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Žiemai artėjant Gamtos nelaimės naikina miestus
Vasaros džiaugsmai eina į pabaigą. Šiemet gal kiek greičiau 

nei kitais metais. Rugsėjo dar tik vidurys, bet atrodo vasara jau 
pasibaigusi. Jei pasitaikys dar ir karštų dienelių, tai ilgai jos 
tikrai- nebetruks. Šiaip ar taip jau artėjame į metų laikotarpį, ka
da gyvenimas grįžta į miesto gatves, grįžta tarp keturių sienų.

Rudens ir žiemos metas paprastai yra laikomas tinkamiausiu 
visuomeninei veiklai išplėsti, nes daug lengviau negu vasarą ga
lima žmones suburti. Atseit, būtų pravartu pasvarstyti, o ką gi 
pradėsime. -

Mūsų veiklos sąlygos gana sunkios. Savaime, be pastangų, 
. niekas nerieda, nes neturime nei tinkamų vietų, nei nusistovėju
sių papročių, kurie patenkintų dabarties reikalavimus, nei kieno 
nors paruoštų planų. Jei kas savo veiklą ir planuoja, tai bent 
nėra dar nieko paskelbęs. Viena dėl ko mes esame tikri, tai kad 
bus visa eilė vadinamų minėjimų. Ateis tam tikra kalendorinė 
data, mes būsime pakviesti susirinkti į kurios nors šventės ar 
sukakties minėjimą. Beabejo, tai turi savo prasmę bei savą vertę, 
tačiau mūsų gyvenamose sąlygose tenkintis tradicinių švenčių 
prisiminimais yra mažoka. Visas gyvenimas Įnus traukia nuo lie
tuviškųjų reikalų bei atitolina nuo lietuviškos dvasios, kurios 
taip išsiilgstame, kad reikia dažnesnio atsigaivinimo. Būtų gražu 
ir naudinga, jei visos lietuviškosios kolonijos įsigytų po tikrai 
lietuvišką kampą, kur miela būtų užeiti su bičiuliais pasimatyti, 
lietuviškoje aplinkoje pabuvoti ,lietuviškos muzikos, dainų pasi
klausyti, naujų knygų bei periodinės spaudos pamatyti ir tt. ir tt.

Deja, tokių lietuviškų namų pilnai pritaikytų lietuviškai dva
siai atgauti, Kanadoje dar neturi nei viena didžioji kolonija. To
rontas tiesa, įsigijo, kad ir neperdidelius, namus, tačiau jų išpir
kimo reikalai dar neleidžia jų savininkams juos pavesti vien vi
suomeniškai kultūriniams kolonijos reikalams. Jau kelinti metai 
kalba apie įsigijimą lietuviškų namų Montrealis, o pernai pradėjo 
kalbėti ir Hamiltonas, tačiau pakolkas visa tai tebėra tik kalbos, 
o be ilgų kalbų sau lietuvišką centrą — lietuvių namus pasistatė 
vienas Edmontonas — viena iš mažesniųjų lietuviškų kolonijų. 
Kažin ar nepadėtų jų patyrimas ir kitoms kolonijoms kaikurias 
problemas išspręsti...

Kai nėra stogo, nelengva sugurėti kokiai veiklai po stogu. 
Tačiau negi lauksime rūmų. Reikia verstis galimybių ribose. Ir 
nelaukiama. Jaunimui lituanistinių mokyklėlių jau nebe pirmi 
metai turėjome veik visose kiek gausesnėse kolonijose, beabejo 
jų turėsime ir šiemet. Nemažai - jų pasiskelbė jau pradedančios 
darbą. Reikia manyti, kad ir šiemet taip pat veiks augštesnieji 
lituanistiniai kursai Toronte bei Montrealy, kaip veikė pernai. 
Geros valios priaugančiam jaunimui to galėtų ir pakakti, jei 
tėvai dar pasistengtų praplėsti jų lietuviškąją lektūrą. Bet pa
augusiam ir studijuojančiam jaunimui, deja, niekur negirdėti 
jokios lituanistinio lavinimosi pagalbos. Be Montrealio Akademi
nio Sambūrio negirdėti taip pat nei vieno sambūrio, kuris kada 
nors atgręžtų savo akis į lituanistines problemas. Net jaunimo 
organizacijos lituanistinių klausimų lyg ir vengia arba bent vie
šumoje jų nepamini, jei kada ir paliečia. Lituanistinių paskaitų 
ciklo Kanadoje dar niekur nebuvo girdėti, lygiai kaip negirdėti, 
kad būtų kur veikęs vad. Liaudies Universitetas, kuris lengvai 
galėtų būti pakreiptas lituanistine linkme. O juk mūsų žmonės 
galvoja ir daug kuo domisi. Jei iki šiol tai buvo apleista, reikėtų 
pabandyti laužti ledus šiemet. Ar nevertėtų taip pat pasvarstytit 
apie korespondencinius kursus, t.y. siuntinėjimą multiplikuotų 
paskaitų prenumeratoriams. Tai galėtų būti ypač naudinga smul
kesniųjų kolonijų* gyventojams, kur nei kursai, nei paskaitos ne
įmanomos. Be to, tai įgalintų platesnių masių švietimui panaudoti 
pačius geriausius specialistus, nes paskaitas raštu galėtų paruošti 
ne būtinai vienoje vietoje gyveną lektoriai.

Kai grįžtame iš laukų po stogu, dera pasvarstyti, kaip geriau
sia tą laiką po stogu tiktų sunaudoti. A.

Šiaur. Afrikoj žemės drebėji
mas, trukęs 12 sek., sugriovė 
50% Orleans miesto, turinčio 40.- 
000 gyv. Apie 1.100 gyventojų 
buvo palaidoti po namų griuvė
siais ir apie 6000 sužeistų. Dre
bėjimas palietė ir didžiausią Š. 
Afrikos pylimą Oued Fodda, pro 
kurio spragas ėmė veržtis van
duo. Laimei spragos nebuvo di
delės, ir inžinieriams pavyko 
juos neilgai trukus užtaisyti.

Žemės drebėjimas buvo toks 
smarkus, kad net didžiausi mo
dernios technikos pastatai griu
vo kaip kortų nameliai, šešias
dešimt tokių pastatų — viešbu
čiai, ligoninės, gelžkelio stotis, 
kalėjimas tapo griuvėsių krūvo
mis. Sugriuvo ir seniausia Š. Af
rikos krikšč. bažnyčia, statyta 4 
š. Konstantino Didžiojo.

Kariuomenės daliniai. iš apy- 
liftkių ir Alžyro atskubėjo pagal
bon. Sužeistieji, vieni buvo ga
benami lėktuvais į Alžyrą, kiti 
vietoje guldorili į laikinai pa
ruoštas ligonines. Didžiausias 
sunkumas su benamiais — vie
na, kad nėra patalpų, antra, ne
maža arabų šeimų netgi nesida
vė atitraukiami kad ir nuo su
griautų savo namų. Moterys 
ypač priešinosi kareiviams, ver
kė, draskė drabužius — nenorė
jo palikti griuvėsių.

Visoj. Prancūzijoj paskelbta 
gedulo diena. Vyriausybė pasky
rė specialias sumas gelbėjimo 
darbams. Žemės drebėjimas pa
sikartojo vėliau net kelis kartus.

Griaunanti upė — apsėmė Di- 
brugarh miestą, turintį 50.000 
gyv. Žmonės galėjo laiku pasi
traukti, nes potvynis buvo gana

lėtas. Namų, žinoma, išgelbėti 
negalėjo. Minios benamių klai
džioja apylinkėse, kurios yra 
turtingos arbatos pramone. Toje 
srityje — Assam valstijoje — 
auginama 80% visos Indijos ar
batos.

Į nelaimės vietą buvo atskri
dęs min. pirm. Nehru. Jisai pa
tarė žmonėms neprarasti nervų; 
pagelbėti negalėjo: “Klaiku yra 
mayti miestą skęstantį, štai, ta
vo akivaizdoj, kai nieko negali 
padaryti”.

Negana, to, potvynio nusiaub
tą sritį ištiko žemės drebėjimas 
ir gerokai apnaikino Dum-Duma 
miestą, esantį į šiaurės rytus nuo 
Dibrugarh. Žmonių aukų nėra, 
nors nuostolių padaryta už $112.- 
000. Nameliai ten statyti iš šlyno 
ir bambuko medžio, kad būtų

atsparesni dažniems žemės dre
bėjimams.

Potvyniai palietė ne tik Indi
ją, bet Nepalį ir Pakistaną — ry
tinę Bengaliją — apsemdami du 
trečdaliu visos provincijos. Mili
jonai žmonių liko išvyti iš na
mų. Medžiaginiai nuostoliai di
desni nei per 1934 m. žemės dre
bėjimą.

Kanados vyriausybė paskyrė 
$225.000 nusiaubtiems kraštams: 
po $100.000 Indijai su Pakistanu 
ir $25.000 Nepaliui. Už tą sumą 
Raud. Kryžius pasiųs pieno mil
telių, vaistų ir drabužių.

Japonijoj taifūnas nusiaubė 
Kiyoušu salą užmušdamas 2000 
gyventojų.

JAV ir Kanadoj labai smarki 
audra Edna padarė milijoninių 
nuostolių; užmušė 18 žmonių.

Atominę energiją valdys 5 šalys
Prez. Eisenhoweris J. Tautų 

pilnaties posėdyje prieš 9 mėn. 
paskelbė JAV planą sudaryti 
tarptautinį organą atom i n ė s 
energijos naudojimui nekari
niams tikslams. Tuo reikalu bu
vo nekartą kalbėta su Sov. Rusi
ja dėl dalyvavimo tokiame or
gane, bet šios atsakymas 99%x 
buvo neigiamas. Pagaliau JAV 
apsisprendė vykdyti savo planus 
be Rusijos ir prez. Eisenhoweris 
jau pranešė, kad yra sudarytas 
tarpt, atominės energijos orga
nas, kuriam prik^uso: JAV, D. 
Britanija,, -KAni8fif? ^Australija,« 
P. Afrika ir Prancūzija. Kitos 
valstybės, manoma, irgi prisidės. 
Šiuo metu tariamasi su Belgija, 
kuri savo Konge turi uranijaus

IRANE SUIMTA 500 ŠNIPŲ
Irano saugumo policija, beieš

kodama vieno vagies, užtiko la
gaminą su keistais sąrašais. Tai 
buvo slaptaraštis, kurį išaiškinus 
rasta apie 500 pavardžių, dau
giausia karininkų. Kaikurie jų 
turėjo labai patikimas vietas 
min. pirm, ir net paties šacho 
artumoje. Visi jie priklausė šni
pų organizacijai, kurie už sovie
tų pinigus teikė žinias Maskvai. 
Jie buvo jau tiek įsitvirtinę, kad 
politinės krizės atveju būtų ga
lėję paimti valdžią į savo rankas. 
Jokio sąmokslo iki šiol jie dar 
nebuvo organizavę, bet Maskvos 
liepiami būtų galėję tai pada-

PAINIAVOS VLIKe DAR NEIŠSPRĘSTOS
VLIKo posėdis šaukiamas š. 

m. rugsėjo 22 d. Buvęs Tautos 
Fondo valdytojas ir VT narys T. 
Šidiškis ligi šiol dar neperdavė 
nieko naujai išrinktai Tautos 
Fondo vadovybei.

Naujo LLKS atstovo paskyri
mas vietoj “Tremties” redakto
riaus S. Miglino laikomas dar 
galutinai nepaaiškėjusiu. Jei vie
toj jo, kaip spauda rašo, įeitų 
advok. J. Bataitis, tai faktiškai 
tautininkų partijos politiką dau
geliu atžvilgiu vykdytų net 4 
VLIKo nariai, nors ir atstovau
dami 4 skirtingas partijas ar 
grupes. Prieš juos stovi 4 krikš
čioniškojo bloko atstovai, tarp 
kurių balansą palaiko valst. liau
dininkų ir mažlietuvių atstovai. 
Dėl laisvės kovotojų atstovu pa
skyrimo tokio žmogaus, kuris 
nėra aktyviai dalyvavęs nei vie
noje rezistencijoje, nors pati są
junga yra įnešusi didelį įnašą į 
pasipriešinimą tiek raudonie
siems, tiek rudiesiems okupan
tams, reiškia nepasitenkinimo ir 
kai kurie buvusieji aktyvūs re
zistencijos kovotojai. O ypač dar 
likusieji gyvi iš Odesos ir vokie
čių okupacijos rpetų liudininkai. 
Kas iš to viską galutinai išeis, 
parodys netolima ateitis.

VLIKo pirmininkas Aiuo metu 
gydosi, o VT pirmininkas pri
verstas net atsigulti ligoninėn. 
Kontrolės komisija pradėjo T. 
Fondo dokumentų ir piniginę re
viziją, o buvęs valdytojas Šidiš
kis tebėra nieko neperdavęs.

Rugsėjo 25-26 d. šaukiamas 
naujasis Vokietijos- LB Krašto 
Tarybos posėdis, per kurį, reikia 
tikėtis, taip pat paaiškės ir kai

kurie “pririnkimai” ar balsavi
mo davinių pavėluoti pristaty
mai, kurių rezultate lietuvis ry
šininkas kap. Venckus iš išrink
tųjų atstovų • buvo “nukeltas” 
net į kelintus kandidatus. Vie
toj jo įėjo ats. majv Apyrubis, 
kurio apylinkės balsavimo duo
menys buvo kažkodėl pasiųsti

ne krašto valdybos ar jos pirmi
ninko vardu, bet J. Glemžos. O 
Stuttgarto apylinkėje pravesti 
“papildomi rinkimai”. Tokiais 
reiškiniais piktinasi daugelis 
mūsų tautiečių. Tenka laukti, 
jog bus padaryta reikalingų žy
gių, kad ateityje tokie reiškiniai 
daugiau nebepasikartotų

Pataria mokytis iš Lietuvos
Kanados užs. reik. min. L. B. 

Pearson Windsore kalbėjo apie 
sugyvenimą su komunistais: 
“Pastaruoju metu komunistai iš
kišo ir sumaniai pabrėžia žodį — 
“coexistence” — sugyvenimas. 
... Pirmiausia reikia pažymėti, 
kad su komunistais gyvename 
jau 35 metai. Antras faktas, ir 
tai reikšmingesnis, kad visa eilė 
valstybių kaip Estija, Latvija, 
Lietuva ... kurios gyveno drau
ge su Sov. Sąjunga keliolika me
tų, nustojo gyvenusios kaip lais
vos valstybės. Sugyvenimas 
joms nebėra problema. Jisai ta
po joms biblinio Jono sugyve
nimu su rykliu , kuris jį pra
rijo ...”

“Šio fakto pamoka yra aiški: 
sugyvenimas turi būti apmoka
mas atitinkama gynybos jėga ir 
nuolatiniu budrumu. Mūsų gy
venamame pasaulyje yra pavo
jinga remtis kitokiu pagrindu. 
Juk negali būti saugus už men
ką įmokėjimą”. “Jei nustosime 
jėgos ir budrumo, jei būsime ne
rūpestingi ir nevieningi laisva
me pasaulyje, sugyvenimas ne
trukus tips negyvenimu. Jei 
betgi eisime ryžtingai ir pasto-

St.

viai kitu keliu, siekdami taikos 
bendrom gynybos pajėgom ir 
kantria, pastovia diplomatija, aš 
nematau, kodėl mes turėtume 
tęsti sugyvenimą drauge su ko
munistiniu pasauliu”.

Tikroji problema, ištikro, yra 
ne tai ar mes galime “sugyven
ti”, bet ar galime išvengti ne
apsakomos atominio karo katas
trofos ir pagaliau rasti būdus ne 
sugyventi, o bendradarbiauti su 
Rusijos ir Kinijos tautomis taip, 
kad neišduotume savųjų princi
pų, nesusilpnintume savųjų ver
tybių ir neprarastume savojo 
saugumo”.

ryti. ■ ■ ■■ ■■
Tardomi suimtieji karininkai 

ir civiliniai asmenys neprisipa
žįsta kalti, tačiau specialistams 
galutinai išaiškinus slaptaraštį, 
nebelieka abejonės, kas priklau
sė šnipinėjimo organizacijai Pa
starajai- ypač rūpėjo perduoti 
Maskvai labai tikslias žinias apie 
JAV Iranui teikiamą karinę pa
galbą, pagal turimą sutartį. Ras
ta taip pat, kad Tudeh partija 
šioj byloj turėjusi svarbų vaid
menį. •

Buvęs prezidentas 
tremtyje

Pulk. Jacobo Arbenz Guzman, 
buvęs Gvatemalos prezidentas, 
sukilėlių nuverstas už palanku
mą komunistams, buvo prisi
glaudęs Meksikos atstovybėje. 
Ten, su daugeliu kitų komunis
tinių veikėjų, jis išbuvo 73 die
nas. Pagal susidariusią tradiciją, 
naujoji pulk. Armas vyriausybė, 
leido buv. prezidentui išvykti 
užsienin. Pastarąjį priėmė Mek
sika, ir specialus lėktuvas iš 
Gvatemalos sostinės išgabeno jį 
drauge su žmona, dviem vaikais 
ir Jose Manuel Fortuny, komu
nistų partijos gen. sekretoriumi. 
Kad būtų išvengta demonstraci
jų aerodromas buvo saugojamas 
policijos. Kai Arbenz lėktuvas 
nutūpė Meksikos sostinėj irgi 
buvo sutiktas 50 policininkų, ku
rie budėjo, kad neįvyktų kokių 
nors išsišokimų. Buv. prokomu
nistinį prezidentą pasitiko apie 
30 gvatemaliečių draugų. Arbenz 
atrodė suvargęs ir nusiminęs. 
Truputį nusišypsojo fotogra
fams ir žurnalistų klausinėjimas 
davė keletą atsakymų vos girdi
mu balsu. Jo žmona senora Ar
benz buvo gerai nusiteikusi ir 
puošniai apsirėdžiusi.

kasyklas. Yra numatyta pastaty
dinti Belgijoj vieną reaktorių. 
Pasitarimai su D. Britanija buvo 
tęsiami nuo 1953 m. Bermudcs 
konferencijos. Praėjusią savaitę 
Vašingtone pradėti pasitarimai 
su Kanada dėl bendradarbiavi
mo atominėj srity. JAV yra su
interesuotos pirkti uranijaus Ka
nadoje, o ši nori gauti atitinka
mai paruoštos medžiagos staty
simam reaktoriui.

JAV atominės energijos komi
sijos pirm, admirolas Strauss pa
reiškė spaudos konferencijoj, 
kad JAV šiais metais gaminan
čios daugiau atominių ginklų nei 
praėjusiais ir tai vis didėjančia 
sparta. Gaminami nauji atomi
niai ginklai, kurie galbūt atei
nančiais metais būsią išbandyti. 
Sąjungininkams buvę perduoti 
nuo 1953 m. įvykusių atominių 
bandymų duomenys, liečią ato
minės energijos veikimą į žmo
gaus organizmą.

Užklaustas adm. Strauss, ar 
atominiai sprogimai turį įtakos 
klimatui, atsakė — ne. Jis pri
dūrė, kad griaustinis paleidžiąs 
daugiau energijos nei atominis 
sviedinys, o žemės drebėjimas 
esąs didesnės energijos pasireiš
kimas nei hidrogeninio sviedi
nio.

Kanados televizija duos vysk. Sheen
Jau kuris laikas Kanados ti

kintieji prašo CBC tranliuoti iš 
JAV vysk. F. Sheen konferenci
jas “Life is Worth Living”, ku
rios ten turi milžinišką pasiseki
mą. Iki šiol CBC nesutiko to pa
daryti. CBC vadovybė, remda
masi religinės programos nutari
mu, pagaliau sutiko duoti pagei
daujamą programą, bet su sąly
ga, kad bendrovė “Admiral”, ku
ri globoja vysk. Sheen progra-

mą, neduos komercinių skelbi
mų. Iki šiol ji buvo duodama tik 
per Hamiltono privatinį siųstu
vą. _____

— Saigonas. — Gen. Paul Ely, 
augštasis Prancūzijos komisaras 
Vietnamui ir vyr. karinių pajė
gų vadas Indokinijoje paskelbė, 
kad dar šiais metais Prancūzija 
duos Vietnamui pilną nepriklau
somybę.

Savaitės įvykiai
Pietryčių Azijos Sąjunga buvo sudaryta greičiau nei tikėtasi. 

8 kraštų ministeriams užteko 3 dienų susitarti ir sutarčiai pasira
šyti. Kaikurie aiškintojai, pripratę laukti susitarimo mėnesiais ir 
net metais, mano, kad tai pergreitai gimęs kūdikis ir kad jo dienos 
gali būti neilgos. Kaip ten bebūtų, PAS yra įvykęs faktas. Tai nau
jas pylimas pri'eš komunizmo plitimą pietr. Azijoj. 8 kraštai įsipa
reigojo kovoti prieš bendrą pavojų, gresiantį visai sričiai arba vie
nam kuriam sąjungos nariui. JAV užs. reikalų ministeris J. F. Dut
ies savo projekte buvo įrašęs tik
tai komunizmo agresiją, bet D. 
Britanija siūlė neminėti komu
nizmo, kad kitos neutralios Azi
jos valstybės vėliau galėtų leng
viau prisijungti. JAV mintis bu
vo — nesikišti Azijon dėl kylan
čių nesusipratimų, kurie neturi 
nieko bendro su komunizmu, 
pvz. Indijos - Pakistano konflik
to atveju. Filipinų atstovas no- 
'rėjo išvengti sutarties punktų, 
kurie įpareigotų kariauti už ko
lonializmą. Galutinėj redakcijoi 
pasirinkta terminas “bendro pa
vojaus”, kuris įpareigoja pasira
šiusius įsikišti pagal kiekvieno 
krašto konstitucinę tvarką. .

PAS priklauso: JAV, D. Bri
tanija, Prancūzija, Australija, N.; 
Zelandija, Filipinai, Tailandija 
ir Pakistanas. Indija, Ceilonas, ■ 
Burma, Indonezija laiko save ne
utraliomis ir stovi nuošaliai. 
Konferencijoj nedalyvao ir Ja
ponija—stipriausias Azijos kraš
tas, nei P. Korėja, nei Formozą. 
Pastaroji į PAS dengiamą sritį 
neįeina.

Dulles pas Čiankaišeką

sustojo Formozoj. Su Čiankaiše- 
ku jis kalbėjo tris valandas. Pa
sikalbėjimo turinys neskelbia
mas, bet jau pats atsilankymo 
faktas gerokai pakėlė nacionalis
tų nuotaikas. Ypač jiems patiko 
Dulles pareiškimas Taipeh ae
rodrome: “Mes nesiduosim gąs
dinami” raudonųjų grasinimais 
pulti Formozą. Esą 7-ji laivyno 
grupė budi.

Dulles apsilankymas, be abejo, 
sietinas su vykstančiais karo 
veiksmais tarp raudonųjų ir na- 
cion. kiniečių. Visą praėjusią sa
vaitę Čiankaišeko sprausminiai 
lėktuvai, amerikiečių gamybos, 
bombardavo Kinijos pakrantes, 
iš kur raudonieji apšaudė Que-

Pakilo pramonė, pabrango pragyvenimas
Pastaruoju laiku Kanados pra

monė truputį pakilo, bet maisto 
gaminiai ir butai pabrango. Sta
tistikos biuro žiniomis, gegužės- 
liepos mėn. jų kainų rodiklis pa
siekė 117 vienetų. Tai didižausias 
pabrangimas nuo 1952 m. sausio 
mėn., o lyginant su 1949 m. — 
17%. Liepos mėn. kainų pakili
mas buvo didžiausias per 33 pas
kutinius mėn. V

Kanados doleris ima vėl kilti. 
Pavasarį jo vertė siekė 101-102 
JAV centus, dabar 
grindinė priežastis -

103. Pa- 
amerikie- 

čiai tebetęsia savo kapitalų in
vestavimą Kanadoj ir tai tuo me
tu, kai kraštas pilnas JAV tu
ristų.

Kanadiečiai betgi nelabai 
didžiuojasi savo dolerio kilimu, 
ypač prekybininkai — ekspor
tuotojai, kurie turi reikalo su po
pieriumi ir kviečiais. Mat, jų kai
nos paprastai nustatomos re-

miantis JAV doleriu arba pačios 
Kanados vyriausybės, kuri lin
kusi laikyti savo dolerį lygiomis 
su JAV. Kad dolerio svyravimas 
būtų išlygintas, Kanados Bankas 
birželio ir liepos mėn. nupirko 
70 mil. JAV dolerių. Visdėlto šio 
ėjimo neužteko abiejų kaimynų 
dol. vertei išlyginti. Kaip vienas 
Kanados banko pareigūnas pa
reiškė: “Nuo birželio mėn. JAV 
doleris, palyginti su Kanados 
doleriu, krito vienu centu .. . Jei 
būtume norėję, būtume galėję to 
išvengti, bet būtų tekę išleisti 
daug diaugiau nei 70 mil. dol.”

— Adis - Abeba. — Etiopijos 
sostinėj Adis-Abeba veikia ne
seniai įsteigtas valstybės remia
mas universitetas ,kuriam vado
vauja kanadiečių jėzuitų grupė. 
Ji nešioja civilinius drabužius ir 
yra įsipareigojusi nemokyti stu
dentų religijos, nei tiesioginiai, 
nei netiesioginiai.

moy salą. Kadangi Ču-En-Lai, 
raudon. min. pirm., viešai gra
sino pulsiąs Formozą, naciona
listai sujudo ir už kiekvieną rau
donųjų pakrančių artilerijos 
sviedinį atsako stipriais bombar
davimais. Ypač jautri vieta yra 
Quemoy sala, vos 5 mylios nuo 
raud. Kinijos pakrančių, kur yra 
sutelkta 30.000 nacion. kariuo
menės. Pati Formozą yra 120 
mylių nuo žemyno, ir jos puoli
mas gana sunkus. Kol kas jos ne
bombarduoja nė lėktuvai, nors 
žemyno pakrantėse yra sutelkta 
daug kariuomenės. Nacionalistų 
lėktuvai pasiekia didmiesčius— 
Kantoną ir Šanchajų, kur išmė
to prieškomunistinių atsišauki
mų. Ar visi šitie apsišaudymai 
sukels karo liepsną, priklausys 
nuo Maskvos ir Peipingo “bosų”.
Keturių Didžiųjų konferencija
Savo laiku didžiausias tokios 

konferencijos šalininkas buvo 
Churchillis. Dabar pasuko šiuo 
keliu Maskva: ji pasiūlė šaukti 
tokią konferenciją. Kai Europos 
Gynybos Bendruomenė liko pa- c- 
laidota, Sov. Rusijos užs. reika- —

buvęs “reikšmingas politinis įvy
kis Europoj” ir kartu priminė 
savo ankstyvešnį pasiūlymą — 
keturių didžiųjų konferenciją, 
kuri galėtų išspręsti Europos 
painiavas — Vokietijos, Europos 
kolektyvinio saugumo,* atominių 
ginklų bei nusiginklavimo klau
simus. Maskva, be kitko, prime
na Ženevos konferencijos pavyz
dį, kur buvo išspręstas Indoki- 
nijos klausimas. Nepažįstan
tiems Maskvos diplomatijos tai 
atrodo labai nekaltai. Tikrovėje 
betgi yra kitaip — tai vienas so
vietinių manevrų sukliudyti Va
karų gynybos organizavimą. Va
karų sąjungininkai tai puikiai 
mato ir jų atsakymas — eisime 
konferencijon, jeigu sutiksite 
duoti nepriklausomybę Austrijai 
ir laisvus rinkimus Vokietijai! 
Deja, sovietai nė vienos aukos 
iki šiol nėra atidavę...

Edeno skraidymai Europoj
Nežiūrint sovietinių pinklių ir 

grasinimų, V. Europos gynyba 
vėl organizuojama. Kol kas dar 
nėra paaiškėję kaip. Britų siūly
mas šaukti 9 valstybių konferen
ciją nevisur palankiai priimtas. 
Amerikos žemynas yra linkęs 
priimti V. Vokietiją Š. Atlanto 
Sąjungon pilnateisiu nariu. Bri
tai nuo savo pasiūlymo, atrodo, 
yra atsisakę, nors tebemano, kad 
devynių konferencnja būtų labai 
naudingas pasiruošimas Š. At
lanto konferencijai. Užs. reikalų 
min. Edenas lankosi Europos sos
tinėse ir tariasi su vyriausybė
mis dėl artimiausio politinio ėji
mo. Sakosi parengto plano netu
rįs, bet norįs pateikti suintere
suotoms vyriausybėms D. Brita
nijos pažiūras Europos gynimo 
klausimu.

SOVIETU - AMERIKIEČIŲ GINČAS SAUGUMO TARYBOJ
J A V atstovas J T C. Lodge 

kreipėsi į Saugumo Tarybą, pra
šydamas skubos keliu svarstyti 
amerikiečių lėktuvo P-2-V Nep
tune pašovimą 44 myl. nuo Sibi
ro, neš tai buvęs “neišprovokuo
tas užpuolimas” iš dviejų sovie
tų naikintuvų pusės. 9 amerikie
čių įgulos nariai,; išbuvę visą 
naktį vandeny, buvo išgelbėti o 
vienas karininkas žuvo.

Saugumo Taryba 10 prieš 1 
nutarė ištirti ginčą. Sovietų at
stovas Višinskis spyrėsi, sakyda
mas, kad amerikiečių praneši
mas yra melagingas. Esą, jų lėk
tuvas pažeidęs Sov. Rusijos te
ritorinius vandenis ir dargi pir
mas pradėjęs šaudyti. Amerikie
čiai tai neigia ir reikalauja atly
ginti nuostolius, juoba, kad tai 
jau šeštas sovietų pašautas lėk
tuvas. Be to, iki šiol yra dingę

16, žuvę 28 amerikiečiai. Diplo
matiniai protestai nepadėjo.

Visdėlto vienas išgelbėtų įgu
los narių Pinkevič pareiškė žur
nalistams Japonijoj, kad jis at- 
sišaudęs paleisdamas apie 15C 
kulkosvaidžio šūvių sovietų Mi- 
gams; buvęs blogoj pozicijoj ir 
norėjęs sovietus pagąsdinti, bet 
šie nepabūgę. Nežinia, ar tai tik
ra. JAV laivyno vadovybė, pa
skelbė, kad sovietų naikintuvai 
buvo “MIG-15”, ginkluoti 20 
mm. kulkosvaidžiais. Amerikie
čių lėktuvas visiškai nešaudęs.

Sovietai vanoja 
darbiečių Attlee

noti. Ji buvo patenkinta, kai jis 
bėrė komplimentus apie taiką 
bei sugyvenimą, bet kai Hong- 
Konge spaudos atstovams pa
reiškė nemalonių dalykų Mask
vai, ši užsirūstino. “Pravda jį 
vadina “reakcionierių įrankiu”, 
kuris 100% remia JAV politiką.

Nežiūrint šio vanojimo, anglai 
būriais vyksta lankyti Sov. Ru
sijos. Atvyko Maskvon teisinin
kų grupė, 19 medikų ir ruošiasi 
vykti istorikų grupė. Spalio 
mėn. vyks parlamentarų grupė 
ir futbolo žaidėjų klubas “Arse
nai”. Specialiai paruoštas filmas 
apie soviet gyvenimą bus rodo
mas britų televizijoj.

