su šiame krašte neretai už
tinkamu augalu “Poison Ivy” —- 
nuodinguoju vijokliu.

Norėdamas dar gerai nepažįs
tančius to kenksmingo augalo 
tautiečius supažindinti su juo ir 
gydymosi būdu, kai netikėtai 
tenka užsikrėsti, parinkau me
džiagos iš oficialios Ontario Pro
vincijos Agrikultūros ir Sveika
tos Departamentų išleistos lite
ratūros.

• Kokiose vietose jis auga?
Deja, nuodingąjį vijoklį gali

ma rasti augant įvairiausiose 
vietose ir visokiausiose sąlygose: 
drėgnose ir sausose, pavėsyje ir 
atviroje saulėje. Taipogi ir žemės 
rūšis jam nelabai svarbu. Jis ga
li augti ir itin smėlėtose vietose, 
ir kalnų uolenose ir derlingoj 
žemėj, atviram lauke ar miške. 
Tačiau kultivuojamuose laukuo
se tas kenksmingas augalas vis- 
dėlto pasirenka tik sklypų rube- 
žius, paežius arba kampus, kur 
žemės dirbamieji įrankiai jo ne
siekia. Atseit, kultūringai pri
žiūrimos žemės jis privengia. Jis 
gerai auga kalnų pašlaitėse, pa- 
upėse Paežeriuose ir pan. Nere
tas svečias Poiscn Ivy ir vasar
viečių rajonuose.

Kaip jis atrodo?
Tai trilapis augalas, iš šalies 

žiūrint, labai nekaltai atrodąs. 
To nuodingo augalo esanti ir kita 
rūšis, vadinama “Virginijos vi
jokliu”, kuris turi penkis lapus, 
tačiau pastarasis čia, Kanadoje, 
mažiau sutinkamas. Nuodingojo 
vijoklio lapai labai švelnūs ir 
blizgą. Jų kraštai — dantyti re
tais dantimis. Lapų viršūnės — 
smailios. Žydi smulkiais, gražiai 
atrodančiais žiedeliais ir užmez
ga baltas uogas, žirnio didumo.

Pradžioje tos uogos esti sul
tingos, o vėliau pasidaro sausos. 
Tos uogos pasilieka ant stiebų ir

kada lapai jau seniai esti nu
kritę.

Jo veikimas į žmogaus odą
Šis augalas gamina tam tikras 

nuodingas sultis, lyg aliejų, ku
ris žalojančiai veikia žmogaus 
odą ir ardo odos audinius. Tą 
nuodingąjį “aliejų” “Poison Ivy” 
traukia iš žemės savo šaknimis ir 
skleidžia augalo paviršiuje per 
stiebą, lapus, žiedus ir uogas. Žo
džiu, visas augalas, pradedant 
šaknimis, baigiant jau minėto
mis uogomis, panašiomis savo 
dydžiu į žirnius, yra nuodingas. 
Nežiūrint koks daiktas prie Poi
son Ivy prisilies — tuč-tuojaus 
jis apsikrečia tuo augalo nuodin
guoju aliejumi. Tas aliejus labai 
gerai prilimpa prie žmogaus rū
bų, batų arba prie žmonių krep
šių, pintinių ir kitokių daiktų. 
Tokiu būdu, to nuodingo alie
jaus galima atsinešti į namus nė 
nežinant ir * juo" apkrėsti visai 
lauke nebuvusį žmogų. Prisilie
tus apkrėstuosius daiktus ranko
mis, žmogus lengvai, nieko neži
nodamas, gali apkrėsti savo vei
dą, akis ir kitas jautriąsias kūno 
dalis...

Kaip gydytis apsikrėtus ir 
kokie apsikrėtimo simptomai?
Jeigu prisiliečiama prie “Poi

son Ivy” arba prie kokio nors 
daikto, apkrėsto to augalo nuo
dinguoju aliejumi, patariama 
kaip galima greičiau kreiptis į 
gydytoją ir prašyti jo patarimo 
bei gydymo. Žinoma, jeigu gydy
tojas yra netoli ir galima su juo 
greitai susisiekti. Gi negalint pa
siekti gydytojo, patariama pa
čiam šitaip gydytis:

Prisilietus prie “Poison Ivy” ar 
kitu keliu apsikrėtus jo nuodin
gu aliejumi, reikalinga kaip gali
ma greičiau apkrėstas odos vie
tas gerai su muilu nuplauti.

Apsikrėtus, pirmiausia junta
mas nedidelis odos perštėjimas. 
Po to seka odos paraudimas. Vė
liau odos niežtėjimas didėja ir 
po keleto valandų, o kitiems net 
po keleto dienų, atsiranda nedi
delės vandeningos pūslelės. “P. 
Ivy” nevisuomet ir ne visus vie
nodai veikia. Gali būti lengves
nių atvejų, bet gali būti ir labai

sunkių, kada odos audinių ardy
mas pas žmogų plečiasi, irituoja- 
si ir visame kūne sudaro tartum 
sužalojimo oazes. Tokiu atveju 
žmogaus sveikata kuriam laikui 
labai stipriai suardoma. Žmogus 
negali miegoti, ilsėtis, pakyla 
karštis ir t.t.

Apsikrėtę žmonės gydosi įvai
riausiais būdais. Tačiau, kaip mi
nėta, geriausia tartis su gydyto
ju. Gi bę gydytojo, nuplovus ap
krėstąją vietą vandeniu su mui
lu, rekomenduojama naudoti Po
tassium Permanganate skiedinį, 
kuris užmuša nuodus. Skiedinys 
naudotinas: 5 gr. tabletė Potas
sium Permanganate į 1 kvortą 
vandens. Patepus odą šiuo skie
diniu gali likti ruda dėmė, ta
čiau tai galima nuvalyti vande
niu su muilu arba citrinos skys
čiu. Žinoma, visais atvejais su 
sužalota vieta reikalinga elgtis 
labai atsargiai, Jkad nępadidinti

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 Dųndąs Street West 
Toronto, On t.-

Busite patenkinti

I
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DĖŽUTĖSE arba MAIŠELIUOSE - tai yra

PUIKIAUSIA KANADOS ARBATA

odos sužaK^i^Rf'pėdarinių;--ku-| j 
riuos jau yra atlikusi nuodingoji 
“Poison Ivy”.

Apkrėstuosius drabužius ar ki
tus daiktus reikalinga gerai 
plauti vandeniu su muilu ir net 
keletą kartų. Jeigu kurie apkrės
ti drabužiai siunčiami į valyklą, 
būtinai pridėti kortelę su užrašu: 
“Contaminated by Poison Ivy”.

Kaip naikinti šį augalą?
Žemės kultivavimas lengviau

siai naikina šį nuodingą augalą. 
Deja, jis pasirenka sau augimo 
vietą dažniausia ten, kur jokia 
žemdirbystė neįmanoma ir jos 
nepasiekia. To augalo naikini
mui siūloma įvairūs chemikalai, 
kuriais purkščiant galima jį iš
naikinti, tačiau pats sėkmingiau
sias naikinimas, tai paties augalo 
su šaknimis iškasimas ir sunaiki
nimas.

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% 
nuolaidojApgintų knygų sąra
šas gaunamas leidykloje, para
šant šiuo adresu: Gabija, 335 
Union Ave., Brooklyn 11, N.Y.

Paruošė Pr. Alšėnas.

Paremkime mokslo siekiantį 
jaunimą

Visų savo sulietuvintų, pa
ruoštų ir išleistų knygų: Siela už 
sielą ($2.), Don Kamiliaus ma
žasis pasaulis ($3.50), Don Bosko 
mintys ($0.75) pajamas skiriu 
Italijoje esančios lietuvių sale
ziečių gimnazijos neturtingų 
mokinių naudai. Įsigydamas vie
ną kurią ar visas minėtas kny
gas paremsi taip svarbų jaunuo
menės auklėjimą tikėjimo ir tė
vynės meilės dvasioje. Minėtas 
knygas galima gauti “Tėviškės 
Žiburių” knygyne.

Kun. A. Sabaliauskas,

Liet, saleziečių gimnazijos atsto
vas, 138 Beech St. Pterson 3, 
N.J. USA.

Į liet u v. saleziečių gimnaziją 
Italijoje rugpiūčio pabaigoje at-

liais. Kr. V-bos pirm, atsidėko
damas už darbą, stovyklos vedė
jui ir mėrgaičių vadovei įteikė 
dovanas.

Vargo mokyklų mokytojų kur
sai buvo suorganizuoti nuo rug
piūčio 11 iki 16 d. prie vasaros 
stovyklos. Į kursus buvo suva
žiavę iš visos Vak. Vokietijos 11 
mokytojų. Kursams vadovavo 
gimnazijos mokytojas A. Venc
lauskas. Mokytojams buvo su
teiktos būtiniausios pedagoginės 
žinios ir pravestos parodomosios 
pamokos. Kursams pasibaigus, 
mokytojai turėjo trumpą konfe
renciją, aptardami aktualiausius 
klausimus.

Melbourn.o studentai lietuviai 
nutarė visi įsijungti į Australi- 

: jos L. Kultūros Fondo organi
zuojamą lituanistinę mokymo j Vyko pirmieji lietuviai mokiniai 
programą. Nutarimas padarytas įg pįetu Amerikos, iš Venecue- 
vięnbąlsiai. LKF valdyba duos iOs: Algirdas Malkaūskas, Mik- 
atitinkamą lituanistinių dalykų1 §yS) Kvedaras ir Bolius Petru- 
pažymėjimą. . Į sevičius. Iš Venecuelos į Italiją

Skulptorius T. Zikaras dirba i iajvu juos palydėjo Cracas ar- 
prie didingo paminklo žuvu-1 kivyskupo brolėnas, salezietis 
siems už Australijos laisvę. Jį kun. dr. Rosario Castitllo, kuris 
pakvietė dirbti Mr. Allen, ląi-, išvyko profesoriauti iš Torino į 

’ ’ Romą šiais metais perkeltame
saleziečių kongregacijos un-te

Gaila, kad dėl lėšų stokos ke
lionei negalėjo išvykti kartu su 
savo vyresniuoju broliu Algirdu 
ir Vladas Malkaūskas, kuris bu
vo pats pirmutinis norėjęs ten 
vykti ir mokytis į kunigus. Bro- 
lįų Malkauskų motina iš mažo 
tekstilės fabrike uždarbio ne
įstengė sumokėti kelionę abiem 
savo pasiryžėliams sūnums. Jei 
kas norėtų sušelpti minėtąjį 
berniuką, kad jis dar šiais metais 
galėtų ten patekti, gali kreiptis 
į kunigą A. Sabaliauską, lietu
vių saleziečių gimnazijos atsto
vą, sekančiu adresu: 138 Beech 
St. Paterson3, N.J. - USA.