Pažymėtina, kad sovietai steh- 
giasi įsileisti sau palankius lan-

Dar nesuskubo Attlee, anglų kytojus. Antai teisininkų grupei 
darbiečių partijos šefas, grįžti | vadovauja D. N. Pritt, pasižymįs 
namo, o “Pravda” jau ima jį va- “progresyviom” pažiūrom.
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Imigracijos taisyklių nekeisWinnipege įvyko Kanados teisininkų draugijos suvažiavimas. Be kitų, buvo specialius teisininkų, komisijos pranešimas apie imigracijos ministerijos veiklą. Jos pirm. adv. MacDonald iš Otavos pareiškė, kad ministerijos praktikoj esą smerktinų dalykų. Komisija, 2% metų tyrinėjusį apie 200 bylų, radusi kad kaikurie konsulatai bei ministerijos inspektoriai elgęsi sauya- liškai. Ko vienas inspektorius neleidžia, kitas leidžia. Vienuose konsulatuose tos pačios instrukcijosląikomos slaptomis, kituose — leidžiama naudotis visiems. Taip, pat rasta, kad konsulatai nepriima advokatų patarnavimo, ir- juos, aplenkdami rašo tiesiai suintersuotam, patardami netgi nesikreipti -į; advokatą. Buvę -at' vejm kad Kanados piliečiai negalėję grįžti namp arba jų grįžimas nudelstas iki: 5- metų. Esą, nėra imigracijos reikalu aiškių, sutvarkytų instrukcijų. Patys inspektoriai dažnai nežiną, ko 
laikytis; . :Kadangi tie priekaištai buvo pareikšti viešai, imigracijos vi- ceministeris. Laval Fortier atvyko į Wihipegą duoti paaiškinimų. Pasak jų, buvę atsitikimų, kad; vad; kanadiečiai negalėję grįžti į savo kraštą, nes negalėję įrodyti turį Kanados pilietybę. Kreiptis į teismą panašiais atvejais galį būti pavojinga dėl to, kad-jo sprendimas dažnai yra galutinis, o pagal dabartinę imigracijos, sistemą kiekviena byla gali būti pęržiūr-ima vis- iš naujo. Be to, jo nuomone, nebūtų-išmintinga įsileisti pretenduojančius į Kanados pilietybę, ir jau po to ' tyrinėti reikalą, kaip- tai leidžia

JAV įstatymai. Tuo atveju, esą, dažnai tektų žmones deportuoti, nes jie nevengią apgaulės. Išviso jokių imigracijos taisyklių pakeitimų tuo tarpu, esą nenumatoma daryti.MacDonald, specialios komisijos pirm, pageidavo, kad kiekvienu atveju norinčiam imigruoti būtų nurodoma neįsileidimo priežastis ir kad būtų įsteigta teisinio, pobūdžio, komisija, į kurią galėtų apeliuoti nepatenkintieji.
Dennąmi. Europos radijaiIš Europos pranešajną, jog pa- sikeitus “AjnerikpsBalsp” lietuviško skyriaus vadovybei Mųn- ąhenę programa, siunčiama vidų? rinėmis bangomis 4 PaverStą kraštą sustiprėjusi ir, sekantieji kitus, lietuviškai kalbančius radijus Radio. Rorųa ir Rad jo Vatican saį<o, jog jaučiamas geresnis radijų, suderinimas. Taip pat “Ąm. Raišo” radiofonas dąžniąu nęi anksčiau pateikia VLIKo Im farmacinės Tarnybos paruošiamą programą. Nuolat seką visas lietuviškas, programas žinovai sako, jog Europoje paruošiamą programa pavergtam kraštui, esąnti, stipresnė už Amerikoje pąruošiamą, kuri tačiau yra įdp- mi savo kažkuriomis- kultūrinėmis ištraukomis. v
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VYRU, MOTERŲ Ar VAIKŲ
i
LiętHyiams miolaMa.

Nedelsdamas Įsigyk sau 
ir kitam dovaną nupirk 

JAUNOJO. GALIŪNO KELIU 
šiais Marijos metais šventuoju 
paskelbtojo Dominika Savijąus, 
grasaus, jaunupmęnės mylėtojo 
— šv. Jono Boskp 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 są*- 
leziečių gimnazijoj neturtingų 
mokinių išlaikymui.

? Knyga gaunama, /Tėviškės 
Žiburių” knygyne. * r
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NAUJOJE VIETOJE
•408 RONCESVALLES AVĖ.

' ' ■ (kąmpąs Howard Perk Avė.) ' '
NupiųPjū Vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui. 
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 ųž 4 uncijas. 
Trejps devynęrips — $1.50 dėžutė.
KOSMETIKĄ: Tussy — Du Barry — Chanel*— Yąrdlęy. 

Skubiai, paimame-receptus iš namų ir pristątorrie vaistus veltui.
e•’ •' n ’ ■ Skubiam pristatymui į namus

Telefonas LL. 1944
' Jonas V. Margis, Piųn, B.

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

į SOVIETU RUSIJĄ, UKRAINĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ,
- ESTIJĄ ir tt ’ 'Siųntinįąi siunčiami iš mūsų sandėlių Danijoje ir vigą persiuntimo procedure ątlįękąma Danijoje. Tuo būdų Tamstos esąte ląisvi nuo bątkpkių. bereikalingų-išlaidų bėi; sųsirąšįnėji,mo.

Siuntėjas gaus pažymėjimą sų gavėjo, 
pąrąš.u,, kad; siuntinys įteiktas. 
Mųsų 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 darbą bei pagalbą vargstantiems giminėins ir draugams Europoje.

?4msu kąiųorąščių ir smulkesniu ipfarmącijų, ręilmląukite
' ..... ° . ’ šiuo, adresu: 1

: IHTEWIAT10NAL QJFT PARCEL
; SERVICE '•

/. 4 » s r

1J7.6, Sherbrooke St, W., Montreal 2, Quebec, Canada
; Populiąh'ousia ir rimčiausia siuntinių persiuntimo firma. Kanadoje.
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BMKO
1fili*TOSiUiis KODĖL NAUDOTINOS 

PINIGINĖS PERLAIDOS?
Tqi saugiausias ir patogiausias pinigų persiuntimo budos paštu, nes pini
gines perlaidos garantuota, kad gavėjos tikrai, gaus šiuos pinigus, be to, 
tai patogiausias būdas juos iškeisti. Jią galite įsigyti šias perlaidos, galio
jančios visur Kanadoje, kiekviename Dominion Banko, skyriuje. Patarimams 
ar pagalbai asmeniniais ar biznio finansiniais reikalais krepikitės j. Jums 
artimiausio Dorpinipn Banko skyriaus Medėjų. Čia bus Jums draugiškai pa? 
tuntauto. __ ■/

S3 MITUS TARNAUJA KANADOS ŽMONtMS
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išorinių kliūčių
Tuq ląbiąu nėra, ko bąjmintis 

savo kilmės, savo tėvų kalbos,, 
tradicijų! kądangi šiam konti
nente, ypač JAV, yrą daugiau 
internącionališkos dyapios ir po- 
zityviaį. vertinamą atskirų. tagz tų menas, papročiai ect. Niekam čia nėra trukdoma dėl savo tautybės pasiekti net augštų valdžios postų. R. Nixon, net būdamas JAV- viceprezidentu, pereitais metais S. Louis veteranų suvažiavime prisipažino, esąs airis. Ar tai jam pakenkė? Ne! Jis ir šiandien skaitomas antras asmuo visoj Amerikoj. Arba vėl dėl pačių pavardžių- italas Im- pelierttti, kokia ne Škotiška (pažymėjau škotišką, nes. nemažą lietuvių linkę škotintr pavardes) ir nepraktišką bei ilga, bet jam niekas nesutrugdė būti net didžiausio pasauly miesto New York burmistru.Ergo, nėra pateisinamų trukdomų kliūčių išlikti lietuviais — likimas yra mūsų pačių rankose. Tik reikia valios bei tvirto noro ir męs lietuviais pasiliksime. Gi nutautėjimas savo esme yra savosios tautos išdavimas. Ar. mes galime išduoti savo tautą, savo brolius partizanus, kurie su didžiausiu Įnirtimu gina mūsų Tėvų Žemę. Anot vieno partizano žodžių (laiške): “Mes taip mylime savo Tėvynę Lietuvą, kad geriau čia krintame, kaip vykstame į šaltą Sibirą. Męs tikime, kad mūsų lavonais patręštą Lietuvos žemelė bus našesnė ateities vienybei ir Tėvų Žemės meilei. gi kitam laiške 1.7 metų jaunuolis rašo: “Dėde, aš mirštu, kad; Lietuva amžiais gyventų .. Koki graudūs žodžiai, prieš kuriuos turėtų sudrebėti kiekvieno, kad ir lietuviškai at-, šąlusio, lietuvio širdis. Todėl mes negalime suklupti prieš “aukso dievaitį” — prieš savo gyvenimo patogumus, per tai atsižadant savo tautybės, nes mūsų didvyrių kraujas, kurio šiandien nespėja sugerti Lietuvos žemė, nepateisins šios niekšybės ir šauksis dangun keršto.Vadinasi, mūsų herojai partizanai labiausiai iš mūsų trokšta vienybės ir Lietuvos meilės. Tai mums turi būti alfa ir omega, kad mes išsilaikytume lietuviais, tuo labiau, kaip mūsų tautos liūdną istorija byloja, priešingai -anglams, mums vienybės ir Lietuvos mejlės trūko ir trūksta. Dėl to, kąip prof: Šalkauskis teigė, lietuvių tauta niekad nėra, buvusi; ką ji galėjusi pasiekti. Et eo ipso jį. neįvykdė ir savo pašaukimo — rytų ir vakarų .kultūros sintezės.Ne. sąvos,. o svetimos rankos tautą smaugiaMūsų tautos priešai, ypač lenkai pirmiau, o dabar raudonieji carai, naudojo ir naudoja seną politikos dėsnį “Divide et impe- ra” — Skaldyk ir juos apvaldysi. Ir-reikia pasakyti, kad:-jiems pa-, vyko savo demonišką uždavinį realizuoti. Jie įsiūlė, visokias žą-_ lingas unijas, įpiršo, anot dr. Kudirkos, visokius “blizgučius” (herbus, fasonus etc), tuo.nustatydami. mūsų diduomenę prieš liaudį. Kaip konstatuoją prof; M: Biržišką, kad lenkininkams pavyko įkyaįlinti mūsų bajoriją, kad net savo brangiausio- turto — savosios kalbos išsižadėjo. Tuo tarpu kiek tūri reikšmės sava kalba tautos gyvenime, labai. vaizdžiai nucharakterizavęs vokiečių žymusis mokslininkas Herderis: “Ar turi tauta ką meilesnio už savo tėvų kąlbą. Joje glūdi visa tautos širdis ir sielą. Atimti tautai; kalbą ar ją paniekinti, reikia atimti jai vienintelę nemirštamą nuosavybę, kuri persiduoda nuo tėvų vaikams”.
Panašiu principu raudonieji 

^valdovai dabar vadovaujasi Lie
tuvoj, Tik dabar šis skaldymo 
veikimo^ polius pasikeitė priešin
ga kryptim — “nevą darbinin
kija’’. Taip jie svetimomis ran
komis siekia įvykdyti savo gro- 
boniškus tikslus mūsų tautos 
naikinime, naudodami daug 
žiauresnes priemones. Ir kas 
keisčiausia, kad įtikino net mū
sų VLIKą, kaip Juodvalkis (“į 
Laisvę) tvirtina, kad Sniečkus 
yra tiesioginis kaltininkas dėl 
genocido Lietuvoj; nors mums 
visiems turėtų būt aišku, kad 
mūsų- tautos išnaikinimą vykdo 
patys rusų budeliai. Tas pačias 
nedovanotinas klaidas daro ir 
mūsų rašytojai tremtyje, atvaiz
duodami- savo romanuose, kaip 
didžiausius čekistus Vaitkūnus, 
Gifužius ect, vadinasi tuo tik 
patvirtina pačių bolševikų “su
fabrikuotą parodiją” kad patys 
lietuviai yra savo tautos žudy
tojai. Tačiau, viena, kad tai ne
atitinka tikrenybei, nes propor-

Rašo Vęncloya■ ~ IM A 
oionaliai ir dabar lietuviai suda
ro labai mažą nuošimtį komu
nistų-, antrą juk mums g^ąi ži
noma, kad tikrini čekistai, buvo 
ir yrą; Kįjzneekvai, Glątięinai, 
Bukunovąi, Fedęrėvai iib^iDarf bkįįiau, kąd nęt elniuose leidiniuose. aąyoireraŠto vertės mažinimo liga linkę sirgti. Štai leidžiama svetima kalba apie Lietuvą brošiūra, kur ne tiK nepažymėta istorinė ar etnografinė Lietuva, bet dar pažymėto: bę Vilniaus ar Klaipėdos krašto, žemėlapyje Tilsit vietoj Tilžės, gyventojų skaičius parodytas pagal 1923 m. surašinėjimo davinius, rodos,, kad Lietuvoj gyventojų skaičius nuo to. laiko nei didėjo. Kartais net mūsų mokslo vyrai, ’ pasinaudodami svetimą tendencingą litęijąfŪKą, pripažino, kad Suvalkija priklausė vokiečiams ir tt. Todėl, yi- sąi teisingai dr. Viliamas teigia; “Nuostoliai didelį, tačiau'jų bereikia perdėti ir nenurašįnėti mųsų tautos į nuostolius didesniais skaičiais”. Antrą vertus, mes. neturime pamiršti, kad pą? šauly dominuoją mąėhiąvelišką politika, kur visur daugiau skaitosi su didesniais skaičiais — sų didesniu svoriu. ' ‘

Įvairios svetimos įtakos yra užnuodijusios ir visą mūsų išeivių gyvenimą. Amžinos konferencijos, nuolatiniai ginčai, pikti puolimai, laikraščių skiltys perpildytos asmeninėmis įgrįsų- siomis polemikomis ir taip mes net gyvybiniuose tautos reikaluose nerandame vienos bendros kalbos. Nežiūrint, kad partijų reali reikšmė gali tik pasireikšti savajam krašte, turint savo nepriklausomą valstybę, tačiau ir išeivijoj partijų reikalams pašvenčiamą daugiausia energijos, joms suteikiamas visuomeniniame gyvenime primatas, pastatant net ąųgščiau už tautos interesus. Nemaža linkę net kiekvieną lietuvišką pasireiškimą laikyti “stabų” bei šovinizmu, vadinasi, neigiamu reiškiniu. Gi tuo tarpu prof. K. Pakštas tvirtiną: “Lietuviais išliks tiktai karingieji lietuviai... Todėl reikia nepalaužiamo, atsparumo, nepaliaujamo dvagiųįo karingumo savai kalbai ir kultūrai”. Dėl to nei nuostabu, kad tokių visuomenės veikėjų vaikai nežino savo. tautos garbingos istorijos, kas yra 16 Vasario, nes tą dieną jie lanko mokyklas, bet ir tarpu: savęs jau nekalba lietuviškai. Kas liūdniausia, kad tai daro jau tremtiniai, t.y., mūsų kenčiam, čios Tėvynės ambasadoriai, o su kokią misija jie vyko į Kolumbo žemę, galime spręsti, kad ir. iš 1949, VL 5 d. “Gen. J. H. McRąę” laive (ant Atlanto bangų) išleisto biuletenio žodžių: “Daugiau likimo negu laivo nešami, mes kas kart tolom nuo Lietuvos. Kokią viso to. prasmė, klausiame vienas kito: ne tik išsilaikyti, lietuviais, bet ir kovoti ųž Liętur vos išsilaisvinimą visomis jėgomis ir visomis priemonėmis... kviečiame visus būti mūsų tau-, tos kovotojais... Visa tai turime daryti tam, kad sugrįžus į laisvą Lietuvą, galėtum pasakyti, ką esame padarę... likime ištikimi savo tautai”. Tuo tąrpu kai kurie užsikrėtę nihilistine dvasia, niekindami savo tautos pra?. eitį, nepriklausomybės laikus, net pačią sąvo Tėvų Žemę, nieko ten gero neįžiūrėdami.— tik kurkiančias varles šuliniuose. Ir šiuo keliu žengdami, anot K. Truskos, nejučiomis stumįamės prie tautinės savižudybės.
Lietuviška šeimąIš praeities žinome, kad mūsų tautinę gyvybę išlaikė lietuvišką šeima. Mūsų, liaudis buvo atspari svetimoms įtakoms, tuo pasiliko ištikimą savo tėvų žemės papročiams bei tradicijoms ir jos tautinei kultūrai (lietuviškos dai-

LIETUVIŠKA

moterų kirpyUi
J.ANĘTS.'

? beauty salon
407 Roncesvalles Ave« < 

prie Howard Park Ave.
Toronto?5 _____

Tel. OL. 6415.

nos, .papuošalai, apsirengimas 
ect). Lietuviška šeima bųyo tvir
tovė, kurioj lietuviška sąmonė 
buvo apsaugota ir nuo visų ža
lingą svetimybių apgintą, Iš jos 
kilo ir mūsų tautinio atgimimo 
veikėjai. Mūsų tautos pirmoms 
dr. J. Bąsanąvičius sąvo autobio
grafijoj nupasakoja, kąd jo tėve- 
Hs-žinojęs-ir- mokėjęs- gražiai par pasakoti iš Lietuvos praeities, tuo uždegdamas dar jo jauno širdyj lietuvybės meilę.Tačiau ypatingas, vaįdjnųo tenka lietuvei motinai, kuri net spaudos draudimo laikais, kaip rpųgų daiĮįninkąs Rinito atvaizdavo, prie ratelio išmokė savo vaikus lietuvių kalbos. Ji buvo tikroji lietuviško žįdinip. vaidilutė, kuri įžiebė jaunajai kartai Lietuvos meilės ugnį. Savo “Būde” mtįsų istorikas S. Daukantas konstatuoja: “Mūsų kalbą, kurią, mūsų prabočiai prieš tūkstantį metų: kalbėjo, išlaikė ne raštas, bet motinos”. Gi čekų “Pestry Tyden” laikraštis 1937. m. teigė: “Lietuvė motina išsaugojo seniausius. padavimus, dainas, kurios apibudiną lietuvių kaimiečių gyvenimą visose formose”. Net svetimtautė motina sugebėjo įdįegtį sąyo vaikams gimtosios žemės meilę. Štai ką byloja apie Lietuvą dabartinis Brazilijos finąnsų ministęris drs. H. Ląfer: “Mano svajonė buvo pamatyti tuos javais banguojančius Lietuvos laukus, ošiančius žalius miškus, o tarp jų mėnesienoj tvilkančius ežerus, tuos pavasarį baltus nuo žiedų, vasarą raudonus nuo vyšnių, o rudenį nuo skanių obuolių, kriaušių ir slyvų lūžtančius sodus. Aš ne* žinau, kokios tos jūsų šienąpiū- tės ir rugiapjūtės, kokie tie tur- gaį ar atlaidai, bet- mano mama daug kartų pasakojo man apie juos ir-, tikiu, kad tai turi būt nuostabūs. Aš jaučiu gilią simpatiją mano, tėvų tėvynei Lietuvai ir esu pažadėjęs mamą palydėti į ją, kai ji- galės važiuoti aplankyt savo, gimtąją Paželvą”;Senovės- lietuviai (paprastuo- menė) nekūrė mišrių šeimų. Anot S; Daukanto (Būde), lietuvė augštaitė ar žemaitė bevelijo mirti, nekaip už gudo, ar lenko ir vokiečio tekėti. "Tuomet pagal 

(Nukelta į 6 psl.) j
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Užtenka į 
paskambinti!

«įw>i. . ........... .
CRYSLER’IO GAMYBOS AUTOMOBILIAI
PLYMOUTH ir CRYSLER. ^Skambinti Werner Graf

j MU. 8188, namų OL 6166

i LIETUVIŠKOS RĄDUO FRCGRAMCS

šeštadieniais 3-4vąk p# pietų ' banga 620 (St. Catharines CKTB)- z 
sekmadieniais ' Įft vak rytą banga 1090 (Brampton'CFJB) -

Programų vedėjas J. R. SIMANAVIČIUS
i. 77 Salem Ąve., Toronto, Ont. ■ Telef. OL. 1274
Į J Kjimnn.i' Ii. ui U -.ML UWJJI JIML

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

dabar išpardavimui
Išsimokėjimai pagal susitarimą.

4^

Perfasonavimąi Jūsų kailinių 
- už mažą kainą.

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

arba 750 YONGE ST.

į įij.. "i tjf.i.' .................

Pwdiwihi tetako bei mišrius ūkius, 
gazolino stotis, motelius ir Kotelius/ Simcoe, Delhi, Tillsonburg, 

Branford, Ont„ ir. kitose apylinkėse.

J. ŽEMAITIS
Real Eštatę ąnd Business Broker
113 Norfolk St« S., Simcoe, Ont 

Telefonas I243-M.
.'.**► . *1 -.J’* -- - i/* .

(Tęsinys iš praeito nr.)Pro. kiniečių vilasVienoj vietovėj, jau prie Ženevos, vilose apsistoję kiniečių delegacijos dalyviai, vykstančiai konferencijai. Visas pasaulis tuo laiku stebėjo vykstantį politinį žaidimą, kur didieji su mažiukų iš Azijos pagalba stengėsi viens kitą nugalėti diplomatijos keliu. Ču -En-Lai vilą pravažiuojame visai arti, tačiau kiniečių niekur neteko matyti. Molotovo vilos iš traukinio nebuvo galima matyti. Matėme anglų delegacijos viešbutį ir tuoj po to iš dešinės tolumoj už medžių buvusius Tautų Sąjungos rūmus, kuriuose vyko konferenciją.Ženevoj, gelež. stotyje miestas dalinasi siena tarp Šveicarijos ir Prancūzijos. Čią prancūzai ir šveicarai atliko ir sienos pervažiavimo kontrolę. Šveicarų valdininkas stebėjosi ir įdoma- vosi mano lietuvišku pasu. Tai esąs labai keistas atvejis, tarptautinėj politikoj. Lietuva, kaip nepriklausoma valstybė, neegzistuojanti, o jos atstovų išduoti pąsai visitiek pripažįstami. Bet sovietiški .“lietuviški” pasai taip pat pripažįstami. Atseit, Lietuvai atstovauja dvejos įstaigos ir abejos pripažįstamos...
Prie konferencijos rūmų 

nelengva prieiti
Ženevoj traukinys stovėjo 

apie pusvalandį. Per tą laiką, 
pasinaudojant taksi, pavyko 
šiek tiek pasižvalgyti po miestą

MEČYS MUSTEIKIS

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS
ĮLURDĄ

Dėmesio Ponioms ir Panelėm*!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
,T«L KE., 4731..

219 Raecwellip Tarauta
"■ ................... 1 '■ 1 ■■■!■■■

1 ... . ........ . j i" .. . ■ . w m ■> 1 , "f"*

LIETUVKKA mg KIRPYKLA
MIter ėarber shop”

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

teikia ųųo 9 vai ryto, iki 7 vai vakaro^išskyrųs pirmadienius. 
Savininkas V. LASTAUSRAS

874 COLLEGE STREET: TORONTO
\

aplankyti buvusius Tautų Sąjungos Rūmus, kuriuose kitados būdavo sprendžiami ir Lietuvą lįęčią klausimai. Dabar šiuos rūmus puošia Jungtinių Tautų vėliava. Prie įėjimo j rūmų rajoną stovi sargybos ir iš arčiau nufotografuoti ar apžiūrėti neleidžia- Bandžiau laimę, parodydamas užsienio korespondento pažymėjimą (“Tėv. Žiburių). To pakako: leido eiti kur patinka ir fotografuoti; Gaila, kad laikas bu-, vo aprėžtas — gal būtų pavykę ką nors ir iš “tūzų” nufotografuoti — dabar teko pasitenkinti tik rūmų nuotrauka.
PRANCŪZIJĄRhone ųpęs. slėniuIš Ženevos išvažiuojam vai. Važiuojam, jau per Prancūziją gražiuoju Rhone upės slėniu. Jis vietomis, platus, o vietomis visai siaurąs, iš dešinės puošiamas Jūros kalnyno, kurį anks čiau matėme dar kiek iš tolįąu, dabar privažiuojame visai arti, o neužilgo ir visai pravažiuojam. Rhone, upė vietomis atsitolina, o vietomis labai priartėja. Panašiai ir su kalnų uolynais: kai kur jie taip priartėja ,kad, rodos, ranką pasieksi, Uolynuose matyti kąi kur išmūrytos pilys. Kai kur, kaip prieš miestelį Bella- garde yrą ilgi tuneliai, per kuriuos traukinys eina dideliu greičiu po keletą minučių. Per tą laiką gąilūs dūmai veržiasi į vagonus pro mažiausius tarpelius, graužia akis, erziną nosį. Prie Bellagarde, Rhone pasislepia po žeme uolynuose, bet netoli pavažiavus vėl pasirodo be- siverždąma iš po ųolų, tik jąu su didele jėga.

“Sakykite prancūzams, kad 
mes norime būti jų drąugai, 

o ne priešai”
Bevažiuojant teko susipažinti, 
vėliau ir nuoširdžiai susidrau

gauti su vienu vokiečiu meninin
kių kurs praeito karo matu il
gesnį laiką buvo Prancūzijoj 
kaip karys. Traukiniui artėjant 
į Lijoną, jis pasisakė, kad.fcjjone 
turįs dar iš kapo laikų pažįsta
mų prancūzų šeimų, kurias šia 
proga tikisi galėsiąs aplankyti. 
Sužinoję apie tai vokiečiai, pra
šyte prašė, kad pasakytų pran-

ir

O
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cūzams, jog vokiečiai nėra daugiau jų priešai ir kad prancūzai daugiau nebijotų: “Sakykite prancūzams, kad mes norime būti jų draugais, o ne priešais, sakykite jiems, kad jie daugiau > ant mūsų nepyktų”. Ir ištiktųjų, ’ išsikalbėjęs patyriau, kad nors • vokiečiai yra; nepatenkinti prancūzais, kam pastarieji nori galutinai atjungti Saąro kraštą, nuo Vokietijos, bet matydami bendrą, priečą iš Rytų, nori užmiršti praeities ,nesutarimus ir likti nuoširdūs draugai. Ir maldininkų vadovas, įvažiavus Į Prancūziją, per gąrsiakąlbį prašė visus vokiečius būti su prancūzais labai mandagiems ir daugiau jų nepykinti, nes jie ir taip jau daug nuo vokiečių kentėję.
Nedraugiški veidai, vokiečiams12.40 vai. atvykstame į Lijoną, didelį Europos susisiekimo mąz- gą ir pramonės centrą, garsų šilko dirbiniais, kuriais puošiasi daugelis prancūzų ir viso pasaulio moterų. Lijone. Rhone susilieja su Saone. Iš. čią geras vandens kelias į Viduržemio jūrą.Lijono bazilika pastatyta ant augštumos stovi didingai, panašiai, kaip Paryžiuje Sacre Coeur. Ir bokštas matyti panašus į Eifelio, tik daug, mažesnis.

Tik ką atvykus į Lijoną, iš- 
skirstomi į valgyklas pagal 
įprastą tvarką, dar traukiny iš
dalinant kiekvienam atitinka
mas korčiukes. Pietūs iš karto 
ivisųs apvylė — buvo manomą, 
kad bus labai prasti, nes susė
dus už stalų lėkštėse tebuvo tik 
keletas riekučių dešros ir po bul- 
kutę. Bet tai buvo tik užkandis. 
Kai tą suvajgėm, atsirado ver
šienos kepsniai, vėliau skaniai 
pagamintų bulvių, sūrio ir ant 
galo vaisių. Bet vokiečiams šie 
pietūs nuotaikos nepataisė, čia 
ekskursantai pirmą kartą suėjo 
į kontaktą su prancūzais ir drau
ge pajuto pastarųjų nedraugiš
ką nusiteikimą. Iš jų elgsenos 
tai buvo labai lengva įžiūrėti. 
Daugelis prancūzių ne tikr kad 
nesulaikė savo piktumo kalboje, 
bet buvo net grubūs.

Išvyka pas. šventąjį Arso

Pąvalgius visi skubiai rinkosi 
4. jau belaukiančius autobusus ir

aplankyti, šv. Vįąnney, bųv. Ar-
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DAILĖS PARODOJE PASIŽVALGIUSLietuvių Dienų proga, Toron-' nai ieškoma anglo W. Turner te, įvyko pirmoji Kanados lietu- darbuose), greit išsiplėtė po vių dailės paroda, kurioje daly- j įvairius Europos kraštus neąp-vao 10 dailininkų išstačiusių viso apie 40 darbų.Nors darbų skaičiumi ši paroda ir negausi, bet žanru ir mo- kyklų įvairumu yra įdomi ir palyginamai plati.Pasižvalgius šioje parodoje, susidaro įspūdis, kad dauguma mūsų Kanadoje gyvenančių dailininkų eina su “laiko dvasia”, arba kitaip pasakius, yra modernistinių srovių paveikti.Modernizmas yra dvidešimto amžiaus padarinys, jis kilo ir daugumoje vystėsi Prancūzijoje (nors impresionizmo pradų daž-

lenkdamas ir Lietuvos.Mūsų jaunos valstybės meno institucijos tuo metu griežtai rėmėsi akademiniais natūralizmo, realizmo ir dalinai romantizmo principais, todėl mūsų jaunoji dailininkų karta paveikta modernistinių Vakarų srovių, gerą dešimtmetį su įnirtimų šturmavo taip vadinamą “pasenusių pažiūrų” bastiliją, kpl pagaliau išsikovojo tam tikrą pripažinimą iš senesnės kartos pusės. Nuomonių įvairavimas atžvilgiu modernistinių meno srovių aiškiai jaučiamas dar ir šiandie; kaikas šias

. -j-SSA.-■ i.