Vanda Valiulytė, Brazilijoje 
_gimusi lietuvaitė, jau kelinti 
metai yra Sao Paulo vienos ra
dijo stoties pranešėja.

Liet profesorių D-jos Amerik. 
metinis suvažiavimas Čikagoje 
rugpiūčio 27 d. išrinko naują 
valdybą: dr. A. Garmus, J. Ja- 
siukaitis, M. Krikščiūnas, M. 
Mackevičius ir A. Rukuiža; kan
didatu liko M. Nasvytis. Rev. 
kom. išrinkti: Pr. Čepėnas, A. 
Semėnas ir I. Šlapelis. Garbės 
teisman perrinkti: M. Biržiška 
ir S. Kolupaila, o vietoje miru
sio prof. Zubkaus išrinktas J. 
Šimoliūnas.

Miškininkystės žodyną ruošia 
6 specialistų komisija. Darbą 
žada baigti kitais metais. Jame 
būsią apie 5000 terminų.

Prof. Sennas leidinyje Publi
cations of the Modern Language 
Association of America, 1954 m. 
balandžio mėn. Nr. 2, pateikė 
lietuvių kalbos ir literatūros bi
bliografiją.

Prof. J. Čiurlys ruošia darbą 
apie liet, spaudos padėtį rusų 
priespaudos laikais 1884 - 1904. 
•Leidėjo dar neturi.

Pulgio Andriušio humoristinį 
romaną “Tipelis” leidžia “Gabi
ja”. Jis pasirodys šį rudenį.

Jurgis Jankus parašė naują 
pasakojimą vaikams, kuris bū
siąs dvigubai didesnis už “Po ra
ganos kirviu”.

Alė Rūta išvertė prancūzų ra
šytojo Gustave Flauberto roma
ną “Madame Bevary” ir ieško 
leidėjo.

Vasaros stovyklą jaunimui VK 
Valdyba suorganizavo Vasario 
16 gimnazijos patalpose nuo rug
piūčio 3 iki 17 d. Jaunimas bei 
vaikai buvo suvažiavę iš Ham
burgo, Lebenstedto, Luebecko, 
Oldenburgo, Seedorfo, Neustad- 
to, Memmingeno, Rošenheimo, 
Hanau, Stuttgarto, Augsburgo ir 
kitų vietovių. Stovyklos vadovy
bę sudarė: M. Jauniškis, v. skau
tė L. Zandavaitė, Bobkaitis, Ba
džius ir Gešventas. Dienos pro
grama susidėjo iš mankštos, žai
dimų, dainavimo, tautinių šokių 
mokymosi, auklėjamųjų pasikal
bėjimų, laužų ir kitokių pramo
gų bei užsiėmimų. Stovyklai 
pravesti talkininkavo gimnazi
jos direktorius dr. Literskis, mo
kytojai Gailius, Venclauskas, 
Motgobis ir kiti.

Rugpiūčio 15 d. įvyko stovyk
los uždarymo aktas. Jame daly
vavo Kr. V-bos pirm. Pr. Zunde, 
tos valdybos ir VLIKo narys J. 
Glemža, MLT pirm. E. Simonai
tis, gimnazijos mokytojai ir tar
nautojai, suvažiavę į kursus var
go mokyklų vedėjai ir kiti sve
čiai. Susirinkusiems žodį tarė P. 
Zunde ir M. Jauniškis. Stovyk
lautojai gražiai pasirodė su dek
lamacijomis, tautiniais šokiais ir 
dainomis.

Stovyklai ir užsimezgusiai 
tarp vaikų draugystei prisiminti,

mėjęs paminklo konkursą. Pa
minklas bus perkeltas į karių 
šventovę ,kurią atidarė karalie
nė Elzbieta II lankydamosi 
Australijoje.-

Adelaidės Liet. Teatro Mylė
tojų Grupė rugsėjo 3 d. ruošia 
vaidinimą - premjerą St. Sant
vara veikalo “Kaimynai”. Reži
sierius Paulius Rūtenis, dailinin
kas Antanas Rūkštelė. Tos pa
čios teatro mylėtojų grupės su
sirinkime liepos 17 d. literatas 
Pranas Pusdešris skaitė paskaitą 
tema “Egzilinė lietuvių litera-, 
tūra”.

Sydnėjuj lietuviai liepos 31 d. 
turėjo progos pamatyti pirmąjį 
lietuvišką dramos vaidinimą. Į 
salę, kurioje yra 520 sėdimų vie
tų, sugužėjo apie 700 žmonių. 
Rengė Sydnėjaus Lietuvių Teat
ro Mėgėjų Būrelis, režisavo St. 
Paulauskas, dailininkas H. Šal
kauskas. Vaidino “Slidų pusmi- 
lijonį”.

Marijos šventovės Lietuvoje
Lietuvoje buvo prieš bolševi

kų okupaciją apie 150 Marijai 
dedikuotų šventovių. Vilniaus 
arkivyskupijoje buvo 38, Pane
vėžio — 26, Telšių — 26, Vilką? 
viškio — 21 v Kauno arkivyskupi
joje —’25, Kaišiadorių vyskupi
joje —14.

“Laiks” užgina lietuvių 
iniciatyvą

Žymusis latvių laikraštis giria 
lietuvius išsikovojusius Illinois 
valstybėje teisę gauti savo kal
bos mokytoją jei ten yra dau
giau kaip, 1Q0 mokinių kurių tė
vai hori, kad jie pramoktų savo 
gimtąją lietuvių kalbą.

VOKIETIS KIRPĖJAS 

249 OSSiMGTON AVĖ. 
(«<tl Lietuvi? Num?) 

ATIDARĖ KIRPYKLA.

gimnazijoj neturtingų 
išlaikymui.

gaunama “Tėviškės
knygyne. '

Nedelsdamas įsigyk sau 
ir kitam dovanų nupirk 

JAUNOJO GALIŪNO KELIU 
šiais Marijos metais šventuoju 
paskelbtojo Dominiko Savijaus, 
grasaus jaunuomenės mylėtojo 
— šv. Jono Bosko auklėtinio gy
venimą — lietuvių saleziečių 
Italijoje meniškai išleistą 158 
psl., kietais viršeliais su 62 dide* 
lėmis spalvotomis iliustracijo
mis knygą, kurios kaina tik $2. 
Pardavimo pajamos eina liet, sa
leziečių 
mokinių 

Knyga 
Žiburių”

Mirė mokslininkas Moreaux
Prancūzijoj, Bourges mieste

ly, mirė kan. Thomas Moreux, 
sulaukęs 87 in. amžiaus.

Tai žmogus, kuris visą savo 
gyvenimą pašventė pasaulio 
problemoms tirti. Ypač domėjosi 
jis astronomija ir apskritai gam
tos mokslais. Turėjo nuosavą 
privatinę observatoriją, kurioje 
praleido daugybę naktų stebėda
mas dangų. Apie astronomines 
problemas parašė dvylika kny
gų, be to, leido periodinį žurna
lą “Re Revue du Ciel”. Domėjo
si jis matemątika ir filosofija. 
Iš tų sričių parašė apie 110 vei
kalų ir daugybę straipsnių moks 
liniams žurnalams. Žinomiausi 
jo veikalai: “Kur esame?”, “Kas 
esame?”, “Iš kur ateiname?”, 
“Kur einame?” Šie veikalai pla
čiajai visuomenei suprantama 
kalba aiškina didžiąsias žmoni
jos problemas—žmogaus kilimą 
dangaus ir žemės sąrangą, epo
chą prieš gyvybės atsiradimą, 
augmenijos ir gyvių atsiradimą 
ir t.t. Kun. Moreux vardas buvo 
žinomas ir Lietuvoje. “Žinijos” 
leidykla yrą išvertusi jo veikalų.

Pažymėtina, kad kun. Moreux

General Insurance 
& Mortgages

AL DŪDA 
10 AM — 10 PM

Visų rūšių draudimai ir
skolos nejudomam turtui.

Greitas ir sąžiningas pątamą? 
vimas.

būdamas turtingas mokslu, buvo 
neturtingas medžiaginėmis gė
rybėmis. Senatvėje buvo reika
lingas net visuomenės paramos. 
1953 m. Prancūzijoj ir Šveicari
joj buvo susidarę du komitetai 
remti mokslingam kanauninkui, 
juoba, kad jis turėjo išlaikyti 
savo senutę paralyžuotą seserį. 
Be to, jo observatorija buvo rei
kalinga pagrindinio remonto. 
Tiesa, už savo leidinius jis gavo 
nemažas sumas, tačiau jas visas 
sudėjo į observatorijos įrengi
mus ir gausią biblioteką ,kuri 
šiuo metu Prancūzijoje yra vie
na geriausių astronomijos raš
tijos rinkiniais.

Vasarvietė 
atostogoms 

orba savaitgaliais atsilankykite j

"MERCURY LODGE".

Randasi gražioje vietoje prie Simcoe 
ežero, 1 mylia j šiaurę nuo KESWICK, 
Ont. čia išnuomojami laiveliai žuvo- 

vinuii, kabinos ir kambariai.
109 Orchard Beach.