Kas norėtu išnuomoti rojų?Karalienė Elzbieta II davė sutikimą, o D. Britanijos Kolonijų ministerija paskelbė viešai, kad išnuomojamos 92 salos vad. Sey- chelien salyno, į šiaurės rytus nuo Madagaskaro, Indijos vandenyne. Idealus salų klimatas tinką auginti vaniliją, kakao, kavą, kokoso palmes, cukra-švend- res ir t.t. Gėlo vandens salose yra pakankamai. Britų valdžia nori, kad salos pradėtų ką nors produkuoti, tad siūlo jas išnuo- muoti 30 metų ir gyventi tenai visiškai be jokių varžtų, net nemokant jokio muito ar akcizo mokesčių, kurie Anglijoje visus

jaudina.Britų valdžia žino, kad gali aV sirasti žmonių, kurie šitame idealaus klimato ir gausios augmenijos krašte panorės įsikurti vien dėl vienatvės ilgesio, tad nuomos sutarty numatoma viena ir pagrindinė sąlyga — salose negalima nieko neveikti, bet reikia jas sukultūrinti. Nuoma už salas esanti numatyta labai lengva.Kažin ką tuo klausimu pasakytų prof. Pakštas, kuris senai dairosi, kur lietuviams galima būtų įsikurti ir savą lietuvišką gyvenimą vesti?
TURI BŪTI GERAS DALYKAS,

JEI TAIP PAPLITĘS

PAIMK COKE

Coke
141X

COCA-COLA LTD.
A

iroves laiko laikina liga, kaikas mano, kad modernistinės srovės pagaliau suras savo tikrąjį kelią ir susiformuos į tam tikro neo- klasicizmo formas, kaikas vėl gi mano, kad originalumu ir problemų gilumu, modernizmas yra pasiekęs augštos klasės kūrybinį pakilimą, nei kiek nežemesnį už Renesanso italų ar 16-17 amžiaus flamandų meisterių darbus.Susirišti su viena iš šių pažiūrų arba ginti kurią iš jų nebuvo šio rašinio uždavinys. Viena ką galėtume pasakyti, kad geniali siela ir kūrybingos rankos būna anksčiau ar vėliau visuomenės atpažintos ar jos kalbėtų impresionizmo spalviniais efektais, ar kubistinio konstruktyvizmo rupiais simboliais, ar svajingo romantizmo pasaldinta kalba. Ge? nijų visuomenė atpažins ar jis bus prisidengęs prastu pavargėlio drabužiu ar puošniu aristo- krattrirubu, jį atskirs nuo šarlatano bandančio prisidengti klaidinančia manierizmo skraiste, n Rinkimasis kraštutinių formų išreikšti norimai idėjai, be abejo nepaprastai sukomplikuoja dailininko darbą. Tik didelių kūrybinių pajėgų asmenybė gali sau leisti naudoti neįprastas formas ar kraštutiniai sklaidžią spalvinę gamą, šias priemones vienok tinkamai apvaldydama k privesda- ma prie harmoningo išbaigtojo darbo.Didelių pajėgų kūrėjui atvirkščiai kartais, sakytume, grubi forma ar aštrūs spalviniai kontrastai kaip tik pagelbsti išryškinti kūrinio idėją. Kitaip gi yra su vidutinio talento dailininku, kuris rinkdamasis kon- vencionalines formas ir spalvų derinius bęi kompozicinius principus, galbūt ir pasiektų neblogų rezultatų, tuo tarpų save apsunkinęs kebliomis priemonėmis prieina prie tuščio manierizmo arba mažų mažiausia prie lėkštumo.
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SKANDALIUKAS DĖL PAVEIKSLŲ

Trumpai stabtelint ties atskirais dailininkais, dalyvavusiais pirmojoje Kanados lietuvių dailės parodoje, alfabeto tvarka pirmuoju tektų pristatyti —Juozą. Akstiną, kuris šioje parodoje dalyvauja su septynetą tapybos darbų. Dailininkas dar palyginamai jaunas — yra daugumoje ięškojimo. stadijoje. Jo impresionizmo paveikti darbai: yra turtingų spalvų- ir, įdomūs kompoziciniu atžvilgiu; tuo tarpu pasigendama vieningumo ir nusistovėjimo. Reikia tikėti, kad J .Akstinas; būdamas talentingas tapytojas, suras savitą kelią ir ateityje duos dar stipresnių darbų.Juozas Bakys išstatė savo keramikos ir tapybos darbus. Ypač pažymėtini jo keramikos darbai — gilūs idėjiniuose užsimojimuose, drąsūs ir radikalūs formoje jie daro nepaprastai stiprų įspūdį. Šiuo atveju- pabrėžtinas jo darbas “Nuodėmė”. Tai yra lyg ir savotiškas dvasinis žmogaus sudužimas, kurį čia dailininkas simboliškai rodo dez- integruoto kūno dalimis; įspūdį pagilina ir pakelia iki kraštutinio tragizmo kada tame išvargintame ir iškankintame kūne atpažįstame patį Išganytoją. Stiprus jo darbas taip pat ir Pieta. Tapybiniai darbai lyg ir dvelkia keramiškomis problemomis, kurias gal jam ir reikėtų spręsti atitinkama keramikine forma. J. Bakys yra aiškaus talento dailininkas, tikime jį neužilgo vėl pamatyti su naujais laimėjimais.Viktoras Bričkųs, neseniai baigęs studijas Toronto Meno Akar demijoje, kitaip sakant, meniniu požiūriu brendęs čia Kanadoje. Jo kubistiniai, su sur-realistine priemaiša, darbai yra įdomūs kompoziciniais sprendimais. Dar būtų pęrsunkų pasakyti, ar dai lininkas ilgiau reikšis šitokiomis formomis, nes iš vienos pusės jis yra dar gana jaunas, o iš kitos — kubizmas ir konstruktivizmas daugeliui dailininkų yra buvęs tik pereinamoji forma į reąles- nes linkmes.Mūsų linkėjimas V. Bričkui būtų — nepaskęsti kosmopolitinio meno klystkeliuose, pasilikti lietuvišku bent jau problematikoje, nežiūrint kokias vaizdavimo formas dailininkąs besirink- tų.Dagio medžio darbus prisimename dar iš Lietuvos, kaip malonius akiai ir meistriškus techniškai. Nėrą abejonės, kad skulp torius turi gabias rankas. Arčiau pažiūrėjus į jo darbus išstatytus paskutinėje meno parodoje, deja, kažkodėl nesijaučia polėkio, ugnies kuri įžiebtų žiūrovui kibirkštėlę to jausmo, kuriuo degė pats kūrėjas kurdamas tą ar kitą kūrinį. Tikime, kad Dagiui pakanką ir jėgų ir kūrybingumo, tik, gal būt, jam truputį daugiau reikėtų susikoncentruoti ir išieškoti užsiduotų uždavinių rei-

kalavimus, aiškiai nubrėžti planą. siekiant problemos išsprendimo, o tada, reikia manyti, rezultatai būtų kur kas geresni.Elena Docienė - Šidlaitė šioje parodoje dalyvauja su keturiais skulptūros dąrbais. Jos darbuose nesijaučia gilesnio idėjos išgyvenimo, grubi forma todėl čia virsta mąnierizmų nepagelbstin- čiu nei kompozicijai nei idėjos išryškinimui. Pavyzdžiui jos Judas (negriško primityvizmo įtaką) — toli gražu . neatskleidžia pagrindinių išdaviko psichologinių bruožų. Motina — perdaug jau gotiškai iškilminga, todėl lietuvišktd sielai ji yra svetima. Kompozicinis bandymas — Du profiliai — nepakankamai išbalansuotas.G; K. Račkus atvyko į Kanadą dar vaikystės metuose. Nenuostabų, kad ir jo kūryba yra nutolusi nuo lietuviškos dvasios, nes dailininkui teko -augti ir bręsti po svetimu dangumi. Iš jo patiektų darbų matyti, kad jis yra stipriai nešamas Paryžiaus modernistinių srovių ir dar nespėjęs šių įtakų galutinai suvirškinti. Bet reikia pasidžiaugti, kad jo darbai pradedant Optimistu ir baigiant Moterim su vazonu, yra lyg ištisa hibridų.^erįją besikeičiančių į rasės tobulėjimą. Rei; kia manyti, kad Račkus nors išaugęs svetimose mokyklose subręs į rimtą lietuvišką meninę pajėgą. .A. Tamošaitienė dalyvauja su vienu savo kilimu Kastytis ir Jūratė. Būtų malonu, kad dailininkė nepašykštėtų ateityje parodyti ir daugiau savo gausaus lobyno kruopščių darbų.A. Tamošaitis, vienas iš mūsų pasišventusių tautodailės rinkėjų ir tautinio meno teoretikų, šioje parodoje reprezentuojasi su tapybos darbais. Jo peizažuose mes iš naujo išgyvename tėvynės sodybų nuotaiką šiandie taip toli nuo mūsų, bet kartu taip artimą ir brangią mūsų širdžiai.A. Tamošaitis — neniiilstamas naujų formų ir tapybinių technikos priemonių bei metodų ieškotojas ir šį kartą demonstruoja orginalius tapybinius būdus, kurie čia jam neblogai sekasi.T. Valius — vienas iš stipriausių mūsų grafikų. Ir savo tematika ir idėjos traktavimo niuansuose jis yra nuostabiai mums . artimas ir brangus. Būdamas bendro tragiško likimo brolis, jis dažnai suskamba tuom, ką galbūt, nevienas iš mūsų nešioja širdies gelmėse, virsdamas tuo pačių tautinu mūsų aspiracijų reiškėju. Jeigu kokia prasmę galima kalbėti apie patriotizmą męnej.^įąį, T. Valiaus darbuose randame giliausioje to žodžio prasmėje. Kiekviena jo darbų linija, brūkšnys ar detalė, jau bekalbant apie pačią tematiką, liudija mūsų tautos tragišką istoriją, kurią jis išgyvena nepaprastu jautrumu.Bendras jo darbų bruožas — gili kūrybinė pajėga, stiprus idėjos išgyvenimas ir valingas jos atlikimas. Stebint jo darbus jaučiasi, kad kūrėjas yra pasakęs taip daug, bet kartu dar daugiau palikęs savyję, kad tas ar kitas jo dalbas yra tik maža žiežirba tos liepsnos, kuri degė jame su nepaprastu1 įnirtimu.

. Lyginant jo paskutiniuosius darbus su ankstyvesniais pastebimas naujų formų įvedimas'ir naujų idėjinių aspektų reiškiniai, kurie yra ne kas kita kaip nepermaldaujamo jo kūrybinio veržlumo rezultatas. Malonu pastebėti, kad jo augštos kultūros darbus dažnai matome reprezentuojančius mūsų dailę Kanados dailininkų ruošiamose parodose:Z. Žilinskas išstatė du natūralistinius darbus: Port Severn bažnyčią ir Mažąją tremtinę.Su modernizmo koncepcijos išplitimu dailininkų tarpe, visuomenės ir meno skilimas’yra dar labiau pagilintas. Eilinis žiūrovas tapo pastatytas prieš, jam neįprastas formas, spalvų derinius ir kompozicines naujoves; kurios dar labiau jį atitolina nuo dvasinių versmių, kurias jis tikisi rasti dailiajame mene. Ieškant šiai problemai sprendimo, dailininkai, mokytojai, meno kritikai ir meno teoretikai, turėtų ateiti į pagalbą žiūrovui, kad nors dalinai skilimas tarp meno ir visuomenės būtų pašalintas.A. Ketvirtis.

Paryžiuje skandaliuką sukėlė apie 40 žymesnių prancūzų ko- i munistuojančio tapytojo Picasso paveikslų, kurie buvo nematomu būdu “deponuoti” Leningrado ir Maskvos valstybiniuose muziejuose, o prieš kiek laiko atsirado Rue de Prony Nr 6 namo rūsyje. Tas namas kadaise priklausė vienos iš Pabaltijo valstybių pasiuntinybei, bet karui pasibaigus jį gen. de Gaulle ekspresyviau išreikšdamas savo1 draugystę su Sov. Sąjunga, padovanojo sovietams. O dabar jis, kaip ironiškai pastebi vokiečių žurnalas “Der Spiegei”, pagal santykių įtampą rodo sovietų ir prancūzų draugystės temperatūrą. Prieš kurį laiką kiek pairusius tuos santykius šioje vienai Pabaltijo valstybei kadaise priklausiusios pasiuntinybės būstinėje įsitaisęs Sovietų kultūros attache ypač stengėsi dar labiau atšildyti, tik viskam padarė galą Dien-Bien - Phu kritimas. Tada “kultūriniams nuostoliams” išlyginti Sovietai pradėjo organizuoti “Maison de la Pensėe Francaise” būste ’ sovietinę paveikslų parodą. Visos direktyvos tam reikalui ėjo iš Rue deProny. Buvo numatyta išstatyti visa eilė meno kūrinių net iš priešrevoliucinių laikų, tarp jų dalį Morozovo ir Žukino kūrinių. Žukinui priklausė ir palyginti gana gausi pirmųjų Pablo Picasso kūrinių kolekcija, kuri drauge su kitais paveikslais turėjo būti parodyta Paryžiuje. Tačiau netikėtai tai bolševikų kultūrinei misijai susidarė nelaukta kliūtis. Jei rusų baleto gastroles svarbiausia nutraukė grįžę be kojų ar rankų iš Indo- kinijos karo prancūzų invalidai, tai šį kartą panašią kliūtį rusų “kultūrinei misijai” pastatė Madame Irene Keller - Žukin, kuri su savo advokatais, pareiškė, jog tie paveikslai, kol galutinį žodį tars teismas, turi būti “užareš- tupti”. Mat, Prancūzijoje tebeveikia įstatymas, draudžiąs ką nors “nacionalizuoti be atlyginimo”. Be to, Poincarės iniciatyva augščiausias prancūzų kasacinis teismas tokią “nacionalizaciją”, kokią šiuo atveju buvo padarę bolševikai, kad ir su Žukino pa-

veikslais, kvalifikavo kaip “plėšikišką vagystę, prieštaraujančią moraliniams tautų bendradač-x biavimo principams”. * •Tačiau Sovietų kultūrinis attache nelaukė, kol bolševikų “naj cionalizuotus” paveikslus prancūzų teismo organai būtų paėmę savo globon. Jis pasamdė visą eilę sunkvežimių, kuriems uždėjo diplomatinį auto numerį su CD, ir minimuosius paveikslus nugabeno į eksteritorialumo teL se besinaudojantį Rue de Prony Nr. t. Gelbėdamas bolševikų garbę ir venkdamas naujo skan-7' dalo, Picasso, nepaisant to, kad- savo laiku už minimuosius paveikslus buvo gavęs iš Žukino honorarą, pareiškė, kad, esą, šie paveikslai “savaime suprantama' yra ne Žukino dukters, bet TSRS nuosavybė”. Galu gale ir teisėjas Drouihat, išsprendęs šią bylą spaudos atstovams ir viešumai neprieinamam savo kabinete’ taip pat atmetė p. Keler - Žukin pretenzijas ir visus Picasso paveikslus pripažino Sovietų kultūros atstovui. Kokiais sumeti; mais teisėjas tą savo nuosprendį pagrindė, viešoji opinija ligi šiot taip ir nesužinojo. Vis dėlto, spauda neliko nereagavusi. Ta proga “Figaro” pažymėjo, kad “Prancūzija dar tebėra laisvas kraštas, kur teismo sprendimai turi būti vykdomi viešai”, ir kad “yra priešinga įstatymams tučtuojau nuleisti geležinę uždangą; jei tik į bylą įveliama Sov. Sąjunga”. .. Tačiau ligi šiol šiuose. pabaltiečių vienai atstovybei priklausiusiuose namuose įsikūręs Sovietų kultūros attache Picasso paveikslų vis dėlto neišstatė “Maison de la Pensee Fran-- caise” rūmuose. Greičiausiai dėl to, kad ar tik nebus laukiama augščiausio kasacinio teismo sprendimo, kuris tars galutinį _ žodi. • •Pinigai sudeginami —Sc.) Kas atsitinka su se-

T. Valius.Gaisras Lietuvos bažnytkaimyje.Medžio rėžinys.
KAM PRIKLAUSO ERDVĖ?Vis daugiau bręsta galimybė, kad žmonės nuo žemės pradės užvaldyti pasaulio erdvę. Su tuom iškyla ir naujos juridinės problemos. Penktajam astronomų kongrese Innsbrucko mieste, Argentinos teisininkas dr. Aldo Cocca nagrinėjo klausimą, kiek siekia valstybės teritorijos sienos į aųgštį, Kam priklauso pasaulio erdvė? Cocca galvoja, kad ateis laikas, kad “astro-juridiniai klausimai” bus reguliuojami kokios nors tarptautinės konvencijos. Daug teisininkų mano, kad valstybės suverenumas ribojasi su žemės traukos jėgos sritimi, nors kiti gi teisininkai galvoja, kad galimi ateity dirbtini dangaus kūnai (erdvės karinės bazės) skrendą anapus žemės traukos ribos turėtų priklausyti žemės įstatymams kaip žemės gyventojų produktai.

Naro aprangoj plaukia į laisvęVienas Vienos laikraštis praneša, kad 41 m. čekas O. Lopada naro aprangoje po vandeniu nuplaukęs 3 mylias, kad išbėgti iš pavergtos tėvynės laisvėn.Naro drabužius čekų krautuvės pardavėjas pasigaminęs pats, panaudodamas gumotą palapinių medžiagą, siūles sulipindamas gumos klijais. Kvėpavimui jis panaudojęs seną vokiečių dujokaukę, iš kurios du guminiai
Lietuvio teisininko įstaiga

NEIMAN & BiSSETT
ADVOKATAS — NOTARAS

38 KING STREET WEST, TORONTO 
Suite 46 

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

(C nais popieriniais pinigais, kada jie suplišta ir susinešioja? Jie . paprastai yra sudedami į pečių ir sudeginami. Žinoma, jie nedeginami nerūpestingai arba be. skaičiavimo ir surašinėjimo. Bet 1visdėlto jie yra sunaikinami vi- ’ siškai. -The Bank of Canada Otavoje, <,kuri£ yra centrinis vyriausybės Z,Į?ąn£as ir turi-savcr-žinioje'Ka- *hados pinigą, ne tiktai spausdint' 2 mil. dol vertės pinigų kasdie-^ ną, bet ir tiek pat sunaikina sė- nų pinigų kas dieną.Bankas tiki, kad jis galės deginti pinigus greičiau, negu kada nors anksčiau. Naujas leidi- • nys popierinių pinigų, kuriuose yra karalienės Elžbietos atvaizdas, išleistas pereitą savaitę ir ’ senieji pinigai, kurie dabar apyvartoje, greitesniu tempu bus sugražinami, kai visuomenė pareikalaus naujesnius pinigus.
vamzdžių galai buvę virš vandens.Mintį pasigaminti šitokį kostiumą Lopada pagavęs iš vieno žurnalo, kuriame buvo patalpinta iliustracija, vaizduojanti amerikonus išsikeliąnčius Normandijos krante. Prie Chaimėros La- pada pasinėręs į patvinusią Thai- jos upę ir plaukęs pasroviui. Lopada turėjęs reples spygliuotų vielų užtvaroms, esančioms upės viduryje, prakirpti.— Otava. — Statistika rodo, kad pereitais metais Kanadoje vienas automobilis teko 4,3 gyventojams. 1952 m. vienas automobilis išėjo 4,6, o 1951 m. — 4,9 gyventojams.

— Edmontonas. — CPR bendrovė pralošė bylą su vienu Al- bertos ūkininku dėl naftos. CPR---. savo teises į naftą pardavė Imperial Oil Co., o ūkininkas, kurio *. laukuos.buvo atrasti šaltiniai už- • ginčijo CPR teisę tas teises tu- 1 rėjus. Po ilgo bylinėjimosi teis- ; mas. pripažino ūkininko teises;nes jo žemės pirkimo akte pąr- ’ davėjas — CPR — tebuvo a'pšir ? draudęs tik anglių atradimo at- * vėjui. Matyt, per tarnautojo klaidą nafta ten nepaminėta. Dėl tos klaidos ūkininkas gaus apie *■ milijoną dolerių.— Otava. — Per pįrmą šių metų pusmetį Kanadoje pastatyta 2 41.572 gyvenamieji namai. Tebe^. ’ statomų buvo 64.262. ’
F. SENKUS

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER ,

1597 Bloor St. West(prie Indian Rd.)
TELEFONAS KE. 8212Visais turto pirkimo ir pardavimo reikalais jums mielai ir sąžiningai patarnaus:

P. DAMBRAUSKAS, namų telefonas JU. 6198,
X BERŽIANSKIS ir J. RINKEVIČIUS.
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ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! ! ĮValymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.MWa Garantuotas saugojimas. Mokamaatsiimant Garantuojama.
^9 Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai JuK KJlSr netinkamai laikomi sugenda. Mū-
|Mf>|2K4E sU sandėliuose jūsų vasariniai rū-
"-cwtraaa ^us rūpestingai saugomi. Kai 

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai rūšių užuolaidų. firmai:138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557
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Pavergtoje tėvynėje
Vilniaus arkivyskupijoje pas

kutiniu laiku mirė kunigai: Po
vilas Piekarskis ir Antanas Ku- 
rilavičius.

Iš Vokietijos pasiųstas į Lietu
vą naujausias brevijorius adre
satą pasiekė. Gaidos siunčiamos 
iš Lietuvos adresato Vokietijoje 
niekad nepasiekia.

Kitus kaltindami, patys' 
jovalą verda

“Tiesa”, bolševikinių kvislin- 
gų organas pavergtoje Lietuvo
je. Iioįjos 9 d. vedamajame 
straipsnyje verkšlena dėl staty
bos darbų blogos organizacijos. 
Girdi, daugumas darbų atlieka
mi blogai. Dėl tos priežasties ir 
statytų trestai neįvykdo planų. 
Iš visų trestų tik vienas įvykdęs 
pusmečio planą. Kas gi kliudo 
statybos planus įvykdyti? Juk 
visi statybininkai vieni su kitais 
lenktyniauja. Varovų ir varomų
jų priemonių darbininkams pa
raginti naudojama net daugiau, 
kaip reikia. Kas gi kaltas? Kal
tas kaip tik lenktyniavimas, nes 
skubant darbai atliekami blogais 
Todėl, anot “Tiesos”, tenka su
gaišti daug laiko perdirbinėjant 
blogai atliktus darbus. Dėl šios 
priežasties Vilniaus statybos 
trestas šiemet jau turįs arti ket- 
virties milijono rublių nuostolių. 
O juk tik pusė metų. Kas bus 
metų gale? Nieko naujo, nes ir
praėjusiais metais šis trestas, 
anot finansų min. Drobnio, bai-

lių nuostolio.
Dar blogesni dalykai dedasi 

Klaipėdos statybos treste. Gir
di, jo statytų namų sienos nely
gios; tinkavimo ir baigiamieji 
darbai blogai atlikti, nesilaikant 
techninių taisyklių.

Negi visi tie dalykai dedasi dėl 
to, kad bloga statybos organiza
cija? Kiek statybininkai moka 
savo amatą, ta pati “Tiesa” bir
želio 12 d. rašė, pateikdama pa
vyzdį iš Kauno, kaip geriausio 
statybos tresto. Girdi, du meist
rai ant varsčių duris kabinėja.

— Nupjausim, — tarė jie, — 
durų apačią, tada jos neklius už 
grindų.

Kai nupjovė, tarp durų ir grin
dų-buvo didelis tarpas.

— Bus gerai, — raminosi meis
trai. — Pro tą tarpą nedidelis 
šuo arba didelis katinas pralįs. 
Šeimininkei net įsus geriau, ne
reiks tiems gyvuliams durų da
rinėti.

Dėl to, kad statybos darbai 
blogi, suvėluoti ir nuostolingi, 
kalta ne tiek tų darbų organiza
cija, bet visa komunistinė san
tvarka. Ir kol toji santvarka 
tvers, nebus geriau Lietuvoje. 
Jau trisdešimt su viršum metų 
kai panašus jovalas verdamas 
Rusijoje. Ir jokio pagerėjimo ten 
nematyti. Dėl statybos tresto 
blogo veikimo kalti tik rusai, at
siprašant, “išvaduotojai”, kurie
prievarta Lietuvai užkorė bau-

gė su arti pustrečio milijono rub-1 džiavinę santvarką.

Garantuotos anglys yra geriausios !

Visų rūšių anglis ir malkas užsa
kykite per mūsų atstovus

VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS
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DOMINION
COAL & WOOD

SKAMBINTI TELEFONU LY. 0305
(Nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)

COLLINGWOOD, Ont
Ūkininką žemė šaukia. Huron 

ežero Georgen įlanka turi dar, 
taip pat nemažą įlanką Nottawa- 
saga, kurios gražiajam smėlėtam 
krante yra pagarsėjusi Wasaga 
vasarvietė. Prie to paties kranto 
į Collingwoodo pusę Springhurs- 
te jau įsikūrė visa eilė lietuviš
kų vasarnamių. Čia gal išaugs 
tikra lietuviška vasarvietė .Lie
tuvių procentas čia, atrodo, jau 
prašoka kitus. Pasirodo, kad šio
je apylinkėje esama ir lietuvių 
ūkininkų. Teko girdėti, kad esa
ma ir tokių, kurie čia vasarą ūki
ninkauja, o žiemos metu, palikę 
šeimas ūkyje, išvyksta uždar
biauti į miškus. Vasarojant 
Springhurste teko Collingwoodo 
apylinkėje užtikti ir aplankyti 
du lietuvius ūkininkus.

Įdomiausia, beabejo, buvo ap
silankyti pas augštai vad. Mėly
nuosiuose kalnuose įsikūrusius 
p. Užbalius. Tai senyvo amžiaus 
lietuviai joniškiečiai, Kanadon 
atvykę 1937 m. Jie kurį laiką gy
veno Toronto priemiesty Westo- 
ne, o prieš 6 metus pardavė ten 
turėtą namą bei sklypą ir nupir
ko šį buvusį apleistą ūkį, kurio 
trobos dabar gražiai aptvarkytos 
ir taip gražu nuo jų stebėti di
džiulę lygumą ir ežerą su vasar
vietėm. Gražesnio vaizdo sunku 
būtų kur rasti.

P. Užbaliai gyvena vienu du. 
Iš miesto išsikėlę dėl to, kad su
laukusiam 70 metų buvę jau sun
ku bedirbti įmonėje. Jie turi du 
sūnus, kurių vienas su šeima te
begyvena Westone ir dirba gol
fo klube, o antras studijuoja che
miją Kingston un-te. Ūky yra 
125 akrai žemės, bet p. Užbaliai 
jos ifei kiek nedirba. Jie laiko 
ketvertą melžiamų karvių, po 
tiek pat tūmečių ir pernykščių 
veršiukų, kuriuos dveigius par
duoda, ir būrį vištų. Gyvena at
seit iš pieno bei kiaušinių paja
mų, vištoms lesalą pirkdami, o 
karvėms žiemai pašaro turi iš 
savo ūkio. Bet šienauja ne jie 
patys. Kaimynai už atlyginimą 
jiems pripjauna tiek šieno, kiek 
jiems reikia galvijams išpenėti. 
Kitas šienas lieka neplautas, nes

dugiau jiems nereikia, o daugiau 
galvijų laikant, esą, būtų per 
daug darbo. Nelaiko nei arklio, 
nei automobiliaus. Grietinę į 
Collingwoodą jiems nuveža kai
mynas, kuriam už tai aįtsilygina 
pinigais. Grietinę vežant nu
vyksta į miestelį kuris nors, iš p. 
Užbalių. Ta proga nusiperka vis
ko, ko reikia.

Taip ir vyksta ramus dviejų 
labai malonių žmonių gyveni
mas. O koks jų svetingumas! 
Vieną kartą užsukęs, jų jau ne
pamirši. Vieną dieną ten išbuvo
me iki pat vakaro. Nė nepajuto
me, kaip prabėgo diena bevaikš- 
tinėjant po laukus ar su malo
niais šeimininkais besikalbant.'

Netoli Collingwoodo teko ap
lankyti dar ir kitą lietuvišką 
ūkį. Tai jau kitos rūšies žmonės. 
Jei p. Užbaliaj čia atsikraustė 
ieškodami ramybės nuošalumoje, 
tai jaunieji p. Petkai yra. nu
sprendę žemės ūkyje sukurti sau 
ateitį. P. Petkus pradėjo studi
juoti agronomiją ŽU Akademi
joje Dotnuvoje, o diplomą agro
nomo įsigijo jau Vokietijoje bū
damas tremtiniu. Atvykęs Ka
nadon apsigyveno Montrealy, 
kur susipažino su senosios kark
tos lietuvių išeivių Brastauskų 
dukrele ir ją vedė. Giminių pa
dedami jie nusipirko netoli Col
lingwoodo, berods, 100 akrų ūkį, 
kurį apdirba patys. Nors jaunoji 
šeimininkė yra augusi mieste, 
tačiau vienišo ūkio gyvenimu 
nesibodi. Jai čia labai patinką ir 
ji jaučiantis daug geriau sveika
tos atžvilgiu negu gyvenant 
Montrealy, kur ji dirbo viename 
biure. Jos tėveliai, kurie jiems 
ūkį perkant buvę labai skeptiški, 
buvo atvykę šią vasarą jtf aplan
kyti ir taip pat esą susižavėję, 
ūkiu ir čionykščiu gyvenimu. 
Šeimininkės vyresnioji sesutė iš
tekėjusi už anglo, baigusio uni
versitetą, bet kilusio iš žemės 
ūkio. Jie taip pat nusistatę įsi
gyti ūkį. Atrodo, kad p. Petkai 
čia ilgai neišbus — norį pirkti 
stambesnį ūkį.

Fort William, Ont
— Mokytojas L. Bružas, Fort 

William visuomenei gerai žino
mų p.p. Bružų sūnus sukūrė šei
mos židinį su p. H. M. Markiw 
rugpjūčio 21 d. Oxdrift, Ont. Ten 
pas jaunosios tėvus buvo puikios 
vestuvės, kuriose dalyvavo apie 
200 žmonių. Jauniesiems sugrį
žus į Fort William iš povestuvi
nės kelionės rugsėjo 3 d. p. Bru
žo tėvai surengė didelę ir puikią 
vestuvinę puotą Prosbita salėje. 
Čia sukviesta visi vietos ir apy
linkės lietuviai, jaunosios tėvai, 
draugai ir pažįstami — viso apie 
200. Vakaras praėjo labai gražioj 
ir puikioj nuotaikoj.

Jaunieji Bružai yra abu moky
tojai. Leo Bružas yra jaunas, 
mokytojauja antri metai. Šiemet 
jis yra paskirtas mokyklos vedė
ju.

Šia proga nuoširdžiai sveiki
name ir linkime p.p'. Bružams 
laimingiausių vedybinių nrrtftų.

— H. Poškus ir Suslavičius 
pasveiko ir jau išvyko į miško 
darbus.

— Fort William apylinkės lie
tuviai yra pradėję organizuoti 
lietuviškų knygų knygyną. Jei 
kas turėtų vieną kitą atliekamą 
ir jau perskaitytą knygą malo
niai prašytume paaukoti. Pirma
sis aukotojas yra V. Sibulis. 
Knygas siųsti sekančiu adresu: 
Mrs. A. Druktenienė, 267 E Ami- 
lia St. Fort William, Ont.

Lietuviai pasaulyje

KANADA RŪPINASI 
savo darbininkais i

TAUTINĖ ATRANKOS TARNYBA podedo kiekvic- 
** nofn susirasti sau tinkama darbą, taip, kod jis būtų 

juo patenkintos. Pažangūs darbo įstatymai užtikri- 
•no darbo valandų ilgumų, atitinkamų atlyginimų 
ir atitinkamas seugumo taisyklos darbe. Beveik visi 
pramonės darbininkai naudojasi neapmokama mq- 

• dicmo' priežiūra ir gauna kompensacijų, jei pe su
sižeidžia darbo metu.

Kanndo rūpinasi savaisiais — stenkis daugiau ži
noti apie ją

MELCHERS DESTILIACUOS BENDROVĖ

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

CAN HELP YOU

THIS 120 PAGE HANDBOOK
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120 pages of practical guidance to the best 
paid positions. Up-to-the-minute infor
mation for men who aren’t content to stay 
“at the bottom”. The widest range of 
Home Study Courses in all branches of 
Engineering. How to get rapid promotion, 
security, better pay and a job you can really enjoy. The quickest, 
surest wav to qualify for responsibility ... You will find all this, 
and much more, in "ENGINEERING OPPORTUNITIES’ —a 
book that can

MAKE THIS YOUR BIG YEAR - MAIL COUPON TODAY
Send me entirely FREE and without obligation a copy of T 
your 120-page Guide. (Please check subject of interest) 
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JOHN M. CHARLES
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

■■ -■ ' įf '"T. .