Telef. Roches Point 184 M
Savininkas Pr. Krilavičius.

pa-

OL. 7997. 1M9 Dundas St W.

Redakcijai
Juozas Krąlikauskas, Urviniai 

žmonės. Aplankas dąil. P. Pet
ravičiaus Išleido Liet. Knygos 
klubas 1954 m., spaudė “Draugo” 
spaustuvė, Chicago, Ill., 280 psl., 
Kaina $2.75.
Vincas Ramonas, Crosses, now 
first completely done into eng- 
lish from original Lithuanian by 
Milton Stark, in thirty - five 
chapters, Lithuanian Days Pub
lishers, Los Angeles, 1954, 330 
Psi, išleista 1200 egz., kieti vir
šeliai. Kaina $4.00.

Dr. A. šešplaukis “Pratiminė 
Lietuvių Kalbos Gramatika” 
mokyklai ir namams, 1954 m., 
98 psl.

Turinyje: Žodžio dalys, kalbos 
dalys ir pagrindiniai sintaksės 
dalykai; ištisinis sakinys, sudė
tiniai sakiniai, skiriamieji ženk
lai. Gramatikos kaina: minkštais 
viršeliais—$1.25; kietais—$1.50.

prisiųsta
Leidylha “Bendrija”, Wein

heim / Bergstr., Schliessfąch 
233. Germany.

Knygų Lentyna, Nr. 5-6 (72- 
73), gegužės-birželio mėn., 1954, 
17-24 psl.

Švyturys, II metai, Melbourne 
1954 m. liepa, Nr. 3(7), 42 psl. 
Rotatorinis leidinys.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1954 
m. Nr. 8, 225-272 psl.

Skautų Aidas, 1954 m. rugpjū
čio mėn., nr. 8, 28 psl.

Pelėda, Nr. 3 (16), 1954 m. ru
duo, V metai, Welland, Ont., 
20 psl.

Garantuoti siuntinukai iš Anglijos į

kraštus už geležinės 
uždangos:

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

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

Užeikite arba rašykite į biurą.
Pigiausiai ir greičausiai padėsite 

savo giminėms!
Mūsų adresas:

JANIQUE TRADING CO.,
Žinomos Anglijos firmos skyrius Kanadoje

835 QUEEN ST, WEST 
Toronto, Ont.

Telefonas EM. 4-4025

AR KO NORS NEPALIKOTE?
Savo keleivių patogumui be atskiro atly

ginimo T.T.C. laiko paliktų daiktų įstaigą. 
Visi daiktai, rasti T.T.C. susisiekimo priemo
nėse, yra surenkami ir saugiai laikomi minė
toje įstaigoje, kol atsiranda jų savininkai.

Kasmet tūkstančiai keleivių per šią įstaigą 
laimingai atgauna savo pamirštą turtą ir lie- 

Lka dėkingi T.T.C. paliktų daiktų įstaigai.

RADOTE KĄ NORS?
Jei jūs pamatote paliktą daiktą T.T.C. su

sisiekimo priemonėje ar pastate, prašome 
tai “perduoti” minėtai įstaigai. Galbūt kurią 
dieną jūs ką nors pamiršite ir galbūt, kas 
nors kitas grąžins jūsų daiktą.

LOST ARTICLE OFFICE
41 YONGE STREET. Tel. EM. 4-5491

Darbo vąlandos: pirmadieniais — trečiadie
niais 8.30 iki 5.30 vai. vak. (Neveikia šešta

dieniais ir sekmadieniais).



TtVISKfiS ŽIBURIAI

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER 

870 College St, (,arP Ossington ir Dovercourt)

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

■b

Mann & Martel A.Morkis

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

$12.900, Dundas - Ossington, 5 kam
barių, krautuvė, mūrinis pasta
tas, nedid. įmokė)imas. Krautu

vė tinka betkokiam bizniui.
$13.900, Anętte - 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 įmokėjimps.

14.200, Bloor — Oakmount 6 kamb., 
mūrinis namas, labai geram sto
vy, įmokėti $4.0Q0.

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

$16.500, Oakwood - Davenport, 9 
kamb., mūrinis namas, duplek
sas, labei geram stovy. -Tibras 
biznio namas.

$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- 
x vclles Avė. Savaitinė apyvarta 

$2.000. Nauji ir modernūs įren
gimai. Didelė 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, nepereinami k., 
alyva šildomas. Garažas. Įmo
kėti $5.800. j ,

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

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

$11.000, St. Clarenš - 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. Marais, B. Marijošius, A. Peleckis

NAUJAI ATIDARYTAS SKYRIUS- 
B. SERGAUTIS REAL ESTATE 

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

Čia yra 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 
1294 King Street East, Hamilton

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

Nepamirškit manęs!
E. I I < >

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

Telefonas: 9-3558

k

Lietuvis siuvėjas

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. ME. 2471 
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentoms mūsų firma yra įsigijusi 
gerą vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis 
naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. į 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, 
labai gero mūro, 6 did. kambarių 
namas, 2 modernios virtuvės, ge
ros kietmedžio grindys, garažas, 
gražus iš louko ir iš vidaus. 
Skambinti P. Mališauskas, OL. 
6321.

GALLEY AVE. - RONCESVALLES.
$18.900, įmokėti $6.000. Visai 
atskiras, labai 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 
plano, gerų plytų namas. Van
deniu - alyva šildomas, geros 
kietmedžio grindys, didelis kie
mas, garažas. Balansui viena 
atvira skola. Skambinti P. Mali
šauskas, OL. 6321.

GLADSTONE - BLOOR, pusiau atski
ros, 6 labai gražių kambarių na
mas, 2 virtuvės, lobai gražus 
kiemas. Arti susisiekimo, didžių
jų krautuvių ir mokyklos. Lobai 
gero vieta išnuomavimui. Visa 
kaino tik $11.900. Skambinti 
P. Grybas ME. 2471.

RUNNYMEDE - ANETTE, pusiau at
skiros gero mūro 6 kambarių 
narnos, lobai švarus vidus, gro-

žios kietmedžio grindys, namas 
randasi labai gražioj vietoj ir ga
lima tuojau užimti. Visa kaina 
tik $11.800. Skambinti P. Gry
bas ME. 247 k 

CLAIR - Oakwood, $28.000 su 
didesniu įmokėjimu. Visai atski
ras lobai 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. Atskiras 7 kambarių namas, 
kietmedžio grindys, kvadratinis 
planas, karštu vandeniu šildo
mos, 2 virtuvės, lobai didelis 
kiemas su vaismedžiais. Skubus 
pardavimas. Skambinti P. Ker- 
beris ME. 2471.

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

GEOFFREY - SUNNYSIDE, $6.000 
įmokėti. 9 kambarių puikus at
skiras namas, kietmedOo grindys, 
karštu vandeniu alyva šildomas, 
nepereinami dideli kambariai, di
džiulis sklypas. Skubus pardavi
mas, šeimininkas išvyksta — 
puikus pirkinys, geros pajamos. 

Skambinti P. Kerberis ME. 2471.

ST.

f

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

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

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

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

$2.500 įmokėti. Netoli naujos liet, 
bažnyčios, 8 k., tvirtas mūras, 2 
virtuvės, garažas, alyva Šildo
mas. Namas reikalingas optvar- 
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. 
Reikalingas aptvorkymo. Gal eis, 
ųž $12.500. Sk. Z. Umbražūnui.

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

$3.900 įmokėti. High Park - Ronces- 
valles, 8 k. per 2 ougštus, grb- 

, žaus mūro namas; alyva šildo
mos; moderni virtuve, didelis so
das, garažas. Visa kaina tik 
$15.900. Sk Z. Umbražūnui.

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

$5z000 įmokėti, 2 tripleksoi: vienas 
High Pork kitas Exhibition rajo
ne, 15 modernių komb. kiekvie
nas. Paskubinkite! Skambinti J. 
Tamulioniui.

$7.000 įmokėti. High Park - Bloor, 
10 modernių kambarių, atskiras 
mūrinis namas, kietos grindys, 
vandens šildymas, 2 garažai; vie
nas 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 augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti'dar šiandien!

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

$4.000 įmokėti, pusiau atskiras, 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 moderniem virtuvėm ir garažu her
mas. Randasi Indian Rd. gatvėj prie Bloor.

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

1675 BLOOR STREET WEST
IŠTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

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

KEN WILES REAL ESTATE

Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
57G QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

1077 BLOOR ST. West 
(prie Dufferin) 
REAL ESTATE

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

pusiau atskiras, gerai dekoruo
tas, garažas. Savininkai pirko 
naują namą. Kaina $12.900.

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

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Seymour H ermant
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. y

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. L Y. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

motorus.
Be to, apimu namus pilnom instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 
.. techniškus patarimus. *

Skambinti telef. KE. 1080
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

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

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

Mūsų prityrę teisininkai 
pigiai sudaro pirkimo — 
pardavimo dokumentus.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai
Mokėti $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., taurinis, atski
ras, vandeniu - alyva Šildomos, 
garažas, didelis gražus kiemas, 
viena skola balansui. Kaina tik 
$12.500. Rusholme - College.

Įmokėti $3.500. > k., mūrinis, olyva 
šildomas, garažui vieta. Vieno 
skola balansui. Kaina $11.300. 
Morguaretto - College rajonas.

Įmokėti $4.500. 8 k., mūrinis, vond.- 
alyva šildomas, garotas, kieto 
medžio grindys, atviras mdrgi- 
Čius 10 metų Mokant kas metų 
ketvirtį $125. Rusholme - Do
vercourt rajonas.

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

$8.000 įmokėti, Evelyn Ave., 12 k. 
atsk., lobai gero mūro duplek
sas, vandeniu šild., didelis kie
mas, 2 muro garažai, privatus 
Įvažiavimas.