Member Toronto Real Estate Board and 
National Association of Real Estate Board

911A BLOOR ST. W. (cor. Concord Ave.). TEL. KE. 4111
1. Didžiaušias pasirinkimas namų if biznių visame Toronte.
2. Geriausios sąlygos paskoloms gauti, morgičiams užtraukti.
3. Perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę, pirmiausia pa

skambinkite mums, nes mes veltui suteikiame visas informa
cijas ir sąžiningiausiai patarnaujame visuose sandėrio rei- 
kaluose. . .

. F. Jonynas J. IVANAUSKAS
Namų telefonas: OL. 2972. Namų telefonas: LO. 9023.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
Įmokėti $3.000, 7 k. mūrinis, vand.- 

olyva šild., garažas, viena skola 
balansui. Kaina $13.600. Rus- 
holme - College.

Įmokėti $3.500. 10 k., gero mūro, 
gražus kiemas, garažas, šoninis 
įvažiavimas, viena skola balan
sui 10 metų. Kaina $16.500, 
Hallam - Bloor.

Įmokėti $4.000. 10 k., mūrinis, ne
pereinami kamb* alyva šild., 2 
mod. virtuvės, gražus kiemas. 
Sunnyside - Roncesvalles.

Įmokėti $5.000. 8 k,, labai gero m.ū- 
ro namas, garažas. 3 mod. virtu
vės, mokėjimas $150 ketvirčiui 
metų. Užimti galima per 2 šav. 
Labai švarus vidus — nereika
linga remonto. Kaino $15.000. 
Dundas - Rusholme.

Įmokėti $6.000. 10 k., mūrinis, at
skiros, vond. alyva šild., 2 gara
žai, 2 virtuvės. Viena skola ba
lansui. Woodbine Ave.

Įmokėti $8.000. 9 k., mūrinis, atski
ros, 2 garažai. Alyva - vandeniu 
šild. Kaina $19.000. H.P. — 
Quebec.

Įmokėti $6.000. 8 k., mūrinis, 2 mod. 
virtuvės, alyva šild., garažas, šo 
ninis įvažiavim. Kaina $16.500. 
Keele - Bloor.

Įmokėti $5.000. 8 k., mūrinis, vond.- 
alyva Šild., 2 garažai, atvira sko
la balansui 10 metų. Euclid - 
Bloor.

Įmokėti $4.500. 8 k., mūrinis, atski
ras, nepereinami kamb., 2 gara
žai, viena skola balansui 10 m., 
mokant po $150 ketvirčiui me
tų. Galima užimti per 2 savaites. 
Kaino $16.000. Emerson-Bloor.

Įmokėti $5.000. 8 k., mūrinis, 2 mod. 
virtuvės, nepereinami kamb., 2 
garažams vieta, šoninis Įvažia
vimas. Lengvos mokėjimo sąly
gos. Rolyat - Dovercourt.

Išlaidų dėliai ir dėl vietos stokos į šį skelbimą įdėta tik keletas 
namų. Jei šie namai neatatiktų Jūsų reikalavimams — nepirki
te, bet būtinai paskambinkite, nes mes turime labai gerų namų 
bei biznių visuose miesto rajonuose, su įvairais įmokėjimais bei 
įvairiomis kainomis - ■ ■ ■■
—111 ........ ... 1 » '   .....

WINDSOR, Ont
— Šiomis dienomis iš Leth

bridge, Alta., atvyko gailestin
ga sesutė Nelė Petrauskaitė. Ji 
gavo tarnybą Metropolitan ligo
ninėje ir mano ilgesniam laikui 
čia pasilikti. Taipgi ruošiasi at
važiuoti į Windsora ir čia kurtis 
Stasys Pulkauninkas. Gal ką 
bandys biznio srtyje. Naujiems 
lietuviams daug gražios sėkmės.

— Windsoro liet, kolonijos var
gonininkas jau seniai serga po 
aklosios žarnos operacijos. Jo 
liga komplikavosi ir vėl buvo 
grąžintas ligoninėn. Dabar žy
miai pagerėjo ir atostogas leidžia 
ūkyje. ■

— Dr. V. Ablėnas gyvena kai
mynystėje Windsoro Kingsville, 
Ont., Bruce gatvėje. Daug lietu
vių kreipiasi į jį iš Windsoro, 
Detroito, Čikagos ir kitų miestų. 
Labai sėkmingai daug ką yra pa- 
gydęs. Yra labai apkrautas ligo
niais ir vietinių kanadiečių yra 
tikrai mylimas.

-—Darbai Windsore mažai te- 
pagerėjo. Bedarbių vasarą Wind
sore ir aplinkiniuose miesteliuo
se buvo virš 455.000. Tai manau 
didžiausiai nedarbo paliestas 
miestas. Dabar kaikuriuos pa
šaukė į darbus. Daug lietuvių 
yra išvažiavę į tabako ūkius. 
Rudenį grįš. Iš naujų imigrantų 
vasąros metu retai kuris dirbo. 
Eiria kalbos, kad rudeniop dar
bai pagerės. Žmogus vis gyveni 
viltimi.

— Lietuviams pamaldos būna 
kas sekmadienį 12 vai. St. Fran
cis bažnyčioje, 1479 Albert Road, 
telef. WH. 5-7413. Naujieji imi
grantai dauguma lanko lietuvių 
pamaldas.

— Vytautas Baltrašiūnas susi
tuokė su Gerda Kulbokaite. Juo
zas Miliauskas vedė Janiną 
Dulskytę iš Worcester, Mass. V. 
Zubrickas vedę Eleną Brokai- 
tę iš Detroito. Visiems jaunave
džiams linkime šviesios ir gra
žios ateities.

Šiuo perijodu pakrikštyti keli 
kūdikiai. Bet mūsų kolonijoje 
yra vyrų ir mergaičių, kurie jau 
turi virš dvidešimt metų ir dar 
nėra gavę krikšto sakramento. 
Vaikai gal nieko nekalti, bet tė
vai sulaiko. Kitas nori vesti, o 
jis neturi dar vardo. Z. T.

J A VALSTYBES
Niujorko “Amerikos Balse” 

persitvarkoma ryšium su numa
tomu persikėlimu į Vašingtoną. 
Eilė tarnautojų nesutinkančių 
keltis lapkričio mėnesio pradžio
je į JAV sostinę yra pakeičiami 
kitais informacijos specialistais. 
Neseniai AB pradėjo dirbti dr. 
A. Musteikis, neseniai baigęs so- 
cialogijos mokslus N. Y. un-te, 
numatoma ir daugiau pakeitimų. 
Kaip teko patirti “AB” kadrų 
skyrius buvo užpiltas prašymais 
jr pasiteiravimais “Draugui” pa
skelbus “A-is” straipsnį, kad 
“kalbininkai” registruotųsi In
formacijos įstaigoje ir buvo pa
tariama lietuviškiems veiks
niams prakišti į ten Lietuvai nu- 
sipelnusius žmones. Žiną, Niu
jorke esančio AB štabo sudėtį 
žmonės mano, jog lietuviškieji 
veiksniai turi šiuo klausimu ki
tokią sistemą. J. T.
VOKIETIJA

Vakar. Vokietijos pabaltiečių 
studentų suvažiavimas įyko rug
sėjo 9-10 d. Annaberge, prie Bad 
Godesbergo. Be estų ir latvių 
studentų dalyvavo ir Vokietijos 
Liet. Studentų Sąjungos Bonnos 
skyriaus nariai ir keli lietuviai 
studentai iš tolimesnių vietovių. 
Žymeniu jų svečių tarpe buvo V. 
Tarybos pirm. K. Žalkauskas, 
URT valdytojas dr. P. Karvelis, 
latvių min. Liepinš, estų min. 
Selter, vokiečių užsienio reikalų 
ministerijos pabėgėlių reikalams 
ministerijos bei kitų įstaigų at
stovai.

Hamburgo lietuvius aplankė 
svečiai iš Anglijos — Alekso 
Aluzo šeima ir Juozo Kelerio; 
Amerikos — Juozas ir Elzbieta 
Pliškevičiai; iš Ispanijos — 
kun. Kazys Patalavičius.

Trys žymiausi lietuviai spor
tininkai: Gustas, Endzinas ir 
Staigys buvo atvykę su skaitlin
ga Lūbecko lietuvių iškyla į 
Hamburgą. Čia jie aplankė zoo
logijos sodą, pasigrožėjo Ham
burgo įžymybėmis ir pavakariais 
sužaidė draugiškas stalo teniso 
rungtynes su viena vokiško jau
nimo grupe. Svečiai visiškai sau
sai sutvarkė šeimininkus. .

Diepholzo lietuviams tėvams, 
o dar labiau .jų vaikams padarė 
malonią, pigią ir labai reikšmin
gą staigmeną skautininke Aldo-

St. Catherines, Ont.
— Rugsėjo 5 d. buvo pakrikš

tyta A. M. Gverzdžių duktė Ni
jolės Marijos vardu. Kūmai bu
vo P. K. Šukiai.

— Parapijos komitetas ruošia 
linksmą šokių vakarą rugsėjo 25 
d., šeštadienį, slovakų salėje, 
Page ir Welland gatvių kampas. 
Veiks turtingas bufetas, šokiams 
gros geras orkestras. Bus galima 
valandą laugiau pasilinksminti, 
nes ta nakti atsukamas laikrodis 
valandą atgal.

na Gasnerienė. Ji po didžiųjų 
šiaurės Vokietijoje lietų ėmėsi 
organizuoti Diepholzo jaunimui 
skautišką stovyklą. Stovykla 
įvyko labai gražioje Lohne apy
linkėje. Jaunimas labai jaukiai 
ir pavyzdingai praleido savaitę 
išmokdamas daug lietuviškų dai
nų, susipažindamas su gamtos 
grožybėmis, sutvirtėdamas fiziš
kai ir dvasiškai.

Vok. Kr. Tarybos suvažiavi
mas įvyks rugsėjo 25-26 d. Vasa
rio 16 gimnazijos patalpose. Su
važiavimas perrinks organus ir 
priims apyskaitas bei sąmatas.
BRAZILIJA

300 lietuvių maldininkų rug
pjūčio 1 d. iš Sao Paulo buvo nu
vykę į Brazilijos šventovę NS 
Aparecida pasimelsti už Lietu
vos išlaisvinimą. Šią kelionę su
organizavo kun. klebonas Pijus 
Ragažinskas, kuris ir laikė mi
šias prie Didžiojo altoriaus, kur 
yra stebuklinga Dievo Motinos 
statula. Dalyviai priėmė šv. ko
muniją, ėjo kryžiaus kelius eu
kaliptais apsodintame kalvarijų 
kalne. Ir bažnyčioje, ir kalne 
skambėjo lietuviškos giesmės.

Lietuviai Sao Paulyje gali 
pasimokyti lietuvių kalbos Mo
koje ir Vila Beloje, o taip pat 
Vila Anastazijoje ir Zelinoje. 
Mokoje ir Vila Beoje lietuvių 
kalbą moko mok. Magdalena 
Vinkšnaitienė, gaunanti šiokį 
tokį atlyginimą iš Lietuvių Są
jungos Brazilijoje. Pamokos 
vyksta du kartu į savaitę, po
piečiais, kurios yra neprivalo
mos. Vila Anastazijoje Dr. Ba
sanavičiaus vardo mokyklos pa
talpose braziliška mokykla, dėl 
mažo skaičiaus mokinių, uždary
ta., Ten vyksta vakarais lietuvių 
kalbos kursai, 2 kartu per sa
vaitę ir rengasi vaidybos būre
lis repeticijų bei pastato lietuv. 
veikalus apylinkės lietuviams. 
Kursus ir vaidybos būrelį veda 
Liet. Sąj. Brazilijoje mok. St. 
Kubiliūnas. Vila Zelinoje prie 
seselių pranciškiečių vedamų 
braziliškų mokyklų 3 kartus sa
vaitėje būna popiečiais nepriva
lomos lietuvių kalbos pamokos, 
kurias dėsto viena seselė. Be to,- 
dar Vila Beloje lietuviukais rū
pinasi muzikas Jonas Kaseliū- 
nas. kuris jau daugiau, kaip pus
antrų metų, kas sekmadienį ke
letą valandų praleidžia su vai
kais, juos mokydamas lietuviš
kų deklamacijų, dainų, žaidimų, 
šokių, rodo jiems kultūrinius fil
mus, lietuvių kalba paaiškinda^ 
mas, paruošia su jais vaidini
mus, kuriuos įsuka fonografo 
juoston ir 1.1 Taipogi prieš kele
tą mėnesių vaistininkas Juozas 
Lukoševičius savo namuose 
Moinhb Velho (Sao Paulo mies
to rajonas) įsteigė šeštadieninę 
vargo mokyklą, kurioje lietuvių 
kalbą dėsto buvęs mok. Simas 
Bakšys ir dainų pamoko Juozas 
Karpavičius. J. V-tė

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Zigmą' Didžbali'
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

R. TESLIA Real Estate

PASIRINKITE PHILLIPS MIEGAMĄJA SOFĄ
Dėmesio!

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

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

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAPAIT1S

TORONTU!, HAMILTONUI IR ARYllNKtMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
įrengiami nouji visą rūšių namų apšildymai onglimts orbo olyvo. Keičiomos 
senos krosnys j naujos, modemiškos olyvo opšildomos ir pilnai automatiškas.

(rengiami alyvos apšildymai (Oi! Bumerioi) j senos krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

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

žymint papigintomis kainomis ir Hsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltai.

Užsakymai priimami:

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

Įvairiausių kainų po $49.95 ir brangesnių.

ATIDARYTA KIEKVIENĄ VAKARĄ

Su atramomis

SUTAUPYSITE 
pirkdami fabriko 
kainomis.
Šios gerai atrodančios miegamosios sofos yra 
dvigubos paskirties .. . dienų papuošia jūsų 
kambarį, o naktį atstoja lovų. Ir kaip leng
vo jas perstatyti. Puikios pripildytų spyruok
lių konstrukcijos, gero ptedžio rėmai — 
tikros komfortas. Gulite pasirinkti raudonas, 
pilkos ar žalios spalvos su gėlėmis.

$49.95
PHILLIPS CHESTERFIELD
953 Dundas St W. - Tel. EM. 3-1611
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ARABAI, POLITIKA, MOKSLAS 
...IR LIETUVIAI

Mes, lietuviai, tikrai mokame 
politikuoti. Mažai kas tuo ir su- 
atejuoti gali. Sėkmingiau ar 
prasčiau, vis dėlto, šį bei tą pa
darome. Ruošiame šaunius suva
žiavimus, konferencijas, minėji
mus, kurių metu priimame ug
ningas ir skambias, rezoliucijas, 
laukiame į jas atsakymų, na, ir 
vėl sau ramiai išsiskirstome iki 
kito susibėgimo. Be abejo, tuo 
pat kartu nuveikiami ir visiškai 
įimti ir pozityvūs darbai. Išva
doje, kad su įvairaus mąsto kliu
viniais, be savųjų reikalų politi
nį vežimą stumiame priekin.

Čia būtų negera Jik tas, kad 
per daug jėgų ir pastangų nu
kreipiame vienon pusėn, ton pa- 
čion linkmėn. O jau tada, aišku, 
nukenčia ir kiti, gal net ir ne
mažesnės svarbos dalykai, ypač 
kultūrinės plotmės reikalai. Per 
mažai mes domimės kai kurio
mis, sakytina, kultūriniai moks
linėmis detalėmis. Mažai ar ir 
visai nesijaudiname, kad iki šiol 
labai jau sunkiai verčiasi vos ke
li pašalpų - stipendijų fondai su
organizuoti vien tik tam, kad 
-kuo labiau palaikius, paskatinus 
mūšų akademinį jaunimą siekti 
augštojo mokslo. Neseniai per 
laikraščius perbėgo žinutės, kad 
pagerbiant Didžiojo Lituanisto 
Vinco Krėvės atmintį, norima ne 

'tik išleisti jo raštus, bet lygia 
greta įsteigti ir nuolatinę stipen
diją to žymaus mūsų rašytojo 
vardu. Be abejo, tikriausia yra 
galvota remti ne vadinamųjų 
praktiškų mokslų studiozus, bet 
šį kartą susirūpinti ir tais, kurie 
ryžtasi ar ryžtųsi pradėti ar tęs
ti humanitarines studijas, ypač 
lituanistus, kuriems, atrodo, bū
tų galimybių studijuoti bent 
Philadelphijos universitete. Su
manymas realus, sveikintinas ir 
remtinas, bet visa tik ir liks pro
jektu, jei negebėsime rasti šal
tinių, kurie nepagailėtų lietuvių 

. kalbos, literatūros ir tautosakos 
tyrinėjimo darbui įsipareigoti 
savo piniginiais įnašais.

Taip, bet prie ko čia antraštė
je minimi arabai? Ir štai, kaip 
tik gražiausiu pavyzdžiu mums 
visiems gali būti amerikiečiai 
arabai, kurie tik neseniai turėjo 
savo metinį, suvažiavimą Detroi
te. Suskridę į didįjį auto pramo
nės miestą, jie sau rimtai gvilde
no ir svarstė savo senųjų ,tėyy-

nių reikalus, nusmaigstė gaires 
ateities darbui, priėmė eilę gana 
charakteringų rezoliucijų ir... 
neišsiskirstė. Nes prieš tai, me
tinės konvencijos proga, dar bu
vo paskirtos dvi stipendijos ara
bų amerikiečių jaunimui, kad du 
išrinktieji galėtų lengviau lavin
tis, akademinių laurų siekti. Ir, 
reikia tik įsivaizduoti, kad tie 
ateiviai iš Artimųjų Rytų, ku
riuos visi norėtų laikyti lyg ir 
kiek žemesnės kultūros žmonė
mis, jie visdėto kurkas labiau 
suprato augštojo mokslo siekimo 
svarbą ir bent tuo būdu padeda 
savo jaunimui, bent tuo puikiau
siai atžymi savo suvažiavimą, 
pagaliau padarydami neblogą 

apie stipendijų paskyrim, pla-; knt^peno-
čiai rašė ir vietos didžioji spau
da.

Tad ir kyla mintis, nuoširdus 
pasiūlymas, kad ir mūsų organi
zaciniai junginiai, politiniai ar 
kultūriniai susibūrimai, kodėl gi 
negalėtų rasti būdų panašiomis 
priemonėmis paryškinti savąsias 
konferencijas, suvažiavimus, įsi
rašyti į lietuvių kultūros istori
jos puslapius, paskiriant pagal 
galimybes vieną ar kelias stipen
dijas. Daugeliui organizacijų tas 
būtų ir . itin pravartu, nes duotų 
progos ir konkrečiais darbais 
įodyti, kad nuoširdžiai rūpina
masi ir dirbama lietuvių tautos 
gyvybingumo išlaikymui, o ne 
vien tik nuolat tuščiais, kad ir 
griausmingais, šūkiais besisvai- 
dant.

Nejaugi arabai turi daugiau 
tautinio susipratimo, nejaugi jų 
tautinė sąmonė kurkas budresnė 
už mūs? Nejaugi, pagaliau, jie 
yra turtingesni už lietuvius šia
me kontinente? Abejotina, bet 
viena yra tikra, kad tik ne pavy
das rikiuoja jų panašius nusitei
kimus, bet tik tikra meilė ir nuo
širdus prisirišimas ir pasitikėji
mas savo jaunimu ir viso arabų 
pasaulio idealais. Jie žino ko jie 
siekia, neblogiau nusimano ir 
apie savo darbų esmę. Ir jie, 
kaip ir mes, galvoja ir sielojasi 
savųjų tėvynių ateitimi, rūpina
si intelektualų paruošimu būsi
miems darbų dirvonams. Tas 
pats ir mūsų tikslas, bet kyla tik 
klausimas, ar pakankamai nuo
širdžiai mes tam ruošiamės? Ar 
Amerikos arabai nelenkįa lietu
vių? A-is.

Nėr vienybes nei galybes
“Vienybėje^— galybė” gilią 

tiesą žino tironai, žino ir demo
kratai, o tinkamumą Lietuvai 
įrodė laisvos Lietuvos ūkinį su
klestėjimą įgalinę kooperatinin
kai. (Iš tikrųjų gaila, kad laisvė
je esą kooperatininkai lietuviai 
neatstovavo Lietuvos Kooperaty
vų Sąjungos Paryžiuje Palais de 
Chaillot praėjusią savaitę vyku
siame Tarptautinės Kooperaty
vų Sąjungos suvažiavime). Vie
nybė suteikianti galybę taip rei
kalinga buvo šiuo kritišku metu, 
kada anot iš Oakvilles mums 
prisiųstos “Newsweek” iškarpos: 
“visuotinai nėra suvokiama, jog 
Jungtinės Amerikos Valstybės

' dą, išpranašautą strateginės žval 
gybos prieš du metu. Oficialiuo
se pranešimuose tada buvo ma
noma, kad šios vasaros baigmėje 
TSRS turės pakankamai A-bom
bų ir didžiųjų bombonešių,, kad 
•pajėgtų pravesti atominę ofen
zyvą ...” Vieningi būt laisvais ir 
nepriklausomais, laisviesiems 
betgi labai sunkiai lipdėsi tar
pusavio galybė. Dulles žiauriai 
prakišęs su EBG, nė nemirktelė
jęs praėjusią savaitę “viens - du” 
sulipdė Pietryčių Azijos taria
mai “galingos” vienybės paktą. 
Galingiausiu to pakto punktu be 
abejonės buvo deklaracija, kad 
pasirašiusieji .prisiekia "nedel
siant visoms Azijos tautoms už
tikrinti nepriklausomybę ir sa
varankiškumą. Skelbiama ten 
vienybe betgi abejoti vertė ži
nios, kad tarpusavyje susipiovė 
Vietnamo premjeras su genera
linio štabo viršininku, ar kad 
Pakistane minios abejingai klau
sėsi premiero Mohameto Ali gąs
dinimų, jog tarpusavio Įpesutiki- 
mas ir ginčai ruošia dirvą toli
mesniems komunistų puoli
mams. Kita didžiausios laisvųjų 
vienybės negalės priežastis, kad 
didžiosios tautos rodės tiek iki

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

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

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

PABALTIJYS PROPAGANDOS OBJEKTAS
Sovietų delegacija Jungtinėse 

Tautose paskutiniu metu .ypa
tingai plačiu mastu platino pro
pagandinę literatūrą, kurioje at
vaizduojamas Pabaltijo tautų 
“laimingas gyvenimas” Sovietų 
Sąjungoj. Šiomis rusų propagan
dos brošiūromis domisi prie JT 
akredituotieji užsienio žurnalis
tai, ypatingai indai ir kitų Azi
jos tautų atstovai. Jiems tai yra 
vienintelis informacijos šaltinis 
apie Pabaltijo valstybes.

Čia būtų dėkingas darbas mū
sų informacijos įstaigoms. Nors 
mes ir negalėsime lenktyniauti 
su rusų propaganda literatūros 

/ gausumu, visgi ir lig šiol išėju- 
'■ sios knygos ir kiti informaciniai 

• leidiniai būtų gera atsvara rusų

melams, jeigu jie patektų į už
sienio žurnalistų rankas.

Savo informacijos darbe mes 
lig šiol nesame atkreipę tinkamo 
dėmesio į Azijos tautas. Kai ko
munistų ekspansija yra apstoju
si (galima, šakyti, sulaikyta), 
Europoje, tai Azijoj ji vis dar 
progresuoja. Azija yra pasida
riusi svarbiausiu kovos lauku 
tarp agresyviojo komunizmo ir 
defensyviosios demokratijos In
formacijos trūkumas apie mažų
jų tautų likimą komunistų im
perijoj yra svarbiausias koziris, 
kuriuo komunistai lošia kovoje 
prieš mirštantį vakarų imperia
lizmą. Pabėgėliai iš Pabaltijo 
valstybių, kaip Sovietų imperia
lizmo aukos, galėtų būti gyvais

kaltintojais prieš komunistus 
Azijoje. Mums reikalinga ieškoti 
draugų ir sąjungininkų ir Sovie
tų imperijos užnugary. Tie Pa
baltijo kraštų jaunuoliai, kurie 
liejo savo kraują Korėjos ir In- 
dokinijos kovos laukuose, savo 
darbais įrodė savo solidarumą 
antikomunistinėms tautoms. Tai 
paminėjęs ir Korėjos preziden
tas S. Rhee, kuris neseniai sve
čiavosi JAV, Korėjos generali
nio konsulato ruoštam priėmime 
ir kalbėdamas su Lietuvos ir Es
tijos generaliniais konsulais pa
rodęs didelį susidomėjimą Pa
baltijo valstybėm! sir pareiškęs 
joms savo simpatijų. A. Zv.

(“Latvija”)

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

šiol rūpinosi tautų vienybe, kiek 
tai lietė jų pačių kišenę ir pilvą, 
lengvai užmiršdamos kalbas 
apie vienybę kam pakėlus balsą, 
kad reikia eit kinų ir rusų žudo
mų, kadaise laisvų tautų, gelbė
ti. Vienybės ir draugiškumo di
džiausiu bandymų būna nelai
mės metai. Kokia čia “vienybė ir 
draugiškumas” jei laisvieji lie
tuviai, 15 metai bešaukdami 
“gelbėkit, rusai, naciai Lietuvą 
piauna”, tiek pat ir šiais metais 
susilaukė, jog Amerikos prezi
dentas prabėgomis lietuviams 
šūktelėjęs... “Hey. You still 
there”. O bene žymiausias kari
nis komentatorius Amerikoje 
Hanson Baldwin savo paskuti
niame straipsnyje “Sat. Evening 
Post” gardžiuojas laisvųjų vie
nybės galingumu, juo labiau, 
kad Rusų (?) žemyne ir jo pa-' 
kraščiais mes turime tūkstan
čius “slaptų sąjungininkų — pa
vergtas rusų (?) tautas ir sateli
tines valstybes”... Taigi, lai gy
vuoja galybė vienybėje ir tegul 
juos kur galas pavergtuosius!... 
Po manęs, kad ir tvanas.

Vienybei reikia vadovybės
Tai kita aksioma kurios nepai

symas yra laisvojo pasaulio ne
galės priežastis. Buvo tikima, 
kad demokratiškos JT, turbūt, 
stebuklu vadovaus pasauliui, vė
liau amerikiečiai sakėsi esą dar 
nesubrendę vadovauti, rūpėjo 
“to have good time”, o britai, 
kad jų liūtas jau labai sukaršęs. 
Bet liepto galas visgi artėja ir 
nori nenori teks mums, laisvie
siems, apsispręsti. Kaip “Life” 
paskutiniame vedamajame rašė 
“Mes turime melstis, kad Eisen- 
howeris, išlaisvinęs andai Euro
pą, niekaip neišsisuktų iš parei
gos tapti didžiausiojo istorijoje 
kryžiaus karo už laisvę vadu”.

Jei mes praėjusiame TŽ kons
tatavome, jog pasaulis vis dar 
neturi vado, tai sekančią savai
tę “Life” manė, jog “Eisenhowe- 
ris privalo iš spintos Išsiimti 
Normandijos .išsilaipinimo ..vy
riausiojo vado uniformą, o kartu 
su ja didžiojo vado talentą. Per 
ilgai jis laukė iš tautos įgalioji
mų vadovauti — į žinomąją pa
sakėčią “Alphonse ir Gaston”

nedrįsta žengti pirmuoju pro du
ris... .. Krikščionys r. išgirskite 
maršo būgnus” — šaukia “Life”. 
Jie ir Jis privalo suvokti tiesą, 
kad jei nebus apsispręsta dabar, 
seks eilė mažų karų. Visi krikš
čionys privalo suprasti pasauli-

George DARTEN 
AKORDEONO MOKYKLA 
1129 DUNDAS ST. WEST 

Telef. OR. 6486 
(pradedantiems ir pažengusiems) 

(kampas Ossington) 
(Lietuviu Namai)

Remkime tikrai svarbų reikalą
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CnlVĖtt Žinios apie Kanadą
Toi vienos iš straipsnių serijos, parašytų specialiai neokahadiečiams.

Kanadoje sveikata yra privatus 
reikalas

Mūsų konadiškame gyvenime sveikatos ir dantų priežiūra yra visiškai 
privatus reikalas. Tai yra išvada informacijų knygelės, skirtos sveikatos ir tau
tos gerbūvio departamento išleistos specialiai naujiesiems kanadiečiams.

Daug yra kalbama už tautinį sveikatos plona ir tiek pat daug prieš jį. 
Kaikurios valstybės turi sveikatos draudimo programos vienoje ar kitoje for
moje; koikurios neturi išviso. Kanada neturi sveikatos dorudimo plono, tačiau 
daugely provincijų sveikatos aprūpinimas yra teikiamos veltui arba už lobai 
žemę koinp.

Kanada taip pat neturi sveikatos kontrolės tarnybos apšougoi nuo epidemi
jų, kuri yra taip svarbi kaip ir kos kita pasaulyje. Federalinė, provincijų ir 
vietinės valdžios visos turi agentūros dirbančios išvien, užtikrinant, kod maistos, 
kurj mes gounome, būtų šviežios ir Jo būtų gausu, kod mūsų aplinka būtų sa
nitariška, ir kod mes būtume apsaugoti nuo visokių bereikalingų sveikatos pa
vojų. Per vietines klinikos mūsų sveikatos deportomentos veltui skiepija prieš 
įvairios galima ligos. Koi imigrantas postoviai įsikuria, sveikatos departamentas 
praneša kaip ir kur surasti sveikatos saugumo priemones.

Geriausios apsaugos priemonės sveikatai yra teikiamos visoje Dominijoje.

Bet vėl ir vėl yra kartotino, kod mes patys imtumės iniciatyvos pasirūpinti 
sveikatos pasitikrinimu, ir gydimusi, kai tik pasijoučiame pašliję. Dauguma di
delių firmų, kaip Calvert Distillers, aprūpina sveikatos tarnyba savo darbinin
kus, o koikufiois atvejais ir darbininkų Šeimas. Bet jeigu kam tenka dirbti 
kokioje firmoje ar gyventi provincijoje, kur sveikatos programos nėra, būtų 
patartino apsidrausti privotiškose draudimo bendrovėje, kurios turi pgtikimg 
vardų.

Sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimas paprastai yra duodamas 
mėtoms*. Tos draudimas dažnai yra pigesnis, negu mes galvojome: įis gali 
kortais sutaupyti išlotos ir gano didelius rūpesčius.

Galutinė išvada:’ Kanados valdžia saugo sveikatų visų jos žmonių, 
iŠ visų yra laukiama jų įnašo, rūpinantis savo paties sveikata.

bet

CALVERT HOUSE mietai kekle iū*«« komentary ir 
lumanymu <W mūtif tekančių tfraiptnių turinio. Juo* 

proiomo, *ių*ti per iio leikrottie redaktorių.

Calvert DISTILLERS LIMITED
AMHBtSTMMO, ONTARIO

Sov. Rusijos gyventojų skaičius
Romoje vykstančioje JT su- 

sušauktoje populiacijos konfe
rencijoje pirmą kartą buvo gau
ta šiokių tokių pareiškimų dėl 
gyventojų statistikos Sovietų 
Sąjungoje. Kaip ir anksčiau, sa
vo gyventojų skaičiaus Sov. Sąj. 
nepateikė — matyti, laiko tai 
karine paslaptimi — bet pasigy
rė, kad kasmet jos gyventojų 
skaičius padidėjus 3.000.000, kad 
mirtingumas sumažėjęs iki 8.9 
tūkstančiui gyventojų ir kad po 
25 metų Sov. Sąj. turėsianti 290.- 
000.000 gyventojų. Kinija 1890 
m. turėsianti 602.000.000 gyv.