$8.000 įmokėti, Rusholme Rd.,. 13 k. 
per 2 augštu, atskiras dupleksas, 
vandeniu Šildomos, 2 mūro ga
ražai, privot. įvažiavimas. Viena 
skola 10 metų.

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

$7.500 pilno kaino, 3 sklypai Pt>rt - 
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
skiros, mod. virtuvė, didelis kie
mas. Dovercourt - Davenport ra
jone. Pilno kaino $15.500.

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

$4000 Įmokėti, Gorden - Sorauren, 7 
k. mūrinis, pusiau atskiras, oly
va Šild. 2 modernios virtuvės, 
garažas. Pilnai kaina $13.500.

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

$2.500 įmokėti, Silverthorn - Rogers, 
5 k. mūrinis, pus. atskiros, šo
ninis privažiavimas. Pilno kaina 
$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 - Ronces- 
valles, 7 k. mūrinis, pus. atski
ros stiprus pastotos. Pilna kaina 
$14.000.

$3.500 įmokėti, Montrose - College, 
7. k., Atskiras, olyvo ši Id., moder
ni virtuve, garažas. Pilna kaina 
$13.000.

$4.200 įmokėti, Euclid - Queen, 10 
k., mūrinis, pus. atskiros, 2 virt. 
Pajamų namas. Pilna kaina 
$16.500.

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

$9.000 įmokėti, Glendowyne Rd. - 
Bloor, 7 k. mūrinis atskiras, kv. 
planas, mod. virtuvė, garažas. 
$16.000 pilno kaino.

$5.000 įmokėti, Dovercourt - College, 
8 k. mūrinis, pus. atskiras, ga-

• ražas, užėmimas tuojau. Pilno 
kaina $16.000.

Turime daugelį kitų lobai gerų Ir įvairiomis kainomis bei įmoksimais namų, kurių dėl vietas stokes neįmanomo paskelbti.

Rūta Kuprevičienė V. Jučas
Įstaigos telef. OL 2324 Biznio tel. OL 2324

Neimi telef. OL 6718

V. IVANAUSKAS

J. KARPIS
REAL ESTATE

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

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

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

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

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

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

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

$35.000, High Parke, vienoj iš gra
žiausių Toronto gatvių* 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 narnos. 
Tik $8.000 grynais ir viena sko
la 10 metų.
Skambinti J. BALTAKYS.

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

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

$3.500 Įmokėti. High Parko rajone, 
6 neper, kamb., pusiou atskiras, 
mūrinis, garažo galimybės, aly
vos šildymas, tikrai geras pirki
mas.

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

Skambinti V. PLIOPLYS, OL. 7996

$5.000 įmokėti, High Park rajone 
91/2 kamb. atskiros, apynaujis 
namas. Labai šviesus iš vidaus ir 
lauko. Skubiai parduoda nes jau 
nusipirko Otavoje namus.

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

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

$8.000 įmokėti, Indian Rd., atskiras, 
tikras 1 1 kamb. per 2 aūgštus 

. dupleksas, vand. šild., 3 mod.
virtuvės,. garažas. Balansui vie
na 10 metų skola.

Skambinti B. POŠIUS.

A. W. fARLINGER
Real Estate Ltd

587 BLOOR STREET WEST
Seniausia pirkhno — 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 PAVYZDŽIU: 4 *

$20.000 pilna kaina, Bloor - High Park Ave., atskiras, mūrinis, 10 kambarių, 3 
virtuves; 2 vonios, alyva šildomas, erdvus įvažiavimas, nepaprastai di- 
del is kiemas, parduodamas su baldais.

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

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

$3.500 įmokėti, 8 kamb., alyva šildomas, arti transporto ir krautuvių, 2 vo
nios ir 2 virtuvės, Deleware - 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 šildomas, privatus įvažiavimas.

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

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

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

$3.000 įmokėti. Mūrinis, 7 k. per du ougštus, dvi mod. virtuvės, garažas.
$7.000 įmokėti. Lietuvių 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 šildomos. .

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

nios ir 2 virtuvės, Deleware - Bloor

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

REAL ESTATE LIMITED

1460 DUNDAS ST. W. -
$13.500. Deloney Cres. - Brock, mū

rinis, pusiau atskiras, 6 kamb., 
mod. virtuvė, kietmedžio grin
dys, kūrenamas karštu oru aly
va, gerom stovy. Įmok. $4.000.

$15.500. Symington - Davenport. Rd.
Mūrinis, pusiau atskiros, 6 k.,

Tel. OL. 7511
2 ougšt., 2 mod. virtuvės, kietm. 
grindys, garažas. Įmok. $5.500 
- $6.000.

$15.900. College - Lansdowne, mūri
nis, pusiau atskiros, 8 kamb., 
karštu oru šildomas, garažas. 
Įmokėti $4.500.
namų pardavimui skambinkite

OL. 7511
Smulkesnėms informacijoms šių ir daug kitu

Mr. V. KYBARTAS

REAL ESTATE LIMITED
KANADOS DIDŽIAUSIA AGENTŪRA

I

I

Namų LO. 9023
Vladas Paliulis 

įstaigos telef. OL 2324
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V. VASIS-Vasiliauskas
Real Estete and Business Broker

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

1. High Pork 6 dideli komb. mūrinis 
narnos, moderni virtuvė, svarus 
kam- (mokėti $2.900.

- 2. Grenadier Rd. — Roncesvoles 6 
kambar. gero muro, lobai didelis 
kiemas ir garažas. įmokėti $3.900.

3. High Park - Roncesvoles 6 dideli 
kam. mūrinis, alyva šildomos, kie
mas ir garažas, [mokėti $4.500. '

4. Indian Rd. - Grenadier Rd. 10 di
delių kamb. 2-jų ougštų mūrinis 
atskiras namas, vandeniu - alyvo 
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.

PARDUODAMA:
6. Parkdale — Jameson 10 didelių 

kamb. mūrinis atskiras*, alyva Šil
domos, garažas, geras pajamų na
mas. [mokėti $5.000 ir vieno 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 - Delevore 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 atviro skola balansui.

14. High Park Blvd., gražiausia gat
vė, 20 labai didelių kambarių, at
skiras gero mūro, 4 vonios, 4 vir
tuvės, atskiri įėjimai, centrinis 
planas, privatus įvažiavimas, 3 
mūriniai 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)

PASAULYJE 
GARSIOS 

VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS.

Lietuviškos ir • 
vokiškos 
patefono 

plokštelės.
DOVANOS 

su lietuviškais 
motyvais ir 

importuotos.

vokiečių kos
metikos prekės.

WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ST.
TORONTO 

Tel. WA. 4-4596

PER KETURIAS VALSTYBES(Atkelta iš 2 psl.) _ vai. Dalis keleivių palieka nakvoti. čia, kita dalis nuvažiuoja į Freiburgą.Jau traukiny kiekvienas gavo atitinkamą korčiukę, kurioje nurodomas viešbutis nakvynei. Išėję iš stoties, randame jau belaukiančius viešbučių atstovus, kurie susirinkę jiems paskirtuosius išsi vedžioja.Patekau į viešbutį Golf, kurs randasi augščiausioje vietoje prie Berno — 865 m. nuo jūros lygio. Vežė į jį autobusu, o vėliau kalnų tramvajumi. Iš karto čia patekusieji jautėsi nejaukiai — kodėl taip toli nuo miesto centro — nenorint pavargti, sunku susipažinti su Šveicarijos sostine. Bet mūsų liūdesys buvo bereikalingas — viečbučio laikyto- tojas buvo toks nuoširdus, kad mūsų grupei davė savo lengvą
Vasarai artėjant parduodami /Tf J-A/ į ~Į į~i 

pigiomis kainomis V 14/t/

7 kub. pėdų šaldytuvas su 1 /S
5 metų garantija tik...... JL ODTurime ir kitų šaldytuvų didžiausią pasirinkimą. Pasakykite firmą ir dydį — mes parūpinsime pigiausia kaina ir geromis iš- simokėjimo sąlygomis. Prieš pirkdami visada pasiteiraukite

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti
Imperial Aute CcllisienPilnas DU.CO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI užbaigimas. VELTUI
Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

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

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAHTS

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

mašiną su šoferiu, kuris daugiau valandos vežiojo mus po Berną, supažindindamas su miesto įžymybėmis. 6.30 vai. atvežė prie Šv. Trejybės bažnyčios gegužinėms pamaldoms. Po pamaldų siaurais kalnų keliukais vėl atvežė atgal į puikųjį viešbutį, kuriame gavome skaniai ir sočiai pavalgyti, pailsėti ir pakvėpuoti tyru kalnų oru. Čia yra dar ir golfo aikštė, televizijos aparatas perduodąs šveicarų programą, ir daug kitų prabangiškų įrengimų, kurių Vokietijoj reta kur užtikti.
Lenktyniauja mandagumuBernas labai gražus miestas,, išsiskleidęs kaip ir visur Šveicarijoj, tarp augštumų. Gatvės daugiur siaurokos. Gal dėl to miesto centre susisiekimas atrodo tirštokas. Daugelyje skersgatvių galima važiuoti tiktai “žingsniu”, kas metras sustojant.Bernas tuo laiku turėjo mandagumo savaitę. Pėstieji ir važiuotieji gatvėse stengėsi aplenkti vienas kitą ... mandagumu. Bet šveicarai ir be to labai manda-gūs: teko, kaip minėjau, kurį laiką pavažinėti po Berną ir tik kartą girdėjau auto signalą, kai vienas auto norėjo aplenkti kitą. Šiaip mašinos nesignalizuoja, tik labai atsargiai važiuoja. O skersai gatvę žmones dažnai perveda pats policininkas, eidamas priešaky.Bernas nuostabiai gražiai atrodo vakare žiūrint iš viešbučio Golf — visas miestas matyti < ^“kaip ant delno”. Kai vakare užsidega šviesos atrodo lyg pasakoj.
Gamtos grožio karalystėjBerne puikiai pailsėję, gegužės 7 d. 6.30 vai. išvažiuojame į Freiburgą. Šveicarijoj geležinkelio stotyse nėra jokių užtvarų ir kontrolės. Bet už tai traukiniuose labai stipri kontrolė ir ten joks “zuikis” nepasprunka.Po pusvalandžio jau Freibur- ge — susijungiame su čia nakvo- jusiais ir greitai lekiame toliaus, traukiniui besisukiojant tarpukalnėmis ir belandžiojant pro tunelius.Jau išvažiavus iš Berno pradeda iš abiejų pusių tolumoj ryškėti augštesni kalnai su snieguotom; viršūnėm. Pravažiavus Freiburgą kalnai pasirodo visoj savo grožybėj. Netoli Lozanos pasirodo jau ir prancūzų Alpės, kurios atrodo dar gražiau, kaip šveicarų. Pravažiavus vieną tu-

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 išsimokėjhno sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. . Atidaryta nuo 9 vaL ryto iki 9 vaL vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
<» QUEEN ST. W. (prie Spadhu). Tel. EM. «-S0M

Visuomeninių gyvulių tarpe
Dar užsilikęs individualus 

Šiaulių rajono ūkininkas turėjo 
gaidį, šunį ir jautį. Vieną dieną 
tie visi susitarė pereiti į kolcho
zą.— Užtenka mums gyventi tavo reakcionieriškam ūky! — pasakė jie ūkininkui ir išėjo.Po kurio laiko gaidelis grįžo ir labai nuolankiai paprašė priimti jį atgal. Esą, lesti kolchoze nieko neduodą, o reikalaują, kad nuolat stovėtų ant tvoros ir šauktų: “Tegyvuoja Malenkovas!...” Netrukus parbėgo ir šuo.Ačiū Dievui, čia bent galiu laisvai paloti.. O ten turi būti susičiaupęs, nes visą laiką esi apstotas šnipų.Praėjo dar savaitė, o jautis negrįžta. Ūkininkas nusprendė nueiti į kolchozą ir pats pakviesti jį grįžti. Nuėjęs rado jį sėdintį už didelio rašomojo stalo.— Grįžti? — šūktelėjo jautis. — Ne, negrįšiu. Aš tik pereitą savaitę baigiau marksizmo - leninizmo kursus ir dabar esu kompartijos sekcijos vadovas...

Trys milijonai porų batųVaršuvos gatvėje susitinka du pažįstami. Iš jų vienas kompartijos narys. Jis klausia pažįstamo valdininko:— Kas naujo?— Šis tas yra. Tau gal bus įdomu, kad Rusai prisiunčia į Lenkiją tris milijonus porų batų.— Tai puiku! — užsidega komunistas. — Štai kur tarptautinio proletariato broliškumas! Pastaruoju metu, kaip žinom, batų Lenkijoje lyg ir trūkdavo. Liaudis ne kasdien begalėjo gauti nusipirkti. Dabar tai visiems užteks. Ir dar kokių batų! Juk sovietiškų, o tai geriausi pasaulyje.— Teisingai! Sovietiški batai yra geriausi pasaulyje — pastebi nusišypsodamas valdininkas. —
nelį keliautojai staiga švilgterė- ję į kairę visi, kaip susitarę, sušunka “o-o-o-o!” Tą nusistebėjimą iššaukia staiga pasirodęs žavingas Ženevos ežeras, apsuptas Alpių iš vienos pusės, o iš kitos sodai, vynuogynai ir sodybos prisišlieję mėlynuojančio ežero pašlaitėj. Vaizdas nepaprasto grožio! Norint tą grožį pajusti ir supjrastit, reikia pačiam pamatyti ■.— aprašyti jį neįmanoma. Kol važiavom paliai ežerą iki Lozanos, vaikščiojau po visus traukinio vagonus, norėdamas pamatyti kitų žmonių reagavimą šioms grožybėms — ir visi keleiviai, kaip susitarę, buvo pakilę iš savo vietų ir pro langus kairėj pusėj žavėjosi Ženevos ežero grožiu. Juo maloniau gėrėtis vaizdais, kad ir oras puikiausias, giedras, tik mažyčiai balti debesiūkščiai kai kur.Ženevos ežero artumoj pravažiuojame ir gražų Lozanos miestą, kuriame yra ir sostinei priklausančių įstaigų, kaip Vyr. Šveicarijos Teismas.Už Lozanos kiek pavažiavus pasirodo dar Šveicarijos augš- čiausias kalnas, lyg atsisveikinimui žvilgąs saulės spinduliuose.Artėjant prie Ženevos, iš dešinės pusės prisiartina ar gražusis “Jura” kalnynas su stačiom uolėnom ir nuo pietų saulės betirpstančiu sniegu. Į kurią pusę bežvelgsi, gamta graži - gražutėlė! Norėtųsi čia dar* ilgiau pabūti, Dievo sukurtom grožybėm pasigrožėti, bet traukinys kelionėj—kaip gyvenimas: bėga, skuba — netoliese laukia nauji įspūdžiai, nauji išgyvenimai ir pagrindinis kelionės tikslas.(Bus daugiau)

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

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

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

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

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

• rūšių užuolaidų. ’

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557 
30 metų valymo patyrimas

Bet tie trys milijonai porų yra 
prisiunčiami mūsų dirbtuvėms 
pataisyti — pakalti puspadžius.

Motinos mastas
Susitiko ilgai nesimatę dvi kū

mutės ir pasakojasi naujienas.
— Girdėjau, kad duktė ištekė

jo? /— O, taip. Ir sūnus vedė.
— Na, ar laimingai sugyvena?— Žinai, duktė tai gavo puikų vyrą. Ją labai myli, kiekvieną rytą į lovą pats kavos atneša, grįždamas iš darbo ar kur iš miesto vis parneša gėlių ir apskritai nuolat apie ją šokinėja. Marti tai nelabai kokia. Vis su pretenzijom, vis nori kad Matukas apie ją šokinėtų ...

St. Catherines, Ont.Kr. Tarybos rinkimai jau visiškai čia pat, kandidatų-statymo laikas jau praėjo, bet st. ka- tariniečiai šiemet niekaip neįstengė išstatyti net vieno kandidato (užpernai buvo išstatyti 2). Didesnioji pusė lietuvių yra be darbo ir negali — susilaiko sumokėti solidar. mokestį. (Nedirbantieji solidar. mokesčio neprivalo mokėti. Red.) Paskutinėm dienom jau 30 asmenų nario mokestį apsimokėjo, todėl bendruomenės valdyba šaukia visuotinį susirinkimą, pagrindiniu dienotvarkės punktu statydama rinkimų komisijos sudarymą ir kandidato statymą (Rinkiminės kom. paskelbtas kandidatų statymo laikas jau praėjo Red.) .Susirinkimas įvyks rugsėjo 12 d. po pamaldų parapijos salėje. Kviečiami visi dalyvauti.
J. H. 7

EUROPIETĖ GYDYTOJA

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

akušerijc - ginekologija.

358 LABADIE 
(kampas 5136 Park Avenue)

' Montreal, P. Q.

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

susitarus tel. DO. 1965.

Dr. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Bendrp}F~ praktike, moterų^ ligos su 
gimdymo pagalba specialiai.

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

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

susitarimą.

JEFFERY, JEFFERY
& FROSTAdvokatai, Notarai

91 Yonge St., Toronto 
Telef. EM.6-5255Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENE

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

' 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.

•' ■' .■..-■■RJM rwIWW—lB——NF I

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
. Toronto, Ont 
TeL EM. 4-2715

Laikrodininkas
Taisau visu rūšių laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Gloskuette laikrodininkų mo
kyklų. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti iš provincijas reg. laišku.

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

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone
-

DtMESIO! 1

Lietuvio IGNO ASTRAUSKO
batų krautuvė

Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normolous ir plo

tom EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St West Toronto 
Tat. KI. 3861

NINA ČERNAVSKIS, d„, o os
DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 2-9 vai. vak.; ketvirta

dieniais ir penktadieniais nuo 9- * ‘
660 BROADVIEW AVL, TORONTO

................  .....n"'g" ' 
Dr. Wl. Arštikaltytė 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTS

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

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

namų WA. 3-5555

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.3Q-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. kabinetas EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 va!., 2-4 vai. ir 7-9 v.
Šeštadieniais nuo 11-3 vai.

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

(torp Gladstone ir Rusholme Rd.)Priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. p.p. arba pagal susitarimą.
Telefonas LO. 1794 

Toronto

Dr. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vidaus ir moterų ligos 
251 CRAWFORD STREET, TORONTO

Telefonas LL. 57.39
KASDIEN: 6-9 vai. p.p. 

šeštadieniais: 2-7 vai. p.p.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

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

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVE., TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

NUO RUGPJŪČIO 14 IKI

28 DIENOS NEDIRBS -

IŠVYKSTA ATOSTOGŲ.

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
’ NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namą LL. 5228.

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

PERKĖLĖ 
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE
Suite 501 — Herman Building 

Toronto
Telefonas EM. 6-1681-2 

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

Telef. EM. 8-2646

Bernhard & Scott 
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

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

ir šeštod. 10-1 va.’ p.p.
Office EM. 6-5679. Res. Ml. 0636.

TEL Rl. 4643

Dr. Sylvia UZANS :
Vaikų ir odos ligos

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

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

Tel. GL. 2892. . ’

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

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

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

Tel. WA. 1-6708

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

TORONTO
(įėjimos iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
Ilgomis sergančias kasdien nuo 1-4 ir 
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.VaL: 11-12, 2-4, 6-9, šeštadieniais 11-1 ar pagal susitarimą.
Tel. Office: YO. 3611 

Namų: PO. 6-9964.

i ii mi nrrmmMi n, „i i ii -inąi

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

. a. Gimdymo pagalba 
3 . 202 St. Clair Ave^ Toronte 

fprie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį, susitarimą

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754 x-

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS 

838 Dundas St W. Toronto
kampos EucKd Avė.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto 
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams HMrte akių nervus, kurie dož 
nai sukelia galvos skaudėjimą rr ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.