Taip pareiškė savo praneši
muose konferencijai Sovietų at
stovai — akademikai. Gal tai tei
sybė, gal ir ne, tačiau dėl mirtin
gumo sumažėjimo iki 8.9 tūks
tančiui vakarų specialistai neti
ki. Rusijoje mirtingumas visada 
buvo didelis. Mažiausias mirtin
gumas yra Olandijoje — 7.4

tūkstančiui. Toliau seka Norve
gija su 8.30, Danija su 9.3, Švedi
ja su 9.5, JAV 9.6, o Anglija net 
11 tūkstančiui.

Kanadoje mirtingumas paly
ginus nedidelis — 8.7 tūkstan
čiui gyventojų.

luiiiiraiimiwminiiifniiiiiiiiiiiiniMMiBUiHtiirnnBi
IŠTARIAMA: FEIS-ELL

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

Tawelk

~ . Kainos Maskvoje
Į Maskvą nuvyko neseniai 

naujas amerikiečių žurnalistas 
Clifton Daniel. Jis rašo esąs nu
stebęs -dėl Maskvos gyvenimo. 
Rublis - oficialiai esąs lygus 25 
centams, bet jo vertė esanti 
daug mažesnė. Už šokolado ply
telę, už kurią Vak. Beryne jis 
mokėjęs 40č, Maskvoje kainuo
janti 16 rublių, t.y. $4. Nešikas, 
kuris nunešęs 3 valizas, pareika
lavęs 30 rublių, t.y. $7.50.

Be to, Daniel rašo, jog visiškai 
neteisingai Maskvoje esą sako
ma, jog arbatpinigių davimas, 
kaip “tamsus buržuazinių laikų 
palikimas” esąs išnykęs. Jam pa
čiam miegamajam traukiny tekę 
duoti arbatpinigių patarnauto
jams.

Ir ne vien svetimšaliams kai
nos esą labai augštos. Vidutinis 
sovietų darbininkas uždirbąs 700 
- 750 rublių per mėnesį, o vyriš
ka eilutė kainuojanti 1.650 rub
lių, pora nylono kojinių 30 rubl., 
1 svaras karbonado 10 rubL, mo 
teįiški batukai 200 - 500 rublių.

— Maskva. — Kaip praneša 
vakariečiai žurnalistai, Maskvo
je pastebima dar viena postali- 
ninė. naujovė, būtent sumažėjo 
uniformų. Anksčiau uniformuoti 
buvo ir visi valdininkai, dabar 
daugumas nešioją eilutėm, <x 
mundurai belieką tik kariuome
nėje.

nės kovos neišvengiamumą, ko
vos kuri nelaimina su šilkinėmis 
pirštinaitėmis; kad laimėti mes 
turėsime nekartą supurvinti 
rankas, mestis į žmonijos kan
čių klaikumas... Viskas, ką ga
li atsiekti dievobaimingi žmo
nės” — mano toliau žinomo JAV 
žurnalo redakcija, — “yra ne tik 
neatvanginė malda bet ir prezi
dento spy rimas ieškoti naujų bū
dų išspręsti esamai krizei. Jų ti
kėjimas privers jį patį patikėti, 
jog tikėjimu net sovietinę pabai
są galima sutriuškinti... Esame 
minėję ir spėlioję, jog preziden
tas ar tik nelaukia Amerikos 
tautos įgaliojimo ir gal jam rei
kalingo laiko kryžiaus karui 
prieš piktuosius. Iš gražiosios 
Colorado praėjusį savaitgalį bu
vo pranešta, kad Eisenhoweris 
sekmadienio posėdžiui buvo su
šaukęs visą dvarą ir, esą buvo 
svarstomas vienybės su Čiang - 
Kaišeku galimybė, jei Maskvos 
įsakymu jo valdomas salas pultų 
bolševikiniai vasalai.

Apgailėtinas prezidento 
užsispyrimas
Praėjusį sekmadienį, numušus 

6-tą JAV bombonešį Vladivosto
ko tolimoj pašonėj, (pagal pasi
rašytą Japonijos - JAV sutartį 
Amerikos karo laivynas, kuriam 
numuštasis “Neptūnas” priklau
sė, vykdo Japonijos vandenų 
sargybą), smarkusis senatorius 
iš Kalifornijos Knowlandas pa
skelbė viešai prezidentui pasiųs
tą telegramą: “Kita pasiusima 
Valstybės Departamento nota 
necivilizuotų tironų nepaveiks, 
nei pačios rusų tautos, kuri pir
moji tapo komunistinės Urani
jos auka. Naujas užpuolimas yra 
tinkamiausia priežastis nutrauk
ti su TSRS diplomatinius santy
kius. Primygtinai reikalauju, 
kad TSRS pasiuntinys su savo 
štabu Vašingtone būtų pasiųstas 
namo, tuo būdu susiaurinant so
vietų šnipinėjimo tinklą. Mūsų 
ambasadorius turi būti atšauk
tas iš Maskvos kaip perspėjimas 
rusų tąutai (?), kad kol ji leisis 
valdoma komunistinės diktatū
ros, jų šalis negali būti laikoma 
taikingų tautų šeimos nariu ar 
gali būti lygiateisiai respektuo
jama su kitomis tautomis”.

Spauda rašo, kad prezidentas 
supykęs. Kaip taip galima — pa
skelbti telegramą^ be jo leidimo! 
N Y Tinies palaikė'-prezidento 
“Santykiai bet kokia kaina”. Iš
skaičiuoja priežastis kodėl: Gir
di, jei santykius nutrauksime 
rusai vistiek mūsų aeroplanus 
muš. Vistiek jie šnipinės, ką tu 
jiems balandėliams. Vistiek bol
ševikai gyvuos kaip gyvavę. Ale 
bolševikų agitpropas kad paleis
tų gerklę.— o kur tu taikingas 
žmogus tada bepasislėptum? ... 
Svarbiausia — toliau dėstė savo 
tezes NYTimes — kad reiks už
daryti savąją ambasadą Mask
voje, o tada mūsų žvalgybai 
TSRS — po kaklu. Girdi, mes 
už jokią kainą negalime praras
ti šio informacijos šaltinio. (Iš 
tikro kaip gaila, kad NYTimes 
nežino, jog “Pravda” ir “Izves- 
tija” parsiduoda, veik trims die
noms po pasirodymo, ant sekan
čio kampo kioske prie NYT-s). 
Blogiausia — NYT užbaigia savo 
naiviausią iki šiol vedamąjį, yra 
tai ką pagalvos Indija su kitais 
neutraliaisiais?! Tai tau ir vie
nybėje galybė!

Demokratai prikišinėja
“išlaisvinimo politiką”
Pusės Europos ir Kinijos iš

laisvintojai demokratai artėjant 
rinkimams šokinėja ant respub
likoniškojo dramblio nuospaudų, 
prikaišiodami šiems “išlaisvini
mo politiką” ir tuščius burbulus. 
Įdomu ir tai, jog respublikonai 
savo ruožtu šiuo kartu nežada 
“laisvinti” ir iš vis norėtų šį rei
kalą nutylėti. Vienas toks Mr. 
Murphy iš respublikonų komite-; 
to pareiškė, kad jie tai visas kal
bas nukreipsią apie, JAV stebėti
ną gerbūvį. Skaudžiausiai res
publikonus puolė Kongreso at
stovų rūmų mažumos vadas Ray
burn iš Texaso, sakęs, kad da
bartiniai administracijos vadai 
nežiną nei ką jie daro, nei kur 
daro. Dar drąsiau ant respubli
konų varė žyjniosios giminės 
vaikas, atstovas iš Niujorko, Fr. 
D. Roosevelt, Jr. Kalbėdamas 
Buffalo lenkams puolė respubli
konus kaip pašėlęs: “Ar atsime
nat ką jie žadėjo dėl išlaisvini
mo? Ar jūs žinot, kokias viltis 
tai sužadino anapus Lenkijoje ir 
visoje Rytų Europoje? O kas at
sitiko? Šūkiais besišvaistę res
publikonų politikai nesirūpino 
kokias išdavas turės tai anapus 
uždangos. Af atsimenat, kas bu
vo pasakyta apie Jaltos sutarti 
ties panaikinimą, o kas atsitiko? 
Nieko..Toliau Rooseveltas 
naudojasi ta pačia išmintimi 
kaip ir respublikonai prieš pora 
metų. Jei tada respublikonai kal
tino Trumano administraciją,

(Nukelta į 6 psl.)

Prieš pusketvirtų metų M. L., 
Bičiulių dr-jos Toronto skyrius 
suorganizavo Vasario 16 gimna
zijos mokiniui išlaikyti būrelį. 
Per tą laiką organizuojantis To
ronte naujiems rėmėjų būre
liams dalis MLB dr-jos rėmėjų 
būrelio narių perėjo į naujuo
sius, kiti užtęsė savo įmokė j i- 
mus. Todėl siųsti kas mėnuo po 
$20 pasidarė labai sunku.

Vokietijos Kr. ’Valdyba skel
bia, kad būrelių neįmokėtų įna
šų suma siekia net $1.369, kad 
gimnazijos skola už maistą, kurą 
ir socialinį draudimą siekia 18.- 
000 DM. Vokiečių pieninė nu
traukė gimnazijai pieno tiekimą, 
nes gimnazija nebeturi iš ko ap
mokėti.

Šalia įvarių kultūrinių ir po
litinių organizacijų, dirbančių 
Lietuvai ir lietuvybei, Vasario 
16 gimnazija yra bene realiau
sias tam tikslui veiksnys. Gal 
dėl to taip didelis skaičius są
moningų patriotų savo valia ap

sisprendė kas mėnuo po $1 tai 
gimnazijai skinti. Bet vis dėlto 
jų skaičius per mažas, ypač, kad, 
kaip rašo Vok. Kr. valdyba, Vo
kietijoj pragyvenimo kainos 
smarkiai pakilo ir $20 vienam 
mokiniui mėnesiui nebeužtenka.

Todėl kviečiame daugiau tau
tiečių stoti į MLB dr-jos Toronto 
skyriaus gimnaz. mokiniui išlai
kyti būrelį, įsijungti į tą tikrai 
lietuvišką ir Lietuvai naudingą 
darbą, o atsilikusius su įmokėji- 
mu narius prašome tuojau savo 
auką įmokėti. Kaip patys sąmo
ningai, savo valia apsisprendėm, 
kad čia yra svarbus ir remtinas 
reikalas, taip patys ir tvarkykim 
tą reikalą, nelaukdami paragini
mų ar prašymų. Čia visų reika
las.

Įstoti į būrelį ir įmokėti savo 
auką galima pas ižd. A. Kuolą, 
143 Claremont Ave. Toronto, tel. 
EM. 4-1581 arba pas kiekvieną 
valdybos narį.

MLB D-jos Toronto sk. V-ba.

VILNIAUS ARCHYVAS
Vilniaus Krašto Lietuvių Są

jungos atstovų suvažiavimas 
1953 m. lapkričio 26 d. buvo nu
taręs įsteigti savo sąjungos ar
chyvą, kurio vedėju yra paskir
tas Al. Dundulis. Sudaryta, be 
to, komisija, į kurią įeina Z. Dai- 
lidka, G. Sirutienė ir V. Šimkus. 
Rinkdamas medžiagą Vilniaus 
klausimais, archyvas išsiuntinė
ja susidomėjusiems tautiečiams 
tam tikras anketas, prašant tau
tiečius informuoti archyvą šiuo 
būdu: 1) Nuolat siusti įvairių 
tautų, pav. lietuvių, lenkų, vo
kiečių, gudų, rusų, ukrainiečių, 
anglų, latvių, estų, ir kt. Vil
niaus klausimu liečiančias spau
dos iškarpas. Siunčiant iškarpą, 
jos kraštelyje įrašyti laikraščio 
ar žurnalo pilną pavadinimą, da
tą, numerį, leidino adresą. ‘ 2) 
Kas gali prašomas atsiųsti se
niau, dabar ar vėliau išleistus 
Vilniaus klausimu įvarius leidi

nius, pvz. knygas, žemėlapius, 
informacinius lapelius, praneši
mus, skelbimus, plakatus ir t.t. 
Jei negali atsiųsti, tai prašoma 
pranešti nors tų leidinių pilnus 
pavadinimus, jų autorius, laidos 
metus, kainą, kur galima įsigyti 
ir bent trumpą leidinio apibūdi
nimą. 3) Užregistruoti Vilniaus 
klausimu pranešimus, girdėtus 
per radiją (radijo stoties pava
dinimas, radijo valandėlės pava
dinimas, pranešėjo pavardė ir jo 
visuomeninės pareigos, tikslus 
kalbėjimo laikas, kokia proga 
kalbėjo), viešus pareiškimus 
įvairių minėjimų, paskaitų bei 
pranešimų metu. Tiksliai ir ob
jektyviai užregistruoti citatas ar 
išsireiškimus, iš kurių būtų ga
lima matyti kalbėtojo nuomonė 
Vilniaus klausimu. Archyvo ad
resas: VKLS Archyvas, 2428 S. 
Lawndale Ave., Chicago 23, Ill., 
USA.

LAISVĖS ATSIŠAUKIMAI KAUNE
Pavergtoje Lietuvoje laikas 

nuo laiko pasirodo atsišaukimai, 
kviečią tautiečius nenustoti vil
ties, kad Lietuva vėl bus laisva.

Gautosiomis žiniomis, 1953 m. 
per Visus Šventuosius, lapkričio 
1 d. Kauno kapinėse Dariaus ir 
Girėno paminklinio kapo rūsyje, 
buvo ištiesta Lietuvos trispalvė 
vėliava ir aplinkui pribarstyta 
proklamacijų (spausdintų ir ran
ka rašytų), kurių turinys buvo 
maždaug toks: “Brangūs broliai 
lietuviai! Šiandien patiesiame 
mūsų tautos vėliavą prie Da
riaus- ir Girėno kapo, bet greit 
tikimės galėsią ją iškelti ir vi
soje laisvoje Lietuvoje.”.

Prie kapo susirinko apie 700 
kauniečių, kurie stebėjo, kaip 
atvykę milicijos pareigūnai ner
vinosi dėl šios tautinės manifes-

"BLITZ” 
FOOD MARKET

Šviežios ir virtos mėsos pro
duktai, vaisiai, daržovės ir kt. 

maisto produktai.
Pristatome skubiai į namus 
veltui. Kalbame lietuviškai.

890 COLLEGE ST.
Tel. LA. 5111 Toronto

tacijos ir grobstė proklamacijas. 
Būdinga, kad milicininkai, prieš 
nuimdami vėliavą, ilgai tarėsi, 
kaip tai įvykdyti, nes jie bijojo, 
kad vėliava gali būti sujungta 
su sprogstamąja medžiaga.

ELTA.

Bolševikai važinėja Buickais
Du maskvinės Pravdos kores

pondentai, britų augštojo komi
saro leidimu, atvyko į Hambur
gą. Toliau jie išvyksta į Reino 
sritį. Savo kelionei jie naudoja 
amerikoniškus Buickus.

Dalina pinigus
(K.K.) Mūnchene sustreikavo 

apie 220.000 metalo darbininkų, 
kurie reikalauja padidinti atly
ginimus. Tarp streikuotojų ir 
streiklaužių yra įvykę susidūri
mų, įsikišant ir policijai. Policija 
sulaikiusi kelis komunistų agita
torius, kurie dalino streikuoto
jams vokus su 50 DM bankno
tais ir laišku, kuriame sakoma, 
kad Rytų Vokietijos simpatijos 
priklauso streikuojantiems.

— Seoul. — Pagal paliaubų 
sutartį -Korėjoje pradėtas ’ pasi
keitimas žuvusių karių lavonais. 
Sąjungininkai į neutraliąją zo
ną atveš 14.069 karių lavonus, o 
komunistai 4.011.

REIKALAUKITE

nailonu sustiprintais kulnais ir pirštais

DARBO KOJINIU
jos laiko ilgiau už kitas

WORK SOCKS ikymije.

Jos tikroi laikys ilgiau 
—labai patogios nešio
ti, labai vertingos — 
PENMANS DARBO 
KOJINIS. Yra Ivairig ir 
svorio, tinkamų kiek
vienam darbui — tai 
geriausios kojinės pi
gesnės rūšies kojinių

Taip pat apatiniai - viršutiniai rubai
GARSŪS NUO 1868 METŲ  W
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Garantuoti siuntinukai ft Anglijos į 

kraštus už geležinės 
uždengės? x • 

SSRS, Lenkiją, Gudiją ir kitur.
Taip pat ir j Lietuvą.Su persiuntimu kartu apmokamasmuitas. Gavėjas, atsiimdamas siuntinuką, nieko nemoka! Per šešius metus nepražuvo nė vienas siuntinukas! Siuntėjas gauna patvirtinimą iš gavėjo, atsi- ėmusio kiekvieną siuntinuką.

Užeikite arba rašykite į biurą.
Pigiausiai ir greičaėsfai padėsite 

savo giminėms!
Mūsų adresas:

JANIQUE TRADING CO.,
Žinomos Anglijos firmgs skyrius Kanadoje

835 QUEEN ST. WEST 
Toronto, Ont. ,

„ Telefonas EM. 4-4025

Lietu vi ų tautos likimo klaasimu(Atkelta iš 2 psl.) britų pavyzdį “lietuviški namai buvo lietuviška pilis””. Tokios lietuvybės tvirtovės dabar likosi vieninteliai galimos Lietuvoj, kurias ištikimiausiai saugoja lietuvė motina.Toki pat tvirti lietuviški namai turėtų būti ir čia išeivijoj. Pagal L. Vaičiūnienę, juose turėtų būt sutelkta, kas lietuviškai nuteikia, lietuviškumą ugdo, kelia tautinę ambiciją, pasididžiavimą būti lietuviu. Jie turi virsti lietuviškomis salomis, kurios •būtų nepasiekiamos lietuvybę niveliuojančiomis svetimomis į- takomis. Deja, gyvenimo realybėj turime gana liūdną vaizdą. Palyginamai nedaug turėjome Olių, 'Grigalių, Mozerių, Rudžių ect, kurie savo vaikams sugebėjo įdiegti pilnai Lietuvos meilę. Jie sudaro . čia mūsų šviesuomenės elitą ir jais didžiuojasi visa mūsų tauta. Šiandien iš apie vieno milijono, svetur gyvenančių, kuriuose teka lietuviškas kraujas, kiek iš jų viešai drįsta pasisakyti esą lietuviai, tuo labiau, kiek iš jų kalba lietuviškai, kiek iš jų sielojasi kenčiančios Tėvų Žemės vargais, kiek iš jų didžiuojasi didinga Lietuvos praeitimi, herojiškais mūsų partizanų žygiais? Kiek rasime lietuviškų; namų, kur būtų įrengti lietuviški kampeliai ar panašiai? Šiuo atveju visai teisingai socio-

torija rodo, kad tautos - neilgai tegyvena išnykus saviems dievams”, et eo ipso tas tinka ir tautinėms mažumoms. Dėl to ir mūsų pirmonis Vydūnas savo “Prabočių šešėliuose” ragina “Nežvelgti į tėvynę svetimomis akimis”. Kas skaudžiausia, kad šiuo nelemtu keliu pradeda vis smarkiau žengti ir Lietuvos mi- sijonieriai tremtiniai. Yra faktų, kad tremtiniai (net inteligentai) išmokė savo mažamečius “Jingle Bells” ect, bet jie nieko jų nesupažindino apie savo Tėvynę Lietuvą.Niekas taip neprisideda prie nutautėjimo kaip mišrios šeimos. Jeigu senovės lietuvė bevelijo mirti, negu už svetimtaučio tekėti, tai - visai kitą vaizdą mes matome Čia išeivijoj. Šiandien kai kuriose vietose (Custer) iš trejų vedybų dvi yra mišrios. Dr. J. Bogušas (The Lithuanian Family in the United States) teigia, kad lietuvės mergaitės yra daugiau linkusios Kurti tautiškai mišrias šeimas, negu lietuviai vyrai. Nuo to nenori atsilikti ir tremtiniai. Jei tremtiniai vyrai, gal būt, daugumoj dėl lietuvaičių trūkumo atsivežė šiapus Atlanto nemaža Bertų, Hildų, Irmų ir t.t., tai ne viena tremtinė lietuvaitė, turėdama geriausią pasirinkimą tarp lietuvių, suklupo prieš arabą, raudonodį, net prieš juoduką.<  (Bus daugiau)

NĖR VIENYBĖS NEI GALYBĖS
jog Serkov yra tipiška rus pavardė ir nėra reikalo k> 
ti lietuviu. Mr.Trescott gi sakė, jgo girdi, nėr ko čia ^Jaudintis, kad rašytojas romą įsi
vaizduojamą nusikaltėlį, p kokios tai tau tosbariu. Gįr< sos tautos turi riusikaltėnų. .To
liau gudročius aiškina, kw girdi, rašytojas atvaizduodamas kriminalistą, turįs jį padaryti “tam tikros tautos nariu”; "JTs klausia Almaus ar jis pastebėjęs, jog veik visi amerikietiškų filmų kriminaliniai veikėjai yra amerikiečiai? Ir jis nesąs girdėjęs priekaišto, kad Holiwoodas įžeidžiąs Jungtines valstybes! Jis, girdi, nemanąs dėl Almaus ambicijų susirieti su autorium dėl romano veikėjų!... Almus, dar kartą Prescott atkirto. Tik pamanykit; kas per sutvėrimai tie lietuviai pagal ponų Hardy ir Prescott atpasakojimą: “Serkov, lietuvis žmogžudys, buvęs esesininkas, Svetimšalių legijpno dezertyras, Vietminh komunistų bataliono vadas, žinomas; niekšas, kurį tik patenkina savos galios pajutimas; kovojo dėl Įritu gerbūvio pasiryžęs pasiaukoti, gi Serkov, tik dėl savo pačio gerbūvio. .. Pono Hardy pateiktas Serkov (lietuvio) paveikslas, žmogaus kuris nesirūpino dėl ko jis kovojo-, iki jis buvo viršininkas ir galėjo kitus žudyti, yra pasibaisėtinas... Pastarųjų laikų istorija įrodė: kad yra daug žmonių kaip Serkov”. Lietuvio paveikslą dar labiau turėjo paryškinti praėjusios savaitės “S. E. Post” Joe McCarthy novelė “She Had no Chance” kur lietuviai vėl atstovauja glušuš!Puiki reprezentacija, ar nė!

(Atkelta iŠ 5 psl.) 
kad ji nemokėjusi ir nenorėjusi 
pavergtųjų labui sunaudoti 100.- 
000.000 dųlerių kuriuos kongre
sas paskyrė, priimdamas Charles 
Kersten iš Wisconsin© priedėlį. 
Dabar gi Rooseveltas, *demdkfa- 
tų politikierius šaukia "ant respublikonų, kad ir šie tuo reikalu nieko nepadarę. Girdi, respublikonai net atšaukę 500.000 dolerių sumą, iš šio fondo žadėtą lenkams ir čekams Vokietijos pabėgėlių stovyklose.'.. Roose- velto demagogija betgi nesibaigė šiais pareiškimais — Respublikonai nieko nepadarę kad paskelbus Katyno bylos išdavas! Jis matyt manė, kad amerikiečiai lenkai, jo klausytojai Buffalo, NY, būtų tiek mulkiai, kad jiems galima būtų pasakoti viskas kas papuola ant seilės — bet matyt, jis apsigavo. Ar lenkai prisidėjo ar kas, bet siekto Niujorko gubernatoriaus kandidato titulo jis negavo.

Protestuoja dėl lietuvio 
Vardo šmeižimo.Neseniai vienas latvių žurnalistas Almui prisiuntė1 NYTimes žymaus kritiko Oryille Prescott, recenziją prancūzo Renė Hardy knygos “The Sword of God”. Latvis pabraukė šią vietą — “Serkov, a Lithuanian Murderer, a former member of SS...” Almus, labiausiai užgautas, pasiuntė NYTimes rūstų laišką, išreikšdamas nuomonę, jog šitokio dienraščio kritikas turėtų daugiau nusimanyti apie kalbų skirtumus ir pavardžių tapatiškumą. Nedera žmeižti tautą, kuri tiek mėtų yra žiauriausiai visokiausių ten Serovų, Kruglovų, Ma- lenkovų teriojama. Jis nurodė,

ftLBOS IR PILIETYBĖS PAMCWtOS
* . skirtos

NAUJIESIEMS ATEIVIAMS

o
Šios pamokos vyksta beveik visose Kanados vietovėse. 

Jų pagalba jūs išmoksite greičiau savo naujojo krikšto kalbos 
ir pažinsite Kanadą ir kanadiškąjį gyvenimą.

. Ką išmoksite šiose klasėse, jums padės įvykdyti Jūsų 
užsibrėžtus ateities planus Kanadoje ir bus labdi Vertinga, • 
kai jūs paprašysite Kanados pilietybės.

Jūs galite gauti pilnas detales apie šias klases SaVo vie
tos švietimo vadovybėje (Board of Education), pas vietos- 
mokyklos vedėjus, parapijos kleboną ar dvasininką, savo 
darbdavį arba savo etninės grupės organizacijų vadovybėje.

O

Jeigu jūs gyvenate vietovėje, kur nėra galimybės lan
kyti minėtas painokas, galite veltui gauti korespondencines 
pamokas. Rašyti Šiuo adresu: Canadian Citizenship ^Branch, 
Department of Citizenship and Immigration, Ottawa, Ont.o

SKELBIAMA PAVEDUS:

Ron. J. W. 'PiCKERSGILL, P.C., M.P., Laval FORTIER, O.B.E., Q.C.
fPilietybės ir Imigracijos Pilietybės ir Imigracijos MinisterioKfinisteris. Pavaduotojas.

Ž U K L AVIMO
ir įvarius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

J. BERžINSKAS ■
1212 Dundas Street West, Toronto 

Telefonas LA. 9547
čia oat galima užsisakyti laivams motorus bei j 

įvairius medžioklinius šautuvus.

1351
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K(iiiad()s pilietybės dovanos
Vertingiausia dovana, kokią tėvai gali duoti vaikui, yra laisvė... 
laisvė augti apsuptam meilės ir globos... laisvė pasirinkti sau draugus, 
mėgiamas knygas, savą bažnyčią ir ateities kelią. įsigydami Kanados 
■pilietybės Pažymėjimą, jūs užtikrinate šias dovanas savo vaikui ir jų 
vaikų vaikams. Šitaip Kanada įvertina Jūsų atnešamas dovanas... 
naują kraują, naujus ilgesius, naujas ambicijas, naują patyrimą ir naują 
lojalumą, ištikima pilietybė iš Jūsų pusės mažas atlyginimas už 
neįkainojamą laisvės dovaną.

i

Visada pirk geriausi — pirk Weston’s
a
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Koip junginys daugelio tonh > ifeugefio kraltų 
sudaro augftaverfj Kanados pUfetfo taip 
H milinio debete VeftMn Medžlog, gaminami 
wofiftot kokybės Weston's produktai. bėl to 

daugiau kaip per 63 metus Weston's džieugtati 
nuolat augančiu ižtikimu palankumu kanadiečių 
nuo vandenyno iki vandenyno.

, per kėtūriaš valstybės(Atkelta iš 2 psl.) so klebono gyvenamosios vietovės ir palaikų.Vaizdai čia jau kiek kitoniški. Kalnų jau kaip ir nematyti. Aplinkui apsėti ar dar sėjami laukai. Žemė, atrodo, labai gera, hes javai “net juodi”. Dirvonuojančios žemės čia taip pat nėra — išnaudojama visa ir dar labai atydžiai. Bet teko pastebėti ir kuriozų: ir čia, kaip Bavarijoj, laukus kai kur dirba karvėmis...
Truputis istorijos :apie 

šv. Arso klebonąJau iš mažens businia's šventai- isis Vianney troško būti kunigu. Mokinosi, tačiau buvo labai negabus — mokslas nesisekė. Mokinosi labai ilgai ir vistiek darė labai mažą pazaingą. Jam nenorėjo duoti ir kunigo šventimų. Pagaliau suteikė ir paskyrė į vieną parapiją kunigu — pagalbininku, . tačiau kaip tokiam negabiam, be teisės klausyti išpažinčių. Po kurio laiko mirė Arso klebonas. Tai parapija, kuri buvo visiškai nugyventa, žmonės visi subedievėję, neatlikinėjo religinės praktikos, tik girtuokliavo .ir ... šoko. Bažnytinė vyriausybė nutarė, kad į Šią parapiją galima būtų paskirti ir negabųjį kun. Vianney klebonu, nes čia jis žalos jau nepadarys: čia dar ką nors pakenkti jau neįmanoma. Ir paskyrė. Kun. Vianney Arse atrado baisų vaizdą: bažnytėlė visiškai apleista,, nešvari, niekenč nelankoma. Mažytė klebonija, jei taip galima pavadinti pora mažyčių kambarėlių ir virtuvėlė, apgriuvusi, jokių baldų, jokio pragyvenimo šaltinio. Bet kun. Vianney nenusiminė. Gyvendamas baisiam neturte, pusbadžiu ir asketiškai, pradėjo vykdyti savo pašaukimą. Ir neužilgo įvyko lyg stebuklas: prie išpažinties pradėjo plaukti tūkstančiai žmonių. Didžiausi nedorėliai ir bedieviai atsivertė, liko linkinčiais ir dorais žmonėmis. Ten, kur anksčiau per ištisus metus nebūdavo einančių išpažinties, dabar dieną ir naktį klausykla buvo apgulta. Ne tik Arso ir artimą apylinkių gyventojai veržėsi pas kun. Vianney, bet ir iš tolimiausių apylinkių. Dėl išpažinčių klausymo šventasis kunigas teturėdavo tik keturias valandas laiko per parą miegui, bet ir tai neyisada.
Kyla klausimas, kokiu būdu 

kun. Vianney pritraukdavo prie 
išpažinties tokias dideles mases 
atskilusių nuo tikėjimo? Nuosta
biu būdu: nusidėjėlis savo nuo
dėmių galėdavo ir nesakyti — 
kun. Vianney pats pasakydavo, 
kas kokias nuodėmes turi... Tai 
buV<

Prie šventojo relikvijųĮ Arsą atvykę maldininkai su nuoširdžiu pamaldumu lankė šventojo karstą, kurs yra viename Arso bažnyčios altoriuje, ir meldėsi prašydami malonių. Lankė tas vietas, kur šventasis gyveno, tuos skurdžius kambarėlius ir virtuvėlę, kurioje ir tie patys indai dar tebestovi; aplūžusi lova, visiškai sudėvėtų batų pora, šaukštai, samtis; bažnytiniai drabužiai, monstrancija, mažytė klausykla ir daugybė kitų šventojo naudotų daiktų ir net originalių laiškų. Dabar visa tai išdėliota po stiklais arba už Stiklinių pertvarų jo buvusiuose kambariuose.
Kai du sąžiningi nesusikalbaArse teko išbūti porą karštų popiečio valandų. Bet čia yra nemaža ir užeigų, kur galimą kiek atvėsti ir troškulį nuraminti. Tokioj vienoj užeigoj vokietė maldininke išgėrė butelį limonado ir pamiršo apmokėti. Prisiminusi po kurio laiko skubiai grįžo atgal, apmokėjo ir atsiprašydama dar dadėjo 100 frankų viršaus ($1 = 350 frankų), kaip dovaną. Pardavėjas, nemokėdamas vokiškai, nesuprato, kad tai yra dovana ir tos sumos nenorėjo priimti. Bet vokietė, įteikusi pinigus, skubiai pasišalino. Tuomet pardavėjas kreipėsi į kitus vokiečius, bet ir šie, nemokėdami prancūziškai, negalėjo išaiškinti. Pagaliau pardavėjas surado ekskursijos vadovą, kuriam aiškino su prancūzišku temperamentu ir ašarotomis akimis, kad jam permokėjo 100 f r. ir nepriėmė atgal, todėl šiuos pinigus pėrduodąs vadovui. Bet vadovas jautrų prancūzą nuramino, įtikindamas, kad ta moterėlė šiuos pinigus jarh, atsiprašydama dėl užsimiršimo, padovanojo ir kad jis galįs ramiausia sąžine pasilaikyti.