470 College St. /W. Toronto 
Telef. WA. 1-3924

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.O., L.AAC.C. V 
GYDYTOJAS ir

386 Bathurst St Toronto 
Tekt EM. 8*1344

——— ■ - ■! " ■' I ■ ■



e pust. , TE VISKIS ŽIBURIAI

TORONTO, Cnt. ŠOKIŲ SEZONO ATIDARYMAS HAMILTONE!-
■ ■■ J * % « ■

MONTREAL* One
Šeštadienįnė mokykla

Mironio vardo Toronto šešta
dieninė lietuvių mokykla nau
juosius mokslo metus pradeda 
rugsėjo 18 d., šeštadienį, 9 vai. 
ryto Šv. Pranciškaus mokyklos 
patalpose. Mokyklos atidarymas 
norima atžymėti kaip galima iš
kilmingiau: pamaldomis ir po to 
iškilmingu atidaryipo aktu para
pijos salėje. Sekantiems mokslo 
metams jau yra sudarytas pilnas 
mokytojų sąstatas. Mokytojai ir 
mokyklos Tėvų komitetas šią 
savaitę nustatys gaires sekan
tiems mokslo metams ir paruoš 
programą mokyklos atidarymui. 
Mokykloje veiks šeši skyriai. 
Mokyklos vedėju šiems mokslo 
metams pakviestas mok. Julius 
Širka.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Parapijos bažnyčioje sek

madieniais ' pamaldos laikomos: 
9.30, 11 ir 12 vai.

— Nuo šio sekmadienio vaka
rais 7.30’vai. bažnyčioje laikomi 
mišparai. Šios lietuvių labai 
mėgstamos pamaldos iš tėvynės 
laikų norima tęsti ir Šv. Jono 
Kr.. bažnyčioje. Tuojau po miš
parų — palaiminimas Švenčiau
siuoju.

— Parapijos choras, vadovau
jamas kun. B. Pacevičiaus, uoliai 
rengiasi rudens giesmių reper
tuarui. Nuo rugsėjo 18 d. per 11 
vai. pamaldas bus giedama lo
tyniškos mišios. Bendra choro 
repeticija — sekmadieniais po 11 
vai. pamaldų parapijos salėje.

— Sutuokta: Vatsonas Melda- 
žius ir Jutta Lakmann; Juozas 
Paliūtis ir Šarlotė Briusaitė.

Pakrikštyta: Daiva Virginia 
Kasperavičiūtė, Raimundas Jo
nas Giniotis, Alan Paulius Bi- 
gauskas ir Vytautas Antanas 
Vadakojis.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rugsėjo 1 d., 9 vai. ryto, 

dalyvaujant Gen. Konsului V. 
Gyliui ir nemažam būreliui lie
tuvių, buvo prakasta parapijos 
sklype žemė ir tuo pradėta pa
rapijos statyba. Žemės kasimo 
darbus sparčiu tempu vykdo S. 
L. Maddock bendrovė. Tolimes
niems statybos darbams užsaky
tos medžiagos ir sudarytos at- 

-skiros sutartys.
— Praeitą sekmadienį po 11 

vai. pamaldų įvyko automobilio 
“Pontiac” loterija.^ Automobilį 
laimėjo Nr. 272157 kurio savinin
kas yra A. Barkauskas, 509 Gil
bert Ave., Toronto, Ont. Dau
giausia bilietų išplatino Valeri ja 
Zarienė — už $518.50. Ji ir kiti 
išplatinę virš $100: Simonaitis 
Vladas. Rūkštelis Vincas ir Juk
nevičienė Elena pakelti į garbės 
fundatorius. Automobilio loteri
ja davė $10.201.50.

Praeitą sekmadienį BS Fondo 
rinkliavoje gauta $965.13. Iš 
Amerikos per tėvus pranciško
nus gauta 20.500 dolerių, skirtų 
Toronto pranciškonų bažnyčiai 
ir vienuolynui statyti. Viso BS 
Fonde yra $50.699.57.

— Pakrikštyti: In Benigna 
Maziliauskaitė, Alvidas Juozas 
Ožinskas. Birutė Marija Ka
minskaitė, Zigmas Antanas Ga- 
taveckas ir Roma Janina Se- 
niūnaitė.

y Namų kontrolės tribunolas
£Jamų kontrolė pagal senąją 

tvarką Toronte pasibaigė rugsė
jo 2 d. Miesto taryba specialia
me posėdy rugsėjo 1 d. betgi 
įkūrė naują organą — specialų 
teismą iš trijų asmenų, kuris 
nuomininkui pasiskundus dėl 
peraugštos nuomos spręs ginčą 
ir galės nustatyti mažesnę nuo
mą, kurios nesilaikąs savininkas 
galės būti baudžiamas iki $5.000 
ir dar kalėjimu.

Nuo rugsėjo 2 d. namų - butų 
nuomų normos nebegalioja. Sa
vininkas gali nuomą pakelti kiek 
nori, žinoma, rizikuodamas su
laukti nuomininko skundo. Sa
vininkas taip pat gali nuominin
ką iškraustyti per 60 dienų. Bet, 
jei iškraustymo pagrindas būtų 
nesutarimas dėl nuomos dydžio 
ir jei nuomininkui pasiskundus 
tribunolas pripažintų, jog teisus 
nuomininkas, savininko pareiš
kimas dėl iškraustymo nebega- 
liotų. Iškraustymo laikas vieno
das mėnesiais ir savaitėmis mo
kantiems — 60 d. Nuomininko 
skundas tribunolui apmokamas 
$5. Šitokia tvarka nustatyta ir 
tribunolas veiks iki gegužės 2 d.

Kr. Valdybos posėdis
Liet. Dienų proga į Torontą 

suvažiavus daugelio apylinkių 
valdybų nariams; pirmadienį 10 
vai. buvo sukviestas Krašto Val
dybos, jos organų ir apylinkių 
valdybų narių posėdis, užtrukęs 
veik iki 1 vai. p.p. Posėdy da
lyvavęs LL Kom. pirm. min. Si
dzikauskas padarė platesnį pra
nešimą apie tarptautinių santy
kių raidą ir Lietuvos laisvės by
lą. Po pranešimo sekė eilė klau
simų bei pasisakymų dabar lie
tuviškoje visuomenėje gyvais 
klausimais. Visa tai užėmė di
džiąją dalį laiko. Po to Kr. Vald. 
pirmininkas, dar pajudino III-ios 
Liet. Dienos klausimą, sugesti- 
juodamas tą darbą Montrealiui. 
Pasirodė, kad noriničių LD su
ruošti yra ir daugiau — pirmiau
sia St. Catherines, Welland ir 
London rajonai, kurie jau ir šie
met buvo pasiryžę jas organi
zuoti.

Iš Liet. Dienų 
iškilmingojo akto ir koncerto 
The Glob and Mail pirmadienio 
rytiniam numery įsidėjo nuo
trauką “Varpo choro vedėjo St. 
Gailevičiaus apsupto dviejų cho
risčių.

Lietuvių Dienų proga 
Torontą aplankė daug svečių. 
Ypač daug jų šį kartą buvo iš 
Montrealio — sakoma, ne vienas 
šimtas, o ką jau kalbėti apie ha- 
miltoniečius ir kitų artimų kolo
nijų lietuvius. Iš amerikiečių 
oficialių asmenų LD dalyvavo L. 
Laisvės komiteto pirm. min. Si
dzikauskas ir Am. Balso lietu
viškos dalies vedėjas dr. K. Jūr- 
gėla. P. min. Sidzikauskas “TŽ” 
aplankė dar penktadienį, o dr. 
Jurgela susirišo vos atvykęs šeš
tadienio rytą. Šiaip svečių buvo 
taip daug, kad visų nei neban
dėm suminėti.

“Varpo” choras rugsėjo 18 d. 
UNF salėje 7 vai. vak. rengia Šo
kių vakarą.

Rudens Balius Club Top Hat
Rugsėjo 25 d. šeštadienį, Toron

to jūrų skautų-čių rėmėjų būre
lis rengia didelį sezono atidary
mo balių mėgiamame Club Top 
Ht, didžioje salėje.. Pradžia 9 vai. 
v., Įėjimas $1.50. Veiks bufetas.

Salė pasiekiama važiuojant 
Queen St. W. tramvajum iki pas
kutinio sustojimo. Prie salės yra 
•nemokama aikštė pastatyti ma
šinas. Staliukus galima užsisaky
ti iš anksto pas jūrų skautus. Į 
balių žada atvykti svečiai — jū
rų skautai iš JAV.

Jūrų skautų-čių rėm. būrelis.
Otava. — Š. m. birželio mėn. 

Kanadoj gyventojų buvo 15.195.- 
000. Per vienus metus priaugo 
414 000. t.y. 2.8'7 nuo 1951 m. su
rašymo priaugo 1.186.000, t. y. 
8.5'1. o nuo 1945 m. 3.123.000 ar
ba 25%.

Padėka
Smuik. 5t. Kairiui, "Varpo" Chorui ir 

jo dirigentui muz. St. Gailevičiui, Kana
dos Liet. Dienos ęffoga iškilmingų pamal
dų metu gražiai išpildžiusiems Šv. Jono 
Kr. bažnyčioje religinės muzikos ir gies
mių meninę dalį, nuoširdžiai dėkoja

Parapijos Klebonas.

Padėka
1954 m. rugpjūčio 27 d? Toronte 

St. Joseph's ligoninėje mirus mano 
mylimai žmonai Lydijai Karalius, no
riu išreikšti širdinga padėkę visiems 
ir visoms, kurie įvairiais būdais labai 
daug prisidėjo prie mano skausmo 
palengvinimo.

Dėkoju T.T. Pranciškonams už di
delę pagarbę ir užuojautos dvasię 
dalyvaujant laidotuvių apeigose.

Ypač dėkoju Tėvui pranciškonui 
Pauliui ir dr. Yčui už rūpestingų lan
kymo ligos metu namie ir ligoninėj.

Už paskutinį suteiktų velionei pa
tarnavimų

Dėkoju
laidotuvių dir. Ryan & Odette.

Visiems
das, gėles, už dalyvavimų laidotuvėse 
ir užuojautų mano liūdesio valando
je, prašau priimti mano gilų ir nuo
širdų ačiū. Bronius Karolius.

dėkoju karsto nešėjoms, 
už nuoširdų patarnavimų

už šv. mišių aukos, mal-

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

PRANEŠIMAS
Gcrb. klijentams pranešame, kad nuo 

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

Savininkai VL. GERMANAVIČIUS, 
JULIUS SINKEVIČIUS.

Parduodu tabako bei mišrius ūkius, 
gasolino stotis, motelius ir Kotelius, 

Simcoe, Delhi, Tillsonburgo, Branfordo 
'Ont. ir kt. apylinkėse.

J. ŽEMAITIS
Real Estate and Business Broker 
113 Norfolk St. S.r Simcoe, Ont.

Telefonas 1243-M.
■........... ........... r ■'' '1 1 .• ■ ■ ■ • ■ -

KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA šeštadieiLritfsėjo mėn. H ^ROBERTS 
RESTORANE (King ir Sanford g-vių kampas) MARINE ROOM SALĖJE RENGIA
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POBŪVI - BALIU,
kuriame taip pat dalyvaus žymus JAV lietusių veikėjas ALT sekretorius Dr. P. Grigaitis.

Turtingas bufetas ! Daugelis staigmenų !

Pradžia 7 vai. 30 min.

DĖMESIO!

KLB Hamiltono apylinkės valdyba.

DĖMESIO!
. r •

Visus maloniai kviečiame atsilankyti į
Š.m. rugsėjo mėn. 11 d. 7.30 vai. vak. UNF Auditorijoje, 

297 College St., rengiamą didžiulį

Rudens šokių sezono

Šokiams gros ir savo lietuviškomis meliodijomis linksmins visus 
TLO “T£ IMI TAS”.

Veiks turtingas įvairais ūžkandžiais ir gėrimais bufetas.
Šokių sezono atidarymo proga pirmajai 10-čiai ponių ir panelių
įėjimas laisvas. .. Įžanga tik $1.

LAS Toronto skyrius.

II KANADOS LIETUVIŲ DIENA TORONTE
(Atkelta iš 1 pusi.) 

vieni — su mumis visas laisvasis 
pasaulis. Lietuva nėra nei 
leista, nei pamiršta. Mums 
lingi talkininkai reikalingi, 
čiau tai. nereiškia, kad mes 
privalome dirbti. Mes vieni 
nugalėsim, bet mūsų darbo ver
tė pasirodys tada, kai ateis 
sprendžiamas momentas, nes ne
draugų -ir priešų mums ir tada 
netrūks. Tėvynėje partizanai te
bekovoja. Bet jie negali kalbė
ti pasauliui.. Tai mūsų.’ pareiga.

Apžvelgdamas lietuviškųjų 
laisvės kovos veiksnių veiklą, 
kalbėtojas prisiminė Kersteno 
Komiteto sudarymą bei jo dar
bą, politinę konferenciją VLIKo 
ir VT pirmininkų lankymosi 
proga, įsijungimą į Centro ir Ry
tų Europos sąjūdžių organizaci
jas, prisiminė' ruošiamus paverg
tųjų tautų'“pilnaties” posėdžius 
tuo pat metu, kai dar šį mėnesį 
pradės posėdžiauti JT pilnatis. 
Pavergtųjų atstovai pasisakys 
visais tais klausimais, kuriuos 
svarstys JT pilnatis ir praneš 
šiajai savą žodį. Toliau p. S. pri-

ap- 
ga- 
ta- 
ne- 
ne-

Išnuomojamas kambarys ll-me augš
te. Galima naudotis virtuve. Skambin
ti po 5 vai. vak. LY. 1270.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
baldų ll-me augšte ir frontinis kambarys 
su baldais l-me augšte. High Park rajo
nas. Tel. OL. 7838.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte vienam asmeniui. Tel. LO. 8268.

Išnuomojamas kambarys su baldais ir 
virtuve; taip pat atskiras kambarys su 
galimybe virtis. Tel. OL. 2972. Skam
binti po 5 vai. vok.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais apatin. augšte. Porai ar dviems 
merginoms. 9 Langemarck Avė., tel. LO. 
4334, po 5 vai. vakaro.

Išnuomojamas kambarys II augšte, 45 
Lakeview Ave., tel LL. 0793.

Išnuomojamos II augštas iš 2-jų kamba
rių, sanrumio ir virtuvės, be baldų. 84 
Wallace Ave., tel. LA. 3768 skambinti 
po 6 vai. v. ,

Išnuomojami 3 kambariai su virtuve I 
augšte rimtai šeimai. 181 Manning Ave. 
prie Dundas.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė III 
augšte. Yra dalis baldų. Tinka 2-jų su
augusių šeimai. II augšte 1 kambarys

minė tarptautinius sąjūdžius, į 
kuriuos lietuviai yra įsijungę, 
pradėtus pasitarimus su kaimy
nais, šį antradienį būsimą pasi
tarimą su ALTu, prisiminė su 
apgailestavimu ir esamus nesu
tarimus, kurie gal perdaug esą 
spaudos išpučiami, kurie turi iš
nykti, nes vienybei mus įparei
goja laisvės kova ir tautinio po
tencialo išlaikymo reikalas.

Baigdamas p. S. papunkčiui 
pasiūlė nūdienę mūsų progra
mą: kad kova turi būti bekomp- 
romisinė ir totalinė iki laimėji
mo, kad tam turi būti sujungtos 
ir surikiuotos visos jėgos, kad 
vadovybė turi būti vieninga ir 
darni, kad nedarnumai turi būti 
baigti ir vadovybė “pritaikyta 
gyvenamo momento aplinky
bėms”, kad reikia kovoti su skal
dančiais reiškiniai^ ir skatina
mas kovingumas bei entuziaz
mas, kad turį būti’sudarytas au
toritetingas organas tautinėms 
problemoms spręsti bei tauti
niam potencialui išlaikyti ir tt. 
Baigdamas p. S. palinkėjo Kana
dos lietuviams dar labiau išplės
ti savąjį entuziazmą ir užkrėsti 
juo kitų kraštų lietuvius, o mū
sų kova bus laimėta ir nepri? 
klausoma Lietuva bus atstatyta 
apjungianti visas lietuviškas že
mes.

Toliau trumpai, bet karštai pa
sveikino KLB Kr. V-bos pirmi
ninkas J. Matulionis, pabrėžęs, 
kad mes jau nebe prašyti, bet 
reikalauti galim, nes dėl lietu
vių tautos nelaimių kalta ne ji, o 
kaltas dėl to pasaulis. Jau atsi
randa, kas mus supranta, kas 
stoja į kovą su žmonijos prie
šu, o mūsų pareiga tam padėti.

Dar toliau, po keletą’sveikini
mo žodžių tarė Ontario parla
mento atstovas p. Yaremko, Es
tijos gen. konsulas p. Markus, 
Latvijos — p. Bryson ir Kanados 
Lenkų Kongreso atstovas p. Ja- 
nicki.

J. R. Simanavičius po to pra
nešė, kad yra gauti sveikinimai 
raštu iš VLIKo Vykd. Tarybos 
pirm., dipl. šefo, ALTo pirminin
ko, Venecuelos LB bei jos sporto 
klubo “Vytis”, Otavos apyl. vldd. 
pirmininko ir NL redaktoriaus,.-

tinko mos 2 suaugusiem. Galima naudo- į o žodžiu sveikinimus reiškia' C1A 
tis ru»y esančia virtuve. 376 Margaret j pat esąs Hamiltono apyl. V-bos 
Str„ tek LO, 4464.__________________  pirmininkas. Pranešta buvo ir
Unuomojami 2 kambariai II augite. 106 apie sveikinimus if rezoliucijftS: 
■Beatrice, tel. ME. 0779. Kanados vyriausybei, JAV Vals-

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

V. TIKUIŠIS
351 Dovercourt Rd., Toronto.

Tel. KE. 7824.

Kanados vyriausybei, JAV Vals- 
tyb. Sekretoriui, VLIKui bei 
diplomatams, ALTui ir kenčian- 

. čiai Lietuvai.
Po šių pranešimų, iškilmingo

jo akto vedimas buvo perduotas 
Sportinių Žaidynių organizato
riams, kurie išdalino žaidynių 
laimėtojams dovanas. Jų buvo 
per 40. Žaidynių laimėtoju išėjo 
Toronto “Vytis”, dar visą eilę 
dovąnų laimėjo čikagiečiai ir 
clevelandiškiai. Dovanų išdalini
mui vadovao FASK. narys 7 pu

Adamkevičius ir žaidynių orga
nizacinio komiteto pirmininkas 
Berneckas su Supronu. Dovanas 
laimėtojams įteikė KLB Kr. V- 
bos pirm. J .Matulionis. . Užbai
gai dar visiems padėkojo žaidy
nių organizacinio komiteto pir
mininkas Berneckas, o uždaro
mąjį žodį tarė FASK pirm. Br. 
Keturakis, prašydamas visuo
menės daugiau dėmesio sportui 
bei kūno kultūrai.