Kelionė nakčiaGrįžtame į Lijoną tuo pačiu keliu ir tais pačiais puikiais autobusais, kuriuos laiko viena Lijono bendrovė, specialiai išvežioti turistams.

Oras visą laiką puikiausias. Jokio debesėlio. Šilta. Lijone prancūzai vaikšto gatvėmis, temperamentingai šnekučiuojasi, bet neatrodo labai šauniai: drabužiai daugiausiai paprasti, o veiduose pastebimas rūpestingumas. Bet moterys vistiek elegantiškai atrodo... -Lijone gauname vakarienę, bet krepšeliuose — pavalgom jau traukiny, kuris apie 20 vai. išvažiuoja iš Lijono nakčiai — sekantis sustojimas jau bus Lūr- de. rytoj rytą. Išvažiavus dar lydi kuri laiką Lijono bažnyčių bokštai. Neužilgo pradeda temti.. Užeina naktis. ■Vakar, taip pat ir šiandie, rytą ir vakare sukalbamas rožančius, giedaiha, ar atkalbamos kitos maldos. Veda kunigas — vadovas per garsiakalbius. Visi keleiviai šiose maldose uoliai dalyvauja. Bet tai visai natūralu — juk tai maldininkų ekskursija.Pasimeldę, daugelis ruošiasi miegui. Bet sėdint užmigti labai sunku. Nors suolai minkšti, bet miegoti nepatogūs. Derinasi kiekvienas prie vietovės, kaip kam patogiau, ir snūduriuoja. Kai kas ir stiprokai įminga.
Pro Viduržemio jūrąNakčia pravažiuojame Avinjono miestą. Šis miestas garsus savo praeitimi. Čia .yra popiežių pilis, kurioje 1309-1377 m. gyveno popiežiai. Dabar šiame mies A te yra 61.000 gyv. Žymus šilko gamyba. Puiki katedra.Toliau miestas Nimes, turįs 105.000 gyv., 16 šimtmety buvęs Hugenotų sostine. Dar kiek pavažiavus pravažiuojame Montpellier miestą, jau netoli Viduržemio jūros, o prie miesto Sėte privažiuojame ir pačią jūrą. Tai karo ir prekybos uostas,taip pat kurortas, maudyklės. Nakčia daug matyti negalima, bet vis Šiek tiek, nes traukinys pravažiuoja visiškai pro jūrą. Vienoj vietoj šviečia švyturys, šviesos atsispindėdamos jūroj marguoja. Ant kalnų iliuminuotas kryžius dar ilgai mus lydi.(Bus daugiau)

buvo Dievo dovariota malonė, 
regėti žmonių sielas.

Šis nepaprastas šventasis mirė 
1849 m. VIII. 4 d. Po jo mirties 
įvyko daug įrodytų Stebuklų, 
todėl jo garbinimas yra išpli
tęs ne tik Prancūzijoj, bet ir vi
sam pasauly. Kas tik apie šį 
šventąjį kiek žino, — visi susi
žavi jo pasiaukojančiu gyveni
mu, nushBėlhfhimū ir jo prama
tančiu žvilgsniu, kuriuo jis nu- 
sidėjėlius, besiveržiančius prie 
klausyklos, į tikrąjį kelią nu
kreipdavo.

»» u

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

SABA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDYG.

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

$mcialiai paga- 
Iminti Kanadai

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

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

(priešais šv. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčią)
i'aip pat pas mus yra didžiausias , ___
Ir kiti) dalykų bei dovanų iš Vokietijos, 
Japonijos ir kitų kraštų.
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MARMA AUKŠTAITI

KARTOTINI DALYKAI
"Bet kas iš mūsų drįstų prisipažinti viena organizacija savo uždavi- 
toi, kų kiekvienas jaučio — kad njus skiepija jaunimui ar suau- 
mūsų pačių širdgėlos našta atrodo 
lengvesne, kad aplinkui visi vyrai 
ir visos moterys gedi, kod mūšų

gyjančias. . . (Axel Munthe)Mūsų tremties moteris,daugiau- ir daugiau suprasdamatautos gyvasties išlaikymo reikalą, vienokiu ar kitokiu būdu aktyviau ima reikštis tėvynės

gusiems savu pasirinktu būdu ir .. o priemene, vienok turi tuos pa-
pačių širdies žaizdas atrodo beveik čius asmenybės ar tautiškumo : ugdymo bei puoselėjimo tikslus.O čia su apgailėjimu vargiai V1S i randame jungtį viena su kitomis— santarvė irsta. Pasigendame to tikrojo tautos veido, ir už- lis”.mirštame ugdymą tvirto tautiš- į Pianistė Matukaitė studijuo- ... ., kūmo požymio ir tradicijos, visa janti muziką Paryžiuje buvo at-atvaaavimo^paruose, perei ama ta- norįma padaryti dirbtinai vykusi atostogų Kanadon.kartkartėmis net į netiesioginę kovą.Ji — moteris, kaip ta nemirtinga laiko dvasia, stovi gyvenimo sukūriuose. Ji lieka tvirta ir jos pečiai yra stiprūs, kad patys savo kryžių neštų. Tačiau, kad ir viską galinti pakelti, dar nereiškia, jog ji galėtų gyventi be vilčių, draugų, knygų ar muzikos. Ji save tobulina ir žengia su gyvenimu, kaip kad jis viename ar kitame žemyne reikalauja. Ji tvirtėja ir grūdinasi. Todėl nebūtų teisingai suprantama ir įvertinama, jei sakoma bei piktinamasi išviršinėmis moters pasireiškimo formomis (dažymusi, plaukų kirpimu ir t.t.), kas dažnai “išminčių” yra laikoma nusikaltimu. . j• Tiesa, reikėtų ir čia truputį sustoti ir apgalvoti, kaip kiekvieną rytą ir vakarą žvelgiant veidrodin, ar visiškai kiekviena naujenybė man tinka, perkošti savo sielos būseną ir labai kritiškai įvertinti. Tik vispusiška 

savikritika galėtų atstoti mums tą ieškomą raktą išaugti į asmenybę. Rodos, tuomet taip pat bū-" tų išvengiama ir bereikalingų tuščių kalbų ir pasitaikančių nukrypstančių (ypač jaunesniųjų tarpe) pavyzdžių.Tapusi motina, lietuvė moteris išeivijoje nėra taip pat at- buoji savo vaikams. Ji atiduoda jiems viską ką gali, daug kame kaltindama save pačią bei aplinkumą. neįstengdama jas pakeisti. Ji atsiduria nepaprastai didelėje kryžkelėje ir neviltyje. Todėl kartais jos ir net labai di-
' ^1 11dėlės pastangos neatneša gerų i vaisių. — Tuo pačiu mažėja jos! kaltė kai matome lietuvišką jau- j nimą ne visai mums supranta- • mai tinkamoje dvasioje augantį, j• Štai, kaip tik čia ji reikalingapagalbos. iTiesa, rodos, šis klausimas mū-! sų išeivijoje turėtų būti gana gerai išspręstas, kaip jaunimo or-; ganizacijų dėka (ateitininkai,! skautai) ar kitose moters draugijose, šeštad. mokykloje bei parapijų judėjime. Deja, negalima būtų teigti, kad tikslas yra pil- z nutinai atsiekiamas, nors ir kiek-1

“sukurti”, verčiant pačius save žaisti lenciūgėlius ir džiaugtis tuomi tik scenoje, neįstengiant visoms į tai įsigyventi ir aktyviai įsijungti. To negalima būtų pasakyti pav. apie škotiškus šokius — šokyje škotas tikrai pasijunta, kas esąs ir daug didesniu jausmu pasineria muzikos ritme, negu moderniškuose šokiuose. Tai tikra, tvirta ir savitai išugdyta, todėl gyvenimiška. Tai vienas mažas pavyzdėlis, o jų šimtai!Taigi, kad mūsų tautai duoti tvirtą pagrindą, kaip tautos charakterį, nepakeičiamą būdą ir jo atspalvį (Vak. Europos šalys!), mes moterys, nepasikliaudamos savo vyrais, privalome rasti metodus, pritaikyti juos gyvenime sau pačioms ir dirbti. Dirbti rimtai ir atsidavusiai.Kalbant toliau apie moterų ar jaunimo opiuosius klausimus, tenka pasakyti, kad niekad nebus perdaug nesunaikinus seno pradėti kai ką iš naujo. Jau vien sudarymas kultūrinio branduolio galėtu būti užuomazga nepaprastos jėgos versmės, kaip kad pav. atgaivinimas senosios lietuviškos “Moters Seklyčios” tik kartu perimant tuos sunkius ir didelius mums rūpimus uždavinius. Vien tik gera nuotaika, sudarymas tampraus vieneto nežiūrint pakraipų būtų vertingas dalyks. Vieno tikslo vedamos ir atsidėję dirbdamos tikrai galėtume .papurenti nepastebimai ap- sileidžiančius tėvynės dirvonus.
- S. N-e.

General Insurance
& Mortgages

AL DŪDA
10 AM — 10 PMVisų rūšių draudimai ir paskolos nejudomam turtui.Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

OL. 7997. 1609 Dundas St W.

KANADOS 
PAPROTYS

Ml Mi M Ml
THE CARLING BREWERIES UMiTED

. . . . •

Waterloo Montreal Toronto Tecumseh

KAS YRA RČDt^
Galvijų varovai turi būti nepaprastai vikrūs ir specialiai pasirengę raiteliai. Ankstyvesnėmis Vakarų Kanados galvijų pramonės dienomis geresni raiteliai susirinkę surengdavo jojimo varžybas.. Jose paprastai būdavo jojimas, vežimų ir laukinių arklių lenktynės, taip pat ir veršiukų surišimo rungtynės. Laimėtoju teisėjai išrinkdavo raitelį, arba vad. “cowboy”, kuris parodydavo miklumą, įgudimą ir didžiausią greitį tokiose varžybose. Didysis rodeo, vadinamas Calgary Stampede, dar ir dabar įvyksta kasmet Kanadoje.Tai dar vienas paplitęs paprotys, kuris suteikia kanadiečiams malonumą ir yra tapęs kanadiškojo gyvenimo būdo dalimi.

Moterų veikla ir gyvenimas
Kanados Lietuvių Dienų menininkų parodoje dalyvavo dail. A. Tamošaitienė ir skulp. E. Do- cienė. Dail. A. Tamošaitienė, plačiai žinoma savo audiniais ir kilimais, išstatėt kilimą “Jūratė ir Kastytis”; skulp. E. Docienė išstatė skulptūras'. “Judas”, “Du profiliai”, “Motina” ir “Smutke- 

vykusi atostogų Kanadon.
KLKM Dr-jos Toronto Skyrius savo metinę šventę 15 rugpiūčio — Žolinę atšventė Šv. Jono Kr. bažnyčioje bendromis pamaldomis ir po to įvykusia klebonijoje agape.

Moterų rekolekcijosRugpiūčio 20-22 d. įvyko uždaros rekolekcijos moterims; kurias pravedė Prisikėlimo parap. klebonas T. Bernardinas GrRus- lys, OFM. Jos vyko Toronto Cenacle, r ekolekcių namuose, šiaur. rytų Toronte, gražioj ir nuoša-, lioj vietoj. Jais rūpinasi CenącĮė kongregacijos Seserys. Čia susirenka moterys netik grupėmis, bet ir pavieniai pasimelsti ir dvasiniai atsigauti.Penktadienio vakare išklausėme konferenciją. Po to seserys vienuolės aprodė jų didelį ir gražų sodą, kuriame mes praleidome laisvalaikius. Jau pinnąs vakaras sužavėjo mus naujoj aplinkoj. Kambarius galėjom pą- sirinti pavieniai ar dviese, šeštadienį po šv. mišių sekė konferencijos, Švenč. Sakramento garbinimas ir individualios maldos. Laisvalaikiais naudojomės biblioteka ir erdviu sodu. Sekmadienį po‘pietų baigėm rekolekcijas, kurios paliko mums taip gilų ir gražų įspūdį. Jų tikslas — pasisemti jėgų kovojant su savo ydomis ir siekiant tobulumo. Be abejo, tai turės didelės reikšmės mūsų ateities gyvenime. .Gaila, kad .tik mažas lietuvių moterų būrelis pasinaudojo taip didele ir reta proga. •Gerb. rekolekcijų vedėjui reiškiame nuoširdžiausią padėką ir tikimės dažniau tokių progų turėti. Dalyvės.

Iš “Dainos” Grupės veikimoRugpiūčio 27 d. įvyko grupės mėn. susirinkimas pas dr. Aldoną Užupienę. Narių atsilankė ne- pergausiausiai, bet tikimasi, kad rudens vėsesniam orui atėjus, lankytojų skaičius padidės. O darbų yra. Štai, kad ir šiame susirinkime pasidžiaugta p. Streiko puikia dovana “Dbinos” grū- pei — 18 gražių kostiumų, kuriuos nutarta persiųsti Tėvų Sa- 

lėzlečių gimnazijai. Dėkingos stangų, kad lietuviams tie kostiumai tektų — mes cįainietėšgerb. aukotojai, kuris padėjo pa- tiumai tektų r turim pasirūpinti išsiuntimu. Štai ir vėl tos pačios: J. Rukšie- nė, N. Kaveckienė ir dar kitos, kurios tik prieš trejetą savaičių pūkavo daug siuntinių — vėl sako: aš ir aš ir aš... Taip, būtų malbnu, kad sekančiame susirinkime būtų daugiau pasilsėjusių narių, ii- kad šioms pavargusioms leistūme pailsėti.-Laiškų buvo padėkos ir y lėnas graŠyipas. .Vyt Vaškiui, nutarta pasiųsti. lO dol. Saleziečių gimnazijai Italijoje narės suaukojo $8.50 ir už du m’ėh. iŠ iždo $10, taigi viso, nutarta w išsiųsti $18.50.Džiaugsmingai jjąšidalinta žinią apie niūsų Brąngipš jaąihfe- tfe, buv. pirmininkės Vahijoš Jąsinevičienės laimę — sulaukus diikrelės ir sūnelio. Linkim. jai Sveikatos ir isiveimės auginant juos gerais lietųViūkaiš.;Šio susirinkimo proga teko atsisveikinti su mūsų veikliąja idainiete Jane Rimavičieųe, kuri iĮvyko į JAV pas vyrą. Linkim jai daug laimės naujame gyvenį- *mė ir naujame krašte ir neužmiršti “Dainos” ir jos kilnaus tikslo. ;Nuinatyta suruošti šokių vakarą Lietuvių Namuose .rugsėjo, mėn. nes iždas smarkiai išsekęs, o pagalba vis reikalinga, ypač Ii-, goniams.Vėl džiaugėmėš $10 dovdria nuo “Dainos” garbės rėmėjo,Povilo Jauniškio, kuris lankydamasis Toronte ša ponia, paliko pas narę O. Indrelienę.Sekantis susirinkimas įvyks rugsėjo-24 d. 7.30 vai. pas iždi: ninkę Aldoną Rūšinienę, 107 Westmoreland Avę. (Bloor - Do- Vęrcourt). Visos narės ir prijaučiančios kviečiamos atsilankyti.Ačiū dr. A, Užųpįehęi.. už. malonų šio susirinkimo priepoiipą.
Vestuviniai tualetaiJei jūs esate pakviesta vestuvėms, turite tai progai pritaikyti ir tualetus. Pirmiausia svarbu yra žinoti, kur vestuvės vyks :— mieste ar provincijoje, didelės ar mažos. Tihkamiąttšloą medžiagos yra šilkas ir vilna. Vengti brokato, nes tai atrodytų perdaug iššaukiančiai. Bendrai yra patariama suknelės stilių pasirinkti pūošiių ir kuklų, kad savo tualetais nenutrauktum dėmesio nuo jaunosios. Spalvos: ruda, pilka, žalia, mėlyna — sunkesniu tonu, nes lengvas pastelinei spalvas reikia palikti pamergėm. Suknelės ilgumas priklauso nuo jaunųjų apsirengimo, jėi pav. jaunasis yra su. “cutaway” ar fraku, tai sukhelę rėikėtiį vilkėti ilgą. Esant šaltam , orui prie suknelės pritaikyti štbią; kailinę apykaklę arba kailinį trumpą apsiaustą. Prie viso nereikia užmiršti skrybėlę, pirštines ir rankinuką pritaikyti bendrai harmonijai.

Negres studijuoja kosmetiką
I pąbržiūjeApie Šimtds jrienBs negrių moterų sąjungos barių atvyko į Paryžių ^pasimokyti,. europietiško kosmetikos meno. Ši sąjunga yra įkurta prieš kelius metus Majotie Joyer, kuri yra Čikagos Negrų Instituto prbfesote moterų sVeikatingūmo ir kbsnieUkbš skyriuje. Pailgumas šids 'Sąjungos narių susideda iš grožio sa- lionų savininkių 4r kosm'etikių. Pirmininkės nuomone, negrės moterys neturi būti atsilikusios nuo baltųjų. Todėl kiekvienais metais yra rengiami kursėi įvairiuose Europos kr&tuose., šiais nietais negrės užkariavo Paryžių. Pradžioje į jų pasirodymą btivb žiūrima labai skeptiškai, bet gteitai tiuomohė buVo pa- keišta pamačius jų puikų ir greitį persiorientavimą naujose technikose bei metoduose. Visos negtėš Paryžiumi ir norėtu viską pamato. Po kursų matoma dar Londoną. nu-

VOKIETIS KIRPĖJAS 

249 OSSINGTON AVĖ.
(arti Lietuvi* Namą)

ATIDARĖ KIRPYKLĄ. 
r •• porinėm

liekas tiek laimės mail daot negali, 

Riale tavo lobiai, kiek tavo vieno.

Uždanga 

TA mono laimė, mono 
N'oižbraidytų

lansauš $«id)<i.

— amž’lųjiayU.

• Malio tamponai —

maldų
/Už lanftę dūzgia

Lupomis bėga —

r Ty slapčių varpas — až žirdii tavo.
* Kam gi atspėsi mū«ų gdudimg? <
; Tik Jisai Vienas iipranaidvo. 

Kad mes išaušim puikų budimą.
* *' . ; ’ ■. • * o- .- • -i > • < - • z.

O aS tik vieną noriu šakyti, 
Kas t'4 )aukum4 tavy šudarŠ!

Dovanas Tavo Didžiojo Dvaro?

Tu nvmyle^aį mano narnoj 
Karmino rūbu apdengei sįąha's. . 
Jnešei Širdį — sielos kraiteli, 

. Ir eta gyvena su manim Dievas.

. T^yRu a? tave mažų — jilatų.
.. Tii aii sfimkith puikus, žtkrasiV, 

Kur iiėla žingsnius j .amžiui stato.

nuo rugsėjo 1 iki. 30 d. paskelbė leidykla Gabija. Per šį mėnesį, knygas išrašant tiesiog iš leidyklos, jos gaunamos su 25% iki 70% Nuolaidos. Atpigintų knygų šąra- sąš gadhamaš, fėidyklbjė, Bapą.- sūnt Šitio adį'ėšu: Gabija, .335 Union Ave., Brooklyn 11, N.Y.
vny rūšių BlzNib ' 

>ąt AR H Avilai
Tarpininkavimo
Administravimo
Sąskaitybos

V- Išplėtimo
Asmeniški

Mondčgūmo
Knygyedybos 
Pajamų mokesčių 
Irnigracijos 
Yertimų

JJVVISŲ KITV RŪSIŲ PATARNAVI
MUS mes atliekame ar sutvarkome. 

VISOKIA patarnavimai.
, CARENStkVlCE 

106 Adelaidė W. EM. 3-7700.

VftU 640 SKYRIŲ višoJŽ KANAdOJĖ

GERESNEI ĖRADĖilI
- TAUPYK! 

*. «

Būdamas “naujuoju kanadiečių” karth jausies, saugus savo naujajame krašte, jei pirma proga atidarysi banke šavd taupomąją sąskaitą.t^uįjydaihdš Tfie Ųanadiaii Rąiik oi Uomnietce žinb- si, kad tavo pinigai Augioje, VĮelbje - gausi įtelūka- haš — ir kartu Įgysi paprbtį taupykAtidalydamas sąskaitą The Canadian Bank oi CBhi- nierbe tūri reikalo su banku, kurio amžius lygus Ka- nadoš amžidi, vėikiąhtis it nepaprastai augantis. Apsilankyk šaū artimiausiame skyriuje ir atidaryk taū- Įidm4i4 s5ą$iiig dir šiandieii. NesVdrbii kokio dydžio jūsų santaupos, jūs esate visuoihet Čia laukiamas švėcias

The Caftadian 
Bank of Commerce

MOTE

Vaisių konservavimas 
(paprasčiausias Budas 

., — nešildant)Vaisius parinkti tik rūgščius. Indai tinka įvairūs: būteliai nuo vyno; sulčių šampano ir t.t. Kamsčitiš (bevartotus) prieš naiiddjdnt pavirinti apie 15 min., užkimšti karštus su mašinėle. Užkimštus butelius aplieti parafinų, arba antspaudų laku.Vaisius nuplauti, išvalyti ir stipiaščius padėti ant sieto, kad nuvarvėtų. Po to kišti į bonkas, paliekant apie 2 cm? nuo kaklelio pradžios. Užpilti virintu šaltu vandeniu. Užkimšti, užlakuoti ir laikyti tamsioje vietoje.
šildymo Būdas buteliuoseNeturint konservavimo aparato ir .Specialių indų, galima vaišius konservuoti bdteliiiose pašildyt jUoš didel|ąihęv pHode. VaišiUš - pdrūbšti kaip Jnnpame būde, tik vandenyje praskiesti Jiorimą, kiekį, cukraus. , '

Į didėlio puodo dugną reikia įdė-, ti šieno ar medvilnės ir taip pat dptaišyti tarpus sudėtų butelių. Butelių uždarymui vartoti dyi- guB^ štbriį arneųto p^pięrį.' J puodą pripilti vandens iki ,% butelių augščio' uždengti viršeliu ar dubeniu ir šildyt?.Išėmus butelius sustatyti ant medinio stalo ir uždengti rankšluosčiu. Atšalus pergamentas turi būti įlinkęs kaklelyje. Laikyti vėsioje ir tamsioje. vietoje. Pirmas dvi savaites tikrinti kasdieną, kad nepagęstų. *. CttkrUUš kiekis 1 litrui vandens, šildymo temperatūra ir laikas:
Slyvos — Va iki Vi sv. -— 20 - 25 min.
— 165 - 172 F.
Aprikosai ir persikai — 1 sv. lupti 10-12 
min. — 165 - 172; nelupti 20 - 25 min. 
1Ž5 -J76 F.
kriaušes — 14 sv. kietos 3/į - l v vaL — 
176 F.; minkštos 25 - 30 min. 194 F.
Vynuogės — 16 - 1 sv. 20 - 25 min.- — 
167 F.
Obuoliai — Jzfc-1 sv. 20 min. — 176 F.

Kriaušės cukraus sirupeMažas, kriaušes reikia nuplauti ir palaikyti rūgščiame (citrinė ar actu parūgštintame) vande

nyje. Išėmus išplauti vidurius ir sudėjus į rūgštų verdantį, vandenį virinti, kol bus galima lengvai perdurti. Išėmus sudėti į šaltą vandenį, atšaldyti ir sudėti ant sięto, kaa. nuvarvėtų.Viename litre vandens praskiesti 1 sVarą cukraus, sudėti kriaušės (2 sv. vaišių), pavirinti ir supilti į plokštų dubenį. Sekančią dieną sirupą nupilti, pridėti cukraus, pavirinti ir cįrung- ną užpilti ant vaišių.. Tai pakartoti tris kartus. Paskutinį kartą • vaisius reikia sudėti į verdantį sirupą, nuėmus nuo ugnies palaikyti apie,valandą, sudėti į pašildytus stiklus ir apdengti sietu; po 1 ar 2 dienų, kai visai atšals, aprišti popieriumi.
Aprikbsų ar persikų

, ,? marmeladasPrinokusius . vaisius (nebūtinai pirmos .rūšies) sudėti į verdantį vandenį, išėmus nulupti ir išvalyti. 1 sv. paruoštų vaisių imti 3A sv, smulkaus cukraUš, ir sluogšniafš sudėjus į. porbėlanij hį Indą Uždengus palaikyti per naktį; sekančią dieną gerai maišant- paVirinti iki sutiištėjimb: Jei vaisiai ne visai išsileido, tai pėrtrihti pfer sietą ir y ei pavirinti. Sudėjus į porcelaninį indą maišant atšaldyti, sudėti į stiklus ib išrišti. "1
.„Vynuogių musas. (amerikoniškos vynuogės) - Uogas nuplauti, pavirinti šū trupučiu vandens ir pertrinti per Sietą. 1 šv. mūšos imti % šv. cukraus; virti, kol smarkiai sutirš- tės. -

Slyvų musėsUogas nuplauti, išvalyti ir pavirti, kol suminkštės. Pertrinti per sietą; imti 6 sv. slyvų, 1 sv. cukraus ir virti, kol sutirštės.♦ Sovietų Sąjungoje yra mestas hatijas šūkis moterims: “Pa- šigi-ąžihk, tegul visas pasaulis mato, kad tu esi rusė ...”Iki šiol veikusį Stalino išleistą potvarkį, kur kosmetika ir įvairios pašigrąžinimo priemb- nės buvo laikomos buržuaziniu supuvimu ir sovietu moteriai draųdžiamoš, Malenkovas panai- -kihb. Įsteigta daug naujų kosmetikos fabrikų, kainas stengiamasi atpiginti iki 50%. žurhaltibse, kur anksčiau, buvo rašoma tuščia propaganda, atsirado ilgiausi straipsniai apie dažymąsi, madas „ ir, t.t.. įteigiami nauji salionai, demonstruojamos “sovietiškos mados”.b Vienoje iš Indokinijos pro- yinčijų — Darloc — dar ir šiandien tebėra matriarchalinė santvarka. Šeimas galva yra moteris — žmona, motina ar sesui. Vedybom taip pat pasiperša moteris. - y
NELIKITE 

BE 
VADOVĖLIŲ ! 

NAuiiĖSiĖMŠ MOKŠUj 
Getams.

A. Rinkūho
.“KRŲGžŲŲTĖ” j dalis r— elementorius ir pirmieji skaitymai. Kaina $1.50. II dalis skaitymai, aplinkos ir tėvynes pažinimas, Ii - iV skyriui. Kaina $2.75.

J. AhihfJ&evtelfcus, V. Vaičitt- 
IdiČfo ir $khipskelifettės 

“NAUJIEJI SKAITYMAI” V - VĮ skyriui. Kaina $2.50.
Be to, turime lietuviškų klasių žūrnialų po 75# ir mokinio pažymių knygučių po 10#.

SpRUQOS1 
“OTŲ 

941 Dundas 
> i
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Mann & Martel A.Morkis J. KARPIS
Telef.: OL. 6381, OL. 6382, KE. 7593

Telefonas OL. 8459

. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER 

870 College St., (,orP Ossington ir Dovercourt)

$2.000 visa' kaino. Groži ir didele 
rūkolų krautuve su trijlj kamba
rių atskinu butu, College St. ne
toli naujosios bažnyčios. Vande
niu-alyva apšildymas; didelis rū
sys tinkąs dirbtuvėlei ir p. yra 
garažas. Nuoma neaugšta ir 5 
metams. Norintiems turėti pa
stovią "melžiamą karvutę" ir 
nepriklausomą gyvenimą tai ne- 
praleistina proga!

$15.000 visa kaina, specialiai staty
tas dupleksas. 8 kambariai, di
deles verandos - balkonai į gat
ves pusę ir į kiemą. Gero mūro 
atskiras namas. Alyva šildomas 
— du pečiai. Lindsay Str.

$13.500 visa kaina. Dovercourt — 
Dundas, mūro, pusiau atskiros, 
8 kambarių per du augštus, du 
atskiri butai su 2 virtuvėm; kiet
medžio grindys; garažas. Mokė
ti apie $4.000. Vertas pirkinys; 
parsiduoda dėl išsiskyrimo.

$14.900 visa kaina, St. Clair - Oak
wood, atskiras, geriausių plytų, 
8 kambarių "bungalow", du bu
tai (dvi virtuvės, dvi vonios), 
vandeniu alyva šildomas; gara
žas. Įmokėti $4.000.

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

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

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

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

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

14.800, High Park - Roncesvalles, 9 
kamb. atskiras 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, labci geram stovy. Tikras 
biznio namas.

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

Be šių nuosavybių mes turime didelį pasirinkimų įvairia kaina, įvairiu įmokėjimu 
ir įvairiose miesto dalyse visokiausių namų ir versiamonių. Tamstoms mielai pa
rodysime, suteiksitne sąžiningai visas informacijas ir patarnausime tinkamoms 
sąlygoms paskolų įmokėjme, morgičių užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose.

S. Jucevičius, J. Kaškeliš, P. Krilavičius
B. Marijošius, A. Paleckis, 

R. Razanauskas
Mes turime pardavimui didelį pasirinkimą že
mės ūkių, sklypų Toronte, Wasaga Beach (lie

tuviškoj Palangoj) ir apie Lake Simcoe.

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. KRONAS '

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

Telefonas: 9-3558

— Windsoras. — Windsoro 
miesto 100 m. jubiliejaus proga 
čionykščiai lenkai miestui pasta
tė ir padovanojo saulės laikrodį 
— kopernikišką astrolabijų. Be- 
abejo, -tai taikli dovana ir miesto 
vienas parkas — Jackson — pa
puoštas ir lenkų vardas įamžin
tas.

— Maskva.---- Trys sovietuos
didieiji — Malenkovas, Chruš
čiovas ir Molotovas šiemet vasa
rojo visi kartu Juodųjų jūrų pa
krantėje, spėjama, kurioje nors 
Stalino paliktoje vasarvietėje. 
Vasarojo kartu, matyt, dėl to, 
kad kuris likęs Maskvoje nesu- 
ruoštų sąmokslo.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

383 Roncesvalles Ave. - Toronto - OL. 6321
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams 
mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą Toronto visuomenėje. 
Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. Į die
ną gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, 
kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai didelis. Štai keletas 
pavyzdžių:

RUNNYMEDE RD. — ANNETTE ST. 
$15.900, įmokėti $5000, beveik 
naujas, Šiurkščių plytų, visai at
skiros 6 didelių kamb., square 
plano namas. 2 modernios vir
tuvės, puikios kietmedžio grin
dys, garažui vieta s ugeru įvo* 
žiavimu iš gatvės. Vieno atvira 
skola balansui. Savininkas iš
vyksta į JAV. Skambinti P. 
Mališauskas, OL. 6321.