Koncertas
Po .ilgai nusitęsusio iškilmin

gojo akto 10 min.' pertaųka bu
vo visiems labai miela. O po to 
koncertas, kurį'pradėjo A. Mer
kelienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė, pašokusi Kepurinę 
su Klumpakoju, o prieš pabaigą 
dar Jonkelį. Toliau sol. L. Pau- 
lionis padainavo Šimkaus Dar 
nepaketinau bei Tamsioj nakte
lėj ir ariją iš Halvey operos “Žy
dė“. Tai pirmą kartą Torontui 
teko išgirsti šį malonų bosą, gy
venantį St. Catharines, Ont. TL 
orkestras “Trimitas“ pagrojo 
fantaziją iš Flotow operos ’’Mar
ta” ir sujaudino klausytojus 
lengvučių kariškų dainų pyne 
“Dainuok, Lietuvos kary”, inf 
strumentuota p. Prielgausko.

Op. sol. E. Kardelienė padai
navo H. Wolf Tėvynės ilgesys, 
Gruodžio Atgimstant ir Gudaus
kienės Aš čia gyva, o bisui dar 
Šimkaus Namai pragarai. TL 
Choras “Varpas”, vadovaujamas 
muz. St. Gailevičiaus, kuris be 
to, dar akomponavo abiems so
listams, padainavo Šimučio Į 
naują žygį, J. Sibeliaus Tėviškėj 
kraštas ir Žilevičiaus Tėvynei 
laisvės, o kartu su “Trimitu” dar 
išpildė ištrauką iš Ch. Gounod 
operos “Faustas”. Publikai pra
šant šios pastarosios dalis buvo 
pakartota.

Koncertas ir visos iškilmės 
buvo baigtos apylinkės pirm. J. 
Simanavičiaus padėka ir Tautos 
himnu.

Dalyviai beabejo turės prie
kaištų bei pageidavimų^ tačiau, 
tų pageidavimų gal dar nema
žiau turėjo ir patys rengėjai. Jei 
ko neįmanoma buvo įvykdyti, 
nebutiniai organizatorių pastan
gų trūko. Ilgo ir sunkaus darbo 
vaisiais apylinkės valdyba ir, jos 
talkininkai gali pasidžiaugti. Tai 
buvo šventė, kurią dar ilgai pri
simins ir torontiečiai ir svečiai iš 
kitų kolonijų bei JAV,. O jų pri
plaukė nemažai, ’ net iš tolimo 
Montrealio, kuriam ar tik neteks 
Lietuvių Dienas suruošti kitais 
metais.

Beje, dar prisimintina, kad LD 
proga buvo išleistas specialus 
leidinys — programa, net 148 
pusi., kuriame pateikta nemažai 
žinių apie Kanados lietuvių gy
venimą. Gaila tik, kad ne iš visų 
apylinkių buvo prisiųsta prašy
tos medžiagos. Leidinys gausiai 
iliustruotas.

Šeštadieninėse mokyklose dar
bas prasideda šį šeštadienį, rug
sėjo 11 d. 10 vaL AV parapijos 
bažnyčioje bus bendros pamal
dos, kuriose kviečiami dalyvau
ti visi Verduno, Rosemounto ir 
Langueuilo mokyklų mokiniai 
bei į jas naujai įstojantieji vai
kai su tėvais.

Po pamaldų tėvai su vaikais 
prašomi susirinkti parapijos sa
lėje, kur įvyks iškilmingas 
mokslo metų pradžios atidary
mas'ir bus suteiktos reikalingos 
informacijos.

Pamokos visose mokyklose 
prasidės kitą šeštadienį, rugsėjo 
18 d., tose pačiose patalpose kaip 
pernai. f

Visi lietuviai tėvai, nežiūrint 
kada jie į Kanadą atvyko ir kur 
gimė, labai prašomi atlikti savo 
tautinę pareigą, užrašant savo 
vaikus ir juos leidžiant į lietu
viškas šeštadienines mokyklas.

Tautos šventės minėjimas bus 
rugsėjo 19 d., o ne 12 d., kaip bu
vo pranešta anksčiau. Minėjimo 
programa bus paskelbta sekan
čią savaitę.

Šv. Jono liuterionių bažnyčioj, 
Jeanne Mąnce ir Prince Arthur 
Str. kampe, rugsėjo 12 d. 12 vai. 
lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Ateitininkų .iškyla į St. Ade

le, Laurentian kalnuose, įvyks 
lengvomis mašinomis šį sekma
dienį, rugsėjo 12 d. Dalyviai ren
kasi 8 vai. ryto į AV parapijos 
bažnyčią pamaldoms, išpažinčiai 
ir šv. Komunijai. Po pamaldų, 
apie 9 vai. išvykstama į St. Ade
le, kur pirmas sustojimas bus 
ties St. Adele parapijos kleboni
ja. Iš ten kun. Pr. Jokūbaitis va
dovaus tolimesnei iškylai kal
nuose.

Visi sendraugiai, jaunieji atei
tininkai ir prijaučiantieji, norį 
iškyloje dalyvauti, prašomi re
gistruotis pas Joną Lukoševičių 
teL HE. 7877 arba pas A. Trasic- 
ką — teL RA. 7-2069.

Šachmatininkas P. Vaitonis 
vykdamas į Europą dalyvauti 
pasauliniam šachmatų turnyre, 
dėl transatlantinio lėktuvo re
monto vieną dieną praleido 
Montrealyje.

F. Dubauskas svečiuojasi pas 
seserį ir svainį A. P. Lingus, gy
venančius Ohio valstybėje far- 
moje. Ūkininkai ten skundžia
si, kad per 3 mėn. nesulaukia lie
taus. Vietomis net šulnyse trūks
ta vandens..

VERTIMAI
iš anglų į prancūzų k. — iš 
prancūzų kalbos į anglų kalbą 

(vakariniai kursai)
Paruošimas civilinės tarnybos 
(vertimų sekc.) egzaminams.

PASIKALBĖJIMAI 
prancūziški ir angliški 

(vakariniai kursai).
VERTIMŲ INSTITUTAS

Įsirašyti ketvirtadienį spalio 7 
d. 7.30 valxvak. D’Arcy mo
kykloje — 220 ouest, avenue 
des Pins. Nelaukite paskuti
nės dienos spūsties, prašykite 
mūsų programos ir įsirašykite 
tuojau kreipdamiesi:

LTnstitut de Traduction, 
410 avenue Wiseman, 

Outremont — Montreal, P.Q.
Tel. DO. 5879

(9-11 vai. arba 2-5 vai. pp.)

ŠĮ SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 12 D.
V. Narušio ūkyje prie Medad ežero įvyks

DIDELĖ GEGUŽINĖ
GROS BENI FERRI ORKESTRAS

VEIKS BUFETAS

Vancouver, B.C.
Išrinkta nauja apylinkės vai-j Į apyl. valdybą išrinkti ir pa

dyba. Sekmadienį, rugpjūčio 29 
d. įvyko Vancouverio ir apylin
kės lietuvių visuotinis susirinki
mas. Jį atidarė buv. KLB Van
couverio apyl. valdybos narys J. 
Smitas, pirmininkavo P. Baro
nas, sekretoriavo p. Tumaitis. 
Jonas Juškaitis padarė ilgesnį 
pranešimą apie PLB ir KLB is
torinę raidą, struktūrą ir užda
rinius, bei Bendruomenės san
tykius su organizacijomis, taip 
pat papasakojo savo įspūdžius 
iš KLB Kr. Tarybos suvažiavi
mų Montrealyje ir Toronte bei 
nušvietė tų suvažiavimų nutari
mus.

Paklausimuose ir diskosijose 
buvo pasisakyta, kad ateities 
Vancoverio apyl. valdyba turė
tų kreipti prideramą dėmesį į 
priaugančios kartos lituanistinį 
švietimą, Vasario 16 gimnazijos 
ir Tautos Fondo rėmimą ir lietu
vybės palaikymą platinant lietu
višką spaudą bei rengiant tau
tinių švenčių minėjimus.

reigomis pasiskirstė: pirm. Jo
nas Juškaitis, sekr. P. Baronas, 
ižd. Skrinskas. kandidatai: Mrs. 
Benstead, B. Nakvošienė, J. Ma
cijauskas, J. Klimavičius. Rev. 
kom.: Emilis Smilgis (pirm.), 
P. Judickis ir J. Smitas; kandi
datė Aldona Baronienė.

Malonu konstatuoti, kad susi
rinkime dalyvavo didelis skai
čius lietuvių. Jų tarpe matėsi 
mūsų tautiečių, atvykusių net iš. 
tolimų Br. Kolumbijos vietovių, 
kaip Port Alice. Dalyvavo ir vi
sa eilė Kanadoje gimusių lietu
vių.

Po susirinkimo daug kas čia 
pat užsimokėjo solidarumo mo
kestį už 1954 m.

Apylinkės valdyba sudarė 
KLB Tarybos rinkimams pra
vesti Rinkimų komisiją: pirm. 
Jonas Juškaitis, nariai: Emilis 
Smilgis ir Juozas Smitas.

Kom. adresas: Mr. J. Juškaitis, 
709 Dunsmuir St., Vancouver, 
B.C.

KLB Vancouverio apyl. V-ha.

I4K

1212 MINDAS srw. nt LA-9547
J. Beržinskas 

Užsakymai priimami ir paštu.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

ŽUKLAVIMO
1 ir įvarius kitus

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis
Li* gausite tik

1212 Dundas Street West, Toronto 
Telefonas LA. 9547

čio pot golimo užslsofcytt laivams motetus bei 
įvairius medžioklinius Šautuvus.

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.

Gorden - Roncesvolles, $14.500, 7 komb., geros plytų nomos, neoerein. komb., 
vondens - olyvos šildymos, nėro gorožo. įmokėti opie $4.000.

Louder - St. Cloir, $14.900, 8 komb., plytų nomos, orti St. Cloir g-vės; įmokėti 
tik $3.00C -

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

•
Kennedy - Bloor, $ 19.000, 7 kambarių per du augštus, vondens - olyvos šildy

mas, 2 garažai; įmokėti $6.000.

AL GARDENS
REAL ESTATE 

Mil BLOOR STRUT WEST. TORONTO, ONTARIO

TcMwrah LO. 273S. LA. 1772. V,k<»b HU. 9-1543.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