SHAW ST. - HARBOURD, $18.000, 
įmokėti $5000, tikro ir gero mū
ro, 9 didelių neperein. kambarių 
nomos. 2 modernios virtuvės, 
geros kietmedžio grindys, puikiai 

' dekoruotas, alyva šildymas; gra
žus kiemas, dvigubas garažas. 
Balansui viena atviro skola. Sk. ’ 
P. Mališauskas, OL. 6321.

INDIAN RD., CRESC. — BLOOR 
$17.500, įmokėti apie $5.500. 
gero, šviesių plytų mūro, 8 ne
pereinamų kambarių namas. 3 
modernios virtuvės; gero kietme- 
dži ogrindys — švarus iš lauko 
ir vidaus. Gražus, didelis kiemas 
* garažas. Atvira skola 1O-čtoi 
metų. Skambinti P. Mališauskas 
OL. 6321.

SHAW - BLOOR $12.500, įmokėti 
$3.000, Mūrinis 6 kambarių na
mas, moderni virtuvė, gražios 
kietmedžio grindys; greitas už
ėmimas. 1 avira skola balansui 
10 metų. Skambinti P. Grybas, 
td. ME. 2471.

INDIAN RD. - BLOOR, $18.000, 
įmokėti $6.000, 8 nepereinamų 
kambarių lobai gero mūro pu-, 
siou atskiros namas. Alyva šil
domos, 3 gražios virtuvės, gara
žas. Gerų pajamų nomos, 10 
metų morgičioi. Skambinti P. 
Grylxas, tel. ME. 2471.

SHAW - HARBORD, $18.500, įmo
kėti $5.000. Pusiau atskiras 9 
nepereinamų kambarių namas, 
alyva Šildomos, 2 virtuvės, ga
ražas. Balansui viena atvira sko
la. Sk. P. Grybas ME. 2471.

ARMADALE - HIGH PARK, $12.500 
pilna kaino, 6 kambarių atski
ros puikus mūrinis namas, kiet
medžio grindys, kvadratinis pla
nas, alyva šildomas; dvigubas 
garažas, puikus kiemas. Skubus 
pardavimas. Skambinti P. Ker- 
beris tel. ME. 2471.

HAVELOCK - BLOOR, $5.000 įmokė
ti, pusiau atskiros 8 kambarių 
mūrinis namas, kietmedžio grin
dys, alyva šildomas, 2 virtuvės; 
dvigubas garažas, didelis gražus 
kiemas; netoli parko. Skambinti 
P. Kerberis, t el. ME. 2471.

BRUMEL - BABY POINT, $6.000 
įmokėti, puikus 7 kambarių at
skiros mūrinis namas, kietme
džio grindys, kvadratinis plonas, 
karštu vondeniu-olyvo šildomas, 
kambarys rūsyje; garažas, gra
žus kiemas. Skambinti P. Ker
beris, tel. ME. 2471.

Antradieniais ir trečiadieniais nuo 7 vai. vakaro duodami 
teisiniai patarimai visiems klijentams VELTUI — dipl. tei* 
sininką p. ŠILVERMAN rasite mūsų kontoroje.

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

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

• - - 4- 4 ; - , . . ’ ! A. i /

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

$1.500 {mokėti, Bloor - Jone, 6 kam. 
barių mūrinis namas, kietmedžio 
grindys, oeperein. kambariai, tik 
$11.900. Skomb. J. Tomulioniui 

$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. Skomb. J. Tomulioniui. 

$2.500 įmokėti, Centriniame rajone, 
* 12 k., kelios virtuves, garažai.

Pajamų ar investavimo namas.1 * 
Reikalingas optvarkymo. Gal eis 
už $12.500. Sk. Z. Umbražūnui. 

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

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

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

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

$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. Tomulioniui.

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. Astuonios įstaigos 
Toronte Jūsų patarnavimui.

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

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

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

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

1675 BLOOR STREET WEST
ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA* LIETUVIS

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

KEN WILES REAL ESTATEi

d
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Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W 

Tel. EM. 3-1618

1077 BLOOR ST, West 
(prie Dufferin) 
REAL ESTATE

$3.000, Bloor - Lansdowne, 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, naujos oir 
conditioning, alyvos šildymas; 
įvažiavimas. Pilno kaina $15.- 
900.

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

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

Advokatas —* Notaras

100 Adelaide St W<
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
% ■

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

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. B AR A K AUS K AS
Master Electrician

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

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

' Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:'

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

REAL ESTATE

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

Mes patarnaujame teisin- $500-$1.500 galite gauti per mūsų biurą Mūsų prityrę teisininkai 
pigiai sudaro pirkimo — 
pardavimo dokumentus.

gai, skubiai ir savo kai- tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums 
boję. trūksta pinigų įmokėjimui perkant namą.

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

kambarių, lobai gero mūro na-, 
mas, alyva šildomos, didelis kie
mas, 2 garažams vieta, greitas 
užėmimas. Bloor - Harbord ra
jonas.

įmokėti $3.000. 7 k., mūrinis, atski
ros, vandeniu - alyva šildomos,

- garažas^ didelis gražus kiemas, 
viena skola balansui. Kaina tik 
$12.500. Rusholme - Colleger 

įmokėti $3.500. 7 k., mūrinis, alyva 
šildomos, garažui vieta. Viena 
skola balansui.’Kaino $11.300. 
Marguaretta - College 'rajonas.

įmokėti $4.500. 8 k., mūrinis, yond.- 
alyvo šildomas, garotas, kieto 
medžio grindys, ptviros morgi
čius 10 metų Mokant kas metų 
ketvirtį $ 125. Rusholme - Do
vercourt rajonas.

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

$8.000 įmokėti, Evelyn Ave., 12 k. 
otsk., labai gero muro 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. atskiras aštrių plytų, kv. 
planas, garažas; užėmimas tuo
jau. Pilna kaina $15.500, 

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

$3.500 įmokėti, 7 kamb. mūrinis, at
skiras, mod. virtuvė, didelis kie
mas. Dovercourt n Davenport ra
jone. Pilna kaina $15.500.

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

$4000 įmokėti, Garden - Sorauren, 7
> k. mūrinis, pusiau atskiras, aly

va šild. 2 modernios virtuvės, 
’ • garažas. Pilnai kaina $13.500. * 

$5.000 įmokėti. 11 k. originalus dup
leksas, 3 mod. virtuvės, olyv, u 
vandeniu Šildomas, galimybė 
įrengti biznį rūsyje, duodo pa
jamų $185 mėn. plius 2 k. ir vir
tuvės butas sau. Nuosavybė be 
skolų. Pilna Aaina $2L00Q.

$2.500 įmokėti, Silverthorn - Rogers, 
5 k. mūrinis, pus. atskiras, šo
ninis privažiavimas. Pilna 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 pastotas. Pilna kaina 
$14.000.

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

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

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

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

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

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

Rūta Kuprevičienė ' 7 “ V. Jučas
įstaigos telef. OL. 2324 Biznio tel. OL 2324

Neiną telef. OL 4718

V. IVANAUSKAS
Įsteigęs tol. OL 2325

t

Vladas Paliulis
I**. Wrf, OL 2324

♦

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:

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

$15.900, High Pork 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 o part men tų 30 
kamb. namas. Vandens šildymas, 
garažas; pajamų šiuo metu apie 
$500 į mėnesį. Iškėlus senus 

'nuomininkus galima būtų pakel
ti pajamos iki 7-800 į mėnesį. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Gazolino stotis 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 kamb. dupleksas, 3 vir
tuvės ir 2 vonios, prie naujos lie
tuvių bažnyčios, mūrinis, pusiau 
atskiros, turi būti 7000 grynais. 

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

$35.000, High Parke, vienoj iš gra
žiausių Toronto gatvių, 19 dide
lių kamb. tripleksas, 3 vonios, 
3 vi rtu vės, a tski ras, pu i kaus mū
ro. Privatus įvažiavimas su 3 
mūriniais garažais, didelis pui
kus kienjas. Gerų pajamų namas. 
Tik $8.000 grynais ir viena sko
la 10 metu.

Skambinti J. BALTAKYS.

$7.000 įmokėti, High Pork 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., pusiau atskiras, 

' mūrinis, garažo galimybės, aly
vos šildymas, tikrai geras pirki
mas.

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

Skambinti V. PLIOPLYS, OL. 7996

$5.000 įmokėti, High Park rajone 
914 kamb. atskiras, apynoujis 
namas. Labai šviesus iš vidaus ir 
lauko. Skubiai parduoda nes jau 
nusipirko Otavoje namus.

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

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

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

Skambinti B. POŠIUS.

A. W.EARUNGER
Real Estate Ltd.

587 BLOOR STREET WEST
Seniausio pirkimo — pardavimo įstaiga Toronte, 

turi ofisus visose miesto dalyse

Sudarome geriausiomis sąlygomis naujus morgičius per 
savo morgičių departamentą. Sudarome sąlygas pasko
loms gauti. 1000 dolerių metams kainuoja tik $3150.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$6.000 įmokėti, Bloor - Manning, mūrinis 8 k. dvi mod. virtuvės, gero plano, 
naujas vandeniu ir aliejumi šildymas, du garažai, pirmame augšte 
kilimai nuo sienos iki sienos, balansui viena skola.

Bloor - Quebec atskiras, mūrinis, 8 kamb., vandeniu ir aliejumi šildomas, geras 
įvažiavimas, garažas.

$11.700 pilna kaina. Indian Rd. - Artnette, mūrinis pusiau atskiras 8 kamb.; 
įvažiavimas į kiemą.

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

$5.000 įmokėti, High Parko rajone ant Sunnyside Ave., atskiras mūrinis 10 
kambarių, dvi virtuvės, dvi vonios, vandeniu ir aliejumi Šildomas, 
geros pajamos.

$12.900 pilna kaino. Quebec - Annette, mūrinis, atskiras, 8 kambarių, įva
žiavimas į kiemą.

$18.000 pilna kaina, Bloor - Runnymede rajone; atskiros mūrinis 8 komb. per 
du augštus; nepaprastai moderni virtuvė, vandeniu ir aliejumi šildo
mas, 12 pėdų platumo šoninis Įvažiavimas, garažas.

$3.000 įmokėti, Bloor - Christie, atskiras 6 kamb. gero plano, alyva šildymas, 
du garažai

$3.500 įmokėti, mūrinis, rauplėtų plytų, 6 k. vieta garažui; dvi virtuvės,' 
parsiduoda su visais baldais, savininkas išvažiuoja į JAV.

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

$8.000 įmokėti, Indian Rd. - Bloor, mūrinis, atskiras 11 kambarių, 3 vir
tuvės, vandeniu - aliejumi šildomas.

$4.500 įmokėti, Sunnyside rajone, mūrinis, 8 kambarių, 2 virtuvės, vandeniu - 
alyva šildomas; garažas.

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

S. KUZMAS
Offico OL. 6357. Namų LA.' 1250

P. LEDAUSKAS
Offico OL. 6350. Nomų OL. 5815.

R. ŽULYS
Real Estate

$5.000 įmokėti. Parkdole, visai atskiras, gero mūro, 8 kambarių nomos, alyvos 
šildymas, moderni virtuvė ir virtuvėlė, kietos grindys, dideli šviesūs kam
bariai, gražuš kiemas, du garažai. Namas be skolos. Kaina $16.500.

$7.000 įmokėti. High Pork, visai atskiras namas, 8 kambarių per 2 augštu, 
vandeniu - alyva šildomos, kvodr. plonos, 2 virtuvės, garažas su privačiu 
įvažiavimu, gražus kiemas. Prie gero susisiekimo. Balansui 1 morgičius.

Tel. EM. 3-6711.

idido}lu

A. Pranckevičius

Visokeriopas informacijas suteiks namų problemose ir patars.

OFFICES: Toronto - Homilton - London - Somio - Kitchener - Peterborough

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

Skambinkite ar užeikite į įstaigą

913 Main St. E., Hamilton, Tel. LI. 9-4121
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V. VASIS - Vasiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prie o»mgt.n Ave.) telef. ME. 4885-4806

1. BLOOR - DELAWARE, 6 didelių k., 
atskiros mūrinis, alyva Šildomas, 
didelis kiemas ir garažas. įmokėti 
$3.500 viena skola balansui.

2. CONCOR D- BLOOR. 8 didelių k., 
2 augštų, atskiras, gero mūro, di
delis kiemas. Įmokėti $3.900.

3. BLOOR - OSSINGTON. 8 didelių k., 
mūrinis, vandeniu šildomas, 2 vir
tuvės, su baldais. Įmokėti $3.000.

4. BLOOR - SHAW. 9 didelių kamb., 
atskiros, mūrinis, vandeniu - aly
va šildomos, 2 virtuvės, didelis kie
mas ir garažas. įmokėti $4.900 ir 
viena skola balansui.

5. CRAWFORD - BLOOR. 8 didelių k., 
atskiras, mūrinis, alyva šildomos, 
2 virtuvės, didelis kiemas, garažas. 
Įmokėti $5.000.

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

J. K. BALSYS V. BUTRIMAS V. 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

Vasarai artėjant parduodami
pigiomis kainomis OHllAJ UUL

7 kub. pėdų šaldytuvas su 1 iSįj
5 metų garantija tik...... tjp JL O

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

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

z Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair Nainų tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT. C .. Z. 'ZZZZZZZZ2

TEL. JUnction 4773

Sav. G. KERAITIS

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

Tik pažvelkit į modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matrącas, 
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 vai ryto iki 9 vai vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). M0*4

Nr. 36 (245)
use.1=

—

6. HAVELOCK - BLOOR. 10 didelių 
kamb., atskiras, mūrinis, 3 virtu
vės, vandeniu - alyva šildomas, di
delis kiemas ir garažas. įmokėti 
$6.900, viena skola balansui.

7. INDIAN - GRENADIER RD. 10 k., 
atskiras, mūrinis, centrinio plono, 
2 augštų, vandeniu - alyva šildo
mas, gražus kiemas, privatus įva- 
žiov. ir garažas. Įmokėti $5.000.

8. GRENADIER - RONCESVALLES. .11 
kamb., atskiros, mūrinis, centrinio 
plono, 2 augštų, vandeniu - alyva 
šildomas, didelis kiemas ir 2 ga
ražai. Įmokėti $6.900.

9. HIGH PARK - BLOOR. 8 labai di
delių kamb., atskiras, apynaujis, 2 ' 
augštų namas, vandeniu - alyva šil
domas, privatus įvažiavimas ir ga
ražas. Geras pirkinys.

IV-tųjų Šiaurės Ameirkos Liet. 
Sportinių Žaidynių, įvykusių 

rugsėjo 4-5 d. Toronte,
Pasekmės ir skaičiai

Šių metų Žaidynėse dalyvavo 
11 lietuviškų sporto klubų su 314 
sportininkų iš JAV ir Kanados. 
Prie to dar tektų pridėti apie 15 
sportininkų nepriklausančių jo
kiam sporto klubui — tai sporti
ninkai iš Ročesterio , Filadelfijos 
ir Londono.

Po dviejų dienų įtemptos ko
vos sporto aikštėse ir salėse pa
galiau išryškėjo ir Žaidynių nu
galėtojai. Dipl. Šefą skirtą per
einamą dovaną — taurę laimėjo 
Toronto Vyčio sporto klubas, su
rinkęs 92,5 taško. Antroj vietoj 
liko Cleveland© Žaibas su 55 t., 
trečioj — Čikagos ASK Lituani- 
ca su 34 taškais, ketvirtoj — Či: 
kagos Perkūnas su 30 taškų ir

10. INDIAN RD.-HIGH PARK BLVD.
14 didelių kamb. — 2 butų — at
skiras, mūrinis, 2 augštų, vandeniu 
- alyva šildomas, 2 garažai, geras 
pirkimas. i

11. HIGH PARK BLVD, (gražiausia, 
gatvė), 20 labai didelių kamb., at
skiras, gero muro, 4 vonios, 4 vir-^ 
tuvės, atskiri įėjimai, centrinis pla
nas, galima lengvai perdirbti į 6 
butus, privatus įvažiavimas, 3 ga
ražai, geros pajamų nųmas. Įmo-,

' keti $9.000 ir viena atviro skolaJ 
balansui 10 metų.

12. BLOOR - HIGH PARK ant Bloor 
gatvės, apynaujis pastatas, 4 la
bai didelės krautuvės ir 4 didėli 
butai. Met. pajamos apie $11.000 
(žema nuoma). Labai geros pirki- j 
mas.

ir James 56 butai.:

penktoj — Čikagos Gintaras su 
18,5 t. FASK-to pereirtamoji Ha
vana, skirta jaunių ir mergaičių 
klasės klubiniam nugalėtojui, te
ko Cleveland© Žaibui surinku
siam 53 taškus, antroji vieta ati
teko Čikagos Perkūnui su 32 taš
kais ir trečioji — Čikagos Ginta
rui su 10 taškų. Vyrų krepšiniui 
dr. K. Almino skirtą pereinamą
ją dovaną laimėjo Toronto Vy
čio. krepšininkai finale nugalėję 
ASK Lituanica 59:54. Moterų 
krepšinį laimėjo irgi Toronto 
Vyčio krepšininkės pasiimdamos 
savo nuosavybėn J. Margio skir
tą vienkartinę taurę ir_taip pat 
Toronto Lietuvių Namų pereina
mąją taurę. Vyrų tinklinio nu
galėtoju tapo ASK Lituanica 
tinklininkai, laimėdami dr. A. 
Pacevičiaus pereinamąją taurę. 
Antroji vieta teko Toronto Vyčio 
tiriklininkams — 2:1 ’(16:14; 13: 
15; 15:7). Moterų tinklinį ir A. 
Minioto pereinamąją taurę lai
mėjo Čikagos gintarietės finale 
nugalėjusios tordntietes pasek
me 2:1 (15:9; 13:15; 15:13)*. Jau
nių krepšinį laimėjo Čikagos 
Gintaras baigminėje kovo j e nu
galėjęs Čikagos Perkūną 38:30. 
Jiems atiteko KLB Kr. Valldy- 
bos pereinamoji dovana. Futbo
lui skirtą Toronto Tėvų Pranciš
konų pereinamąją dovaną iško
vojo Vyčio futbolininkai baig- 

•minėse rungtynėse nugalėdami 
Niujorko LSK 2:1. Vyčio šach
matininkai pasiėmė savo nuo
savybėn B. Sergančio ir A. Gar
benio vienkartinę, dovaną už lai
mėjimą prieš Detroito Kovo 
šachmatininkus 5:1. Stalo teniso 
vyrų komandinių varžybų nuga
lėtojo vardas ir dr. A. Valatkos 
taurė atiteko Cleveland© Žaibui, 
finale nugalėjusiam Philadel
phia os lietuvių stalo teniso ko
mandą 5:2.

Lengvoji atletika
Vyrams: 100 m. 1) Puškorius

11,7 — Žaibas; 2) Adamkavičius 
11,8—Lituanica. 200 m. 1) Adam- 
kavičiūs 24,0—Lituanica; 2) Puš
korius 24,0 — Žaibas. 400 m. 1) 
Dagilis 56,4 — Vytis; 2) Ąbraitis 
60,3—Žaibas. 1500 m. 1) Ragaus
kas 5:44,4.— Gintaras; 2) Zaba- 
rauskas 5:54,6 — Perkūnas. 3000 
m. 1) Krekoveckaš 12:21,9 — Vy
tis; 2) Jonaitis 12:31,7 — Vytis.

4 x 100 — Žaibas 47,5. .
3x 1000 m. 1) Žaibas 9:31,5; 2) 

Perkūnas 10:20,8,
Šuolis į augštį: 1) Kernius 5’6” 

(1.68 m) — Vytis; 2) Liutkevi
čius S’O” (1.68 m) — Žaibas.

Šuolis į tolį: 1) Puškorius 20’ 
2” (6.15 m) — Žaibas; 2) Pūdi- 
maitis 20’1,5” (6.13 m) — Perkū
nas. s ;

Trišuolis: į) Supronas 39’8” 
(12.09 m) — Vytis; 2) Žemaitis 
35’3” (10,74 m) — Vytis.

Rutulio stūmimas: 1) Vodopa- 
las 40’0” (12.19 m) — Žaibas; 2) 
Radys 38’5” (11.58 m) — Per
kūnas.

Disko metimas: 
1.5” (32,35 m) — 
Vodophlas 104’10” 
žaibas.

Ieties metimas: 
147’11” (45,09 m) 
Macevičius 126’1,5” (38,43 m) — 
Perkūnas.

Moterims: 50 m — šikšniūtė 
7,2 — Žaibas.

Šuolis į tolį: 1) Točilauskaitė 
16’5,5” (5,02 m) — Perkūnas; 2) 
Šikšniūtė 15’8” (4,78 m) — Žai
bas.

Šuolis į hugštį: 1) šikšniūtė 4’ 
3” (1,30 m) — Žaibas; 2) Vėly- 
vytė 4*2” (1,27 m) — Vytis.

Rutulio stūmimas: 1) Juodva- 
kytė 32’5” (9,88 m) — Žaibas; 
2) Pacevičienė 31’9 (9,68 m) — 
Vytis.

Disko metimas: 1) Ilgūnienė 
99*6” (30,33 m) — Perkūnas;

I) Rady s 106’ 
Perkūnas; 2) 
(31,95 m) —

1) Supronas
— Vytis; 2)

TBVĮBKĘS ŽIBURIAI
S3ESShC3S^ėė=3B5S =E

Brangus žodis
Septyniametis Kaziukas kartą 

prie tėvelio susikeikė: “Rupūžė”
— Še 15 centų ir daugiau tokio 

žodžio nesakyk — sako tėvelis.
Po keleto dienų Kaziukas at

eina iŠ miesto ir sako:
— 'tėveli, aš žinau žodį, kuris 

vertas viso dolerio...
O kam?

Pas škot^ ateina prašyti paau
koti kapiniams aptverti.

— O kam reikalinga kapi
niams tvora? Kas jau ten — ne- 
bepabėgs, o kas dar ne ten — at
rodo, ten nesiveržia. %

Kai kelneris išsiblaškęs
Svetys restorane klausosi mu

zikos ir pamiršta užsakęs užsa
kęs pietus. Tuo tarpu kelneris 
atneša patiekalą ir padeda ant 
stalo..

— Kas tai? — klausia svetys 
tebežiūrėdamas į radijo aparatą.

— Tai geriausias gabaliukas 
“Linksmosios našlės” — atsako 
kelneris, manydamas, kad sve
tys klausia apie muziką.

2) Bląndytė 93’6” (28,50 m) — 
Gintaras.

. Ieties metimas: 1) Bląndytė 
63’1,5” (19,20 m) ■— Gintaras; 
2) Pacevičienė 49’3” (15,01 m)— 
Vytis.

Mergaitėms: .60 m: 1) Malca- 
naitė 9,1 — Žaibas; 2) Besperai- 
tytė 9,2 — Žaibas.

Šuolis į tolį: 1) Titaitė 13’10,5” 
(4,23 m) — Žaibas; 2) Malcanai- 
tė 13’3,5” (4,05 m) — Žaibas.

Šuolis į augštį: 1) Titaitė 4’0” 
(1,22 m) — Žaibas; 2) Tamase- 
vičiūtė 3’8” (1,18 m) — Perkū
nas. •

Rutulio stūmimas: 1) Laikū- 
naitė 25’11” (7,90 m) — Žaibas; 
2) Stravinskaitė 23’9” (7,24 m)
— ;Žaibas.

Disko metimas: 1) Laikūnai- 
tė 62’10” (19,15 m) — Žaibas; 
2) Stravinskaitė 53’9” (16,38 m)
— Žaibas.

Jauniams. 100 m: 1) Pikturna
11,8 — Žaibas; 2) Motiejūnas
11,8 — Žaibas. 200 m: 1) Motie
jūnas (laikas neužskaitytas) — 
Žaibas; 2) Sakalauskas — Per
kūnas. 1000 m — Valaitis 3:01,5
— Žaibas. ..-1

4 x 100 m — Žaibas 49,9.
Šuolis į tolį: 1) Motiejūnas 18’ 

0,5” (5,50 m) —■: Žaibas; 2) Mal- 
canas 17’9,5” (5,42 m) — Žaibas.

Šuolis į augštį: 1) Ščerba 5’3” 
(1,60 m)—Perkūnas; 2) Lukauš- 
kas 4’10” (1,47 m) — Perkūnas.

Rutulio stūmimas: 1) Paukšte
lis 41’2” (12,55 m) — Perkūnas; 
2) Barzdukas 36’9,75” (11,22 m)
— Žaibas.

Ieties metimas: 1) Morkūnas 
130’1,5” (39,66 m) — Perkūnas; 
2) Paukštelis 107’7” (32,79 m) — 
Perkūnas.

Disko metimas: 1) Paukštelis 
115’10” (35,18 m) — Perkūnas; 
2) Barzdukas 103’10” (31,65 m)
— Žaibas.

Stalo tenisas
Vyrų vienetas: Nasvytis — 

Žaibas; Grybauskas — Žaibas.
Vyrų dvejetas: Grybauskas - 

Mačiulis — Žaibas; Gvildys - Ne- 
šukaitis — Vytis.

Moterų vienetas: Kašperavi- 
čiūtė — Vytis; Burdulytė — Vy
tie.

Laukė tenisas
Vyrų vienetas: Rautinš — Vy

tis; Armonas — be klubo.
Vyrų dvejetas: Žukas - Rau

tinš — Vytis; Misiūnas - Račka
— KoVas.

. Moterų vienetas: Zubkūtė — 
Perkūnas; Grėbliūnaitė — Li
tuanica.

Lietuvaitė Miliaūškaitė Rio de 
Janeiro un-to dviratininkų lenk
tynėse laimėjo pirmąją premiją.,

Weinheime krepšinio turnyras 
buvo suruoštas 1954. VII. 13 d. 
Jame dalyvavo ir Vasario 16 
gimnazijos krepšinio komanda. 
Be gimnazijos krepšininkų daly
vavo. dar Weinheimo gimnazija, 
TSG Weinheim ir Freiburgo uni' 
versitetas. Dėl laiko stokos buvo 
žaidžiama du kart po 10 min.

Pirmas rungtynes lietuvių Va
sario 16 gimnazija žaidė su Wein* 
heimo gimnazija, kurias laimėjo 
mūsų jaunieji krepšininkai 48:2. 
Antras rungtynes turėjo mūsų 
gimnazistai su TSG Weinheim. 
Šias Rungtynes mūsiškiai laimėjo 
30:5. Paskutinės rungtynės buvo 
tėrp lietuvių Vasario 16 gimna
zijos ir Freiburgo un-to. Šis prie
šas buvo kur kas stipresnis ir 
mūsiškiai buvo jau nuvargę, bet 
laimėjo 15:14.

A. STANCIKAS
Baigęs Notional Radio Institute Radio 

ir tefevizirDs skyrių.
TAISAU RĄDIO APARATUS 
Prašau Aaathlfiti ME. 1W2, kaėdlan 
nu« 6 *4. Rd 9 vai. vakaro Ir šefta- 
dleaiai* nuo 9 vai. iki 12 vai. ryta.

»

Tesaugo mus Dievas
Lenino vardo kolchoze partija 

sušaukė susirinkimą. Atvykęs 
kalbėtojas iš apskrities norėjo 
įrodyti, kad nėra Dievo. Kalbė
tojui nutilus pirmininkaujantis 
klausia ar kas neturi kokių klau
simų arba gal kas norėtų pasa
kyti tuo reikalu savo nuomonę, 
atseit, gal norėtų dalyvauti dis
kusijose. Tačiau niekas nieko ne
sako. Tada pirmininkas kreipia
si į vieną iš dalyvių:

— Draugas Grybai, gal Tams
ta pasakytum savo nuomonę. 
Mačiau, kad tamsta visa laiką 
klausei įdėmiai, tad būtų įdomu 
išgirsti nuomonę pažangaus 
valstiečio...

Draugas Grybas, kuris visą 
laiką sėdėjo įsmeigęs akis į kal
bėtoją, atsistojo ir nedrąsiai tk- 
rė:

— Draugai ir draugės! Jei Die
vo nėra, tai ačiū Dievui!... bet 
jei Dievas yra ,tai tesaugo mus 
Dievas!...

Kaip tai galima
Naujas turtuolis užeina į an- 

tikvarijątą ir renkasi ką nusi
pirkti. Pastebi graikišką vazą ir 
klausia:

Ar ji labai sena?
— O taip. Ji turi 2.500 metų — 

sako pardavėjas.
— Kaip tai galima? Juk dabar 

dar tik 1954 metai...
Draugai

Varšuvos parku eina įkaušę 
du kareiviai.

— O kas ten toks ant kalno? — 
klausia vienas.

— Tai Kopernikas — paaiški
na kitas, kuris spėjo išskaityti 
parašą ant paminklo. — Jis nu
statė, kad žemė sukasi su mumis.

— Šitaip! Vadinasi, draugas. 
Užsukim pas jį...

Menas
Režisorius pastebi aktorei, kad 

ji ne kaip vaidinanti.
— Aš negaliu šios rolės vai

dinti! Negaliu! — Šaukia toji.
— Tai ir yra, mano miela. Ge

rai vaidinti, kai galite yra men
kas menas. Yra menas gerai vai
dinti’ kai negalite...

D r. V.P. Baltrušaitis 
Gydytojas ir chirurgas 

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

Bendroji praktika, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiai. 

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

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

susitarimą.

& FROŠT
Advokatai, Notarai 

91 Yonge St., Toronto
Telef. EM.6-5255

Prašoma kreiptis į
N. ČEPULKAUSKIEN? r jl . c . . v

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

VYRŲ.1R MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me* 
džiagų moterų ir vyr<^ kostiumams it j 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau-, 
Šiomis kainomis.
1004 DONDAS ST. W. TORONTO

Tel. LL. 3222.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont . 1

Tel. EM. 4-2715

STANLEY SHOfc’STdWE ;
AugUiousios rūšies moterų, yoikų Ir 
vyrų botai, normalaus dydiio (r platūs

EE—EEE
1438 Dtindas St W. Toronto 

prieGladstone ,71—

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu {vairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalauš ir pie

taus EE—EEE dydžio.

9 PUSL.

Dantistė 
NINA ČERNAVSKIS, dos

DARBO VALANDOS: pirmadieniais u trečiadieniais nuo 2-9 val. vak.; ketvirta
dieniais ir penktadieniais nuo J-5 vai. po pietų.

. «|0 BROADVIEW AVE., TORONTO. - Ta. Rl. 4643
Ii—■■■■«!i —i. u i, i ■ .......... ... .. . ............................i m p—m

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)

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

Rentgenas pagal susitarimą, j
Telefonas 1ŲE. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, .
LABORATORINIAI TYRIMAI

, Priima ligonius ir gimdyvės: 
kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v.

z Šeštadieniais nuo 11-3 vai.

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

(torp Gladstone ir RusHclme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai.' 
p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai.
p.p. arba pagal susitarimą. : 

Telefonas LO. 1794
Toronto

Dr. S. V. FEINMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

. > Vidaus ir moterų ligos * 
251 CRAWFORD STREET, TORONTO 

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

šeštadieniais: 2-7 vai. p.p.
• ' ■- - - - • K - . - X

Dr. j. j. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

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

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVE., TORONTO 

(prie Dupont ir Bathurst)
*. * v' < -■ *’ < r - .* 'w ' • *■ ' - * *

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

NUO RUGPJŪČIO 14 IKI

28 DIENOS NEDIRBS —

IŠVYKSTA ATOSTOGŲ.

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimų. . , 
Telef. Įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

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

' PERKtLĖ 
savo biurą į ■ 

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 — Herman Building

, Toronto 
Telefonas EM. 6-1681-2 
Ketvirtadiąpio vakarais:

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

Bernhard i, Scott
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Liudžlus 

bu v. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuviško! kolbončius prašoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; antr., ketv. 

ir šeštod. 10-1. vO.
OHica EM. 6-5679. Ra*. ME. MM.

I

......... . MM 1 . M

Dr. Sylvia UZANS
Vaikų ir odos ligos

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

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

Tel. GL. 2892.

i

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 AVE.,

* TORONTO
(Įėjimas iš 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

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

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

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
GYDYTOJAS 

x Gim&ymo pogafba^ ’ 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimq 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas ‘ St. W. Toronto 
kampas Euclid Avė.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis, ir pritaiko akinius, • 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6173

(at Dundas) 1

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O

Pritoiko ūkinius visiems okių defek
tam HHffa okių nervus, kurie daž
no! sukelia galvos skoudėjimą ir ner
vingumų. Kolba slavu kolbomi-.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

A.--
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Aukų vajus
Šv. Jono Kr. liet. par. bažny

čios perstatymas ir įrengimas 
pareikalavo nemaža išlaidų. Pa
dengimui įvairių einamųjų są
skaitų reikalinga sukelti arti 
$8.000. Si suma keliama per mė
nesines rinkliavas bažnyčioje, iš 
parapijos salės nuomavimo gau
namos pajamos ir įvairios gera
darių aukos. Paskutiniame par. 
komiteto posėdyje nutarta, spar
tesniam fondo pakėlimui lankyti 
parapijiečius namuose. Šį namų 
vizitavimo darbą praves para
pijos kunigai, pradedant šią sa
vaitę.

Auka bažnyčiai
Jo Em. Toronto kardinolas J. 

C. McGuigan, Šv. Jono Kr. para
pijos bažnyčios perstatymo są- 
skaiton per kleboną įteikė $2.500 
vertės čekį. Gautoji suma yra 
asmeninė Eminencijos auka, ku
ri priskaitoma prie šio rudens 
parapijos keliamo vajaus eina 
mųjų sąskaitų padengimui.
Šv. Jono Kr. parapijos choras, 

vadovaujamas kun. B. Pacevi- 
čiaus, pradėjo ruoštis religiniam 
koncertui, kuris numatomas ad
vento metu. Norima paruošti 
Dubois oratoriją “Septyni Kris
taus žodžiai”. Solo partijoms iš
pildyti tariamasi su liet, solis- 

' tais.
Nuo šio sekmadienio 11 vai. 

pamaldų metu parapijos choras 
išpildo lotyniškas giedotines mi
šias. Vargonais groja muz. St. 
Gailevičius.

Prisikėlimo parapijos žinios
:— Parapijos statyba vykdo

ma. Jau galutinai baigti kasimo 
darbai ir pradedama dėti pama
tus. Prie statybos dirba nema
žas liet, būrelis. Torontiečiai 
nuoširdžiai remia statybą. Viso 
BS Fonde yra $58.979.20.

— Nuoširdžią padėką reiškia
me PBRM Būreliui, surengu
siam bazarą, kuris į BS Fondą 
įnešė $858,36. Didžio pasiaukoji
mo parodė Būrelio narės, rink 
damos fantus ir bazarą praves- 
damoš.

— Bazare laimėto automobilio
“Pontiac” oficialus įteikimas jo 
laimėtojui dr. A. Barkauskui 
Įvyks ateinantį sekmadienį po 11

- vai. pamaldų prie College teatro.
— Spalio 8-16 d. Coliseum, pa

rodos parke, įvyks Marijos me
tų iškilmės, maldos ir meninės -
religinės inscenizacijos. Spalio 9 
dienai 100 vietų yra rezervuota
Toronto lietuviams, ir 21 mer
gaitė yra pakviesta dalyvauti 
demonstracijose tautiniuose rū
buose. Viena jų vaizduos Mariją. 
Bilietus iš anksto galima užsisa
kyti klebonijoje.

— Spalio mėnesio Sekmadie
nių vakarai bus pažvęsti Marijos 
studijoms, inscenizuotam su me
nine programa rožančiaus kalbė
jimui.

— T. Viktoras Gidžiūnas, da
lyvavęs Ateitininkų kongrese 
Čikagoje ir baigęs šv. Pranciš
kaus žaizdų noveną Waterbury, 
Conn., šios savaitės pabaigoje 
grįžta Torontan.

Liet, muzikos studijoj 
pamokos jau prasidėjo. Norintie
ji lankyti dainavimo bei forte- 
piono klasę gali registruotis kas
dieną nuo 5-7 v.y. Toronto Liet. 
Namuose, tel. KE. 3027.

Nepamirškim pareigos
Ar Lietuvių Bendruomenės ■ 

narys, neužsimokėjęs solidaru
mo mokesčio turi pilnas teises? 
— Ne, neturi.

Pagal KLB statutui vykdyti 
taisyklių str. 19 kandidatais į 
KLLB Tarybą gali būti ir juos 
pasiūlyti gali tik tokie lietuvių 
bendruomenės nariai, kurie yra 
užsimokėję solidarumo mokestį.

Taigi išeina, kad lietuviai, ku
rie solidarumo mokesčio neužsi
moka, ne tik neparemia lietuviš
ko veikimo ir priverčia apdėti 
įėjimo mokesčiais tokius paren
gimus, kur to mpkesčio tauti 
niais sumetimais nereikėtų imti, 
bet jie patys neturi pilnų teisių 
vykdyti svarbius organizacijos 
veiksmus kaip tai kandidatavi
mas į organizacijds organus ar 
net kandidatų statymas. , Į

Išvada aiški: Nepagailėkime ir 
pasistenkime laiku sumokėti! 
tuos du dolerius per metus savo 
organizacijai ir būkime jos var
do verti nariai. Ą centus per sa
vaitę juk gali atskirti nepaste
bėjęs kiekvienas, kad ir iš men
kiausio uždarbio. Tokį mokestį 
gali ištesėti ir laikinas bedarbis.

Apyl. Valdyba.
Liet. Kat. Kunigų Vienybės 

metinis suvažiavimas įvyks rug
sėjo 29 d. Toronte Šv. Jono Kr. 
parapijos klebonijoj. Pradžia 10 
vai.

Prasideda mokykla
Šį šeštadienį, rugsėjo 18 d. 9 vai. 
ryto Šv. Pranciškaus mokyklos 
patalpose Toronto Maironio var
do liet, mokykla pradeda nau
juosius mokslo metus. Mokyklos 
vedėju yra pakviestas mok. Ju
lius Sirka. Praėjusią savaitę įvy
kusiame mokytojų posėdyje pa
siskirstyta skyriais sekančiai: I 
skyr. — mok. E. Pusvaškienė, II 
skyr. mok. A. Merkelienė, III 
skyr. Br. Mackevičius, IV skyr. 
mok. J. Čepaitė, V skyr. mok. 
ved. J. Širka ir VI skyr. mok. Pr. 
Mačiulaitis. Tikybai dėstyti yra 
pakviesti du kapelionai ir abie
jų parapijų: kun. B. Pacevičius 
ir kun. T' Paulius Baltakys. Dai
navimo pomokos pirmuose tri
juos skyriuose bus pravedama 
skyriaus mokytojų pamokų me
tu, o vyresniuose skyriuose dai
navimas pravedamas Šv. Jono 
Kr. parapijos patalpose tuojau 
po mokyklos pamokų. Dainavi
mo bei giedojimo pamokas pra
veda kun. B. Pacevičius.

Visi mokiniai renkasi ši šeš
tadienį . Šv. Pranciškaus mo
kyklos patalpas. Mokytojams su
registravus ir klasėmis paskirs- 
čius mokinius, einama į Šv. Jono 
Kr. bažnyčią iškilmingoms mo
kinių pamaldoms. Po pamaldų 
parapijos salėje įvyksta iškil
mingas mokyklos atidarymas, 
dalyvaujant svečiams ir tėvams. 
Po įžangos žodžio mokiniai išpil 
dys meninę programą. Be to, bus 
rodoma trumpas filmas. Po me
ninės dalies seka bendros vaišės 
mokiniams, kurias ruošia mo
kyklos atidarymui atžymėti mo
kyklos Tėvų komitetas.

Mokyklos vadovybė apeliuoja 
j lietuvius tėvus nelikti nuoša
liai nuo liet, mokyklos: gausiai 
leisti savo vaikus į liet-mokyklą 
ir vispusiškai paremti šią vertin
gą lietuviškam jaunimui mokyti 
ir auklėti įstaigą.

PENKTADIENI rugsėjo 17 d. ir kiekvieną sekantį penktadienį 
UNF Auditorijoje, 297 College St W.

z . I, . į v>-y k-s ' *

RUDENS SEZONO
■ . ... < :• : • .

ŠUKIAI
PUIKUS-ORKESTRAS, BUFETAS.

Alutis 25ę..
I 

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

RUGSĖJO 18 dieną, ŠEŠTADIENĮ, 7 vai. vak. UNF salėje, College gt., TLChoras “VARPAS” 
rengia linksmą ir paskutinį prieš. savo gastroles į Čikagą

T> O B C V r- $ €> KI U S
Visi “Varpo” prieteliai bei prijaučiantieji kviečiami atsilankyti, linksmai praleisti laiką ir 

palinkėti mums laimingos kelionės.
GROS GERAS ORKESTRAS. ’ '■> ' 'NEAPSIEIS IR BE STAIGMENŲ !

Bufetas žada būti apkrautas visokiomis gerybėmis — skystame ir kietame pavidale.
' Iki pasimatymo! TLChoras “VARPAS”.

RUGSĖJO 25 DIENĄ
maloniai kviečiame visus tautiečius į viena GRAŽIAUSIŲ ir NUOTAIKINGIAUS1Ų —

JURGINy BALIŲ HAMILTONE
kuris įvyks Royal Connaught viešbučio Normandie salėje. -

Staliukus prašome užsakyti iš anksto per p. V. Kazlauską, 2 Fife St., Hamilton, Ont., telefo
nas LI. 9-3796.
Šokiams gros Vyt. Babecko vedamas orkestras “Aidas“ padidintame sąstate. Šiam baliui Vyt. 
Babeckas ruošia specialų lietuviškų šokių repertuarą'
Pradžia 7 vai. 30 min. vak. Įėjimas tik $1.—

VEIKS ĮVAIRUS GĖRIMŲ BUFETAS PIGESNĖMIS KAINOMIS!
Visi dalyvaukime šiame puikiame rudens sezono baliuje! TFA Kanadoje Hamiltono sk.

Sukasi, sukasi 
amžinas valsas...
Ateinantį penktadienį, rugsė
jo 17 d. Toronto Lietuvių Na
muose rengiami

linksmi Šokiai
Groja “Trimitas”. Turtingas 
bufetas. Visi maloniai kviečia
mi. Pradžia 7 v.v. Įėjimas lais
vas. TLNamai.

KL Kat. Mot. D-jos skyriaus 
susirinkimas

Rugsėjo 19 d. po 11 vai. pa
maldų (12-15 vai.) Prisikėlimo 
parapijos klebonijos' patalpose 
šaukiamas KLKM D-jos Toronto 
skyriaus susirinkimas.

Paskaitą skaitys Tėvas Placi
das OFM. Bus tariamasi sky
riaus rūpimais klausimais.

Maloniai kviečiame dalyvauti 
mielas nares, prijaučiančias ir 
visas katalikes moteris.

Skyriaus valdyba.
Šv. Andriaus liuter. bačnyčiojc 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, rug
sėjo 19 d. 9.30 vai. ryto lietuvių 
pamaldos. Kun. dr. M. Kavolis

Enciklopedijos leidėjas p. Ka
počius ir A. Puskepalaitis, kuris 
Lietuvoje vertėsi spaustuvės 
reikmenų prekyba ir čia taip pat

PERKAME KUR

Sav.

Daugeliui lietuvių žinoma rūbų krau
tuvė ligi š.m. spalio 15 d. paltams ir 
kostiumams pagal užsakymą duoda

lietuviams specialia 
15% nuolaidą.

Didelis pasirinkimas geriausių angliš
kų medžiagų. Gataviems rūbams, skry
bėlėms, baltiniams ir kt. kaip iki šiol—

10% nuolaidos.
C. SALMONAITIS

DERBY MEN’S SHOP
2576 YONGE STREET, TORONTO

Telefonas HU. 9-9624

MONTREAL, Cue. f
Atsišaukimas į tėvus

Prasidedant naujiems mokslo 
metams, susimąstykime minutė
lei ir atsakykime į šį trumpą bet 
svarbų klausimą: ar atliekame 
savo didžiąją tautinę pareigą 
mūsų jaunuomenės auklėjimo 
atžvilgiu?

Jeigu kuriam iš lietuvių jau 
vistiek ar jo vaikai gražiai kal
bės, skaitys ir rašys lietuviškai 
ar jie nei kalbėti nei rašyti nei 
skaityti lietuviškai nemokės, su 
dideliu skausmu tenka tokį tau
tietį skaityti, mirusiu savai tau
tai. Jame jau nėra nei kibirkš
tėlės tėvynės meilės ir jo užgę 
susi tautinė sąžinė nepajudina
mai rami. Jis ir jo ainiai jau 
tampa, kaip sakoma, trąša ki
toms tautoms patręšti. Laimėt 
tokių tėvynės išsižadėjėlių lietu
vių tarpe nedidelis nuošimtis.

Jau daugiau yra tokių tautie
čių, kurie norėtų, kad jų vaikai 
kalbėtų, rašytų ir skaitytų lietu
viškai ir jaustųsi lietuviais esą, 
bet beveik nieko ar maža ką da-
ro tam pasiekti.. Jie ramina savo 
išmėtinėjančią tautinę sąžinę 
nurodinėjimais, kad negalį, vai
kų pervarginti mokant juos sve
timų kalbų mokyklose ir kartu 
leidžiant į lietuviškas, nenorį pa
kenkti geresniam svetimų kalbų 
išmokinimųį, trokštą savo vai
kams laimės ir t.t.

Tokie ar panašūs tvirtinimai 
nėra, tačiau, pakankamai pagrįs
ti ir jau jokiu'būdu nepateisina

R I
REAL ESTATE LIMITED

1460 DUNDAS ST. W. - Tel. OL. 7511
$24.SOO. Evelyn Ave., mūrinis, otski- 

ros dupleksas, 1 1 komb., 2 vir
tuvės, 2 vonios, karštu vond. - 
alyva šildomas, kietmedžio grin
di, dvigubas garažas. Įmokėti

moderni virtuvė, 2 vonios, karš
tu vandeniu - alyva šildomos, 
įmokėti $4.500.

$21.000. Wright Ave. - Indian Rd., 
mūrinis, atskiros, 10 komb., 2 
virtuvės, kietmedžio grindys, 
karštu vandeniu - otyvo šildo
mas, garažas. Įmokėti $7.500.

$10.000.
$15.000. Raines Ave. - Davenport,

mūrinis, pusiau atskiras, 6 k.,
Smulkesnėms informacijoms šių ir daug kitu namų pardavimui skambinkite

Mr. V. KYBARTAS - OL. 7511
R I D 0 U T

REAL ESTATE LIMITED 
KANADOS DIDŽIAUSIA AGENTŪRA

Nuolatinės pramogos
LAS Kanados vietininkijos 

valdyba kiekviena penktadienį 
UNF salėje (297 College Str.) 
rengia pobūvius su šokiais. Tie 
pobūviai yra rengiami kartu su 
ukrainiečių Jdisvės kovotojų 
draugijomis. Laike pobūvių gros 
tos salės populiarus orkestras, 
veiks bufetas. Numatoma pobū
vius paįvairinti kultūringa pro
grama. Salė galės būti užleista 
ir kitoms organizacijoms, kurios 
panorėtų būti kurio nors penkta
dienio pobūvio šeimininkais.

Susiorganizavo LK Kūrėjai 
Savanoriai

Ilgai tylėję Toronto k - sava

Nuo šio “TŽ” nr. pradedame 
spausdinti gaunamų mūsų 

gynė knygų sąrašą: 
ROMANAI

l. Simonaitytė A. Šimonių likimas 
L.
L.
P.
V.

kny-

3.25
4.00
2.50
2.25

. N. Gogelis Mirusios sielos .... . 
noriai, kurių čia yra apie 20, rug- į Jonkus NomoS seroi 90tvėi 
piūčio 28 d. Liet. Namuose ture-1 k 
jo skyriaus steigiamąjį susirin- J.

J. 
J.

J.

savp tautybės išsižadėjimo. Įsi
dėmėtina, kad svetimieji labiau 
gerbia kietas ir niekuomet savęs 
neišsižadančias tautas. Savos 
tautybės išsižadėję vaikai bus 
mažiau laimingi, negu, jie būtų, 
jeigu jos neišsižadėtų.

Tad į šiuos gerų norų turin
čius, bet reikalo nesupratusius 
ar klaidingai jį įvertinusius, tė
vus, kreiptinas garsus šauksmas: 
susimildami, neatidėliokite nei 
dienos, neikite prie savo tautinę 
sąžinę ir, trokšdami savo vai
kams pilnutinės laimės, leiskite 
.juos 'ir Į lietuviškas mokyklas. 
Čia jūsų vaikai išmoks lietuviš
kai kalbėti, skaityti, rašyti, mels
tis, dainuoti ir. svarbiausia, gal
voti. Vienoj mokykloj gali pasi
taikyti nepalankių sąlygų, kitoj 
— nepatinkantis mokytojas ar 
mokytoja, bet visa tai taip pat 
nelaikytina rimta priežastimi 
vaikų neleidimui į mokyklą. 
Trūkumams pašalinti yra tėvų 
susirinkimai, kreipimasis į mo
kyklų laikytojus, bendruomenės
valdybas ir panašios priemonės.

Leidimu į lietuviškas mokyk
las, žinoma, dar - neužsibaigia 
priaugančios jaunuomenės tauti
nis auklėjimas; šioje srityje la
bai didelės, jei nesakyti pačios 
didžiausios, įtakos į vaikus turi 
gyvenimas tėvų šeimoje, tačiau 
šio reikalo čia neaptarsime. 
Mokslo metų pradžios proga tik
tai nurodome į lietuviškų mo- 
kyklų svarbą ir visi tėvai prašo
mi savo vaikus leisti jas lanky
ti. Šiais metais tenelieka nė vie
no mokyklinio amžiaus lietuviu
ko ar lietuvaitės nelankančio 
lietuvišką mokyklą. A. V.

Kanados radijas lietuviškai
Rugsėjo 9 d. 5.15 vai. vak. Ra

dio Canada (CBC) tarptautinė 
tarnyba davė lietuvišką progra
mą, kuri buvo įterpta-rusiškan 
pusvalandin. Pranešėjas kalbė
jo apie lietuvių laisvės kovas ir 
pristatė klausytojams Joną Kar
delį, “NL” redaktorių, kuris kal
bėjo lietuviškai, kreipdamasis į 
už geležinės uždangos gyvenan
čius tautiečius. Jisai pareiškė, 
kad Kanada mus tėviškai pri
glaudė ir davė visas laisves. Jo- 
mis naudodamiesi lietuviai čia 
rengia kasmet Lietuvių Dienas. 
Šiais metais jos buvo Toronte, 
kur dalyvao tūkstančiai žmonių.

: Kalbėtojas baigė tardamas su 
Maironiu: “Petys gi į petį...” 
Po to buvo transliuota “Plaukia 
sau -laivelis”. Pranešėjas J. Kar
delio kalbą atpasakojo rusiškai.

Gaila, kad baltai CBC neturi 
pastovios programos kaip pvz. 
lenkai, ukrainiečiai, rusai, čekai. 
LeLnki išsikovojo transliacijas 
nuo 1953 m. liepos mėn .Tarpt. 
Kanados radijo tarnyba be prog
ramų minėtom kalbom trans
liuoja — prancūziškai, vokiškai, 
oandiškai, itališkai, norvegiškai, 
švediškai, suomiškai, daniškai, • 
portugališkai, ispaniškai. Ji yra 
įsikūrusi Montrealvje. (P.O. Box 
60000).

Paieškojimai x ,
Marta Kremską, gyvenusi 

Austrijoje - Altache, Vorarlber- s 
ge, ieško Vinco Austro su žmo
na Ona, sūnum Romu ir dukre
le Irena, išvykusių 1949 m. su 
siuvėjų grupe į Kanadą. Praneė- 
ti: Olga V. Siminsky, 265 High 
St,, Newark, USA.

Mokinė perplaukė ežerą
Torontas nuo pereito ketvirta

dienio džiūgauja, kad jo dukra, 
17 m. mokinukė Marilyn Bell, 
perplaukė Ontario ežerą. Tai at
likti Kanados T. Parodos vado
vybė buvo pakvietusi amerikietę 
Chadwick, pasižymėjusią pasau
linio masto tolimų atstumų plau
kikę, kuriai paskyrė $10.000. Dvi 
kanadietės plaukikės nusprendė 
įrodyti, kad ir jos gali tai at
likti. Ir ištiktųjų Marilyn per
plaukė vienintelė, kai Chadwick 
iškrito pradžioj,-o antroji kana
dietė už 9 mylių nuo Toronto. 
Nuo išplaukimo vietos JAV iki 
Toronto yra 32 mylios, bet dėl 

j bangų ir srovių plaukikei teko 
j nuplaukti apie 45 mylias. Van- 
I deny išbuvo veik 21 vai. Toron
tiečiai nugalėtojai sukėlė didžiu
les ovacijas ir gausiai apdovano
jo. Sakoma, kad dovanų vertė 
siekianti $60.000, o iškilmės dar 
teberiangiamos.

Marilyn Bell yra protestantė.

reto College High School, ku
rioje mokosi taip pat per 10 lie- 
tūvaičių. Ji yra priešpaskutinėje 
klasėje.

Tolstojus Anno Kerenino
Dovydėnas Broliai Domeikos .
Lagerkvist Bara bos ....... ...........
Ramonas Dulkės roud. saulėleidy 3.00 
Rūta Duktė ...............................

Balt. Žuvėdra Grandinės ...........
P. Logerkvist Gyvačių lizdas ......
F. Mourioc Gimdytojo ................
V. Ramonas Kryžiai ...... ..... ......
I. Šeinius Kuprelis ............................
L. Zeikus Laiptai į tolumas ........
H. Lukoševičius Likimo žaismas ... 
S. Būdavos Loreta ............—
J. Gliaudo Ora pro nobis .......
G. de Moupasant Moters širdis ... 2.50 
N. Mazalaite Mėnuo vod. medaus 2.30

3.25 
3.50 
1.00 _____ ___

W bet lanko kataliku gimnaziją Lo- 11___________ __ 1 u,.
kimą, į kurį atsilankė ko ne visi 
Toronte gyveną k - savanoriai. 
Einamuose reikaluose aptarta 
būdai, kaip paremti bendrų lais
vės kovų brolius k - savanorius, 
patekusius į sunkią materialinę 
būklę, vietoje gyvenančius ir 
Vokietijoje pasilikusius. Taip 
pat nutarta, kaip organizacijai, 
įsijungti į vietos bendruomenės 
veiklą.

Nors jau visų susirinkusių 
amžius perkopęs 50, o kitų ir per 
60 metų ir galvas puošia sidabri
niai plaukai, tačiau visi kupini 

lietuvių tarpe pasitaikusiomis 
nesantaikomis ir dar pasiryžę* 
nenuleisti rankų savojo krašto ir 
savųjų brolių iš žiaurios bolševi
kų vergijos laisvinimo darbe.

Susirinkimui pirmininkavo K. 
Aperavičius ir sekretoriavo V. 
Štraitas.- Į valdybą išrinkta ir pa
siskirstė pareigomis: St. Banelis 
— pirm., K. Aperavičius — sek
retorių ir St. Čepas —-iždinin
ku. Kandidatais liko Zubrys ir 
K. Kregždė. 1

A.a.- Kriaučiūnienė .
Po ilgos ligos, aprūpinta pas

kutiniais Sakramentais-, praėju
sią savaitę, .mirė a.a. Apolonija 
Kriaučiūnienė. Velionė buvo 
ankstybesnės kartos imigrantė, 
išauginusi tris sūnus ir vieną 
dukterį. Palaidota šeštadienį iš 
Šv. Jono Kr. liet, bažnyčios.

tą biznį pradeda, pereitą savaitę šavanonskos dvasios, sielojasi 
lankėsi Toronte ir aplankė “TŽ” 
redakciją.

SLA kuopos 20 m. sukaktis
SLA 236 Kuopa ruošiasi pami

nėti 20 metų sukaktį spalio 16 
d. Šv. Jono Kr. parapijos salė
je. Garbės svečiu ir vyr. kalbė
toju bus Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje prezidentas, adv. K. 
J. Kalinauskas iš Boston Mass.

Susivienijimas yra ne tik vi
same pasauly didžiausia lietuvių 
fraternalinė ir apdraudos orga
nizacija, bet yra tautiniai kultū
rinė, patriotinė, lietuvių išeivi
joj jėga. Jos parama lietuviš
kiems reikalams ir jos balsas 
Amerikoje Lietuvos atžvilgiu — 
visuomet buvo svarūs.

SLA prezidento atvykimas 
Toronto kuopos šventėn yra 
svarbus daugeliu atžvilgiu, bet 
svarbiausia, kad adv. K. J. Ka
linauskas yra gimęs ir augęs 
Amerikoje, o lietuviškųjų reika
lų nepamiršta. Tai yra brangus 
pavyzdys daugeliui lietuvių.

Tikimasi, kad Toronto ir .kai
myninė lietuviškoji visuomenė 
gausiai atsilankys į šį nepapras
tą vakarą. Narys.
“Pirmyn” choras vėl Toronte.
Spalio 2 d. Eatono auditorijoj 

Čikagos Lietuvių Choras “Pir
myn” vadovaujamas muziko K. 
Steponavičiaus stato linksmą 3 
veiksmų: operetę “Laimą” (La 
Mascotfe). Muzika Audran.

Šis choras, su daina praskynęs 
kelius Į žmonių širdis, jau tre
čią rudenį atneša torontiečiams 
džiaugsmą ir gerą nuotaiką. St.

Padėka
Antroji Kanodos Lietuvių Dieno pra

ėjo su dideliu pasisekimu, šios Dienos 
rengėjai reiškio savo nuoširdžių podėkp 
už visuomenės pritarimų bei paramų ir 
visiems prisidėjusiems prie tos Dienos 
programos išpildymą.

Toronto apylinkės valdyba.

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

V. TIKUIŠIS
351 Dovercourt Rd., Toronto.

Tel. KE. 7824.

2.30
1.50 
2.50 
1.75 
1.00
2.00 Į 
2.50 ' 
2.00 I 
1.50 
4.00

Koestelėris Nulis ir begalybė
Pažėraitė Nusidėjėlė ..................

Gliaudo Namai ant smėlio ........
Švaistas Paskutinį kartų tave kl.
Jankus Paklydę paukščiai Id. ..
Jankus Paklydę paukščiai II d. 2.50 

M. Springborn Paskut. Prūsų sukil. 1.80 
L. Dovydėnas Per Klausučių ulytėlę 2.00 
Šatrijos Ragana Sename dvare . ..
K. Girtautas Skausmo pergalė 
P. Andriušis Sudiev kvietkeli 
A. Munthe San Michele I ir II 
J. Savickis Šventoji Lietuva .
j. Steinbeck Tarp pelių ir vyrų

0.50
2.20

d.d.

P. Kesiunos Tarp žalsvu palapinių 
A.
S

1.80
1.50
1.50
5.00
2.80
1.00
2.75
2.20
2.60
1.80
3.50

Gailit Tomas Nipernadis ..........
Būdavas Uždraustas stebuklas
Vaičiulaitis Valentina ...........

Abėlkis Žemaičių krikštas .......
Siunčiant užsakymus paštu prašome 

pridėti 15 centų persiuntimo išlaidoms. 
Užsakymus ir pinigus siųsti: "Tėviškės 
Žiburių" knygynas, 941 Dundas Str W. 
Toronto, Ont.

P,

Išnuomojamos kambarys ir garažas. Ga
lima naudotis virtuve. 333 Delaware 
Ave. Tel. OL. 2720.

išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais apatiniame ougšte. 9 Lange- 
morek Ave. Tel. LO. 4334, po 5 v. v.

Išnuomojama nedidelė prekybinė patalpa 
arti Lietuviu Namų už $7 savaitei ir 2 
kambariai lll-me ougšte irgi už $7 sav. 
Taip pat netoli L. Namų. Tel. KE. 4370, 
po 6 vai. vak.

Išnuomojamas frontinis kambarys su bal
dais l-me augšte ir 2 kambariai ir virtuvė 
ll-me augšte be baldų. Tel. LL. 1669.

Išnuomojamas kambarys viengungiui, ga
limo su maisto ar bendro virtuve. Tel. 
KE. 3045.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
baldų. 134 Argyle St. Tel. KE. 6220.

Išnuomojami 2 kambariai ll-me augšte 
su baldais, galima naudotis virtuve. Spa- 
dina - Queen. 64. Vanauley St.

PIGIAI PAKUODAMAS naujas "Hohner0 
akordeonas. 120 bosų 4-rių registrų. 
Teirautis tel. EM. 3-6711.

PRANEŠIMAS
Gerb. klijentoms proneiome, kad nuo 

žios dienos mūsų krautuvė "Green Val
ley" Meat Market, 996 Dundas St. W., 
TELEF. ME. 7462, pradėjo prekių pri
statymų j namus pagal užsakymų.

Savininkai VL. GERMANAVIČIUS, 
JULIUS SINKEVIČIUS.

Lietuvio alyvos apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS >?LYVOS APŠILDYMO KROSNIS 

BEI PERDIRBA APŠILDYMĄ IŠ ANGLIŲ Į ALYVOS. 
Pigiausios kainos, ^tifel^ama gerai bei sąžiningai, alyvos 
krosnių kontrolėms bei krosnims duodama vieneriems me
tams PILNA GARANTIJA.

J' # 'j i » ' .» •

Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėnesiai.
Techniški patarimai veltui. t

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO • Tel. OL. 8719.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

, 24 valandų tarnyba.

Garbenis
REKOMENDUOJA

Namas nuomavimui, atskiras, 5 kambarių per 2 augŠtus, $65 mėnesiui, rei
kalinga dekoruoti. Randasi prie Yonge - Lorenz gatvių.

High Park - Bloor, 8 kambarių, atskiros mūrinis namas, per 2 ougštu; privatus 
įvažiavimas, garažas; vandens - alyvos šildymas, žaidimo kambarys rūsy. 
Geros modernus* namas; įmokėti apie $7000. Vienas atviras morgičius 
10-čiai metų balanse

Sunnyside Ave., dupleksas, dviem Šeimom, 10 kambarių atskiras mūrinis na
mas; vandens - alyva šildymas; su šaldytuvais ir kranimis; kieto medžio 
grindys. Modernios virtuvės. Įmokėti tik apie* $6.00įr vienas atviras mor- 
g»čius 10-Čiai metų balanse

Gord^p - Roncesvalles, $14.500, 7 komb., geras plytų namas, neperein. kamb., 
vandens - alyvos šildymas, nėra garažo. Įmokėti apie $4.000.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Tetefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vakarais H U. 9-1543.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




